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Dalam Majalah Fortune Global edisi Juli 2013, pertama kalinya 
nama PT Pertamina (Persero) masuk dan terpampang dalam 
jajaran 500 Perusahaan Dunia Terbesar. Suatu pencapaian yang 
cukup membanggakan, tentunya.

Pemeringkatan FORTUNE Global 500 adalah ajang tahunan 
yang dilakukan majalah Fortune sejak tahun 1955. Berawal 
dari daftar 500 perusahaan terbesar di AS dari berbagai sektor 
industri dan bisnis, pemeringkatan kini dilakukan berdasar 12 
indikator. Tolak ukur utamanya adalah besaran pendapatan 
termasuk pendapatan anak perusahaan (consolidated gross 
revenue), sehingga untuk masuk dalam daftar pemeringkatan 
global yang prestigius ini, perusahaan disyaratkan harus telah 
mempublikasi laporan keuangannya. Indikator lain adalah 
penyertaan modal pemegang saham, kapitalisasi pasar, 
keuntungan, jumlah karyawan, dan sejak tahun 1990 indikator 
negara asal perusahaan juga dipertimbangkan dalam FORTUNE 
Global 500.

Masuk dalam daftar ini merupakan simbol keberhasilan korporasi 
karena mencerminkan pengakuan dunia. Perusahaan diapresiasi 
sebagai kekuatan yang diperhitungkan di negaranya.  
 
Fakta menarik dari perkembangan daftar ini, telah terjadi 
pergeseran signifikan atas distribusi geografis dari perusahaan-
perusahaan FORTUNE Global 500 pada periode 2001-2012. 
Jumlah perusahaan berdomisili di AS telah turun dari 215 ke 
144 perusahaan. Sementara jumlah perusahaan Asia meningkat 
tajam dari 116 menjadi 188 perusahaan.  

Royal Dutch Shell selama 2 tahun berturut-turut telah menduduki 
posisi 1. Diikuti oleh gerai retail Wal-Mart di posisi kedua dan 
Exxon Mobil posisi ketiga. Tujuh dari Top 10 dalam daftar ini 
bergerak di sektor energi. Sementara Apple melejit naik 36 
peringkat dari posisinya tahun lalu. Sementara itu, terdapat 12 
CEO wanita dalam daftar FORTUNE Global 500 ini, salah satunya 
adalah dari Pertamina. 

Dalam Kolom “Market Update’ edisi 1 dan 8 Juli 2013, telah diulas 
pentingnya meningkatkan value of the company melalui “Energy 
Employee” dan menjadi “Trusted Company”. Relevan dengan 
pencapaiannya, dukungan insan Pertamina dan kepercayaan 
terhadap perusahaan telah menciptakan kredibilitas positif 
Pertamina di mata pebisnis internasional. 

Berhasil masuk dalam daftar peringkat FORTUNE Global 500 
adalah suatu pengakuan pencapaian untuk semua jajaran 
Pertamina. Sungguh sebuah berita baik dan penyemangat luar 
biasa. Selanjutnya? Rasanya tidak cukup berhenti puas disini.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 
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Pertamina : r122@FG500

sejak menargetkan menjadi pempimpin bisnis energi di asia pada 2025 dengan 
“Energizing asia”, pertamina terus memacu meningkatkan kinerja bisnisnya untuk 
menembus fortune 100. langkah menuju kesana, mulai ditapak dengan masuknya 
pertamina dalam fortune 500.

Pertamina 
tembus 
Fortune 500

jakarTa –  Suasana buka ber sama jajaran Direksi Pertamina 
dengan Pimpinan Redaksi Media pada hari pertama buka 
puasa, Rabu (10/7) diwarnai dengan kejutan yang membuat 
para hadirin di ruangan Casablanca, sebuah hotel di Kawasan 
Jakarta Selatan memberikan applaus. “Ini berita membanggakan 
bagi kita semua bangsa Indonesia, bahwa Pertamina masuk di 
urutan ke-122 dalam Fortune 500, yang dirilis 8 Juli 2013,” ujar 
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan sumringah.

Beberapa tamu yang hadir pun menanyakan, apakah ada 
perusahaan dari Indonesia selain Pertamina? Karen, didampingi 
Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo, perlahan meng-
geser daftar urutan nama perusahaan yang dibaca melalui mini 
tablet  di http://money.cnn.com/magazines/fortune/
global500/2013. “Tidak ada ! Semua 
perusahaan asing,”katanya disambut tepuk 
tangan kembali.

Pencapaian Pertamina menembus 
Fortune Global 500 di posisi 122 bukanlah 
tanpa perjuangan. Bagi para hadirin yang 
hadir, hal itu menjadi pembuktian tekad 
Pertamina yang dipaparkan pada forum buka 
bersama dengan Pimpinan Redaksi Media 
tahun lalu.  Kala itu Direktur Utama Pertamina, 
memaparkan aspirasi perusahaan “Energizing 
Asia 2025”.  Karen juga menyampaikan target 
perusahaan pada 2025  menjadi “Asian Energy 
Champion” dan masuk Fortune 100 dengan 
pendapatan 200 miliar dolar AS.

Kini setahun berselang, apa yang disampaikan 
bukan sekedar janji. Tanpa menunggu hingga 
tahun 2025, Pertamina menembus urutan 122, dan 
menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang masuk 
dalam daftar prestisius tersebut.

Pemeringkatan  “Fortune Global 500” adalah 
pemeringkatan tahunan yang dilakukan majalah 
Fortune, sebagai parameter keberhasilan korporasi 

yang diakui dunia. Untuk masuk dalam daftar pemeringkatan 
global, perusahaan disyaratkan telah mempublikasikan 
laporan keuangannya.

“Challenge kita adalah kalau sudah jadi juara harus 
mempertahankan dan menjadi lebih baik,”ujar Karen.

Karena itui ia berharap Jajaran Direksi dan semua 
pekerja harus bekerja lebih baik lagi. “Kuncinya harus 
ekspansif, project yang sudah dikerjakan memberikan  yield 
lebih cepat dan IRR sesuai yang ditapkan dan kita lebih 
pintar mlakukan portfolio bisnis,”pungkasnya.•Dsu

“Pertamina ranking 122 dalam Daftar Fortune Global 500”
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

eBt Perlu 
inSentiF FiSkal  

pEnganTar rEDaksi : 
Pentingnya Indonesia mengembangkan energi baru dan 

terbarukan (EBT) dirasakan semua pihak. Namun diakui atau tidak, 
kemajuannya termasuk lambat. Berikut pemaparan Direktur 
Marketing & Trading hanung Budya dalam talkshow “Indonesia 
Menuju Energi Hijau” yang diselenggarakan di Auditorium BPPT, 
pada Rabu (3/7), dalam rangka HUT ke-35 ITB78. 

pErkiraan inDOnEsia 2030 
Pada tahun  2030, Indonesia diharapkan sudah menjadi 

negara industri. Beberapa  lembaga konsultan dunia, meramalkan  
pada tahun itu setidaknya Indonesia  adalah kekuatan ekonomi 
ketujuh terbesar di dunia. Bahkan ada yang meramalkan kekuatan 
ekonomi keempat terbesar. Karena memang pada periode 2015 – 
2040, kita mengalami apa yang disebut  demographic devident. 

Pada saat itu, PDB kita  diharapkan 11.000 dollar per kapita, 
kemudian tingkat konsumsi energi kita 60 juta BTU per kapita. 
Ini masih jauh   bahkan dibandingkan kondisi Singapura hari 
ini.  Tetapi yang pasti, sebagai negara industri, Indonesia akan 
memerlukan energi sebagai sumber daya untuk menggerakkan 
ekonomi. 

Pada tahap ini, sumber energi primer kita, mayoritas masih 
didominasi bahan bakar fosil, termasuk gas di dalamnya. 
Diharapkan tahun 2025, setidaknya 25% itu akan berasal dari 
EBT. 

Kemudian tuntutan global terkait dengan meningkatnya 
kebutuhan energi dan juga karena  faktor iklim, maka bahan bakar 
fosil harus diturunkan. Kemudian juga ada semacam komitmen, 
Protocol Kyoto, dimana emisi gas buang harus diturunkan 
26% pada tahun 2020. Bahkan Bappenas sendiri membuat 
target yang ambisius, yaitu menurunkan 30 juta ton  emisi CO2 
pada tahun 2020. Jadi  targetnya adalah 17% energi baru dan 
terbarukan. Komponen utamanya adalah biofuel, geothermal, 
dan sebagainya.

kOMiTMEn pErTaMina 
Dari  awal Pertamina memang sudah  committed, kalau 

kita lihat dari sisi  misinya. Sebelum Ditjen EBT terbentuk, misi 
Pertamina sudah tertulis “...menjalankan usaha migas serta  energi 
baru dan terbarukan...”. Ini kita tulis pada tahun 2009.

Pertamina sebagai sebuah korporasi memang menjalankan 
energi baru dan terbarukan sebagai salah satu pilar bisnis untuk 
membawa Pertamina menjadi Asian Energy Champions dengan 
target masuk ke Fortune 100 dengan pendapatan 200 miliar dolar 
AS dan EBITDA 40 miliar dolar AS. 

Potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia terdiri dari 
power sector maupun biofuel. Pada hydro power, total capacity-
nya 75,7 gigawatt, tetapi baru kita manfaatkan sekitar 5 gigawatt. 
Di bidang geothermal, Indonesia  boleh dibilang Arab Saudi-nya 
geothermal. Karena sekitar 20% cadangan energi dunia itu ada 
di Indonesia. Kita baru memanfaatkan sangat kecil dari potensi 
yang kita miliki. Kemudian juga yang penting lagi adalah biomassa. 
Potensinya besar tetapi baru dimanfaatkan sangat kecil. Selain itu, 
ada solar  energy. Ini sebenarnya energi  yang sudah disiapkan 
oleh Tuhan secara gratis. Hanya saja kita  tidak peduli,  karena 
mungkin energi  dari fosil masih murah. 

Untuk biofuel,  inisiatif memproduksi dan memasarkan biofuel 

ini, campuran dari BBM dan sawit, sebenarnya sudah dilakukan 
Pertamina pada tahun 2006. Perkembangannya up and down, 
karena memang sawit ini berkompetisi dengan kebutuhan lain. 

Pada saat ini konsumsi kita sekitar 70.000 KL/bulan atau 
800.000 liter/bulan. Padahal kalau kita asumsikan  konsumsi 
minyak solar, Indonesia itu 32 juta KL. Kalau kita pakai 10%, 
mestinya 3 juta KL. Itu potensi yang ada.

Bukan hal yang MuDah 
Dalam implementasinya memang tidak mudah. Yang 

menerapkan ini secara konsisten baru Pertamina, karena  sebagai 
BUMN, mau tidak mau juga harus melaksanakan  kebijakan 
Pemerintah tersebut. Repotnya adalah tidak semua konsumen, 
termasuk konsumen BUMN besar, dengan sukarela mau 
menggunakan biosolar ini. Karena kandungan energinya dengan 
campuran sekitar 2,5% itu lebih rendah sekitar 0,3% dengan 
harga yang sama.  

Jadi kembali hitungannya masih harga. Nah, bagaimana kita 
bisa meningkatkan penggunaan energi  baru dan terbarukan ini  
kalau BUMN saja keberatan. 

Yang kedua, Pemerintah belum mempunyai alat paksa supaya 
supplier  BBM di Indonesia  itu tanpa kecuali juga memasarkan  
biosolar. Hanya Pertamina saja yang melakukan, sehingga dalam 
persaingan di pasar, Pertamina juga berada pada level playing 
fields yang tidak sama. Ada sekitar 60 perusahaan pemasok BBM 
di Indonesia, yang bersaing secara bebas dengan Pertamina, dan 
mereka tidak mau memasarkan biosolar ini. 

Kemudian green diesel, green avtur, dan bioethanol. 
Bioethanol. Karena memang harga di luar untuk kebutuhan BBM 
itu lebih mahal. Pertamina pada tahun 2009 pernah mengintrodusir 
Biopremium dan  Biopertamax. Baru satu tahun uji coba, supplier-
nya tidak mau lagi memasok, karena lebih untung dijual sebagai 
bahan tetes atau ekspor. Ini juga merupakan salah satu kendala 
yang perlu dipkirkan bersama. 

Untuk new energy, kita sudah teken kontrak membangun 
pembangkit tenaga listrik yang akan menggunakan waste energy. 
Di Bantargebang, dalam tiga tahun sudah akan berproduksi 
dan diharapkan menjadi instalasi pembangkit tenaga listrik dari 
sampah  yang pertama di Indonesia. 

Ini adalah target EBT Pertamina dalam rangka mendukung 
kebijakan nasional Indonesia. Kalau lihat target tahun 2025, 
memang relatif kecil dari target nasional, tetapi paling tidak kita 
sudah melangkah ke sana. 

pErlu insEnTif fiskal
Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan EBT ini 

adalah bahwa energi baru dan  terbarukan atau energi alternatif, 
menurut hemat saya, biaya produksinya paling tidak akan lebih 
mahal dari energi yang konvensional.  Masalahnya adalah siapa 
yang harus menanggung kemahalan ini. 

Pilihannya ada tiga. Pertama, Pemerintah yang mensubsidi. 
Kedua,  produser yang mensubsidi.  Ketiga, masyarakat yang 
mensubsidi. Di negara-negara maju yang berhasil dalam 
implementasi EBT itu, ada insentif fiskal yang diberikan kepada 
produsen, ataupun kombinasi dengan subsidi Pemerintah. 

Nah, ini yang harus kita lakukan kalau Indonesia ingin 
mengembangkan EBT lebih maju lagi.•urip hErDiMan kaMBali 
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tanamkan Semangat Bekerja 
Saat Berpuasa

Bulan Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nanti 
oleh umat muslimin di seluruh dunia. Karena bulan ini 
merupakan bulan yang penuh berkah  untuk semakin 
meningkatkan amal ibadah. Di bulan ini, bekerja yang 
kita niatkan  untuk ibadah pun akan diberi pahala berlipat 
ganda dari hari-hari biasa. 

Ada beberapa hal yang menjadi persoalan. Terkadang 
rasa malas bekerja dikala puasa menjadi alasan yang 
klasik. Rasa malas, ngantuk dan lemas seringkali 
menghampiri kita yang tengah menjalankan ibadah 
puasa. 

Ini terjadi karena adanya persepsi bahwa produktivitas 
kerja seseorang di kala puasa itu menurun dibanding hari 
biasa. Logika salah yang dibangun seperti ini adalah 
orang kerja butuh energi. Nah, energi dapat diperoleh 
melalui asupan makanan. Maka, jika orang berpuasa 
berarti energi berkurang karena nihilnya asupan 
makanan. Jadi kesimpulannya, orang yang berpuasa 
tidak punya energi yang cukup untuk meningkatkan 
produktivitas kerja. Berarti orang berpuasa itu lemas, 
malas, tidak produktif, dan tidak berprestasi.

Semoga insan Pertamina tidak memiliki persepsi 
seperti itu. Permasalahan seperti itu bisa disiasati agar 
kita bisa tetap produktif dalam bekerja. Salah satu 
yang menjadi kunci sukses bekerja saat puasa adalah 
konsentrasi. Semakin minim kesalahan yang Anda buat, 
semakin kecil juga resiko anda merasa malas untuk 
bekerja. Lalu, segera kerjakan tugas yang ada dengan 
hati-hati. Menundanya tidak akan membuat puasa Anda 

lebih mudah. Anda justru menabung rasa stres dan 
malas yang berujung pada kehilangan semangat kerja.

Tetap semangat bekerja bisa membuat Anda melewati 
masa berpuasa dengan sukses tanpa harus menumpuk 
beban kerja anda karena ditunda pengerjaannya. 
Ciptakan menu makanan yang sehat dikala berbuka dan 
sahur agar stamina tubuh tetap terjaga. Yaitu, dengan 
mengonsumsi air putih yang banyak, makanlah makanan 
berserat, buah buahan dan hindarkan makan gorengan 
karena minyak yang berasal dari gorengan tersebut akan 
memicu rasa haus.

Jadi, puasa tidak menghalangi umat Islam untuk 
tetap produktif dan tidak loyo. Hilangkan rasa fokus 
terhadap lapar dan dahaga tapi fokuslah kepada 
pekerjaan. Dengan kita fokus kepada pekerjaan maka 
waktu yang kita lalui tidak terasa lama dan datangnya 
waktu untuk berbukapun terasa cepat.

Mari kita ciptakan Ramadan yang produktif dan 
penuh ibadah. Jangan pernah berhenti berkarya untuk 
Pertamina yang kita cintai ini. tetap berprestasi meski 
sedang berpuasa. Bulan Ramadan tak menghalangi 
sedikitpun langkah umat Islam untuk terus produktif dan 
meraih prestasi.

Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan 
Ramadan. Semoga dibulan Ramadan yang penuh 
dengan berkah ini kita bisa menyeimbangkan antara 
beribadah dan bekerja. Niatkan hati dan ikhlaskan 
diri agar ibadah Ramadan yang kita  jalani pun terasa 
semakin bermakna.•

BOgOr – Mengantisipasi datangnya Hari Raya Idul Fitri, para 
agen pelumas Pertamina saling mempersiapkan diri. Seperti 
yang dilakukan Distributor Eksklusif pelumas Enduro area Bogor 
Depok, PT Cibadak Makmur Jaya  dengan para pemilik bengkel 
dan montir di Bogor, pada (10/7).

“Tujuannya adalah mempersiapkan diri, khususnya 
menyambut datangnya Hari Lebaran. Biasanya permintaan 
untuk menservis kendaraan serta penggantian pelumas akan 
meningkat tajam. Sebagai persiapan masyarakat yang akan 
melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya. Untuk 
itu, stok pelumas harus dipersiapkan jauh-jauh hari, agar tidak 
mengecewakan para konsumen, “ ujar Budi Goenawan, Direktur 
PT Cibadak Makmur Jaya.

Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Brian Bayu 
Sukmana. SE Retail Jabodetabek PT Pertamina (Persero) Unit 
Lubricants, agar mensuplai semua varian pelumas Enduro 
sesuai permintaan berdasarkan kebutuhan pelumas di wilayah 
Bogor dan depok.

Sementara itu, Muhammad Surya, SE General Bandung – 
dalam presentasinya memaparkan bahwa pelumas-pelumas 
Pertamina, seperti Enduro – dengan segala variannya, memiliki 
kualitas yang sangat bisa diandalkan.

“Karena pelumas Enduro ini terbuat dari base oil full synthetic 
dengan API SN dan memiliki SAE 10W-40. Dan spesifikasi ini 
belum dimiliki oleh pelumas-pelumas lain,” tandas Muhammad 
Surya.

Selain itu, lanjut Surya, pelumas Enduro juga tampil dengan 

Jelang mudik, Permintaan Pelumas 
enduro meningkat tajam

berbagai varian yang bisa memenuhi semua kebutuhan pelumas 
sepeda motor.

“Bahkan kami juga memiliki Enduro Gear dan  Enduro 4T 
Sport Touring  yang bisa memenuhi kebutuhan untuk motor-
motor besar atau Moge, yang biasa digunakan untuk touring,” 
lanjut Surya.

Saat ini, pelumas Pertamina sudah mendapat kepercayaan di 
berbagai belahan dunia. Ini dibuktikan dengan semakin besarnya 
kebutuhan untuk ekspor. Lebih dari 24 negara di dunia, termasuk 
negara raksasa otomotif seperti Jepang, Korea dan China yang 
menjadi tujuan ekspor pelumas Pertamina.

“Bahkan kini pelumas Pertamina sudah masuk ke negara-
negara Eropa dan Amerika. Setelah sukses di Asia dan 
Australia,”papar Surya.•pEluMas/BmW
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Salah satu agenda paparan Direksi dalam 
rangkaian kegiatan Safari Ramadan selama 
sepekan kemarin, adalah kabar baik terkait 
masuknya Pertamina dalam pemeringkatan 
Fortune Global 500. Pertamina menjadi satu-
satunya perusahaan di Indonesia yang mampu 
menembus peringkat internasional di urutan ke 
122.

Mungkin alasan mengapa Pertamina bisa 
masuk kedalam peringkat tersebut, sudah diulas 
di berita utama Energia Weekly dan kolom Market 
Update edisi ini. Di editorial ini, hanya sekedar 
membedah makna Fortune itu bagi Pertamina dan 
insan Pertamina yang bersama-sama berjuang 
mendukung aspirasi perusahaan menembus 
Fortune 100 pada tahun 2025. Karena tanpa 
menunggu waktu lama, setahun berselang 
sejak dicanangkannya aspirasi perusahaan 
menjadi Asian Energi Champion, Pertamina telah 
menembus urutan ke-122 dalam Fortune Global 
500.

Fortune bisa berarti nasib baik, keberuntungan, 
rezeki, kemakmuran. Artinya di tahun 2013 ini, 
Pertamina mendapatkan anugerah besar dan 
melimpah di bulan suci Ramadan ini. Pencapaian 
tersebut, tidak hanya dirasakan insan Pertamina 
saja, tetapi juga menjadi bagian dari kebanggan 
seluruh bangsa ini. Karena itulah di bulan yang 
penuh rahmat ini sudah seharusnya Pertamina 
membagi Fortune itu kepada orang lain. 

Caranya bisa diwujudkan dalam berbagai hal 
lewat berbagai program. Apalagi di bulan Ramadan 
menjadi saat yang tepat untuk berlomba-lomba 
mencari keberkahan dengan banyak beramal. 
Berbagi sesama, membagi nikmat dan berkah yang 
kita terima kepada orang-orang terdekat di sekitar 
kita, kepada anak yatim, fakir miskin, dan lain-
lain. Jangan lupakan orang-orang terdekat yang 
selama ini men-support pekerjaan kita, membantu 
kita mencapai prestasi yang prestisius di tingkat 
global. Tak perlu jauh-jauh, mari tengok kembali 
orang-orang  yang membantu merapikan rumah 
dan menemani anak-anak kita, mengantarkan kita 
ke kantor dan rumah, membersihkan ruang kerja 
dan kantor kita, membantu meringankan kerja 
administrasi dan masih banyak lagi.

Sebagai entitas bisnis yang terus bergerak 
dinamis mengejar target sebagai Asian Energy 
Champion, sudah selayaknya Pertamina tidak 
hanya memikirkan keuntungan bisnis semata. 
Tetapi juga harus menyisihkan sebagian yang 
didapat untuk masyarakat sekitar. Bagi masyarakat 
di sekitar daerah operasi,  melalui program 
tanggung jawab sosialnya, bina lingkungan serta 
tindakan nyata pekerja untuk berbagi kepada 
mereka yang telah berjasa kepada kita.

Bukan bermaksud menggurui, namun tak 
ada salahnya sebagai ungkapan rasa syukur 
atas rahmat yang diberikan-Nya. Di sisi lain 
mengungkapkan rasa syukur tidak sekedar 
berbagi kepada orang lain, namun ada hal penting 
yang perlu dipahami dalam menghadapi tantangan 
bisnis perusahaan ke depan. 

Saya rasa kutipan pernyataan Direktur 
Pemasaran dan Niaga Hanung Budya saat Safari 
Ramadan dengan jajaran pekerja dan mitra kerja 
di lingkungan Marketing Operation Region III bisa 
menjadi cambuk bagi pekerja untuk memacu 
kinerjanya menjadi lebih baik. “Rasa syukur 
bisa dimaknai sebagai konteks kita bekerja di 
Pertamina merupakan suatu kebanggaan, yang 
diwujudkannya dalam bentuk kerja keras serta 
memberikan kontribusi penuh bagi perusahaan 
dalam menggapai cita-cita terbesarnya”. 

Mari kita lanjutkan perjuangan menggapai 
aspirasi perusahaan yang masih panjang.•
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pEkan ini
PemaSanGan rFiD 
tuntaS Juli 2014
jakarTa (Bisnis Indonesia) – Pertamina 
optimistis tetap dapat menyelesaikan pemasangan 
Radio Frequency Indentification (RFID) secara 
nasional pada Juli 2014, meskipun pemasangan 
di Jabodetabek baru dapat dilaksanakan pada 
agustus 2013. Muhammad Iskandar, Vice President 
Retail Fuel Marketing Pertamina mengatakan, 
pemasangan RFID di wilayah Jabodetabek 
harus mundur kembali pada Agustus 2013. 
Hal itu disebabkan bertepatan dengan periode 
Ramadan dan Idul Fitri. “Memang pemasangan 
RFID untuk kendaraan bermotor di wilayah 
Jabodetabek dilakukan pada Agustus 2013. 
Itu disebabkan psikologis masyarakat,” papar 
Iskandar. Meski payung hukum pemasangan alat 
itu telah ada, Iskandar mengungkapkan harus 
mempertimbangkan faktor psikologis masyarakat 
yang baru mendapatkanan kenaikan harga BBM 
bersubsidi. 

alihkan Dana SuBSiDi 
BBm untuk enerGi 
terBarukan
jakarTa (Investor Daily) – Komite Ekonomi 
Nasional (KEN) mendukung rencana pemerintah 
memberi subsidi tetap untuk BBM bersubsidi. 
Pengurangan subsidi dapat mempercepat 
pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). 
“Kalau mau mengembangkan EBT, ya jangan ada 
lagi subsidi untuk BBM. Anggaran EBT terlalu 
kecil,” kata Sekretaris KEN Aviliani. Menurutnya, 
jika BBM terus disubsidi, maka masyarakat enggan 
beralih ke EBT. Harga BBM yang murah itu menjadi 
faktor utama. “Dengan pengembangan EBT, maka 
masyarakat memiliki banyak pilihan,” ujarnya. 
Subsidi tetap akan mempersiapkan psikologis 
masyarakat jika pemerintah meniadakan subsidi 
BBM.•rianTi OCTavia

Sulawesi Selatan, Pilot Project 
kartu BBm nonsubsidi

Pengundian tahap II dilakukan oleh GM Marketing Operating Region I Giri Santoso.
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Peluncuran kartu elektronik BB untuk kendaraan dinas BUMN/BUMD di Sulawesi 
Selatan. Provinsi ini menjadi pilot project percontohan pengendalian penggunaan 
BBM bersubsidi.

Makassar - Terhitung 1 
Juli 2013 Sulawesi Selatan 
(Sulsel) menjadi pilot project 
percontohan pengendalian 
penggunaan Bahan Bakar 
Minyak (BBM) bersubsidi. 
Pemerintah provinsi Sulsel 
bekerja sama dengan Bank 
Sulselbar dan Pertamina 
meluncurkan kartu elektronik 
BBM untuk kendaraan dinas 
BUMN/ BUMD di SPBU Urip 
Sumoharjo Makassar.

Senior Sales Executive 
Retail I Mardian mengatakan  
program pengendalian BBM 
bersubsidi ini mengacu kepa-
da Per-Men ESDM No. 1 
ta hun 2013 tentang larangan 
seluruh kendaraan Dinas 
Pemerintahan dan BUMN/
BUMD untuk menggunakan 
BBM Subsidi, serta  Surat 
Edaran Gubernur Sulawesi 
Se la tan No.  541/3049/
ESDM tanggal 31 Mei 2013 
perihal Larangan Penggunaan 
Jenis BBM Tertentu untuk 
Kendaraan Dinas.

Ditambahkan Mardian, 
Bank Sulselbar nantinya 
mendistribusikan kartu ke-
pada seluruh PNS yang te-
lah terdaftar, yang berhak 
untuk melakukan pembelian 
BBM Non Subsidi di seluruh 
SPBU wilayah Sulselbar. 
Kartu yang didistribusikan 
merupakan kartu khusus yang 

MEDan -  Pada 25 Juni 
2013, Pertamina mengadakan 
pengundian hadiah tahap 
kedua Pertamax & Fastron 
Go to Europe. Pengundian 
dilakukan untuk pemenang 
3 Motor Honda Scoopy, 3 
Samsung Galaxy Tab, dan 8 
unit emas @ 5 gram.

Kegiatan yang di lak-
sanakan di SPBU Jl Cemara 
Desa Sampali, Pancing Medan 
ini  dihadiri General Manager 
Marketing Operation Region 
I  Giri Santoso, Manajemen 
Pertamina, komunitas HDCI, 
Xtreme, IMI serta 15 ATPM.

Program undian Pertamax 
& Fastron Go To Europe 
di langsungkan mulai  15 
April 2013 sampai 15 Juli 

2013. Program ini diadakan 
untuk memberi kesempatan 
pelanggan setia produk-
produk Pertamina untuk ikut 
mendukung penampi lan 
pembalap GP2 kebanggaan 
Indonesia, Rio Haryanto, 
berlaga di sirkuit Monza, 
Italia.

Sebanyak 15 pe menang 
utama yang beruntung akan 
berkesempatan berangkat ke 
GP2 dan F1 Monza, Italy pada 
tanggal 7-9 September 2013. 
Selain itu, pemenang akan 
diajak untuk mengunjungi 
objek-objek wisata seperti 
Lugano/Swiss, Venecia, serta 
Stadion San Siero di Milan. 

 Di samping itu, terdapat 
ribuan hadiah lainnya seperti 

10 unit Honda scoopy, 10 unit 
Samsung Galaxy tab 10”, 25 
Logam mulia @5 gram, dan 
pulsa gratis senilai @10.000 
untuk 3.500 pengirim SMS 
yang beruntung. Hadiah 
hiburan diundi dalam tiga 
tahap periode undian, yaitu 
pada 21 Mei, 18 Juni dan 18 
Juli 2013. 

Pertamax and Fastron Go 
to Europe yang diadakan untuk 
ketiga kalinya ini mendapat 
respon yang sangat positif 
konsumen. 

Untuk mengikuti program 
acara ini, pelanggan SPBU 
cukup mengumpulkan struk 
dar i  pembel ian  produk 
Pertamax/ Pertamax Plus/ 
Pertamina Dex minimal Rp 

memiliki fungsi terbatas. Bank 
Sulselbar mendistribusikan 
saldo kepada setiap rekening 
PNS yang mendapatkan jatah 
BBM sesuai jumlah dana dan 
data yang dikirimkan oleh 
setiap Dinas kepada Bank 
Sulselbar. 

“Setelah di- launching, 
diharapkan seluruh kendaraan 
dinas pemerintahan untuk 
w i a y a h  S u l s e l  s u d a h 
wajib menggunakan BBM 
Nonsubsidi. Demikian juga 43 
BUMN dan BUMD yang ada 
di Sulsel,” ujarnya.

P e n g g u n a a n  k a r t u 
tersebut terbilang mudah 
l a i knya  pendebe tan  d i 
tempat pembelanjaan pada 
umumnya. Cukup digesek 
di mesin Electronic Data 
Capture  (EDC) .  S is tem 
jaringan pun telah terintegrasi 
baik dengan seluruh SPBU 
di Sulselbar sehingga sangat 
memudahkan bagi pemegang 
kartu saat pengisian BBM 
Non Subsidi.

Mekanisme pengunaan 
kartu ini dimulai dari peme-
rintah daerah (pemda) yang 
mengirimkan total jumlah 
anggaran biaya pembelian 
BBM Non Subsidi  dengan 
cara menyetorkan ke rekening 
Pemda yang ada di Bank 
Sulselbar. Selanjutnya Pemda 
memberikan surat kuasa 

pendebetan kepada Bank 
Sulselbar untuk mendebet 
r e k e n i n g  P e m d a  d a n 
menkreditkan sejumlah dana 
sesuai dengan data yang 
dikirimkan Pemda ke rekening 
masing-masing PNS.

Terakh i r  PNS sudah 
bisa bertransaksi di SPBU 
manapun di wilayah Sulawesi 
Selatan yang telah bekerja 
sama dengan Bank Sulselbar. 
Menariknya, untuk keamanan 
dalam bertransaksi, mesin 
EDC yang dapat digunakan 
di SPBU adalah yang memiliki 
koneksi dial-up atau WiFi.

U n t u k  t a h a p  a w a l 
penggunaan kartu ini akan 
diuji coba di sejumlah Dinas di 

lingkup pemerintahan Propinsi 
Sulawesi Selatan.Tahun depan 
semua Dinas di Propinsi 
maupun Kabupaten-Kota 
se-Sulawesi Selatan sudah 
bisa menggunakan kartu 
dimaksud untuk transaksi 
pembelian BBM Non Subsidi 
di SPBU. 

Kepala Badan Pengatur 
Kegiatan Hilir Minyak dan Gas 
(BPH Migas) Andi Noorsaman 
Sommeng hadir pada saat 
peluncuran kartu elektronik 
BBM mengungkapkan jika 
kebijakan tersebut mampu 
menekan penggunaan BBM 
bersubsidi yang jumlahnya 
masih sangat besar.•MarkETing 

OpEraTiOn rEgiOn vii

Pengundian tahap kedua Pertamax & Fastron Go to europe

150.000 untuk kendaraan 
roda empat atau minimal 
Rp 20.000 untuk kendaraan 
beroda dua. Atau konsumen 

membeli produk pelumas 
Fastron 4 liter dan menyimpan 
botol Fastron sebagai bukti 
pembelian. Lalu pelanggan 

menuliskan data dengan me-
ngirimkan SMS ke Call Center 
Per tamina,  0815-9500-
000.•MarkETing OpEraTiOn rEg. i
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Pertamina Buka Posko kesehatan Pasca Gempa aceh
aCEh - Raut muka Suci 
Ramadhani kembali berseri 
setelah berkunjung ke Posko 
Kesehatan Pertamina Peduli. 
Didampingi ibunya, bocah 
berusia 4 tahun tersebut 
mengeluhkan demam yang 
dideritanya semenjak gempa 
melanda Aceh.

Dr. Elmiyati yang bertugas 
di  posko pun kemudian 
melakukan diagnosa dan 
memberikan obat untuk 
memulihkan kesehatannya. 
Sang ibu mengucapkan 
terima kasih kepada dokter 
dan membawa buah hatinya 
kembali ke rumah di Blang 
Mancung.

Posko Kesehatan tersebut 
merupakan bentuk kepedulian 
Pertamina terhadap korban 
b e n c a n a  g e m p a  b u m i 
di Aceh. Posko dibuka di 
halaman SMPN 12 Takengon, 
Jl. Simpang Balek - Blang 
Mancung ,  Ke to l ,  Aceh 
Tengah.

Sejak Kamis, 4 Juli 2013, 
dokter dan paramedis dari 
Pertamina telah beker ja 
mengobati pasien korban 
bencana gempa bumi Aceh. 
Sampai dengan Minggu, 7 
Juli 2013, 300 orang pasien 
telah berkunjung ke Posko 
Kesehatan Pertamina Peduli 
tersebut. Rata-rata pasien 

mengeluhkan penyakit ispa, 
lambung, gatal-gatal, pusing, 
dan luka.

M a r k e t i n g  B r a n c h 
Manager Pertamina Aceh, 
Aribawa mengatakan, setiap 
harinya ada satu orang dokter 
dan satu orang paramedis 
berada di lokasi. Dokter dan 
paramedis didatangkan dari 
Kantor Pertamina di Medan 
dan Banda Aceh.

“Obat-obatan dan mobil 
ambulance juga dibawa 
serta oleh tim. Pemeriksaan 
kesehatan dilakukan kepada 
warga yang terkena efek 
gempa,” kata Aribawa di 
Posko Kesehatan Pertamina 

Peduli, Jumat (5/7).
Adapun selain memberikan 

p e l a y a n a n  k e s e h a t a n , 
Pertamina juga memberikan 
bantuan berupa sembako, 
tenda, selimut, sarung, tikar, 
mie instan, susu, semen, 
pasir, dsb.

Aribawa mengemukakan 
bahwa bantuan sekitar Rp. 
150 juta tersebut disalurkan 
me la lu i  Posko Terpadu 
Pemkab Bener  Mer iah , 
Posko Terpadu Pemkab Aceh 
Tengah, Posko Ketol, Posko 
Kuta Panang, Posko Cekal, 
dan Posko lainnya.

“Selain itu, kami juga telah 
membantu pengisian 170 

Elpiji 3 kg kepada masyarakat 
dan pengisian solar untuk 
kendaraan bantuan mil ik 
pemerintah,” kata Aribawa.

Pertamina Peduli me-
rupakan Program CSR bidang 
bencana alam.•MarkETing 

OpEraTiOn rEg. i

Dr. Elmiyati sedang mengobati Suci Ramadhani (4), warga Blang Mancung, yang 
terkena demam.
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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: QM-Korporat@pertamina.com

mohon Doa restu : 
road to 2013 asian make Study 

oleh Desy Puspitasari - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Dewi Hanifah -  Tim Quality Management, General Affairs Directorate

raker Qm : meneguhkan Peran dalam 
Pencapaian Visi Perusahaan
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Tahun 2011 dan 2012 Pertamina diakui se-
bagai Perusahaan yang paling dikagumi berkat 
pengelolaan pengetahuannya. Nilai 594 berhasil 
diraih dan menjadikan Pertamina sebagai “The 
Top Three of Indonesian Most Admired Knowledge 
Enterprise 2012”.

Serangkaian tahapan 2013 Indonesian Most 
Admired Knowledge Enterprise sudah dijalani 
sejak awal tahun. Pertamina kembali terpilih 
menjadi finalis dan telah menjalani tahap MAKE 
Presentation. 15 Finalis telah mempresentasikan 
pencapaian implementasi  knowledge management 
perusahaan masing-masing pada Rabu – Kamis/ 26 - 27 Juni 2013. Presentasi dilaksanakan di depan para 
Panelist dan undangan. 

Tim Knowledge Management Pertamina (KOMET) mendapatkan kesempatan presentasi pada tanggal 27 
Juni 2013 tepat pada hari disaat Kementerian BUMN memberikan penghargaan The Best Corporate Innovation 
Culture & Management. Pencapaian tersebut menjadi kekuatan tambahan bagi presentasi Pertamina pada 
MAKE Presentation. Fakta bahwa budaya inovasi telah berkembang dengan baik berkat kinerja para insan 
mutu dan manajemen puncak sebagai bagian dari pengembangan knowledge management. 

Para Undangan dan Panelist mengagumi presentasi yang dibawakan oleh Faisal Yusra selaku Ketua 
Tim KOMET. “Jangan bermimpi lagi Apakah bangsa ini telah mampu menciptakan produk dalam negeri. 
Indonesia sudah mampu memproduksi bensin dan pelumas produk nasional. Bermimpilah agar Perusahaan 
Multi Nasional lain memproduksi mobil nasional karya anak bangsa misalnya. Jangan katakan knowledge 
management bagus kalau tidak mampu ciptakan produk desain sendiri. Pertamina adalah satu - satunya 
perusahaan di Indonesia yang dikelola 100% oleh Anak Bangsa. Berhasil memproduksi genuine produk 
sendiri, mulai dari pelumas sampai dengan bahan bakar lainnya. Berbeda dengan perusahaan lain yang 
mengaku 100% Indonesia. Semuanya berkat estafet sharing knowledge sejak dahulu !!!”

 
Tahap selanjutnya adalah survei internal untuk mengetahui pendapat para insan mutu mengenai 

pencapaian pengelolaan knowledge management di Pertamina. Pelaksanaan survei menjadi salah satu 
agenda dalam Rapat Kerja Tengah Tahun 2013 Quality Management sehingga responden yang dituju sangat 
tepat sasaran. 

Tahapan verifikasi menanti setelah MAKE Presentation dan survey dilakukan.  Sejumlah Panelist dan Pihak 
dari Dunamis datang ke ruang KOMET pada Senin/ 8 Juli 2013. Selain menanyakan outstanding pertanyaan, 
Para Panelist mengamati evidence, Portal KOMET dan KOMET Webinar Lync secara langsung. 

Salah satu outstanding yang ditanyakan adalah mengenai dukungan Knowledge Management terhadap 
strategi bisnis Pertamina. Dukungan diberikan baik lewat topik Forum KOMET yang strategis, Program Budaya, 
RUPS dan RKAP. Peran/keterlibatan Corporate University dan Hubungan Performance Management System 
(PMS) dengan kegiatan Knowledge Management. Proses penyusunan taksonomi aset pengetahuan dan 
silabus pelatihan KOMET. Semuanya terjawab dengan baik dan memuaskan para panelist. 

Seluruh tahapan telah dijalani. Mohon doa restu dari seluruh insan Pertamina agar tahun ini Winner of 
Indonesian MAKE Study dapat diraih. Diharapkan Pertamina kembali terpilih dalam Top Three sehingga 
mampu menjadi delegasi Indonesia di Asian MAKE Study 2013. 

Tidak ada yang tidak mungkin, Pertamina pasti bisa lebih baik dari tahun lalu. Dunia mulai mengenal 
Pertamina. Buktinya Majalah Fortune yang setiap tahunnya membuat rating 500 perusahaan terbesar di dunia, 
telah memilih Pertamina sebagai salah satu di dalamnya. Perusahaan yang 100 % milik Bangsa. Satu-satunya 
Perusahaan dari Indonesia di dalam daftar Fortune Global 500!!! 

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

Evaluasi program kerja tengah tahunan 
yang dikemas dalam Rapat Kerja (Raker) 
Quality Management Tengah Tahun 2013 
telah dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 
Juli 2013. Kegiatan yang dilaksanakan di 
bilangan Jakarta Selatan itu diikuti oleh 
sekitar 60 Insan Mutu yang berasal dari 
Unit Operasi/Bisnis/Region dan Anak 
Perusahaan (UO/UB/Reg dan AP).

Agenda Raker disusun sebagai ajang evaluasi pencapaian 
program kerja dan sharing knowledge atas keberhasilan 
pengelolaan kegiatan (QM) di beberapa wilayah kerja.

Dalam pemaparan evaluasi pencapaian program kerja 
diperoleh informasi penting, antara lain komitmen dari UO/
UB/Reg dan AP untuk menyusun langkah yang lebih strategis 
dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Beberapa kebijakan dan sistem baru juga disosialisasikan 
dalam Raker tersebut, antara lain terkait dengan kriteria 
penilain baru untuk Forum Presentasi CIP tingkat UO/UB/

Reg/AP dan Korporat, serta kriteria Knowledge Management Assessment untuk UO/UB/Reg/AP.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi sistem standar di lingkungan 
Perusahaan, setiap kegiatan sertifikasi/resertifikasi/integrasi sistem standar harus melalui proses 
usulan yang akan dievaluasi oleh Komite Manajemen Sistem Standar. Dalam Raker tersebut ditekankan 
bahwa setiap Organisasi yang akan melakukan proses tersebut harus dapat mengikuti ketentuan 
yang telah ditetapkan dan disepakati dalam Raker.

Para penggerak QM yang berhasil menjalankan kegiatan dan memperoleh prestasi telah membagi 
kiat suksesnya di Forum Sharing Raker. Perwakilan Refinery Unit V Balikpapan berbicara tentang 
keberhasilan dalam pengelolaan Knowledge Management Pertamina (KOMET). Sementara itu, 
perwakilan dari Marketing Operation Region VI Balikapapan menyampaikan hal-hal terkait dengan 
keberhasilan dalam pengelolaan Continuous Improvement Program (CIP). Adapun perwakilan 
PT Pertamina EP melakukan sharing mengenai  Peran QM dalam  mendorong keterlibatan 
Manajemen.

Salah satu produk Raker adalah ditetapkannya Annual Pertamina Quality (APQ) Awards tahun 
2013 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Oktober 2013. Pengumpulan evidences untuk 
APQ Awards sebagai dasar penilaian kegiatan QM untuk meraih salah satu penghargaan dari duabelas 
kategori penghargaan bergengsi dilakukan.

Rekomendasi penting dan strategis yang disepakati berdasarkan hasil diskusi dalam Raker 
tersebut antara lain:
1. Pelaksanaan Forum Presentasi CIP harus menggunakan Juri internal atau Juri eksternal Perusahaan 

yang direkomendasikan oleh Fungsi Quality Management Direktorat General Affairs.
2. Pembentukan Dewan Mutu menjadi syarat pengiriman delegasi dari Unit Operasi/Bisnis/Region 

dan Anak Perusahaan pada APQ Awards.
3. Untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, proses penyusunan Dokumen Aplikasi untuk 

Quality Management Assessment wajib menggunakan sumber daya internal.

Selain tiga hal utama tersebut masih 
ada beberapa rekomendasi penting 
lainnya yang harus secara konsisten 
diimplementasikan dan dimonitoring 
bersama oleh Insan Mutu agar apa yang 
telah dicita-citakan mampu diwujudkan 
dan memberikan kontribusi penting 
bagi kemajuan dan pencapaian Visi 
Perusahaan.•



SINOPSIS

judul : 
food Combining di Bulan ramadhan
pengarang : Erikar lebang
penerbit : kompas
kolasi : xvi/120p/il/19cm

Semua agama samawi ( langit ) 
mengenal konsep puasa, pembatasan 
makan dan minum dalam kurun waktu 
tertentu. Tapi mungkin yang spesifik 
dan terkenal dengan ritual ini diseluruh 
dunia adalah islam. Perintah berpuasa 
dalam ajaran agama islam secara formal 
terdapat dalam kitab suci Al Quran, surah 
Al Baqarah Ayat 183, yang artinya “Hai 
orang-orang beriman, diwajibkan atas 
kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan 
atas orang-orang sebelum kamu agar 
kamu bertaqwa”.

Pada prinsipnya puasa dibulan 
ramadhan memang memiliki kemisteriusan, 
dimana hanya Allah SWT saja yang 
memahami benar apakah seseorang itu 
benar melakukan ibadah puasa atau tidak. 
Ibadah setiap individu dapat dilihat ketika 
melakukan ibadah shalat, membaca 
Al Quran, Zakat atau haji. Tetapi tidak 
dengan puasa. Dimensi kemisteriusan ini 
yang membuat puasa Ramadan memiliki 
khal tersendiri dan menarik untuk dikaji, 
baik dari aspek spiritual maupun fiskal.

Food combining  bukanlah konsep 
diet langsing seperti disalah sangkakan 
banyak orang. Food combining juga 
bukan diet terkait pengaturan berat 
badan. Food combining adalah diet 
dalam artian pengaturan pola makan yang 
mengacu kepada sistem kerja tubuh, 
terutama sistem pencernaan.

Banyak sekali pelaku food combining 
yang mempraktikkan pola makan sehat ini 
dan terkejut dengan hasil yang mereka 
dapatkan. Umumnya mendapati kualitas 
kesehatan dan waktu beribadah menjadi 
maksimal akibat tubuh yang terasa 
semakin sehat. Namun, kita harus 
melakukan sesuai dengan petunjuk 
pelaksanaan bila menginginkan hasil 
yang maksimal. Karena tuntutan ibadah 
Ramadhan berbeda dengan hari biasa, 
kita harus menyiasati agar food combining 
bisa tetap dilakukan selama menjalani 
ibadah puasa.

Buku ini memberikan penjelasan 
mengenai  cara-cara menja lankan 
pola food combining yang baik untuk 
menunjang pelaksanaan ibadah puasa 
Ramadhan kita, sehingga dapat tercipta 
ibadah yang maksimal selama Ramadhan 
serta menjaga kondisi tubuh agar tetap 
prima dalam berpuasa.• pErpusTakaan
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jakarTa - “Pertamina Corporate University merupakan salah 
satu bentuk komitmen Direksi Pertamina untuk mendukung 
kualitas sumber daya manusia, khususnya para pekerja, guna 
mendukung misi Pertamina menjadi perusahaan energi nasioanl 
kelas dunia.”

Demikian dikatakan oleh Direktur Keuangan Pertamina Andri T. 
Hidayat selaku Dean of Finance School. Ia menegaskan pentingnya  
peran Pertamina Corporate University,  saat membuka Merger & 
Acquisition Basic Course di Lantai  21, Gedung Utama, pada Senin 
(10/6). Pembukaan dihadiri SVP Financing & Business Support  
Budhi Himawan  dan SVP Controller Yudi Wahyudi  

Khusus tentang program ini, Andri melanjutkan, juga 
dimaksudkan untuk menunjang RKAP dan RJPP yang sedang 
berjalan. Sesuai dengan strategi jangka panjang perusahaan 
ialah aggressive in upstream and profitable in downstream. “Yaitu 
mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam melakukan 
pengembangan usaha hulu, yang salah satunya dapat dilakukan 
melalui merger and akuisisi,”kata Andri.  “Diharapkan program ini 
dapat  meningkatkan kapabilitas dan kompetensi para pekerja 
dalam menyelesaikan pekerjaan khususnya yang terkait dengan 
merger dan akuisisi.

Sementara VP PLC Hasnil Rasyid  melaporkan program Merger 
& Acquisition Basic Course ini dikuti 20 perserta, yang terpilih dari 
Dirketorat Keuangan, Direktorat PIMR, Direktorat Pengolahan 
dan Direktorat Gas. Program  ini  bertujuan untuk menghasilkan 
peserta yang mampu  menjadi praktisi dalam proses analisis terkait 
kegiatan investasi pengembangan usaha perusahaan  melalui 

SOROT

merger dan akuisisi. Program ini direncanakan berlangsung hingga 25 
September 2013. Pelaksanaannya berupa in house 3 kali dalam satu 
minggu setelah jam kerja,   dan dilaksanakan di  Kantor Pusat Pertamina 
secara non-residensial. Direncanakan ada  72 sesi pertemuan dimana 
setiap sesi  45 menit. 

Para pengajar/instruktur datang dari internal manajemen  Pertamina, 
akademisi, praktisi, pakar dan professional di bidangnya masing-
masing. 

Usai pembukaan, Andri juga memberikan kuliah perdana untuk para 
peserta program.• urip hErDiMan kaMBali
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Direktur Keuangan Pertamina Andri T. Hidayat memberikan kuliah perdana dalam Merger 
& Acquisition Basic Course.

Balikpapan - Kompetensi operator/panelman berdasarkan 
Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) perlu diketahui. Hal ini 
sebagai syarat pengembangan pekerja operator/panelman 
sehingga pembinaan individu lebih tepat sasaran. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, diperlukan uji kompetensi teknis operator/ 
panelman.

Dilatarbelakangi hal tersebut, HR Area Refinery Unit V 
mengadakan uji kompetensi operator/panelman di Mainhall Banua 
Patr, baru-baru ini. Pelaksanaan uji kompetensi ini dibuka oleh 
HR Refinery Manager, Amirsyal Umar. Uji kompetensi diikuti 412 
operator dan panelman. Hadir pula dalam kesempatan tersebut 
General Manager RU V, Michael Ricardo Sihombing.

Amirsya Umar menjelaskan, dimensi Kompetensi dibagi 
menjadi dua bagian, yaitu soft competency dan technical 
competency. Soft competency adalah kemampuan pengelolaan 
diri guna mengoptimalkan kontribusi, sedangkan technical 
competency adalah kemampuan melakukan tugas dan 
pekerjaan guna mencapai hasil akhir pekerjaan. “Kedua bagian 
kompetensi ini akan diukur dengan satu alat ukur yang dinamakan 
competency assessment. Competency assessment merupakan 
proses mengukur kompetensi teknis para operator / panelman 
dibandingkan dengan kompetensi yang dipersyaratkan jabatannya 
melalui tes pengerjaan soal dan observasi/pengamatan perilaku.,” 
papar Amirsyal.

Menurut Amirsyal, pengukuran technical competency 
merupakan arahan dari Direktur Utama, sehingga nantinya 
setiap pekerja akan diukur kompetensi teknisnya. Khusus untuk 
operator dan panelman, pengukuran technical competency ini 
menggunakan soal uji (sesuai dengan arahan Direktur Pengolahan) 

ru V Balikpapan uji kompetensi 
Jabatan Operator dan Panelman

dan uji kompetensi akan dilaksanakan secara kontinyu satu kali satu 
tahun.

Setelah dilaksanakan competency assessment, akan dikompilasi 
hasilnya sebagai employee competency profile. Dari sini akan terlihat 
competency gap yang akan mengarahkan pada proses coaching dan 
counseling. Dalam proses coaching dan counseling ini, akan fokus 
pada identifikasi proses pengembangan yang sesuai dengan masing-
masing individu.

“Kesuksesan pengukuran kompetensi sangat ditentukan oleh 
setiap pekerja.”, ujar Amirsyal Umar. Komposisi pengembangan 
pekerja adalah 10 persen training self study, 20 persen feedback, 
coaching, dan mentoring , 70 persen special project, OJT, task force, 
dan assignment.•ru v

Peserta Uji Kompetensi tampak sedang mengisi isian pengukuran kompetensi melalui 
komputer.
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Pelatihan dan Sertifikasi Gas Tester
purWOkErTO –  “Pelaksanaan Gas Tester atau pengukuran 
paparan gas di suatu area sebelum dilaksanakannya pekerjaan 
merupakan salah satu mitigasi risiko di area kerja yang menjadi 
tanggung jawab semua pekerja,” ungkap HSE Manager Leodan 
Haadin pada saat membuka pelatihan Gas Tester pada tanggal 
di Purwokerto, belum lama ini. Pelatihan ini diikuti oleh sejumlah 
pekerja operasi RU IV dan digelar selama 3 hari. Pada hari 
pertama diberikan materi gas tester, hari kedua peserta diajak 
untuk melakukan praktik pengukuran paparan gas. Dan pada 
hari ketiga digelar uji kompetensi yang nantinya bagi yang 
lulus akan mendapatkan sertifikat dari Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi.•ru iv
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energi hijau Pertamina 
untuk Bangsa
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Berbagi dan Peduli 
melalui Donor Darah
pangkalan susu - Bertempat di Poliklinik, pada (10/6)  
PT Pertamina EP Pangkalan Susu bekerja sama dengan PMI 
Kabupaten Langkat mengadakan bakti sosial donor darah.  
Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar, 
pekerja, TKJP, Muspika dan Satuan Batalyon Infanteri  Marinir 08 
Tg. Lagan. Tak kurang dari 172 kantong darah terkumpul dalam 
Bakti Sosial ini. Selain itu, panitia menyediakan bingkisan dan 
doorprize dengan hadiah utama sepeda gunung untuk menarik 
para pendonor.• pEp pangkalan susu
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Pertamina lubricants Berikan 
Pelatihan untuk tni aD
BanDung –  Sebagai salah satu bentuk kepedulian Pertamina 
Lubricants kepada Bangsanya, sekaligus after sales service, Pertamina 
Unit Lubricants mengadakan pelatihan untuk TNI AD di Pusat Pendidikan 
Kavaleri, Padalarang. Pelatihan yang dibuka langsung oleh Komandan 
Pussenkav (Pusat Persenjataan Kavaleri), Brigjen Purwadi M, tersebut 
diikuti oleh 40 orang  personil TNI AD yang berasal dari satuan Kavaleri, 
Artileri Pertahanan Udara, Artileri Medan, Ditpalad dan Ditbekangad. Agar 
lebih mengenal produk pelumas Pertamina dengan baik, para peserta 
diajak mengunjungi fasilitas Lube Oil Blending Plant dan Laboratorium 
UPPJ di Tanjung Priok, untuk menyaksikan secara langsung proses 
pembuatan dan pendistribusian pelumas.•BmW/pEluMas

kick Off ta BPP-1 dan COC hCu-3 a ru V 
Balikpapan - Bertempat di Ruang Solar, RU V Balikpapan melakukan 
kick off TA Kilang BPP-1 & COC HCU-3 . Kick Off ini dihadiri oleh 
SVP Refining Operation, Suhaimi. “Saya meminta kawan-kawan 
dapat meminta setiap evidence dari progress perjalanan material ini 
ke Balikpapan, supaya para vendor material memahami kalau kita 
serius. Sehingga kita dapat memulai TA ini tepat waktu,” jelas Suhaimi. 
Didampingi GM RU V, Michael Ricardo Sihombing, ia menegaskan 
selama pengerjaan TA diharapkan untuk mengutamakan safety.•ru v

BanDung – “Pertamina sudah siap, namun tidak 
mungkin berdiri sendiri,” tegas Direktur Utama PT 
Pertamina saat menjadi orator pada forum sidang 
terbuka Institut Teknologi Bandung, Rabu (3/7). 
Sebagai satu-satunya pembicara yang didaulat 
berorasi di forum tersebut, Karen menyampaikan 
roadmap Pertamina dalam pengembangan energi 
baru terbarukan.

Menurut Karen, hingga 2025, Pertamina 
diproyeksikan hanya mampu memenuhi 63% 
dari kebutuhan energi baru terbarukan nasional. 
Target 63% itupun, kata Karen, akan bisa 
dipenuhi jika aspek-aspek pendukng kondusif 
pengembangan energi baru terbarukan dapat 
dipenuhi. Menurutnya, selain isu regulasi, faktor 
keekonomian, dan sinergi di antara BUMN, masih 
diperlukan adanya komitmen dari sisi kebijkan 
nasional untuk mengembangkan energi alternatif 
sebagai base load energi nasional. ” Kalau tanpa 
itu semua, akan sangat sulit bagi kita untuk bisa 
beralih ke energi baru terbarukan,” tegasnya.

Sebagai contoh, kata Karen, di Korea, 
pemerintahnya memberlakukan regulasi yang 
mengharuskan kendaraan umum lintas provinsi 
menggunakan bahan bakar gas sebagai pengganti 
BBM (bahan bakar minyak). “Nah, mimpi saya, 
suatu saat bus-bus di Jawa khususnya, bisa 
beralih semua menggunakan LGV,”  katanya.

Selain itu, papar Karen, Pertamina saat ini juga 
telah melakukan berbagai inisiatif pengembangan 
energi di luar minyak dan gas. Panas bumi, Bio-
Energy, Wind, Algae, dan Green Diesel adalah 
beberapa sumber energi terbarukan yang 
dikembangkan oleh Pertamina. ”Bahkan kami juga 
sudah mengembangkan waste (sampah) untuk 
listrik. Di Bantar Gebang kita sudah berhasil,” 
kata Karen. “Kita juga ingin daerah lain yang 
bermasalah dengan sampah, seperti Bandung 
mulai memikirkan,” kata Karen. 

Pada kesempatan tersebut, Karen juga meminta 
pihak ITB untuk meningkatkan kerjasamanya 
dengan Pertamina dalam hal pengembangan 
energi baru terbarukan. ”Pertamina sudah banyak 
bekerjasama dengan Pertamina, tapi ke depan, 
kita ingin dalam hal energi baru terbarukan juga 
ikut dipikirkan Pak Rektor,” ujar alumni ITB Fisika 
Teknik ini. 

Selain menjadi orator i lmiah pada Si-
dang Terbuka ITB, Karen juga menerima 
penghargaan Ganesa Wirya Jasa Adiutama dari 
ITB. Penghargaan tersebut diberikan kepada 
Pertamina sebagai institusi, atas jasa, prestasi, 
dan kerjasama Pertamina dengan ITB dalam 
mendukung aktivitas dan program ITB.  Tahun 
sebelumnya, Karen menerima penghargaan 
serupa yang diberikan oleh ITB namun untuk 
kategori perorangan.•aBy/BOD suppOrT

Puasa menuju ketakwaan 
kepada allah SWt
jakarTa – Menyambut Ramadan 1434 H,  BDI 
menyelenggarakan pengajian dengan menghadirkan Ustadz 
Muhammad Arifin Ilham, pada Selasa (9/7) di Auditorium Lantai 
M Gedung Utama. Pengajian dihadiri Dirut Pertamina Karen 
Agustiawan beserta jajaran Direksi Pertamina lainnya, dan 
Komisaris Utama Pertamina Sugiharto.  Dalam pengarahan 
singkatnya, Karen menyatakan  bahwa Ramadan adalah kelas 
akselerasi kehidupan menuju penghambaan total menuju 
Allah SWT. Dirut berharap tujuan mulai dari kelas akselerasi ini 
jangan sampai tereduksi hanya sekadar menahan lapar dan 
dahaga.•urip hErDiMan kaMBali
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PePC Gelar 
Operasi Pasar 
Gas elpiji 3 kg

Pertamina eP Peduli 
Pelestarian Dua Owa Jawa
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PWP Pt PaS adakan khitanan massal 

BOjOnEgOrO - PT Pertamina (Persero) 
melalui anak perusahaannya PT Pertamina 
EP Cepu (PEPC), berkomitmen untuk 
menyukseskan program pendisitribusian 
gas Elpiji ke desa-desa yang berlokasi di 
Bojonegoro, Jawa Timur. Untuk itulah, PEPC 
bekerja sama dengan Pertamina Domestic Gas 
Region V menggelar Operasi Pasar Gas Elpiji 3 
kg yang kali ini dilaksanakan di dua kecamatan 
yaitu, Kecamatan Purwosari dan Kecamatan 
Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. 

Operasi Pasar pada 25 Juni 2013 digelar di 
Desa Kacangan, Kecamatan Tambakrejo serta 
tanggal 26 Juni 2013 di Pendopo Kecamatan 
Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Turut 
hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari SKK 
Migas Jabamanusa, perwakilan dari masing-
masing kecamatan (Muspika) dan masyarakat 
yang antusias untuk membeli gas LPG 3 Kg 
dengan harga standar Pertamina, yaitu Rp 
12.750 per tabung. Sebanyak 1.120 tabung 
gas Elpiji 3 kg didistribusikan untuk masing-
masing kecamatan tersebut pada operasi 
pasar kali ini.  

Menurut Direktur Utama PEPC, Amril Thaib 
Mandailing, Pertamina selalu berkomitmen 
untuk dapat membantu masyarakat di sekitar 
wilayah proyek kerjanya. “Oleh karena itu, 
kami mengadakan Operasi Pasar Gas Elpiji 3 
kg untuk mengatasi masalah kelangkaan gas 
Elpiji yang berdampak dengan meningkatnya 
harga gas Elpiji. Diharapkan kegiatan ini 
dapat membantu meringankan beban 
masyarakat di seputar wilayah proyek kami 
untuk mendapatkan gas Elpiji dengan harga 
norma,” paparnya. 

Dalam kesempatan tersebut Camat 
Purwosari Hartono sangat berterima kasih 
atas bantuan PEPC. “Apa yang dilakukan 
PEPC telah meringankan beban warga kami,” 
ujarnya pada saat operasi pasar di kecamatan 
tersebut.

Salah satu warga di Desa Kacangan, 
Kecamatan Tambakrejo juga sanhgat bersyu-
kur dengan operasi pasar tersebut. “Semoga 
kegiatan seperti ini bisa dilakukan setiap 
bulan,” harapnya.•pEpC

jakarTa – Pada Rabu, 26 
Juni 2013, Persatuan Wanita 
Patra (PWP) Tingkat Pusat 
PT. Pelita Air Service (PT PAS) 
bekerja sama dengan Badan 
Dakwah Islam PT PAS dan 
Koperasi Karyawan PT. PAS 
menyelenggarakan khitanan 
massal, di Gedung PT. PAS 
Soepomo, Jakarta Selatan. 

Dalam kesempatan ter-
sebut, President Director 
PT PAS Andjar Wibawanun 
menyampaikan,  khitanan  
massal ini merupakan ke-
giatan  Corporate Sosia l 
Responsibility (CSR) sebagai 
wujud kepedulian perusahaan 
terhadap lingkungan sekitar,  
khususnya bagi masyarakat 
yang kurang mampu. 

Acara khitanan massal ini 
diselenggarakan setiap tahun 
oleh PWP PT PAS, sebagai 
bagian dari melestarikan 
budaya dan religi kita sebagai 

BanDung - Berlokasi di 
kawasan hutan lindung gunung 
puntang,  Panga lengan, 
Bandung Jawa Barat, Sabtu 
(15/6),  Kementrian Kehutanan, 
PT Pertamina EP, Yayasan 
Owa Jawa, Conservation 
International Indonesia, dan 
The Silver Gibbon Project 
melakukan pelepas liaran 
dua ekor owa jawa yang 
bernama Sadewa (jantan) dan 
Kiki (betina), serta penanaman 
pakan owa jawa.

Langkah pelepasan Owa 
Jawa ini dilakukan sebagai 
upaya pelestarian habitat 
hewan endemik Pulau Jawa 
yang  te rancam punah . 
Diperkirakan habitatnya saat 
ini  tinggal 4.000 ekor saja.

Menteri Kehutanan Zulkifli 
Hasan menjelaskan langkah 
Perhutani melakukan pelepas 
liaran Owa Jawa merupakan 
prinsip-prinsip kelestarian 
termasuk mempertahankan 
keanekaragaman hayati dalam 
ekosistem yang ada. “Adanya 
satwa Owa Jawa di hutan 
lindung perhutani ini nantinya 

warga melayu dan kewajiban 
bagi laki-laki umat Islam. 
“Semoga acara ini berjalan 
lancar, bermanfaat, dan 
barokah,” harap Andjar.

Acara dimulai pukul 08.40 
WIB, yang diawali dengan 
laporan dari Ibu dr. Budhi 
Udayana selaku Ketua Tim 
Medis,  kepada Direksi PT. 
PAS  mengenai persiapan 
acara, jumlah peserta, team 
dokter dan lain-lain.

Ketua T im Medis dr. 
Budhi Udayana melaporkan, 
peserta khitanan massal kali 
ini mencapai 52 orang yang 
ditangani oleh tim medis 
dari Dokter FKPPI (Forum 
Komunikas i  Putra Putr i  
Purnawirawan dan Putra 
Putri TNI Polri ) yang terdiri 
dari  6 orang dokter, 6 orang 
perawat, dan 2 orang tenaga 
non medis.

 Setelah selesai di-khitan, 

para peserta khitan yang terdiri 
dari anak-anak yang berusia 6 
hingga 9 tahun, mendapatkan 
bingkisan hadiah.  

Pada akhir acara, Ketua 
PWP Tingkat Pusat PT PAS 
Triani Andjar mengucapkan 
banyak terima kasih kepada 

menjadi salah satu indikator 
hutan lindung Gunung Pun-
tang berfungsi secara baik 
atau tidak,” tegasnya.

Menurut Noviar Andayani, 
ketua Pengurus Yayasan Owa 
Jawa, lokasi hutan lindung ini 
merupakan lokasi yang ideal. 
“Pelepas liaran Owa Jawa di 
hutan Gunung Puntang ini 
dikarenakan ekosistem yang 
cukup baik dan kesediaan 

pakan di lokasi ini sangat 
mencukupi.”, ujarnya.

Sebelum dilepasliarkan, 
Sa dewa dan Kiki ditampung 
di pusat penyelamatan dan 
rehabilitasi Owa Jawa (Java 
Gibbon Center/JGC). Sadewa 
dan Kiki merupakan dua 
ekor Owa Jawa hasil sitaan 
dari masyarakat di daerah 
Banten. “Rehabilitasi Owa 
Jawa di Java Gibbon Center 

terse but merupakan proses 
perbaikan kondisis optimum 
untuk kesehatan dan perilaku 
sebelum mereka dikembalikan 
di habitat asalnya”, tambah 
Noviar Andayani.

S e t e l a h  p e l e p a s a n , 
Perhutani akan bekerja sama 
dengan masyarakat beserta 
elemen-elemen yang ada 
untuk monitoring keberadaan 
Owa Jawa.•pEp

seluruh panitia yang telah 
membantu terselenggaranya 
acara khitanan massal ini. 
“Kami juga sangat berterima 
kasih kepada para dokter 
yang telah dengan sabar 
menangani para peserta 
khitan,”ujarnya.•

President Director PT PAS Andjar Wibawanun  dan Ketua PWP Pusat PT PAS 
Triani Anjar menyaksikan khitanan massal.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan melakukan pelepas liaran Owa Jawa.
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Senam Jumat terakhir 
menjelang ramadan

Pertamina Dex makin 
Dicintai Diesel Community
jakarTa –  Sa lah satu 
produk Pertamina kebanggaan 
bang sa, Pertamina Dex, 
ternyata mendapat banyak 
tanggapan dan masukan 
positif dari masyarakat.Jumlah 
permintaannya pun meningkat 
drastis. Hal tersebut dibuktikan 
dengan antusiasme komunitas 
mobil bermesin diesel yang 
berdiskusi mengenai diesel 
dan Pertamina Dex pada (6/6), 
di acara Diesel Community 
Gathering, di Parkir timur 
Senayan, Jakarta Selatan.

“Jujur saja, kami tidak 
mau mengisi BBM dengan 
jenis lain, kecuali Pertamina 
Dex. Karena kami yakin 
kualitasnya memang terasa 
benar dibandingkan yang lain. 
Namun, kesulitannya jika harus 
touring agak jauh. Kadang 
terpaksa ‘memperkosa’ mesin 
dengan solar subsidi,” ujar 
Sigit, salah satu anggota 
Phantermania.

Anggota dari komunitas 
la in  pun  juga meminta 
pendistribusian Pertamina 
Dex merata karena memang 
kualitasnya terbukti sangat baik 

kegiatan Pull Forward emS 
di Cilacap dan Balongan
CilaCap - Energy Mana-
gement System (EMS) adalah 
suatu sistem pengelolaan 
energi secara efisien dengan 
tetap mempertimbangkan 
f a c t o r  s a f e t y  d e n g a n 
menggunakan best practice 
sebagai referensi. Pelaksanaan 
EMS yang dilaunching pada 
September 2012  tersebut kini 
telah memasuki fase ketiga. 
Selanjutnya penerapan EMS 
ini akan kembali digulirkan di 
RU II Dumai dan RU III Plaju. 
Terkait dengan hal tersebut 
se banyak 24 pekerja dari RU 
II dan RU III mengikuti Pull 
Forward EMS di RU IV Cilacap 
dan RU VI Balongan pada 20 
hingga 24 Mei 2013.

Kegiatan diawali dengan 
presentasi overview EMS 
oleh OPI Coordinator Moh. 

untuk mesin diesel sehingga 
peminatnya mem bludak.

Menanggapi hal tersebut, 
Commercial Retail Fuel & 
Marketing Manager Waljiyanto 
membena rkan  memang 
permin taan pada Pertamina 
Dex men ingkat  dras t i s .
Pihaknya sedang berusaha 
meningkatkan pelayanan 
dengan memperluas penye-
baran Pertamina Dex. “Saat ini 
kami memiliki 270 SPBU yang 
menjual Pertamina Dex baik 
yang dipompa atau curah. Kami 
juga akan menjual Pertamina 
Dex dalam kemasan. Tahun 
ini kita targetkan 1.000 SPBU 

menjual Pertamina Dex,” Jelas 
Waljiyanto.

“Dalam waktu dekat, kami 
juga berharap kilang-kilang 
kami di luar Jawa juga dapat 
memproduksi  Pertamina 
Dex, sehingga nanti ketika 
komunitas touring keluar 
Jawa tetap mendapatkan 
Pertamina Dex. Sekarang ada 
mobile application yang dapat 
mem beri tahu SPBU terdekat 
yang menjual  Pertamina 
Dex, sehingga teman-teman 
tidak perlu khawatir,”jelasnya 
yang disambut positif para 
komunitas diesel di Indonesia.

aji huTOMO puTra

Commercial Retail Fuel & Marketing Manager Waljiyanto menjelaskan keunggulan 
Pertamina Dex dan berupaya memperluas pendistribusian Pertamina DEx.

Salahudin dan dilanjutkan 
dengan overview pengelolaan 
energi di RU IV oleh ECLC 
RU IV (Energy Conservation 
& Loss Control). Selanjutnya 
peserta mengamati kegiatan 
weekly meeting di RU IV , 
knowledge sharing energy 
ser ta  pe laksanaan sh i f t 
handover di area kilang Utilities 
dan Paraxylene.

OPEX Pertamina Pusat 
Zenith Zulkahedy Jasien 
yang mengawal peserta Pull 
Forward EMS ini menjelaskan, 
tu juan  d i l aksanakannya 
Pull Forward EMS di RU IV 
Cilacap dan RU VI Balongan 
adalah  untuk memberikan 
pemahaman dan persepsi 
dalam memahami proses 
implementasi, kendala serta 
kunci keberhasilan kepada RU 

yang lain (RU II, RU III & RU V). 
Dengan demikian, seluruh RU 
mampu menyusun program 
implementasi EMS, termasuk 
memahami cakupan EMS 
& deliverable, mengetahui 
tool, format, data & result, 
memahami jabatan penentu, 
jalur komunikasi dan Bagian 
terkait. “ Pelaksanaan EMS 
di RU IV dan RU VI ini akan 
dikloning oleh RU yang lain”, 
ungkapnya.

Zenith mengungkapkan, 
sebelumnya pelaksanaan EMS 
di RU IV dan RU VI digulirkan 
dengan bantuan konsultan. 
Namun untuk pelaksaan EMS 
di RU lain akan dilakukan 
secara mandiri, baik berupa 
inis iat i f ,  perhitungan EII, 
Perforamance Monitoring dan 
Equipment Readiness.•ru iv
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Genta300k
Mentari sore, Minggu (7/7) yang lalu dengan mata sayu rebah ke 

ufuk barat Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro. 
Suasana teduh, terasa di lokasi Pad C lapangan tersebut, yang sore itu 
dikunjungi oleh Direktur Hulu, Muhamad Husen beserta rombongan. 
Peralatan pengeboran anyar, Rig DS # 09 milik Pertamina Drilling  
Service Indonesia (PDSI) berdiri anggun di sore itu. Lokasi dengan 
house keeping nyaris bersih sempurna, ciri lingkungan pengeboran 
berkelas dunia, sungguh membanggakan. Sebab, selama ini di banyak 
lokasi pengeboran, lingkungannya berantakan, sampah bekas kantong 
semen dan chemical berserakan, ceceran olie tergenang di mana-
mana.  Kondisi yang 180 derajat berbeda dengan keresikan lokasi 
lingkungan sekitar Rig DS # 09, Pad C, Lapangan Banyu Urip.

“This’s a very modern drilling rig. The rig can move right or left 
side, without have to lay-down or rig down. And all Indonesian workers 
here are good guys. They’re also willingness to learn. I’m happy to 
teach them,” aku Mr. Perkin, Co. Manager MobilOil Cepu Ltd di 
depan Muhamad Husen beserta rombongan, dalam portacamp ruang 
pertemuan lokasi Pad C, Lapangan Banyu Urip (7/7).

Dalam rangka perwujudan visi menjadi penyedia jasa pengeboran 
berkelas dunia, PDSI  terus memperkuat armada rig yang lebih 
modern dan mengikuti tender pekerjaan di perusahaan-perusahaan 
multinasional dengan standard kwalifikasi klas dunia, seperti Rig DS 
# 09 tersebut.

rig DS #09 Wujud mimpi PDSi
Menara pengeboran, Rig DS # 09 merupakan salah satu dari dua 

rig, kembar berjenis skidding rig (1.500 HP). Sejak 30 April 2013 yang 
lalu, rig ini bersama kembarannya Rig DS # 08 masuk ke Blok Cepu milik 
konsorsium PT. Pertamina (Persero) yang diwakili oleh PT Pertamina EP 
Cepu (PEPC) dengan ExxonMobil Indonesia yang diwakili oleh MobilOil 
Cepu Ltd (MCL) bersama Ampolex, serta BUMD Jateng, Jatim, Kab. 
Blora, dan Kab. Bojonegoro. Kedua rig kembar tersebut masing-masing 
berlokasi di Pad B untuk DS # 08 dan DS # 09 di Pad C, Lapangan 
Banyu Urip, Blok Cepu, 

Kalau menara pengeboran, rig DS # 09 milik PDSI maka kembarannya 
rig DS # 08 kepunyaan Atlantic Oilfield Services (AOS). Kedua perusahaan 
ini berkolaborasi dalam joint operation PDSI-AOS dan memenangi tender 
bebas yang dilakukan oleh MCL agar dapat masuk dan beroperasi 
dalam pengembangan Lapangan Banyu Urip mencapai produksi puncak 
sebesar 165 ribu BOPD pada awal 2015.  

Dua rig tersebut dikatakan kembar karena spesifikasinya memang 
sama persis.  Dibuat bersamaan selama 14 bulan di CTE Batam, kedua rig 
itu terbilang canggih di Indonesia. Rig yang dibangun melalui penerapan 
program alih teknologi dengan beberapa perusahaan internasional 
seperti Lee C. Moore, Lee Tourneau dan NOV, ini mampu mengebor 
hingga kedalaman 6.000 meter. Keunggulan rig ini antara lain tidak perlu 
direbahkan (lay-down) atau dibongkar (rig down) ketika hendak dipindah 
ke sumur berikutnya dalam satu area lokasi. Keduanya, dilengkapi suatu 
mekanisme yang memungkinkan rig bergerak ke arah depan dan samping 
serta berpindah secara cepat dari satu titik pengeboran ke titik lainnya.  

Kelebihan tersebut membuat rig itu mampu melakukan pengeboran 
dengan teknik batch drilling, yaitu mengebor sejumlah sumur secara 
sekaligus dalam satu rentetan, secara section per section. Misalnya 
mengebor delapan sumur sekaligus diawali dari top hole section terlebih 
dahulu. Setelah delapan sumur selesai dengan top hole section maka 
rig kembali ke sumur pertama untuk mengebor intermediate section dan 
seterusnya. Jadi teknik ini berbeda dengan pengeboran konvensional 
yang menyelesaikan satu sumur terlebih dahulu sampai kedalaman akhir, 
baru pindah ke sumur berikutnya. “Keuntungan dengan cara ini adalah 
tidak perlu melakukan penggantian lumpur dalam satu section dimaksud. 
Kemudian handling tool tidak usah diganti dan pipa bornya  tidak perlu 
dinaikkan di setiap sectionnya. Dengan demikian waktu yang diperlukan 
untuk mengebor sejumlah sumur akan jadi lebih cepat dan tentu saja 
lebih hemat,” papar Direktur Utama PDSI, Faried Rudiono menyiratkan 
sukacitanya.* .•Bs/rnB
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berbincang dengan seorang ibu yang sedang diperiksa pada kegiatan bakti 
sosial di Desa Looluna, Kecamatan Lakmananen Selatan, Kabupaten Belu, NTT.

Direktur Hulu, Muhamad Husen (No. 3 dari kanan) menyimak penjelasan dari Co. Manager 
MobilOil Cepu Ltd, di Pad C, Lapangan Banyu Urip.
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B E l u  –  K a b u t  m a s i h 
menyelimuti dataran tinggi 
desa Looluna, Kecamatan 
l a k m a n a n e n  S e l a t a n , 
Kabupa ten  Be lu ,  NTT. 
P a d a h a l  w a k t u  s u d a h 
menujukkan pukul 7.00 WITA. 
Angin dingin pegunungan 
tak menyurutkan semangat 
ratusan anak sekolah dan 
warga yang berduyun-duyun 
menuju ke lapangan tempat 
dilaksanakannya kegiatan 
Bakti Sosial Pertamina dan 
TNI AD, Kamis (4/7).

Mereka ingin melihat dari 
dekat, ‘tamu dari pusat’. 
Begitu warga yang tinggal 
di perbatasan Indonesia - 
Timor Leste itu menjuluki 
rombongan Direks i  dan 
jajaran manajemen Pertamina 
serta TNI AD. Masyarakat 
di wilayah perbatasan kerap 
merasa terlupakan sebagai 
bagian dari warga negara 
Indonesia. Karena bantuan 

Rig DS # 09, di Pad C, Lapangan Banyu Urip (Foto: RnB, 7/7)

tali kasih menyapa masyarakat Perbatasan
yang mengalir dari pusat 
ser ing t idak menyentuh 
perbatasan walaupun mereka 
membutuhkan.

Pertamina mengubah 
anggapan tersebut dengan 
m e l a k u k a n  k e r j a s a m a 
bersama TNI AD, melakukan 
kegiatan Bakti Sosial di daerah 
perbatasan, pasca konflik, 
daerah terpencil dan tertinggal. 
Bagi masyarakat Looluna, 
Per tamina  member ikan 
bantuan bidang kesehatan, 
pendidikan serta pelestariaon 
lingkungan. “Kami berharap 
dengan masuknya Pertamina 
yang digandeng TNi AD di 
daerah perbatasan bisa diikuti 
BUMN lain dan perusahaan 
swasta lainnya yang memiliki 
program CSR,”jelas Karen 
dalam sambutannya.  Ia 
menambahkan aksi nyata 
yang dilakukan merupakan 
bagian dari tanggung jawab 
sosial perusahaan dan bukti 

Pertamina mendampingi 
masyarakat termasuk di 
daerah perbatasan. “Jangan 
pe r nah  me rasa  bukan 
bagian dari NKRI. Selama ini 
belum sempat ke sini, tapi 
bukan berarti terlupakan dari 
Jakarta,” ujarnya di hadapan 
ribuan warga Desa Looluna 
yang menerima bantuan.

Sementara itu Bupati 
B e l u ,  J o a q u i n  L o p e z 
menyambut baik bantuan 
yang merupakan wujud dari 
sinergi Pertamina dan TNI-
AD.  “Ini mimpi yang menjadi 
kenyataan. Masyarakat juga 
menyampaikan kepada saya. 
Hai Bapak Bupati ! ternyata 
kami masih menjadi bagian dari 
NKRI,” jelas Joaquin penuh 
ekspresi kegembiraan.

Bakti sosial Pertamina- TNI 
AD ini juga dihadiri Kepala Staf 
TNI AD Jendral Moeldoko, 
Komisaris Utama Pertamina 
S u g i h a r t o ,  K o m i s a r i s 

Nurdin Zaenal, dan jajaran 
manajemen Pertamina lainnya. 
Pada kesempatan tersebut 
Pertamina menyerahkan 
bantuan pembangunan pos 
kesehatan desa (poskesdes) 
berikut alat kesehatan,  satu 

unit ambulans, alat bantu 
PAUD, buku perpustakaan, 
p e n a n a m a n  2 2 0 . 0 0 0 
pohon Lamtoro Gung dan 
Gaharu, pemeriksaan gratis. 
Sementara usai menggelar 
bakti sosial di Belu, Pertamina 

juga melakukan bakti sosial 
di RS Wira Sakti Korem 161/ 
Kupang yakni operasi gratis 
katarak, hernia dan bibir 
sumbing yang di-support oleh 
tim dokter dari Pertamedika 
dan Angkatan Darat.•Dsu



memasuki usianya yang ke-6, PT 
Pertamina Hulu Energi (PHE) boleh 
berbangga, sebab di usianya yang 
relatif muda, pada pertengahan tahun 

ini jumlah produksinya beberapa kali menembus 
angka 70 ribu BOPD meningkat pesat dari produksi 
tahun 2012 yang mencapai 58 ribu BOPD. Di 
tahun ini pula PHE dan Anak Perusahaan (AP) PHE 
memperoleh sejumlah penghargaan dari Pertamina 
dan stakeholder.

Direktur Utama PHE, Ign. Tenny Wibowo merasa 
senang sekaligus optimis dengan pencapaian 
PHE tahun ini. “Memaknai HUT ke-6 PHE, sesuai 
dengan temanya “Satukan Energi Bangun Peduli” 
kita gunakan momentum HUT ke-6 ini untuk 
menyatukan semua elemen, potensi sumber alam, 
asset dan sumber daya manusia insan PHE. Dengan 
bersatu, bersama dalam keberagaman, kita dapat 
berkembang lebih maju lagi. Sesuai dengan visi misi 
Pertamina, kita punya kepedulian kepada masyarakat 
dan lingkungan. Hal ini kita wujudkan dalam kegiatan 
Syukuran HUT PHE dengan berbagai kegiatan olah 
raga, pendidikan, seni budaya yang bersifat Charity, 
yakni melalui PHE Gowes and Charity, Diving Charity 

bersama nelayan di Pulau Seribu, Lomba Seni 
Budaya & Charity serta Jalan-Jalan Pintar bersama 
Yatim-Piatu-Duafa ke Museum MIGAS & Keong 
Emas TMII.

“Target yang telah tercapai di usia yang ke-6 ini 
bagi saya semakin memicu semangat untuk optimis 
meningkatkan produksi migas PHE. Pada tahun 
lalu produksi kita sekitar 58 ribu BOPD, awal tahun 
2013 mulai bergerak diangka 60 ribu BOPD. Bahkan 
sekarang  kita sudah beberapa kali mencapai angka 
70 ribu BOPD. Bagi saya ini suatu lompatan yang 
cukup besar dari sisi Produksi, PHE ONWJ relatif 
stabil, PHE WMO meningkat cukup signifikan, dan 
penurunan produksi dari AP PHE lainnya dapat 
dikendalikan.  Semoga hasil produksi ini bisa terus 
terjaga dan meningkat,” tambahnya.

Dirut PHE juga berharap, tahun depan saat memasuki 
usia 7 tahun dan seterusnya, produksi tetap di atas 
70 ribu BOPD dan setiap tahun kita bisa naik 10 ribu 
BOPD. “Saya mengharapkan para tim manajemen 
untuk fokus kepada 4 hal yaitu “SAFE” (Safe and 
Environmentally Friendly Operations, Achieve 
Sustainable Commercial Growth, Focus Toward 

People Development, Exceptional Performance 
Through Partnership). Kita ingin operasi yang 
aman dan ramah lingkungan. Kedua, kita ingin 
mewujudkan pertumbuhan komersil berkelanjutan. 
Ketiga, fokus terhadap pengembangan SDM. 
Karena kalau kita ingin berkembang terus lebih luas 
baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka 
SDM-nya harus kuat dan keempat bisnisnya terus 
berkembang, dimana selain produksi, penambahan 
cadangan juga terus kita kejar. Jika hanya nilai 
produksi saja sedangkan penambahan cadangan 
berkurang, maka suatu saat produksi juga akan 
turun. Jadi penambahan cadangan juga bertambah 
sejalan dengan peningkatan produksi”.•phE
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PHE sEbagai
Pertamina hari esok

Puncak acara syukuran HUT PT Pertamina Hulu Energi 
(PHE) yang ke-6 berlangsung meriah. Acara berlangsung 
di Taman Budaya, Sentul, Bogor, Minggu (30/6) dihadiri 
Direktur Utama PHE Ign. Tenny Wibowo, Komisaris Utama 
PHE  M. Afdal Bahaudin, Direktur Operasi PHE Eddy 
Purnomo, Direktur Keuangan PHE Yayok T Wisanggo, 
Sekretaris Perusahaan PHE Wahidin Nurluzia, para VP 
dan GM PHE serta Mantan Dirut PHE Salis Aprilian dan 
Dwi Martono. Tidak ketinggalan pekerja PHE dan anggota 
keluarganya.

Dalam sambutannya, Dirut PHE merasa senang 
dengan kemeriahan HUT PHE. “Kita harapkan pada HUT 
yang ke-6 produksinya sudah lebih dari 60 ribu BOPD. 

Penghargaan untuk 
CSr Phe OnWJ

PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) melalui Program Community 
Development-nya terpilih sebagai salah satu penerima Corporate Social Responsibility (CSR) Award 
yang diselenggarakan oleh Koran Seputar Indonesia (Koran Sindo), MNC Grup. Penganugerahan 
CSR Award bertema “Semangat Baru Untuk Indonesia Lebih Baik” ini berdasarkan kegiatan PHE 
ONWJ dalam pendampingan anak-anak jalanan Tanjung Priok yang dibina di bawah Yayasan Kumala. 
CSR Award diberikan langsung oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Linda Amalia Sari Gumelar  dan diterima Sudaryoko, Community Development Manager.

Dalam sambutannya, Linda Gumelar menyampaikan 
penghargaannya kepada perusahaan-perusahaan yang 
membantu pemerintah untuk memberdayakan masyarakat 
melalui berbagai program CSR. “Saya berharap anak-
anak dan perempuan mendapatkan porsi yang besar 
dalam kegiatan CSR perusahaan karena anak-anak dan 
perempuan yang sehat dan kuat akan menghasilkan 
generasi baru yang gemilang di masa datang”.

Anak-anak yang dididik dibawah Yayasan Kumala 
adalah anak-anak yang biasa mencari uang di jalanan. 
Mereka kemudian diajari berbagai keterampilan sebagai 
bekal untuk mandiri dan kembali dibiasakan hidup teratur 
di rumah singgah. Untuk mendukung kegiatan Yayasan 
Kumala, PHE ONWJ menyumbangkan limbah non-B3 
seperti kertas bekas operasional perusahaan ke 
Yayasan ini, yang kemudian diproses kembali 
menjadi kertas daur ulang. Anak-anak binaan 
Yayasan Kumala membuat kertas daur ulang 
tersebut menjadi berbagai kerajinan menarik seperti 
frame foto, kotak hadiah, tas kertas, dan undangan 
perkawinan. PHE ONWJ menggunakan hasil karya 
anak-anak tersebut untuk berbagai kebutuhan 
perusahaan.•

Phe raih the Best Completion 
of audited Financial Statement 2012 
& the Best annual report 2012

hut ke-6 Phe

PT Pertamina Hulu 
Energi (PHE) mendapat kado 
istimewa di ulang tahunnya 
yang Ke-6. PHE meraih The 
Best Completion of Audited 
Financial Statement 2012 & 
The Best Annual Report 2012 
dalam kontes Annual Pertamina 
Subsidiary Award (APSA) 2012. 
Penghargaan ini terasa sangat 
bermakna spesial karena 
selama keikutsertaannya, 

tahun 2013 ini adalah prestasi terbaik dari tahun-
tahun sebelumnya. APSA adalah ajang untuk melihat 
kinerja anak-anak perusahaan Pertamina Persero 
dalam mengelola perusahaannya dan sebagai pemacu 
semangat berkompetisi dan bersinergi. Kegiatan ini 
juga merupakan bentuk apresiasi Pertamina Persero 
kepada seluruh anak perusahaan atas kontribusi dan 

bantuannya yang telah diberikan selama ini kepada holding company.

Usai pemberian penghargaan, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen 
Agustiawan menyampaikan selamat kepada para pemenang. ”Selamat kepada semua 
penerima penghargaan. Saya ingatkan, dalam menghadapi persaingan bisnis baik di 
lingkungan nasional maupun internasional diharapkan Anak Perusahaan (AP) Pertamina 
dapat terus meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Target laba tahun ini 
sebesar Rp.30,2 triliun. Ini bisa tercapai kalau semua AP dapat mencapai targetnya. Saya 
apresiasi terhadap AP Hulu, namun saat ini adalah waktunya AP Hilir disorot (mendapat 
perhatian). Saya ingin mendapatkan dukungan bisnis-bisnis unit agar bersatu dan fokus 
dengan hal terkait distribusi bbm. Realisasi 2012 laba Rp.28,42 trilun ini jauh melebihi 
target, ini adalah prestasi yang sangat bagus”, disambut tepuk tangan hadirin.

Setelah usai acara, Dirut PHE Tenny Wibowo menyampaikan rasa syukur dan 
apresiasinya kepada tim APSA PHE dan Insan PHE, atas pencapaian tiga besar ini. 
”Semoga tahun berikutnya PHE dapat memposisikan pada urutan pertama,” ucap Dirut 
PHE optimis.   

PHE menempati posisi Juara III untuk kategori The Best Completion of Audited 
Financial Statement 2012, setelah PT Pertamina Energy Trading Limited di posisi kedua 
dan PT PTC di urutan pertama. Dan Juara III The Best Annual Report 2012 setelah Patra 
Jasa di nomor dua serta Pertamina EP di urutan pertama.•

Saya sangat apresiasi dengan rekan-rekan di PHE atas kinerja 
tersebut dan harus bisa memaksimalkan. Marilah kita jadikan 
momentum ini untuk menciptakan kinerja yang lebih baik 
untuk membangun bangsa ini”. Tenny menambahkan, “Selain 
kita bisa memperoleh hasil produksi yang baik, pastikan juga 
kita bisa mengoperasikan lapangan-lapangan dengan aman 
dan ramah lingkungan. Kita harus bisa memaksimalkan 
kinerja perusahaan yaitu berkolaborasi dengan partner dan 
semangat kebersamaan yang selama ini kita bangun. Saya 
yakin ke depan PHE sebagai “Pertamina Hari Esok” benar-
benar terwujud. Melalui momentum syukuran HUT ke-6 PHE 
ini kita akan selalu mempererat suasana kekeluargaan dengan 
menciptakan kinerja terbaik dalam mewujudkan cita-cita dan 
visi Pertamina”.

Pada kesempatan yang sama, Komisaris Utama PHE 
M. Afdal Bahaudin merasa bangga, siap membantu dan 
berupaya untuk mencapai target produksi 2013. “Kita 
harus menjalin kerjasama yang baik agar bisa lebih maju 
lagi. Dengan semangat kebersamaan mudah-mudahan 
target produksi bisa terwujud. Pencapaian yang telah 
diraih oleh PHE bukanlah akhir dari PHE, tapi merupakan 
awal dari PHE untuk terus melangkah lebih maju lagi”, 
tambahnya.•



PHE CHarity
Satukan energi 
Bangun Peduli

hut ke-6 Phe

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Goweser menggelar acara “Gowes Bareng & Charity Tour”. 
Kegiatan para pecinta sepeda ini sebagai bagian dari syukuran HUT PHE Ke-6. Gowes 
yang berjarak 26 km di ikuti oleh 60 orang karyawan PHE dan Anak Perusahan pecinta 
sepeda dengan rute Start dan Finish di Green Office Park, Foresta BSD, Serpong melewati 
rute Desa Legok Tangerang – Desa Pagedangan – Ciakar dan Gunung Batu diikuti oleh 
Direktur Utama PHE Tenny  Wibowo, mantan Dirut PHE Dwi Martono, Direktur Operasi 
PHE Eddy Purnomo, Sekretaris Perusahaan PHE Wahidin Nurluzia, Manager Eksplorasi 
PHE WMO Dwi Mandiri, Pekerja PHE, PHE ONWJ, PHE WMO dan AP PHE lainnya. Dalam 
perjalanannya, rombongan juga  menyempatkan memberikan bantuan kepada Sekolah 
Madrasah  Raudlatul Irfan dan Pondok Pesantren   Nihayatul Amal, Jatake, Tangerang.

Tenny Wibowo merasa senang dan puas dengan kegiatan yang menggabungkan antara 
hobi dan Charity seperti ini. “Sungguh mantap dan bagus rutenya, pesertanya banyak dan 
meriah. Kita tidak  hanya gowes tapi juga memberikan bantuandi jalur yang kita lewati”. 
“Tujuan gowes yang paling utama adalah membangun rasa kebersamaan, kemudian 
dengan gowes kita bisa menjaga kesehatan sekaligus mencurahkan rasa kepedulian 
sosial. Saya harapkan kegiatan seperti ini tidak hanya saat ada perayaan HUT saja, namun 
dapat diagendakan secara rutin 2 atau 3 bulan sekali”, tambahnya. 

Ungkapan kepuasan juga disampaikan Direktur Operasi Eddy Purnomo, “Acara ini sangat     
bagus, harusnya diagendakan secara rutin agar saat gowes kita tidak kaget dengan rute 
dan jarak yang  seperti ini”. ”Saya berpesan bahwa hidup itu perlu sehat, tanpa kesehatan 
kita tidak bisa melakukan apa-apa. Target PHE 2013 naik dari tahun sebelumnya, kalau 
tanpa ada tim yang solid sulit kita mengejar target yang tinggi, maka juga akan sulit untuk 
meningkatkan produksi”, imbuhnya. 

KH. Ahmad Abrulrohman, Pimpinan Pondok Pesantren Nihayatul Amal dan Madrasah 
Raudlatul Irfan mengucapkan terima kasih atas kepedulian komunitas sepeda PHE. “Saya 
sebagai pimpinan disini merasa senang karena telah dibantu oleh Bapak dan Ibu  sekalian. 
Bantuan ini sangat berarti bagi kami. mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat dalam 
mencetak generasi muda yang berkualitas dan bermanfaat dimasa mendatang”.• Sugeng 

Haryanto, Manager Relations
PT Pertamina Hulu Energi (PHE), mewujudkan bentuk rasa syukur dihari 
jadinya yang keenam, menggelar acara PHE Charity dengan mengajak anak-
anak Yatim-Piatu dan Kaum Dhuafa yang berdomisili di sekitar kantor PHE, 
Kebagusan Jakarta Selatan. Sekitar 100 anak beserta pendampingnya diajak 
menelusuri “Jalan Pintar” dengan mengunjungi Museum Migas dan Theater 
Imax Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Jalan Pintar juga 
menyuguhkan dongeng tentang dunia minyak dan gas (Migas).

Manager Relation yang juga Ketua Panitia HUT PHE  Sugeng Haryanto, atas 
nama Manajemen PHE mengatakan, “PHE Charity ini sebagai bentuk rasa 
syukur kami disaat Ulang Tahun PHE yang Ke-6. PHE Charity kali ini mengajak 
anak-anak Yatim-Piatu dan Kaum Dhuafa yang berada disekitar kantor PHE ke 
TMII”. “Perayaan HUT PHE tidak hanya bersuka cita dengan berbagai acara 
meriah, namun kami juga harus memperhatikan masyarakat sekitar kantor 
PHE Tower dengan berbagi rasa dan berbagi kepedulian”, imbuhnya.

Agung (11 tahun) siswa SDN 03 Kebagusan, salah seorang peserta mengaku 
sangat senang dapat mengikuti Jalan Pintar. “Saya belum pernah sebelumnya 
ke Taman Mini. Ini adalah pengalaman saya yang pertama keliling Museum 
Migas. Tadi dijelaskan tentang asal usul terjadinya minyak dan menyaksikan 
proses pengeborannya. Sebelumnya, saya tidak tahu dari mana minyak 
berasal” ungkapnya dengan ceria. “Kini saya mulai tahu dari mana minyak itu 
berasal”. Selain Jalan Pintar, PHE Charity juga memberikan peralatan sekolah 
serta bantuan operasional kepada 5 Yayasan Yatim Piatu di sekitar Kelurahan 
Kebagusan.•

PHE gowEsEr
kesehatan, 
kebersamaan dan
kepedulian



hut ke-6 Phe

PHE Band Festival menetapkan WMO Rockband sebagai 
Juara I menyisihkan 6 Band lainnya. Juri juga menetapkan 
3 personel ini, Adi Sasongko sebagai Best Guitar, Alfatama 
Pranoto sebagai Best Keybordist dan Indra Basuki sebagai 
Best Bassist. 

Tim Basket PHE Pusat yang 
dimotori oleh Sekretaris Dirut 
PHE, Arifah meraih Juara II 
Basket Putri. Tim Basket Putri 
PHE Holding terdiri dari para 
sekretaris Direksi PHE.

Kejuaran Billard menyemarakan HUT PHE Ke-6 juga 
digelar di Point Square Billiard, Lebak Bulus

Dirut PHE Ign. Tenny Wibowo 
berkesempatan memberikan hadiah 
kepada Juara bowling yang digelar di 
Ancol Jakarta Utara.

Tim Futsal PHE ONWJ menjuarai 
Kompetisi Futsal HUT PHE yang 
dilaksanakan di Pondok Indah

Direktur Operasi PHE Eddy Purnomo membuka rang-
kaian kegiatan menyemarakan HUT PHE ke-6. ONWJ Dance menjuarai PHE Dance 

mengalahkan WMO Dance dan Dance 
PHE Pusat. ONWJ Dance juga menjadi Tim 
Dance Favorite.

Menyemarakan HUT PHE juga digelar Workshop 
dan Lomba PHEthografy dengan menghadirkan 
juri dari Photografer profesional.

Kebersamaan dalam puncak acara Syukuran 
HUT PHE di Taman Budaya, Sentul, Bogor. Pekerja membawa serta anggota keluarganya 

dalam puncak acara Syukuran HUT PHE Ke-6 di 
Taman Budaya, Sentul, Bogor.

Anak-anak menyemarakan HUT PHE 
dengan lomba mewarnai pada media kaos. Direksi melepas balon keudara dalam 

kemeriahan HUT PHE.

Lebih dari 1000 orang yang terdiri dari 
pekerja bersama anggota keluarganya hadir 
di puncak acara HUT PHE.

Lomba menangkap bebek khusus anak-anak dalam 
puncak acara HUT PHE.

Sejumlah pekerja tampil menghibur dalam 
puncak acara syukuran HUT PHE Ke-6. Dirut PHE Ign. Tenny Wibowo bersama VP HCA 

Karantina Marhaeni memberikan reward kepada 
Pekerja yang Berprestasidi tahun 2013 ini.

Pekerja PHE membawa serta anggota 
keluarganya di puncak acara HUT PHE.

Sekper PHE Wahidin Nurluzia bersama 
pemenang PHE Dance.

Booth dan Stan makanan dalam 
Kemeriahan HUT PHE.

Tetap teratur dalam kemeriahan. Puncak Acara Syukuran HUT PHE 
juga dimeriahkan dengan doorprice, 
salah satunya  sepeda motor.


