
Menyambung ulasan mengenai ‘Baskets & Bear Markets’, 
belakangan ini sering terdengar istilah capital flight dan capital 
flow. Ini seiring dengan banyaknya pembahasan tentang apa 
yang sedang terjadi dengan adanya pergerakan dana keluar 
dari kelompok negara Emerging Markets, termasuk dari 
Indonesia.

Capital flight diartikan sebagai keluarnya dana dari suatu 
negara secara serempak dan besar dalam kurun waktu yang 
singkat. Larinya dana ini bisa dipicu oleh meningkatnya risiko 
suatu negara karena kondisi domestik atau kebijakan dari 
negara tersebut yang dianggap berisiko dan mengancam 
keamanan dana tersebut (hostile). Atau karena investor tertarik 
dengan imbal hasil investasi yang lebih tinggi di negara lain. 
Saat ini di Indonesia juga terjadi capital flight, penyebabnya 
adalah investor mencari aman dari risiko investasi dan menaruh 
dananya di tempat yang dipersepsikan lebih aman.

Minggu lalu Pertamina menerima kunjungan dari rom
bongan bondholders (pemegang obligasi) dan investment 
banks peserta “Asian Sovereign Roadshow 2013”. Salah 
satu bondholder besar Pertamina sempat menyampaikan 
pandangannya tentang rangkaian pertemuan selama dua hari 
dengan pelaku bisnis dan para pengambil kebijakan ekonomi 
Indonesia.  Mereka mendapat kesan sangat kuat bahwa ada 
‘sense of crisis’  dalam menyikapi perkembangan keuangan 
global yang sedang terjadi. Sementara, para investment 
banks memandang Indonesia masih memiliki fundamental 
ekonomi yang lebih bagus dibandingkan negara lain, serta 
tetap berpandangan positif (bullish) bahwa dana akan mengalir 
kembali ke Indonesia (capital flow).

Hal ini selaras dengan data dari World Bank sebagaimana 
tertera dibawah.

 
Investment banker dan Bondholder Pertamina tersebut 

masih percaya bahwa saat ini Indonesia dan Pertamina masih 
merupakan tujuan investasi yang aman. Adanya sense of 
crisis serta kebijakan yang cepat dan nyata dari pelaku bisnis 
dan Pemerintah, dipandang secara positif dapat memicu 
kembalinya dana kembali ke Indonesia (capital flow). 

Kondisi ekonomi dan pasar uang yang saat ini masih 
fluktuatif, merupakan momentum baik bagi Pemerintah dan 
pelaku bisnis, untuk mengkaji dan menata kebijakan agar 
langkah jangka pendek dan menengah yang ditempuh benar
benar memperkuat posisi masingmasing. Tindakan nyata 
dan kebijakan yang berdampak langsung akan memberikan 
signal positif untuk membangun kembali kepercayaan bahwa 
Indonesia dan korporasi Indonesia merupakan tujuan investasi 
yang aman dan menguntungkan.• 
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“Capital Flight” atau “Capital Flow”?
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Begitulah petikan katakata 
yang terucap dari Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan saat 
melayani pelanggan Pertamina 
yang sedang mengisi Bahan Ba
kar Khusus (BBK) di SPBU COCO 
Daan Mogot, Kamis (5/9).

Dalam kesempatan tersebut, 
Karen Agustiawan didampingi 
oleh Direktur Gas Pertamina Hari 
Karyuliarto melayani konsumen 
yang mengisi BBK Pertamax 
baik pengendara mobil maupun 
motor. Usai melayani pengisian 
BBK, Karen membagibagikan 
bingkisan dan pohon kepada 
pelanggan Pertamax.  

Hari Pelanggan Nasional :
Direksi Jadi Frontliner

Yang di lakukan Direks i 
Pertamina hari itu merupakan 
w u j u d  a p re s i a s i  k e p a d a 
pelanggan Pertamina pada Hari 
Pelanggan Nasional yang jatuh 
setiap 4 September. Di samping 
itu, Pertamina juga berkomitmen 
terus melakukan peningkatan 
terhadap kualitas produk dan 
layanan kepada konsumennya.

“Surprise banget saat isi 
BBM saya dilayani langsung oleh 
Direktur Utama Pertamina. Karena 
saya mahasiswa perminyakan, 
jadi saya tahu kalau ibu Karen 
itu Dirut Pertamina. Tapi belum 
pernah tatap muka langsung 
hanya lihat dari tayangan TV. 
Ternyata beliau sangat baik dan 
ramah,” ungkap Jevano (19) 
usai mengisi motornya dengan 
Pertamax.

Menurut Jevano, pelayanan 
dan fasil itas yang diberikan 
kepada pelanggan oleh SPBU 

Pertamina di kota Jakarta jauh 
lebih baik ketimbang di daerah 
tempat asalnya, yaitu Kalimantan. 
Karena itu, ia berharap pelayanan 
dan fasilitas yang baik seperti 
di kota Jakarta dapat dilakukan 
merata di kotakota lainnya di 
Indonesia. 

Terkait  dengan standar 
pelayanan di SPBU, Karen 
Agustiawan menegaskan standar 
Pasti Pas telah menjadi ikon 
perubahan yang sangat positif. 
Berbagai bentuk pengakuan pun 
sudah diberikan oleh lembaga 
independen kepada  SPBU 
Pertamina. Di sisi lain, Pertamina 
berharap peran pengelola SPBU 
swasta ikut menyukseskan 
Program Pasti Pas tersebut. 

“ Ta r g e t  k a m i  s e l u r u h 
SPBU yang ada di Indonesia 
menjadi SPBU Pasti Pas dan 
tidak menutup kemungkinan 
dapat menjadi percontohan bagi 

SPBUSPBU non Pertamina baik 
di dalam negeri maupun luar 
negeri. Pertamina senantiasa siap 
membantu dan siap memberikan 
pe layanan terba ik kepada 
pengelola SPBU swasta yang 
ingin segera beralih ke Pasti Pas,” 
ungkapnya.

Dalam rangkaian peringatan 
Har i  Pe langgan te rsebut , 
Pertamina juga membagikan  
3.000 pohon produktif kepada 
pelanggan yang mengisi BBM di 
10 SPBU Pertamina di wilayah 
Jakarta. Antara lain, SPBU 
Pondok Indah, SPBU Cikini, 
SPBU Rasuna Said, SPBU MT 
Haryono, SPBU Pramuka dan 
lainlain. Di samping itu, digelar 
juga program pembelian pelumas 
berhadiah di Bright Oli Mart 
berupa beli 3 liter gratis 1 liter 
dan di Oli Mart beli 3 liter gratis 
voucher Pertamax Series senilai 
Rp100.000.• irli karMila

“Selamat siang….
Ini hari pelanggan, jadi 
direktur langsung yang isi. 
Mau isi berapa? 
Mulai dari nol yaa... 
Terima kasih sudah mengisi 
Pertamax.”

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto mengisi Pertamax ke mobil pelanggan. Menjadi frotliner ketika 
memperingati Hari Pelanggan Nasional merupakan salah satu bentuk apresiasi Pertamina kepada pelanggan setia.
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

2No. 36POJOK
ManajeMen GENERAL MANAGER PERTAMINA HULU ENERGI WEST MADURA OFFSHORE (PHE WMO)
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pengantar redaksi
PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE 

WMO) kembali mencatatkan tinta emas di dunia migas 
dengan pencapaian produksi sebesar 25.000 barrel oil 
per day (BOPD). Prestasi ini menjadi istimewa, sebab 
momennya berdekatan dengan HUT ke68 RI dan HUT 
ke6 PHE. Berikut wawancara dengan gM phe WMo 
bambang h. kardono mengenai kontribusi PHE WMO 
sejak menjadi anggota keluarga PT Pertamina (Persero). 

apa yang dilakukan phe WMo sejak diambil 
alih pertamina hingga sekarang? Langkah pertama 
yang dilakukan oleh PHE WMO setelah mengambil alih 
operatorship Blok WMO terhitung mulai 7 Mei 2011 
adalah meningkatkan investasi untuk mengembalikan 
tingkat produksi minyak dan gas yang menurun terus 
sejak 2010. Kegiatan investasi yang dilakukan terutama 
adalah pengeboran sumur pengembangan lebih dari 
30 sumur, mengembangkan lapangan baru PHE38B, 
membangun memasang dan mengoperasikan 3 anjungan 
produksi baru dan 1 anjungan perbaikan, menggelar 
pipa bawah laut baru sepanjang 21 km berdiameter 16 
inchi serta mengebor 8 sumur eksplorasi. Alhamdulillah 
semua upaya tersebut telah membuahkan hasil.  Tingkat 
produksi WMO saat ini sudah di atas 25.000 bopd yang 
merupakan peningkatan lebih dari 300% sejak awal 
tahun 2013.  Seperti diketahui, produksi di awal tahun 
2013 adalah sekitar 7.000 bopd. Atau mendekati 200% 
sejak operatorship Blok WMO diambil alih Pertamina Hulu 
Energi  pada bulan Mei 2011. Produksi ketika itu sekitar 
13.000 bopd. 

Selain berinvestasi finansial, PHE WMO juga ber
investasi di bidang organization capacity and organization 
capability, yang bertujuan untuk menyiapkan SDM dan 
organisasi yang siap mendukung pengembangan Blok 
WMO dan Pertamina sebagai operator E&P migas yang 
excellent, khususnya di blok lepas pantai.

prestasi apa saja yang telah dicapai? Secara fisik 
dan statistik, ada banyak prestasi yang telah diraih PHE 
WMO. Misalnya, pencapaian produksi minyak seperti yang 
saya sebutkan di atas, jumlah sumur pengembangan dan 
eksplorasi yang sudah dibor dalam kurun waktu 2 tahun, 
pembangunan pemasangan dan pengoperasian anjungan 
produksi baru dan perbaikan. Yang cukup fenomenal 
adalah cycle time pengembangan lapangan PHE38B. 
Sejak discovery sampai dengan first oil diselesaikan dalam 
waktu kurang lebih 9 bulan.   

Selain  itu, prestasi yang tak kalah pentingnya adalah 

dari sisi pengembangan SDM dan organisasi. Dari 270 
karyawan pada tahun 2011 menjadi 500 karyawan saat 
ini, dari organisasi berkegiatan yang bersifat perawatan 
menjadi organisasi yang growth, bergerak sangat cepat 
dan sibuk. Kami mengerjakan 34 unit rig pengeboran, 2 
unit perawatan sumur, menyelesaikan proyekproyek yang 
telah disebutkan di atas, dan seterusnya. 

Banyak aspek yang telah dicapai dari prestasi ini, 
misalnya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan 
kerja, membangun kekompakan dan fokus tim, penyiapan 
tenagatenaga kerja muda dan sebagainya. Itu semua 
dalam rangka membangun Pertamina menjadi salah satu 
NOC yang andal, terpercaya, dan excellent. Prestasi lainnya 
adalah penghargaan PROPER HIJAU, CSR Award dari 
Media Sindo, dan sebagainya.

apa rencana jangka pendek dan jangka panjang 
phe WMo? Jangka pendek, kami menyelesaikan sisa 
pengeboran pengembangan kurang lebih 15 sumur 
sampai dengan tahun 2014.  Kami juga masih berupaya 
untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas atas POD 
Terintegrasi Lapangan PHE6/12; 7; 24; 29; 44; 48 dan 
mendapatkan first oil dari salah satu anjungan tersebut di 
awal tahun 2015. 

Rencana jangka panjangnya, kami memonetisasi potensi 
Blok WMO dengan melaksanakan 2 kegiatan seismic survey 
3D di bagian utara Blok WMO dan di bagian selatan Blok 
WMO yang berbatasan dengan pesisir Kabupaten Pasuruan 
dan Sidoarjo. 

Bagian dari rencana jangka panjang ini adalah mengem
bangkan pola atau metode pola pengembangan lapangan 
yang cocok dengan kondisi spesifik Blok WMO dimana 
potensi cadangan migasnya tersebar dan tidak terlalu besar 
serta laju penurunan produksi alamiahnya yang sangat 
cepat. Faktorfaktor yang harus dijadikan pertimbangannya 
adalah kecepatan, fleksibilitas dan biaya yang akan 
menentukan keekonomian pengelolaan lapangan yang 
dikembangkan. 

apa harapan bapak ke depannya? Paling tidak, 
saat ini Blok WMO adalah salah satu yang memiliki potensi 
untuk dapat meningkatkan produksi (khususnya) minyak 
nasional. Karena kondisi spesifik Blok WMO, harapannya 
PHE WMO bisa mendapatkan dukungan yang konstruktif 
untuk dapat mengembangkan lapanganlapangan baru  
secara ekonomis dari para stakeholdernya, termasuk juga 
dengan Pemerintah Daerah dimana PHE WMO beroperasi. 
Untuk itu PHE WMO siap untuk meningkatkan kerja sama 
dan sinergi untuk mewujudkan harapan tersebut.• phe



Perempuan 
Penggerak ekonomi

eDItorIal 3No. 36OPINI
pekerja

Tahun XLIX, 9 September 2013

Firdaus baMbang saputra, Qia, cFe, crM • Internal Audit PT Pertamina EP

Pencurian Minyak, 
kejahatan luar Biasa

teruS uPayakaN 
ProDukSI MakSIMal

Membingungkan... Perbedaannya sangat mencolok 
”bagaikan langit dan bumi”. Kalau di Bank, karena core 
businessnya mengelola uang, selisih Rp 1.000 saja, 
menyebabkan mereka harus pulang terlambat bahkan bisa
bisa semua pegawai tidak boleh pulang. Pokoknya selisih 
tersebut harus dicari dan diketemukan. 

Kondisi ini sangat kontras sekali dengan kita yang core 
businessnya mengelola migas (energi). Kita bahkan kurang 
peka peduli dengan terjadinya losses pada saat dilakukan 
transaksi ”serahterima” minyak (termasuk gas). ”Lha... kan 
cukup dengan Letter of Protest, selesai urusan,” kata mereka. 
Seolah tdak merasa kehilangan atau rugi. Situasi seperti ini 
jika dibiarkan bisa menajdi peluang untuk terjadinya fraud.

”Ini masalah klasik,” kata sebagian pihak. ”Dari dulu sudah 
ada,” katanya lagi. ”Wajarlah... namanya bisnis minyak. Hilang 
minyak, itu hal biasa,” kata mereka sambil berseloroh. Saya 
hanya berpikir, sampai kapan ini akan terus terjadi. 

Tidak banyak memang yang bisa diungkap selama ini. 
Jelas ini adalah fenomena gunung es. Tapi apakah kita tahu, 
berapa sebetulnya yang hilang karena loss murni dan berapa 
karena kelalaian atau dicuri?

Kalau dikaitkan dengan kasus Tempino, jelas sangat 
berbeda. Tempino adalah penjarahan terbuka. Bukan lagi 
sekadar kasus Pertamina, tapi sudah menjadi masalah 
nasional. Herannya dengan kerugian yang sangat besar per 
bulannya dan telah berlangsung cukup lama (sejak tahun 
2009/2010 – sumber Gatra), terkesan ada pembiaran dan 
beking oleh tangantangan halus dan kasar.

   •••
Perusahaan ini bukan baru didirikan, tapi sudah berumur 

lebih dari 50 tahun. Untuk urusan serah terima minyak (crude, 
BBM & NBBM/BBK), baik melalui kapal maupun pipa, 
harusnya sudah menjadi makanan seharihari. Ini adalah 
pintu gerbang tempat keluar masuknya duit. Nilainya tidak 
mainmain, trilunan rupiah...

Namun mungkin banyak yang tidak tahu, di “pintu 
gerbang” inilah kita memiliki titik lemah yang mendasar. 
Banyak faktor yang menjadi pemicu seperti lemahnya 
pengawasan, ketidakpedulian dan lainlain.

Kelemahankelemahan ini jika ditelusuri lebih jauh 
lagi sangat diketahui oleh pihak luar atau kapal sehingga 
memudahkan mereka untuk melakukan tindakan fraud 
(atau membodohi kita) terhadap muatan yang akan mereka 
serahkan atau mereka ambil dari kita. Atau justru mungkin 
orang dalam sendiri yang memanfaatkan kelemahan yang 
ada. Kekurangan ini cukup disadari oleh manajemen dan 
menjadi perhatian serius.

   •••
Faktafakta yang terjadi di sekitar pencurian minyak 

antara lain:
1. Pencurian minyak jarang berdiri sendiri. Pelakunya tidak 

tung gal. Dari beberapa kasus yang terungkap “dilakukan 
secara berjamaah”, dan bisa jadi melibatkan orang 
dalam dan pihak luar. Bahkan tidak jarang ada beking 
dibelakangnya.

2. Pencurian minyak merupakan kejahatan profesional. Nilai 
ekonomi yang dihasilkannya tidak mainmain. Pendapatan 
yang besar menjadi faktor pendorong utama.  Bayangkan 
saja, total kebutuhan BBM negeri ini tidak kurang dari 
1,4 juta bbls/hari. Untuk pemenuhan ini kita harus import 
Minyak Mentah (crude) 350 ribu bbls/hari dan 400 
ribu bbls/hari untuk BBM. Lemahnya budaya “clean” 
menyebabkan banyak yang tergiur untuk melakukannya. 
Mulai dari level paling bawah s.d level atas. Mulai dari cara 

yang kasar sampai dengan cara yang paling halus. Dari 
pekerja bersepatu boot sampai dengan tuan berdasi ikut 
bermain.

3. Awareness pekerja terhadap bahaya dan potensi 
pencurian minyak yang sangat terbuka belum terbangun 
secara militan.

4. Sikap sektoral antar unit/Direktorat di Pertamina terhadap 
losses dan rendahnya pemahaman terhadap modus 
pencurian minyak “ikut membantu” para pelaku pencurian 
minyak. Mereka piawai melihat peluang.

5. Pengawasan lemah dan/atau belum mengangap ini 
sesuatu yang prioritas. Sering kali orientasinya “yang 
penting pabrik jalan, produksi di sumur terus mengalir, 
penjualan lancar dan distribusi tidak terhambat”.

6. Pencurian minyak yang terungkap merupakan fenomena 
gunung es. Artinya masih sangat banyak pelaku yang 
belum terungkap dan bebas berkeliaran di sekitar kita.
Jadi jelas, pencurian minyak yang terungkap biasanya 

karena tertangkap tangan. “Karena apes saja, Pak,” kata 
mereka. Jarang sekali, bahkan sepertinya belum ada 
pencurian minyak yang diungkap dari hasil pengawasan 
operasional atau “audit operasional”.

Hal lainnya lagi adalah belum adanya prosedur/TKO 
terhadap penanganan pencurian minyak, yang menyebabkan 
:
a) Sulitnya penanganan kasus pencurian minyak.
b) Penanganan terhadap barang bukti minyak yang dicuri.
c) Penanganan kasus pencurian minyak tidak standar alias 

“berbedabeda”.
Dari fakta yang ada, jelas pencurian minyak merupakan 

kejahatan luar biasa. Kerugian yang ditimbulkannya tidak 
mainmain. Apa yang yang diambil adalah milik rakyat, “milik 
kita semua”. Oleh karena itu, harusnya penanganannya juga 
harus dengan caracara yang luar biasa pula. Tidak bisa 
hanya sekadarnya. 

Diperlukan prosedur yang jelas dalam penanganannya, 
ketegasan pimpinan dan semua pihak serta pengawasan & 
kontrol yang ketat di lapangan. Kompetensi dan integritas 
SDM di lapangan turut berperan sebagai alat kendali utama. 
Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah pengenaan sanksi 
yang tegas terhadap siapapun pelakunya. 

Dengan penanganan serius, kebocoran minyak dapat 
segera ditambal, devisa yang keluar bisa diselamatkan, 
keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan. Dan yang tidak 
kalah pentingnya, kecaman/hujatan masyarakat tentang 
sosok perusahaan yang masih banyak bocornya “inefisiensi” 
dapat diminimalisir.  Semoga...• *)penulis saat ini sedang menyelesaikan program 

Magister Hukum

Pencurian minyak jelas merupakan 
kejahatan luar biasa. oleh karena itu, 
penanganannya juga harus dengan 
cara-cara yang luar biasa pula. 
Diperlukan prosedur yang jelas dalam 
penanganannya, ketegasan pimpinan 
dan semua pihak serta pengawasan 
yang ketat di lapangan. yang tidak kalah 
pentingnya lagi adalah pengenaan sanksi 
yang tegas terhadap siapapun pelakunya.  

Akhir pekan lalu para wanita dari negara
negara Asia Pacific bertemu dalam Forum Asia 
– Pacific Economic Cooperation (APEC) Women 
yang digelar di Nusa Dua Bali. Sekitar 800 
delegasi dari 21 negara berkumpul, membahas 
posisi wanita sebagai penggerak ekonomi 
sebagiamana tema dalam forum tersebut yakni 
Women as Economic Drivers.

Peningkatan peranan perempuan terutama 
dalam perekonomian global menjadi bahasan 
utama pada pertemuan yang digelar selama 
3 hari, mulia tanggal 6 sampai dengan 8 
September 2013. Tiga tema utama dibahas 
dalam pertemuan tersebut, yaitu reformasi 
struktural, teknologi informasi bagi perempuan, 
dan infrastruktur serta sumber daya manusia.

Sejumlah tokoh perempuan dari berbagai 
bidang, diberi kesempatan berbicara dan sharing 
pengalaman melalui peran yang dijalaninya 
saat ini. Mulai dari Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda 
Amalia Sari Gumelar sebagia pemangku hajat,  
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari 
Elka Pangestu, Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan, Walikota Surabaya Tri Risma Harini, 
penggerak usaha UKM, perempuan yang peduli 
di dunia pendidikan dan lainlain.

Menjadi kebanggaan tersendiri bagi Perta
mina dan juga bangsa Indonesia, dimana banyak 
pemimpin perempuan yang diberi tempat untuk 
berkiprah dalam mendorong ekonomi bangsa. 
Karen Agustiawan sebagai pucuk pimpinan 
di perusahaan energi kebanggaan bangsa 
ini, berbagi pengalaman kiprahnya di bisnis 
yang begitu maskulin. Dalam forum tersebut, 
Karen memberikan semangat kepada kaum 
perempuan untuk berani menerima tantangan 
jika diminta menjadi leader.  Terbukti ketika 
memimpin Pertamina, Karen bersama direksi 
lain dan dukungan para pekerja bisa membawa 
perusahaan menduduki ranking 122 perusahaan 
terkemuka di dunia.

Kontribusi perempuan sebagai penggerak 
ekonomi, tidak hanya dilihat dari jabatan yang 
diembannya. Perempuan mengabdi di dunia 
pendidikan, pemberdayaan usaha wanita, 
serta perempuan yang tekun dalam usaha 
kecil menengah, menjadi kekuatan pendorong 
kemajuan ekonomi global.

Karena itu, beruntung kiranya perusahaan 
ini juga memberikan tempat kepada kaum 
perempuan untuk berkontribusi dalam berbagai 
bidang. Banyak pekerja perempuan yang 
diberi kepercayaan menduduki jabatan dari 
tingkat manager hingga direksi. Semangat 
forum APEC Women ini bisa mendorong para 
pekerja perempuan untuk berani menerima 
tantangan ke depan serta tidak menjadikan sisi 
kelemahannya sebagai pertahanan agar tetap 
dalam areal comfort zone.

Sebuah bukti nyata, para perempuan dari 
berbagai negara yang berbicara dalam forum 
tersebut bisa membuktikan dirinya menjadi 
orang ‘penting’ karena berani menerima tan
tangan, optimis menatap masa depan sehingga 
mampu menjadi pendorong ekonomi global. 
Pertemuan praKTT APEC ini paling tidak bisa 
memberikan semangat bagi pekerja perempuan 
lainnya.•
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Pertamina Semarakkan 
Hari Pelanggan Nasional 2013

RESUME
pekan ini
lIFtING 2014 DISePakatI 
870 rIBu Barel
jakarta (Bisnis Indonesia) – Komisi VII 
DPR dan Kementerian ESDM menyepakati 
produksi terjual atau lifting minyak mentah dan 
kondensat dalam RAPBN 2014 sebesar 870 
ribu barel per hari. Usulan lifting yang disepakati 
itu sesuai dengan nota keuangan RAPBN 2014 
yang diusulkan pemerintah. Kedua lembaga itu 
juga menyepakati lifting gas bumi 1,24 juta barel 
setara minyak per hari sehingga lifting migas tahun 
depan diusulkan 2,11 juta barel setara minyak per 
hari. Dalam rapat kerja tersebut,  juga disepakati 
volume LPG tabung 3 kg yang disubsidi 4,78 juta 
ton. Kemudian subsidi biodiesel Rp 3.000 per liter 
dan Rp 3.500 untuk subsidi bioetanol. Sementara 
itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) belum 
disepakati asumsi pastinya. Hal itu disebabkan 
masih belum stabilnya perekonoman dunia. 
Karena itu, asumsi pasti kuota BBM bersubsidi 
pun belum disepakati. Sampai saat ini ICP yang 
disepakati masih dalam kisaran 100  115 dolar 
AS per barel.

PertaMINa DIuSulkaN 
taNGaNI teNDer MINyak 
BaGIaN NeGara
jakarta (Kompas) – Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi berencana tidak lagi melaksanakan tender 
minyak mentah bagian pemerintah yang tidak 
terserap atau tidak cocok dengan spesifikasi 
kilang di dalam negeri. Pelaksana tender minyak 
akan dialihkan kewenangannya ke Pertamina. 
“Kami mengusulkan agar SKK Migas tidak 
lagi menangani masalah pemanfaatan minyak 
bumi. Kami ingin fokus hanya pada mencari dan 
menyediakan minyak dan gas bumi. Nantinya yang 
memanfaatkan sesuai tugasnya ke Pertamina,” 
kata Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas J. 
Widjonarko. Penghapusan kegiatan tender 
minyak bagian negara di lingkungan SKK Migas 
itu akan diberlakukan secepatnya. Menurutnya, 
SKK Migas berkeinginan mengoptimalkan kilang 
Pertamina agar bisa menyerap seluruh produksi 
minyak bagian negara. Artinya, minyak bagian 
negara itu diharapkan bisa dimanfaatkan hanya 
untuk Pertamina. “Selama ini ada minyak bagian 
negara yang tidak bisa diolah di kilang Pertamina 
dengan volume 1015 persen dari total produksi,” 
jelasnya.•

PHe keMBaNGkaN SHale 
GaS
jakarta (Kontan) – PT Pertamina Hulu Energi 
menyiapkan investasi senilai 28,4 juta dolar 
AS untuk pengembangan shale gas di PSC 
MNK Sumbagut selama tiga tahun ke depan. 
Rencananya perusahaan ini akan mengebor dua 
sumur eksplorasi di blok tersebut. Diperkirakan, 
PSC MNK Sumbagut diperkirakan mengandung 
potensi shale gas sebesar 18,56 triliun kaki kubik 
(tcf). Direktur Utama PHE Ignatius Tenny Wibowo 
mengatakan, pihaknya akan melakukan studi 
lanjutan untuk memastikan besaran kandungan 
shale gas di area rencana eksplorasi tersebut.
rianti octaVia
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jakarta – Menyambut Hari 
Pelanggan Nasional yang jatuh 
setiap tanggal 4 September, 
segenap insan PT Pertamina 
(Persero) mengikuti parade  
dengan berjalan kaki dari Kan
tor RRI di Jalan Medan Mer
deka Barat menuju Bun daran 
HI bersama 54 perusahaan 
lainnya, Minggu (1/9). 

Sebagai ungkapan ra
sa terima kasih kepada pe
langgan setianya, selama 
parade, Pertamina membagi
bagikan souvenir kepada 
para pengunjung ataupun 
pengguna jalan yang sedang 
melakukan aktifitas olahraga di 
minggu pagi yang bertepatan 
dengan car free day. 

Rombongan  pa rade 
y a n g  d i k o m a n d o  o l e h 
Manager Commercial Retail 
Fuel Marketing Pertamina 
Waljiyanto ini membentangkan 
spanduk yang bertuliskan 
“Kepercayaan Pelanggan 
Menjadikan Kami Lebih Baik” 
di sepanjang perjalanan. 
Perusahaan lain yang ikut 
serta dalam parade tersebut 
di antaranya PT Telkomsel, PT 
Astra Oto Parts Tbk, Unilever, 
Garuda Indonesia, Alfamart, 
PT Matahari Dept Store Tbk, 
Soho Group, Panorama Tours, 
dan lainlain.

“Perusahaan tanpa pe
langgan itu nonsense. Ka rena 
itu, kita berikan apa yang 
menjadi hakhak pelanggan. 
Kita terus berupaya mem
ber ikan pelayanan yang 
excellent sebagai mutu pe
layanan yang optimal,” ujar 
Waljiyanto. 

“Senyum Pe langgan 
Se nyumku Juga” menjadi 
slogan dalam merayakan 
Hari Pelanggan Nasional kali 
ini. Kualitas layanan berperan 
penting dalam menciptakan 
loyalitas pelanggan dalam 
jangka panjang dan karena 
kualitaslah perusahaan bisa 
maju dan berkembang.

surabaya
Di Surabaya, tim mana

jemen Marketing Operation 
Region V “turun gunung” 
untuk melakukan pelayanan 
langsung kepada konsumen 
di SPBU melalui program 
Management On The Road. 
Hal ini merupakan apresiasi 

kepada pelanggan yang 
setia menggunakan produk
produk Pertamina.

“ In i  ada lah  bentuk 
terima kasih kami kepada 
masyarakat yang set ia 
menggunakan  p roduk 
Pertamina. Khusus hari 
ini, konsumen dilayani oleh 
tim manajemen Pertamina 
Marketing Ope ration Region 
V, ”  u ja r  GM Market ing 
Operation Region V Afandi.

Pelayanan khusus dilak
sanakan di SPBU COCO 
Pertamina yang ada di Jl. 
Jemursari, Jl. Dr Soetomo 
dan Jl. Dupak. 

“Ini adalah kesempatan 
bagi kami untuk semakin 
memperkenalkan produk
produk kami. Konsumen juga 
dapat berdialog langsung de
ngan manajemen mengenai 
produkproduk,” ujarnya.

Program ini ke depannya 
akan digulirkan untuk seluruh 
pekerja Pertamina di Kantor 
Region Surabaya mula i 
SeptemberDesember 2013. 
Dengan demikian, setiap 
peker ja dapat berperan 
se bagai marketer produk 
dan bisa mendukung target 
penjualan perusahaan.

Selain ter l ibat dalam 
penjualan produk perusahaan, 
pekerja juga akan terlibat 
da l am keg i a t an  sos i a l 
perusahaan seperti menjadi 
volunteer penanaman pohon, 
mengajar di sekolah, di sekitar 
kantor, dan lainlain.

Medan
Pertamina Sales Region 

I Lubricants membagikan 
b u n g a  m a w a r  k e p a d a 
pengguna kendaraan di Kota 
Medan di pusat keramaian 
seperti Simpang Merdeka 
Walk, Bundaran Air Mancur 
Petisah, SPBU COCO Putri 
Hijau, dan Bengkel Olimart Jl. 
Adam Malik.

“Pada  ha r i  i n i  kami 
berinteraksi secara langsung 
dengan masyarakat Kota 
Medan sebagai bentuk rasa 
terima kasih kami kepada 
pelanggan yang selalu setia 
menggunakan pe lumas 
Pertamina,”  ungkap Werry 
Prayogi – Lubricants Sales 
Region Manager I.

T idak hanya sekadar 
membagikan bunga mawar 

saja, khusus pada momen 
ini setiap pembelian produk 
Fastron akan mendapatkan 
voucher Pertamax gratis 
sebesar Rp. 100.000.

Senada dengan Werry 
Prayogi, Assistant Market 
A n a l y s i s  P e r t a m i n a 
Lubricants, Yudho Baskoro, 
menambahkan, masyarakat 
K o t a  M e d a n  t e r l i h a t 
menunjukkan respon sangat 
positif terhadap kegiatan bagi
bagi bunga mawar kepada 
para pelanggan. Beberapa 
diantara pengguna kendaraan 
bahkan berterusterang 
bahwa mereka pengguna setia 
produk pelumas Pertamina 
dan bangga melihat bentuk 
penghargaan BUMN in i 
kepada pelanggannya.•irli/

Mor V/Mor i

Medan
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Mengelola Gen y 
Menuju World Class

Direktur utama Pertamina orasi Ilmiah di 
Sarwono
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Refinery Unit Harus Implementasikan Pedoman turn around kelas Dunia

jakarta - Satusatunya pemain Indonesia 
yang masuk 1.000 besar dunia, Rory Hie (24), 
akhirnya memperbaiki ranking dunianya setelah 
bermain baik dan tampil sebagai juara kedua di 
turnamen Asian Development Tour (ADT) PGM 
Trengganu Masters, Malaysia. Dengan posisi ini 
Rory Hie berhasil mendapat nilai 2,60 dan saat 
ini berada pada posisi 720 dunia (dengan nilai 
dunianya 0,16). 

Posisi pertama dunia tetap dipegang pegolf 
AS Tiger Woods dengan skor 14,3 walaupun 
kemarin hanya tampil sebagai juara kedua di 
bawah pegolf Australia Adam Scott (sekarang 
Scott rangking 2 dunia dengan skor 9,43) yang 
menjuarai turnamen Barclays Fedex di New 
Jersey, AS pada 25 Agustus 2013. 

Ini baru pertama kal i  bagi Rory Hie 
mendapatkan nilai dalam ranking dunia yang 
hingga minggu lalu posisinya di level 842. Namun 
dengan penampilan yang cukup baik sebagai 
posisi kedua di Malaysia ini ranking dunia Rory 
Hie langsung menanjak 122 kali. 

Ranking terbaik dari Asia sekarang ini 
dipegang pegolf muda Jepang Hideki Matsuyama 
dengan skor 3,33 dan berada pada ranking 28 
dunia.

Ranking dunia sangat menentukan dalam 
pertandingan golf  dan biasanya hanya ranking 
yang baik saja yang diundang untuk mengikuti 
pertandingan penting. Rory Hie merupakan 
pegolf pertama Indonesia yang masuk dalam 
ranking 1.000 besar dunia.•

b a l o n g a n  –  S V P 
Refining Operation Suhaimi 
mengingatkan kembal i 
Perta mina dituntut terus 
meningkatkan kinerja guna 
memenuhi amanat dan 
tuntutan pemerintah sebagai 
pemegang saham. Bagi 
Pertamina, dukungan baik 
dari pihak internal maupun 
eksternal merupakan modal 
kepercayaan, peluang, mo
men tum, dan peringatan, 
untuk Pertamina dapat 

rory Hie, 
Pegolf Pertamina 
raih ranking Dunia

jakarta – Direktur Utama 
Pertamina, Karen Agustiawan 
mendapat kehormatan untuk 
menyampaikan orasi ilmiah 
di kuliah khusus,  Sarwono 
Prawirohardjo Memoria l 
Lecture (SML) XI I I  yang 
digelar oleh Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
pada Kamis, (22/8).

Orasi tersebut bertajuk 
“Membangun Portofolio Energi 
NasionalPertamina : Overview 
dalam Pengembangan R & 
D dan Energi Baru Terba
rukan”.  Dalam orasinya 
Ka ren membahas tentang 
filo sofi Pertamina terhadap 
pengelolaan sumber da
ya  energ i ,  Research & 
Development (R&D) Per
ta mina, serta berbagai ini
s ia t i f  Per tamina da lam 
pengembangan energi baru 
terbarukan.

Karen mengungkapkan, 
dalam rangka meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas 
Pertamina sebagai peru
sahaan energi, maka  R & 
D menjadi kebutuhan yang 
mutlak. R & D menjadi bagian 
yang tak terpisahkan dalam 
pengembangan project dan 
technology center. Project dan 
technology center menjadi 
pondasi untuk mencapai 
aspirasi Pertamina 2025.

“Di sektor hulu, menjadi 
sebuah keniscayaan bagi 
Pertamina untuk senantiasa 
mengembangkan Technology 
Research & Development 
Activities,” ucap Karen.

Se jumlah ko laboras i 
research & technlogy telah 
dilakukan oleh Pertamina, 

seperti Catalyst Synthetis : 
Hydrotreating for oil refining, 
Catalyst for biofuel refining 
yang bekerja sama dengan 
ITB, Biofuel dan Lube Base 
(NOC/IOC), dan masih banyak 
lainnya.

Karen menyadari, sampai 
dengan saat ini Pertamina 
belum sepenuhnya memiliki 
R & D yang well establish 
sebagaimana yang dimiliki 
oleh perusahaan migas kelas 
dunia lainnya. Menurutnya 
kegiatan R & D masih bersifat 
sektoral di masingmasing 
Direktorat. 

“Silabus R & D sudah 
d imasukkan  ke  da l am 
silabus Corporate University 
yang diharapkan mampu 
mengubah mindset pekerja 
akan bisa melaksanakan 
proyek yang andal, tepat 
waktu dan sesuai budget,” 
ungkap Karen.

H a d i r  d a l a m  a c a r a 
tersebut Menteri Riset dan 
Teknologi Indonesia, Prof.
Dr. Ir.  Gusto Muhammad 
Hatta,  Kepala LIPI, Prof. Dr. 
Lukman Hakim serta para 
peneliti senior dan pejabat 
lainnya.

Kepala LIPI, Prof. Dr. 
Lukman Hakim mengatakan, 
Karen dipilih karena dinilai 
sebagai perempuan paling 
berpengaruh di industr i 
minyak dan gas (migas) 
d u n i a  v e r s i  l e m b a g a 
training dan event Terrapinn 
yang berbasis di London, 
Inggr is .  Karen menjad i 
eksekutif urutan pertama 
versi lembaga tersebut. Di 
bawah kepemimpinan Karen, 
Pertamina menduduki urutan 
ke 122 dalam jajaran Fortune 
500 bersanding dengan 
perusahaanperusahaan 
terbaik dunia. 

“Tak hanya i tu sa ja, 
be rbaga i  p res tas i  pun 
diraih nya sejak menduduki 
jabatan Direktur Utama pada 
5 Februari 2009 hingga saat 
ini,” ungkap Lukman Hakim.

D a l a m  r a n g k a i a n 
perayaan hari ulang tahun 
LIPI ke 46  tersebut,  LIPI juga 
memberikan penghargaan 
Sarwono Prawirohard jo 
(Sarwono Award) XII tahun 
2013 kepada Prof. Dr. Thomas 
D j a m a l u d d i n ,  s e o r a n g 
astronomiastrofisika dari 
Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional (LAPAN). 
“Sarwono Award merupakan 
wujud apresiasi LIPI kepada 
prestasi ilmiah serta dedikasi 
yang telah dicapai oleh ilmuan 
tanah air di kancah nasional 
maupun internasional,” imbuh 
Lukman Hakim.•sahrul haetaMy 

ananto

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan orasi ilmiah bertajuk “Membangun Portofolio Energi NasionalPertamina : 
Overview dalam Pengembangan R & D dan Energi Baru Terba rukan”.

terus berubah meningkatkan 
kinerjanya . 

Hal tersebut dikatakan 
Suhaimi pada pembukaan 
”Turnaround (T/A) Academy 
2013” di RU VI Balongan. TA 
Academy diadakan selama 
dua hari di Cirebon dan  
diikuti oleh seluruh praktisi 
turn around dari seluruh 
RU.

Suhaimi menegaskan, 
pe laksanaan eksekus i 
TA adalah bagian dar i 

pemeliharaan kilang yang 
terencana dengan tujuan 
mengembalikan performance 
kilang yang telah turun untuk 
mencapai kondisi seperti 
design awal. 

“Pertamina telah memiliki 
pedoman manajemen TA (TA 
Brick) yang bagus  dan sudah 
terbukti hasilnya dalam Pilot 
TA di RU VI Balongan tahun 
2010. Agar para pekerja 
baru menjalankan preparasi 
TA sesuai pedoman, perlu 

dibekali dengan ilmu dan 
pengetahuannya sehingga 
yang bersangkutan  mema
hami tuntutan pekerjaan 
yang dimaksud,” tegasnya. 

Inisiatif TA Academy ini 
digulirkan dengan tujuan 
meningkatkan kua l i tas 
TA melalui pemahaman 
preparation TA yang benar. 
“Melalui TA Academy ini kita 
samakan kembali persepsi 
d a n  p e m a h a m a n  TA 
Preparation dan Execution 

sesuai Pedoman yang ada 
di seluruh Refinery Unit untuk 
mencapai target TA yang 
diharapkan, berupa zero 
accident, tepat mutu dan 
tepat waktu ,” katanya.

TA Academy d i lak
sanakan bekerja sama de
ngan Pertamina Corporate 
University. Pelaksanaan 
Module Pembelajaran di
sesuaikan dengan tahap 
preparasi TA yang sedang 
di lakukan RU sehingga 

bersifat  learning by doing 
dan bergulir ke setiap RU.   

VP Reliability Pertamina 
Irwan berharap para peserta 
dapat mengikuti kegiatan ini 
secara maksimal.   ”Melalui T/A  
Academy diharapkan dapat 
membantu pelaksanaan TA 
di setiap RU karena kegiatan 
TA merupakan investasi 
keandalan ki lang untuk 
jangka panjang (35 tahun),” 
ujarnya.•ru Vi
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Pemanfaatan tanah 
Penyangga Sekitar 
ru VI Balongan

SMe & Sr Partnership Program region JBB 
dan Pertamina Motor Club adakan Bakti Sosial
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Direktur Pengembangan PT Perta Medika, dr. Fajar Wicaksono menyerahkan alat peraga kepada Kepala SD Negeri 249, 
Sri  Mulyati.

banten - SME & SR Partnership  Program Region JBB bekerja 
sama dengan Pertamina Motor Club (PMC) mengadakan bakti 
sosial dengan tema “Social Activity Beginning Year 2013 II”.  Bakti 
sosial difokuskan pada pemberian bantuan pendidikan dengan 
target 600 siswa sekolah dasar yang berlokasi di Pandeglang 
Banten. Total bantuan yang disalurkan sebesar Rp. 96,6 juta berasal 
dari SME & SR Partnership  Program JBB PT Pertamina (Persero). 
Dana tersebut  untuk penyediaan perlengkapan sekolah.

Bantuan diberikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu yang 
ratarata orang tuanya bekerja sebagai petani. Bantuan tersebut 
disalurkan  untuk 250 SDN Cinoyong I (UPT Dinas Pendidikan Kec. 
Carita Kab. Pendeglang),  50 siswa SDN Kawoyang I, 50 siswa 
SDN Kawoyang  II, 50 siswa SDN Labuan V, Kec. Labuan Kab. 
Pandeglang, 50 siswa SMP N 2 Carita,  50 siswa  SDN Bunyu Biru 
I, dan  100 siswa PAUD Kabupaten Pandeglang.

Acara ini juga turut didukung oleh  Enduro 4T, Pertamax, 
Contact Pertamina 500 000, Pertamina Patra Niaga, dan Pertamina 
Hulu Energi.•pMc

balongan -  Pada (21/8), berlokasi di 
sawah penyangga berlangsung panen gadu/
panen kedua perdana yang juga merupakan 
rangkaian kegiatan HUT ke68 RI. 

Suasana penuh keakraban terlihat 
pada acara panen yang menandakan rasa 
syukur masyarakat tani lahan penyangga 
Pertamina RU VI Balongan. Panen ini cukup 
menggembirakan dengan menghasilkan 
ratarata pada setiap hamparan mencapai 
9 ton/ha. 

 Kegiatan panen raya tersebut dihadiri 
Muspika Kecamatan Balongan Drs, H. 
Bastoni, MSi , AKP Iskandar dan Kapten inf. 
Tama Haryono, dinas instansi terkait, dinas 
pendidikan, KAUA Balongan serta para kuwu 
Kecamatan Balongan dengan perangkat 
desa, serta  Pjs. Public Relation Section Head 
RU VI Agus Raharman E. Watnaya. 

Dalam panen bersama juga diadakan 
lomba mancing berkelompok yang dihadiri 
oleh sekitar 300 orang.  

Camat Balongan  H. Bastoni  meng
ucap kan terima kasih kepada Pertamina 
khususnya RU VI Balongan yang telah 
bersinergi dengan baik. “Keberadaan kilang 
sangat kami rasakan dalam membantu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui bidang CSRnya. Masyarakat 
Balongan siap menjaga dan mendukung 
kelancaran dan keselamatan operasi kilang 
yang kita banggakan ini,” ujarnya.

Sementara Pjs. Public Relation Section 
Head RU VI Agus Raharman E. Watnaya  
menyatakan, selain membina petani melalui 
sistem jajar legowo, RU VI juga membangun 
tempat pembelajaran penggemukan sapi 
potong di area persawahan Komplek Bumi 
Patra. 

“Para petani selain bercocok tanam 
padi di tanah penyangga yang kurang lebih 
100 Ha, juga dibekali beternak karena 
pada saat ini jerami masih banyak sehingga 
dapat dimanfaatkan untuk makanan 
ternak. Sedangkan kotoran ternaknya bisa 
dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk/
kompos. Selain itu, dengan semakin 
sempitnya lahan pertanian, kegiatan ini dapat 
menjadi alternatif positif untuk memperluas 
peluang usaha di bidang pertanian dan 
peternakan. Sehingga dapat dijadikan 
pusat pembelajaran untuk peningkatan 
pemberdayaan masyarakat dan generasi 
muda di bidang pertanian dan peternakan 
secara berkelanjutan sebagai bekal usaha,” 
jelasnya panjang lebar.•ru Vi

plaju - Sebanyak 316 
anak SD Negeri dari 149 
Kecamatan Plaju mengikuti 
kegiatan Clino Gigi, program 
tanggung jawab sos ia l 
Pertamina bidang kesehatan 
dengan kegiatan pemeriksaan 
gigi gratis, Kamis (22/08).

Kegiatan dilaksanakan 
oleh Rumah Sakit  Pertamina 
Plaju bekerja sama dengan 
Poltekes Palembang, Per
satuan  Dokter Gigi Indonesia 
(PDGI) Cabang Palembang, 
dan Dinas Kesehatan Kota 
Palembang. 

Menurut Direktur Pengem
bangan PT Pertamedika, 
dr. Fajar Wicaksono, gigi 
merupakan bagian keci l 
sekali dari kesehatan, tetapi 
jika diabaikan pemeliharanya 
akan mengganggu kesehatan 
tubuh. “Karena itu kami 
berharap dengan kegiatan 
ini, bisa mendorong anak
anak mulai dari sekarang 
men jaga dan memelihara 
kesehatan gigi secara rutin,” 
harap Fajar.    

Aca ra  yang  d iawa l i 
dengan penyerahan secara 
simbolis paket alat kesehatan, 

alat peraga dan sikat gigi 
oleh Direktur Pengembangan 
PT Pertamedika, dr. Fajar 
Wicaksono kepada  Kepala 
Jurusan Keperawatan Gigi 
Poltekes Palembang, drg. 
Nandang Koswara, Kepala 
Sekolah SD Negeri 249, Sri 
Mulyati, S.Pd dan peserta 
cl ino  gigi  tersebut juga 
diisi dengan penyuluhan 
kesehatan gigi kepada anak
anak.

“Selama  pelaksanaan 
clino gigi, anakanak dibe
rikan  penyuluhan kesehatan 
gigi, sikat gigi masal, pemerik
saaan gigi dan proses pengo
batan gigi apabila terdapat 
gigi yang perlu mendapat 
perawartan,” ujar Pjs. Direktur 
Rumah Sakit Pertamina Plaju, 
dr. Syamsul Alam. 

Sementara itu  Kepala SD 
Negeri 249 Plaju Sri Mulyati, 
S.Pd mengatakan, pihaknya 

merasa bersyukur karena 
Pertamina RU III konsisten 
memperhatikan kesehatan 
terutama kepada anak
anak  SD. “Kami ber harap 
hendaknya bantuan ini dapat 
bermanfaat bagi anakanak. 
Mudahmudahan Pertamina 
tidak bosanbosan dalam 
memperhatikan kesehatan 
dan pendidikan anakanak,” 
ungkapnya.•ru iii
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ru III Plaju Bagikan 
2.000 Paket Sembako Gratis

Bantuan Pendidikan 
untuk anak Mitra kerja 
ru VI Balongan

GM RU III Ignatius Tallulembang menyerahkan secara simbolis sembako kepada warga Plaju Ilir.

jayapura -  Sebaga i 
bentuk Kepedulian Pertamina 
terhadap pekerja outsourcing, 
cleaning service, tenaga 
keamanan (sekuriti), serta 
driver yang  bekerja di ling
kungan Marketing Operation 
Regin VIII.  Pada (19/7)  General 
Manager Marketing Operation 
Region V I I I  Mohammad 
Irfan didampingi oleh Ketua 
Persatuan Wanita Patra (PWP) 
tingkat Wilayah Marketing 
Operation Region VIII serta 
disaksikan oleh Business 
Suppor t  Area  Manager 
Maluku  Papua Pulo Rencus 
Manurung menyerahkan  
1.000 paket sembako secara 
simbolis. Paket  tersebut juga 
diserahkan ke warga yang 
berdomisili di sekitar kantor 
Marketing Operation Region 
VIII. Paket sembako yang 
terdiri dari beras 5 kilogram, 
gula pasir 1 kilogram dan 
minyak goreng 1 liter ini juga 

plaju – GM RU III Plaju 
I g n a t i u s  Ta l l u l e m b a n g 
member i kan  b i ngk i san  
2000 paket sembako gratis 
kepada warga yang berada 
di ring I operasi perusahaan.  
Penyerahan secara simbolis 
dilakukan di Conference Room 
RU III Plaju, Selasa (16/7). 

Ignatius Tallulembang 
mengatakan, pembagian 
bingkisan merupakan program 
peduli  untuk masyarakat 
ku rang  mampu d i  dua 
Kecamatan, yaitu Kecamatan 
Plaju dan Kecamatan Ba
nyuasin I, Kabupaten Banyu
asin.  Selain itu pemberian 
bingkisan ini juga merupakan 
wujud kepedulian Pertamina 
sebagai dampak  kenaikan 
BBM yang  dinilai memberatkan  
masyarakat. 

“ D a l a m  s a t u  p a k e t 
sembako berisi beras, gula 
dan minyak goreng  senilai Rp. 
100 ribu. Untuk pembagiannya 
sendiri  Pertamina bekerja 
sama dengan Lurah dengan 
melibatkan RT, sehingga 

bingkisan tersebut  sampai 
kepada yang berhak me
nerimanya,” ujar  GM.

Lebih lanjut GM menga
takan, pemberian bingkisan 
ini bukan hanya dilakukan 
oleh RU III saja tetapi  oleh 
Pertamina Pemasaran dan 
Pertamina EP dengan jumlah 

yang berbeda, tergantung  
kebijakan mana jemen masing
masing.

Sementara itu  Lurah 
Mariana, Alaudin mengatakan, 
atas nama pemerintah dan 
masyarakat  Kecamatan 
P la ju  dan  Banyuas in  I 
mengucapkan terima kasih  

kepada pihak Pertamina 
yang telah peduli  kepda 
masyarakat  yang berada 
di ring I. “Mudahmudahan 
dengan pemberian sembako 
gratis ini dapat meringankan 
beban masyarakat,” ungkap 
Alaudin.•ru iii

indraMayu - PT Pertamina  (Persero) 
RU VI Balongan  memberikan beasiswa 
total senilai Rp 380.000.000 kepada 
266 siswa mitra kerja yang berprestasi 
mulai SD, SLTP, SLTA.  Penyerahan 
bantuan beasiswa tersebut dilaksanakan 
di Gedung Patra Ayu Perumahan Bumi 
Patra, Indramayu, Selasa (30/7).

Seluruh siswa penerima beasiswa 
merupakan anak dari mitra kerja RU VI 
Balongan yang berprestasi.  ke266 siswa 
penerima beasiswa tersebut terdiri atas 
120 siswa tingkat SD, 63 siswa tingkat 
SMP dan 84 siswa tingkat SMA. Dimana 
setiap siswa SD mendapat Rp. 1 juta, 
siswa SMP mendapat Rp 1.450.000, dan 
siswa SMA mendapat Rp 2 juta sehingga 
totalnya sekitar Rp 380 juta.

Sebelumnya, dalam pengajuan 
bantuan pendidikan itu calon peserta 
diwajibkan untuk melengkapi dokumen 
pendukung sebagai persyaratan untuk 
mendapatkan bantuan pendidikan. 
Pendaf ta ran penga juan bantuan 
pendidikan yang dilaksanakan dari tanggal 
1 Juni hingga 24 Juni 2013 dan ditujukan 
ke Public Relation RU VI Balongan. 
Selama kurun waktu pendaftaran, tim 
CSR yang merupakan bagian dari PR 
RU VI melakukan seleksi administratif dan 
seleksi nilai raport calon penerima.

Legal & General Affairs Manager 
RU VI Balongan A. Rendra Wachyand 
mengatakan, bantuan pendidikan untuk 
putraputri mitra kerja Pertamina RU 
VI Balongan ini merupakan salah satu 
program CSR di bidang pendidikan. 
Program ini merupakan salah satu 
dukungan Pertamina terhadap putra
putri bangsa Indonesia, yang sedang 
menempuh pendidikan dasar dengan 
baik.

Sementara itu salah satu dari orang 
tua murid, Samudi  mengaku senang 
dan bangga anaknya mendapat bantuan 
dana beasiswa tersebut. Selain dapat 
membantu meringankan biaya pendidikan 
juga sebagai motivasi bagi anak untuk 
terus meningkatkan prestasi di masa 
mendatang.

“Orang tua murid pada umumnya 
merasa senang anakanaknya mendapat 
bantuan dana beasiswa, meraka berdoa 
dan berharap semoga programprogram 
seperti ini dapat terus dilaksanakan 
sebagai wujud pedulinya perusahaan 
terhadap dunia pendidikan,’’ ujar Legal & 
General Affairs Manager RU VI Balongan 
A. Rendra Wachyand.• ru Vi

Marketing operation region VIII Peduli 
Masyarakat Sekitar operasi
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dilakukan di seluruh wilayah 
kerja Terminal BBM dan DPPU 
Maluku – Papua.  

P a d a  k e s e m p a t a n 
tersebut,  PT Pertamina 
(Persero) Marketing Operation 
Region VIII yang bekerja sama 
dengan Badan Dakwah Islam 
MalukuPapua dan SME &S R 
PP Maluku  Papua berbagi 
kebahagiaan kepada anak 
– anak yatim dari berbagai 
panti asuhan, warga sekitar 
wilayah operasi perusahaan, 
dan tenaga outsourcing 
perusahaan. 

Paket Ramadan sebanyak 
500 buah dan paket  sembako 
s e b a n y a k  5 . 0 0 0  b u a h 
dibagikan bersamaan dengan 
nuansa Ramadan 1434 H 
dalam sebuah rangkaian 
kegiatan Safari Ramadan 
Tim Manajemen Marketing 
Operation Region VIII. 

Paket Ramadan yang 
dibagikan kepada 500 anak 

yatim dan piatu dari berbagai 
panti  asuhan di wi layah 
Jayapura, Sorong, dan Ambon 
ini berisi peralatan ibadah dan 
peralatan sekolah. 

Mohammad Irfan sengaja 
mengundang juga anak
anak yatim dan piatu yang 
nonmusl im. “Saya k i ra 
semangatnya kali ini adalah 
persatuan dalam perbedaan 
dimana wilayah Maluku
Papua ini sangat beragam 
agamanya,” ujar Mohammad 
Irfan.  

Dalam kegiatan MWT 

yang merupakan sa lah 
satu agenda dalam Safari 
Ramadan, GM MOR VIII juga 
turut mengundang Hiswana 
Migas dan menyampaikan 
bahwa pencapaian Pertamina 
dalam Global Fortune 500 
kali ini adalah juga berkat 
kerja sama yang baik antara 
Pertamina dengan Hiswana 
Migas. Ia juga berharap, 
para mitra dan pengusaha 
migas tersebut juga dapat 
men ingka tkan  kua l i t as 
pelayanan kinerjanya kepada 
masyarakat•Mor Viii
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transForMasi  
S I N O P S I S

judul buku  : spiritual journey
penulis : prayogi r. saputra 
penerbit : kompas
Klasifikasi  : 704 4 Sup.s

 Peradaban di muka bumi ini, sesungguhnya 
merupakan replikasi dari Allah sendiri. Demikian kata 
Emha  Ainun Nadjib. Allah mereplikasikan zatNya ke 
dalam diri Adam. Sementara, Adam mentransformasikan 
zatullah itu menjadi budaya dan peradaban yang ada di 
dunia ini.   Namun, replikasi itu bisa dijelaskan melalui 
pendekatan logika modern: replikasi jasadiyah, bolean 
logic, dan fuzzy logic.   

Bolean logic secara sederhana adalah logika yang 
hanya mengenal dua kemungkinan, ya atau tidak, hitam 
atau putih, angka nol atau angka satu.  Sementara 
fuzzy logic adalah wilayah ketidakpastian di tengah 
kedua pilihan tersebut. Dalam bahasa analog di atas, 
fuzzy logic berarti wilayah  luas di antara angka nol dan 
angka satu.   

Dalam aplikasi budaya, bolean logic menjadi dasar 
bagi teknologi digital. Dia hanya mengenal on dan off, 
perhitungan angkaangka yang  pasti seperti kalkulator. 
Sementara fuzzy logic digunakan untuk teknologi kecer
dasan tiruan yang ditanam di dalam komputer. Fuzzy 
logic menjadi dasar bagi teknologi robot mulai yang 
sederhana hingga yang paling canggih saat ini. Emha 
Ainun Nadjib menerjemahkan fuzzy logic dan bolean logic 
dalam ranah peradaban manusia, mulai dari menjelaskan 
tentang DNA. 

DNA itu memasok tiga jenis informasi sebagai 
prototype manusia. Pertama adalah informasi jasadiyah, 
kedua memberikan informasi sistem, dan yang ketiga 
informasi rohaniah. Sehebatnya teknologi modern, 
menurut Emha, hanya sampai kepada bolean logic. 
Sementara peradaban rohani manusia yang membuat 
manusia merasa utuh, dan bisa berkomunikasi dengan 
alam semesta berada pada dimensi fuzzy logic.

Catatan perjalanan spiritual Emha Ainun Nadjib, yang 
bershalawat bersama jamaah orangorang yang berada 
dalam tataran psikologi mustadh’afin atau psikologi 
kaum lemah dan tertindas : psikologi masyarakat yang 
dipenuhi lubanglubang di hati karena berada dalam 
tubir semangat penghancuran akibat ketidak puasan, 
keputusan, dan amarah atas kebobrokan  dan kezaliman 
penguasa. 

Emha adalah spiritualitas. Bahkan saat melihat bangsa 
ini kewalahan menghadapi kezaliman dan kebobrokan 
dalam segala aspek kehidupan, ulama sekaligus 
budayawan dan seniman ini tetap mengedepankan 
upayaupaya spiritualreligius sebagai solusi. Emha 
mengajak orangorang di sekitarnya memohon intervensi 
Allah dengan bersalawat. Tujuannya satu, agar campur 
tangan Allah terjadi lewat caracara lembut ; bukan seperti 
yang dialami Nabi Nuh dan Kaum Ad.• perpustakaan
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tim knowledge Management (koMet)
Quality Management – Dit. Ga
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QMKorporat@pertamina.com

Ikut asesmen kinerja unggul BuMN ? 
Siapa takut !!!  

oleh Primawan Ratiansyah  Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Desy Puspitasari   Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Peran Person In Charge koMet 
Begitu Penting
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Kementerian BUMN telah menegaskan bahwa penetapan Key Performance 
Indicator (KPI) wajib menggunakan Kriteria Kinerja Unggul (KPKU) 
BUMN. Hal ini diperlukan untuk meyakini keselarasan dan konsistensi 
dalam penataan sistem pengelolaan kinerja pada BUMN. KPKU tersebut 
menggunakan perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab 
Kemasyarakatan. Adapun skor KPKU diharapkan dapat mencerminkan 
kualitas sistem pengelolaan kinerja BUMN.

Pada tanggal 16 Januari 2013, Sekretaris Kementerian BUMN telah 
mengeluarkan kebijakan bahwa proses penilaian BUMN berdasarkan KPKU 
tahun 2013 secara resmi digulirkan.

Merespon hal tersebut, diterbitkanlah Surat Perintah Direktur Utama No. Prin – 50 / C00000/2013S0 
tentang Tim Penyusun Dokumen Aplikasi Pertamina yang bertugas untuk menyusun Dokumen Aplikasi 
(DA) berdasarkan KPKU BUMN.

Kriteria ini sebenarnya merupakan adopsi secara total Malcolm Balridge Criteria for Performance 
Excellence (MBCfPE) yang sudah cukup lama dikenal dan diterapkan di Pertamina.

Penilaian KPKU ini terdiri dari 8 
kategori yang terdiri dari Profil Organisasi; 
Kepemimpinan; Perencanaan Strategis; 
Fokus Pelanggan; Pengukuran, Analisa, 
dan Manajemen Pengetahuan; Fokus 
Tenaga Kerja; Fokus Pada Operasi; serta 
Results.

Pada setiap kategori yang telah 
ditentukan, PIC yang telah ditunjuk untuk 
membuat DA selain dichallenge oleh PIC 
dari kategori yang lain, juga oleh para 
pejabat yang dianggap kompeten dan 
mewakili Fungsi Coprorate Secretary, 
PIMR, dan HR. Hal tersebut karena 
diharapkan DA ini bukan sematamata isian 
asal yang bersifat subjektif dari satu atau dua orang PIC saja, tapi merupakan penilaian secara holistic 
dari berbagai sudut pandang sesuai dengan kondisi apa adanya.

Selain untuk mengikuti asesmen tingkat BUMN, kegiatan penyusunan DA ini juga diharapkan 
bermanfaat untuk menilai seberapa besar kapabilitas Pertamina sebagai perusahaan yang bergerak dalam 
bidang energi. Dengan dilakukan asesmen akan terlihat suatu cerminan sejauh mana kita melaksanakan 
RJPP dan tingkat keselarasannya terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan. 

Suatu perjuangan yang panjang dan melelahkan untuk menghasilkan DA yang berkualitas. DA 
akhirnya dapat mendeskripsikan dengan jelas perihal proses bisnis sejak dari tahap perencanaan 
sampai implementasi. Begitu juga kelengkapan pedoman/STK/TKO dan data/infomasi tentang hasil 
selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat disajikan. Data pembanding yang relevan yang begitu pelik dapat 
juga diperoleh sesuai kebutuhan.

Setelah melalui tahapan yang panjang dimulai dari tahap penyiapan draft, konsinyiring awal, finalisasi 
draft, challenge session, dan finalisasi DA, kini DA telah dikirimkan ke pihak  BUMN sebagai bukti otentik 
keikutsertaan Pertamina dalam penilaian kinerja tingkat BUMN … sebait doa dipanjatkan … “Semoga 
hasil penilaian kinerja Pertamina memperoleh hasil maksimal dan memuaskan, serta Pertamina dapat 
menjadi BUMN terbaik di negeri ini” .. Aamiin.•

Beberapa waktu yang lalu Pertamina diakui sebagai Winner of 2013 Indonesian 
Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Study sekaligus membuka kesempatan 
menjadi Winner of 2013 MAKE Study Asia. Ada beberapa key success factor pencapaian 
tersebut dan salah satunya yang paling utama adalah peran Person In Charged (PIC) 
Knowledge Management Pertamina (KOMET). 

PIC sangat berperan penting mendukung pencapaian tersebut sebagai ujung tombak 
implementasi KOMET. Tercatat sejumlah 120 Pekerja memiliki amanah menggerakkan 
budaya berbagi pengetahuan di lingkungan kerjanya. Faktanya, sangat disayangkan 
bahwa penghargaan eksternal tersebut belum sepenuhnya direpresentasikan oleh 
kondisi internal yaitu pencapaian aset pengetahuan.

Per tanggal 30 Agustus 2013 
tercatat sejumlah 1474 aset penge
tahuan yang artinya masih 10% 
dari target 15% pada TW III tahun 
2013. Hasil evaluasi Tim KOMET 
mununjukkan bahwa ada beberapa 
hal yang menyebabkan hal tersebut 
terjadi. Salah satunya adalah belum 
efektifnya kinerja PIC KOMET di 
beberapa Fungsi karena kesibukan 
dan telah mutasi ke Fungsi lain 
sehingga mempengaruhi progress 
pencapaian KPI Other Operational Matric  Budaya Berbagi Pengetahuan.

Oleh karena itu Tim KOMET melakukan pemutakhiran data PIC KOMET untuk 
pembekalan dan koordinasi lebih lanjut. Bekerja sama dengan seluruh pejabat pemegang 
KPI Shared untuk mencari talent PIC KOMET yang memiliki integritas tinggi dalam 
membangun budaya berbagi pengetahuan. 

   

   

 

Semoga dengan pelaksanaan program ini, didapatkan PIC KOMET yang memiliki 
integritas membantu utilisasi aset pengetahuan seperti para PIC KOMET di UO/UB/AP 
yang selalu berkontribusi mendukung implementasi budaya berbagi pengetahuan.

The More You Share, The More You Get! Let’s Shared Knowledge!!!

9

Suasana Penyusunan & Challenge Session Penyusunan DA Pertamina

PIC KOMET yang aktif berkontribusi
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jakarta – Ketua Persatuan Wanita Patra tingkat pusat 
Direktorat Hulu Dwi M. Husen bersalaman dengan ibuibu 
anggota PWP pada acara Halal Bihalal 1434 H di Gedung 
Kwarnas, Ruang Auditorium, pada Rabu (4/9). Acara kali 
ini mengangkat tema “Menyatukan Hati dalam Halal Bihalal 
1434H” dan dihadiri oleh anak perusahaan dari fungsi Hulu 
dan juga mantan pengurus PWP Direktorat Hulu. Acara ini 
bertambah meriah dengan hadirnya  penyanyi Winda Idol 
dan pembagian doorprize.• priyo Widiyanto
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Pada saat di kantor, tentunya Anda tak selalu bekerja 
sendiri. Anda akan berurusan dengan rekan kerja lainnya 
untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, termasuk dengan 
atasan. Bagaimana cara agar hubungan selalu terjalin baik 
dengan atasan? Dilansir dari Inspiyr.com, inilah cara 
menjalin kerja sama yang baik dengan atasan: 

1. Memberikan masukan untuknya 
Pada umumnya, karyawan selalu mengeluh bahwa 

atasan mereka jarang memberikan masukan atau memuji 
pekerjaannya. Mereka merasa tak mendapatkan dukungan 
yang cukup dari atasan. Tapi jangan menyalahkan atasan 
karena Anda juga harus bertanya pada diri sendiri. 
Seberapa seringkah Anda memberikan masukan untuk 
atasan? Sadarilah bahwa atasan juga seorang manusia 
yang masih memiliki kekurangan. Untuk itu, coba Anda 
berikan masukan yang baik untuknya. Dengan begitu, 
atasan jadi mengetahui bahwa masukan yang diberikan 
oleh bawahannya itu sangat bermanfaat. 

2. tetap terlihat profesional 
Walaupun ingin bisa menjalin kerja sama yang 

baik dengan atasan, namun Anda harus berhatihati 
saat bertutur kata. Terkadang lebih mudah melihat 
atasan sebagai teman dan mulai bicara tentang halhal 
personal. Namun, hal tersebut bukanlah keputusan yang 
bijak. Atasan adalah atasan dan Anda sedang berada 
di lingkungan kerja. Jika ingin berbicara mengenai hal 
personal, maka lebih baik pada teman yang sudah 
dipercaya saja. 

3. Mengetahui gaya komunikasinya 
Anda harus mengetahui gaya komunikasi atasan agar 

bisa menjalin kerja sama yang baik. Ketahuilah apakah 
atasan suka menggunakan email, chatting, telepon, 
atau bertatap muka langsung untuk mengomunikasikan 
sesuatu dengan bawahannya. Selain itu, Anda juga perlu 
mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara dengannya. 
Jika sudah mengetahui hal tersebut, maka Anda jadi lebih 
mudah menjalin kerja sama dengannya. 

4. Memakai email secara profesional 
Email merupakan sarana komunikasi yang lebih 

sering dipakai di tempat kerja. Biasanya, email yang 
Anda dapat dari atasan cukup membuat kesal. Namun, 
hatihatilah saat membalasnya dan tetaplah profesional. 
Ketahuilah bahwa cara Anda menggunakan email memiliki 
efek yang besar terhadap karier. Untuk itu, Anda harus 
selalu ingat bahwa sedang berada di lingkungan kerja 
sehingga harus bersikap sopan dan profesional. Itulah 
cara menjalin kerja sama dengan atasan. 

Ketahuilah, menjalin kerja sama yang baik bukan 
berarti Anda menjilat atasan. Bagaimanapun juga menjalin 
kerja sama yang baik itu sangat penting demi kelancaran 
pekerjaan.•sumber : ciricara.com

boyolali -  Cepat dan 
sigap! Tim pemadam langsung 
menempatkan posisi bersiap 
memadamkan api, sejurus 
kemudian air menyemprot 
filling shed Pertamax no. 2 
yang terbakar di Terminal 
BBM Boyolali.

Para pekerja TBBM Bo
yolali sudah terlebih dahulu 
dievakuasi dan tim medis 
mengantisipasi untuk mem
berikan pertolongan pertama 
dalam musibah ini. Suasana 
darurat ini hanya bertahan 
selama 1 jam karena dengan 
kesigapan tim pemadam, api 
berhasil ditaklukkan.

 K e j a d i a n  t e r s e b u t 
me rupakan bag ian dar i 
simulasi keadaan darurat 
terhadap objek vital nasional 

Inisiatif amankan obvitnas melalui 
Simulasi keadaan Darurat

yang diadakan Marketing 
Operation Region (MOR) IV 
di TBBM Boyolali, pada (8/9). 
TBBM merupakan objek vital 
nasional dalam penyaluran 
BBM kepada masyarakat. 

Menurut Operation Head 
TBBM Boyolali Zulkarnain, 
simulasi ini digunakan untuk 
melihat kesiapan organisasi 
keadaan darurat (OKD) jika 
terjadi keadaan darurat yang 
sebenarnya. “Kesiapan dilihat 
dari penjalanan prosedur 
or ganisasi, kemampuan tim 
dalam penanganan keadaan 
darurat maupun infrastruktur 
pendukungnya,” tambah 
Zulkarnain. 

Simulasi OKD merupakan 
latihan untuk melihat kesiapan 
tim yang sudah dilatih dengan 

menggunakan sarana dan 
prasarana yang ada dalam 
menghadapi keadaan da
rurat. 

Dengan visi menjadi per
usahaan energi nasional kelas 
dunia, faktor health safety 
security dan environment 
merupakan hal yang men
dapat perhatian utama dari 
perusahaan. 

“Sebaga i  sa lah satu 
lo kasi objek vital nasional 
dalam menjalankan tugas 
menyalurkan BBM kepada 
masyarkat, TBBM Boyolali 
harus bersiap diri, selain 
memang harus mendapat 
pengawasan dan pengamanan 
khusus agar tidak terjadi hal 
yang tidak diinginkan,” tutup 
Zulkarnain.•Mor iV 
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Menteri BuMN Menyaksikan Pemasangan rFID 
di SPBu CoCo
jakarta – Menteri BUMN Dahlan Iskan menyaksikan pemasangan dan sistem operasi tehnologi 
Radio Frequency Identification (RFID) di SPBU COCO Jl.H. Samanhudi, Sawah Besar, Jakarta Pusat, 
bersama Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Dwijanti Tjahjaningsih, didampingi 
oleh Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budiya dan Sekertaris Perseroan Pertamina 
Nursatyo Argo beserta jajaran manajemen Pertamina.•Wahyu nugraha
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BDI Perkapalan adakan khitanan Massal
jakarta –  Badan Dakwah Islam (BDI) Perkapalan Pertamina mengadakan khitanan 
massal, pada 22 Juni lalu. Acara yang diadakan di Kantor Perkapalan Pertamina tersebut 
diikuti 102 anak kurang mampu dari masyarakat sekitar. Kegiatan ini diharapkan dapat 
meringankan orangtuanya dalam menjalankan salah satu syariat Islam bagi anak laki
laki.•perkapalan
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Peserta Pusdiklat Migas kunjungi 
kilang ru VI Balongan
balongan – Sebanyak 15 peserta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas 
(Pusdiklat Migas) Cepu mengunjungi kilang RU VI Balongan, (19/6). Mereka ingin mengenal 
lebih jauh tentang kilang minyak Pertamina RU VI  sebagai kilang yang memiliki nilai strategis 
di tanah air. Rombongan peserta Pusdiklat Migas disambut oleh Legal & General Affairs 
Manager RU VI A Rendra Wachyand di ruang rapat OPI. Mereka mendapat penjelasan 
seputar kilang RU VI dari Public Relation RU VI Muslim Dharmawan. Ketua rombongan 
Ikhsan Kholis berharap kunjungan tersebut dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja 
sub sektor migas untuk berkompetisi melalui mekanisme ekonomi pasar.•ru Vi

asset 2 Gelar open House Halal Bihalal
prabuMulih – Asset 2 General Manager Tubagus Nasiruddin menggelar open house 
Halal Bihalal di Rumah Dinas Asset 2 General Manager, (19/8). Selain dihadiri pekerja Asset 
2, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh  Walikota Kota Prabumulih Ridho Yahya, Wakil Walikota 
Prabumulih Andriansyah Fikri, Ketua DPRD Kota Prabumulih Dipe Anom, Komandan Batalyon 
Zeni Tempur 2/SG Kota Prabumulih, Mayor Czi Srihartono serta tamu undangan lainnya. Para 
tamu juga dihibur oleh grup rebana dari Batalyon Zeni Tempur 2/SG Kota Prabumulih. Dalam 
kesempatan itu, Asset 2 General Manager Tubagus Nasiruddin menyampaikan penghargaan 
kepada pekerja dan mitra kerja yang selama masa libur Idul Fitri tetap melaksanakan operasional 
perusahaan.•pep aset 2
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Merayakan Hari kemenangan Bersama Warga Desa
sangatta - PT Pertamina EP Sangatta Field bekerja sama dengan Pemerintah Desa 
Sangkima menyelenggarakan Sholat Idul Fitri berjama’ah bersama warga di Halaman Kantor 
Desa Sangkima, pada (8/8). Sholat Idul Fitri yang dilakukan setiap tahunnya dihadiri lebih 
dari 1000 warga Sangkima dan warga Pertamina EP Sangatta Field. Sebelumnya, pada (7/8) 
malam, diadakan penyalaan kembang api, pawai obor, gerobak hias ketupat raksasa, gowes 
malam, dan takbiran keliling dalam rangka menyambut Idul Fitri. Acara dimulai pada pukul 20.30 
WITA di Kantor Desa Sangkima. Pawai dan takbiran keliling mengelilingi komplek Pertamina 
EP dan perkampungan Desa Sangkima yang berakhir lagi di Kantor Desa.•pep Field sangatta
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anak perusahaan

Fasilitas CNG Mother Station 
di Bitung Diresmikan

PeP Peduli Desa 
Sangatta Selatan
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Jajaran manajemen Pertagas foto bersama di fasilitas CNG Mother Station di Bitung, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, 
Kabupaten Tangerang.
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PHe WMo tembus 25.000 BoPD

tangerang - Pada 26 
Agustus 2013, PT Pertamina 
Gas (Pertagas) meresmikan 
salah satu proyeknya yang 
telah selesai dibangun, yakni 
fasilitas CNG Mother Station 
di Bitung, Desa Kadu Jaya, 
Kecamatan Curug, Kabupaten 
Tangerang. Acara tersebut 
dihadiri oleh Jajaran Direksi 
dan Manajemen Pertagas.

Direktur Utama Pertagas 
Gunung Sardjono Hadi (saat 
menjabat) mengapresiasi 
ker ja  keras t im proyek 
a t a s  k e b e r h a s i l a n n y a 
menyelesaikan pembangunan 
proyek CNG Mother Station. 
“Saya ucapkan selamat 
kepada seluruh anggota 
tim proyek. Keberhasilan 
menyelesaikan proyek ini 
adalah salah satu bukt i 
kepada stakeholders dan 
Pertamina bahwa proyek 
yang dikelola Pertagas dapat 
terlaksana dengan baik,” ujar 
Gunung pada sambutannya.

Fasil itas CNG Mother 
Station dengan kapasitas 
4 MMSCFD ini dibangun 

jakarta - PT Pertamina 
Hulu Energi West Madura 
O f f s h o r e  ( P H E  W M O ) 
kembali mencatatkan tinta 
emas didunia Migas dengan 
pencapaian produksi sebesar 
25.000 barrel oil per day 
(BOPD). Prestasi ini menjadi 
istimewa, sebab momentnya 
berdekatan dengan HUT RI 
Ke68 dan HUT PHE Ke6. 
Pencapaian Produksi  in i 
juga mendapatkan perhatian 
khusus dari Direktur Utama 
Pertamina (Persero), Ibu Karen 
Agustiawan dan Dirut PHE, 
Ign. Tenny Wibowo. 

Dalam tatap muka Direksi 
Pertamina bersama Direksi 
d a n  M a n a g e m e n  P H E 
beserta PHE WMO, Dirut 
Pertamina menyampaikan 
ucapan selamat kepada PHE 
WMO. “Selamat kepada PHE 
WMO yang telah menembus 
angka 25.000 BOPD. Saya 
merasa senang sekali karena 
dengan pencapaian ini, kita 

sangatta – Bersamaan dengan kegiatan 
pengobatan massal dan sosialisasi kesehatan ibu 
dan anak, PT Pertamina EP Field Sangatta juga 
meresmikan Pendopo Kantor Desa Sangatta 
Selatan, pada (5/6). Hadir dalam acara tersebut 
Sangatta Field Manager Abdul Muhar, Ketua 
Sekretariat Forum MultistakeholderCorporate 
Social Responsibility (MSHCSR) M. Hidayat, 
Kabag Humas Sekkab Kutai Timur Syahbudin, 
dan Kepala Desa Sangatta Selatan M. Sjaim.

“Pembangunan pendopo ini dimaksudkan 
agar masyarakat desa dapat sedikit terbantu. 
Semoga pendopo ini digunakan untuk temu 
wicara, dijaga sebaikbaiknya agar bermanfaat 
dan dirawat supaya awet,” ujar Abdul Muhar. 

Pembangunan pendopo ini merupakan  
realisasi dari perencanaan Program Pendukung 
Operasi (PPO) Tahun 2013 dan bagian dari 
agenda CSR perusahaan dengan dana sebesar 
Rp 200 juta yang diselesaikan pada akhir Mei 
lalu.•pep Field sangatta

dalam rangka membantu 
program pemerintah dalam 
menyediakan alternatif sumber 
energi yang ramah lingkungan 
dengan harga yang kompetitif 
untuk industri, khususnya di 
wilayah Bitung dan sekitarnya 
yang belum terjangkau oleh 
sistem pipa gas. 

Fasi l i tas ini dibangun 
melalui usaha niaga CNG 
yang akan didistribusikan ke 
konsumen dengan cara virtual 

pipeline yang menggunakan 
prinsip kompresi. Dimana, gas 
ditekan hingga tekanan 3.500
3.600 psig (240250 bar) 
dan ditampung dalam CNG 
Tube berupa skid module dan 
dapat dipindahkan dengan 
mudah menggunakan moda 
truk.

Melalui fasi l i tas CNG 
Mother Station di Bitung 
tersebut Pertagas berharap 
dapat memberikan manfaat 

tidak hanya kepada peru
sahaan namun juga untuk 
bangsa dan Negara, 

“Semoga Mother Station 
ini tidak hanya untuk industri 
semata, namun kedepannya 
dapat dikembangkan lagi 
untuk membantu pemerintah 
melaksanakan konversi BBM 
ke gas untuk transportasi,” 
ujar Gunung menutup sam
butannya.•pertagas

bisa membuktikan kepada 
Pemerintah bahwa kita mampu 
mengelola asetaset yang 
selama ini dipandang sebelah 
mata”. “Namun saya ingatkan 
agar kita jangan merasa puas 
dengan hasil saat ini. Prestasi 
Pertamina menempati posisi 
122 di Fortune Global 500 
menjadikan semua orang 
me l iha t  Per tamina  dan 
menginginkan kita sempurna,” 
imbuhnya.

Karen Agustiawan juga 
menginginkan agar PHE 
WMO terus meningkatkan 
p ro d u k s i n y a .  “ J a n g a n 
menyianyiakan kesempatan 
yang  sudah  mencapa i 
25.000 BOPD, tingkatkan 
terus. Tidak perlu merasa 
sombong, namun publikasi 
di media juga harus lebih 
proaktif, karena sektor energi 
kita masih terpuruk, maka 
prestasi seperti ini pantas 
untuk diberitakan”. 

“Karena kita beroperasi 

d i  offshore  maka tetap 
mengutamakan Health, Safety 
and Environment (HSE), Cost 
Efective-Efficient dan mencari 
inovasi baru. HSE harus 
nomor satu,” tegasnya.

Dirut PHE Ign Tenny 
Wibowo pada kesempatan 
yang sama merasa optimis 
pencapaian Produksi PHE 
WMO akan terus meningkat. 
“Dari perjalanan WMO selama 
ini, saya confident melihat 
jangka panjang, terutama 
tahun 20142015 produksi 
PHE WMO dapat meningkat 
pesat. Sebab dengan planning 
yang matang dan terencana, 
menurut saya sudah sangat 
realistis. Namun kita tetap 
b e r u p a y a  m e n e m u k a n 
inovasiinovasi baru untuk 
mencapai hasil yang lebih 
cepat. Salah satunya PHE 
WMO akan mengembangkan 
6 platform baru dalam satu 
tahun”.

“Enam anjungan baru ini 

diharapkan pada akhir 2014 
atau awal 2015 bisa selesai 
dan langsung dioperasikan. 
Sehingga hasil produksi tahun 
2015 bisa lebih meningkat lagi 
dari saat ini. 

Di era Pertamina Offshore, 
membangun 6 platform dalam 
satu periode adalah yang 
pertama kalinya, dan PHE 

WMO menjadi yang pertama. 
PHE ONWJ sendiri pernah 
membangun 3 anjungan 
dalam satu periode,” tambah 
Tenny Wibowo.

Dirut PHE juga meng
ingatkan,“Ini merupakan 
t an tangan  yang  ha rus 
dipersiapkan dengan baik. 
N a m u n  m e m b u t u h k a n 

resources ,  penga laman 
dan fokus yang mendalam 
sehingga waktunya bisa lebih 
cepat dan tepat. Sebab, bila 
tertunda akan berpengaruh ke 
kita semua. Dan HSE harus 
tetep menjadi perhatian. Kita 
ingin semua bekerja dengan 
baik,” harapnya.•phe
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Corporate Secretary PDSI Didapuk Jadi
“the rising Star” BuMN

Sharing Fasilitas Nusantara regas 
dan PHe  oNWJ Disepakati
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jakarta – Untuk memenuhi 
kebutuhan gas Perusahaan 
Listrik Negara (PLN) di Tanjung 
Priok, PT Nusantara Regas 
bersama PT Pertamina Hulu 
Energi Offshore North West 
Java (PHE ONWJ)   sepakat 
bekerja sama mengalirkan 
gas hasil regasifikasi gas alam 
cair (LNG). 

Penandatanganan Per
janjian Pemanfaatan Fa silitas 
secara Bersama (Facil ity 
Sharing Agreement/FSA) 
dilakukan Direktur Utama 
Nusantara Regas Hendra Jaya 
(saat menjabat) dan Direktur 
Utama PHE Ignatius Tenny 
Wibowo, disaksikan Deputi 
Pengendal ian Dukungan 
Bisnis SKK Migas  Lambok 
H. Hutauruk di Kantor SKK 
Migas, Jakarta, pada (29/8). 
“Ini salah satu upaya nyata 
ef is iensi di industr i  hulu 
migas,” kata Lambok dalam 
sambutannya.

Kerjasama ini merupakan 
potensi penerimaan negara 
bukan pajak (PNBP) dari sewa 
barang milik negara yang 
dibayarkan Nusantara Regas, 
sebesar 2,7 juta dolar AS.

PT Nusantara Regas 
menyediakan pasokan gas 

jakarta – Fungsi Corporate 
Secretary PT. Pertamina Drilling 
Service Indonesia (PDSI) 
dianugerahi penghargaan 
“The Rising Star” pada malam 
Penghargaan Sekretar is 
Perusahaan dan Kehumasan 
BUMN 2013 yang digelar oleh 
Media Pekerja BUMN, pada 
Jum’at (30/8).

Penghargaan ini diberikan 
karena PDSI dinilai sukses 
dalam pengelolaan manajemen 
kehumasan selama kurun 
waktu l ima tahun. PDSI 
sukses mendorong tata kelola 
perusahaan yang baik dengan 
menerapkan perubahan 
yang maju dan signifikan di 
perusahaan. 

“PDSI berhasil menunjuk
kan pertumbuhan lebih dari 75 
persen dalam aspek EBITDA, 

sangatta – Lebih dari 300 warga 
mengikuti bakti sosial Pertamina EP 
Asset 5 Field Sangatta. Bakti sosial diisi 
dengan pengobatan massal serta sosialiasi 
kesehatan ibu dan anak  di Pendopo 
dan Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa 
Sangatta Selatan, Kutai Timur, Kalimantan 
Timur, pada (5/6). 

Peserta dalam pengobatan massal ini 
merupakan warga di Desa Sangatta Selatan 
dan Desa Singageweh yang dikoordinasikan 
melalui kepala desa setempat. Sebelumnya 
telah dilakukan pengobatan massal di 
Desa Sangkima dan Desa Sangkima 
Lama pada Maret lalu. Selain melibatkan 
tenaga medis dari poliklinik Pertamina EP 
Field Sangatta, kegiatan ini menggandeng 
Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, 
Puskesmas Sangatta Selatan dan Rumah 
Sakit Cahaya Sangatta. 

Sangatta Field Manager Abdul Muhar 
menyampaikan, kegiatan ini merupakan 
bagian dari pengabdian dan kepedulian 
terhadap masyarakat di sekitar area kerja 
Pertamina EP. “Kepedulian kami sudah 
menjadi rutinitas tahunan perusahaan. 
Kesehatan merupakan hal sangat penting 
dan sangat berharga bagi manusia. Karena 
itu, setiap tahun masalah kesehatan ini 
menjadi prioritas di dalam  CSR Pertamina 
EP,” jelas Abdul Muhar. 

Di selasela acara, Legal & Relation 
Assistant Manager Nanang Electra A. 
berharap kegiatan ini dapat memberikan 
manfaat bagi masyarakat sekitar ring 
I  Per tamina EP.  “Terutama da lam 
meningkatkan kesehatan, yang secara 
tidak langsung akan berdampak pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat,” 
ujar Nanang.•pep Field sangatta

(dari hasil regasifikasi Liquefied 
Natural Gas (LNG)) melalui 
fasil itas Floating Storage 
Regasification Unit (FSRU) 
di lepas pantai Jakarta dan 
Onshore Receiving Facility 
(ORF) di Muara Karang. 
Sedangkan PHE ONWJ 
antara lain bertanggung 
jawab mengal i rkan dan 
memasok gas ke pembangkit 
tenaga listrik milik PT PLN 
(Persero) yang berlokasi di 
Muara Karang dan Tanjung 

Priok, termasuk jalur pipa 
dari Muara Karang sampai 
Tanjung Priok.

Setelah penandatanganan 
perjanjian ini Nusantara Regas 
akan mengalirkan gas dari 
FSRU melalui fasilitas tersebut 
sampai dengan titik serah di 
ORF ONWJ Tanjung Priok. 
Dengan masa berlaku 3 tahun, 
biaya sewa atas pemanfaatan 
fasilitas bersama menjadi 
beban Nusantara Regas. 

“Secara komprehensif 

Nusantara Regas berkokitmen 
m e n u n j u k k a n  k i n e r j a 
terbaik untuk memenuhi 
kebutuhan pa sokan gas bagi 
pembangkit listrik PLN Muara 
Karang dan Tanjung Priok. 
Termasuk secara konsisten 
melaksanakan bisnis sesuai 
kaedah HSSE dan Good 
Corpora te  Cove r nance 
(GCG),” ujar Direktur Utama 
Nusantara Regas Hendra Jaya 
dalam sambutannya.•nusantara 

regas

Kerja sama PT Nusantara Regas dan PHE ONWJ menjadi bukti sinergi bisnis yang bagus di antara sesama anggota 
keluarga besar Pertamina

ROI, ROA dan operating 
margin serta pertumbuhan 
operating revenue diatas 25 
persen,” imbuh Furqon, salah 
satu Juri penghargaan itu dari 
Fortune PR.

Penghargaan tersebut 
diter ima oleh Corporate 
Secretary PDSI Arief Widodo. 
Terkait dengan anugerah ini 
Arief mengungkapkan bahwa 
ini adalah suatu kebanggaan 
sekaligus tantangan di masa 
depan bagi perusahaan.

“Untuk ke depannya 
ma na jemen pengelolaan 
perusahaan bisa lebih baik 
lagi, penerapan GCG akan 
lebih ditingkatkan lagi,” kata
nya.

Selain PDSI penghargaan 
“The R is ing  Star ”  juga 
diberikan kepada Kehumasan 

PT Bank BRI Syariah. Peng
hargaan in i  merupakan 
ajang penghormatan kepa
da kiner ja dan keuletan 
para Humas BUMN atas 
kinerja gemilangnya dalam 
menyampaikan visi, misi, dan 
kinerja perusahaan kepada 
stakeholder/publik untuk 
mencapai kesuksesan bisnis 
di industrinya

Penghargaan ini terdiri dari 

berbagai kategori, termasuk 
beberapa penghargaan 
khusus seperti Most Inspiring 
Communicator yang diterima 
oleh Menteri BUMN Dahlan 
Iskan.

P roses  se l eks i  dan 
pen i l a i an  penghargaan 
ini dimulai sejak Juli lalu 
melalui berbagai tahapan 
penyaringan.•sahrul haetaMy 
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Sinergi Pertamina - Polda Sumbar 
amankan objek Vital Nasional

POSISI

WaWan darMaWan
Project Manager Karaha
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dody prasetya
M & T Representative 
Pertamina Timor Leste
Direktorat Pemasaran & Niaga

darius darWis
Project Coordinator PSO 
Fuel Monitoring & Control System
Direktorat Pemasaran & NiagaFo
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sapto ciptadi
Manager Perencanaan & Evaluasi,
Perencanaan & Pengembangan,
Perencanaan & Pengembangan,
PT Pertamina Geothermal EnergyFo
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MaWardi
Manager Rekayasa & Sarana Fasilitas,
Manajemen Operasi & Utilisasi,
Operasi, 
PT Pertamina Geothermal EnergyFo
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tedi Mulyana
Manager CDM
Perencanaan & Pengembangan,
Perencanaan & Pengembangan,
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padang - Sebagai tindak 
lanjut kerja sama pengamanan 
objek vital nasional strategis 
d i  sektor  energ i  antara 
Pertamina dan Kepolisian 
Republik Indonesia (Polri), 
Marketing Operation Region 
1 Sumatera Bagian Utara 
bersama Kepolisian Daerah 
S u m a t e r a  B a r a t  j u g a 
melakukan penandatanganan 
Nota Kesepahaman antara 
kedua pihak, pada (30/7).

K e s e p a h a m a n  y a n g 
tertuang dalam petunjuk la
pangan penyelenggaraan pe
ngamanan perusahaan minyak 
dan gas bumi di lingkungan 
Pertamina Marketing Ope
ration Region (MOR) I di Pro
vinsi Sumatera Barat ini di
tan datangani oleh GM MOR 
I Giri Santoso dan Kapolda 
Su matera Barat Brigjen Pol 
Drs. Noer Al i di Gedung 

cilacap - Sejumlah pe
ngurus baru Persatuan War
tawan Indonesia (PWI) wilayah 
Jateng VI yang berkedudukan 
di Purwokerto berkunjung ke 
Refinery Unit IV Cilacap. 
Rombongan PWI  yang 
dipimpin oleh ketua barunya 
Sigit Oediarto diterima oleh 
General Manager RU IV 
Cilacap Edy Prabowo beserta 
sejumlah manajemen di ruang 

padang – Untuk melihat 
secara langsung kegiatan 
operasional dan layanan BBM  
dan Non BBM di wilayah 
Sumatera Barat, GM Marketing 
Operation Region (MOR)  I  Giri 
Santoso melakukan kun  jungan 
Management Walkthrough  ke  
tiga lokasi, yaitu  Terminal 
BBM Teluk Kabung, Gedung 
Pelumas Bypass dan diakhiri 

Kantor Polda Sumatera Barat, 
Padang.

Kesepahaman tersebut 
dimaksudkan untuk mengatur 
kerja sama antara Pertamina 
dan Po l r i  da lam upaya 
pengamanan objek vi ta l 
nasional strategis, khususnya 
asetaset operasional dan 
distribusi produk energi yang 
dikelola oleh Pertamina.

Pada kesempatan itu 
Giri Santoso mengapresiasi 
Polri atas dukungan dan kerj 
asama untuk mendukung 
operasional Pertamina di 
wilayah Sumatera Barat di 
lokasilokasi  vital, seperti 
Terminal BBM Teluk Kabung di 
Bungus, DPPU Minangkabau 
di Pariaman, Gudang Pelumas 
di by Pass Padang dan Kantor 
Cabang Pemasaran Padang 
di Jl. Veteran. 

“Semoga nota kesepa

haman ini dapat meningkatkan 
sinergitas antara Pertamina 
dan Polri dalam upaya pe
ngamanan objek vital nasional. 
Khususnya asetaset sektor 
energi yang berada di dalam 
pengelolaan Pertamina,” ujar 
Giri Santoso.  

Giri berharap kerja sama 
yang sudah terjalin selama ini 
dapat berjalan semakin baik 
dan mampu memaksimalkan 
pengamanan asetaset vi
tal Pertamina yang juga 
men jadi objek vital nasional 
bangsa.•Mor i 

GM Marketiong Operation Region I Giri Santoso dan Kapolda Sumatera Barat 
Brigjen Pol Drs. Noer Ali menandatangani nota kesepahaman pengamanan 
obyek vital nasional.

ru IV Jalin Hubungan Baik 
dengan PWI Jateng VI

rapat dua head office.
Edy Prabowo berharap 

Pertamina dan wartawan 
memiliki ikat an silaturahmi 
yang de kat sehingga dapat 
sa l ing membantu dalam 
menyam paikan informasi 
yang benar kepada ma
syarakat.

Hal senada juga di sam
paikan oleh Sigit Oediarto. 
Pertamina dan wartawan 

memiliki kepentingan yang 
sama dalam memajukan 
bangsa. Kedekatan hu
bungan selama ini akan te
rus ditingkatkan sehingga 
informasi dan sosialisasi tidak 
terputus dan bisa sampai 
kepada publik.

“Beberapa kali Pertamina 
menggelar seminar mengenai 
dunia perminyakan yang 
di ikuti oleh temanteman 

wartawan. Hal tersebut sa
ngat membantu kami untuk 
mem pe r l uas  wawasan 
mengenai dunia perminyakan 
sehingga berita yang ditulis 
adalah berita yang berbobot,” 
ungkap Sigit. 

Pada kesempatan ini 
war tawan melakukan tanya 
jawab  dan  mengunjungi 
area kilang.•ru iV

Management Walkthrough di Wilayah 
operasi Pertamina Sumatera Barat

ke DPPU Minangkabau pada 
30 Juli 2013.

Kunjungan diawali de
ngan pemaparan oleh para 
Operation Head di masing
masing lokasi dan dilanjutkan 
dengan peninjauan ke la
pangan oleh Giri Santoso dan 
tim manajemen.

Dalam kunjungannya, 
GM MOR I Giri Santoso di

dampingi Manager HSSE 
Sunaryo, Marketing Branch 
Manager Pertamina Sumbar
Riau Freddy Anwar, Operation 
Head TBBM Teluk Kabung 
Bintang J. Rogahang dan 
Kepala DPPU Minangkabau 
Rudik Kuncoro. 

 Pada kesempatan yang 
sama Giri turun langsung 
untuk memeriksa keandalan 

sarana dan fasilitas pe ne
rimaan, penyimpanan dan 
penyaluran BBM. Selain 
itu,  Giri juga memeriksa 
aspek safety di lingkungan 
TBBM Teluk Kabung dan 
DPPU Minangkabau dengan 
mengetes kesiapan pompa 
pemadam dan water sprinkle 
di tanki timbun BBM.•Mor i
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Pelatihan Bina Mental untuk 
Peserta BkJt di rudal 004 Dumai 

ru VI Gelar kompetisi antar Shift

kick off Implementasi erP M&t 
representatif Pertamina timor leste

Fo
to

 : 
C

SS

jakarta - Terus berupaya 
melayani  pe langgannya 
dimanapun berada, begitulah 
prinsip yang dimiliki oleh 
Corporate Shared Service 
(CSS) dalam hal menyediakan 
layanan teknologi informasi 
dan komunikasi bagi Per ta
mina dan anak peru sa ha
an. Setelah sukses meng
implementasikan ERP di 
beberapa anak perusahaan 
baik dalam maupun luar 
negeri, kali ini CSS melayani 
kebutuhan M&T Pertamina 
Timor Leste. 

Implementasi ERP di 
M&T Pertamina Timor Leste 
ditandai dengan kick off yang 
berlangsung di Ruang Rapat 
Lantai M, Gedung Utama 
Pertamina. Kegiatan dihadiri 
oleh SVP Fuel Marketing 
& Distribution  Suhartoko,  
M&T Representatif Pertamina 
Timor Leste  Dody Prasetya, 
Head of Business Demand 
CSS   Benny Ishanda, 
Manager DRM CSS Susilo 
Pramono dan anggota tim 
implementasi yang terlibat.

Saat ini M&T Representatif 
Pertamina Timor Leste me
miliki keuntungan yang cu kup 
besar, tetapi masih meng
gunakan aplikasi manual 
dalam proses bisnis sehingga 
menimbulkan potensi ke

salahan human error  & 
kurang akuntabilitas, bahkan 
informasi yang dihasilkan 
juga tidak real time. Selain itu 
juga keterbatasan jaringan 
menjadikan implementasi 
ERP mengalami kendala, 
untuk itulah kelengkapan 
infrastruktur dan proses 
bisnis diharapkan segera 
dibenahi agar implementasi 
berjalan lancar.

SVP Fuel Marketing & 
Distribution Suhartoko ber
ha rap agar implementasi 
ERP di Representatif Timor 
Leste segera terwujud untuk 
memudahkan proses bisnis. 
“Saat ini keuntungan yang 
didapat M&T Representatif 
Timor Leste mencapai 40 
miliar setahun sehingga mem
butuhkan implementasi ERP 
sesegera mungkin agar bisnis 
kami disana menjadi lebih 

mudah,” ungkap Suhartoko.
Head of Business De

mand Benny Ishanda menya
takan bahwa kegiatan kick 
off merupakan komitmen 
dan kesepakatan dari sisi 
CSS maupun customer . 
“Kita komit untuk segera 
me nyelesaikan implementasi 
i n i  dan  saya  berharap 
kawankawan infrastruktur 
segera membenahi  apa 
y a n g  k u r a n g  d i s a n a 
sehingga kita bisa optimal 
mengimplementasikan ERP 
di Representatif Timor Leste,” 
papar Benny.

Acara kick off dilanjutkan 
dengan overview project im
plementasi yang disam paikan 
oleh Manager DRM CSS Susilo 
Pramono dan dilanjutkan 
dengan penandatanganan 
berita acara Kick Off Im
plementasi ERP.•css

balongan – RU VI menye
lenggarakan kom petisi kom
petensi antar shift dengan 
acara puncak dilaksanakan di 
Gedung Patra Ayu Komperta 
Bumi Patra, Selasa (25/6). 
Kompetisi ini diikuti empat 
shift, yakni Shift A, Shift B, Shift 
C dan Shift D. 

Shift A tampil dengan 
succes story berjudul Efisiensi 
Pemakaian Fuel 21F102  
dengan Pengaturan Operasi 
FinFan 11E124/125. Shift B 
tampil dengan kategori ekpertis 
Optimasi Energy Consumption 
di Unit RCC. Shift C dengan 
success story  Opt imas i 
Pengaturan Refinery Fuel di 
Boiler Uti lities, sedangkan 
Shift D mempresentasikan 
materi dengan judul Mengatasi 
L im i tas i  Kapas i tas  Un i t 

Hydogen sebelum kegiatan 
Minor Shut Down 2012 de
ngan Metode Online Cleaning 
22E102. 

Production II Manager 
RU VI I Nyoman Subakti 
Irianto mengatakan, kom
petisi dimaksudkan untuk 
meningkatkan kerja sama 
dan kekompakan tim dalam 
satu shift dalam menjalankan 
operasional kilang. Menu
rutnya, kekompakan tim dapat 
meningkatkan awareness dan 
efisiensi sehingga operasional 
k i lang dapat  d i ja lankan 
seoptimal mungkin dengan 
aman dan andal.  Termasuk, 
dapat digunakan sebagai 
wahana knowledge sharing 
antar pekerja shift.

Kompet is i  yang baru 
per tama kali diadakan ini 

digulirkan dalam beberapa 
tahap, mulai Oktober tahun 
lalu hingga Mei 2013. SMOM 
RU VI Yulian Dekri berharap  
dengan diselenggarakannya 
kompetisi antara shift ini dapat 
meningkatkan motivasi pekerja 
sehingga dapat meningkatkan 
kompetensi pekerja. 

“Kesuksesan kompetisi 
tersebut terlihat pada per
baikan dari sisi bisnis dan 
ope rasional.  Sebab, j ika 
ke depannya tidak ada im-
prove ment, maka apa yang 
dilakukan dalam kompetisi 
ini dinilai tidak berhasil,”tegas 
Yulian.

Dalam kompetisi tersebut 
Shift A meraih juara 3, Shift D 
meraih juara 2 sekaligus juara 
umum, sedangkan Juara 1 
diraih oleh Shift B.•ru Vi

duMai - Sete lah 
mengikuti  pendidikan 
classroom, 60 peserta 
Bimbingan Kerja Juru 
Teknik (BKJT) 2013 
melanjutkan pelatihan 
bina mental dan di
siplin selama 14 hari 
di RUDAL 004 Bagan 
Besar – Dumai, pada 
(19/8).

Serah terima 60 
peserta dari Pertamina kepada Rudal 004 ini di pimpin langsung oleh Danden Arhanudse 
RUDAL 004 Mayor  Arh Novianto Firmansyah, SE.

“Bina mental dan disiplin ini bertujuan untuk membentuk sikap mental, melatih 
ke disiplinan para calon pekerja di RU II Dumai. Peserta dibina selama 14 hari dan 
diharapkan dalam pelaksanaannya seluruh peserta dapat melaksanakan tugas sesuai 
dengan arahan.” ungkap Novianto.

 Penggemblengan di RUDAL 004 Bagan Besar – Dumai diharapkan dapat me
mantapkan keimanan dan ketakwaan peserta BKJT kepada Tuhan YME, menyiapkan 
mental dan fisik peserta latihan dengan sebaik mungkin, meningkatkan jiwa sosial 
dengan menjalin kerja sama yang baik antar kelompok, menjauhkan diri dari rasa 
egois dan iri hati, serta menjalin komunikasi dua arah yang baik antara pelatih dan 
peserta.•ru ii 

Kirimkan pertanyaan seputar Human Resources melalui :
Telpon ke HR Customer Service di 021 - 381.6666 tekan 4 atau
Email ke servicedesk.hr@pertamina.com 
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review tender, 
Pertamina 
libatkan BPkP

Pertamina Gandeng 
tNI Gunakan envogas

jakarta – Launching peng
gunaan bahan bakar gas (BG) 
secara simbolis berlangsung 
di Mabes TNI Cilangkap, 
Jakarta Timur, Senin (2/9).

Launching dilakukan oleh 
Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) Jero 
Wacik bersama dengan 
Panglima TNI Laksamana 
TNI Agus Suhartono, Direktur 
Pemasa ran  dan  N i aga 
Pertamina Hanung Budya 
serta Direktur Gas Pertamina 
Hari Karyuliarto. Peninjauan 
pemasangan converter kit 
gas ini dilanjutkan dengan 

Menteri ESDM Jero Wacik berbincang dengan Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, 
dan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto pada acara launching penggunaan Envogas untuk kendaraan dinas TNI, di Cilangkap (2/9).

memasang stiker bertuliskan 
‘Go Green’.

Sebagai langkah awal, 
pemasangan conver te r 
kit  gas dilakukan pada 20 
kendaraan Paspampres TNI 
yang akan digunakan untuk 
mendukung kegiatan Asia
Pacific Economic Cooperation 
(APEC) pada bulan Oktober 
2013 di Bali mendatang.

“Apa yang  kita lakukan 
ini merupakan gerakan untuk 
mengurangi penggunaan 
BBM, khususnya Premium 
dan Solar. Penggunaan BBG 
jauh lebih murah dan ramah 
lingkungan. Jika TNI saja 
sudah menggunakan BBG, 
maka yang lain pun akan 
bergerak mengikuti,” ujar 
Jero.

Panglima TNI Laksamana 
TNI Agus Suhartono menga
takan, saat ini TNI telah 
diberi alokasi sebanyak 500 
converter kit. Alat tersebut 
akan  d igunakan  un tuk 
kendaraan operasional TNI di 
Jakarta dan Surabaya karena 

penggunaan kendaraan ope
rasionalnya cukup banyak. 
Pihaknya berharap kendaraan 
TNI yang lain juga diberikan 
converter kit.

“Kami juga berharap, 
se belum ada SPBG per
ma nen, mungkin bisa di
sediakan SPBG mobile di 
lingkungan Cilangkap ini.
Adanya SPBG tersebut 
dapat mengoptimalkan peng
gunaan converter kit pada 
kendaraan dinas operasional 
TNI.  Tentunya, bantuan 
dan dukungan ini sangat 
berpengaruh bagi kelancaran 
tugas kami sebagai abdi 
negara,” tegas Agus.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, Direktur Pemasaran 
& Niaga Pertamina Hanung 
Budya mengatakan peng
gunaan Envogas untuk 
kendaraan TNI merupakan 
langkah yang penting  karena 
estimasi total konsumsi BBG 
yang dibutuhkan di sektor ini 
cukup signifikan. 

“Hal ini dilakukan se

bagai bentuk dukungan 
Pertamina dan TNI dalam 
upaya membantu Pemerintah 
mewujudkan hasil konvensi 
PBB terkait perubahan iklim. 
Salah satu komitmennya be
rupa program penggunaan 
energi ramah lingkungan atau 
Program Langit Biru,” kata 
Hanung. 

Sementara Direktur Gas 
Pertamina Hari Karyuliarto 
menjelaskan, saat ini harga 
jual Envogas Rp 3.100 per liter 
dengan realisasi penyaluran 
B B G  p e r i o d e  J a n u a r i 
hingga Juli 2013 sebesar 
29.038.000 LSP dari SPBG 
Pemuda, SPBG Gandaria, 
SPBG Davalti, SPBG Coco 
Daan Mogot dan SPBG 
Mampang. 

“Sekarang SPBG existing 
ada 19 unit dan rencana 
penambahan SPBG hingga 
akhir tahun 2013 sebanyak 14 
unit dengan alokasi pasokan 
gas untuk transportasi sebesar 
35.5 MMSCFD,” papar Hari.• 
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kendaraan dinas 
tentara nasional 
indonesia (tni) 
mulai beralih ke 
envogas. sinergi 
pertamina dan 
tni ini untuk 
mendukung 
program konversi 
bbM ke bbg.

jakarta – Guna meningkatkan kepatuhan 
terhadap Good Corporate Governance (GCG), 
PT Pertamina (Persero) melakukan kerja sama 
dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan) untuk mereview semua tender  
di perusahaan dan anak perusahaan Pertamina, 
khususnya di sektor hulu. 

Bertempat di Kantor Pusat BPKP, Senin 
(26/8) nota kerja sama ditandatangani oleh 
Direktur Pengawasan Badan Usaha Perminyakan 
& Gas Bumi BPKP Arman Sahri Harahap dan  
Chief Audit Executive Pertamina Alam Yusuf.  
Ikut menyaksikan Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan dan Deputi Kepala BPKP 
Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto.

Karen Agustiawan berharap penandatangan
an ini bisa menjadi penguatan dari kesepahaman 
sebelumnya. “Kami menyadari, 70 persen 
belanja Pertamina itu ada di sektor hulu. 
Dan memang kami juga ingin meningkatkan 
good governance di Pertamina,” ujar Karen 
Agustiawan. 

Dalam kerja sama ini, BPKP akan melakukan 
penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan
ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip
prinsip GCG. Termasuk di dalamnya berkaitan 
dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 
proses pengadaan barang/jasa Pertamina dan 
anak perusahaan.  Review dilakukan terhadap 
proses pelaksanaan pengadaan barang dan 
jasa, khususnya yang mempunyai nilai minimal 
sebesar 5 juta dolar AS dan yang terkait dengan 
kewenangan SKK Migas. 

Karen berharap BPKP bisa langsung mela
kukan pendampingan di Pertamina dan anak 
perusahaan hulu. “Apa yang tersisa di 2013 
dan potensi tender di 2014 direview,  terutama 
di lingkungan anak perusahaan hulu,” imbuh 
Karen.

Menanggapi hal tersebut Direktur Penga
wasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas 
Bumi BPKP Arman Sahri Harahap menyatakan 
kesiapannya. Pihaknya akan mengerahkan 
semua kemampuan dan tenaga yang ada untuk 
membantu Pertamina.•sahrul haetaMy ananto

Chief Audit Executive Pertamina Alam Yusuf, Direktur 
Utama Pertamina Karen Agustiawan, Direktur Pengawasan 
Badan Usaha Perminyakan & Gas Bumi BPKP Arman Sahri 
Harahap serta Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara 
Gatot Darmasto melakukan toast setelah penandatanganan 
kesepakatan kedua belah pihak untuk meningkatkan kepatuhan 
Pertamina dalam penerapan GCG.


