
Dalam melakukan pertumbuhan, banyak perusahaan 
menggenjot kegiatan investasinya untuk mempertahankan 
pasar dan kinerja keuangan ke depan. Salah satu upayanya 
melalui akuisisi, yang dipandang sebagai jalan pintas untuk 
memperbesar perusahaan, sehingga, akuisisi sering disebut 
sebagai growth by acquisition. Aksi korporasi perusahaan ini 
acapkali didukung oleh pihak ketiga yakni Institusi Perbankan/
Industri selaku Penasihat Akuisisi (baik dari sisi penjual aset/sell 
side dan pembeli aset/buy side), Penilai Aset (Appraisal), serta 
lembaga profesi lainnya seperti Penasihat Hukum. Pasalnya, 
akuisisi adalah proses panjang, mulai dari menyasar target 
akuisisi, pengkajian kelayakan (feasibility study) dan valuasi, 
penyusunan strategi, hingga eksekusi yang solid. Dalam 
proses feasibility study misalnya, hampir semua pihak baik 
internal maupun pihak ketiga akan terlibat untuk memahami 
semua resiko yang berpotensi terjadi. Proses feasibility study 
menjadi dasar penentuan strategi akuisisi guna mencapai 
target yang diharapkan. 

Namun sejalan dengan terbiasanya perusahaan dengan 
aksi akuisisi, banyak perusahaan mulai melakukan proses 
panjang akuisisi ini secara mandiri dengan membentuk 
Tim Akuisisi Internal dan mempersempit keterlibatan pihak 
ketiga. Selain untuk efisiensi biaya, itu adalah upaya untuk 
mengantisipasi kebocoran informasi ke publik. Contohnya 
aksi korporasi yang baru saja dilakukan Temasek Holding 
Pte, induk perusahaan investasi milik Pemerintah Singapura. 
Temasek mengakuisisi 24,95% saham perusahaan Amerika 
Serikat, Watsons Personal Care Stores. Watson adalah 
minimarket kesehatan dan kecantikan besar yang memiliki 
sekitar 700 gerai antara lain di AS, China, dan Asia Tenggara 
termasuk Indonesia. Akuisisi dilakukan Temasek melalui Tim 
Akuisisi Internal, tanpa menggunakan valuasi dari Penasehat 
pihak ketiga. Contoh lain adalah Google. Perusahaan yang 
lebih dulu bergerak di bidang pencari data online (search 
engine) ini termasuk salah satu perusahaan yang agresif 
melakukan akuisisi melalui tim internalnya. Terlihat pada tabel 
berikut, jumlah perusahaan yang diakuisisi Google hingga 
2014 merupakan yang terbanyak di dunia dan tidak hanya 
di sektornya sendiri.

Seperti halnya perusahaan lain, Pertamina banyak 
mengkaji potensi perluasan bisnis melalui akuisisi. Catat 
saja pada akhir 2013, Pertamina menyelesaikan aksinya di 
Aljazair, Irak, dan beberapa blok di dalam negeri dengan 
tujuan meningkatkan produksi di masa depan. Layaknya 
Temasek dan Google, kapabilitas internal kita perlu dibangun 
melalui tempaan pengalaman. Sehingga, Pertamina mampu 
menyiasati segala tantangan akuisisi dan mencapai target 
yang sejalan dengan visi perusahaan.•
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SINERGI. Latihan bersama penanggulangan tumpahan minyak di Pantai Timur Bunyu, Kalimantan Utara diikuti oleh pekerja gabungan dari PHE Nunukan Company, 
Pertamina EP Asset 5 Field Tarakan, Pertamina EP Asset 5 Field Bunyu, JOB Pertamina Medco Simenggaris-Observer, pada Jumat (25/4). Kegiatan ini dilaksanakan 
untuk mengetahui tingkat respon tim inti maupun tim bantuan penanggulangan tumpahan minyak sekaligus meningkatkan kesiagaan, mulai dari tahap perencanaan, 
proses penanggulangan dan pemulihan keadaan darurat akibat tumpahan minyak.•

Uji Produksi Sumur Louise 
Hasilkan 8.280 BOPD

JAKARTA - Uji produksi 
sumur Louise (LSE) 1055 
mi l i k  PT Per tamina EP 
F ie ld Sangasanga yang 
selesai pada 19 April 2014 
lalu memberi hasi l  yang 
menggembirakan. Hasil uji 
produksi sumur yang telah 

Setelah dua kali 
melakukan uji produksi, 
sumur Louise (LSE) 
1055 Field Sangasanga 
menghasilkan minyak 
8.280 BOPD. Dengan 
kemapuan produksi 
mencapai angka tersebut, 
Sumur Louise 1055 
diproduksikan di kisaran 
1200 BOPD. 

dilakukan 2 kali tersebut 
m e n g h a s i l k a n  m i n y a k 
sebanyak 8.280 BOPD. 

Pada uji pertama tes open 
flow hasilnya 8280 BOPD 
minyak dapat mengal i r, 
setelah dilakukan tes lan-
jutan dengan choke 24/64 
(9mm) untuk mengetahui 
kemampuan sumur optimum 
menghasi lkan minyak di 
kisaran 1.200 BOPD.

Sumur  Lou ise  1055 
i n i   merupakan  sumur 
pengembangan yang di bor 
pertama kali di tahun 2014 
ini hingga kedalaman 3500 
meter dibawah permukaan 
tanah,  ber ikutnya akan 
d i laksanakan 10 sumur 
pemboran pengembangan 

di struktur Lousie tersebut 
sampai tahun 2015. 

Sumur Lousie sendiri ber-
hasil diselesaikan dalam kurun 
waktu 40 hari pemboran, 
dengan investasi mencapai 
sekitar USD 3.7 Juta.

“Berdasarkan hasil tes 
yang di lakukan oleh t im 
Petroleum Engineering Field 
Sangasanga, kemampuan 
produksi minyak dari sumur 
Lou ise  1055 mencapa i 
8280 BOPD, namun setelah 
di lakukan penghitungan 
lebih lanjut, sumur tersebut 
diproduksikan di kisaran 
1200 BOPD,” ujar Arya Dwi 
Paramita, Pjs Public Relation 
Manager PT Pertamina EP.

Lebih lanjut minyak yang 

diproduksikan oleh Field 
Sangasanga sendiri diolah di 
kilang milik Pertamina yang 
dikelola oleh RU V Balikpapan.

“Dengan hasil pemboran 
dari sumur Lousie 1055 
tersebut membuat kami 
semakin semangat untuk 
terus meningkatkan produksi 
m igas  nas iona l .  Un tuk 
melengkapi keberhasilan 
sumur di struktur Louise ini, 
kami akan menambah 10 
sumur pemboran di struktur 
tersebut”, kata Arya.

Sementara itu,dengan 
tambahan 1.000 BOPD dari 
sumur Louise 1055, total 
produksi minyak PT Pertamina 
EP saat ini mencapai 119.000 
BOPD.•PEP



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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PROFESIONALISME 
DAN GCG HARUS SEIRING

Pengantar Redaksi: 
Dua anak perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE), yaitu 

Offshore North-West Java (ONWJ) dan West Madura Offshore 
(WMO) meraih penghargaan dari  SKK Migas. Prestasi yang 
membanggakan untuk kedua AP PHE tersebut, mengingat ada 
sekitar 90-an KKKS yang dievaluasi.  Kami pun berbincang 
dengan Direktur Operasi & Produksi PHE Bambang H. Kardono, 
yang didampingi stafnya, di ruang kerjanya di PHE tower Lantai 
22. Berikut petikannya.   

Dua anak perusahaan dari PHE, yaitu ONWJ dan WMO, 
mendapat penghargaan dari SKK Migas, sebagai KKKS 
terbaik bersama 4 perusahaan KKKS lainnya. Tolong 
dijelaskan. Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas dalam 
suatu forum SKK Migas menyatakan bahwa 2  anak perusahaan 
(AP) PHE, yaitu KKKS ONWJ dan KKKS WMO mendapat 
penghargaan untuk kinerja pelaporan dan kepatuhan di bidang 
keuangan. 

Sebenarnya ada dua aspek yang mendapat perhatian. Yaitu 
aspek kinerja keuangan serta aspek proses bisnis dan perilaku 
organisasi. Dua aspek besar itu yang dinilai SKK Migas dari kedua 
AP  PHE tersebut. 

Dari sisi kinerja keuangan, atau disebut financial performance, 
yang dijadikan konsiderasinya antara lain biaya operasi, gross 
revenue (penerimaan kotor), dan perbandingan antara lifting 
actual dengan perencanaan. Ini semua yang menilai SKK Migas 
dan dibantu oleh kantor akuntan publik Ernst & Young. Keduanya, 
ONWJ dan WMO, berhasil mendapatkan penilaian yang bagus. 

Untuk aspek proses bisnis dan perilaku organisasi sebagai 
salah satu yang terbaik,  erat kaitannya dengan Good Corporate 
Governance (GCG). 

Bagaimana tanggapan Bapak berkaitan dengan peng-
hargaan ini?  Yang pasti, kami sangat bangga, karena 2 AP PHE 
ada di antara  6 KKKS yang mendapat penghargaan itu. Padahal, 
ada sekitar 90 KKKS yang dievaluasi SKK Migas. Artinya,  sekitar 
33,3% dari 6 KKKS ini ada di bawah  Pertamina. Ada beberapa 
value yang bisa disimpulkan.  Ini menunjukkan bahwa Pertamina 
sudah berbeda sekali dengan sebelumnya. Kami punya semangat 
profesional, aspirasinya sama dengan pemain-pemain upstream 
lainnya yang besar. Bahkan kami mengalahkan beberapa 
perusahaan KKKS yang besar. 

Berapa produksi ONWJ dan WMO  tahun 2013 lalu?  Ini ada 
dua angka sebagai patokan. Kalau kita lebih banyak mengacu 
ke RKAP, tetapi karena penghargaan ini dari SKK Migas, maka 
penilaian berdasarkan Works Program  and Budget (WPNB). 
Memang tidak 100% sama antara RKAP dengan WPNB itu. RKAP 
itu sifatnya intern Pertamina, sementara SKK Migas memakai 
WPNB itu sebagai patokan. Setiap tahun SKK Migas menetapkan 
berapa target produksi, berapa biaya operasinya, dan  lain-lain. 

Untuk ONWJ, performance-nya tahun 2013 lalu, boleh dibilang 
sesuai dengan target yang ditetapkan. Pen  capaiannya  lebih dari 
yang ditetapkan, diatas 100%. Kalau WMO itu kurang dan dibawah 
target, hanya sekitar 65% saja dari yang ditargetkan. 

Ada dua hal yang berbeda antara ONWJ dan WMO ini. Kalau 
ONWJ itu produksinya stabil, lapangan-lapangannya tua, namun 

kita bisa mempertahankan tingkat produksi dengan kenaikan 
dari pengembangan lapangan-lapangan baru. Sehingga hasilnya 
mencapai 100%, bahkan lebih. 

Khusus WMO, tantangannya berbeda. Sebelum tahun 2011 
ketika aset ini dialihkelolakan kepada Pertamina,   oleh kontraktor 
yang lama boleh dikatakan tidak ada kegiatan yang signifikan 
dan produksinya cenderung menurun terus. Awal tahun 2013, 
produksinya  mencapai 7.000 BOPD.  WMO ternyata bisa 
meningkatkan  produksi mencapai 24.600 BOPD pada September 
2013. Ini angka yang tertinggi. Jadi rata-rata setahun itu sekitar 
18.087 BOPD. Produksi sekarang adalah 22.000 BOPD. Dari awal 
tahun yang hanya sekitar 7.000-an BOPD dan akhir tahun sekitar 
22.000 BOPD. Itu prestasi yang luar biasa karena meningkatnya 
drastis sekali. Memang kalau dilihat dari RKAP, tidak tercapai 
penuh, karena di awal tahun  gap-nya  sangat besar. 

 
Bagaimana dengan kinerja keuangan di ONWJ dan WMO 

ini?  Begini, karena ini ada dua perhitungan ya… Kalau SKK Migas 
menghitungnya berdasarkan WPNB, jadi kalau ditanyakan WPNB 
dan RKAP, ya agak berbeda. Yang jelas, kriterianya itu meliputi cost 
recovery, biaya operasi, kemudian gross revenue. 

Misalnya saja ONWJ, karena produksi mencapai target, maka 
gross revenue-nya bagus, dan biayanya tepat. Sehingga secara 
keseluruhan rasio keuntunganya juga  bagus. Hasilnya bagus, 
biayanya tetap, maka kinerja keuangannya bagus. Ditambah 
bahwa harga crude oil tahun lalu lebih baik dari yang di-forecast 
(prediksi). Dua aspek penting yang dikontrol oleh ONWJ adalah 
produksinya  mencapai target, bahkan lebih tinggi. Sedangkan 
biayanya tetap sama atau bahkan lebih rendah. 

Nah, kalau WMO memang berbeda. Target  produksinya 
belum mencapai target, hanya sekitar 88% dari WPNB, tetapi 
biayanya bisa ditekan. Jadi kinerja keuangannya pun jadi bagus. 
Apalagi dengan harga crude yang lebih baik, hal itu membantu 
kinerja keuangannya. 

Lalu tentang penerapan GCG-nya terkait penilaian 
as pek perilaku organisasi?  Kalau penerapan GCG, ONWJ 
sedari awal sudah baik karena dari  heritage-nya dahulu sudah 
ada penerapan GCG. Sedangkan di WMO, patokannya sama, 
bahwa kita menjunjung tinggi tata nilai 6C Pertamina. Tahun lalu 
di WMO kita menerapkan ini, dan  semua disosialisasikan kepada 
seluruh karyawan. Kemudian kami membuat semacam ethic 
declaration. Jadi, setiap karyawan diminta patuh terhadap  etika 
ini. Kemudian ditunjang atau di-encourage dengan hal-hal kecil 
misalnya membikin semacam register tentang hal-hal apa saja 
yang harus dilaporkan.  Jika ada hal-hal yang sensitif terhadap 
etika itu, harap dilaporkan. 

Etika ini sudah kami sosialisasikan. Misalnya ada karyawan 
yang ikut dalam suatu kepanitiaan, diberi hadiah berupa jam. 
Hadiah ini  dikembalikan lagi dan disampaikan kepada karyawan 
lainnya. Sehingga etika ini  menjadi pedoman perilaku yang benar. 
Kami harap semakin banyak yang melaporkan. 

Poinnya adalah kita punya peraturan etika dan harus kita 
so sialisasikan secara luas dan benar. Lalu diikuti dengan contoh-
contoh kecil, sampaikan kepada publik yang lebih luas. Prestasi 
yang kami capai tentunya bisa membangkitkan semangat teman-
teman yang lain.•URIP
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Disiplin Hati dan GTEM*
*Going The Extra Mile
APA ITU DISIPLIN ?

Disiplin merupakan perasaan taat dan 
patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, 
termasuk melakukan pekerjaan tertentu 
yang menjadi tanggung jawabnya. 
Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk 
menanamkan nilai ataupun pemaksaan 
agar subyek memiliki kemampuan untuk 
menaati sebuah peraturan. Pendisiplinan 
bisa jadi menjadi istilah pengganti untuk 
hukuman ataupun instrumen hukuman 
dimana hal ini bisa dilakukan pada diri 
sendiri ataupun pada orang lain.

Secara etimologi disiplin berasal dari 
bahasa Latin “disibel” yang berarti pengikut. 
Seiring dengan perkembangan zaman, kata 
tersebut berubah menjadi “disipline” yang 
artinya kepatuhan atau yang menyangkut 
tata tertib.(http://id.wikipedia.org/wiki/
Disiplin)

Penerapan disiplin hampir selalu 
men jadi bahasan umum di lingkungan 
se kitar kita dimanapun kita berada dan 
beraktivitas, dengan berbagai istilah yang 
biasa kita kenal dengan “jam karet, nggak 
on time” bahkan menjadi sebuah anekdot 
negatif yang biasa kita dengar,” Biasalah..
Jam Indonesia nih..” Mau tidak mau, suka 
tidak suka seringkali kita dihadapkan pada 
situasi sedemikian rupa yang memaksa 
kita untuk memaklumi dan menerima 
kondisi ini bahkan kita menjadi terbiasa. 
Kedisiplinan bukan sekadar datang tepat 
waktu ataupun disiplin waktu, mengerjakan 
pekerjaan selesai tepat waktu, ataupun 
mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan. 
Tapi disiplin lebih pada “perasaan taat dan 
patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya” 
dan saat kita menggunakan perasaan kita, 
maka kita menggunakan hati.

DISIPLIN HATI
Sekarang kita tahu bahwa disiplin bukan 

semata berasal dari otak dan pemikiran kita 
sebagai manusia, namun disiplin berasal 
dari sebuah perasaan yang muncul dari 
hati kita. Saat otak bekerja maka akan 
timbul prioritas dan stimulus keputusan 
yang akan kita laksanakan. Contohnya, 
saat Anda akan bertemu de ngan orang 
lain entah dalam agenda “meeting”, bisnis, 
atau bahkan hanya sekadar bersosialisasi, 
otak Anda akan memberikan data dan 
informasi untuk menentukan keputusan 
Anda selanjutnya. Siapa yang akan saya 
temui? Apakah jabatannya lebih ting-
gi? Bagaimana status sosialnya? Ke-
pentingannya apa? Bagaimana posisi 
Anda dibandingkan dengannya? Kadang 
saat kita merasa lebih superior, maka kita 
cenderung memosisikan diri untuk menjadi 
yang “ditunggu” atau datang lebih lambat. 
“I’m The Boss”. Dan kondisi ini juga diamini 
oleh kaum inferior dimana mereka juga 
akan hadir sedikit lambat daripada harus 
menunggu lama kaum superior yang sudah 
pasti akan hadir lebih lambat. Keterkaitan 

keduanya telah mencederai kedisiplinan itu 
sendiri minimal dari sisi waktu.

Hati tidak pernah salah, karena hati 
memiliki ‘suara hati’ yang selalu berkata 
baik, maka disiplinkan hati Anda. Apabila 
kita berpikir bahwa dengan disiplin maka 
karier dan pekerjaan kita akan lebih baik, 
ekonomi kita akan meningkat, dan kita 
akan mendapat pujian di lingkungan 
kita, saat apa yang kita harapkan tidak 
sesuai maka kita akan kecewa, dan 
kekecewaan itu akan menjadi “bola salju” 
yang justru akan kontraproduksi dan 
berefek negatif. Namun apabila hati kita 
yang disiplin, percaya bahwa kedisiplinan 
adalah hal yang positif, maka kita tidak 
“terpaksa” untuk disiplin. Menghargai 
waktu, menghargai orang lain, mencintai 
pekerjaan kita adalah bentuk disiplin 
hati yang pantas untuk kita percaya dan 
lakukan. Niscaya karier, finansial, bahkan 
pujian dan apresiasi akan datang dengan 
sendirinya tanpa dicari.

GTEM (Going The Extra Mile)
Idiom “Going The Extra Mile” la zim 

digunakan dalam pembahasan mo-
tivasional dan profesionalisme dalam 
mencapai target baik bagi individu maupun 
perusahaan. GTEM adalah saat dimana 
kita memberikan sedikit usaha/perhatian/
energi lebih, “Extra Effort”, yang kita mi liki 
untuk mendapatkan pencapaian terbaik 
dari yang terbaik (Best of The Best 
Achievement).

Successful people realize their life long 
dreams by doing things that most people 
are not willing to do. If you can just do what 
is needed instead of what you want to do, 
you can accomplish a lot. (http://www.
boxingscene.com/motivation/28082.
php). Mereka yang sukses sadar bahwa 
untuk mencapainya, mereka melakukan 
apa yang tidak ingin dilakukan orang lain. 
Jika saja kita melakukan sesuatu sesuai 
dengan apa yang perlu untuk dilakukan, 
dan bukan seperti apa yang ingin kita 
lakukan, maka kita akan mendapatkan 
hasil yang lebih.

Keberhasilan maupun pencapaian kita 
baik di dalam keluarga, karier dan pekerjaan 
sangat tergantung pada keputusan kita 
untuk “Go The Extra Mile” pada lingkungan 
sekitar kita. Karena itu, marilah mulai untuk 
memberi lebih kepada lingkungan sekitar 
kita lebih dari yang mereka harapkan, dan 
hasil positif berupa karier, finansial, dan 
apresiasi yang positif akan kita terima.

Pertamina adalah tempat yang tepat 
untuk Disiplin Hati dan GTEM. Ketersediaan 
infrastruktur, kemampuan finansial, tek
nologi yang hi-tech, empowerment, 
jenjang karier, dan mekanisme reward 
and recognition yang sudah terbakukan 
memberikan kesempatan bagi kita untuk 
memulai. Tergantung pada masing-masing 
hati dan pikiran pekerja Pertamina demi 
kemajuan dan kesejahteraan bersama. 
Ingatlah bahwa hati tanpa pikiran akan 
tersesat, dan pikiran tanpa hati akan 
menjadi jahat.

Mari bekerja dengan hati, bekerja 
keras, kerja cerdas, dan ikhlas akan menjadi 
tonggak baru pondasi profesionalisme 
perusahaan untuk menjadi World Class 
Company. Mencoba untuk lebih Clean, 
Confidents, Competit ive, Customer 
Focused, Commercial, dan Capable adalah 
langkah awal yang harus dilaksanakan 
secara serentak. Setiap pekerja Pertamina 
adalah role model bagi satu sama lain 
dan harus mampu untuk fokus, memiliki 
integritas, visioner, saling menghormati, dan 
diperlakukan sama tanpa ada dispensasi 
apalagi “like and dislike”.

Disipl in hat i  untuk tetap tekun 
dan bangga sebagai insan Pertamina 
yang terpil ih untuk bekerja di salah 
satu perusahaan yang berhasil masuk 
dalam Fortune 500 dengan pengakuan 
internasional. Disiplin hati untuk menjalani 
keseharian sebagai pekerja yang profesional 
dan menjadi role model dengan kedisiplinan 
yang tinggi, namun tetap rendah hati.

Go The Extra Mile dengan fokus me-
layani dan bukan dilayani, memberi dan 
bukan meminta, senantiasa membantu 
dan bukan dibantu, serta selalu berusaha 
untuk berkontribusi lebih bagi keluarga dan 
perusahaan.

Kita bisa mulai dengan hal kecil dan 
simpel, seperti tiba di kantor lebih awal 
untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan fisik 
sebelum bekerja, menyelesaikan pekerjaan 
dengan target waktu yang ditetapkan, dan 
memberikan lebih usaha, perhatian, dan 
energi bagi target selanjutnya maupun bagi 
lingkungan sebelum kembali ke rumah. 
Disiplin hati dan GTEM sehingga kita 
bisa membagi waktu dengan tepat untuk 
bekerja tanpa mengabaikan keluarga, 
sebab tiga alasan kita bekerja adalah untuk 
diri kita, keluarga, dan perusahaan.

“Come to the office earlier and do no
thing is just the same as working late but 
accomplished nothing”.•

Masa pensiun adalah masa yang akan 
dialami setiap pekerja baik di instansi pemerintah 
maupun swasta. Usia pensiun antara satu 
perusahaan dengan perusahaan lainnya tentu 
berbeda, dan setiap pekerja pasti sudah ta-
hu kapan batas waktu pensiun yang akan 
dialaminya.

Karena itu, banyak orang yang begitu se-
mangatnya menyiapkan berbagai rencana 
pen siun sejak dini. Mulai dari merancang 
usaha, memperkuat jejaring dan meningkatkan 
aktivitas yang berkaitan dengan hobi, ada pula 
yang merencanakan perjalanan keliling dunia 
untuk menikmati masa tua. Itu semua impian 
ideal semua pekerja, yang memang sudah siap 
mental, fisik, maupun material menghadapi masa 
tuanya ketika pensiun kelak.

Disamping impian ideal, ada juga hal 
yang membuat orang takut dengan masa 
pensiun. Seperti khawatir dengan berkurangnya 
penghasilan, hilangnya wewenang yang dimiliki 
semasa bekerja atau post-power syndrome dan 
menurunnya kondisi kesehatan.

Belakangan ini,  ada satu hal lagi yang 
di ta kutkan sejumlah orang saat pensiun. 
Ke khawatiran akan menjadi pesakitan, 
sebagaimana terjadi di negeri ini. Masa pensiun 
yang seharusnya dijalani dengan bahagia, 
ternyata berubah menjadi bencana. Banyak 
pensiunan yang tersangkut sejumlah kasus 
hingga harus berhadapan dengan aparat hukum, 
akibat kelalaian yang disengaja atau tidak 
semasa masih menjabat.

Salah satu contoh status tersangka yang 
harus dipikul seorang mantan pejabat negara, 
sehari setelah masa pensiun. Amit-amit.  Jangan 
sampai hal itu menimpa diri kita atau orang-
orang terdekat kita. Dimana seharusnya saat 
masa pensiun melepas seluruh beban kerja dan 
lebih plong, ternyata harus membuka kembali 
catatan, memori serta runtutan pekerjaan masa 
lampau, yang diduga menyimpang.

Kasus serupa marak juga terjadi di berbagai 
daerah, seluruh pelosok negeri ini. Sebuah 
pelajaran, serta pengingat agar kita lebih 
berhati-hati dalam melakukan pekerjaan 
selama masih aktif. Prinsip bekerja tidak cukup 
sekadar ikhlas, cerdas, keras. Tetapi juga harus 
comply terhadap aturan yang ada. Senantiasa 
memastikan apakah pekerjaan yang dilakukan 
telah sesuai dengan aturan. Karena sekali 
terjebak dalam ‘permainan’, atau melakukan 
pekerjaan yang tidak comply dengan aturan, 
sama saja memasang jebakan di kemudian hari.

Ibarat membuang kulit pisang sembarangan. 
Tidak serta merta setelah melakukan perbuatan 
tersebut, kita akan terpeleset. Tetapi jebakan itu, 
akan menghadang kita beberapa saat kemudian, 
dalam jangka waktu yang kita tidak tahu dan 
berpotensi mencelakakan sendiri.

Karena itu, jangan sampai kita terpeleset 
di masa tua nanti. Pertamina punya etika 
usaha dan pedoman perilaku dalam bekerja, 
maupun aturan GCG yang menjadi acuan kerja 
sehari-hari. Siapa sih yang tak ingin menikmati 
masa pensiun yang membahagiakan dan tidak 
dibayangi masalah hukum? Tentu kita semua 
ingin seperti itu.•



RESUME
PEKAN INI
KONVERSI MINYAK TANAH 
DITARGETKAN RAMPUNG AKHIR 2014
JAKARTA (Koran Tempo) – Program konversi 
minyak tanah ke gas ditargetkan rampung pada 
akhir tahun ini. Vice President Domestic Gas 
Pertamina Gigih Wahyu Hari Irianto mengatakan, 
sejak 2007 hingga 2013 Pertamina telah 
membagikan paket perdana elpiji tabung 3 kg 
untuk 55,3 juta dari target 58 juta keluarga. Selama 
kurun waktu tersebut, program konversi minyak 
tanah ke elpiji telah menghemat subsidi BBM 
sebesar Rp 120,76 triliun. “Menurut rencana tahun 
ini akan diajukan konversi sedikitnya pada 2,3 juta 
rumah tangga,” ujarnya. Menurutnya, konversi 
tersebut dilakukan di Aceh, Sumatera Barat, 
Bengkulu, Bangka dan Belitung. Wilayah lainnya 
adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, 
Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

BPK TEMUKAN 8 KONTRAKTOR TIDAK 
PATUH PADA KETENTUAN COST 
RECOVERY
JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) menemukan delapan Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama (KKKS) sektor migas 
yang tidak memenuhi ketentuan cost recovery 
dan perpajakan. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri 
mengungkapkan ketidakpatuhan tersebut 
mengakibatkan berku rangnya penerimaan negara 
sebear 81,6 juta dolar AS. “Hampir Rp 1 triliun. 
Angka tersebut berasal dari koreksi cost recovery 
dan koreksi kewajiban perpajakan,” ujarnya. 
Dari total tersebut, senilai 68,5 juta dolar AS  
merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
cost recovery. Kedelapan kontraktor tersebut, yaitu 
BP Indonesia Ltd WK Berau, Muturi, dan Wiriangar 
(Tangguh Joint Venture), CNOOC SES Ltd WK 
South East Sumatera, Citic Seram Energy Ltd WK 
Seram Non Bula, Petrochina International Jabung 
Ltd WK Jabung, Hess Indonesia Pangkah Ltd WK 
Pangkah, Vico Indonesia WK Sangasanga, Energi 
Mega Persada Malacca Strait S.A. WK Malacca 
Strait, dan Star Energy (Kakap) Ltd WK Kakap.

PRESIDEN BARU HARUS CABUT 
SUBSIDI BBM
JAKARTA (Investor Daily) – Presiden baru 
harus mampu mencabut subsidi yang terus 
membengkak, dari Rp 100,6 triliun tahun 2009 
menjadi sekitar Rp 210,7 triliun pada 2014. 
Pemerintahan saat ini setidaknya dapat membantu 
menyusun RAPBN 2015 yang memangkas subsidi 
tersebut karena tidak tepat sasaran, mendorong 
penyelundupan, meningkatkan konsumen BBM, 
serta tidak merangsang berkembangnya energi 
terbarukan. Selain itu, pemerintahan saat ini harus 
berkomitmen untuk menjaga besaran subsidi 
BBM seperti ditentukan dalam APBN 2014. Jika 
konsumsi naik atau kurs rupiah melemah, hatga 
BBM subsidi harus dinaikkan sehingga anggaran 
subsidi tetap. Demikian rangkuman keterangan 
praktisi dan pengamat, seperti Ketua Umum 
Apindo Sofjan Wanandi, ekonom Indef Enny Sri 
Hartati, Ketua Umum Kadin Indonesia  Suryo 
Bambang Sulisto, pengamat ekonomi LIPI Latief 
Adam, Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry 
Damayanti, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, 
dan peneliti senior Cides Umar Juoro di berbagai 
tempat pada kesempatan terpisah.•RIANTI
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Direksi Sapa Langsung Konsumen 
SPBU Yogyakarta

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan bersama Direktur Pemasaran & Niaga Hanung Budya menyapa konsumen 
pengguna BBM dan BBK Pertamina di SPBU Company Own Company Operated (COCO) Jl. Adisucipto Yogyakarta.
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YOGYAKARTA – Direktur 
Utama Pertamina Karen 
Agustiawan bersama Direktur 
Pemasaran & Niaga Hanung 
Budya menyapa secara 
langsung dan berd ia log 
dengan konsumen pengguna 
BBM dan BBK Pertamina 
di  SPBU Company Own 
Company Operated (COCO) 
Jl. Adisucipto Yogyakarta 
(10/4). Kegiatan ini merupakan 
bagian dari Management 
Walkthrough Direksi sebagai 
bentuk nyata komitmen untuk 
peningkatan dan evaluasi 
terhadap kualitas produk dan 
layanan perusahaan melalui 
SPBU kepada konsumen. 

Menurut Karen, bisnis hilir 
Pertamina, seperti produk 
retail fuel (BBM dan BBK) 
dan non fuel retail (Bright 
Store),  merupakan etalase 
bagi  Pertamina karena ber-
singgungan langsung dengan 
konsumen yang menjadi 
cerminan dari citra Pertamina 
di mata masyarakat. 

“Bisnis hilir bersentuhan 
langsung dengan masyarakat. 
Contohnya, SPBU setiap hari 
melayani masyarakat.Maka 
dengan terjun lang sung melihat 

kegiatan dan operasional di 
SPBU, men jadi salah satu cara 
kami un tuk mendengarkan 
suara pe langgan terhadap 
kualitas produk dan layanan 
yang diberikan oleh SPBU Per-
tamina kepada kon sumen,” 
ujar Karen.

Saat berdialog, Karen juga 
sempat menanyakan kepada 
konsumen, alasan konsumen 
tersebut masih menggunakan 
BBM bersubsidi dan belum 
bera l ih  ke Bahan Bakar 

Khusus (BBK) yang sudah 
tidak disubsidi negara.

Pada kesempatan itu, 
Direktur Utama Pertamina 
bersama Direktur Pemasaran 
& Niaga Hanung Budya 
d i d a m p i n g i  C o r p o r a t e 
Secretary dan Tim Manage-
ment Marketing Operation 
Region IV juga melakukan 
pengecekan sarana dan 
fasilitas yang ada di SPBU 
sepert i  Bright Store, ke-
bersihan toilet, serta aspek-

aspek safety di SPBU. 
“Pelayanan dan fasilitas 

yang ada di SPBU COCO 
yang d ioperas ikan o leh 
Pertamina Retail merupakan 
percontohan bagi SPBU 
lainnya yang dikelola oleh 
swasta.  Pertamina se nantiasa 
siap membantu penge lola 
SPBU swasta yang ingin 
memenuhi standar pelayanan 
dan fasilitas sesuai dengan 
standar SPBU Per tamina,” 
ungkapnya.•MOR IV

LABUHAN DELI – Untuk 
menjaga dan meningkatkan 
distribusi pengiriman bahan 
bakar minyak (BBM) di seluruh 
wilayah Sumatera Utara, 
Marketing Operation Region 
(MOR) I yang terdiri dari Retail 
Fuel Marketing, Supply & 
Distribution dan Finance 
melakukan sosialisasi tata 
cara bongkar BBM di SPBU 
kepada seluruh manager dan 
pengawas SPBU di Wilayah 
Sumatera Utara, selama 3 
hari di Gedung Pertemuan 
Terminal BBM Medan Group, 
Medan, pada (14-16/4).

 Sebanyak 249 manager 
d a n  p e n g a w a s  S P B U 
mendapatkan materi dari 
Terminal BBM Medan Group 
seperti Tata Cara  Bongkar 
BBM oleh Ast  Quality & 

Sosialisasi Tata Cara Bongkar BBM untuk 
Manager dan Pengawas SPBU

Quantity Ardi Prima dan 
p e r w a k i l a n  P T  E l n u s a 
Petrofin Edi Holungo dengan 
member i kan  pe j e l asan 
proses pener imaan dan 
pembongkaran BBM dengan 
baik dan benar serta aman 
sesua i  p rosedu r  se r t a 
menjamin BBM yang diterima 
tepat mutu dan tepat jumlah. 

 Sementara M. Ikmal, 
Sr Supervisor Receiving, 
S t o r a g e  &  D i s t r i b u s i 
membahas tentang Format 
MS2 atau laporan stok BBM 
di SPBU dan permintaan 
pengiriman oleh SPBU ke 
Terminal BBM. Serta materi 
mengenai antisipasi jika ada 
pemblokiran SO (Sales Order) 
terkait kurang bayar oleh 
SPBU atau masalah sistem.

 Sebelumnya, Operation 

Head Terminal BBM Medan 
Group Gunawan Ist iarso 
menjelaskan tujuan sosialisasi 
ini adalah agar hal-hal yang 
bisa mengganggu operasional 
pengiriman BBM dari Terminal 
ke SPBU dapat diantisipasi 
oleh pihak SPBU.  

Salah seorang pe nga -
was SPBU, Sukri menga-
takan, kegiatan ini sangat 

ba gus,  bahkan se luruh 
pe serta secara antusias 
mem ber ikan pertanyaan 
kepada narasumber dalam 
hal pembokaran BBM ke 
SPBU. Sebab selama ini, 
pekerjaan membokar BBM 
atau pengisian BBM ke tangki 
timbun adalah pekerjaan 
se hari-hari yang terus dila-
kukan.•MOR I
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Komunikasi yang 
Andal di Semua Lini

Simulasi wawancara dengan stasiun televisi menjadi salah 
satu agenda pelatihan Public Speaking untuk top manajemen 
Pertamina dan anak perusahaannya.

JAKARTA – Jajaran top manajemen PT Pertamina 
(Persero) dan anak perusahaan, mengikuti Pela-
tihan Public Speaking  Batch 2 di Jakarta, selama 
dua hari, sejak 14-15 April 2014. 

Peserta yang terdiri dari Jajaran Direksi, Senior 
Vice President, Vice President, hingga Manajer 
mendapatkan training teori dan praktik dari para 
praktisi media dan komunikasi senior, seperti 
Imam Wahyudi, Rizal Mustary, dan Riza Primadi. 

Materi praktik dan simulasi seperti bagaimana 
berkomunikasi efektif, lugas dan safe dalam 
menghadapi awak media diberikan secara 
mendetail. Dimulai dengan simulasi door stop, 
talk show, hingga press conference.  Simulasi 
tersebut kemudian dibahas bersama, dikoreksi 
dan diberikan masukan langsung dari para pakar.

Salah seorang peserta, Direktur Utama  PDSI 
Faried Rudiono mengungkapkan, dirinya kini 
merasa lebih percaya diri, lebih bisa mengatur 
tingkat pembicaraan, batasan-batasan tertentu 
dalam penyampaian pesan, khususnya kepada 
awak media massa. 

Rencananya, acara ini terus dilakukan agar 
ke depannya para pimpinan terbiasa dan lebih 
andal berbicara di hadapan audiens, khususnya 
media massa. 

Namun demikian yang perlu digarisbawahi 
adalah aturan “One Pertamina, One Voice” se-
perti yang disampaikan oleh Media Manager 
Pertamina, Adiatma Sarjito.•SAHRUL 

JAKARTA - Seiring dengan 
tuntutan  transformasi, Per-
tamina Shipping bekerjasama 
dengan Corporate Shared 
Service (CSS), siap mem-
berlakukan  e-Chartering 
dalam pengadaan kontrak 
penyewaan kapal. 

Kesiapan tersebut di-
kemukakan  dalam Sosialisasi 
e-Chartering Perkapalan  
yang berlangsung di kantor 
Pertamina Perkapalan, Jl. 
Yos Sudarso, pada Senin 
(14/4). 

P js.  VP Commercia l 
Pertamina Shipping  Gunarto 
Widodo membuka acara 
tersebut. Hadir pula dalam 

JAKARTA - Dalam rangka 
memenuhi kebutuhan di in-
dustri ban atas produk Rubber 
Processing Oil (RPO) yang 
bersifat non karsinogenik 
dan ramah lingkungan, Per-

tamina berhasil mengem-
bangkan produk RPO de-
ngan merek EXDO-4 pro-
duksi RU IV Cilacap. Untuk 
menyosial isasikan peng-
gunaan produk EXDO-4 di 
industri ban dan menggantikan 
produk Minarex, Fungsi Petro-
chemical Trading Pertamina 
melakukan sosialisasi kepada 
industri-industri ban nasional 
yang  te rgabung da lam 
Asosiasi Perusahaan Ban 
Indonesia (APBI), pada (10/4),  
di Grand Hyatt Hotel Jakarta.

Sosialisasi dibuka oleh 
Vice President Petrochemical 
Trading Pertamina Basuki 
Trikora Putra dan dihadiri oleh 
ketua APBI A. Azis Pane serta 
Direktur Industri Kimia Hilir 
Kementerian Perindustrian 
Toeti Rahajoe. Hampir seluruh 
perusahaan anggota APBI 
hadir, di antaranya PT Gajah 
Tunggal Tbk, PT Bridgestone 
Tire Indonesia, PT Goodyear 
Indonesia, PT Multistrada 
Arahsarana, PT Elang Per-
dana Tyre Industri, PT Han-
kook Tire Indonesia, dll. 

Basuki  Tr ikora Putra 
menyampaikan ucapan terima 

VP petrochemical Trading Pertamina B. Trikora Putra  (berdasi) dan Ketua APBI A. Azis Pane berfoto bersama perwakilan 
Industri Ban dalam Sosialisasi EXDO-4.

EXDO-4, Produk RBO Ramah Lingkungan 
untuk Industri Ban Nasional

kasih sekaligus permintaan 
dukungan dari industri ban 
yang tergabung dalam APBI 
untuk menggunakan produk 
EXDO-4 yang berkualitas 
in ternasional dan ramah ling-
kungan. 

Hal tersebut disambut 
baik oleh Direktur In dustri 
K imia Hi l i r  Kementer ian 
Perindustrian Toeti Rahajoe. Ia 
menyampaikan dukungannya 
atas penggunaan produk 
EXDO-4 sebagai terobosan 
dan upaya untuk peningkatan 
penggunaan produk dalam 
negeri. 

“Pemer in tah  sanga t 
meng harapkan dukungan 
seluruh pelaku bisnis ter-
masuk industri ban ter ha -
dap upaya pemakaian pro-
duk dalam negeri  ( local 

content) yang berkualitas 
internasional sehingga dapat 
meningkatkan pertumbuhan 
industri nasional,” tuturnya. 

Beberapa perusahaan 
ban yang hadir juga me-
nyam but baik. Karena de-
ngan diproduksinya RPO 
dalam negeri (EXDO-4) akan 
menurunkan ketergantungan 
atas produk impor. Bahkan 
R&D PT Multistrada Arah-
sarana tertarik untuk bekerja 
sama lebih lanjut dengan 
R&D Pertamina dalam meng-
explore apl ikasi EXDO-4 
sehingga produk tersebut 
da pat diterima oleh principal 
di industri ban. 

Sesuai legislasi Uni Eropa 
No Directive 2005/69/EC 
amandemen terbaru, ban-
ban yang diproduksi untuk 

diekspor ke Negara-negara 
Uni Eropa harus dinyatakan 
bersih dari bahan-bahan 
produksi (termasuk RPO) 
yang bersifat karsinogenik,. 
Sesuai legislasi tersebut, RPO 
yang termasuk kategori non 
karsinogenik apabila memiliki 
kandungan Total Polyaromatic 
Hydrocarbon (PAH) < 10 ppm 
dan kandungan Benzo[a]
pyrene < 1 ppm. 

Produk EXDO-4 sudah 
memenuhi karakteristik dan 
parameter yang dipersyarat-
kan dalam legislasi Uni Ero pa. 
Produk ini telah memenuhi 
dan memperoleh laboratory 
approval dari laboratorium 
The Biochemisches Institut 
Fûr Umweltcarcinogene (BIU) 
Prof Dr. Gernot Grimmer 
Stiffung Jerman.•OOS KOSASIH 

Pertamina Shipping Sosialisasikan e-Chartering  
pembukaan itu Chartering 
Ma nager Joko Eko Purwanto. 

Gunarto Widodo me nya-
takan bahwa e-Chartering 
ini merupakan improvement 
dari Pertamina Shipping 
untuk memberikan kemu-
dahan kepada para mitra 
ker janya (ship owner), da-
lam hal sewa-menyewa 
ka pal. Dari sosialisasi ini 
diharapkan adanya masukan, 
sebelum  e-Chartering resmi 
di-launching pada akhir April 
2014. 

Joko Eko Purwanto  me-
ne gaskan e-Chartering ini 
merupakan improvement 
dari fungsi Chartering dalam 

pengadaan sewa kapal, 
sehingga dapat menepis 
ke  raguan masyarakat. Se-
hingga e-Chartering dapat 
memenuhi integritas, akun-
tabilitas, auditable dan ke-
mudahan. “Dan tentu sa ja 
juga transparan dan ter-
buka,” ujar Joko. “Ini betul-
betul  untuk mempermudah 
proses pengadaan sewa 
kapal yang berkaitan dengan 
interaksi Pertamina Shipping 
dengan para ship owner dan 
ship broker.” 

Sosial isasi in i  cukup 
penting, karena kalau tidak 
ada peran aktif dan peran 
serta para ship owner dan 

ship broker, e-Chartering 
bisa dianggap tidak sukses. 
“Mereka harus memahami  
sistem aplikasi yang kita 
bangun untuk memberikan 
kemudahan dalam proses 
pe ngadaan sewa kapal,” 
tu turnya. 

Dalam sosial isasi ini, 
Pertamina Shipping me-
ngundang sekitar 60 peru-
sahaan  ship owner dan ship 
broker. Karena itu, sosialisasi 
dilangsungkan dalam dua 
sesi, pagi dan siang. Dalam 
sesi tanya jawab, banyak 
muncul pertanyaan yang si-
fatnya  teknis.•URIP

Perwakilan ship owner dan ship broker  mengikuti sosialsiasi e-Chartering.
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Commercial Fuel Retail Marketing Manager Pertamina   Waljianto menjelaskan program Jalan Pertamax-Ku akan menjadi 
program tahunan Pertamina bagi sobat Pertamax.
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MEDAN –  Untuk mencegah pelangsir Biosolar 
PSO dengan cara berulang kali melakukan 
pengisian di SPBU-SPBU di Kota Batam, Tim 
Retail Marketing Branch Kepulauan Riau (Kepri) 
melakukan pengendalian volume penyaluran 
Biosolar PSO sejak Maret 2014. Hal ini 
diungkapkan oleh Senior Sales Executive Retail 
XII, Tri Yudha Nurmansyah dalam acara Forum 
Knowledge Management (KOMET) MOR I,  pada 
(11/4), di Ruang 2T Enviro Kantor Medan.

Di dalam forum tersebut, Tri Yudha Nur-
mansyah menyampaikan sharing materi dengan 
judul “Pemanfaatan Kartu Survei Penggunaan 
Bio Solar untuk Pengendalian BBM PSO di 
SPBU-SPBU Kota Batam”. 

“Konsumen tidak bisa melakukan pembelian 
solar subsidi di SPBU apabila tidak memiliki kartu 
survei. Kartu survei berlaku hanya untuk 1 bulan 
dan akan diperbarui setiap bulannya. Konsumen 
dibatasi dengan pembelian sebanyak 30 liter/hari 
yang akan dicatat oleh petugas SPBU dalam 
kartu survei,” ujarnya. 

Tri Yudha menambahkan, konsumen wajib 
registrasi di SPBU untuk mendapatkan kartu 
survei secara gratis. Setiap kendaraan yang telah 
mendapat kartu ditandai dengan tanda khusus 
pada STNK.

“Berdasarkan hasil evaluasi, kami sedang 
merancang dan mengusulkan agar kartu survei 
akan menggunakan QR Code agar tidak perlu 
setiap bulan berganti kartu, mencegah adanya 
kartu palsu, sebagai filter yang menjamin bahwa 
satu STNK mobil hanya memiliki satu kartu 
survei, dan agar database konsumen solar 
subsidi jauh lebih baik,” imbuhnya.•
 

Jalan Bareng Cannavaro bagi 
Sobat Pertamax
JAKARTA – Sebagai wu-
jud apresiasi kepada peng-
guna set ia produk Per-
tamax, Pertamina mem-
persembahkan program 
spe sial “Jalan Pertamax-ku 
bersama Cannavaro” untuk 
memberikan pengalaman 
berkesan yang memberikan 
nilai lebih kepada pelanggan 
setia Pertamax.   

Pelanggan setia Perta-
max series yang lebih di ke-
nal dengan sebutan “So-
bat Pertamax” diberikan 
kesempatan untuk jalan 
ber  sama sang legenda 
sepakbola asal Italia, Fabio 
Cannavaro menyaksikan 
langsung ajang piala dunia 
bola di Brazil di tahun 2014 
pada babak semi final.

Program ini terbuka untuk 
umum khusus pengguna 
bahan bakar Pertamax series, 
berlangsung mulai tanggal 
19 April hingga 19 Juni 2014 
untuk SPBU Pertamina di 
seluruh Indonesia. Untuk 
penar ikan undian akan 
dilakukan dalam 4 periode, 
yaitu periode I (8 Mei 2014), 
periode II (22 Mei 2014), 
periode III (5 Juni 2014) dan 
periode IV (19 Juni 2014). 
Pertamina telah menyiapkan 
bera gam hadiah menarik 
berupa grand prize 10 peme-
nang jalan bersama Fabio 

Cannavaro di Brasil dan 10 
pemenang jalan bersama dan 
meet and great dengan Fabio 
Cannavaro di Jakarta.

Commercial Fuel Re-
ta i l  Market ing Manager 
Pertamina Waljianto menga-
takan program yang baru 
diluncurkan ini akan menjadi 
program tahunan yang di-
per sembahkan bagi sobat 
Pertamax.  Menurutnya, 
Pro gram tersebut sengaja 
diusung bertepatan dengan 
tahun bola, dan masyarakat 
Indonesia, khususnya peng-
guna  Per tamax  Ser i es 
yang umumnya merupakan 

penggila bola. 
“Kami yakin Sobat Perta-

max akan sangat antusias 
untuk mengikutinya. Melalui 
program spesial ini pula, 
Pertamina pun ingin berperan 
menyebarkan virus sepakbola 
di masyarakat khususnya 
di Indonesia yang memiliki 
penggemar sepakbola sangat 
tinggi,” lanjut Waljiyanto. 

Pemilihan Fabio Canna-
varo karena dianggap se-
bagai sosok yang ber prestasi 

sebagai kapten tim Italia 
ketika meraih gelar juara Piala 
Dunia 2006 yang kini menjadi 
Duta Piala Dunia 2014 di 
Brasil. 

“Tahun mendatang, kita 
akan mempersembahkan 
sosok berbeda yang me ru-
pakan ikon dunia berprestasi 
dengan harapan para sobat 
Pertamax akan terinspirasi 
untuk ikut berprestasi di bi-
dangnya masing-masing,” 
ungkap Waljianto.•IRLI

Sosialisasi Pengisian 
People Review 
di HOC RU II Dumai
DUMAI - Sosialisasi Pengisian People Review Batch I untuk 
para pekerja HOC diadakan di Diklat RU II Dumai, pada (14/4). 
Sosialisasi diikuti 36 pekerja dari dua shift. Dalam kesempatan 
tersebut HOC Section Head Purnomo Nugroho sebagai pemberi 
materi didampingi HR RU II.

Sosialisasi People Review bertujuan agar semua pekerja 
dapat mengetahui filosofi dan familiar dalam pengisian People 
Review/SMK Online sepanjang tahun. 

Adanya sosialisasi ini untuk menunjang pengisian sasaran 
pekerja pemegang SMK. HR RU II sebagai  penyelenggara 
mengharapkan kontribusi dari bagian dan fungsi lain untuk turut 
aktif dalam pelaksanaan pengisian People Review.•RU II 
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Pertamina Buktikan 
Komitmen Lewat 
Bibit Pohon

Kios Gratis untuk Pedagang Putri Tujuh

RANTAU - PT Pertamina EP Rantau Field memberikan bantuan 
sembako kepada keluarga yang menjadi korban kebakaran di 
Desa Kampung Durian Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh 
Tamiang pada (7/4). 

Bantuan tersebut di berikan oleh Public & Govern ment 
Relation Staff, Herisim Sembiring dan diterima oleh Makmur 
selaku Datok Penghulu (Kepala Desa)  Kampung Durian. 

Pada peristiwa kebakaran yang terjadi pada pagi hari 
tersebut, HSSE PEP Rantau Field mengerahkan petugas serta 
unit pemadam kebakaran. Kebakaran  berhasil dipadamkan 
hanya dalam waktu 30 menit. Makmur mengucapkan terima 
kasih kepada PEP Rantau Field atas kepeduliannya.•PEP RANTAU FIELD

PEP Pendopo Field Peduli Korban Banjir
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M U S I  B A N Y U A S I N  – 
Sebagai bentuk kepedulian 
p e r u s a h a a n  t e r h a d a p 
masyarakat di sekitar area 
operasi, Pertamina EP Asset 
2 Pendopo Field bersama 
KSO San t i ka  Pendopo 
Energy menyerahkan bantuan 
kepada korban banjir Desa 
Sungai  Dua Kecamatan 
Sungai Keruh, Kabupaten 
Musi  Banyuas in,  Jumat 
(4/4). Bantuan  diserahkan 
secara simbolis oleh Bupati 
Musi Banyuasin Pahri Azhari 
kepada para korban bencana 
bertempat di Mesjid Sungai 
Dua. PT Pertamina EP Field 
Pendopo dan PT Santika 
Pendopo Energi menyerahkan 
bantuan sebanyak 110 paket 
sembako.

Hadir  pada kegiatan 
tersebut Sekretaris Daerah 
Musi Banyuasin Sohan Majid, 
Kepala Dinas Sosial Musi 

Banyuasin Yulius, Camat 
Sungai Keruh Alam Sabit, 
Kepala Desa Sungai Dua, 
kelompok Tagana, tokoh 
masyarakat, tokoh agama, 
dan tokoh pemuda sekitar.

Bupati Musi Banyuasin 
Pahri Azhari sangat berterima 
kasih kepada seluruh pihak 
yang membantu warganya, 
di antaranya dari Dinas Sosial, 
PT Pertamina EP, dan PT 
Santika. “Kami menghargai 
perhatian dari perusahaan 
terhadap musibah di wilayah 
kami,” ungkap Bupati Pahri 
Azhari.  

Banj i r  bandang yang 
melanda Desa Sungai Dua 
terjadi pada 1 April 2014 pukul 
06.00 WIB. Sebanyak 105 
rumah terendam air dengan 
ketinggian sekitar 1 meter 
atau setinggi dada orang 
dewasa. Beruntung tidak 
terdapat korban jiwa atas 

musibah ini. Saat ini air sudah 
surut dan para korban sudah 
dapat beraktivitas seperti 
semula.

Selain itu PT Pertamina 
EP Asset 2 Pendopo Field 
juga menyerahkan bantuan 
kepada desa lain yang ikut 
terkena banjir. Di antaranya 
Desa Talang Akar, Desa Sinar 
Jaya dan Desa Setia Jaya. 
Sehingga total bantuan yang 
diberikan sejumlah 150 paket 

sembako. 
Terdapat satu korban 

meninggal di Desa Setia Jaya 
akibat banjir yang melanda.
Korban yang merupakan 
tokoh masyarakat terseret 
aliran deras air ketika sedang 
members ihkan gorong-
gorong. Sebagai bentuk 
kepedulian, PT Pertamina EP 
Pendopo Field memberikan 
santunan kepada keluarga 
korban.•NADIA

GM RU II Dumai, Nyoman Sukada dan Wali Kota Dumai, Khairul Anwar 
meresmikan Kios Pedagang Putri Tujuh pada (27/3). 
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JAKARTA – Pertamina kembali membuktikan 
komitmennya terhadap lingkungan hidup. 
Dengan menampilkan program unggulan 
Menabung 100 Juta Pohon, Pertamina 
membagikan sejumlah bibit pohon kepada 
pengunjung yang datang pada acara IndoGreen 
Forestry Expo 2014 yang diselenggarakan di 
Assembly Hall, Jakarta Convention Center, 
Jumat (11/4). 

Binu Bowo Ispramito, selaku Senior 
Supervisor Environment CSR Pertamina, 
menuturkan pemberian bibit pohon sebagai 
souveni r  untuk pengunjung pameran 
dimaksudkan agar masyarakat lebih peduli 
terhadap lingkungan. Terdapat lima varietas 
bibit pohon yang dibagikan, yaitu Kelengkeng, 
Mangga, Rambutan, Jambu Biji, dan Sawo.

Beberapa program ramah lingkungan kerap 
diwujudkan oleh Pertamina lewat teknologi 
terbarukan. Salah satunya, melalui penggunaan 
pembangkit tenaga listrik tenaga surya yang 
dilakukan oleh Pertamina Geothermal Energy 
(PGE) di Kamojang, Garut. Selanjutnya, 
pembangkit listrik tenaga sampah di Tempat 
Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar 
Gebang yang dimanfaatkan oleh masyarakat 
setempat.

Bahkan Menteri Kehutanan  Zulkifli Hasan  
sangat antusias dan bangga saat mengunjungi 
stand Pertamina. Pasalnya, Pertamina telah 
berkontribusi besar dalam membantu program 
pemerintah. “Tanpa Pertamina, tidak bisa hijau 
juga kita,” pungkas dia.

Menurut Hasan, pameran kehutanan 
in i  bertujuan untuk menyosial isasikan 
program cinta lingkungan sebagai komitmen 
nyata pemerintah dan pihak swasta dalam 
melaksanakan pembangunan hutan secara 
berkelanjutan. 

IndoGreen Forestry Expo merupakan 
pameran kehutanan yang menunjukkan 
potensi-potensi pada sektor kehutanan, 
pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian 
hutan. Sebanyak 182 peserta pameran, turut 
berpartisipasi menampilkan produk dan jasa 
kehutanan ramah lingkungan. Para peserta 
pameran di antaranya Dinas Kehutanan 
Provinsi, Kabupaten/Kota, UPT Kementerian 
Kehutanan dan perusahaan swasta yang 
bergerak di bidang teknologi dan kehutanan. 

Pameran yang menjadi agenda tahunan 
Kementerian Kehutanan diselenggarakan 
sebagai upaya sinergi kegiatan mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim dengan pembangunan 
ekonomi. Selama empat hari, ajang ini menjadi  
media promosi dalam meningkatkan minat 
investasi, konservasi, rehabilitasi, reboisasi, dan 
reklamasi kawasan hutan.•EGHA

DUMAI - Guna menjaga 
keindahan kota dan mem-
ber dayakan usaha keci l 
menengah (UKM) di Ko ta 
Dumai, RU II Dumai menun-
jukkan kepedulianya dengan 
membangun kios gratis untuk 
pedagang. Kios Pedagang 
Putri Tujuh tersebut berlokasi 
di ujung Jalan Putri Tujuh atau 
depan Kilang RU II Dumai, 
Kecamatan Dumai Timur.  
Sebanyak 10 kios sudah 
disiapkan RU II untuk mereka 
yang biasa berjualan disana.

Kios tersebut berukuran 
2.5 meter kali 3 meter dengan 
bangunan yang representatif 
dan layak untuk berjualan. 
Disekitar area tersebut pun 
disediakan lahan parkir bagi 

para pengunjung.
“K ios  g ra t i s  i n i  d i -

peruntukkan bagi para pe-
dagang yang biasa berjualan 
disana, tanpa ada pungutan 
atau biaya apa pun. Tujuannya 
agar keindahaan kota tetap 
terjaga, dan pedagang pun 
tetap bisa berjualan disana 
dengan tenang. Begitupun 
para pembeli bisa menikmati 
jajanan di sana dengan nya-
man,” ujar Section Head 
Public Relation RU II, Yefrizon.

GM RU II Dumai, Nyoman 
Sukada dan Wali Kota Dumai, 
Khairul Anwar meresmikan 
langsung Kios Pedagang 
Putri Tujuh tersebut pada 
(27/3).Peresmian disaksikan 
oleh Lurah, Camat, dan 

jajaran Pemerintahan Kota 
Dumai, serta stakeholder 
lainnya. Dalam peresmian 
tersebut juga ditandatangani 
kesepakatan antara peda-
gang dengan Pertamina ter-
kait status pinjam pakai kios.

“Jika sewaktu-waktu, 

lahan tersebut akan digunakan 
Pertamina, maka kios bisa 
dipugar. Dan hal itu sudah 
disetujui oleh pedagang 
melalui perjanjian yang telah 
d i tandatangan i  dengan 
d isaks ikan o leh Pemko 
Dumai,” ujar Yefrizon.•RU II 

PEP Rantau Field Bantu Korban Kebakaran
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Jurus merupakan sebuah kata yang sudah populer 
di telinga masyarakat Indonesia. Sering kali jurus 
diibaratkan dengan dunia bela diri. Mungkin hal ini 
disebabkan oleh film yang memperlihatkan adegan 
jurus-jurus beladiri, namun ada yang cukup berbeda 
dengan kata jurus kali ini. Di depan cover buku tertulis 
kata 10 jurus terlarang. Kok masih mau bisnis cara 
biasa. 

Sesuai dengan kata pembuka di atas maka ada 
10 jurus yang terdapat di dalam buku ini. Mulailah 
dengan yang kanan maksudnya ialah too bad can be 
good, terlalu buruk itu dapat menjadi baik. Contohnya 
Ryanair, yang merupakan maskapai low cost carrier di 
Eropa. Namanya juga low cost carrier pastilah tiketnya 
murah. Bahkan uniknya, 25% dari kursinya gratis. 
Sebenarnya kalau cuma bicara murah maskapai lain 
pun banyak yang melakoninya, terlepas dari pada itu 
Ryanair dapat dikatakan maskapai paling buruk didunia. 
Namun dari hal buruk tersebut salah satu pimpinan 
Ryanair sempat berceloteh “kami ahlinya publisitas 
murahan.” Dan ia membuktikannya. Umpamanya, demi 
promosi penerbangan ke Roma, ia rela mengenakan 
kostum Paus. Pernah pula ia mengendarai tank ke 
kantor pesaing. Ternyata, pelayanan yang buruk, cara 
making money yang buruk, serta promosi yang buruk 
malah mendongkrak laba Ryanair hampir 40% pada 
periode tertentu. Yap, terlalu buruk itu bisa berarti baik

Jurus yang kedua ialah rancang DNA sedini 
mungkin. Maksudnya, kita dihadapkan kepada masa-
masa sewaktu kita bebas melakukan apa saja, yaitu 
pada saat masa kanak-kanak. Pada masa itu kita 
mulai diberi hayalan atau kita memiliki cita-cita untuk 
menjadi apa. Dari hal inilah tidak ada salahnya kita 
mulai merancang dengan kemampuan apa yang kita 
miliki saat ini untuk mewujudkannya. Memang sebagian 
cita-cita amat tinggi dan sulit tercapai, namun di dalam 
cita-cita tersebut tentunya kita dapat memilih salah 
satu hal yang dapat terwujud. Salah satu contoh ialah 
Albert Einstein. Ia pernah bermimpi menaiki cahaya, 
namun tidak sampai tapi ia berhasil menjadi fisikawan 
paling bersejarah di dunia. Sebagai perumpamaan, 
Anda ingin menjadi penemu sepeda motor namun 
Anda tidak mampu mewujudkanya namun suatu 
ketika Anda dapat membuat komponen dalam sepeda 
motor tersebut yaitu sebuah ban motor. Tentunya dari 
sini maksud  pesan yang bisa diambil dari rancangan 
DNA, ialah cita- citamu merupakan bagian yang dapat 
menjadi realisasi. Dan masih ada 8 jurus lainnya yang 
bisa dibaca di buku ini. 

Sang penulis, Ippho Santosa, mencoba memberikan 
10 cara yang tidak biasa dalam usaha dan bisnis anda. 
Dua ringkasan isi diatas merupakan bagian yang 
menjadi point penting dalam buku ini. Dulu Albert 
Einstein pernah mengatakan “khayalan itu lebih utama 
daripada pengetahuan”. Kalimat ini dipetik oleh Thomas 
Friedman di halaman pertama bukunya, World is Flat. 
Sekarang terbukti bahwa bangsa maju adalah bangsa 
yang berani berkhayal. Tentunya hal ini sesuai dengan 
jurus di atas mengenai citacita anda.•PERPUSTAKAAN
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Setelah resmi dibentuk dan mulai bertugas pada 
tanggal 22 April 2013 melalui surat Perintah Direktur Umum, 
maka .pada bulan April 2014 ini telah 1 tahun perjalanan 
Komite Manajemen Sistem Standar  (KMSS) dilalui 
dengan segala keterbatasan dan tantangannya. Sebagai 
catatan, bahwa sampai saat ini tugas sebagai pengendali 
dalam proses sertifikasi Sistem Standar atau melakukan 
review implementasi baru dilaksanakan terhadap 2 Anak 
Perusahaan, sehingga dapat dikatakan Komite belum 
berjalan efektif sesuai harapan yang telah ditetapkan. 

Sesuai Code of Pertamina Quality Management 
System (Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-31/
C00000/2012-S0) Pasal 8 ayat (5) bahwa proses evaluasi 
dan verifikasi usulan rencana penerapan sistem standar 
harus melalui Komite Manahemen Sistem Standar yang 
dibentuk oleh Fungsi Quality Management Korporat dan 
melibatkan fungsi terkait.

Tahap awal dalam proses perjalanan Komite memang 
masih bersikap pasif menunggu permintaan dari semua Unit 
Operasi/Region dan Anak Perusahaan mengajukan usulan 
dalam proses sertifikasi atau resertifikasi dan melakukan 
pemetaan kebutuhan sistim standard. Namun demikian 
proses sosialisasi secara teruas menerus harus dilakukan 
dalam tahap awal perjalanan Komite ini untuk lebih 
meningkatkan eksistensi peran agar dapat diketahui oleh 
semua fungsi dan UO/Region ataupun Anak Perusahaan 
tentang pentingya tugas dan peran komite dalam upaya 
mendorong efektifitas penggunaan sistim standard 
diseluruh sentra operasi dan fungsi di perusahaan.   

Dalam mencapai sasaran tersebut telah disusun secara 
umum rencana tahapan perjalanan komite sebagai berikut :

 

TAHAP 1 
 MENGAPA KOMITE HARUS ADA

Memenuhi amanat yang ditetapkan dalam Code Of 
Pertamina Quality Management Sistem  (CODE of PQMS) 
konsep dan pembentukan telah dilaksanakan dengan 
tujuan KOMITE adalah : 

• Mengendalikan proses sertifikasi sistem standar
• Meningkatkan efektifitas penerapan sistem standar
• Memastikan validitas sertifikasi sistem standar 

APA LANDASAN KERJA  KOMITE
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, 

Komite di jalankan berdasarkan pedoman dan prosedur 
yang telah disusun dan ditetapkan yang diantaranya 
adalah :

Sertifikasi Standar Wajib Melalui 
Komite Manajemen Sistem Standar

1. Meratifikasi penggunaan sistem standar di Perusahaan,
2. Memberikan usulan penerapan sistem standar yang ideal 

bagi Organisasi-organisasi di Pertamina,
3. Mengendalikan proses sertifikasi/akreditasi dan atau 

integrasi,
4. Mengendalikan penggunaan sistem standar di seluruh 

lingkungan Perusahaan secara berkala,
5. Melakukan evaluasi terhadap permintaan sertifikasi/

akreditasi dan atau integrasi sistem standar,
6. Memastikan validitas sertifikasi sistem standar 

BAGAIMANA PROSES KERJA  KOMITE
APA TUGAS AWAL KOMITE 

Melakukan pendataan 
semua system standard 
yang te lah digunakan 
atau diimplementasikan 
oleh semua Fungsi,Unit 
Operasi, Region dan Anak 
Perusahaan dengan cara 
updating data keseluruh UO/REG/AP tersebut melalui 
fungsi Quality Management atau PIC masing-masing .

SOSIALISASI KOMITE DAN KEWAJIBAN UO/REG/AP
Program  sosialisasi dilakukan dalam 2 tahap seperti 

digambarkan diatas dengan harapan bahwa semua fungsi 
Unit Operasi, Region dan Anak Perusahaan berkewajiban 
untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan Direksi 
melalui Code of PQMS diantaranya adalah :
• Memberikan data yang termutakhir terhadap system 

standard yang di gunakan 
• Semua proses sertifikasi wajib melalui proses di 

Komite
• Menjalankan rekomendasi dari Komite
• Ikut terlibat aktif dalam proses pembahasan/review sistim 

standard
• Melibatkan para auditor dari masingmasing Fungsi, Uinit 

Operasi, Region dan Anak Perusahaan.

TAHAP 2
BAGAIMANA PROGRESS KERJA KOMITE

Setelah 1 tahun proses Komite berjalan beberapa 
program yang telah dilakukan antaranya adalah :
• Melakukan updating data semua sertifikasi sistim 

standard yang digunakan di lingkungan Perusahaan
• Melakukan review terhadap 2 permintaan proses 

resertifikasi dan rencana integrasi Anak Perusahaan.
• ProgresS Pemetaan semua sistim standard yang 

digunakan di lingkunagan Perusahaan
• Program peningkatan Kompetensi anggota 

Komite / auditor yang terlibat dalam proses 
komite.

KENDALA PROGRESS KERJA KOMITE
• Masih adanya fungsi yang belum mengetahui Komite 

Manajemen Sistem Standard di Perusahaan
• Support dari fungsi terkait dalam data tidak cukup intens
• Anggota Komite sulit di kumpulkan dalam rapat karena 

dari berbagai fungsi yang ada di Perusahaan

TINDAK LANJUT 
• Melakukan proses sosialisasi dan penjelasan kepda 

semua lokasi dan fungsi Unit operasi secara intensif dan 
terprogram.

• Pemberitahuan secara formal letter kepada seluruh 
pimpinan fungsi, Unit Operasi, Region dan Anak 
Perusahaan.

• Melibatkan semua fungsi dan PIC Quality Management 
secara bertingkat mulai Direktorat sampai kebawah

TAHAP 3
RENCANA DEVELOPMENT KOMITE
• Komite sebagai badan sertifikasi Pertamina
• Komite sebagai badan konsultansi implementasi dan 

presertifikasi.
Proses develop-

ment tersebut akan 
dikawal oleh Tim 
Akreditasi Komite 
Manajemen Sis-
tem Standar yang 
bertang gung jawab 
untuk melaksanakan 
proses akreditasi 
Komite.

D e n g a n  k e -
bera daan Komite 
tersebut, diharapkan 
Perusahaan akan 
m a m p u  m e n  j a -
lankan proses bisnis 
de ngan lebih efektif 
dan meningkatkan 

kon tribusi setiap lini bisnisnya dalam pencapaian target 
revenue Perusahaan.

Kita mulai, kita capai …..Lets do continous  improvement 
action.
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Orangtua mana yang tak cemas bila predator seks 
mengincar anak-anak. Namun faktanya, orangtua tak 
bisa melindungi anak-anak 100 persen sepanjang hari, 
terutama saat mereka berada di luar rumah.

Orangtua perlu mendidik anak untuk melindungi diri 
mereka sendiri. Bahkan, bimbingan itu perlu diberikan 
saat anak-anak memasuki awal usia tiga tahun.

Berikut beberapa contoh sederhana yang bisa 
dimulai dari lingkungan keluarga untuk melindungi 
anak-anak.

1. Mulailah dengan cara sederhana. Berilah 
bimbingan sesuai dengan pemahaman anak-anak. 
Seperti menutupi area pribadi. Yang boleh me-
nyentuhnya hanyalah ibu atau ayah. Bilapun dokter perlu 
mengeceknya, ayah dan ibu harus mendampingi anak.

2. Gunakan nama asli untuk bagian tubuh. 
Hindari menyebut bagian pribadi anak dengan nama-
nama imut yang malah mengaburkan maknanya, 
meskipun tujuannya demi kesopanan. Gunakan 
kata-kata penis, testis, vulva, vagina, dan dada untuk 
menyebut area pribadi anak-anak. “Menggunakan 
istilah aneh untuk organ kelamin hanya akan membuat 
anak-anak berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh atau 
memalukan tentang tubuh mereka, dan akan lebih 
kecil kemungkinannya untuk memberitahu Anda jika 
seseorang menyentuh mereka,” kata Sharon W Doty , 
penulis buku ‘Keeping Them Safe: Protecting Children 
from Sexual Predators and Evil in Our Midst: Protecting 
Children from Sexual Predators’.

3. Jangan mudah percaya dengan orang 
lain. Sekitar 80 hingga 90 persen pelecehan seksual 
dilakukan orang yang dikenal baik oleh anak-anak. 
Malah, pelaku adalah orang yang sangat dekat, dicintai, 
dan dipercayai. “Penculikan (oleh orang asing) adalah 
kekhawatiran yang lebih rendah. Anda harus lebih 
khawatir dengan siapa anak lebih banyak menghabiskan 
waktunya setiap hari,” kata Char Rivette, direktur 
eksekutif dari Pusat Advokasi Anak Chicago.

4. Jangan menyimpan rahasia. Predator seks 
hampir selalu memanipulasi anak-anak yang mereka 
aniaya. Mereka menganiaya melalui rahasia. Mereka 
akan memberitahu anak-anak. ”Ini adalah rahasia 
kita. Kamu tak akan bisa mengatakan hal ini ke ibu 
atau ayahmu karena mereka akan marah padamu.” 
Ingatkan anak, agar tidak merahasiakan apapun kepada 
orangtua. Contohkan kalau Anda terbuka kepada anak. 
“Jika Anda menyimpan rahasia terhadap anak, itu 
menjadi hal yang membingungkan mereka. Bisa saja 
mereka menyimpulkan tak apa-apa menyimpan rahasia, 
karena itu hal yang juga dilakukan orang dewasa,” ujar 
Rivette.

5. Berikan kepercayaan pada anak. Jalinlah 
hubungan yang berlandaskan kepercayaan dengan 
anak. Jika Anda terus-menerus mempertanyakan apa 
yang mereka katakan, anak-anak mungkin lebih enggan 
untuk memberitahu Anda jika ada sesuatu yang terjadi 
pada mereka. Ketika Anda sedang berbicara tentang 
sentuhan yang tidak pantas, biarkan anak tahu secara 
eksplisit bahwa Anda mempercayai anak dan tak akan 
memarahinya.•http://showbiz.metrotvnews.com

BIMBING ANAK 
LINDUNGI DIRI DARI 

‘PREDATOR’
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Hidup Sehat dan Bugar dengan Zumba
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Pelatihan Kecantikan untuk Anggota PWP MOR IV

Aksi Sosial Bakorumkris Pertamina Pusat 
untuk Panti Asuhan Bersinar 
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JAKARTA – Dalam rangka menyambut perayaan Paskah 
Bakorumkris Pertamina Pusat mengadakan aksi sosial 
bersama dengan anak-anak Panti Asuhan Bersinar dari 
daerah Ciracas. Acara diadakan di McDonald Cibubur, Jl 
SPBU Terpadu 34 Buperta Jakarta Timur, pada Rabu (9/4).

Marlince dan Delvi merupakan bagian dari 38 anak-anak 
Panti Asuhan Bersinar yang mengikuti acara tersebut. Mereka 
mengaku bahagia dan merasa dipedulikan oleh Pertamina. 
Mereka juga senang bisa berkumpul bersama teman-teman, 
tertawa bersama dan mengikuti permainan pada acara 
tersebut.

Roy Victor salah satu anggota Bakorumkris Pertamina 
Pusat menerangkan, Bakorumkris Pertamina ingin membagi 
keceriaan, suka cita kasih kepada mereka yang membutuhkan. 
“Oleh karena itu, kami mengadakan acara ini sekaligus 
merayakan hari ulang tahun untuk 3 anak Panti Asuhan 
Bersinar,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bakorumkris Pertamina  Pusat 
juga memberikan bantuan dana untuk pembangunan Panti 
Asuhan Bersinar.  “Karena anak-anak butuh tempat tinggal 
yang lebih layak lagi. Dan kami juga sudah mengumpulkan 

SEMARANG – Anggota Persatuan Wanita Patra (PWP) 
Tingkat Wilayah MOR IV serius mengikuti arahan hair & 
beauty trainer Vstalin Githa pada Pelatihan Ketrampilan 
Menuju Wanita yang Mandiri dan Profesional dalam Menun-
jang Ekonomi Keluarga, di Hotel Serrata Semarang (4/2).

Kegiatan positif untuk meningkatkan keterampilan dalam 

Jakarta - “Sehat dan bugar itu sangat penting bagi 
kehidupan. Tidak hanya sehat di dalam namun juga sehat 
di luar. Untuk mewujudkannya kita harus berolah raga 
secara teratur. Jadi, PWP Direktorat Pemasaran dan Niaga 
turut berusaha untuk menjalani pola hidup sehat dan bugar 
serta terlepas dari penyakit-penyakit yang disebabkan dari 
pola hidup yang tidak baik,”  ujar Ketua PWP Direktorat 
Pemasaran dan Niaga Fridha Hanung dalam acara “Hidup 
Sehat, Bugar dengan Zumba bersama Lisa Natalia”, (2/4).

Acara yang digelar Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat 
Direktorat Pemasaran dan Niaga merupakan program 
kerja Bidang Sosial dan Budaya dibawah pimpinan Prima 
Mulyono dan Endah Ahmad Bambang. 

Lisa Natalia sebagai instruktur zumba mengatakan 
kegiatan ini sangat positif dan sangat dinikmati anggota PWP 
Direktorat  Pemasaran dan Niaga. “Semua bersemangat 
dan bergembira mengikuti zumba fitness dengan kolaborasi 
caca, salsa dan rock and roll.  Poinnya adalah melakukan 

olah raga harus enjoy dan happy, juga berbaur dengan 
teman-teman,” ujarnya memberikan tips olahraga gembira.

Lisa memperkenalkan olah raga Zumba selama 40 
menit dengan disisipi kompetisi yang dapat menambah 
semangat ibu-ibu. Dari kompetisi tersebut terpilihlah tiga 
orang pemenang.•WAHYU

hal kecantikan dan penataan rambut tersebut diikuti oleh 
anggota dan pengurus PWP Tingkat Wilayah MOR IV dan 
ibu-ibu pensiunan Pertamina.

Bekerja sama dengan fungsi SME & SR area Jateng 
DIY, pelatihan keterampilan penataan rambut ini dilakukan 
selama dua hari.

Narasumber pada pelatihan tersebut Vstalin Githa yang 
akrab disapa Githa mengatakan, keterampilan penataan 
rambut atau salon ini bisa dijadikan sarana untuk menambah 
penghasilan dan membantu ekonomi keluarga. “Kursus 
menata rambut biasanya lama. Namun, saat ini saya 
buat metode dua hari  untuk memermudah ibu-ibu untuk 
belajar tentang dunia salon. Semoga pelatihan ini mudah 
dipahami dan bisa membantu ekonomi keluarga, minimal 
menghemat pengeluaran untuk ke salon,” ungkap Githa 
sembari tersenyum.•MOR IV 

dana bantuan untuk korban banjir di Manado beberapa waktu 
lalu,” jelas Roy. Rencananya dalam waktu dekat Bakorumkris 
Pertamina Pusat segera mengirimkan bantuan tersebut kepada 
Bakorumkris Makasar. 

Ibu Ubur Manurung yang merupakan Ketua Panti Asuhan 
Bersinar  mengungkapkan rasa terima kasih kepada Pertamina 
karena telah menciptakan kebahagiaan bagi anak-anak  panti. 
“Pertamina sudah  memperhatikan anak-anak, dan juga sudah 
melakukan sebagian dari firman Tuhan yaitu, mengunjungi 
yatim piatu,” ujarnya.•WAHYU
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Silaturahmi Mantan Pekerja Direktorat SDM
JAKARTA –  Acara reuni merupakan acara yang sangat ditunggu bagi semua orang, karena di acara tersebut kita bisa 
bertemu kembali dengan teman lama. Itu pula yang dirasakan para mantan pekerja Direktorat SDM, yang antusias 
menghadiri acara silaturahmi, di lantai Ground Kantor Pusat Pertamina, pada (22/3). Menurut Ketua Pensiunan 
Pertamina Dit. SDM Mamad Samadi, acara tersebut rutin diselenggarakan setahun sekali sebagai sarana menjalin 
silaturahmi dengan teman sejawat dan mengetahui perkembangan perusahaan. “Seperti sekarang ini,  soal BPJS 
menjadi pembahasan karena kami ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan Pertamina,” kata Mamad. Sementara 
itu, SVP HR Development Insan Purwarisya menyampaikan apresiasinya atas adanya acara silaturahmi tersebut. Ia 
menegaskan, perusahaan tetap peduli pada para pensiunan.•KUN
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Peringati Earth Day, RU III Gelar Turnamen Futsal Antar Instansi
PLAJU – Dalam rangka memperingati Hari Bumi (Earth Day), RU III menggelar turnamen futsal yang diikuti oleh 28 tim 
dari 20 instansi perusahaan di kota Palembang. Rangkaian turnamen yang diselenggarakan di lapangan futsal Musicool 
RU III ini, dilakukan selama 3 hari dari tanggal 18 - 20 April 2014 dan secara resmi dibuka dan dihadiri oleh GM RU III, 
Tim Manajemen RU III serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Tim futsal Bank Indonesia 
berhasil menjadi juara pertama mengalahkan juara bertahan, Pertamina RU III. Sedangkan juara III diraih Tim PT Pelindo. 
Tim Bank Indonesia mendapatkan tropi dan uang pembinaan sebesar Rp 7,5 juta.  GM RU III, Yulian Dekri menjelaskan, 
turnamen f ini diharapkan dapat meningkatkan tali silaturahmi instansi perusahaan yang ada di kota Palembang. “Saya 
berharap dengan berolahraga dapat semakin memacu semangat kita untuk bekerja lebih giat bagi perusahaan,” ujar 
Yulian.•RU III

Sehat Bersama Pertamina Runner
JAKARTA –  Direktur Keuangan Pertamina Andri T. Hidayat ikut berpartisipasi dalam kegiatan rutin lari bersama 
Pertamina Runner, Jumat (25/4). Kegiatan yang dimulai pukul 06.00 WIB tersebut mengambil rute seputar Gedung 
Utama Kantor Pusat Pertamina. Pertamina Runner yang dibentuk pada akhir tahun lalu rutin mengadakan latihan 
bersama setiap Selasa dan Jumat. Selain latihan, beberapa anggota Pertamina Runner juga aktif dalam berbagai 
event marathon tingkat nasional maupun internasional.•DSU
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Pelatihan Damkar Bagi Aparat Kamtibmas Lomanis
CILACAP –  RU IV mengadakan kegiatan Pelatihan Pemadam Kebakaran (Damkar) pada tanggal 17-18 Februari 2014 bagi 
aparat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS). Kegiatan yang diinisiasi oleh fungsi HSE dan General Affairs 
ini berlangsung di wilayah Lomanis, tepatnya di Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) milik Pertamina RU IV. Bertindak 
sebagai instruktur pelatihan adalah funngsi Fire and Insurance HSE Pertamina RU IV. Pelatihan damkar yang diikuti oleh 
20 peserta tersebut diselenggarakan dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami cara penanggulangan kebakaran 
dan pemadaman api pada saat terjadi kondisi darurat. Acara dibuka oleh Fire & Insurance Section Head Achmad Thamrin. 
“Pelatihan damkar ini merupakan upaya kita untuk memberikan edukasi bagi masyarakat sekaligus mensosialisasikan 
langkahlangkah yang perlu dilakukan pada saat kondisi darurat kebakaran,” tegasnya.•RU IV

Pertamina Hospital Dumai Gelar Seminar Kesehatan ‘Sindroma Metabolik’
DUMAI –  Pertamina Hospital Dumai menggelar Seminar Kesehatan bertemakan Sindroma Metabolik, di Balai Pertemuan 
Sasana Mitra (BPSM), Sabtu (12/4). Seminar kesehatan ‘Sindroma Metabolik’ menghadirkan narasumber dr. Erwin,Sp. 
Gizi Klinik dan dr. Miftah,Sp. Kesehatan Olahraga.  Acara dibuka oleh  GM RU II Dumai, Nyoman Sukadana yang hadir 
bersama Istrinya, Ketut Nyoman Sukadana. Hadir juga tim manajemen beserta anggota PWP.  Dalam seminar tersebut 
memaparkan pentingnya menjaga makanan dan membudayakan olahraga demi kesehatan tubuh.• RU II
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Bersinar di Fastron Liga 
Tenis Junior Nasional
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LIRIK – Pada Selasa, 8 April 2014, Lirik Field 
Manager  menerima kunjungan atlet cilik binaan 
Pertamina yang meraih Juara II dalam Fastron 
Liga Tennis  Junior Nasional di Surabaya, akhir 
Maret lalu. 

Tiara Naura Nur Azizah (Naura), kelahiran Ukui 
15 Desember 2006 adalah atlet cilik berbakat 
yang dibina dan dipersiapkan oleh Pertamina 
Lirik untuk menjadi juara tennis tingkat nasional. 
Ia berhasil mengalahkan ratusan atlet cilik lainnya 
dari seluruh nusantara.

Sebelumnya, Naura juga telah memenangkan 
beberapa kejuaraan, seperti Juara 1 kejuaraan 
nasional tenis (kejurnas) TDP Piala Bupati 
Pelalawan I 2013, runner up Turnamen Nasional 
tennis AFR Tahun 2013 di Palembang, dan juara 
II Pertandingan Tenis Yunior KU 10 Tahun Puteri 
Payakumbuh Terbuka 2013.

Tak heran bila Naura menjadi salah satu 
atlet cilik nasional yang berbakat, karena kedua 
orang tuanya selalu melatih Naura setiap hari 
di lapangan tennis Pertamina Lirik wilayah SPU 
Ukui. Bukan hanya Naura, Lapangan Tennis SPU 
Ukui juga telah menelurkan beberapa atlet tennis 
junior nasional dan atlet PON seperti Muhammad 
Iqbal dan Ilham Nur Akbar.

Lirik Field Manager, M. Nur sangat bangga 
dengan prestasi Naura sebagai atlet tennis 
junior nasional. Menurutnya seorang anak yang 
dibesarkan di kota besar seperti Surabaya, 
Jakarta, dan lain-lain sangat wajar bila menjadi 
atlet nasional yang berbakat. Namun bila anak 
tersebut dibesarkan dari kota kecil seperti Ukui 
dan berhasil menjadi atlet nasional, itu adalah 
hal yang sangat luar biasa dan membanggakan.

Kiprah selanjutnya, Naura dan atlet cilik 
lainnya akan bertanding di Turnamen Tennis 
Junior Nasional di Sumatera Barat.•RAAH 

PANGKALANSUSU -  Perta-
mina EP Asset 1 mengadakan 
war room meeting Asset 1 
yang bertajuk “Dengan Kerja 
Keras, Cerdas, dan Ikhlas 
Serta Komitmen yang Tinggi 
Kita Tingkatkan Produksi 
PT Pertamina EP”, pada 
(17/4). Acara dihadiri Prod 
& Ops Director PEP Beni 
Jafilius Ibradi AD dan GM 
Asset 1 Irwansyah, seluruh 
Field Manager serta t im 
managemen Asset 1. 

War room yang dilaksana-
kan dalam rangka monitoring 
dan evaluasi kinerja  masing-
masing Field diselenggarakan 
di ruang Guest House Pang-
kalan Susu Field. Beni Jafilius 

PENDOPO – SKKMigas 
perwakilan Sumbagsel, PT 
Pertamina Asset 2 Pendopo 
Field beserta mitra operasi 
(KSO) PT QEI Loyak Ta-
lang Gula,  pada (11/4) 
mengadakan pertemuan 
dengan Bupat i  Penukal 
Abab Lematang Ilir (PALI)
Heri Amalindo. Pertemuan ini 
bertujuan untuk meningkatkan 

SOLO - Untuk kesekian 
kalinya, pelumas Mesran 
menjadi pelumas mobil yang 
paling disukai oleh konsumen 
di wilayah Solo dan Yogya. 
Melalui survei yang dilakukan 
oleh lembaga OPSI (Optima 
Survei Indonesia) bekerja 
sama dengan Harian Solo Pos 
dan dan Harian Jogja, Harian 
Solo Pos menganugerahi 
Solo Best Brand Award 
kepada pelumas Mesran, 
pada (17/4).

Para konsumen mobil 
di wilayah Yogya pun juga 
m e n e n t u k a n  p e l u m a s 
favoritnya pada Mesran. 
Karena itu, dalam waktu 
yang bersamaan, Pelumas 
Pertamina Mesran juga 
mempero l eh  anuge rah 
Jogja Best Brand Award. 
Penghargaan diterima oleh 

Vice President Marketing 
R e t a i l  P T  P e r t a m i n a 
Lubricants, Redesmon Munir, 
dan Sales Region Manager 
IV, Budi Suharyanto.

Ra i han  i n i  d i dapa t 
pe l umas  p roduks i  PT 
Pertamina Lubricants untuk 
yang kesekian kali. “Tahun 
lalu pelumas Mesran juga 
mendapatkan penghargaan 
serupa. Ini menunjukkan 
bahwa Mesran tetap menjadi 
yang terfavorit dan kita masih 
tetap bisa mempertahankan 
keunggu lan  d i  t engah 
gem puran pasar pelumas 
yang semakin ketat,” tu tur 
Redesmon Munir usai me-
nerima penghargaan ter-
sebut.

Pelumas Pertamina kini 
juga semakin merambah 
dunia, setelah minggu lalu 

mengirimkan pelumasnya ke 
Saudi Arabia dan Republik 
Yaman. Saudi Arabia dan 
Yaman menjadi negara ke 
26 dan 27 negara tujuan 
ekspor pelumas Pertamina. 
Yang menggembirakan, 
ekspor untuk negara Arab 
tersebut didapat atas hasil 
memenangkan tender yang 
diikuti oleh para pemain 

besar dari berbagai negara.
Yang pasti, setiap peng-

hargaan yang didapat untuk 
PT Pertamina Lubricants, 
akan semakin memacu 
kiner ja, agar tetap bisa 
m e m p e r t a h a n k a n  d a n 
meningkatkan kualitas serta 
terus mengikuti perkem-
bangan teknologi permesinan 
modern.•BmW

Ibradi AD menegaskan, Per-
tamina EP harus mampu 
meningkatkan produks i 
migasnya dengan lapangan 
yang sudah mature  i n i 
dengan rencana kerja yang 
matang, inovasi, serta sumber 
daya yang kompeten dan 
komitmen tinggi dengan tetap 
memperhatikan faktor HSSE.

Tantangan yang semakin 
di bisnis hulu migas, tidak 
terlepas dari tren penurunan 
migas yang dirasakan sejak 
2011 hingga 2013. Karena itu, 
PEP perlu terus melakukan 
ber bagai terobosan, se-
perti pacu teknologi EOR 
(Enchanced Oil Recovery), 
pendampingan oleh tenaga 

spesialis eksplorasi, dan lain 
sebagainya. Hal ini merupakan 
strategi yang dirancang guna 
upaya peningkatan produksi 
dalam rangka memenuhi 
target pencapaian produksi 
tahun 2014. Selain itu, SDM 
yang ahli di bidangnya juga 

sangat dibutuhkan. 
War room meeting kali ini 

juga diisi dengan materi Safety 
Moment oleh Manager HSSE 
Asset 1, Krisman J Sihotang. 
Faktor HSSE menjadi faktor 
utama dalam menjalankan 
pekerjaan.PEP ASET I

SKK Migas, Pertamina EP dan KSO QEI 
Tatap Muka dengan Bupati PALI

membahas per masalahan 
kegiatan ope rasi KSO PT QEI 
Loyak Talang Gula. 

Hadir dalam kegiatan 
tersebut Kepala SKKMigas 
Perwakilan Sumbagsel Tirat 
Sambu Ichtijar, GM KSO 
Loyak Talang Gula Hanif, 
Field Manager Pertamina 
Pendopo Pjs Al i  Akbar, 
Sekretaris Daerah M. Isnaini, 

Asisten 2 Burdani Akil, dan 
Kadin Pertambangan PALI 
M. Soleh. 

Pada kesempatan ter-
sebut GM PT QEI menjelaskan 
mengenai kendala yang 
dialami di lapangan.  “Pekan 
lalu KSO Loyak Talang Gula 
mengalami kendala sosial 
atas operasional yang sudah 
berjalan di lokasi Talang Gu-

la,” ungkapnya.  
Menanggap i  ha l  in i , 

Bupati PALI Heri Amalindo 
menyatakan agar KSO tetap 
menjalankan operasinya 
k a r e n a  p e r m a s a l a h a n 
utama hanyalah kurangnya 
koordinasi antar pihak yang 
menyebabkan kesa lah-
pa ham an. Sela in i tu,  ia 
menya rankan agar KSO 

meningkatkan kerja sama 
dengan masyarakat lokal saat 
akan beroperasi.

“Sosialisasi itu penting. 
Kita harus pandai untuk 

merangkul berbagai lapisan 
masyarakat,” ujar Heri.   

Pertemuan ditutup oleh 
pemberian  plakat dari Bupati 
kepada SKK Migas.•NADIA
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Tingkatkan Produksi
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PANGKALAN SUSU - Se-
lama tiga hari, (19-21/4),  
tim konsultan BSI (British 
Standarization Institution) 
yang dikepalai oleh Sabar 
Kembaren, me laksanakan 
audit eksternal pada seluruh 
fungsi di Field Pangkalan 
Susu dengan hasi l  yang 
positif. Dengan kemampuan 
pimpinan dan manajemen 
yang berkomitmen serta 
konsisten dalam pelaksanaan 
jobdesc masing-masing, 
Field Pangkalan Susu dapat 
melanjutkan sertifikasi ISO 
dan OHSAS untuk sistem 
terintegrasi yang selama ini 
telah dijalankan. 

Kegiatan dipelopori oleh 
fungsi Organization Capability 
& Operat ion Excel lence  

sebagai fungsi yang berperan 
aktif dalam transformasi Per-
tamina EP.  Hasil kegiatan 
audit eksternal oleh BSI yang 
serentak dilakukan di 4 field 
lainnya ini ditutup pada 21 
April 2014 di Jakara. Pada 
aca ra  penu tupan ,  BS I 
melaporkan hasil rekapan 
dari audit eksternal yang 
dilakukan. Selain itu, masukan 
perbaikan juga diberikan   
guna meningkatkan ke giatan 
operasional perusahaan khu-
susnya dalam bidang HSSE 
dan Produksi. 

Dengan demikian, dapat 
memitigasi r isiko karena 
operasional Pertamina EP 
sangat berdekatan dengan 
masyarakat sekitar. 

Sabar menegaskan, audit 

Tim konsultan BSI (British Standarization Institution) yang dikepalai oleh Sabar 
Kembaren,melakukan site visit ke fasilitas produksi power house  Field Pangkalan 
Susu.

eksternal ini bukan audit  yang 
mencari-cari kesalahan di 
lapangan. Jika ada temuan, 
akan dilakukan pemantauan 
dan pendampingan dalam 

perbaikan untuk bagian 
yang perlu ditingkatkan per-
fomance-nya sehingga ada 
progress yang dapat di ra-
sakan.•PEP PANGKALAN SUSU FIELD

BANDUNG - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 
menargetkan peningkatan produksi migas pada 
tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya. 
PHE juga berupaya menambah jumlah cadangan 
migasnya untuk menopang produksi di masa 
mendatang. Guna memenuhi target tersebut, 
PHE menggelar Workshop Development 
2014 dengan mengangkat tema “Penerapan 
Horizontal & Radial Drilling pada Depleted 
Reservoir untuk Meningkatkan Produksi“ di Hotel 
Hyatt Bandung 26-28 Maret 2014.

Direktur Pengembangan PHE Riyanto 
Suwarno mengatakan, ”Kami berinisiatif apa 
saja yang bisa kita lakukan untuk mengupayakan 
adanya peningkatan produksi dari pemboran. 
Produksi kita selama ini bergantung pada 
PHE ONWJ dan PHE WMO. Saya ingin 
mendongkrak dari aset-aset yang lain. Seperti 
kita ketahui, permasalahan di onshore selama 
ini adalah perijinan, pembebasan lokasi dan 
depleted reservoir. Workshop ini bertujuan 
untuk menemukan metode yang tepat guna 
mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan 
menerapkan pemboran dengan sistem cluster 
seperti yang biasa dilakukan di offshore”.

Menurut Riyanto, teknik pemboran secara 
horizontal sebenarnya bukan hal baru, dan telah 
berjalan di PHE ONWJ, PHE WMO dan JOB 
P-PEJ. Namun, untuk menerapkan metode ini 
ternyata masih banyak yang harus dibenahi. Di 
antaranya model geologi-reservoar dan simulasi 
reservoar. Sehingga belum dapat diterapkan 
pada RKAP 2014. 

Riyanto berharap, pada RKAP 2015 sudah 
dapat diterapkan, sehingga hasil pemboran 
pengembangan dari aset-aset yang berada di 
onshore dapat ditingkatkan produksinya.•PHE

PRABUMULIH – Berkat 
jumlah produksi PT Pertamina 
EP Asset 2 yang terus me-
ningkat, Production & Ope-
ration Director  PT Per tamina 
EP, Beni Jaffilius Ibradi mem
berikan apresiasinya dengan 
melakukan kunjungan kerja 
ke Prabumulih, pada (10/4). 
Bertempat di Gedung Patra 
Ria, Production & Operation 
Director secara khusus me-
lakukan pertemuan dengan 
para pekerja di Asset 2 yang 
sekal igus menjadi ajang 

pengarahan dan diskusi. 
 “Tak tanggung-tanggung, 

Asset 2 mencapai angka 
produksi tertinggi dari bu-
lan-bulan sebelumnya, yakni 
24.801 BOPD,” ungkap Asset 
2 Exploitation Senior Manager, 
Wit Mulya. Peraihan angka 
produksi tersebut menjadikan 
Asset 2 memberikan kon-
tribusi yang semakin signifikan 
bagi perusahaan dengan 
pre sentase 25% dari seluruh 
Asset di PT Pertamina EP. 

Upaya peningkatan pro-

duksi bukanlah sesuatu yang 
mudah dan dapat dilalui 
tan pa adanya kendala di 
lapangan. Menyadari hal ini, 
Beni memberi dukungan 
penuh kepada Asset 2 da-
lam menghadapi segala 
per masalahan yang ada. 
“Ke datangan saya kemari 
untuk meyakinkan bahwa 
se luruh top manajemen 
mem berikan ful l  support 
kepada seluruh pekerja di 
sini dalam menghadapi segala 
permasalahan yang ada,” 

ungkap Beni.
Pertemuan antara Pro-

duction & Operation Director 
dan pekerja di Asset 2 juga 
semakin menggairahkan de -
ngan diadakannya sesi tanya 
jawab yang juga men jadi 
sarana curhat para pe kerja. 
Menanggapi pertanyaan-
pertanyaan yang muncul, 
Beni terus meng imbau agar 
pekerja di lapangan tetap 
bekerja dengan baik demi 
mencapai target yang telah 
ditetapkan.•NINIT

PEP Field Bunyu Mulai Tajak Sumur B-1307
BUNYU –  Upaya pening-
katan produksi di Pertamina 
EP kian gencar dilakukan. 
Kali ini PT Pertamina EP Asset 
5 Bunyu Field melaksanakan 
“tajak” sumur dalam rangka 
pengeboran di lokasi B-1307 
Dam Baung, Bunyu Timur, 
pada Sabtu (19/4). 

Setelah kesuksesan pe-
nge boran di B-1504, B-1308 
dan B-1309, kini pengeboran 
dilakukan di lokasi baru yakni 
B-1307 yang merupakan 
cluster ke dua dari enam 
cluster yang dibor setelah 
B-1309. 

Dimulainya tajak sumur 

lokasi B-1307 sendiri dilakukan 
menggunakan Rig N80UE/22 
bertenaga 1.000 HP milik PT. 
PDSI. Operation Engineer dari 
Drilling Department Permadi 
Setiawan dan rekan-rekan 
mitra di Rig N80UE/22 akan 
melakukan pengeboran se-
lama sekitar 43 hari dengan 
kedalaman 2.495 meter dan 
direncanakan selesai pada 
Mei 2014.

Lokasi B-1307 merupakan 
lokasi ke-2 yang ditajak pada 
tahun 2014 ini. Field Bunyu 
mengawali tahun 2014 dengan 
pencapaian produksi di atas 
target berkat usaha dan kerja 

keras para pekerja dan tenaga 
jasa penunjang yang sebagian 
besar masih muda. Produksi 
di Field Bunyu sempat be-
berapa kali mengalami decline 
namun para pekerja di Field 
yang  berada di paling utara 
Indonesia ini terus bekerja 
keras menggenjot produksi 
agar mampu mencapai 10.000 
BOPD. Saat ini produksi Field 
Bunyu mencapai kisaran 
5.500-6.000 BOPD atau 91% 
- 101% dari target dalam 
Rencana Kerja Anggaran 
Perusahaan (RKAP) 2014.

Target pengeboran sendiri 
diharapkan dapat menuai 

minyak sebanyak 600 BOPD 
pada lapisan target Zone 
J(J72&J20) dan Zone L(L70). 

Bunyu Field Manager 
Rizal Risnul Wathan mengajak 
para pekerja untuk dapat 
meningkatkan per forma 
sehingga produksi meningkat 
dalam upaya untuk mengejar 
pencapaian 10.000 BOPD. 
Rizal juga berharap agar 
masyarakat sekitar area 
operasi dapat mendukung 
dan mendoakan kegiatan 
operasi pemboran tersebut 
agar berlangsung aman dan 
lancar serta mendapatkan 
hasil yang maksimal. 

Karena itu, sebagai bentuk 
pemu najatan doa dan syukur, 
PT Pertamina EP Asset 5 
Bunyu Field melaksanakan 
acara selamatan tajak sumur, 
yang ditandai dengan doa 
bersama dan memotong dua 
ekor sapi untuk dibagikan 
kepada masyarakat setempat. 

Pada kesempatan ter-
sebut juga dibagikan santunan 
kepada 50 kaum dhuafa dan 
anak yatim. Santunan ini 
sebagai suatu bentuk kepe-
dulian perusahaan kepada 
ma syarakat kurang mampu 
di sekitar wilayah operasi 
perusahaan.•IMAM MAULANA
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dr. Sapto Pudjo Hadiwardojo, Pjs. Health & Medical Mana-
gement Manager membuka Wellness Coaching Day.
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Wellness Our Way, 
Demi SDM yang Sehat 
dan Produktif

Pelaksanaan BTP 2013 Capai 99 Persen
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyerahkan piagam penghargaan kepada team leader dan coach BTP 2013.

BALONGAN – RU VI Ba-
longan bekerja sama de ngan 
PT Pertamina Trans Kon ti-
nental menggelar Exercise 
Internat ional  Ships and 
Port Security (ISPS) Code, 
Fire Fighting (FF) & Oil Spill 
Recovery (OSR) Tier-1, yang 
dimulai pada 26 Maret 2014. 

Kegiatan ini dilakukan se-
lama tiga hari dengan rang-
kaian kegiatan Training & 
So sialisasi, Table Top atau 
simulasi di atas meja dan 
sebagai acara puncak adalah 
Gelar Manuvra Exercise. 

Pada Gelar Manuvra, 
dikondisikan adanya ancaman 
via telepon oleh orang tidak 
dikenal yang mengancam 
akan melumpuhkan kegiatan 

RU VI Balongan Gelar ISPS Code
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JAKARTA – Pelaksanaan 
BTP Pertamina 2013 telah 
berhasil mencapai 99 persen 
dengan realisasi manfaat fi
nansial adalah Rp 414 mi-
l iar yang dicapai melalui 
optimalisasi aset. Laporan 
tersebut disampaikan Direktur 
Perencanaan Investasi dan 
Management Resiko (PIMR) 
Pertamina, M. Afdal Bahaudin 
pada Closing BTP 2013 di 
Ruang Pertamax Kantor Pusat 
Pertamina, Senin (14/4).

Tahun lalu, terdapat 11 
BTP, yaitu Optimalisasi Aset, 
Integrasi dan Otomatisasi 
Data Arus Minyak, Program 
Injeksi Air Shallow Lapangan 
K e n a l  A s a m  A s s e t  1 , 
Pemanfaatan Gas Terproses 
untuk Meningkatkan Produksi 
LPG PSO, Opt ima l isas i 
Bisnis Gas, M&A Business 
Proses,  Managed Care, 
Disclosure Committee, Bisnis 
Angkutan Cargo Import & 
Export, Struktur Bisnis dan 
Implementasi RDMP dan 
Program Pelatihan Pekerja 
Drilling dan Refinery untuk 
Iraq. 

 “Impact BTP yang meng-
arah pada aspek finansial 
se cara tangible diharapkan 
dapat meningkatkan potensi 
pendapatan perusahaan. 
Se hingga target-target ke-
untungan perusahaan ke 
depan tetap dapat terjaga,” 
kata Afdal. 

Breaktrough Project (BTP) 
menjadi salah satu program 
utama dalam pelaksanaan 
Program Transformasi yang 

JAKARTA -  Fungs i  Hea l th & Medica l 
Management  Pertamina kembali mengadakan 
program kebugaran untuk pekerja Kantor Pusat 
Pertamina. Dengan sebutan baru, Wellness Our 
Way (WOW) , program penurunan berat badan 
ini mulai diluncurkan pada 8 April 2014.

Pembukaan WOW  yang diadakan di Ruang 
Pertamax, Lantai 21, Kantor Pusat Pertamina 
tersebut diikuti oleh pekerja Kantor Pusat yang 
mendapatkan undangan dari Fungsi Health & 
Medical Management berdasarkan hasil Medical 
Check Up terakhir.  Selain itu, pekerja lain yang 
berminat pun banyak yang mengikuti kegiatan 
pertama dari rangkaian program WOW.

Menurut dr. Sapto Pudjo Hadiwardojo, Pjs. 
Health & Medical Management Manager, program 
WOW terbagi menjadi empat tahap. Yaitu, 
Wellness Coaching Day, Wellness Camp, Route 
66 Weekly Monitoring, dan Wellness Graduation.  
“Sebenarnya program ini merupakan repackage 
dari Fat Loss Program. Sekarang kami buat 
lebih komprehensif, tujuannya tentu agar pekerja 
Pertamina dapat hidup lebih sehat  dan semakin 
produktif,” jelasnya.

Pada tahap pertama, peserta WOW diberikan 
pembekalan 3S, yaitu Smart eating, Sport 
sensation, dan Stress free. Dalam kesempatan 
tersebut hadir sebagai pembicara Monica 
Kumalasari yang membahas tentang The Power 
of Habit, Nutricionist Sari Sunda Bulan tentang 
Smart Eating, Dr. Grace tentang Sport Sensation, 
serta  mindfulness practitioner Redemptus 
Suhartono yang memberikan jurus jitu dalam 
mengelola stres.

Sedangkan tahap selanjutnya, para peserta 
diajak menginap selama dua hari  dalam 
Wellness Camp yang diadakan pada akhir 
April dan awal Mei 2014. Mereka juga akan 
dimonitor perkembangannya selama 66 hari 
dengan berbagai sarana. Dan yang terakhir, 
akan diadakan Wellness Graduation. Yaitu 
pemberian apreasiasi bagi peserta yang berhasil 
mengikuti seluruh rangkaian program dan 
mampu menerapkan pola hidup seimbang 
secara mandiri.

Eko Kristiawan, salah satu peserta WOW 
sangat antusias mengikuti acara tersebut. 
Walaupun ia merasa kondisi fisiknya fit, namun 
ilmu yang diperoleh dari kegiatan tersebut 
akan ia diterapkan sehari-hari. “Betul-betul 
memberikan pencerahan dan memotivasi saya 
untuk makin giat menerapkan pola hidup sehat. 
Bagaimanapun, masa depan perusahaan ini 
sangat tergantung dari vitalitas para pekerjanya. 
Apalagi tantangan bisnis ke depan semakin 
meningkat,” ujarnya.•RIA

menitikberatkan pada tema 
bisnis. Di samping BTP, 
Strategic Initiatives juga turut 
menjadi bagian dari program 
transformasi yang diharapkan 
memberikan kontribusi yang 
lebih signifikan lagi dan dapat 
dirasakan secara nyata bagi 
perusahaan.

“Untuk menjadi world 
class energy company, kita 
tidak boleh lelah menjalankan 
Transformasi. Salah  satunya 
bagaimana kita menjalankan 
transformasi adalah melalui 
BTP sebagai katalisatornya. 
Karena itu, saya berharap 
seluruh insan Pertamina  
dapat lebih menyukseskan 
lagi BTP ini,” ungkap Direktur 
Utama Pertamina, Karen 
Aguatiawan.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
Clo sing BTP 2013 ,  SVP 

Corporate Strategic Group, 
G i g i h  P r a k o s o  m e m -
presentasikan Overv iew 
Breaktrough Project 2014. 
Dari 35 proposal yang masuk 
untuk BTP 2014, hanya 8 
BTP yang terpilih berdasarkan 
persetujuan BOD. 

Delapan BTP yang terpilih 
untuk tahun 2014 yaitu BTP 
Percepatan Pemanfaatan Gas 
pada Sektor Downstream 
Pertamina, Sistem Informasi 
Investasi, Business Structure 
& Project Financing RDMP, 
I n t e g r a t e d  A u t o m a t e d 
Data Menegement, Proyek 
Percepatan EOR Waterflood 
Z-400 & Z-560 Lapangan 
Rantau, Proyek Percepatan 
EOR Waterflood Lapangan 
Jirak, Sub Surface Funeling 
Sumur Usulan Pemboran 
Pengembangan, dan BTP 

P e m b a n g u n a n  S P B U 
Transportable untuk Industrial 
Customer. 

“Saya mengharapkan 
dari 8 BTP tersebut bisa 
memberikan added value yang 
lebih atau paling tidak efisiensi 
biaya. Memang tidak mudah 
untuk menjadi perusahaan 
yang besar karena itu kita 
memiliki PR yang jauh lebih 
berat dan BTP ini diharapkan 
akan melahirkan next leader 
Pertamina,” tegas Karen. 

Usai Closing BTP 2013, 
dilakukan juga pemberian 
penghargaan kepada team 
leader dan coach BTP 2013 
yang dilanjutkan dengan 
penandatanganan Komitmen 
Pelaksanaan BTP 2014 oleh 
jajaran direksi Pertamina dan 
masing-masing team leader 
BTP 2014.•IRLI 

 

Tersus Pertamina Balongan. 
Dengan dukungan dar i 
berbagai pihak antara lain 
Kepolisian, Angkatan Laut 
dan Dirjen Perhubungan Laut 
masalah tersebut pun dapat 
ditanggulangi. Selain Exercise 
ISPS Code, juga dilaksanakan 
penanggulangan kebakaran 
dan tumpahan minyak.  

Kegiatan tersebut melibat-
kan seluruh fungsi di RU VI 
Balongan hingga kepada 
jajaran tim manajemen. Hal 
ini menunjukkan bahwa ma-
najemen RU VI memiliki ko-
mitmen yang tinggi dalam 
mempersiapkan diri dalam 
menghadapi kejadian luar 
biasa yang mungkin terjadi.

Senior Manager Operation 

and Manufacturing (SMOM) 
RU VI, Safii Triyono Yunianto 
menyampaikan ucapan te-
rima kasih atas dukungan 
dan partisipasi dari berbagai 
pihak sehingga Excercise 
ISPS Code, Fire Fighting & 
Oil Spill Recovery yang telah 
disiapkan secara matang ini 
dapat berjalan dengan baik. 
Hadir pula dalam kegiatan 
ini Vice President Marine & 
Shipping Agus Pranoto. 

ISPS Code meru pakan 
amandemen Konferensi Inter-
nasional Safety of Life at Sea 
(SOLAS) pada 1974 yang 
meng atur stan dar keamanan 
dari kegiatan perkapalan dan 
pelabuhan yang menjadi syarat 
layak atau tidaknya sebuah 

pela buhan dan kapal untuk 
dapat melaksanakan kegiatan 
per dagangan internasional. Di 
Indonesia, peraturan terkait 
pemberlakuan ISPS Code 
telah dikeluarkan oleh Ke men-
terian Perhubungan me     lalui 
Kep. Menteri Per hu   bungan 
No. 33 Tahun 2003.•RU VI
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Pertamina dan PTPN X Kembangkan Bisnis Biofuel
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JAKARTA -  “Event  in i 
merupakan forum penting 
dalam rangka meningkatkan 
kapabilitas setiap pekerjaan 
kita. Dalam rangka pencarian 
modal kerja, atau sering 
kita sebut working capital 
dan investasi, selain meng-
gunakan dana internal, kita 
juga mencari pendanaan 
eks ternal yang berasal dari 
berbagai sumber, pinjaman 
korporasi (corporate loan), 
dan global bond.”

Demikian dikatakan oleh 
Direktur Keuangan Andri T. 
Hidayat sebagai keynote 
speaker pertama ketika mem-
buka Forum Komet Direktorat 
Keuangan dan Direktorat 
PIMR di Lantai M Gedung 
Utama pada Kamis (17/4).  

Andri juga  menekankan 
pent ingnya menetapkan 
prioritas proyek yang punya 
tingkat pengembalian yang 
singkat,  return yang tinggi, 
dan berkelanjutan. 

Sementara Direktur PIMR 
Afdal Bahaudin  menyatakan  
permasalahan pencapaian 
investasi sebagian besar ka-
rena tahapan pra-project se-
perti kelengkapan dokumen,  
perizinan dan juga AMDAL. 

JAKARTA – PT Pertamina 
(Persero )  secara  resmi 
melakukan penandatanganan 
ker ja  sama dengan PT 
Perke bunan Nusantara X 
(PTPN) berkaitan dengan 
pengembangan bisnis biofuel 
secara terintegrasi. Kerja 
sama ini ditandatangani oleh 
Direktur PIMR Pertamina, M. 
Afdal Bahaudin dan Direktur 
Pemasaran & Perencanaan 
Pe ngembangan PTPN X, 
Mochamad Sulton. 

N e w  &  R e n e w a b l e 
Bus iness  Deve lopment 
Manager Pertamina, Toto 
Nugroho, mengatakan, bahan 
bakar fosil Indonesia ke depan 
akan mengalami tantangan 
terbesar. Proyeksi produksi 
minyak bumi  Indones ia 
terus menurun. Sedangkan 
konsumsi terus meningkat 
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Direktur PIMR Pertamina, M Afdal Bahaudin dan Direktur Pemasaran & 
Perencanaan Pengembangan PTPN X, Mochamad Sulton berjabat tangan setelah 
menandatangani kesepakatan kerja sama antara kedua belah pihak.

hingga hampir 6 persen setiap 
tahunnya. “Bila diproyeksikan, 
pada tahun 2020 hampir 1 
juta barel kita harus impor,” 
ungkap Toto di Kantor Pusat 
Pertamina, Jakarta, pada 
Kamis (17/4). 

Sesuai dengan visi misi 
Pertamina sebagai energy 
company, kerja sama antara 
dua BUMN in i  memi l ik i 
fungsi strategis. Menurutnya, 
integrasi merupakan salah 
satu peran utama dalam 
melakukan hubungan kerja 
sama. Sebab, dari skema 
b i sn i s  ba i k  b ioe thano l 
maupun biofuel harus se-
gera diintegrasikan secara 
opt ima l .  Misa lnya,  dar i 
segi marketing, teknologi, 
dan plantation. “Sebagai 
gambaran, bioethanol meng-
gunakan upgrade gas dengan 

kapasitas 76 ribu untuk 7.000 
hektar,” pungkasnya.

Upaya tersebut sesuai 
dengan mandat pemerintah 
yang mengharuskan Per-
tamina mencampur bioethanol 
sebesar 0.5 persen sampai 1 
persen di tahun ini, dan 1 
sampai 2 persen untuk tahun 
2015. Oleh sebab itu, biofuel 
menjadi salah satu alternatif 
energi di masa yang akan 
datang. “Karena 15 persen 
dari oil demand kita berasal 
dari biofuel,” kata dia.

Sementara itu, Direktur 
Pemasaran dan Perencanaan 
Pengembangan PTPN X, 
Mochamad Sulton, berharap 
kerja sama yang dijalin bersa-
ma Pertamina ini bisa berjalan 
dengan baik. “Mudah-mu-
dahan dalam waktu dekat, 
Per tamina dengan kami ada 

sinkronisasi agar sejalan dan 
sinergi,” ungkap Sulton.

Menuru tnya ,  s ine rg i 
ke dua BUMN ini memiliki 
kemampuan yang sal ing 
berhubungan terkait energi 
terbarukan. Sehingga dapat 
mempertajam kemampuan 
memproduksi bioethanol 
dengan lebih besar lagi.

Dalam rangka pengem-
bangan bioenergi, President 
Director PT Energi Agro 
Nusantara (ENERO), Agus 
Budi Hartono, menegaskan 
bahwa masa depan Indo-
nesia tidak terlepas dari 
bioethanol karena l i f t ing 
angkanya yang terus me-
nurun. Selain itu, biofuel ini 
memberi kesempatan untuk 
mendapatkan energi tanpa 
harus melakukan impor. 

Sebagai contoh, kata 

Agus, Indonesia ini harus 
b isa sepert i  Braz i l  dan 
Amerika. Kedua negara itu 
memiliki fasilitas bioenergi 
yang sangat besar. Dengan 
demikian bisa menghasilkan 
economics of skill yang tinggi. 
“Sehingga harganya lebih 

murah bila dibanding kita. 
Kemandirian energi itu bisa, 
asal ada kemauan,” jelas 
Agus. Dirinya berharap dari 
pengembangan bioenergi ini, 
bisa menggantikan subsitusi 
impor sekaligus menghemat 
devisa negara.•EGHA

Forum Komet Dit. Keuangan & Dit. PIMR :
Menetapkan Proyek Prioritas

Narasumber lain yang 
tampil sebagai pembicara 
ialah SVP Corporate Strategic 
Growth  G ig ih  P rakoso 
dengan mengangkat tema 
“Improvement Pencapaian 
Investasi Pertamina dengan 
Pendekatan ‘Five M’ di PT 
Pertamina (Persero)”. Yang 
kedua, SVP Financing & 
Business Support Budhi 
H imawan dengan tema 
“Meningkatkan Efektivitas 
Pendanaan Investasi Melalui 
Prioritas  Project yang Dapat  
Menghasilkan Quick Yield dan 
High Yield di PT Pertamina 
(Persero)”. 

U s a i  a c a r a  r e s m i , 
G ig ih  mengatakan ada 
beberapa hal yang harus 

d i  pe rha t i kan  be rka i t an 
dengan improvement pe-
ngelolaan investasi. Di an ta-
ranya peren canaan, ser tifi-
kasi  terhadap project ma-
nagement profesional, dan 
perbaikan dari sisi sistem 
informasinya. “Hal itu yang 
harus diperbaiki dalam rang ka 
kita meningkatkan efektivitas 
investasi,” kata Gigih. 

Sementara Budhi Hima-
wan menegaskan, untuk 
pengembangan usaha, kita 
t idak bisa hanya meng-
andalkan sumber  internal. 
“Kita juga harus mencari 
sumber-sumber eksternal. 
Namun kita harus menjaga 
kepercayaan ter sebut tepat 
waktu,” ujar Budhi.•URIP    

Direktur Keuangan Andri T. Hidayat menjadi salah satu keynote speaker dalam 
Forum Komet Dit. Keuangan & Dit. PIMR.
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Pemboran Sumur MTD-7 Berhasil Temukan Migas
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Seperti tak henti mengukir prestasi, pada 26/3 yang 
lalu, kembali Pertamina EP (PEP) berhasil menemukan 
kandungan gas dengan produksi sebesar 16 juta kaki 
kubik per hari (MMSCFD) dan kondensat sebesar 
175 barel per hari (BCPD) melalui pengeboran sumur 
Matindok (MTD)-7. Sumur yang ditajak pada 20 
Februari 2014 lalu itu, mencapai kedalaman akhir di 
2281 mku (meter kedalaman ukur). Lokasi tersebut 
merupakan salah satu sumur pengembangan dari 
Proyek Pengembangan Gas Matindok (PPGM), Sulawesi 

Tengah. Penemuan gas di 
MTD-7, dan akan menjadi 
buffer dalam pemenuhan 
komitmen pasokan gas ke 
Donggi-Senoro LNG (DSLNG) 
dan Perusahaan Listrik Negara 
(PLN).

Kesuksesan penemuan 
gas dan kondensat di sumur 

MTD-7 memiliki nilai tambah lain, karena hidrokarbon 
tersebut dijumpai pada zona baru, berupa batu gamping 
platform Formasi Poh. Secara structural formasi ini berada 
di atas batuan reservoir utama di wilayah kerja Blok 
Matindok, meliputi lapangan Donggi, Matindok, Maleoraja, 
dan Minahaki, yaitu Formasi Minahaki. Gas dan kondensat 
diproduksi pada lapisan penghasil (zona M-52) dengan 

interval Uji Kandungan Lapisan (UKL) di kedalaman 
1.892 s/d 1.910 meter.

“Pengeboran sumur MTD-7 merupakan bagian 
dari realisasi operasi program pemboran sumur-sumur 
produksi di lapangan Matindok. Di samping itu, PEP juga 
akan melakukan pengeboran tambahan 2 sumur lagi, 
yakni MTD-6 dan MTD-8,” demikian ucap Fuad Nuri, 
Manager Sub Surface PPGM.

Pertamina EP melaksanakan kegiatan Pengembangan 
Gas Matindok sebagai upaya memonetisasi gas dari area 
Matindok sebesar 105 MMSCFD (net) untuk kebutuhan 
kilang LNG dan PLN. Rencana pasokan ke kilang LNG 
adalah sebesar 85 MMSCFD serta pasokan untuk PLN 
sebesar 20 MMSCFD. Untuk mendukung pasokan 
gas ke konsumen, Pertamina EP juga menyiapkan dua 
fasilitas produksi atau central processing plant (CPP) di 
Donggi dan Matindok. Rencananya CPP Donggi akan 
memasok 50 MMSCFD dan CPP Matindok sebesar 55 
MMSCFD.•DIT. HULU

Direksi PEP meninjau lokasi pengeboran sumur Matindok.

JAKARTA -  PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT PLN 
(Persero) akhirnya menandatangani Heads of Agreement (HoA) 
atau pokok perjanjian revisi harga uap dan listrik panas bumi.  
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PLN Nur Pamudji 
dan Direktur Utama Rony Gunawan di kantor pusat PLN, Jakarta, 
Kamis (24/4/2014).

HOA ini merupakan tahap awal sebelum perjanjian ini disepakati 
secara keseluruhan. HOA akan diusulkan ke Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan secara bersamaan akan 
diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP).

Direktur Utama PGE Rony Gunawan mengatakan kesepakatan 
harga antara PGE dan PLN sebenarnya sudah ada pada tahun 
2010. Namun karena ada beberapa hal yang berbeda, maka harga 
tersebut akan direvisi.

“Ada kenaikan yang signifikan, dimana revisi dilakukan 
tergantung lokasi proyek,” pungkas Rony. 

Proyek yang tercantum dalam HOA tersebut meliputi :
   PJBU : Sungai Penuh Unit I dan II 2x55 MW (hulu) - 2022
    PJBU : Hululais Unit I dan II 2x55 MW (hulu) - 2019
    PJBL : Kotamobagu Unit I, II, III dan IV 4x20MW (hilir) - 2024
    PJBL : Lumut Badai Unit I dan II 2x55 MW - 2017
    PJBL : Lumut Badai III dan IV - 2022
    PJBL : Ulubelu Unit III dan IV - 2x55 MW - 2016
    PJBL : Kamojang Unit V 1x30 MW - 2015
    PJBL : Karaha 1x30 MW - 2017
    PJBL : Lahendong Unit V dan VI 2x20 MW  2017.•DSU

PGE & PLN 
Sepakati Harga 
Listrik Panas Bumi



SISIPAN
Senin, 28 April 2014

HARI KARTINI

Karen Agustiawan
Direktur Utama PT Pertamina (Persero)



Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyanyikan lagu “Ayat-ayat Cinta” dan “Words” diiringi alunan piano Direktur 
SDM Evita M. Tagor pada perayaan Hari Kartini, pada 21 April lalu di Kantor Pusat Pertamina.
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JAKARTA – Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan menegaskan, seharusnya wanita 
Indonesia jauh lebih maju dibandingkan 
dengan kemajuan bangsa ini. Karena, 
perjuangan R.A Kartini sudah lebih dari 100 
tahun lalu, jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Hal tersebut disam paikan nya dalam 
perayaan Hari Kartini bertajuk, “Jadilah 
Kar tini Pilihanmu Sendiri”, di Kantor Pusat 
Pertamina, pada Senin, (22/4). Acara 
juga dihadiri oleh Direktur SDM Pertamina 
Evita Tagor, jajaran manajemen, Pengurus 
Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat, serta 
seluruh pekerja wanita Pertamina dan anak 
perusahaan.

“Refleksi perjalanan hidup Kartini sudah 
mewarnai kiprah  wanita Indonesia lebih dari 
seratus tahun, supaya bisa ber karya. Apa pun 
tugas wa nita, baik sebagai ibu rumah tangga 
ataupun wanita karier itu harus dijalankan 
secara serius, jangan setengah-se tengah,” 
kata Karen.

Di hadapan para pe ker ja yang hadir, 
Karen meng ingatkan pilihan menjadi pekerja 
wanita itu tidaklah mudah. “Tetapi jika 
sudah menentukan pilihan untuk bekerja, 
lakukanlah dengan sungguh-sungguh. 
Bekerja itu tanggung jawabnya sama seperti 
saat wanita memutuskan untuk menikah 
dan melahirkan anak,” tegasnya. Namun 
demikian, Karen mengingatkan, bukan 

Kartini Masa Kini Seharusnya 
Bisa Jauh Lebih Maju

berarti jika sudah  menjadi wanita pekerja, 
melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu, 
pendidik utama anak-anaknya.

”Tidak ada artinya kalau nanti sudah 
menjadi Direksi, Deputi atau menjadi VP yang 
bisa mendidik anak buahnya, tapi tidak bisa 
mendidik anaknya sen diri,”ungkap Karen.

Ia menekankan, wa nita boleh berkarier 
tapi ja ngan melupakan kodratnya sebagai 
pendidik anak dan pendamping suami agar 
sang suami se lalu berada di jalan yang benar. 

Karen berharap, ke de pannya kom posisi 
pekerja wanita di masing-masing Direktorat 
bisa mencapai 30 persen. 

Berbeda dengan tahun sebelumnya, 
perayaan hari Kartini kali ini dibuat simpel 
namun tetap bermakna. Di rektur Utama 
Karen Agust iawan berkesempatan 
menyanyikan dua lagu yang diiringi alunan 
bunyi piano yang dimainkan Direktur SDM 
Pertamina, Evita M. Tagor. Para pekerja 
wanita yang hadir dengan busana nasional 
sesekali bernyanyi bersama mengiringi lagu. 
Acara dilan jutkan dengan ma kan bersama 
dan ada reward pijat gratis langsung di 
tempat sambil mendengarkan musik untuk 
pekerja wanita.  

Salah satu pekerja, Sitta Noviana,  
Analyst Bu  siness Performance, meng-
ungkapkan acara ini membuat pekerja 
wanita merasa isti me wa. “Di perusahaan ini, 

Pertamax & Bright Gas For Next Kartini Medan

Pemberian souvenir merupakan bentuk apresiasi Pertamina kepada konsumen perempuan yang setia 
menggunakan produk berkualitas, Pertamax.
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MEDAN – Memperingati Hari Kartini pada 
21 April  lalu, Marketing Operation Re gion 
(MOR) I memberikan pelayanan istimewa ke-
pa da pelanggan. Untuk mengenang jasa Ibu 
Kartini, para operator Wanita menggunakan 
se ra gam kebaya ala Ibu Kar tini di SPBU 
COCO No. 11.201.106 dengan berte makan 
“Pertamax & Bright Gas For Next Kartini”.

Mereka berdandan la yaknya seorang 
Kartini muda lengkap dengan kebaya dan 
riasan yang merupai se orang Kartini. Selain 
itu, mereka memberikan souvenir menarik 
kepada para wa nita pengendara mobil yang 
melakukan pengisian Per tamax/Pertamax 
Plus. 

Customer Relation MOR I Brasto Galih 
Nugroho meng ungkapkan, kegiatan ini me-
rupakan wujud apresiasi kepada pelanggan 
setia khususnya kaum wanita yang selama 
ini telah menggunakan produk unggulan 
Pertamina.

Pada kesempatan yang sama, pelanggan 

keberadaan kami sangat dihargai  dengan 
diberikan kesempatan yang sama da lam 
berkarier,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh 
Siti Ha num Halimatul Ilmi dari Corporte 
Secretary. Baginya, perayaan Hari Kartini ini 
mengingatkan kembali bahwa isu gender 
tidak menjadi masalah di Per tamina. 
“Walaupun jum lah pekerja wanita masih 
minoritas, tapi kami diberi kesempatan 

yang sama untuk berperan memajukan 
Pertamina,”  tukasnya. Selain itu, Hanum 
berpendapat, pe rayaan ini dapat me-remind 
pekerja pria bahwa wanita juga dapat 
berperan penting di industri yang mayoritas 
dikuasai pria.•SAHRUL

LPG 12 kg juga mendapatkan hadiah 
menarik dengan cara menukarkan tabung 
biru dengan  Bright Gas di SPBU COCO N0. 
11.201.106.

“Kami berupaya ber in  teraksi secara 
langsung de ngan pelanggan sebagai bentuk 
rasa terima kasih kami kepada Ibu Kartini, 
yang telah memberikan sumbangsihnya 
kepada bangsa yang kita cintai ini. Selain 
itu,  sebagai bukti bahwa kaum wanita masa 
kini menggunakan produk Pertamina yang 
sudah terbukti unggul dalam kualitas dan 
terpercaya,” ungkap Brasto Galih Nugroho.

Salah satu konsumen, Letkol TNI AU 
Usni saat mengisi Pertamax sangat senang 
dengan penampilan operator di SPBU yang 
berbeda dari hari biasa. Ter lebih dengan 
adanya  souvenir yang diberikan. “Terima 
kasih saya ucapkan kepada Pertamina 
khususnya para Operator SPBU yang 
berpenampilan seperti Ibu Kartini,” ungkap 

Letkol TNI AU Usni.
Hal yang sama juga di ungkapkan oleh 

Ratna, warga Pangkalan Susu saat mengisi 
Pertamax. “Rasanya senang sekali melihat 
para operator ini menggunakan pakaian 
ala kartini. Jadi mengingatkan saya kepada 

Ibu Kartini bahwa wanita juga bisa bekerja 
seperti kaum pria,” ujar Ratna saat menerima 
bingkisan dari Operator SPBU.•MOR I



SURABAYA –  Hari Kartini memang hari yang 
special buat kaum wanita. Tak ketinggalan 
pelayanan istimewa di sejumlah SPBU di 
wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik 
khusus untuk konsumen pengendara wanita.

Khusus pada 21 April 2014, konsumen 
pengendara wanita yang membeli Pertamax 
Series (Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina 
Dex) senilai minimal Rp20 ribu untuk motor 
dan Rp100 ribu untuk mobil, langsung 
mendapatkan hadiah special berupa 
cokelat gartis. Tak hanya itu, petugas yang 
melayani pun khusus, yakni operator SPBU 
perempuan yang berdandan cantik lengkap 
dengan kebaya. 

“Karena hari ini adalah hari yang istimewa, 
jadi kami menciptakan suasana yang 
istimewa juga untuk konsumen, terutama 
konsumen perempuan.  PAra operator SPBU 
perempuan menggunakan kebaya dan 
untuk konsumen perempuan yang membeli 
Pertamax Series langsung mendapatkan 
cokelat,” ujar Fuel Retail Mar keting Region 
Manager V, Ibnu Chouldum.

Lebih lanjut Ibnu menjelaskan, ada enam 
SPBU yang menyediakan layanan istimewa 

SURABAYA –  Dalam rangka memperingati 
Hari Kartini yang jatuh pada 21 April 2014, 
manajemen Marketing Operation Region 
(MOR) V memberikan apresiasi kepada 
sejumlah pekerja wanita di kantor Region 
V Surabaya.

Apresiasi berupa voucher Pertamax 
diserahkan oleh General Manager Mar-
keting Operation Region (MOR) V Giri 
Santoso kepada lima pekerja wanita pada 
acara Peringatan Hari Kartini di Kantor 
Region Surabaya, Senin (21/4).

Apresiasi diberikan kepada tiga pekerja 
wanita tersenior dan dua pekerja wanita 
terjunior di Kantor Region Surabaya. 
Ketiga pekerja tersenior tersebut adalah 
Sri Sulismi Wilujeng (54 tahun) dari fungsi 
Finance MOR V, Lindawaty Oetama (54 
tahun) dari fungsi IT M&T Surabaya dan 
Eri Farida (54 tahun) dari fungsi Medical 
Jatim Balinus. 

Sedangkan dua pekerja wanita ter-
junior adalah Beatrise Marsaulina Sihite 
(22 tahun) dari Fungsi Finance MOR V 
dan Zalina Hayati (22 tahun) dari fungsi 

Apresiasi untuk ‘Kartini’ 
Pertamina Surabaya

Internal Audit.
“Apresiasi ini jangan dilihat dari 

nilainya, namun sebagai bentuk terima 
kasih perusahaan kepada pekerja wanita 
Pertamina. Karena sebetulnya yang lebih 
berat bebannya adalah pekerja wanita. Di 
kantor ia dituntut bekerja dan berkontribusi 
seperti pekerja laki-laki, namun di rumah 
juga dituntut untuk menjalankan perannya 
dengan baik sebagai istri maupun ibu. 
Jadi sesungguhnya sangat luar biasa para 
pekerja wanita Pertamina kita ini,” ujar Giri 
Santoso.

Bagi Lindawaty, apresiasi ini merupa-
kan bentuk perhatian perusahaan dan 
manajemen terhadap peran pekerja 
perempuan. 

“Kami tentu senang sekali. Bukan 
masalah nilai hadiahnya, tapi bentuk per-
hatian nya yang membuat kami bangga,” 
tambahnya.

Peran pekerja wanita memang tidak 
bisa ditampik lagi. Banyak bidang di 
Pertamina yang kini dapat ditangani 
oleh perempuan. Mulai dari pengaturan 

kapal untuk distribusi BBM, pemantauan 
HSSE hingga penjualan produk-produk 
perusahaan.

“Mulai dari bawah hingga ke top 
management, semuanya tidak lepas 

General Manager Marketing Operation Region (MOR)  V Giri Santoso memberikan apresiasi berupa voucher Pertamax 
kepadatiga pekerja wanita tersenior dan dua pekerja wanita terjunior di Kantor Region Surabaya.
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dari kontribusi pekerja wanita. Apalagi 
sekarang Direktur Utama kita juga wanita, 
yang tentunya memberikan teladan dan 
contoh bagi pekerja wanita Pertamina di 
seluruh Indonesia,” tambah Giri.•MOR V

‘Kartini’ Bagi-bagi Cokelat Gratis di SPBU Surabaya
tersebut pada 21 April 2014. Di Surabaya, 
ada tiga SPBU, yaitu SPBU COCO Jl. Dr 
Soetomo, SPBU COCO Jl. Dr Jemursari 
dan SPBU COCO Pakuwon. Sementara di 
Sidoarjo ada dua SPBU yaitu SPBU DODO 
Jenggolo dan SPBU DODO Aloha, serta 
satu SPBU di Gresik yaitu SPBU DODO Jl 
Dr Wahidin Sudiro Husodo.

Layanan ini memperoleh apresiasi dari 
konsumen Pertamax. Salah satunya adalah 
Lita yang pada hari itu ia mengisi Pertamax 
untuk motornya. “Nggak nyangka. Saya 
memang biasa isi Pertamax setiap 3 hari 
sekali, tiba-tiba hari ini dapat hadiah cokelat 
gratis. Tentu senang sekali,” ujarnya.

Walaupun layanan cokelat gratis ini hanya 
ada di enam SPBU di Surabaya, Sidoarjo 
dan Gresik, namun banyak SPBU lainnya 
yang ikut memeriahkan hari Kartini dengan 
mendandani SPBU. Contohnya, SPBU di Jl 
Kayoon Surabaya. Suasana SPBU di hari 
itu terasa berbeda dengan adanya dekorasi 
nuansa Bali. Bahkan petugas yang melayani 
pun dilengkapi dengan busana adat Bali. Hal 
ini selain menarik perhatian pengunjung, juga 
menjadi daya tarik bagi media setempat yang 

mengabadikan momen tersebut.
Tidak hanya di Jawa Timur, sejumlah 

SPBU di Bali pun melaksanakan hal serupa. 
Petugas SPBU di Bali berdandan khusus 
dengan busana adat Bali untuk melayani 
konsumen, khusus di hari Kartini.

“Layanan special ini kami berikan untuk 
mengapresiasi para wanita Indonesia, 

untuk selalu semangat dan berkontribusi 
maksimal dalam bidangnya masing-masing. 
Semangat ini juga yang kami tularkan di 
internal Pertamina, agar para pekerja wanita 
terus berjuang mengantar Pertamina menuju 
perusahaan kelas dunia,” tambah Ibnu.•MOR V

Operator SPBU berkebaya melayani pengisian BBM Pertamax dan memberikan cokelat gratis untuk 
pengendara wanita.
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JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi 
(PHE), PHE WMO, PHE ONWJ, JOB Jambi 
Merang dan PHE Nunukan memperingati 
Hari Kartini di PHE Tower (21/4) dengan 
mengangkat tema “Tantangan Berkarya 
Wanita Masa Kini”. Dengan dihadiri Direksi 
PHE dan seluruh pekerja di lingkungan 
PHE Tower, acara juga diisi Inspiring Talk 
dengan menghadirkan inspiring woman 
Becky Tumewu dan lomba busana 
tradisional Indonesia serta penghargaan 
bagi Inspiring Woman di lingkungan 
kerja PHE, PHE WMO, PHE ONWJ, PHE 
Nunukan dan JOB Jambi Merang.

Ign. Tenny Wibowo, Direktur Utama 
PHE dalam sambutannya mengajak kaum 
wanita sekarang untuk meniru semangat 
R.A.Kartini dalam memajukan bangsa ini. 
“Pada zamannya, tahun 1879, keinginan 
R.A. Kartini agar kaum wanita untuk dapat 

membaca dan menulis adalah hal yang 
sangat sulit dan tidak mungkin. Namun 
perjuangannya berhasil dan hingga saat 
ini manfaatnya sangat dirasakan seluruh 
bangsa. Untuk itu, saya mengajak wanita 
sekarang berkarya dengan memberikan 
kontribusi yang bermanfaat dan menja-
wab segala tantangan baik di dunia kerja 
maupun rumah tangganya”.

Sementara Becky Tumewu mengata-
kan, “Berbanggalah para wanita pekerja, 
karena Anda sangat hebat dalam mem-
bagi diri anda untuk pekerjaan, suami dan 
anak-anak”. Becky juga mengingatkan 
kaum ibu meningkatkan intensitas ko-
muni kasi dengan anak agar mereka terjaga 
dari informasi yang salah. “Saya juga 
berterima kasih kepada para pria yang 
telah sabar dan setia menemani wanita 
hebat dalam hidupnya,” tambahnya.•PHE

Becky Tumewu bersemangat memotivasi pekerja wanita PHE agar terus berkarya tanpa melupakan perannya sebagai 
ibu dan istri.
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Para pekerja ikut bersenandung bersama Direktur Utama Pertamina Karen 

Agustiawan yang menyanyikan lagu ‘Words’.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyerahkan hadiah kepada salah satu pekerja Kantor Pusat yang merayakan hari ulang tahunnya pada 21 April lalu. Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Direktur SDM Pertamina 

foto bersama dengan para Ketua Persatuan Wanita Patra Pusat.

Saat memperingati Hari Kartini, pekerja wanita Kantor Pusat Pertamina 

mendapatkan pelayanan pijat dan minum jamu gratis.

Pekerja wanita Pertamina juga dihibur oleh alunan musik dari band saat menikmati santapan. Para pekerja wanita Kantor Pusat Pertamina menyantap hidangan yang 

disediakan saat memperingati Hari Kartini.
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