
Pekan lalu, AT&T, perusahaan penyedia jasa pita lebar 
(broadband) kedua terbesar di AS, menyetujui akuisisi DirecTV 
senilai US$48,5 miliar (atau setara Rp559,2 triliun). DirecTV 
merupakan perusahaan distribusi TV satelit terkemuka di AS. 
Melalui akuisisi tersebut, AT&T berharap dapat memperluas 
layanan broadband dengan menggabungkan paket internet 
tersebut dalam jaringan TV satelit DirecTV. Pangsa pasar 
DirecTV yang cukup besar, mencapai 20,25 juta pelanggan di 
seluruh AS pada tahun 2013, atau mencapai 6,4% dari total 
populasi AS yang mencapai sekitar 317 juta pada periode 
sama. Sebelum akuisisi, AT&T telah memiliki jaringan TV 
berbayar berlabel U-Verse. Paska akuisisi, AT&T berpotensi 
memperluas pasarnya menjadi lebih dari 25 juta pelanggan di 
seluruh AS, dan otomatis kinerja keuangan AT&T berpeluang 
naik signifikan. Terlihat pada gambar berikut, posisi AT&T dan 
DirecTV dalam daftar Fortune Global 500 tahun 2013. 

Pada pekan sama, AstraZeneca menolak tawaran Pfizer 
untuk mengambil perusahaan tersebut dengan nilai US$100 
miliar (Rp1.156 triliun). Kedua perusahaan ini merupakan 
perusahaan farmasi skala global. Bila transaksi terjadi, kegiatan 
merger & akuisisi (M&A) ini akan menjadi yang terbesar di 
dunia saat ini. Niat Pfizer untuk mengakuisisi adalah untuk 
mensinergikan komitmen perusahaan dalam menyediakan 
obat serta riset dan pengembangan obat baru.

Apa yang mendorong perusahaan-perusahaan tersebut 
melakukan M&A? Utamanya untuk ekspansi perusahaan 
secara cepat serta meningkatkan kinerja keuangan, sehingga 
sering disebut growth by acquisition. Bagaimana dengan 
Pertamina? Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina 
turut melakukan akuisisi terutama untuk meningkatkan 
produksi serta cadangan minyaknya. Hal ini sejalan dengan 
upaya perseroan menjaga ketahanan energi nasional. Seperti 
telah diketahui bersama, Pertamina dapat berbangga atas 
selesainya proses akuisisi operatorship atas ConocoPhilips 
Algeria Ltd di Blok405A, Aljazair, serta Participating Interest 
lapangan West Qurna 1 di Irak yang semula dimiliki oleh 
ExxonMobil. Ke depan, M&A dapat menjadi salah satu 
tumpuan penggerak pertumbuhan guna mencapai visi Per-
tamina 2025.•
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menjelaskan tentang proyeksi bisnis Pertamina sebagai perusahaan energy kelas dunia pada tahun 2025 kepada Wakil 
Presiden Boediono di booth Pertamina pada the 38th IPA Convention and Exhibition 2014, di Jakarta (21/5). Tampak mendampingi Wapres, Menteri ESDM Jero 
Wacik dan Komisaris Utama Pertamina Sugiharto.

IPA ke-38 Tahun 2014 :
Tingkatkan Kompetensi 
Industri Migas Indonesia

jakarta -  Pelaksanaan 
IPA ke-38 yang didukung 
penuh Per tamina ini dibuka 

indonesian petroleum 
association (ipa) 
convention and exhibition 
kembali digelar untuk yang 
ke-38 kalinya. sebanyak 
2.400 praktisi dan 290 
perusahaan dalam dan 
luar negeri di sektor 
industri minyak dan gas 
turut ambil peranan dalam 
rangka meningkatkan 
daya saing dan ajang 
promosi bagi para pelaku 
bisnis industri migas.

secara  resmi  o leh  Wak i l 
Presiden Republik Indonesia, 
Boediono, di Jakarta Hal l 
Convention Center (JHCC), 
pada Rabu (21/5). Acara yang 
berlangsung selama tiga hari  
tersebut  mengusung tema 
“Strengthening Partnership to 
Enhance Indonesia’s Ener gy 
Resilience and Global Com
petitiveness”.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
t e r s e b u t ,  B o e d i o n o 
menyatakan, industri migas 
merupakan sektor strategis 
yang tidak hanya menyumbang 
pendapatan negara namun 
juga mempunyai  peranan 
strategis dalam meng gerakkan 
sektor-sektor usaha lain untuk 

meningkatkan per tumbuhan 
ekonomi nasional. Boediono 
mengharapkan pe merintah 
tetap fokus, tetap ber komitmen 
dan tetap bekerja penuh hingga 
selesai masa tu gasnya untuk 
mengawal industr i  migas 
agar dapat berkontribusi bagi 
ekonomi Indonesia.

Karena itu Boediono me-
minta dalam waktu lima bulan 
ke depan jajaran Kementerian 
ESDM, SKK Migas dan BUMN 
dapat meningkatkan produksi 
migas yang saat ini berjumlah 
804 ribu BOPD menjadi 1, 
2 juta BOPD sesuai target 
APBN 2014. Lebih dari itu 
dirinya juga meminta kepada 
Pertamina sebagai BUMN 

migas merealisasikan potensi 
cadangannya yang te lah 
ditargetkan.

“Termasuk  mengoptimalkan 
pengelolaan sisa cadangan 
migas yang ada dan sumber 
daya yang belum dieksplorasi 
serta menciptakan dan men-
jaga iklim investasi yang kon-
dusif bagi investor,” tegasnya. 

Hadir dalam pembukaan 
IPA tersebut Menteri ESDM, 
Jero Wacik, Menteri Lingkungan 
Hidup, Balthasar Kambuaya, 
dan seluruh jajaran komisaris 
dan direksi Pertamina serta 
jajaran direksi perusahan migas 
lainnya. 



VISI

Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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pengantar redaksi : 
Akuisisi Conoco Philips Algeria oleh Pertamina telah berhasil 

dilakukan. Information Communication and Technology (ICT) 
yang diterapkan telah berhasil mengintegrasikan Infrastruktur TI 
dan Sistem ERP Pertamina dengan perusahaan yang kini disebut 
Pertamina Algeria.  Energia Weekly berbincang dengan Vp it 
solution corporate shared services bambang rudi p. di 
ruang kerjanya.

Migrasi ict yang sudah dilakukan css di per tamina 
algeria, seperti apa? Migrasi ICT mencakup 2 hal, yaitu migrasi 
infrastruktur TI dan sistem ERP.

Kalau kita bicara sistem ERP, untuk migrasi sistem aplikasinya 
kita menggunakan platform yang sama sistem ERP-nya. Sehingga 
kita tahu dan punya pengalaman bagaimana melakukan migrasi itu 
sendiri. Memang tidak mudah, artinya itu tergantung pada proses 
bisnis yang dijalankan pihak ConocoPhilips kepada perusahaan di 
Algeria. Berangkat dari situ, kita melakukan assessment, kemudian 
kita susun blueprint bagaimana proses bisnis yang dijalankan 
oleh ConocoPhilips terhadap bisnis yang ada di Algeria. Hal yang 
sama kita lakukan juga untuk migrasi infrastruktur TI yang instalasi 
perangkatnya di Algeria.

Jadi hal itu kita awali pada pertengahan tahun 2013. Kita 
berdiskusi dengan proses business owner karena sebelumnya kita 
sudah harus antisipasi. Sebelum closing date atau benar-benar 
cut off-nya dilakukan, CSS sudah melakukan pembahasan secara 
intensif dengan ConocoPhilips, bagaimana melakukan proses 
migrasi dan transisi dari semua perangkat IT yang ada di Algeria 
dari ConocoPhilips kepada Pertamina.  

Memang ada penundaan, namun kita tetap ada diskusi dengan 
pihak mereka. Karena business owner dari ConocoPhilips di Algeria, 
lokasinya bukan di Algeria, tetapi ada di Houston (AS) dan di 
Aberdeen (Skotlandia).  Jadi kita diskusi dengan mereka disana dan 
dari Jakarta melalui teleconference atau video conference. 

Ini untuk memahami terkait dengan identifikasi infrastruktur TI 
dan proses bisnisnya yang ada di Algeria. Karena kita ingin pada saat 
proses migrasi, kegiatan operasional tetap dapat berjalan. Artinya, 
kita tidak akan melakukan modifikasi proses bisnis yang saat ini 
sudah berjalan di Algeria, tetapi hanya pengalihan sistemnya saja. 
Proses bisnisnya tidak akan kita ubah secara drastis. 

seperti apa dampaknya?  Kalau berubah secara drastis, maka 
pemahaman terhadap proses bisnisnya akan berubah, yang artinya 
dari sisi customer di Algeria akan berubah pula cara bekerjanya. Ini 
dikhawatirkan akan menghambat kegiatan operasi. CSS mengikuti 
arahan dari Dirut Pertamina, bahwa operasional Algeria untuk 1 tahun 
ke depan seperti apa adanya saat ini. Sehingga sistem pun kita 
usahakan apa adanya, baik perangkat infrastruktur TI maupun proses 
bisnisnya. Hanya saja keberadaan sebagian sistem yang sebelumnya 
berada di Houston dan Aberdeen, sekarang ada di Jakarta. 

penerapan ict untuk perusahaan akuisisi ini, bagaimana 
policy besarnya? Kita melihat bagaimana komposisi kepemilikan 
dari lapangan itu sendiri.  Hal itu domainnya ada di fungsi Upstream 
Business Development (UBD) dan CSS akan menyesuaikan peran 
ICT nya. Untuk persentase yang kita tidak dominan dan bukan 
operator, maka kita ikut saja untuk membantu sepenuhnya kalau 
diperlukan. Tetapi kalau mayoritas kepemilikan dari Pertamina dan 
kita juga sebagai operator, maka ICT nya harus mengikuti policy 
Pertamina Korporat, salah satunya sistem ERP Pertamina. Dan di 
Algeria, 100 persen anak perusahaan Pertamina. 

kendala apa saja yang dihadapi dalam proses migrasi 
tersebut? Memang pada saat migrasi, kita tidak mendapatkan 
informasi yang lengkap dari pihak ConocoPhilips baik tentang 
proses bisnis maupun kondisi infrastruktur TI yang berjalan di Algeria.  
Mereka tidak akan buka semuanya pada kita. 

Nah, kita coba menggalinya. Pertama, mereka presentasikan 
proses bisnis secara paper. Kedua, kita melihat ke dalam sistem 

melalui teman-teman yang ada di Algeria. Pada prinsipnya kami 
CSS tidak punya otorisasi untuk masuk ke dalam sistem ERP 
ConocoPhilips karena saat itu kita bukan sebagai user. Melalui user 
mereka, kita mempelajari ke dalam sistem Conoco, meskipun tidak 
bisa semuanya. Minimal dari situ kita bisa tahu perilaku dari transaksi 
mereka bagaimana, yang mungkin bisa kita adopt ke dalam sistem 
kita. 

 
berarti harus ada yang expert membaca sistemnya? Ya, 

bisa membaca bagaimana alur transaksinya yang biasa dijalankan 
oleh teman-teman di Algeria itu. 

 
itu hal yang biasa ya dalam bisnis?  Betul, dan ini belum 

menyangkut infrastruktur, baru sistemnya. Sebenarnya kami diberikan 
kesempatan oleh manajemen untuk migrasi sistem ERP ini sampai 
bulan Juni 2014. Tetapi setelah kita pelajari, mulai dari pertengahan 
tahun 2013 sampai menjelang akhir cut off, kita yakin bahwa kita 
bisa percepat. Dari situ kami buat rencana migrasi infrastruktur akan 
selesai awal Februari 2014, sedang migrasi sistem ERP bisa live di 
Pertamina sejak 1 Maret 2014. 

Pertimbangan pertama; jika setelah cut off kita masih 
menggunakan sistem ERP-nya ConocoPhilips, maka mungkin ada 
biaya yang harus dibayarkan kepada ConocoPhilips.Pertimbangan 
kedua, ini adalah data transaksi yang bukan lagi milik ConocoPhilips, 
tetapi milik Pertamina. Itu kan data-data yang nilainya tinggi. Kita 
menghindari datanya bocor kalau kita terus simpan disana, karena 
mereka bisa lihat. Itulah yang tidak kita inginkan. Kita ingin data segera 
masuk pada sistem kita secepatnya, bukan lagi disimpan disana.

Positioning css sebagai strategic enabler penyedia 
layanan it untuk mendukung ekspansi bisnis pertamina, 
seperti apa kedepannya?  Operasional IT tetap mengacu kepada 
policy dari Pertamina sendiri khususnya di CSS terkait bagaimana 
mengelola ICT-ICT di semua unit bisnis di Pertamina. Dan ke depan, 
kalau melihat ekspansi dari bisnis Pertamina Upstream, hampir 
sebagian besar di area Timur Tengah, maka kita akan menyesuaikan. 
Pertama, Customer Service akan kita sesuaikan jam kerjanya untuk 
memberikan support karena bedanya hampir 6 jam.  Sehingga kita 
harus committed memberikan support yang disesuaikan dengan 
waktu operation di sana, jadi kita harus tingkatkan waktu kita. 
Meskipun CSS sendiri saat ini sudah memberikan layanan 7 hari 24 
jam. Dan yang kedua, kemampuan resource TI kita tingkatkan baik 
ketersediaan infrastruktur maupun SDM nya. Yang terakhir tentunya 
layanan solusi TI akan kita tingkatkan terus ke arah mendukung 
manajemen operasi di upstream.

berarti lintas benua seperti algeria ini? Betul. Ujian pertama 
kita ke luar negeri adalah saat implementasi ERP di Petral. Tetapi 
perusahaan itu milik Pertamina, infrastrukturnya sudah tersedia 
tinggal mengembangkan jaringan komunikasi internasional. Nah, 
khusus Algeria, ini memang spesifik, karena Pertamina mengakuisisi 
dari ConocoPhilips dimana konsekuensinya adalah sistem ICT-nya 
juga akan dioperasikan oleh Pertamina. Maka kita harus melakukan 
migrasi, baik infrastruktur maupun sistem aplikasi atau ERP-nya. 

Ini adalah konsekuensi kita untuk bisa memberikan dukungan 
layanan sepenuhnya kepada operasional yang ada di lapangan. 
Kalau kita lihat bagaimana tingkat layanan kita kepada mereka, unit-
unit  bisnis baru  seperti di Irak atau nanti di Libya, kita dalam posisi 
memberikan support sepenuhnya, tergantung  pada seberapa besar 
kontribusi kita dalam organisasi, JOB, atau unit bisnis tersebut.  

bagaimana komitmen dan layanan css dalam menyediakan 
layanan ict hingga ke lingkup global, seperti di algeria?  Pada 
dasarnya CSS berkomitmen tinggi untuk memberikan dukungan atau 
support kepada fungsi bisnis dalam melakukan ekspansi bisnisnya 
hingga ke tingkat regional. Komitmen kami adalah dimanapun 
Pertamina beroperasi, CSS akan hadir di situ memberikan support
nya. Kita akan kerahkan seluruh daya upaya, resources kita, untuk 
memberikan support itu.• urip
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corporate diplomacy
Dalam enam bulan terakhir ini, terjadi peningkatan 

secara signifikan kunjungan para Duta Besar negara asing ke 
Pertamina. Antara lain dari Belarusia, Amerika Serikat, Nigeria, 
Iraq, Perancis, Thailand, Sudan, Jepang, dan bahkan Trinidad 
& Tobago - negara kepulauan kecil di kawasan laut Karibia 
Amerika Selatan. Kedatangan para Duta Besar dan delegasi 
diplomatik ini memiliki satu tujuan yang sama : memajukan 
kepentingan bisnis negara masing-masing di Indonesia.

Perbauran antara domain bisnis dengan area diplomasi 
semakin terasa. Konteksnya adalah 6 realita yang saling 
berkaitan dan tidak dapat diabaikan baik oleh pemerintah 
maupun korporasi dalam hubungan lintas negara, yaitu: 

“This is now the New Normal”. Demikian dikatakan oleh 
para pelaku yang bergerak dalam kancah lintas negara dalam 
menyikapi perubahan tatatan global ini. Kondisi ‘Normal yang 
Baru’ ini telah menggeser tatanan perilaku bisnis sebelumnya, 
sehingga kemampuan mengantisipasi dan mengambil sikap 
yang tepat terhadap realitas-realitas tersebut menjadi salah satu 
kunci penentu keberhasilan pertumbuhan korporasi.

Dalam hal melakukan investasi lintas negara, kemampuan 
menyusun sasaran bisnis atas dasar perhitungan teknis harus 
dilengkapi dengan pengetahuan yang mendalam tentang 
dinamika negara yang diplih sebagai tujuan investasi dan 
pengembangan bisnis. Juga tidak dapat diabaikan konteks 
regional dan global yang turut mewarnainya, guna menghindari 
ranjau-ranjau yang dapat menggagalkan investasi dan bisnis 
tersebut. 

Di sisi pendanaan, adanya sistem ekonomi dan keuangan 
global yang semakin terintegrasi, mengakibatkan kebijakan yang 
dikeluarkan oleh suatu negara berpotensi nyata mempengaruhi 
ekonomi negara-negara lain hingga para pelaku bisnisnya. 
Ilustrasi yang mudah untuk menggambarkan ketertautan 
ekonomi dan keuangan antar negara/kawasan, adalah konsep 
‘bejana-bejana berhubungan’. 

Sistem ekonomi dan keuangan global ibarat beberapa 
bejana air yang tersambung dengan pipa satu sama lainnya. 
Tekanan pada satu bejana, akan mengakibatkan mengalirnya 
air ke bejana yang lain. Dana, seperti air, secara alamiah akan 
mengalir ke tempat yang lebih kecil tekanannya. Didorong 
oleh para pelaku keuangan dan bisnis, dana akan dialirkan ke 
kawasan yang memiliki potensi memberikan keutungan lebih 
besar atau yang memiliki risiko kerugian lebih kecil. 

Sanksi ekonomi oleh suatu negara yang sentral dalam 
sis tem ekonomi dan keuangan global, memiliki efek nyata 
dalam meng hambat pergerakan korporasi di berbagai negara 
lain. Sebagai contoh adalah pemberlakuan “Sanksi Iran” 
(Iran Sanction Act) oleh pemerintah Amerika Serikat. Sanksi 
ini melarang institusi keuangan AS untuk mengalirkan dana 
kepada pihak-pihak yang bertransaksi dengan Iran. Dengan 
‘mencekik’ institusi keuangan di AS untuk tidak mengalirkan 
dananya secara bebas, sanksi ini secara nyata mengakibatkan 
pengurangan akses terhadap dana global secara signifikan 
bagi korporasi. Mengikuti ilustrasi bejana berhubungan, keluar 
masuk aliran air kesatu bejana menjadi sulit karena ‘pipa-
pipa’nya dipersempit.  

Rise of the CoRPoRate DiPlomatiC funCtion  
Mungkin istilah ‘corporate diplomacy’ belum lazim terdengar 

di Indonesia. Namun bidang ini sudah sangat maju di negara-
negara lain. Shell, GM, China National Petroleum Corporation 
(CNPC), serta Cable & Wireless adalah sebagian dari perusahaan 
skala global yang telah dikaji dalam berbagai literatur bisnis terkait 
efektifitasnya fungsi ini dalam korporasi. Sementara di  tengah 
ketegangan internasional yang terjadi di kawasan Ukrainia baru-
baru ini, CEO Royal Dutch Shell, Ben Van Beurden secara proaktif 
menemui Presiden Russia Vladimir Putin, untuk menyampaikan 
bahwa investasi Shell dengan Gazprom untuk membangun kilang 
LNG tetap akan berjalan ditengah adanya sanksi AS dan Eropa. 
Benang merahnya adalah bahwa kini pengelolaan business 
diplomacy yang baik dan proaktif, menentukan kompetensi suatu 
perusahaan dalam memenangkan persaingan global. 

Dengan mengacu pada arah target pengembangan bisnis 
kor porasi jangka pendek dan menegah, para corporate diplomats 
peru  sahaan dituntut untuk bergerak maju terlebih dahulu di depan. 
Meng himpun informasi dan menganalisa situasi geopolitik dan 
pasar uang, me-leverage jaringan diplomatik dan mempersiapkan 
akses strategis di negara yang menjadi tujuan pengembangan 
bisnis. Para praktisi menyebut sinergi ranah bisnis dan diplomasi 
ini sebagai ‘smart power’.

Sebagai perusahaan yang tengah melaju membangun peranan 
regionalnya dan juga telah mengakses pasar uang global, sudah 
terasa bahwa Pertamina perlu memperkuat kompentensi ini. Angka 
peruntukan Belanja Modal tahunan (Capital Expenditure) Perseroan 
juga menunjukkan bahwa sekitar 20%-25% dialokasikan untuk 
kegiatan investasi yang bersifat lintas negara seperti akusisi dan 
kerjasama internasional. 

Untuk itu, ada beberapa peningkatan yang dapat ditempuh 
guna memperkuat kapasitas corporate diplomacy Perseroan.

Dalam kasus nyata terkait sanksi Iran sebagaimana disebut di 
atas, diambilnya inisiatif yang proaktif dan posisi tegas (proactive 
stance) oleh Perseroan serta ditempuhnya komunikasi aktif terus 
menerus dan secara langsung dengan berbagai lembaga terkait 
di Indonesia dan di AS, termasuk Departemen Keuangan AS 
serta perwakilan diplomatiknya di Indonesia dan Kementerian 
Luar Negeri RI, posisi Pertamina menjadi lebih difahami dan 
dapat terhindar dari sanksi. Untuk kasus ini, patut digarisbawahi 
bahwa kebijakan korporasi adalah kepentingan nasional Indonesia 
serta pertimbangan perhitungan kepentingan komersial yang 
rasional. Namun ini dengan tetap memahami konteks kepentingan 
multilateral dan berinteraksi sesuai kaidah, ekpektasi dan standar 
internasional. Dengan cara ini, Pertamina mampu menempatkan 
kepentingannya sebagai “Indonesia’s National Energy Company” 
dalam tatanan kemitraan yang setara (partnership of equals). 

ReshaPing “the game”
Fungsi Investor Relations Pertamina memndang bidang 

profesinya sebagai suatu permainan (game). Sebagai kompetisi 
berhadapan dengan perusahaan lain untuk terus berkreasi 
dan membangun ke percayaan pihak luar untuk menjadikan 
Pertamina sebagai tujuan investasi terpercaya dan mitra terpilih 
ditataran nasional dan internasional. Kini saatnya game of building 
confidence ini dibawa ke level berikutnya yaitu “not only to convey, 
but to convince, across national borders”.•

Suatu hari, seorang pekerja muda, ber-
penampilan perlente bertemu dengan teman 
lama nya. Setelah ngobrol basa-basi, tiba-tiba sang 
teman menanyakan sesuatu yang tak terduga. 
“Sepatunya bagus, merek apa?” Sejenak pekerja 
muda itu diam. Harus menjawab apa. Sepatu 
yang dipakainya buatan perajin di Bogor, yang 
mereknya belum tentu dikenal dan bisa ditemui di 
mall. Secara tampilan, sepatu itu bagus, kualitas 
kulitnya oke dan jahitannya rapi. “Mmmm, beli di 
mall,”katanya berbohong dan tanpa menyebut 
merek.

Itu hanyalah salah satu contoh, betapa bangsa 
ini masih dipenuhi dengan sikap yang mengerdilkan 
kemampuan anak bangsa. Seharusnya kita 
bangga, perajin sepatu asal Bogor bisa membuat 
sepatu berkualitas baik dengan model menarik. 
Kalau tidak diakui oleh bangsa sendiri, bisa-bisa 
sepatu tersebut dikirim ke negara lain, diberi label 
terkenal dan orang tidak akan tahu sepatu itu 
asli bikinan anak bangsa. Kalau saja kita bangga 
dengan hasil karya perajin lokal, tentu para pe-
rajin di Bogor akan berkembang usahanya, 
ma kin banyak masyarakat yang mengikuti jejak 
keberhasilannya dan kelak dunia akan tahu, di 
Bogor ada perajin sepatu sekelas perancang 
sepatu Italia.

Sikap mengerdilkan bangsa sendiri, seolah 
menjangkiti bangsa ini. Betapa tidak. Segala 
sesuatu yang ‘berbau’ Indonesia, kadang dianggap 
sebelah mata dibandingkan yang ‘berbau’ asing. 
Dari buah, daging, kerajinan tangan, seni, 
tenaga kerja dan lain-lain. Alhasil apapun yang 
dikerjakan bangsa ini dianggap tidak bermutu, 
tidak berkualitas dan ujung-ujungnya jalur pintas 
yang dipilih. Semua serba asing.

Dua pekan lalu, Direktur Hulu Pertamina M. 
Husen dengan optimisnya berharap Pertamina 
bisa mengelola blok-blok migas yang telah habis 
masa kontraknya. Bukti keberhasilan sudah 
ada. Sejumlah lapangan eks kontraktor asing 
yang dikelola Pertamina menunjukkan hasil yang 
memuaskan. Seperti lapangan Offshore North 
West Java (ONWJ) dan West Madura Offshore 
(WMO).

Tapi masih ada sejumlah pihak yang pesimis 
dengan tekad Pertamina. Ada yang menganggap 
Pertamina tidak mampu, Pertamina tidak pro-
fesional, kemampuannya masih jauh dibawah 
kontraktor asing. Ada juga anggapan jika dikelola 
anak bangsa sendiri, khawatir produksinya anjlok 
dan bakal merugikan bangsa. Bagi saya itu sikap 
‘parno’ yang berlebihan.

Kalau masih banyak pihak yang mengerdilkan 
kemampuan bangsa sendiri, kapan bangsa ini 
maju? Dari buah, daging, kerajinan tangan, karya 
seni, teknologi, bahkan kemampuan tenaga ahli 
masih dianggap dibawah kualitas buah impor, 
daging impor, seni, tekologi dan tenaga ahli asing.

Lantas apa yang harus kita lakukan? Lawan 
pendapat itu dengan menunjukkan prestasi dan 
hasil terbaik kita untuk bangsa. Dari hal-hal kecil, 
jika disusun dengan baik akan menjadi mozaik 
prestasi yang bisa dilihat banyak orang. Seperti 
pepatah, segenggam kekuasaan lebih kuat dari 
sekeranjang kebaikan. Tetapi setitik kesadaran dari 
banyak orang untuk menunjukkan prestasi dan 
hasil terbaik, akan mampu membuat perubahan. 
Mari kita tunjukkan bahwa kita mampu.•



RESUME
pekan ini
AnAK uSAHA PerTAMInA GencArKAn 
eKSPLorASI
jakarta (seputar indonesia) – Memasuki 
kuartal III tahun ini, Pertamina EP semakin agresif 
melakukan eksplorasi dan pengembangan 
sumur minyak baru. Perseroan berharap, 
upaya itu mampu mendongkrak tambahan 
cadangan serta produksi migas yang dibutuhkan 
negara. Tahun ini Pertamina EP menyiapkan 
sebanyak 12 sumur eksplorasi yang tersebar 
di beberapa wilayah, 120 rencana pemboran 
sumur eksploitasi, 77 sumur workover (kerja ulang 
pindah lapisan), serta rencana percepatanan 
pengembangan sumur eksplorasi yang sudah 
siap untuk dapat segera diproduksikan.  Menurut 
President Director Pertamina EP Adriansyah, 
target produksi Pertamina EP tahun ini sebsar 
128.000 bph untuk minyak dan gas sebesar 
1.071 mmscfd. Sementara, PT Pertamina Hulu 
Energi memproyeksikan produksi migas sebesar 
161.000 barel setara minyak per hari (boepd) 
pada tahun ini atau meningkat  7.5% dibanding 
dengan realisasi 2013 sebesar 149.680 boepd. 
President Director PT Pertamina Hulu Energi Ign. 
Tenny Wibowo optimistis mampu mencapai target 
tersebut setelah melihat pencapaian perusahaan 
dalam empat bulan terakhir. “Produksi migas 
perusahaan dalam periode tersebut mencapai 
151.830 boepd, melampaui target yang ditetapkan 
sebesar 144.000 boepd, dengan tren produksi 
terus meningkat,” tegasnya.

PeMerInTAH dIMInTA buAT PeMeTAAn 
InfrASTruKTur PIPA GAS
jakarta (investor Daily) – Pemerintah diminta 
melakukan pemetaan (mapping) mengenai 
infrastruktur pipa gas yang ada di seluruh wilayah 
Indonesia. Pemetaan ini penting dilakukan guna 
menata ulang sera menyusun strategi jangka 
panjang mengenai infrastruktur pipa gas di tanah 
air, sekaligus menyelesaikan berbagai msalah 
tumpang tindih di lapangan. “Mapping ini mudah 
dilakukan karena teknologinya tersedia dan 
tidak memakan waktu lama. Ini bisa dilakukan 
pemerintah melalui Kementerian ESDM. Saya rasa 
setiap perusahaan juga punya,” kata Commercial 
& Technical Director PT Pertagas Niaga Eko Agus 
Sardjono. Menurutnya, mapping dilakukan untuk 
mendapatkan informasi lengkap mengenai kondisi 
jaringan pipa, kapasitas, pasokan, termasuk pasar 
(konsumen) yang menyerap. Dengan mapping, 
juga diketahui mana potensi yang belum digarap, 
mana pasar yang sudah jenuh, dan mana yang 
tumpang tindih. Jadi, tidak ada lagi perebutan 
wilayah, terutama dengan sesama BUMN.•rianti
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Kick off rKAP 2015 
direktorat Pemasaran & niaga

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya menegaskan seluruh 
jajaran pimpinan di direktorat ini harus fokus mengelola bisnis dan perlu terlibat 
langsung dalam proses bisnis.
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jakarta –  Mengacu 
pada RJPP PT Pertamina 
(Persero) Tahun 2014-2018 
yang masih dalam proses 
pengajuan persetujuan Di-
reksi dan Komisaris, Di-
rektorat Pemasaran dan 
Nia ga melangsungkan Kick 
Off Meeting RKAP 2015 
yang berlangsung di Terrace 
Garden Hotel Four Season, 
Rabu (7/5). 

Dalam kerangka RKAP 
2015 terdapat 16 hal penting 
yang ditekankan oleh direksi. 
Di antaranya, strategic ob
jectives tahun 2015 adalah 
meningkatkan profitabilitas 
bisnis hilir melalui strategi 
optimasi hilir, meningkatkan 
fleksibilitas dan kompleksitas 
pada unit pengolahan yang 
ada, meningkatkan kapasitas 
melalui upgrading kilang 
eksisting, mencapai kua-
l itas produk sesuai spe-
sifikasi pasar (Euro), me-
ngembangkan bisnis petro-
kimia, memperkuat penetrasi 
dan eksistensi pasar luar 
negeri sebagai bagian dari 

menjadi regional leader dan 
menjadi pemain utama di 
pasar domestik serta men-
jalankan bisnis PSO. 

Dalam Kick Off Meeting 
yang dihadiri oleh jajaran 
SVP, VP dan direksi anak 
perusahaan Direktorat Pe -
masaran dan Niaga, Direk-
tur Pemasaran & Niaga 
Per tamina Hanung Budya 
member ikan arahannya 
untuk mengintegrasikan 
shipping management ke 
supply chain  Pertamina 
secara keseluruhan.  Ter-
masuk melakukan peningkat-
an kinerja dan efisiensi ope
rasional kapal milik dan charter 
dengan optimasi round trip 
days, meningkatkan effective 
load factor, menekan voyage 
cost dan excess lay time serta 
meningkatkan commission 
days.

“Kita bertanggung jawab 
untuk mendistribusikan energi 
primer, peran kita terhadap 
pembangunan ekonomi un-
tuk Indonesia sangat luar 
biasa. Ini yang harus dipahami 

bersama,” kata Hanung. Ia 
menegaskan agar jajaran 
VP, SVP dan direksi anak 
perusahaan sebagai leader 
menjad i  pengarah dan 
penggerak yang memastikan 
kebijakan perusahaan, target 
korporasi dan finansial bisa 
tercapai.

Hanung juga meng ingat-
kan pentingnya menjaga 
komunikasi bagi para level 
SVP, VP,GM dan direksi anak 
perusahaan. Ia mengimbau 
untuk segera  menyusun 
ulang rencana aksi untuk 

akti fitas marketing, disiplin 
anggaran, disipl in target 
operasi, disiplin target volume, 
dan disiplin waktu.

“Sebagai pimpinan, kita 
harus fokus mengelola bisnis 
dan perlu terlibat langsung 
dalam proses bisnis. Karena 
yang seringkali terjadi, pim-
pinan hanya tinggal pe rintah 
bawahannya sehingga tidak 
mengetahui lebih jauh proses 
bisnis yang terjadi. Yang perlu 
kita lakukan adalah konsisten 
untuk mencapai tar get,” 
pungkas Hanung.•irli

j a k a r ta  –  F u n g s i 
Commercial Retail Fuel Mar-
keting melakukan peng-
undian tahap I  program 
Jalan Pertamaxku Bersama 
Cannavaro ke Brasil, di Lantai 
M Gedung Utama, Kantor 
Pusat Pertamina, pada (8/5). 
Undian dibuka oleh Manajer 
PSO-Retail Fuel Marketing 
Deni Jukardi, disaksikan wakil 
dari Kementerian Sosial dan 
Dinas Sosial, notaris, dan 
ke  polisian.

Dari hasil undian tahap 
pertama ini, terpi l ih dua 

pemenang yang akan dibe-
rang katkan ke Brasil dan 
dua pemenang yang akan 
ke Jakarta untuk menonton 
Starball. Yaitu, Johan dan 
Imam Awali, serta Sudiarta 
dan Pri.

Asisten Manager Brand 
Management RFM Kania 
Hapsari menyatakan, program 
ini merupakan apresiasi  bagi 
pelanggan Pertamax series 
yang suka sepakbola untuk 
jalan ke Brasil bersama Fabio 
Cannavaro menonton per-
tandingan Piala Dunia 2014. 

Pengundian dilakukan 
sebanyak empat tahap, yaitu 
8 Mei, 22 Mei, 5 Juni dan 
19 Juni untuk 10 pemenang 
yang akan menonton semi 

final Piala Dunia di Brasil. 
Sedangkan 10 pemenang 
la innya akan menonton 
Starball di Stadion Utama 
Gelora Bung Karno.•urip

Sementara itu Jero Wacik 
menyatakan optimismenya 
bahwa kemajuan industri migas 
Indonersia akan semakin baik 
ke depannya. “Itu yang harus 
kita jaga bersama, jangan pe-
simis untuk menyongsong 
masa depan industri migas,” 
jelas Jero.

Namun demikian, Ketua 
Umum IPA 2014, Lukman 
Mahfoedz memperkirakan 

tantangan Indonesia dalam 
me  wujudkan ketahanan ener -
gi di masa men datang se-
makin berat.  Kondisi tersebut 
mengharuskan Indonesia me-
nemukan ca dangan minyak ba-
ru melalui pe ningkatan kegiatan 
eksplorasi dan peningkatan 
pro duksi di ladang-ladang mi-
nyak yang sudah ada.

 Menurut Lukman,  perkiraan 
konsumsi energi di Indonesia 

pada 2025 menjadi 7,7 juta 
bopd, sedangkan kesenjangan 
kebutuhan dan pasokan migas 
pada tahun 2025 mencapai 
2 juta bopd. Hal inilah yang 
menjadi tantangan berat bagi 
Indonesia. Namun, Indonesia 
masih memiliki potensi sumber 
daya migas yang masih be-
lum dimanfaatkan. “Saat ini 
tercatat Indonesia mempunyai 
cadangan minyak 3,7 miliar 

barrel dan cadangan gas 103 
tril iun cubic feet selain itu 
potensi hidrokarbon non kon-
vensional, shale gas dan cbm,” 
ungkap Lukman.

Usai pelaksanaan pem-
bukaan IPA ke-38, Wapres, 
Boediono didampingi Menteri 
ESDM dan rombongan pejabat 
lainnya menyempatkan diri 
mengunjungi both Pertamina. 
Dalam kesempatan tersebut 

Direktur Utama Pertamina, 
Karen Agustiawan memaparkan 
keberhasilan yang diraih oleh 
Pertamina dan perolehan 
produksi migas Pertamina yang 
terus meningkat.

Pameran IPA ke-38 ber-
beda dengan pameran tahun 
sebelumnya  yang hanya dihadiri 
7 negara dan 260 peserta 
pameran. Tahun ini, IPA dihadiri 
sebanyak 25 negara sehingga 

menjadi pameran terbesar yang 
pernah ada. Tidak hanya di 
Indonesia, pameran ini terbesar 
di ASEAN. Pelaksanaan IPA 
kali ini diharapkan menjadi 
sarana pertemuan dan pemicu 
kolaborasi semua pemangku 
kepentingan industri migas 
di tanah air dalam rangka 
meningkatkan kemampuan 
in dustri minyak dan gas di 
Indonesia.•irli

IPA ke-38 Tahun 2014 : Tingkatkan Kompetensi Industri Migas Indonesia..... Sambungan dari halaman 1
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Pertamax & fastron Go to europe Kembali digelar
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Lewat SIMoL3K, 
Pertamina Siap Amankan 
Pasokan elpiji

VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir membuka secara resmi program undian Pertamax & Fastron Go 
to Europe 2014. 
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Site Visit Investment banks dan Korps diplomatik 
ke Area Kerja Kamojang

jakarta – Sebagai ben-
tuk apresiasi kepada para 
konsumen loyal produk-pro -
duk terbaik dan teruji Per-
tamina,  program Perta max 
and Fastron Go To Europe 
kembali dibuka tahun 2014 
ini. Selain jalan-jalan ke 
Eropa, para pemenang ber-
kesempatan mendukung 
langs ung aksi pembalap Rio 
Haryanto di laga GP2 Series 
Sirkuit Monza, Italia.

B e r t e m p a t  d i  m a l l 
Plaza Indonesia, Jakarta, 
Jum’at  (30/4 )  p rogram 
undian Pertamax & Fastron 
Go to Europe 2014  in i 
secara resmi dibuka oleh 
Vice President Corporate 
Communication Pertamina, 
Ali Mundakir, didampingi 
Brand Management Manager 
Pertamina, Agus Mashud, 
dan Commerc ia l  Reta i l 
Fuel Maerketing Manager 
Pertamina, Waljiyanto. 

“ U n t u k  m e m b e r i 
kesem patan lebih besar 
kepada konsumen, tahun 
in i    Pertamina memang 
memberikan hadiah yang 
lebih tinggi dan lebih banyak. 

Kami  berharap konsumen 
tanah air menjadi lebih cinta 
pada produk anak negeri,” 
kata Ali Mundakir.

Tahun in i ,  Pertamina 
menyediakan hadiah utama 
16 kursi di podium untuk 
mendukung langsung Rio 
Haryanto yang berlaga pada 
GP2 Series sirkuit Monza. 
Para pemenang juga akan 
berwisata jalan-jalan keliling 
kota-kota di Eropa, seperti 

Milan, Italia dan Paris, Pe-
rancis. Selain itu banyak juga 
hadiah hiburan menarik yang 
disediakan, seperti 10 motor 
Honda Beat, 15 unit Iphone5, 
18 Samsung Note 3, 25 emas 
batangan, serta ribuan hadiah 
lainnya. 

Program undian Pertamax 
& Fastron Go to Europe 2014 
dilangsungkan mulai 1 Mei 
2014 sampai 31 Juli 2014. 
Hadiah akan diundi dalam 3 

tahap periode undian, yaitu di 
5 Juni, 3 Juli dan 5 Agustus 
2014. 

Bagi konsumen Perta-
max Series dengan ni la i 
nominal pembelian minimal 
Rp250.000, mendapatkan 
kesempatan untuk ikut serta 
dalam dua program sekaligus, 
yaitu ‘Jalan Pertamax-ku 
bersama Cannavaro’ dan 
‘Pertamax & Fastron Go To 
Europe 2014’.•sahrul 

kaMojang - Sebagai ba-
gian dari upaya peningkatan 
pemahaman bisnis Pertamina 
kepada pemangku kepen-
tingan internasional, Fungsi 
Investor Relations – Corporate 
Secretary menggelar site 
visit ke area geothermal 
Kamojang milik PT Pertamina 
Geothermal Energy. Kun-
jungan dilakukan pada 28-29 
April 2014 dan dihadiri oleh 
perwakilan Kementerian Luar 
Negeri RI Direktorat Jenderal 

Asia Pasifik dan Afrika dan 
Direktorat Jenderal Amerika 
dan Eropa, serta perwakilan 
Investment Banks yai tu 
Barclays (Singapura), Bahana 
(Indonesia), dan HSBC. 

“Kunjungan ini memberi 
pencerahan tentang pe nge-
tahuan bidang energi, yang 
memperkuat inisiatif Diplomasi 
Energi yang tengah ditempuh 
oleh Kementerian Luar Negeri 
RI. Para diplomat yang akan 
ditugaskan keluar negeri juga dapat menggambarkan 

bisnis Pertamina secara tepat 
ke pelaku sektor energi di 
wila yah penempatan,” ujar 
Darmawan Suparno dari Dit-
jen Asia Pasifik, Kemenlu RI, 
yang dalam waktu dekat akan 
ditempatkan di Rusia. 

Sementara dari sisi pelaku 
pasar keuangan internasional, 
melihat secara langsung ke 
lokasi membuat mereka yakin 
akan kemampuan Pertamina 
dalam menjalankan operasi 
perusahaan termasuk pada 
realisasi investasi, efisiensi, 
produktivitas, dan safety. 

Program site visit dengan 

membawa investment banks 
internasional dan Korps Dip-
lomatik RI serta negara sa-
habat, merupakan jawaban 
langsung atas meningkatnya 
per tanyaan kegiatan ope-
ra sional Pertamina. Ini me-
rupakan bagian dari program 
business outreach  rut in 
Fungsi Investor Relations 
untuk turut mendengungkan 
“The Pertamina Story” di 
luar negeri, guna menjadikan 
Pertamina sebagai tujuan 
in vestasi pilihan dan mitra 
te r  percaya d i  kawasan 
Asia.•inVestor relations

jakarta – Sebagai salah satu upaya untuk 
memonitor ketersediaan pasokan elpiji, PT 
Pertamina (Persero) akan menerapkan Sistem 
Monitoring Elpiji 3 Kilogram atau “SIMOL3K”.

Program ini bertujuan untuk mengetahui jumlah 
elpiji dan mengantisipasi kelangkaan, mulai dari 
agen, pengecer hingga ke masyarakat. Media 
Manager Pertamina, Adiatma Sardjito mengatakan, 
rencananya sistem ini  mulai bergulir pada akhir Mei 
atau awal Juni, tahun ini.

Pertamina akan menyediakan teknologi ter-
integrasi di setiap pangkalan elpiji hingga ke agen, 
yakni global positioning system (GPS) yang bisa 
mendata elpiji 3 kg. Dengan begitu ketika terjadi 
kelangkaan maka bisa segera teratasi dengan 
mengetahui dimana letak kelangkaanya.

“Program ini riil untuk mengetahui sejauhmana 
ketersediaan stok di pangkalan dan kebutuhan 
di agen,” kata Adiatma dalam workshop media 
tentang pola distribusi elpiji Pertamina, di Depo 
LPG Plumpang, Jakarta, Jumat (2/5).

Disebutkan, pengawasan elpiji ini melibatkan 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM). Pasalnya elpiji 3 kg merupakan jenis 
produk yang disubsidi pemerintah. Agar pembelian 
elpiji tepat sasaran, Pertamina akan mewajibkan 
penggunaan kartu khsus bagi masyarakat yang 
hendak membeli elpiji 3 kg.

“Nanti kalau mau beli elpiji 3 kg, harus ada kartu 
pembelian khusus karena disubsidi pemerintah. 
Kalau tabung elpiji 12 kg dan 50 kg itu umum. 
Bebas dibeli,” kata Adiatma.

Adapun realiasi refill tabung elpiji di Marketing 
Operation Region  (MOR) III yakni, hingga kuartal 
II tahun 2014 mencapai 136,7 juta tabung atau 
rata-rata 1,8 juta tabung per hari. Jumlah tabung 
elpiji 3 kg yang tersedia sebanyak 22,1 juta tabung, 
dengan perincian 17 juta tabung di masyarakat 
4,5 juta tabung di agen sebagai buffer dan buffer 
SPBE sekitar 0,5 juta. Jumlah retester untuk elpiji 
3 kg di MOR III sebanyak 42 lokasi, yang tersebar 
di DKI Jakarta, Jabar dan Banten.

Sementara untuk elpiji 12 kg realisasinya 
sebanyak 6,6 juta tabung atau 87.000 tabung per 
hari. Jumlah tabung elpiji yang tersedia sebanyak 
330 tabung, dengan perincian 290 tabung di agen, 
35 ribu tabung buffer di SPBE.  Sedangkan jumlah 
retester untuk elpiji 12 kg di MOR III sebanyak 47 
lokasi yang tersebar di DKI Jakarta, Jabar, dan 
Banten.•sahrul

balikpapan - Refinery Unit 
V (RU V) melakukan program 
training eCorrespondence 
pada 21-25 April 2014 di Main 
Hall Banua Patra, Balikpapan. 
Sebagai Re finery Unit pertama 
yang mengimplementasikan 
aplikasi eCorrespondence, 
kaderisasi change agent me-
miliki tujuan untuk mem ba-
ngun tim penggerak pe  ngawal 
perubahan alur distribusi 

ru V Gagas Kaderisasi change Agent e-correspondence
korespondensi, khususnya 
di RU V.  

ECorr merupakan sis-
tem korespondensi dar i 
proses penciptaan, revisi, 
persetujuan, pengiriman, 
pengendalian, penelusuran 
dan penyimpanan serta 
pemberian disposisi yang 
dilakukan secara elektronik 
guna menjamin keamanan, 
kerahasiaan, kecepatan pe-

ngiriman dan kemudahan 
dalam pencarian dokumen. 
ECorr mengadopsi regu-
lasi yang berlaku dalam 
Pengelolaan Administrasi 
Terpadu Pertamina (PATP). 

Jan Widi Widodo selaku IT 
Manager RU V menegaskan,  
dengan implementasi E-Corr, 
proses administrasi bisnis di 
RU V akan berjalan lebih efektif 
dan efisien.

Se ja l an  dengan  re -
strukturisasi dan transformasi 
perusahaan yang berorientasi 
world class company, sistem 
pengelolaan dan penyimpanan 
dokumen pun dikelola dengan 
perkembangan teknologi 
informasi. Diharapkan dengan 
implementasi sistem ini pada 
bulan Mei 2014, peningkatan 
efektivitas dan produktivitas 
kerja dapat dicapai. •keishkara
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Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo, Direktur Eksekutif Pertamina 
Foundation Nina Pramono, Manager CSR Pertamina Ifki Sukarya, dan Ketua 
Program Anugerah Riset Sobat Bumi Rida Hesti Ratnasari bersama dengan  tiga 
peneliti yang meraih Anugerah Riset Sobat Bumi Pertamina. 
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Anugerah riset Sobat bumi 
untuk Peneliti Indonesia

Mobil Ambulans untuk Masyarakat Anggana
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jakarta – PT Pertamina 
(Persero) melalui Pertamina 
Foun dation mengumumkan 
pemenang Anugerah Riset 
Sobat Bumi kepada 15 peneliti 
berbasis pembangunan ber-
kelanjutan di Indonesia, pa-
da Kamis, (8/5) di Kantor 
Pusat Pertamina Foundation, 
Jakarta.

Kelima belas orang ter-
sebut berhasil menyi sih kan 
1.023 proposal yang masuk. 
Penelitian terpilih berhak untuk 
menerima hibah penelitian 
sebesar Rp50-100 juta. Selain 
itu, mereka berhak untuk men-
jadi bagian dari Komunitas 
Periset Sobat Bumi. Para 
penerima penghargaan ter-
sebut merupakan peneliti 
yang terdiri dari mahasiswa 
hingga profesor.

Pengumuman penerima 
anugerah itu dihadiri oleh Cor-
porate Secretary Pertamina 
Nursatyo Argo, CSR Manager 
Pertamina Ifki Sukarya, dan 
Ketua Program Anugerah 
Riset Sobat Bumi Rida Hesti 
Ratnasari. Selain itu, hadir 
pula tiga peraih Anugerah 
Riset Sobat Bumi, yakni 
Linda Damarjati (Universitas 
Indonesia), Takhsinul Khuluq 
(Lembaga Pendidikan Seni 
Nusantara), dan Qouamunas 
Tsani Nurargimah (Institut Per-
tanian Bogor).

Anugerah ini dimak sud-
kan untuk mendorong tum-
buh nya penelitian berbasis 
pemberdayaan masyarakat 
yang aplikatif serta memiliki 
man faat besar bagi masya-
rakat. “Anugerah riset ini 

menjadi perwujudan ko-
mit  men Pertamina dalam 
mem bantu dunia pendidikan 
tanah air. Peneliti sebagai 
kaum intelektual Indonesia, 
memiliki peran sentral dalam 
membangun iklim penelitian 
kondusif yang mampu meng-
hasilkan beragam penelitian 
aplikatif, tepat guna dan 
ber  manfaat  besar  ba g i 
masyarakat secara ber ke  lan-
jutan,” ujar Corporate Secre-
tary Pertamina Nursatyo Argo.

Direktur Eksekutif Perta-
mina Foundation Nina Pra-
mono menjabarkan, Anu-
gerah Sobat Bumi  tahun ini 
mendapat respon luar biasa 
dibanding tahun sebelumnya. 
Hal tersebut terbukti dari 
membludaknya jumlah pro-
posal yang masuk jauh me-
lebihi perkiraan, dua kali 
li pat. Ada 1.023 proposal 
yang masuk, kemudian di-
saring  hingga 617 proposal 
yang berhak diikutsertakan di 
proses selanjutnya.

“Dari 617 proposal yang 
masuk, komposisinya ter diri 
dari 79 disertasi, 378 pengab-
dian masyarakat dan 160 
pe nelitian mandiri,” ujar Nina.

Menurut Nina, hal ini mem-
banggakan karena mem-
perlihatkan kesadaran peneliti 
untuk berkontribusi terhadap 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat melalui penelitian 
berbasis pemberdayaan ma-
syarakat.

Sementara itu Ketua Pro-
gram Anugerah Riset Sobat 
Bumi Rida Hesti Ratnasari 
menyebutkan, dari 15 pe-

nerima Anugerah Riset Sobat 
Bumi, tujuh di antaranya ada-
lah kategori penelitian mandiri, 
enam kategori pengabdian 
masyarakat dan dua kategori 
disertasi. 

Salah satu pener ima 
peng hargaan, Qouamunas 
Tsani Nuargimah, mengatakan 
dirinya sangat senang dan 
tidak menyangka bisa men-
jadi salah satu penerima ke-
sempatan hibah penelitian 
ter sebut, mengingat para 
pe   saingnya berkaliber tinggi. 
“Saya terkejut ketika dikabari 
menjadi salah satu penerima 
anugerah. Saya menjadi ya-
kin, anugerah ini memang 
me miliki kredibilitas,” ujarnya.

Unas, begitu biasa di-
pang gil, merupakan maha-
siswa semester dua IPB. 
Ia mengajukan judul riset 
Lamarin (Lampu Mandiri dan 
Ramah Lingkungan), yang 
memanfaatkan sumberdaya 
tanah sebagai energi ter-
ba rukan untuk penerangan 
jalan di Desa Situ Gede. Ia 

begitu jeli dan inovatif dengan 
memanfaatkan tanah sebagai 
sumberdaya energi.

Ada juga pemenang 
lain, Takhsinul Khuluq dari 
Lembaga Pendidikan Seni 
Nusantara, yang tidak yakin 
menang dengan risetnya di 
bidang seni, “Pembuatan 
Ensambel Musik Keroncong 
dari Bambu”. 

Sementara i tu, Linda 
Da  marjanti dari Universitas 
Indonesia untuk kategori 
Peng abdian Masyarakat 
dengan judul riset “Pem ba-
ngunan Komunitas Hutan 
Berkelanjutan Pentingnya 
Anal isis Struktur, Kultur, 
dan Proses dalam Program 
Pengembangan Komunitas 
Hutan” mengakui telah meng-
ikuti berbagai hibah sejenis. 
Namun Anugerah ini memiliki 
keunggulan sendiri. Salah 
satunya adalah penekanan 
pada basis pembangunan 
berkelanjutan. “Saya ra sa 
patut mendapatkan apre-
siasi,” katanya.•sahrul

jaYapura -  Komitmen Market ing 
Operation Region (MOR) VIII Maluku – 
Papua terhadap dunia pendidikan di Papua 
dibuktikan dengan menjadi sponsor tunggal 
dalam penyelenggaraan  Kompetisi Fisika 
tahun 2014 yang digelar oleh Komisariat 
Mahasiswa Fisika Jurusan MIPA Universitas 
Cenderawasih Papua, pada 29-30 April 
2014. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rang-
ka memperingati Hari Pendidikan Nasional 
pada 2 Mei 2014.

Kompetisi diikuti oleh 63 tim, terdiri 
dari 189 siswa yang berasal dari SMA/MA 
di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura 
dan Kabupaten Keerom. Kegiatan ini 
bertujuan untuk menggali potensi diri, guna 
meningkatkan SDM Papua yang berkualitas. 

Acara ini dihadiri GM MOR VIII Mohammad 
Irfan yang didampingi oleh Business Support 
Area Manager Maluku – Papua Pulo Rencus 
Manurung. “Program Kompetisi Fisika 
Pertamina-Uncen 2014 ini diharapkan 
terus berjalan dan semakin meningkat 
sehingga peran Pertamina disamping sebagai 
perusahaan Migas juga sekaligus ikut andil 
memberi manfaat bagi peningkatan kualitas 
pendidikan,” ucap Muhammad Irfan.

Sementara Dekan FKIP Universitas 
Cen derawasih Nomensen Mambraku 
mengungkap kan  terima kasih atas dukungan 
penuh MOR VIII dalam kegiatan Kompetisi 
Fisika Universitas Cenderawasih Papua.•Mor 

Viii

anggana –  Pertamina 
EP (PEP) Field Sangasanga 
memberikan bantuan sa-
tu unit mobil ambulans ke-
pa da Desa Anggana, Ke-
camatan Anggana. Desa 
yang  masuk  ke  da lam 
wilayah Ring 1 ini, memiliki 
keterbatasan sarana dan 
fasilitas kesehatan. Namun, 
baik dari pihak perangkat 
d e s a  d a n  m a s y a r a k a t 
memiliki semangat untuk 
men ingka tkan  kua l i t as 
kesehatan di desa mereka. 

Karena itulah, PEP Field Sa-
ngasanga tergerak untuk 
memberikan bantuan yang di-
butuhkan oleh Desa Anggana.

Menurut Kepala Desa 
Anggana, Wagimin, bantuan 
ini sangatlah penting bagi 
warga Anggana sebab jarak 
desa cukup jauh dengan 
rumah sakit terdekat sehingga 
penanganan kasus-kasus 
darurat sering terhambat 
karena faktor mobilisasi.

“Kami sangat berterima 
kasih kepada Pertamina EP 

atas bantuan yang diberi-
kan. Semoga kualitas pena-
nganan kesehatan di desa 
kami dapat lebih baik dan 
ti dak ada lagi nyawa yang 
tidak terselamatkan dalam 
perjalanan menuju rumah 
sakit,” ungkap Wagimin.

Penyerahan bantuan 
dilak sanakan di Kantor Desa 
Anggana, Selasa (6/5) dengan 
dihadiri oleh Kepala Desa 
Anggana, Kepala Babinsa 
dan jajarannya. Sedangkan 
bantuan diberikan oleh Kepala 

Produksi Area Anggana, Eko 
Bagus Wibowo. Seluruh 
warga yang hadir nampak 
a n t u s i a s  d a n  b a h a g i a 
menerima bantuan tersebut. 
Bersama-sama, perangkat 
desa dan warga menyimak 
penjelasan mengenai cara-
cara penggunaan dan fungsi 
masing-masing peralatan 
yang tersedia di dalam mobil 
ambulans. 

Syukuran sederhana pun 
digelar, sehingga tam pak 
keakraban di antara warga 

dengan pihak perusahaan. 
Acara ditutup dengan doa 
bersama agar bantuan yang 
diberikan dapat bermanfaat 

dan memberikan dampak 
positif terhadap peningkatan 
kualitas kesehatan di de-
sa.•pep Field sangasanga
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Pertamina retail 
Lakukan fogging 
di bidaracina
jakarta - Dalam rangka  tanggung  jawab 
so  sial lingkungan, PT Pertamina Retail 
me lakukan fogging untuk pencegahan 
demam ber darah di wilayah sekitar SPBU 
COCO Otista 31.133.01. Tepatnya di 
lingkungan RW 09 Kelurahan Bidaracina, 
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 
pada (23 -25/4). 

Penutupan kegiatan fogging dila -
kukan pada Jumat (25/4) lalu di Pos 
RW 09 Kelurahan Bidaracina. Hadir  
dalam acara tersebut Lurah Bidaracina 
Nasrudin, Direktur Keuangan Pertamina 
Retail Narendra Widjajanto, dan Direktur 
Keuangan Pertamina Bina Medika  
Desandri, Wakil Ketua RW 09 M. Rizal 
beserta jajaran pengurus RT di lingkungan 
RW 09 Kel.  Bidaracina.  

Nasrudin mengakui bahwa pada bulan 
Maret 2014, tingkat ancaman DBD di 
Ke lu rahan Bidaracina termasuk tertinggi 
di Jakarta Timur. “Dengan fogging ini, 
mudah-mudahan bisa menekan tingkat 
DBD di Bi daracina,” kata Nasrudin. 

Narendra mengatakan  dipilihnya  
Bidara cina karena tingkat DBD-nya tinggi di  
wila yah DKI Jakarta. Sehingga Pertamina 
Re tail merasa terpanggil untuk melakukan 
penyemprotan. “Semua kegiatan CSR 
Pertamina Retail, kita lakukan di sekitar 
lingkungan SPBU. Jadi kita upayakan 
supaya benar-benar bermanfaat untuk 
masyarakat. Ini sesuai dengan tujuan 
Pertamina untuk bisa dekat dengan 
masyarakat,” ujarnya. 

Sementara Desandri  menyatakan, 
Perta me dika melalui RSPJ ikut ber-
partisipasi da lam fogging di Kelurahan 
Bidaracina ini. “Semoga sinergi Pertamina 
Retail dan Pertamedika ini bisa memberikan 
manfaat untuk masyarakat sekitarnya,” 
ujarnya. 

Penutupan juga diakhiri dengan fogging 
di 2 RT di lingkungan RW 09 Bidaracina. 
Sehingga 14 RT di lingkungan RW 09 
mendapatkan fogging semuanya.  Selain 
Bidaracina,  fogging juga dilakukan  di ka-
wasan Cakung.•urip

Mobil Hijau ru VI diserahterimakan
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jakarta - Health, Safety 
and Environmental (HSE) 
Manager Refinery Unit VI 
Balongan, J. Pri Hartanto 
dan Enviromental Section 
Head RU VI, Nana Rusdiana 
bersama dengan Ketua 
PWP RU VI Nirwana Yulian 
Dekri yang didampingi oleh 
Ketua Bidang Pendidikan 
PWP RU VI  Aryana Pr i 
H a r t a n t o  m e n g h a d i r i 
penandatanganan berita 
acara serah terima Mobil 
Hijau di Kantor Solidaritas Istri 
Kabinet Indonesia Bersatu 
(SIKIB) di Jakarta, (7/5). 

Rombongan diter ima 
oleh Ketua III SIKIB, Sylvia 
Agung Laksono, Men teri Per-
mukiman dan Pem berdayaan 
Wilayah Indonesia pada 
Kabinet Persatuan Nasional 
yang merupakan Anggota 
Pilar Indonesia Hijau SIKIB, 
Erna Witoelar, serta pengurus 
inti SIKIB lainnya. 

Acara ini  merupakan 
tindak lanjut dari launching 

dan penyerahan bantuan 
Mobil Hijau dari RU VI Ba-
longan kepada Hj. Ani Bam-
bang Yudhoyono selaku 
Ketua Dewan Pembina SIKIB 
yang telah dilaksanakan pada 
2 Desember 2013, bertepatan 
dengan Peringatan Gerakan 
Perempuan Tanam dan 
Peli hara (GPTP) di Desa 
Pakuwon, Kecamatan Suka-
resmi, Kabupaten Cianjur, 
Jawa Barat. 

Selanjutnya, mobil hijau 
ini akan diserahterimakan 
kepada T im Penggerak 
PKK Kabupaten Indramayu 
agar dapat menjangkau 
masyarakat yang lebih luas 
hingga ke pedesaan. 

Ketua III SIKIB, Syl via 
Agung Laksono menyam-
paikan apresiasi yang se-
besar-besarnya kepada RU 
VI atas dukungannya da-
lam menyukseskan salah 
satu program unggulan Pilar 
Indonesia Hijau SIKIB yaitu 
Mobil Hijau. 

Sementara Erna Witoelar 
menjelaskan, tujuan dari pe-
laksanaan program mobil 
hijau ini adalah untuk me-
numbuhkan nilai sadar dan 
cinta lingkungan yang se-
karang sudah mulai terkikis. 
“Mo bil hijau ini dapat dijadikan 
sebagai sarana sosialisasi 
isu-isu kemasyarakatan, 
seperti kesehatan, eman-
sipasi dan kesetaraan gen-
der, pendidikan, tentu saja 
tetap dibalut dengan muatan 
wawasan lingkungan,” ujar 

Erna. Hingga tahun 2014, 
tercatat 23 mobil hijau telah 
d id i s t r ibus ikan  kepada 
Pemerintah Daerah melalui 
Tim Penggerak PKK.

Pada kesempatan yang 
sama, hadir pula Ketua Tim 
Penggerak PKK Kabupaten 
Indramayu, Nani Indriyani 
Supendi untuk menerima 
Mobil Hijau bantuan Pertamina 
RU VI, didampingi oleh Kepala 
Kantor Lingkungan Hidup 
Kabupaten Indramayu, Tini 
Kartini.•ru Vi

bojonegoro - Enam ekor 
rusa jawa (Cervus Timorensis), 
tampak sehat dan lincah di 
areal Perum Perhutani Kesa-
tuan Pemangku Hutan (KPH) 
Parengan, Bojonegoro, Jawa 
Timur awal Mei lalu. Sat wa 
langka ini baru saja dipindah 
dari Wana Wisa ta Maliran, 
Blitar untuk dikem bangbiakan 
di tempat baru.

Penangkaran rusa jawa di 
kawasan hutan Bojonegoro 
tersebut merupakan upaya 
PT Pertamina EP (PEP) Aset 4 
Cepu, dalam menjaga peles-
tarian ke aneakaragaman ha-
yati. Rusa tersebut dibiarkan 
bebas di kandang seluas 0,4 
hektare agar bisa berkembang 
biak. 

Field Manager PEP Aset 4 
Cepu Wresniwiro menjelaskan, 
upaya pe lestar ian rusa 
tersebut merupakan bagian 
dari tanggung jawab peru-
sahaan. Karena daerah 
operasi PEP sangat luas. 
Salah satunya berada di 
kawasan hutan. Bekerja sama 
dengan Perum Perhutani, 
jelas Wiro, PEP mencoba 
mengembangbiakan rusa 
jawa. “Selain mencari minyak, 

Memulihkan Populasi rusa Jawa
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Kawanan Rusa Jawa (Cervus Timorensis) keturunan kedua yang berasal dari Wana Wisata Maliran Blitar, Jawa Timur siap 
dipindahkan dan dipelihara oleh Pertamina EP ke Hutan Molo, KPH Pangeran, Bojonegoro, Jawa Timur. Perawatan rusa 
oleh Pertamina EP didampingi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sebagai upaya untuk melestarikan rusa Jawa.

PEP juga ber komitmen ber  wa-
wasan lingkungan,” tegasnya.

Di samping melakukan 
penanaman pohon dan me-
nyo kong ekonomi setempat, 
Wiro memaparkan, kepedulian 
PT Pertamina EP juga mulai 
bergerak ke kawasan hutan. 
Penangkaran rusa jawa tidak 
dilakukan sendiri. Pertamina 
EP menggandeng Universitas 
Gadjah Mada Yogyakarta 
dan Perum Perhutani. Upa-
ya tersebut dilakukan agar 
pemindahan sekaligus pe-

nangkaran rusa, bisa berjalan 
dengan baik dan rusa ce-
pat beradaptasi dengan ling-
kungan barunya. 

Pada masa lalu, rusa 
jawa banyak ditemui di hutan 
jat i  Jawa T imur. Kepala 
KPH Parengan Daniel Budi 
Cahyono menyatakan, rusa 
jawa memang tak mudah lagi 
dijumpai saat ini, sehingga 
untuk memindahkannya perlu 
hati-hati melihat kecocokan 
lokasi baru sekaligus ke-
siapan tanaman yang men-

jadi sumber pakan rusa. 
“Sebelum dipindah, para 
pakar dari Fakultas Kehutanan 
Universitas Gadjah Mada 
meneliti kelayakan habitat 
bagi penangkaran rusa jawa. 
Baik sumber pakan, air, 
perlindungan dan keamanan 
satwa,”jelas Wiro.

“Kita ingin dari jumlah yang 
sedikit akan berkembang 
menjadi banyak. Semoga 
dari langkah yang sederhana 
ini populasi rusa jawa bisa 
pulih,”pungkas Wiro.•pep/dsu
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Buku berjudul Potret Dhuafa Perekonomian Indonesia 
ini berisi sejumlah potret dhuafa, yang sehari-harinya 
bergerak di sektor informal. Mereka antara lain bekerja 
sebagai pedagang kaki lima, pengrajin industri rumah 
tangga dan pekerja sektor perdagangan dan jasa lainnya 
di berbagai pelosok Nusantara. Potret kaum dhuafa 
dalam buku ini sepintas terlihat sebagai snapshot saja, 
yakni gambar yang tidak bergerak, diambil saat pedagang 
kaki lima atau pengrajin industri kecil itu sedang bekerja 
mencari nafkah.

Masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia 
sejak 60 tahun yang lalu, dimana pada saat itu lebih 
dari separuh penduduk dunia hidup dalam kondisi 
yang memprihatinkan. Berbagai lembaga internasional 
dengan kegiatan-kegiatannya sejak 20 tahun yang 
lalu telah berhasil menurunkan angka kemiskinan 
secara drastis dari 43 persen menjadi 21 persen, yang 
mengentaskan masalah kemiskinan dari sekitar 1 miliar 
orang.keberhasilan ini disepakati oleh MDG PBB untuk 
dilanjutkan dan diterapkan di semua Negara di seluruh 
dunia pada masa 20 tahun mendatang.

Setiap bangsa yang berjaya, segenap rakyatnya 
pun berdaya, begitulah logisnya. Pembangunan suatu 
bangsa menuju kejayaannya harus harus dapat membuat 
rakyat bangsa itu berdaya, kuat dan tidak lemah dalam 
menjalankan peran kehidupannya. Dalam kaitan itu, 
pembangunan ekonomi adalah bentuk pembangunan 
bangsa guna memberdayakan rakyat agar mampu 
mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, daya kerja 
produktif segenap rakyat harus meningkat dari waktu ke 
waktu agar kesejahteraan mereka dapat terus naik ke 
taraf yang lebih tinggi.

Indonesia berupaya membuat kebijakan yang 
terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan 
kesempatan kerja, pemberian jaminan sosial, reformasi 
di lembaga perpajakan dan bea cukai, pemberantasan 
korupsi dan menciptakan transparansi dalam pengambilan 
keputusan, serta pembangunan infrastruktur dan 
jasa-jasa. RPJM 2010-2014 menargetkan penurunan 
angka kemiskinan Indonesia hingga 8-10 persen pada 
tahun 2014, dengan ditunjang oleh berbagai program 
penanggulangan dan pengentasan kemiskinan jangka 
panjang.

Kesungguhan kita kaum mampu dalam membantu 
kaum dhuafa perlu dibuktikan secara konkret. Mewu-
judkannya tidak lagi memerlukan model berpikir “trickle
down effect” yang semakin lama kian mirip isapan jempol, 
tetapi lebih tepat jika kita melanjutkan rintisan sejumlah 
tokoh masyarakat dalam membantu kaum dhuafa dengan 
menyelenggarakan berbagai program atau mendirikan 
lembaga yang hingga kini masih terus berdiri. Dalam buku 
ini disajikan sejumlah kisah inspiratif dari berbagai tokoh 
yang pantas diteladani, dalam membantu kaum dhuafa 
atau mentransformasikan kehidupan rakyat.•perpustakaan
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oleh  Dewi Hanifah - Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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PerTAMInA HebAT!

oleh Annisrul Waqie - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

fungsi QM  sebagai erP champion, Semangat untuk 
Melaksanakan Proses bisnis Sesuai Standar 

Walau agak terlambat, hasil formal penilaian kinerja perusahaan 
berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN tahun 2013 
yang ditunggu-tunggu sejak awal tahun ini akhirnya muncul juga. 
Surprise tentu saja. Apalagi Pertamina berada di peringkat pertama 
dari 109 BUMN yang mengikuti proses penilaian kinerja ini dan menjadi 

satu-satunya BUMN yang mendapatkan skor melebihi 676 sehingga meraih predikat 
Industry Leader. 

Pencapaian ini tentulah sangat 
menggembirakan kita semua. Hal 
ini membuktikan bahwa kita terbaik 
dan layak disebut sebagai leading 
practice bagi perusahaan nasional 
lainnya.

Apa yang telah dicapai kali 
ini memang buah dari hasil kerja 
keras kita semua. Pencapaian 
ini membuktikan bahwa  proses 
peningkatan kinerja berbasis Kriteria 
Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) 
dan proses tindak lanjut terhadap 
Opportunity for Improvement (OFI) 
telah dilaksanakan dengan kon-
sisten, berkelanjutan dan terstruktur. Semoga hal ini dapat menjadi pendorong bagi kita 
semua untuk berbuat lebih baik lagi dalam rangka upaya peningkatan kinerja Perusahaan.

Disadari bahwa keyakinan, kemauan, dan kebersamaan merupakan kunci bagi 
keberhasilan terwujudnya cita-cita. Kita harus yakin bahwa apa yang akan dilakukan 
memberikan manfaat dan menjadi solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi 
perusahaan ini. Kita juga harus mau melaksanakannya dengan sepenuh hati secara 
bersama-sama untuk satu tujuan yaitu mewujudkan kinerja ekselen di semua lini 
operasional dan bisnis perusahaan.

 

Salah satu upaya untuk mempercepat pencapaian kinerja ekselen dimaksud adalah 
dengan menjabarkan OFI hasil asesmen KKEP menjadi Action for Improvement (AFI) 
yang dilengkapi dengan rincian program-program kerja, tata waktu, dan penanggung 
jawabnya. Keberlangsungan proses ini harus didukung dengan kepedulian para pihak 
yang terlibat untuk melaksanakan AFI sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan.

Dengan pencapaian ini diharapkan insan mutu mampu memposisikan diri sebagai 
initiator, creator, dan facilitator bagi terwujudnya kinerja ekselen di setiap lini operasional 
dan bisnis perusahaan. Bukankah ini sejalan dengan salah satu tata nilai 6C kita yaitu 
Confident? 

Semangat untuk selalu terdepan atau sebagai pelopor bagi setiap pemecahan 
persoalan yang sedang dihadapi perusahaan ini perlu terus dipupuk di dalam jiwa insan 
mutu Pertamina. Diharapkan hal itu dapat menjadi energy positif bagi terwujudnya 
kebersamaan dalam membangun kinerja ekselen di seluruh lini bisnis perusahaan 
ini melalui penerapan Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) yang konsisten dan 
berkelanjutan.

Maju Terus Insan Mutu Pertamina!
Pertamina Hebat!•

Semakin besar dan kompleks suatu Organisasi, semakin tinggi tuntutan untuk 
menggunakan berbagai macam aplikasi baik yang berbasis teknologi informasi 
maupun konvensional. Keduanya membutuhkan konsistensi dan kedisiplinan 

monitoring dalam penggunaannya.
Merupakan tantangan bagi Pertamina yang memiliki berbagai Fungsi sebagai entitas 

penggerak Organisasi dari sektor Hulu hingga Hilir dengan keberagaman proses bisnis dan 
kompleksitas untuk dapat mengendalikan penggunaan teknologi yang mampu mendukung 
eksistensi bisnisnya.

Untuk memudahkan kegiatan operasional yang terkait dengan proses transaksi, distribusi, 
pengaturan stok, HRD, proses pengadaan maupun proses-proses utama dan pendukung lain, 
Pertamina harus mampu menjaga konsistensi implementasi salah satu sistem informasi yang 
sekarang telah dijalankan, yaitu ERP.

Fungsi Quality Management (QM) sebagai salah satu fungsi yang banyak menggunakan 
ERP dalam menjalankan kegiatannya menyadari bahwa sistem ini menjadi sangat krusial dalam 
menunjang kegiatan operasionalnya.

Sebagai salah satu fungsi pemilik cost centre di Perusahaan, Fungsi QM sangat bergantung 
dengan ERP untuk mengendalikan seluruh kegiatannya melalui berbagai transaksi baik 
pengelolaan anggaran maupun monitoring penugasan insan mutu Pertamina.

Kegiatan utama Fungsi QM antara lain Audit CIP, Cross Functional Internal Audit sistem 
standar, Forum KOMET, assessment  berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP), berbagai 
kegiatan penyediaan modul untuk keperluan pelatihan dan berbagai kegiatan apresiasi baik 

dalam tingkat Fungsi, 
Korporat, Nasional dan 
Internasional, sangat 
bergantung pada sis-
tem ERP.

Tidak hanya dalam 
hal memonitoring peng-
gunaan anggaran, tetapi 
juga untuk menjaga 
akuntabilitas program 
dan pengaturan pe-
nugasan insan mutu 
yang melibatkan para 

Pekerja di luar lingkungan fungsi QM.
Munculnya masalah dalam salah satu proses 

pada ERP akan menyebabkan masalah berantai pada 
proses yang lain. Kondisi tersebutlah yang membuat 
fungsi QM harus ketat menjaga setiap transaksi ERP 

yang digunakan.
Fungsi QM memiliki aktifitas yang padat dan terintegrasi dengan fungsi QM Direktorat 

Upstream, Refinery, M & T, Gas dan Anak Perusahan dengan cakupan yang sangat luas seperti 
yang tertuang dalam Calendar of Event (CoE) Quality Management. Masalah yang timbul pada 
satu kegiatan apabila tidak segera diselesaikan akan dapat menghambat pelaksanaan kegiatan 
lain, tidak hanya diinternal fungsi QM, tapi juga sampai ke Direktorat lain dan Anak Perusahaan.

Ditetapkannya Fungsi QM Direktorat Umum sebagai salah satu ERP Champion 2013 
membuktikan bahwa Fungsi QM memang serius dan peduli. Penghargaan ini bukanlah 
penghargaan pertama yang diperoleh Fungsi Quality Management. Meskipun demikian, 
perolehan ini bukanlah semata-mata demi realisasi yang telah ditetapkan atau karena ingin 
mencapai target KPI. Kesadaran akan pentingnya akuntabiitas proses dan menjalankan 
proses bisnis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan adalah menjadi perhatian utama 
sehingga proses dan produk yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan dan standar kualitas yang 
dipersyaratkan. Semangat itulah yang mendasari keseriusan kami dalam pengelolaan ERP, 
sebagaimana semangat yang dibangun dalam budaya implementasi ISO 9001 yang saat ini 
sedang dijalankan.•
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Seorang ibu bekerja di kantor? Hal tersebut 
sudah bukan menjadi salah satu hal yang 
mengagetkan bagi kita semua. Karena saat ini 
sudah banyak sekali yang seperti itu jika kita lihat 
di berbagai tempat kerja. Biasanya mereka bekerja 
sejak  sebelum menikah dan memutuskan tetap 
bekerja setelah meningkah dan memiliki anak.

Namun terkadang, tingkat stres para ibu 
pekerja lebih tinggi dibandingkan dengan wanita 
karier yang masih berstatus single. Selain keluarga 
yang harus diurusi, pekerjaan  kantor pun juga 
tidak boleh diabaikan. Keluarga nomor 1 di rumah, 
sedangkan pekerjaan tetap harus diutamakan 
ketika jam kerja. 

Kenyataannya, menyeimbangkan antara 
tugas kantor dan peran sebagai ibu/istri seringkali 
menimbulkan tingkat stres yang tinggi. Berikut tips 
untuk menghilangkan stres bagi para ibu pekerja :

1. temukan perspektif yang baik. Ketika 
Anda di kantor, pastinya selalu memikirkan 
anak di rumah atau kangen untuk melihatnya. 
Namun seringkali sulit untuk bertemu dengan 
anak, apalagi jika ada Anda harus lembur. Hal 
tersebut sering sekali membuat Anda semakin 
stres dalam bekerja. Karena itu, buatlah diri 
Anda nyaman  dalam menjalankan semua peran 
Anda. Munculkan perspektif yang baik dalam diri 
Anda untuk dapat menyeimbangkan kehidupan 
anda antara karier dan mengasuh anak. Jangan 
dijadikan beban ketika menjalankannya.

2. berbagi tugas. Bagi keluarga yang istrinya 
bekerja, biasanya sang suami memiliki peranan 
penting juga dalam mengurus rumah tangga selain 
para ibu. Walaupun sang suami juga memiliki 
pekerjaan tetap di luar rumah. Di sinilah dibutuhkan 
kerja sama yang baik antar suami - istri. Buatlah 
kesepakatan antara suami - istri dalam berbagi 
peran dalam keluarga. Jangan sampai salah 
satu pihak merasa tertekan dengan tugas yang 
dijalankannya. Ingatlah selalu, biasanya kondisi 
ini sudah ada sejak sebelum pernikahan terjadi. 
Jadi, seharusnya pembagian tugas dalam keluarga 
dibicarakan secara intens ketika mulai mengarungi 
biduk rumah tangga.

3. atur jadwal. Jangan pernah waktu satu 
minggu digunakan untuk bekerja saja. Luang -
kan lah waktu Anda bersama dengan keluar ga 
setiap weekend. Tak perlu harus liburan keluar 
kota, cukup berkumpul bersama keluarga, 
bersenda gurau, atau sekedar jalan dan makan 
saja di restoran, pastinya membuat Anda nyaman. 
Melakukan aktivitas seperti itu, dapat menurunkan 
bahkan menghilangkan stres. Jangan lupa, jauh-
kan gadget  Anda  untuk sementara.•www.gwapoo.com

TIPS ATASI STreS unTuK 
Ibu PeKerJA

Go Live  Aplikasi roAS di ru VI balongan
Fo

to
 : 

C
S

S

balongan – Setelah 
sukses menerapkan Go 
Live Aplikasi Refinery Oil 
Accounting System (ROAS) 
di Refinery Unit V Balikpapan 
dan VII Kasim, Refinery Unit 
(RU) VI Balongan menjadi 
un i t  ke r j a  be r i ku tnya 
yang secara resmi sudah 
menggunakan apl ikas i 
ROAS dan menggantikan 
Ap l ikas i  OASYS yang 
sebelumnya digunakan.

Bertempat di Kantor 
RU VI Balongan, Go-Live 
ROAS dilaksanakan pada 
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jakarta – “Setiap anggota 
PMO (Project Management 
Officer) harus memikirkan 
cara berkomunikasi yang 
baik dan terukur, dengan 
memanfaatkan berbagai 
teknologi serta medium 
ko munikasi yang ada un-
tuk mengefesiensikan wak-
tu,” ujar Direktur Hulu Per-
tamina Muhamad Husen 
saat memberikan arahan 
mengenai percepatan pro-
gram Hulu Transformation 
Communication  di hadapan 
peserta KickOff Meeting 
PMO, di lantai 20 Gedung 
Utama Pertamina pada 
Rabu (14/5) lalu.

Lebih lanjut, Husen me-
nekankan bahwa trans-
formasi hulu merupakan 
keniscayaan yang harus 
segera diwujudkan hingga 
ke  j a j a ran  peke r j a  d i 
lapangan-lapangan. Oleh 
karena itu, Husen meminta 
tim PMO segera tancap 
gas dan berlari kencang, 
supaya waktu pengerjaan 
progam Hulu Transformation 
Communication dapat di-
akselerasi menjadi 6 minggu 
dari rencana awal 6 bulan. 
Pe rcepa tan  t e r sebu t , 
dimak sudkan agar tidak 
terlalu lama berpikir, akan 
tetapi langsung masuk 
tahap eksekusi, se hingga 
target-target lainnya dapat 

Kick off Meeting PMo Hulu Transformation communication
diselesaikan. “Program tim 
PMO ini harus dipercepat 
lewat dukungan teknologi, 
supaya tidak menghambat 
program-program lainya,” 
tegasnya mengingatkan.

Menurut Direktur Hulu, 
ind ikator  keberhas i lan 
per tama tim PMO adalah 
mem balikkan skor hasil 
survei, yang sebelumnya 
me nunjukkan hampir 80% 
pekerja Hulu belum mengerti 
s e c a r a  r i n c i  t e n t a n g 
Rencana Jangka Panjang 
Pertamina (RJPP), menjadi 
80% paham. Kemudian 
Husen  menambahkan 
bahwa percepatan program 
H u l u  Tr a n s f o r m a t i o n 
Communicat ion  harus 
menjamin tumbuhnya bu-
daya kerja baru di seluruh 
jajaran Direktorat Hulu Per-
tamina beserta anak-anak 
Perusahaan di lingkup hulu 
(APH) yang mendorong 
s i  n e r g i s i t a s  d a l a m 
mewujudkan visi Pertamina 
2025 dengan produksi 2,2 
juta BOEPD. 

“Sebenarnya transfor-
masi  in i  da lam batas-
batas tertentu sudah mulai 
jalan, tetapi belum tumbuh 
kesadaran dan motivasi 
yang lebih greget untuk 
melihat peluang peningkatan 
produksi di setiap aset 
sumur dan la pangan migas 

yang ada,” pung kas Husen, 
memberikan penilaian.

Acara tersebut juga  
di ha diri oleh, Senior Vice 
President (SVP) Upstream 
Strategic Planning and 
Operations Evaluations 
(USPOE), Djohardi Angga 
Kusumah. Di  hadapan 
s e l u r u h  a n g g o t a  t i m 
P M O  y a n g  b e r t u g a s  
menyos ia l isas ikan v is i 
Pertamina 2025  kepada 
segenap strata pekerja 
mulai dari akar rumput 
hingga pekerja pimpinan 
agar memiliki kesamaan 
pemahaman te r   hadap  
RJPP persero, Djo hardi 
mengungkapkan pen tingnya 
motivasi dalam diri anggota 
tim PMO. Semangat yang 
m e m b a n g k i t k a n  e t o s 
patr iot isme untuk me-
wu judkan visi Pertamina 
2025 menjadi World Class 

Energy Company dengan 
produksi 2,2 juta BOEPD. 
Djohardi optimis, pencapai 
target  da pat  terwujud 
dengan semangat dan 
budaya kerja yang tinggi 
dari semua elemen Hulu 
Pertamina. “Anggota tim 
PMO diharap mampu me-
nyampaikan pesan kepada 
seluruh jajaran Dit. Hulu 
dan APH bahwa kita harus 
memiliki pemikiran yang 
satu, yakni bekerja untuk 
Per tamina, sebagai National 
Energy Company (NEC), 
bukan untuk APH semata. 
Dengan demikian semua kita 
bertanggung jawab terhadap 
k e b i j a k a n  k e t a h a n a n 
energi negara ini,” ungkap 
D joha rd i ,  menggugah 
rasa nasionalisme agar 
rela berkorban untuk anak 
bangsa.•dit. hulu

Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen menginginkan program Hulu 
Transformation Communication segara dilaksanakan agar tidak menghambat 
program-program lainnya dalam mewujudkan visi Pertamina 2025 dengan 
produksi 2,2 juta BOEPD.

tanggal 3 April 2014 dan 
dihadiri oleh manajemen RU 
VI dan Corporate Shared 
Service (CSS). Mewakili 
Manajemen RU VI, Senior 
Manager  Opera t ion  & 
Manufacturing RU VI Safii 
Triyono berharap sistem ini 
dapat berjalan dengan baik 
dan lancar, juga mengurangi 
segala bentuk kesalahan, 
g u n a  m e n i n g k a t k a n 
k i n e r j a  p e k e r j a  d a n 
perusahaan. Bersamaan 
dengan go live dilakukan 
juga penandatanganan 

k o m i t m e n  b e r s a m a 
manajemen RU VI untuk 
mendukung penggunaan 
Aplikasi ROAS. 

Sesuai dengan target 
implementasi ROAS, pada 
tahun 2014 aplikasi ini 
juga akan diterapkan di 
RU IV Cilacap, RU II Dumai 

dan RU III Plaju. Dengan 
d i imp lementas ikannya 
ROAS d i  se lu ruh RU, 
d i h a r a p k a n  s t a n d a r 
pencatatan arus minyak 
akan lebih baik, sehingga 
i n t e g r a s i  d a t a  d a p a t 
dilakukan dengan cepat.•ru 

Vi
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Kompetisi futsal dan badminton  antara Tim Marine 
Tanjung Gerem  dan KPP bea & cukai Merak
banten - Sinergi antar institusi dapat dijalin dengan banyak cara, di antaranya melalui 
kegiatan oleharaga, seperti kompetisi futsal & badminton yang dilaksanakan antara 
Pertamina Marine Tg. Gerem dengan KPP Bea & Cukai TMP Merak, 14-15 April lalu, 
di lapangan olahraga Krakatau Steel, Cilegon. Dalam pertandingan ini diadakan 2 laga 
pertandingan futsal, yaitu laga executive dan laga operator. Pada laga executive, tim 
Pertamina bermain imbang dengan skor 8-8 melawan tim KPP Bea & Cukai, sementara 
di laga operator, Pertamina berhasil memenangi pertandingan dengan skor 7-6. Selain 
menang di pertandingan futsal, tim Pertamina yang terdiri dari perwakilan Terminal BBM 
Tg. Gerem, Marine Tg. Sekong & Patra Niaga juga berhasil memenangi pertandingan 
badminton dan berhasil menorehkan kemenangan dengan hasil akhir 41. •Mor iiiFo
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oKP Kunjungi unit operasi Pertamina
taMbun – Untuk memperkenalkan Pertamina kepada  masyarakat, terutama generasi muda, fungsi External 
Communications – Corsec Pertamina mengundang  sejumlah aktivis organisasi kepemudaan (OKP) untuk mengunjungi 
beberapa unit operasi Pertamina, salah satunya Pertamaina EP Asset 3 Tambun Field, pada (24/4).  Kunjungan sekitar 
20-an aktivis dari berbagai organisasi kepemudaan  tersebut dipimpin Sr. Supervisor NGO Relations  Oneng  Supendah 
dan Officer Government Relations Abdul Halim dari fungsi External Communications, dan diterima oleh  Field Manager 
Tambun Abdullah beserta jajarannya. Oneng Supendah berharap kunjungan ini,  semakin banyak anggota masyarakat 
yang memehami posisi dan peran Pertamina di masyarakat. Rombongan mendengarkan presentasi tentang aktivitas di 
Field Tambun, dan setelah itu  meninjau keliling Stasiun Pengumpul Tambun.•urip

Management Walkthrough direksi 
PT Pertamina Geothermal energy ke Area Lahendong                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
toMohon - Direktur Utama PT PGE Rony Gunawan dan Direktur Operasi Richard H. Tamba didampingi oleh GM 
Area Lahendong melakukan Management Walk Through (MWT) di Area Lahendong, Sulawesi Utara (13/5). Dalam 
kunjungan tersebut, Rony meninjau fasilitas operasi di yard, gudang material LHD 3, Cluster LHD 4, Control Room Unit 
3 & 4 di lokasi Cluster LHD 5, dan Cluster LHD 24. Acara MWT merupakan monitoring untuk melihat secara langsung 
operasional Area Lahendong. Kegiatan diakhiri dengan pemantauan langsung Direktur Utama PGE dan rombongan 
ke lokasi proyek Lahendong Unit 5 dan 6 (Tompaso) untuk melihat operasional pemboran yang tengah berlangsung 
di Cluster R2 dan dilanjutkan ke Cluster LHD 27.•pge
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ru V Gawangi Migas cup Kalsul 2014
balikpapan- Juara Umum Migas Cup Kalsul 2013, Refinery Unit V, kembali berpartisipasi dalam turnamen bulutangkis 
tingkat Kalimantan-Sulawesi pada 12-13 April silam. Bertempat di Lapangan Gelora Patra, RU V sambut antusiasme 
Migas Cup Kalsul 2014 selaku tuan rumah. GM RU V Achmad Fathoni Machmud mengingatkan, semangat kebersamaan 
dan kekeluargaan tetap diutamakan dalam penyelenggaraan kejuaraan ini. “Dengan sportifitas yang dibangun lewat 
lomba, diharapkan silaturahmi dapat terjalin dan sinergi antar pekerja di lingkungan migas pun menjadi lebih solid,” tutur 
Achmad Fathoni. Pagi itu, Fathoni menerima piala bergilir dari Kepala SKK Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi, Ag. 
Djoko Whidihananto.  Tahun ini, Migas Cup Kalsul 2014 diikut oleh tujuh perusahaan migas di Kalimantan Timur. Selain PT 
Pertamina RU V, tim lain yang bertanding berasal dari SKK Migas Kalsul, Total E&P Indonesie,  Vico Indonesia, Chevron 
Indonesia CO, PT Pertamina Field Tanjung,  dan PT Badak NGL.• keishkara hanandhita putri

Stand Pertamina raih Peringkat II di South Sumatera expo
paleMbang  –   Stand Pertamina meraih peringkat II untuk kategori stand favorit pengunjung dalam South Sumatera 
Expo. South Sumatera Expo yang diadakan di Benteng Kuto Besak, 15 – 20 Mei 2014 tersebut diadakan dalam rangka 
menyambut hari jadi Propinsi Sumatera Selatan yang ke 68. Event akbar Sumatera Selatan ini diikuti oleh 189 peserta 
yang terdiri dari berbagai berbagai perusahaan, BUMN, BUMD dan instansi pemerintahan di seluruh Sumatera Selatan 
serta diikuti juga oleh Disnakertrans dari seluruh Indonesia. Dalam pameran tersebut, Marketing Operation Region II 
memperkenalkan profil wilayah operasionalnya yang mencakup lima propinsi yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, 
Jambi dan Bangka Belitung.  Produk yang dipamerkan terdiri dari Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, Pelumas 
Fastron, Pelumas Enduro dan Bright Gas. Selain diperkenalkan keunggulan produk Pertamina tersebut, pengunjung juga 
dapat membeli voucher BBK dan pelumas serta menukarkan tabung LPG 12 kg dengan Bright Gas. Penukaran tabung 
Bright Gas selama pameran mencapai 70 tabung. Marketing Operation Region II juga memamerkan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) binaan SME SR dan program Corporate Social Responsibility (CSR) Marketing Operation Region II.• Mor ii
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direktur Hulu : 
Pengeboran PHe nunukan Memuaskan
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Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen saat melakukan management walk 
through ke sumur badik #3.

nunukan - Pengeboran 
yang dilakukan Pertamina 
Hulu Energi Nunukan Com-
pany (PHE Nunukan) berjalan 
dengan lancar dan sesuai 
dengan target yang di ren-
canakan sebelumnya. Hal 
ini terungkap saat dilakukan 
Management Walk Through 
( M W T )  D i r e k t u r  H u l u 
Pertamina Muhamad Husen, 
Direktur Eksplorasi PHE Rudy 
Ryacudu, GM PHE Nunukan 
Alfian Husein, VP QHSSE 
PHE Iwan Jatmika serta di 
dampingi Presiden Direktur 
Pertamina EP Adriansyah di 
Sumur Badik #3, pada (25/4).

Usai meninjau Rig Rowan 
Gorilla II, Husen mengatakan, 
“Pengeboran di PHE Nunukan, 
i n i  ada lah  pengeboran 
ketiga dan berhasil sukses 
sesuai harapan kita untuk 
mendapatkan minyak dan 
gas disini. Diharapkan segera 
diproduksi untuk membantu 
penambahan produksi kita di 
Pertamina, khususnya di PHE. 
Saya juga mengharapkan 

jaMbi – Pembangunan LPG 
Plant Jambi Merang me-
rupakan salah satu proyek 
PT Pertamina Gas (Pertagas) 
yang diproyeksikan untuk 
pemenuhan  kebu tuhan 
LPG domestik yang terus 
meningkat.  Ki lang yang 
direncanakan beroperasi 
awal tahun 2016 ini akan 
memperoleh alokasi Gas/
NGL dari JOB Pertamina 
– Talisman Jambi Merang 
(JOB P-TJM).  Rencana 
pembangunan pipa NGL dan 
LPG Plant tersebut Pertagas 
akan menggunakan Right 
of Way (ROW) JOB P-TJM 
dan jalur existing PetroChina 
Jabung.

Peran strategis proyek 
ini mendorong Satuan Kerja 
Khusus Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan 
Gas Bumi (SKK Migas), me-
lalui Deputi Pengendalian 
Dukungan Bisnis SKK Migas, 
Lambok Hamonangan Hu-
tahuruk untuk menfasilitasi 
Pertagas dalam mempercepat 
pembangunan proyek ter-
sebut. 

gasnya dapat digunakan 
untuk membantu kebutuhan 
di Pulau Bunyu”. 

Menurut Husen, penge-
boran di lokasi ini merupakan 
salah satu yang terbaik 
de ngan ketepatan waktu 
dan hasil yang memuaskan 
berupa minyak dan gas. 
“Saya harapkan efisiensi dan 
setiap pengeboran seperti 
ini dapat juga diterapkan 
di wilayah kerja Pertamina 
lainnya,” tambahnya.

Hal yang sama disam-
paikan Rudy Ryacudu yang 
mengaku puas dengan ki-
nerja PHE Nunukan. “Kita 
melihat Badik #3, jika hasilnya 
konklusif maka kita akan 
menuju ke tahap berikutnya, 
yakni pengembangan. Selain 
itu, kunjungan manajemen 
untuk memberikan support 
ke pada pekerja di lapangan 
serta melihat kondisi riil di 
la pangan. Hasilnya sa ngat 
memuaskan,” ujar nya. Rudy 
berharap Ba dik #4 juga 
berhasil, lalu ma suk tahap 

evaluasi un tuk selanjutnya 
p roses  pengem bangan 
minyak dan gas. 

“PHE Nunukan baru di 
PHE. Jika berhasil dan dapat 
menghasi lkan cadangan 
baru yang ekonomis, maka 
PHE Nunukan bisa menjadi 
milestones Pertamina dan 
PHE di masa mendatang. 
Seperti diketahui, sejauh ini 
baru PHE ONWJ dan PHE 
WMO yang diandalkan pro-
duksinya 3 tahun mendatang,” 
harapnya.

Sementara  GM PHE 

Nunukan A l f ian  Huse in 
menga ku senang dengan 
kunjungan tersebut. “Ka-
mi melihat bagaimana ope-
rasional  PHE Nunukan te-
lah menerapkan standar 
sa fety yang tinggi. Dengan 
menghasilkan minyak dan 
gas, kita tetap memastikan 
HSE dilaksanakan dan di-
pelihara dengan baik. Ki ta 
juga mempersiapkan pem-
boran lanjutan dan akan le bih 
agresif lagi dan tetap pro-
fesional,” tukas Alfian•phe

SKK Migas dukung LPG Plant Jambi Merang
Menurut Lambok, SKK 

Migas sebagai badan yang 
menaung i  KKKS,  akan 
membantu Pertagas untuk 
pelaksanaan pembangunan 
proyek tersebut agar berjalan 
lancar, dengan memfasilitasi 
koordinasi dengan Petrochina, 
JOB P-TJM dan sekaligus 
tiga divisi yang ada di SKK 
Migas, yaitu Divisi Kajian 
dan Pengembangan, Divisi 
Pengendalian Program &  
Anggaran Perencanaan, dan 
Divisi Komersial Gas. 

“Saya akan bantu fasilitasi 
Pertagas berkomunikasi 
internal SKK Migas dan KKKS 
dalam proses approval Project 
Liquid Handling,”katanya di 
sela-sela kunjungan kerja 
di Jambi Merang bersama 
jajaran Kementerian ESDM.

Senada dengan i tu , 
Direktur Piutang Negara dan 
Kekayaan Negara Lain-lain 
(PNKNL) Direktorat Jen-
dera l  Kekayaan Ne gara 
(DJKN), Supomo menya-
takan mendukung rencana 
pemanfaatan ROW Petrochina 
dan JOB P-TJM tersebut, 

namun karena aset tersebut 
merupakan Barang Mil ik 
Negara (BMN), maka Pertagas 
harus mengikuti prosedur 
untuk pemanfaatannya.

Technic & Business De-
velopment Director Per tagas 
Ahmad Kudus mengatakan, 
agar proyek bisnis pendukung 
ini berjalan sesuai jadwal, 
Pertagas telah mengambil 
langkah prosedural dengan 
mengirimkan surat ke SKK 
Migas. Surat tersebut juga 
ditembuskan kepada JOB-
PTJM dan PetroChina Jabung 
terka i t  permohonan i j in 

penggunaan ROW medio Mei 
2014. Selanjutnya Pertagas 
akan berkoordinasi dengan 
Kementer ian Kehutanan 
terkait rencana penggunaan 
ROW existing yang kemung-
kinan bersinggungan dengan 
lahan PT Wira Karya Sakti 
(WKS) dan lahan Balai Pe-
latihan Pertanian (BPP).

“Kami akan mengikuti se-
gala prosedur yang ditentukan, 
dan melakukan koordinasi 
dengan pihak-pihak terkait 
agar proyek ini dapat berjalan 
lancar dan tepat waktu”, ka-
tanya.•pertagas

Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Lambok Hamonangan 
Hutahuruk, Direktur PNKNL  DJKN Soepomo, Technic & Business Development 
Director Pertagas Ahmad Kudus, mendengarkan penjelasan di sela-sela kunjungan 
ke Proyek Jambi Merang.
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enduro 4T Sport Touring 
15W-50 Lolos uji pada 
Motor Harley davidson

Presdir Pertagas Kunjungi Kilang Perta-Samtan
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Kejar Produksi, PHe Gunakan Teknologi Mutakhir
jakarta - PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) terus 
me mantapkan diri sebagai 
backbone  PT Pertamina 
(Persero) dengan peningkatan 
produksinya setiap tahun. 
Untuk mendukung produksi 
dan cadangannya di tahun 
2014, PHE menerapkan 
teknologi baru dalam mene-
mukan lokasi  cadangan 
mi  nyak tersebut dengan 
mem bangun Visualization 
Centre Room. Ruangan yang 
menggunakan teknologi mu-
takhir ini berlokasi di kantor 
pusat PHE Tower, Jakarta. 
Dengan dihadiri Direktur Hulu 
Pertamina, Muhamad Husen 
dan jajaran Direksi PHE, 
Visualization Centre Room 
diresmikan, Rabu (23/4).

 Direktur Hulu, Muhamad 
Husen mengatakan, “Saya 
sangat senang dengan pe-
nerapan teknologi baru dalam 
upaya pencapaian produksi. 
Seperti kita ketahui, tantangan 
dari tahun ke tahun adalah 
sama, yaitu meningkatkan 

cadangan minyak dan gas. 
Sega la  upaya memang 
perlu dilakukan, termasuk 
penggunaan teknologi terbaru 
sebagaimana yang dilakukan 
oil & gas company lain. Saya 
harapkan bukan hanya PHE 
dan Anak Perusahaan PHE 
yang dapat memanfaatkan 
teknologi ini, namun seluruh 
anak perusahaan di Direk-
torat Hulu dapat juga meng-
gunakannya.” 

Dengan mengolah data 
yang ada dan memanfaatkan 
fas i l i tas serta teknologi 
yang ada di ruangan ini, 

Husen berharap PHE dapat 
menemukan langkah-lang-
kah besar  sehingga menjadi 
produsen minyak terbesar. 

 Direktur Utama PHE, 
Ign Tenny Wibowo bangga 
dengan dibangunnya Vi
sualization Centre Room. 
“Dengan menggunakan de-
sain perangkat keras dan 
lunak yang mutakhir sebagai 
penunjang bagi kesuksesan 
tim untuk mencapai hasil 
yang ditargetkan dan me-
ningkatkan produksi, ru ang-
an ini merupakan ruangan 
multimedia terintegrasi de-

ngan alat-alat terbaik untuk 
memberi dukungan terhadap 
kebutuhan dan menjawab 
tantangan yang ada,” ujar 
Tenny. 

Selain itu, fasilitas ini akan 
membantu penemuan dan 
pengembangan teknik baru 
untuk prediksi perhitungan 
dan pengujian data. Dengan 
menggunakan teknologi 
visualisasi, membantu tim 
mengurangi rsiko kesalahan 
dan memberikan akurasi 
tinggi dengan melihat secara 
3D dan visualisasi stereo.•phe
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banYuasin – Di tengah 
melonjaknya kebu tuhan 
Liquid Petroleum Gas (LPG/
Elpi j i )  untuk  memenuhi 
k e b u t u h a n  d o m e s t i k , 
kehadiran  kilang PT Perta–
Samtan Gas diharapkan 
mam p u mengurangi impor 
LPG yang terus mem bengkak. 
Kilang hasil patungan antara 
PT Pertamina Gas  (66%) 
dan Samtan Co dari Korea 
(34%) ini memiliki kapasitas 
produksi  710 MT per hari, 
kondesat 2.299 barel per 
hari, dengan bahan baku gas 
250 MMSCFD  dari Pertamina 
EP Sumatera dan beroperasi 
sejak tahun 2013.

Menurut Direktur Utama 
PT Pertamina Gas, Hendra 
Jaya di sela-sela kunjungannya 

sangasanga – Pada (23/4), mahasiswa yang tergabung 
dalam SPE (Society Petroleum Engineering) dibawah naungan 
STT Migas Balikpapan mengadakan kunjungan lapangan 
ke PT Pertamina EP Field Sangasanga. Kunjungan yang 
dilaksanakan setiap tahun ini bertujuan untuk mengenal secara 
langsung kegiatan eksplorasi dan produksi minyak. Kegiatan ini 
dilaksanakan di Training Center Field Sangasanga dan dibuka 
oleh Hanief Jauhari selaku  Field Manager. Acara kemudian 

jakarta - Setelah lolos diuji pada kendaraan 
moge yang dikendarai t im “Ring of Fire 
Adventure” (RoFA) melalui rute yang sangat 
ekstrim pada lintasan Stage 3 (Jakarta - Aceh PP), 
Enduro 4T Sport Touring 15W-50 kembali diuji 
keandalannya. Tidak tanggung-tanggung, kali ini 
bahkan pelumas Pertamina tersebut dimasukkan 
ke dalam jeroan mesin Harley Davidson dan 
digeber non stop dari Jakarta menuju Yogyakarta 
dan kembali lagi ke Jakarta.

Hasilnya sungguh menggembirakan. Motor 
ber cc besar (di atas 1700 cc) yang dari Jakarta 
diisi dengan pelumas Enduro 4T Sport Touring 
15W-50 tersebut, sepanjang perjalanan hingga ke 
tempat tujuan tidak mengalami gangguan mesin 
sedikitpun. Temperatur mesin kendaraaan juga 
tetap stabil - pada kecepatan rendah, sedang, 
maupun cepat. Para penunggang kuda besi dari 
Amerika tersebut juga mengaku tidak mengalami 
kendala berarti soal tarikan (akselerasi), kinerja 
mesin maupun konsumsi bahan bakarnya.

Sebagaimana diketahui, produk pelumas 
PT Pertamina Lubricants sebelum diluncurkan 
ke pasar telah melalui berbagai pengujian yang 
sangat ketat. Mulai dari pengujian laboratorium, 
hingga road test. Maka ketika sampai ke tangan 
konsumen, beararti produk itu sudah benar-
benar bisa dipertanggungjawabkan kualitas 
dan keandalannya. Bahkan meskipun pelumas 
tersebut sudah beredar di pasaran, pengujian 
keandalan dan untuk lebih meningkatkan kualitas 
- terus dilakukan.

Sepert i  pelumas Enduro 4T, setelah 
diluncurkan di pasar pun pernah diuji nonstop 
di sirkuit Sentul selama 24 jam, kemudian 
dilanjutkan 50 jam. Tidak puas sampai di situ, 
pelumas Enduro 4T kemudian diuji dalam “Jelajah 
Nusantara” 1 dan 2, memutari seluruh wilayah 
Indonesia bersama sebuah pabrikan motor roda 
dua dari Jepang.

Pengujian yang dilakukan selalu melebihi 
kemampuan yang disarankan kepada konsumen. 
Itu sebabnya pelumas Pertamina sampai 
sekarang, selain tetap menguasai pasar pelumas 
dalam negeri, juga diakui keandalannya oleh 
dunia internasional. Terbukti telah 26 enam 
negara kini menjadi negara tujuan ekspor pe-
lumas Pertamina.•bmw

ke LPG Plant yang berlokasi 
di Siegerong, Kabupaten 
Banyuasin Sumatera Selatan 
(9/5),  produksi LPG  ini 
akan memperkuat  bisnis 
pemrosesan gas Pertagas, 
s e b a g a i  i n d u k  P e r t a -
Samtan .  Ta rge t  2014 , 
bisnis pemrosesan gas milik 
Pertagas ini akan meningkat 
dua kali lipat menjadi lebih 
dari 450 ton per hari.  Saat ini 
bisnis pemrosesan gas telah 
menghasilkan produk LPG, 
Natural Gas Liquids (NGL), 
Compressed Natural Gas 
(CNG ) dan Regasifikasi.

Sementara itu Direktur  
Operasional  PT Perta-Samtan, 
Budi Yana menjelaskan, tahun 
2013 kilang ini telah mampu 
memproduksi 123.800 Metrik 

Ton LPG dan memasok 
kebutuhan LPG di wilayah 
Sumate ra  Se la tan  dan 
sekitarnya. “Target kami 2014, 
akan memasok kebutuhan 
LPG domest ik  sebesar 
204.000 MT,” tegasnya.

S a a t  i n i  p r o d u k s i 
LPG Perta-Samtan Gas 

telah mampu memenuhi 
kebutuhan daerah lain seperti 
Kalimantan, Lampung dan 
Jambi. Pencapaian tersebut 
merupakan harapan baru 
bagi Pemerintah yang akan 
menun taskan  p rog ram 
konversi minyak tanah ke 
LPG.•pertagas

fIeld Trip Mahasiswa STT Migas ke PeP Sangsasaga field
dilanjutkan presentasi mengenai profil PT. Pertamina EP Field 
Sangasanga yang dipaparkan oleh Fahrul Rozi dari fungsi 
Petroleum Engineer Field Sangasanga. Para peserta sat antusias 
mengajukan berbagai pertanyaan mulai dari teknis produksi, 
masalah-masalah yang dihadapi dalam kegiatan operasi hingga 
berkaitan dengan program CSR.

Para peserta pun diajak berkeliling untuk mengunjungi 
kegiatan produksi SPU F.• pep sangasanga Field
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Quality Management 
Assessment ru V
balikpapan – Leadership, operational 
excellence, workforce and customer focus. 
Empat fokus tersebut merupakan acuan di-
adakannya Quality Management Assessment 
(QMA) pada 24-25 April 2014 lalu di Kantor Besar 
RU V. Apresiasi RU V terhadap QMA dan KKEP 
disampaikan oleh Acting General Manager Eman 
Salman Arief dalam presentasinya. “Dengan 
peran RU V yang saat ini memberikan kontribusi 
25% dari total kapasitas kilang Pertamina, kinerja 
organisasi berkelanjutan merupakan hal yang 
harus senantiasa ditingkatkan kualitasnya,” ujar 
Eman.

Tim Examiner yang diketuai oleh Edy 
Suprijadi dari Quality Management Direktorat 
Pengolahan ini mewawancarai tim manajemen 
pada 24 April 2014 dan melakukan site visit pada 
25 April 2014. 

Dalam  kesempatan tersebut, Tim Examiner  
mengingatkan agar RU V memiliki future 
measurement atau ukuran keberhasilan yang 
berorientasi masa depan.  Menurut Edy, 
tantangan yang dihadapi perusahaan umumnya 
meliputi aspek finansial, operasional, tenaga 
kerja dan pelanggan. Ditambahkan oleh Dody 
Suherman dalam kesempatan yang sama, 
Process Triangle dan Result Triangle pun 
harus senantiasa teramati dalam proses bisnis 
perusahaan. Artinya, pemetaan potensi bisnis 
harus dilakukan baik melalui dimensi future, 
present dan past. 

Rangkaian QMA diisi dengan On Desk 
Review, Site Visit Review, serta Feedback 
Report Finalization.  “QMA akan memotret posisi 
kinerja organisasi dan memberikan output yang 
konstruktif terhadap RU V Balikpapan dalam 
mencapai visi dan misinya,” ujar Edy.•keishkara hp

j a k a rta  -  S e m a k i n 
luas nya bisnis Pertamina 
membutuhkan pengamanan 
sistem informasi yang le-
bih kuat guna menjamin 
ke ber langsungan bisnis 
Perusahaan.  Per tamina 
meng inisiasi sebuah kerja 
sama dengan Lembaga 
Sandi Negara (Lemsaneg) 
berupa permintaan dukungan 
dan asistensi pengamanan 
sistem informasi dan kon-
tra penginderaan untuk 
Per tamina, yang dalam hal 
ini merupakan fungsi dari 
Lemsaneg sebagai penjamin 
keamanan sistem informasi 
bagi lembaga negara, ter-
masuk BUMN seperti Per-
tamina. 

Kamis, 10 April 2014, 
bertempat d i  Execut ive 
Lounge Lantai M, Kantor 
Pusat Pertamina, telah dila-
ku kan penandatanganan 
Nota Kesepahaman antara 
Pertamina dan Lemsaneg. 
Nota Kesepahaman yang 
ditandangani oleh Syahrul 
Mubarak, Sekretaris Utama 
Lemsaneg dan Luhur Budi 
Djatmiko, Direktur Umum 
Per tamina, mengatur kerja 
sama kedua belah pihak 
yang tertuang dalam 5 ruang 
lingkup kerjasama. 

Pada acara tersebut juga 
hadir Direktur PIMR, Direktur 
SDM, SVP Corporate Shared 
Service dan VP HSSE beserta 
jajarannya. Peserta acara 
yang diperkirakan sekitar 50 
orang mengikuti sosialisasi 

Kerja Sama dengan Lembaga Sandi negara, 
Pertamina Hindari Potensi Kebocoran Informasi

resiko keamanan informasi 
dan demo penyadapan 
yang disampaikan oleh tim 
Lemsaneg.

Kerja sama untuk jangka 
waktu 5 tahun ini meliputi 
pemberian dukungan oleh 
Lemsaneg dalam bidang 
SDM, peralatan sandi, dan 
jaminan keamanan sistem 
informasi. Dalam ruang lingkup 
SDM, Lemsaneg memberikan 
pendidikan dan pelatihan 
di bidang persandian bagi 
pekerja Pertamina. Kemudian 
Lemsaneg member ikan 
bantuan peralatan sandi dan 
kontra penginderaan kepada 
Pertamina  dalam rangka 
menghilangkan potensi resiko 
penyadapan oleh pihak luar. 

Untuk saat ini, kegiatan 
preventif penyadapan ini 
d i lakukan untuk ja jaran 
direksi dengan menetralisir 
media-media komunikasi 
yang berpotensi terjadinya 

penyadapan, seperti Telepon, 
H a n d p h o n e ,  W i r e l e s s 
Microphone maupun ruang 
kerja dan ruang rapat. Dan 
untuk kegiatan di bidang 
ke amanan sistem informasi, 
dalam waktu dekat Pertamina 
akan melakukan Penetration 
Test pada Email, baik aplikasi, 
jaringan maupun server. 

No ta  Kesepahaman 
ini berhasil dicapai setelah 
melalui beberapa kali per-
temuan sejak bulan Desember 

2013. Luhur Budi Djatmiko, 
Dirum Pertamina menyatakan 
bahwa melalui melalui pe-
ngamanan teknologi informasi 
dan komunikasi diharapkan 
dapat saling menguatkan 
antar lembaga.  

“Dengan kerjasama ini 
diharapkan dapat melindungi 
pengelolaan Pertamina se-
bagai aset strategis sekaligus 
meningkatkan governance 
per usahaan,” tegas Luhur 
Budi.•css
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surabaYa –  Marketing 
Operation Region (MOR) V 
memastikan kesiapannya 
melindungi Objek Vital Na-
sional  (Obvitnas) dalam 
pelatihan keadaan darurat 
yang diselenggarakan di 
Depot LPG Perak, pada 
(23/4). Kesiapan tersebut ter-
lihat dari prosedur organisasi 
yang dijalankan, kemampuan 
tim yang terlatih dan juga 
infrastuktur yang mendukung.

Adapun skenario yang 
di gunakan dalam latihan ke-
adaan darurat kali ini adalah 
terbakarnya salah satu tanki 
di Depot LPG Perak. Begitu 
kondisi diketahui, maka Or-
gani sasi Keadaan Darurat 
(OKD) yang dipimpin oleh GM 
Marketing Operation Region V 
dijalankan. 

Penanganan yang dila-
kukan terdiri dari upaya pema-
daman tanki yang terbakar, 
pencegahan terbakarnya 
material lain, evakuasi korban 
dan kordinasi dengan pihak-
pihak terkait seperti dinas 
kebakaran, kepolisian, rumah 
sakit hingga penanganan 
masyarakat. Hal ini tentunya 
tidak lepas dari peran fungsi 
terkait, baik tim HSSE, tim 
operasional, medis, ko mu-
nikasi, bahkan logistik.

Pelatihan Keadaan darurat di depot LPG Perak

“Melalui latihan OKD ini 
kita bisa melatih kesiapan tim 
penanggulangan keadaan 
darurat di lokasi maupun di 
Region dan menumbuhkan 
alert system di semua lini 
jika kondisi darurat yang se-
sungguhnya terjadi,” Asisstant 
Manager External Relations 
Marketing Operation Region 
V, Heppy Wulansari.

Pencegahan dan pena-
nganan keadaan darurat 
merupakan hal yang men-
dapat perhatian utama peru-
sahaan, terutama dari as-
pek Health Safety Security 
Environment (HSSE). Hal ini 
mengingat lokasi operasional 
Pertamina merupakan ob-
vitnas karena menjalankan 
amanah pemerintah dalam 
menyalurkan BBM dan LPG, 
baik subsidi maupun non 

subsidi yang telah menjadi 
ke butuhan dasar masyarakat.

Semua lokasi operasi 
Pertamina pun dilengkapi 
dengan peralatan safety 
yang mendukung mulai dari 
APAR, pemadam beroda, dan 
perlengkapan safety lainnya. 
Semua pekerja Pertamina 
pun diwajibkan mengikuti 
pelatihan HSSE di Pertamina 
HSSE Training Center di 
Sungai Gerong Palembang, 
yang merupakan lokas i 
training terintgrasi.

Simulasi keadaan darurat 
merupakan hal yang rutin di-
lak sanakan. Sebelumnya tim 
MOR V dipimpin oleh fungsi 
HSSE juga melaksanakan 
si mulasi keadaan darurat 
de ngan berbagai skenario di 
Kantor Region Surabaya, Ter-
minal BBM Sanggaran.•Mor V

Medan – Untuk meningkat-
kan dan menambah wa wasan 
dalam berkarier, Marketing 
Operation Region (MOR) I 
me lalui HR Area Sumbagut 
melaksanakan Pertamina 
Career Counseling Days 2014 
di Gedung Serbaguna Kantor 
MOR I dan Ruang Unit HR 
Sum bagut Lantai 1 selama 
dua hari, pada 12-13 Mei 
2014 dengan tema “Unleash 
yourse l f !  Grow. Inspi re. 
Change your life”.

Kegiatan ini dibuka oleh 
VP Pertamina Corporate Uni-
versity Hasnil Rasyid bersama 
GM MOR I Jumali  dengan 
melakukan pemotongan pita.

Pertamina career counseling days 2014 di Medan

VP Pertamina Corporate 
University Hasni l  Rasyid 
mengungkapkan, kegiatan 
ini merupakan upaya un-
tuk mengakomodir ke bu-
tuhan akselerasi penge lo-
laan sumber daya manusia 
(SDM) untuk mencapai High 
Performance Organization.

Dalam acara tersebut, 
tampak an tusiasme para 
pekerja meng ikuti Career 
Counse l i ng ,  Emp loyee 
Assistance Program (EAP), 
Graphology, MBTI (The Myers 
– Briggs Type Indicator), dan 
Enlightenment session oleh 
Rene Suhardono.•Mor i
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Kick off enhancement MySAP 
PT. Pertamina Patra niaga
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Vice President Aviasi berbagi 
Pengetahuan di forum KoMeT Mor IV
seMarang – Bertepatan 
dengan perayaan Hari Kartini, 
keg ia tan  Forum Komet 
dengan keynote speaker 
VP Aviation Wisnuntoro di-
selenggarakan di ruang ser-
baguna lantai 3 kantor unit 
Marketing Operation  Reg 
(MOR) IV (21/4).

Forum berbagi penge-
tahuan dan penc iptaan 
ide inovasi ini dihadiri oleh 
GM MOR IV Subagjo Hari 
Moeljanto,  tim manajemen  
dan seluruh pekerja di ling-
kungan kantor unit MOR IV.  

Menurut Subagjo Ha ri 
Moeljanto, sebagai peru-
sahaan yang berada di pe-
ringkat 122 dalam fortune 500, 
sudah barang tentu Pertamina 
harus memiliki sistem pe-
ngelolaan pengetahuan yang 
mumpuni untuk mendukung 
target tersebut. Knowledge 
Management atau Komet 
merupakan suatu proses 
sis tematis pengelolaan pe-
ngetahuan tersebut. “Tujuan 
pembudayaan Komet adalah 
menghindari hilangnya aset 
pengetahuan/ inte lektua l 
sehingga meningkatkan pro-

duktifitas pekerja dan dapat 
mencapai target perusahaan,” 
papar Subagjo.

Sementara VP Aviasi 
Wis nuntoro menjelaskan 
ten tang RJPP dan RKAP 
Aviasi, pencapaian, serta 
permasalahan pada bisnis 
aviasi dan bagaimana cara 
mengatasinya. Wisnuntoro 
juga memberikan safety pause 
mengenai kondisi safety di 
lingkungan area operasi Aviasi 
yang dihubungkan dengan 
HSSE Golden Rules dan 
inovasi pelaksanaan safety 
dengan metode pemeriksaan 
ABK (Atas Bawah Keliling) 
pada saat pra-pengisian-
pas ca pengisian avtur pada 

pesawat.
Selain VP Aviasi, bebe-

rapa narasumber lainnya 
ber partisipasi berbagi ilmu 
pengetahuan dalam Forum 
Komet ini. Manager Domgas 
Reg IV  CD Sasongko me-
nyampaikan mater i  me-
ngenai Implementasi Sis-
tem Monitoring LPG 3Kg 
(SIMOL3K) dalam penyaluran 
LPG 3 kg, sedangkan Sa-
les Executive Industrial Fuel 
Marketing Eri Prasetyo Budi 
memaparkan materi ten-
tang newsletter sebagai 
peng  hubung  i n f o rmas i 
pelanggan di Industrial Fuel 
Marketing.•Mor iV

jakarta - Pada Selasa (6/5) Corporate 
Shared Service (CSS) melaksanakan Kick 
off Enhacement MySAP PT. Pertamina 
Patra Niaga di Ruang Puskodal, Gedung 
Utama, Kantor Pusat PT Pertamina 
(Persero). Kick off yang dihadiri jajaran 
manajemen CSS dan Patra Niaga tersebut 
merupakan awal rangkaian kegiatan 
Enhancement MySAP di Patra Niaga.

Patra Niaga merupakan anak peru-
sahaan Pertamina yang usahanya men-
cakup perdagangan BBM, pengelolaan 
BBM, pengelolaan armada/fleet. Dengan 
adanya reorganisasi yang telah dilakukan 
Patra Niaga, maka akan di lakukan 
enhancement MySAP untuk menyesuaikan 
dengan alur proses bisnis yang terbaru. 

Kick off diawali dengan presentasi 
project oleh SAP Module Manager CSS 
yang berperan sebagai Project Manager, 
Joko Purnomo, kemudian dilanjutkan sam-
butan dari VP IT Solution CSS, Bambang 
Rudi. Pada bagian berikutnya, sambutan 
dari Direktur Utama Patra Niaga, Ferdy 
Novianto. Ferdy mengatakan bahwa 
de   ngan adanya project ini, sistem IT 
Patra Niaga diharapkan bisa compatible 

sehingga bisa berjalan sejajar dengan Per-
tamina Persero.

Acara ditutup dengan penandatanganan 
lembar Memorandum of Understanding (MoU) 
Enhancement MySAP antara Pertamina 
dan Patra Niaga oleh Ferdy Novianto dan 
Bambang Rudi. Melalui penandatangan 
tersebut, diharapkan agar kedua belah pihak 
memiliki komitmen dengan Enhancement 
MySAP, sehingga dapat berhasil sesuai 
dengan harapan bersama. 

Seperti yang dikatakan Bambang Rudi 
dalam sambutannya, “Sudah menjadi komit-
men kita bersama bahwa utilisasi ERP ini 
juga menjadi salah satu kunci keberhasilan 
kita baik di Patra Niaga sendiri maupun di 
Persero. Keberhasilan Persero juga didukung 
keberhasilan yang ada di anak perusahaan, 
termasuk Patra Niaga.”•css

duMai - Untuk kedua kali-
nya RU I I  melaksanakan 
Surveil lance Audit Sistem 
Manajemen Terpadu (SMT) 
yang meliputi ISO 9001;2008, 
ISO 14001:2004 dan OHAS 
18001:2007, dar i  Ba dan 
Sertifikasi TUV Nord Inter-
national.  Penyelenggaraan 
Aud i t  SMT ber langsung 
selama dua hari, pada 28-29 
April 2014, di Ruang Rapat 
Anggrek.GM RU II Dumai, 
Nyoman Sukadana dan SMOM 
RU II Afdal Martha hadir dalam 
kegiatan tersebut.

Penentuan audit dilakukan 
secara sampling, yaitu Badan 
Sertifikasi TUV Nord memilih 
dan menentukan Fungsi untuk 
dilakukan pengauditan. 

Di antara Fungsi yang 
diaudit adalah GM selaku 
top Management, MR SMT 
yang dijabat oleh Sr Man Opt 
& Mnf, HSE, Engineering & 
Development, Production, 
dan RPO di hari Pertama. Se-
mentara hari kedua, Fungsi 
yang diaudit di antaranya 
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Fungsi Reliability, HR Area 
serta GA.

Hasilnya, tidak ditemukan 
ketidaksesuaian yang berka-
tegori minor (NC-A) maupun 
mayor (NC-B). Temuan berupa 
rekomendasi ada di Fungsi 
Lab, HR, dan GA.

Auditor TUV Nord Inter-
national, Wawan Suhermawan, 
menyampaikan terima kasih 
atas sambutan dan kerja 
sama yang diberikan selama 
pelaksanaan audit. Wawan 
pun memberikan apresiasi ke-
pada RU II.

“Hasil ini sebagai bahan 
untuk meningkatkan kinerja 
RU II. Meskipun temuan saat 
ini hanya bersifat observasi 

(peluang perbaikan) namun 
perlu menjadi perhatian baik di 
fungsi tempat te mu  an maupun 
di fungsi la in yang t idak 
ditemukan ke   tidaksesuaian. 
Ini dapat menjadi lesson 
learnt sehingga tidak berulang 
di fungsi-fungsi la in dan 
berpotensi menjadi temuan 
minor pada Surveillance Audit 
berikutnya,” ujar GM RU II 
Nyoman Sukadana.

Ia juga mengingatkan 
seluruh jajarannya agar bekerja 
tetap sesuai sistem yang su-
dah digariskan.  “Tidak hanya 
saat menjelang pelaksanaan 
audit, akan tetapi secara terus 
menerus,” tegasnya.•ru ii
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jakarta - Menjelang hari jadinya yang ke-6 pada 13 Juni 
mendatang PT. Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) me-
nunjukkan peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Ketika bediri 
pada 2008 PDSI hanya memiliki 24 rig. Namun, saat ini jumlah 
tersebut telah menjadi 40 unit. Artinya, rata-rata aset menara 
pengeboran PDSI berambah 2 unit pertahunnya. “Penambahan 
rig itu diantaranya terdiri atas, 6 hasil akuisisi dari PT. Usayana 
empat tahun lalu, dan sisanya adalah rig baru berjenis VFD (Variable 
Frequency Drive)”, jelas Faried Rudiono, Direktur Utama PDSI saat 
wawancara (7/5).

Dari sektor finansial PDSI juga mengalami pertumbuhan yang 
positif, buktinya pada 2013 PDSI mampu meraih pendapatan sebesar 
US$ 260,79 juta meningkat 5,81 persen dibanding 2012 yang nilainya 
sebesar US$ 246,46 juta. Sedangkan laba bersih pada 2013 sebesar  
US$37,96 juta, sedikit lebih tinggi 4,22 persen dibanding US$ 36,46 
juta pada tahun sebelumnya.

Maka untuk menjaga kinerja agar terus berjaya se cara 
berkelanjutan, tak ada pilihan ke cuali 
berupaya sekuat tenaga melakukan 
peningkatan performance rig sebagai 
suatu langkah kongkrit yang harus diambil. 
Keandalan rig menjadi faktor penting 
dalam kesuksesan pencapaian target 
tanpa meninggalkan prinsip save (aman), 
reliable (dapat diandalkan), clean (bersih), 

dan tidy (rapi) sebagai standarisasi yang ditetapkan PDSI untuk setiap 
rignya. Karena itu tidak heran, pada 2013 PDSI berhasil menuntaskan 
pengeboran sejumlah 303 sumur, meningkat dibanding sepanjang 
2012 sebanyak 290 sumur. Pencapaian prestasi tersebut bertambah 
menggembirakan, sebab tingkat penyelesaian kerja dicapai lebih awal 
dari jadwal yang telah ditetapkan. Hasil ini juga memberi kontribusi 
pada industri pengeboran nasional sebesar 35 persen dari pangsa 
pasar di Indonesia.

Demi terus meningkatkan kinerja, prestasi dan kepercayaan 
stakeholders, PDSI terus memodernisasi rigrig yang dimiliki. Contohnya 
7 rig baru yang dibeli adalah rig dengan teknologi canggih sehingga 
keberhasilan pengeboran melebihi dari yang ditargetkan. Selain itu 
PDSI, juga mulai berani keluar dari zona nyamannya. Yaitu, mencari 
pasar-pasar baru di luar Pertamina EP yang menjadi user utama jasa 
mereka. “Saya tidak mau ibaratnya menggantungkan semua telur di 
dalam satu keranjang, karena kalau nanti keranjangnya jatuh maka habis 
semua,” ucap Faried mengungkap dasar pemikiran mencari pasar lain.

Kini kita dapat menyaksikan bendera menara pengeboran PDSI 
berkibar di semua wilayah operasi, baik di darat maupun lepas pantai. 
Untuk lebih meyakinkan user terhadap keandalan setiap peralatan 
pengeboran yang dimilikinya, PDSI sudah mengantongi berbagai 
sertifikat internasional seperti ISO, OSHAS, dan lainlain.

Strategi lain yang ditempuh PDSI untuk menjaga pertumbuhan 
adalah dengan berusaha masuk kepasar yang lebih besar. Maka, 
PDSI mulai berpartisipasi dalam tander pengadaan rig di Vico, Conoco 

YokohaMa, jepang - 
Dalam upaya menjamin dan 
meningkatkan keandalan 
suplai dan distribusi energi 
dari dan ke seluruh wilayah 
nusantara, serta sebagai 
tahapan Pertamina Shipping 
menuju world class shipping 
company, pada 9 April 2014 
Senior Vice President Shipping 
Mulyono menghadiri event 
launching Diesel Driven Crude 
Oil Carrier “MT. Gamsunoro” 
di Yokohama, Jepang. 

Kapal berukuran Aframax 
d e n g a n  D e a d w e i g h t 
82,000/105,100 MT ini di-
bangun di Yokosuka Shipyard 
- Sumitomo Heavy Industries 
Marine and Engineer ing 
Co. Ltd., yang merupakan 
grup dari Sumitomo Heavy 
Industries, Ltd. 

Pembel ian MT. Gam-

Peluncuran Konstruksi MT. Gamsunoro
sunoro dilaksanakan de-
ngan ditandatanganinya No
vation and Amendment to 
Shipbuilding Contract oleh 
Senior Vice President Shipping 
M Yudhie RF pada 6 Maret 
2013. Pertamina menyepakati 
untuk membeli kapal yang 
tengah dibangun berdasarkan 
Shibuilding Contract antara 
pembeli sebelumnya dengan 
Sumitomo Heavy Industries 
dengan harga sekitar US$ 46 
juta, melalui proses novasi dan 
amandemen atas Shipbuilding 
Contract dimaksud. 

Pembelian ini didasarkan 
atas pertimbangan Sumitomo 
Heavy Industries sebagai 
salah satu reputable shipyard 
di Jepang berprestasi terbaik 
dan perjalanan se ja rah yang 
cukup panjang, dengan bera-
gam latar belakang pembeli 

dari berbagai negara di Asia 
dan Eropa.

Peluncuran konstruksi  
kapa l  MT.  Gamsuno ro 
pertama kali ke dalam air 
ini merupakan milestone 
penting dalam pem  bangunan 
kapal dan menjadi progress 
evidence atas konstruksi kapal 
sebelum dilaksanakanaannya 
dua tahap terakhir, yaitu 
seatrial (ujicoba performance 
kapal) yang direncanakan 
untuk dilaksanakan akhir 
bulan Mei 2014, dan delivery 
(serah terima kapal) pada 
akhir bulan Juni 2014.  

Dengan pengembangan 
teknologi baru pada MT. 
Gam sunoro,  khususnya 
sis tem propulsi dan mesin 
kapal, membuat daya saing 
kapal ini dapat diunggulkan 
d a l a m  s e g m e n  k a p a l 

Aframax, khususnya pada 
bunker consumption dan 
environmental advantages.

Pertamina mengapresiasi 
progress fisik kapal yang 
d inyatakan sangat ba ik 
serta kinerja yang diberikan 

Sumitomo Heavy Industries 
Marine and Engineer ing 
dalam pembangunan MT. 
Gam sunoro. 

Delivery kapal ini kelak 
akan semakin memperkuat 
armada kapal milik Pertamina 

sebagai urat nadi distribusi 
energi dari dan ke seluruh 
nusantara, dalam tugas 
dan tanggung jawab mulia 
Pertamina untuk melayani 
negeri.•shipping
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jakarta - PT Pertamina 
Hulu Energi Offshore North 
West Java (PHE ONWJ) 
kembali menunjukkan kean-
da lan  nya da lam meng-
operasikan blok minyak dan 
gas bumi lepas pantai. 

Pada akhir pekan lalu, 
PHE ONWJ berhasil mencapai 
produksi harian 46.200 barel 

Produksi Minyak PHe onWJ Tembus rekor baru
minyak per hari (BOPD) yang 
merupakan rekor produksi 
tertinggi sejak diambil alih 
Pertamina pada tahun 2009.

Pada tahun 2009, pro-
duksi minyak PHE ONWJ 
hanya sebesar 23.100 BOPD. 
Namun saat ini produksi telah 
mencapai 46.200 BOPD 
atau mengalami peningkatan 

sebesar 100% sejak tahun 
2009.

Keberhasilan ini dicapai 
setelah pengeboran dua 
sumur pengembangan di area 
Echo berhasil memberikan 
tambahan produksi minyak 
sebesar sekitar 4.000 BOPD. 
Selain itu, PHE ONWJ juga 
terus melakukan aktivitas 

optimasi produksi di selu-
ruh lapangan agar base 
production di setiap lapangan 
dapat dipertahankan dan 
produksi dapat ditingkatkan.

“Peningkatan produksi di 
blok ONWJ merupakan bukti 
keandalan PHE ONWJ dalam 
mengoperasikan blok migas 
lepas pantai yang penuh risiko 

dan membutuhkan teknologi 
tinggi. Dengan operasi yang 
aman dan andal, PHE ONWJ 
berhasil mempertahankan 
tren peningkatan produksi 
sejak tahun 2009,” ujar 
Executive VP/GM PHE ONWJ 
Jonly Sinulingga.

Dengan peningkatan pro-
duksi ini, PHE ONWJ optimis 

dapat mencapai target yang 
ditetapkan SKK Migas dalam 
Work Program & Budget 
(WP&B) 2014 sebesar 39.400 
BOPD setelah sebelumnya 
pada awal tahun mengalami 
gangguan pada aktivitas pro-
duksi akibat cuaca buruk.•phe 

onwj 

Phillips, serta Star Energy. “Kami menawarkan rigrig baru dengan 
daya 1.000 HP dan 1.500 HP yang kami miliki. Tampaknya respon 
mereka cukup positif, terutama berkat kinerja Rig DS09 yang 
beroprasi di lapangan Banyu Urip, Bojonegoro yang dikontrak 
oleh Mobil Cepu Limited,” lanjut Faried menceritakan rencananya 
ke depan. Tidak hanya sampai di situ, PDSI juga mulai melakukan 
penjajakan untuk bisa masuk dan merebut peluang di mancanegara, 
seperti di Algeria, Irak, Papua Nugini, dan Brunei Darussalam. 
“Jadi dalam 6 tahun ini kita berhasil membangun PDSI dengan 
baik, dan kini PDSI semakin diperhitungkan di kancah pengeboran 
internasional,” imbuh Faried mengunci perbincangan.• dit. hulu

KS Java Star, rig offshore milik PDSI yang beroprasi di Blok WMO
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