
JAKARTA – Pertamina mene
gaskan mulai 6 Agus tus 2014 
menghentikan pen jualan 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 
Premium bersubsidi untuk 
seluruh Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum (SPBU) 
yang beroperasi di jalan tol 
Jawa Barat, Jabodetabek, 

Jalankan Amanat Pemerintah, 
Pertamina Batasi BBM Subsidi
Pertamina mulai 
membatasi penjualan 
BBM bersubsidi. Hal 
tersebut sesuai dengan 
amanat Pemerintah  
dalam APBNP-2014 
yang memangkas 
kuota BBM bersubsidi 
dari 48 juta KL menjadi 
46 juta KL.

Banten dan Jawa Timur. 
“Untuk saat ini sebanyak 

29 SPBU tidak melayani 
pen jualan Premium, yaitu 
27 SPBU di sepanjang jalan 
to l  Jagorawi,Cikampek, 
Purbaleuyi, Tangerang Ban
ten dan 2 SPBU di sepanjang 
Tol Surabaya arah Gresik,” 
ungkap Vice President Cor 
porate Communication Per ta
mina Ali Mundakir, (4/8).

Menurutnya, konsumsi 
Premium ratarata per hari 
untuk SPBU di sepanjang 
jalur tol tersebut pada ki
saran 2530 r ibu l i te r /
har i .  Seh ingga dengan 
penghentian penjualan Pre
mium SPBU jalan tol akan 
mampu menghemat kuota 

penyaluran BBM Premium 
750900 kiloliter (KL) per hari.

Kebijakan penghentian 
pen jua l an  P rem ium d i 
SPBU jalan tol merupakan 
amanat APBNP2014 yang 
memangkas kuota BBM 
bersubsidi dari 48 juta KL 
menjadi 46 juta KL. Untuk 
m e n j a l a n k a n  a m a   n a t 
tersebut, BPH Mi gas pada 24 
Juli 2014 me ngeluarkan Surat 
Edaran tentang Pembatasan 
Solar dan Premium agar 
kuota 46 juta KL bisa cukup 
sampai dengan akhir tahun 
2014.

Sebe lumnya,  Per  ta  
mina juga telah meng im
plementasikan pem batasan 
Solar bersubsidi per 1 Agustus 
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Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya memberikan penjelasan mengenai pembatasan konsumsi BBM bersubsidi kepada salah satu konsumen 
Solar bersubsidi di SPBU Hayam Wuruk.

MarketUpdate

“Crisis Brings Clarity”

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

2014, dimana se luruh SPBU 
di Jakarta Pusat tidak lagi 
menjual Solar bersubsidi. 

Ali mengatakan selain 
pembatasan di Jakarta Pu
sat, pada 4 Agustus 2014, 
waktu penjualan Solar ber
subsidi di seluruh SPBU di 
Jawa, Sumatera, Kalimantan, 
dan Bali dibatasi di mulai 
pukul 08.00 sampai dengan 
pukul 18.00 untuk cluster 
tertentu sedangkan Sulawesi 
t idak disebutkan dalam 
surat edaran BPH Migas. 
Menurut perhitungan cluster, 
diperkirakan dari sekitar 
5.000 SPBU yang dimiliki 
Pertamina, akan ada sekitar 

Bersambung ke halaman 4

Demikian yang diutarakan dalam ajang pertemuan para 
Direktur Keuangan perusahaanperusahaan global dalam 
“CFO Forum 2014” barubaru ini di London. Kalimat “Krisis 
membawa kejelasan” ini menjadi awal diskusi dan sharing 
session atas pengalaman, pemikiran dan strategi yang telah 
ataupun sedang dilakukan oleh para nakhoda keuangan 
perusahaan berbagai sektor industri yang datang dari hampir 
seluruh belahan dunia. 

Munculnya suatu keadaan krisis yang mengancam 
keberlanjutan bisnis, merupakan suatu hal yang selalu 
menghantui setiap pimpinan perusahaan. Apakah krisis 
keuangan, operasional, kepegawaian, investasi strategis 
yang gagal, ataupun krisis karena faktorfaktor nonteknis 
eksternal perusahaan, seperti volatilitas pasar, ketidakpastian 
fiskal, hingga instabilitas geopolitik. Semua indikasi krisis 
ini harus dapat ditangai dengan cermat dan cepat dan 
rangkaian keputusan yang diambil menjadi penentu bagi 
keberlanjutan perusahaan.  

Terjadinya krisis yang berpotensi menjatuhkan 
perusahaan, menjadikan pengelolaan perusahaan sebagai 
fokus utama, pengetatan pengendalian keuangan, pemilihan 
investasi yang selektif, peningkatan sasaran pencapaian 
produktifitas pegawai, hingga prioritisasi atas program-
program operasional yang sedang berjalan. Sejalan dengan 
itu, para CFO panelis juga menyampaikan bahwa krisis dapat 
menjadi pemicu terjadinya penajaman atau perubahan arah, 
sasaran dan cara pengelolaan perusahaan.   

Pendiri dan mantan CEO Compaq Computer pernah 
mengatakan bahwa : ”Visi kita menjadi lebih jelas dan tekad 
lebih gigih, saat kita dihadapi oleh kemungkinan bahwa 
kita akan digantung” (“Nothing gives you clarity of vision 
and sense of purpose like the prospect of being hanged”). 
Menariknya, kata “crisis” atau “wēijī “ dalam bahasa China 
terdiri atas dua kata yang bertentangan. “Wēijī” terdiri atas 
kata “wei”        yang berarti “bahaya” atau “genting”; dan jī         
      yang bermakna “peluang”. 

Alhasil dengan adanya krisis yang dapat menjatuhkan 
perusahaan, prioritas para pimpinan dan segenap lini 
perusahaan dipaksa untuk menjadi jelas dan tajam. 
Tanpa kompromi. Krisis tidak serta merta dipandang 
sebagai sesuatu yang buruk saja, tetapi juga dapat menjadi 
suatu kesempatan/titik balik untuk melakukan tindakan 
perubahan menuju pengelolaan perusahaan yang fokus 
dan efisien.•



VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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Sinergi PT Pertamina, Petral dan Pertamina Patra Niaga :
Strategic Control “Tanks Storage Pulau Sambu”
KoNsuMsi dAN KeTAHANAN sToK 
dAN iMPoR BBM

Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) 
di Indonesia setiap tahunnya memiliki trend 
naik. Sebagai negara yang memiliki jumlah 
penduduk terbesar ke4 di dunia, dipastikan 
tingkat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) 
Indonesia begitu tinggi dan semakin lama 
semakin tinggi. Pemerintah pun seharusnya 
memiliki stok yang cukup untuk menjamin 
kebutuhan tersebut. Ironisnya, negara ini 
justru memiliki stok BBM paling rendah 
dibanding negara Asia lainnya, dimana 
ketahanan stok BBM Pertamina dengan rata
rata kecukupan untuk 20 hari, (14/1/2014, 
Sumber: Pertamina). Di sisi lain, seluruh stok 
BBM nasional hingga saat ini ditanggung 
oleh Pertamina yang nilainya mencapai 
Rp26 triliun. Negara Asia yang memiliki stok 
BBM lebih besar dari Indonesia, sebut saja 
Jepang. Negara ini memiliki cadangan BBM 
selama 164 hari dengan 94 hari ditanggung 
pemerintah. Demikian pula Korea Selatan 
memiliki cadangan BBM sebanyak 174 hari 
dengan 84 hari ditanggung pemerintah. 
Sementara di negara ASEAN, Vietnam 
memiliki 67 hari stok BBM dengan negara 
menanggung 22 hari, Thailand sebanyak 36 
hari (private), Singapura memiliki stok 90 hari 
(private), Filipina stok selama 22 hari (private). 
Kemudian Myanmar selama 91 hari dengan 
total ditanggung pemerintah, Laos stok 
selama 45 hari dengan 30 hari ditanggung 
pemerintah, sedangkan Kamboja memiliki 
stok BBM 30 hari (private).  http://bisnis.
liputan6.com/read/799899/stokbbmri
palingrendahdiasia. 

Semakin meningkatnya konsumsi BBM 
pada setiap tahunnya dan tidak cukupnya 
produksi BBM dalam negeri, membuat 
Indonesia harus memenuhi 70% kebutuhan 
BBM dalam negeri dari impor. T idak 
cukupnya produksi BBM dalam negeri ini, 
dikarenakan kurangnya infrastruktur kilang 
pengolahan minyak di Indonesia.

Bukanlah hal yang tidak mungkin, bila 
Indonesia tidak mempunyai action plan, 
impor BBM Indonesia dari tahun ke tahun 
akan cenderung beranjak naik prosentase 
nya, sejalan dengan meningkatnya konsumsi 
BBM di Indonesia pada setiap tahunnya 
serta semakin menurunnya kinerja Refinery 
Pertamina. 

Di sisi lain, ketergantungan impor BBM 
adalah risiko nyata. Anekdotnya, anak kunci 
jatuh di lantai Pertamina saja terdengar oleh 
para trader minyak di Singapore, apalagi 
kebutuhan BBM di Indonesia. Peristiwa 
unscheduled shut down salah satu refinery di 
Indonesia, hanya beberapa menit kemudian 
setelah dinyatakan unscheduled shut down 
sudah diketahui para trader di Singapore. 
Tanpa komando, sengaja atau tidak di
sengaja, para trader sangat dipercayai 
akan cenderung membentuk kartel harga 
yang bersama sama akan menaikkan 
harga BBM untuk dijual ke Indonesia yang 
dalam posisi terjepit terpaksa mengimpor 
atas kekurangan BBM tersebut akibat 
unscheduled shut down Refinery. Hukum 
Ekonomi berjalan secara alami, Demand 
meningkat, Supply akan menyesuaikan 
permintaan dengan mengkalkulasi kembali 
harga (dengan perkataan lain menaikkan 
harga) agar dapat bertemu dengan demand.

Risiko finalnya yaitu penentuan harga 
sangat tergantung harga pasar regional 

Asia Tenggara, dimana pasar minyak lebih 
bersifat oligopoly mengingat para trader 
minyak di kawasan Asia Tenggara ini 
telah mengkristal pada hanya beberapa 
trader besar. Walaupun sifat BBM yang 
lebih kepada consumer good  membawa 
kondisi competitive advantage hanya 
pada keunggulan efisiensi yang ujungnya 
adalah harga yang kompetitif, namun faktor 
penguasaan pasar pada hanya beberapa 
trader minyak saja memberikan bargaining 
power lebih untuk mengendalikan harga 
BBM dimaksud. 

Atas strategic risk tersebut di atas, 
mitigasi risikonya dapat dilakukan melalui 2 
(dua) pendekatan control, yaitu :
a. Pembangunan dan peningkatan kinerja 

Refinery termasuk fasilitas crude oil 
tank storage melalui upgrading Refinery. 
Solusi ini adalah keputusan strategic, 
fundamental dan bersifat permanen, 
mengingat Refinery dapat berfungsi 
sebagai buffer bukan hanya atas fluktuasi 
harga BBM di pasar, tapi juga fluktuasi 
harga crude serta bahkan juga sebagai 
buffer atas biaya transportasi (tanker) 
apabila terjadi fluktuasi harga pada sektor 
transportasi tersebut. Permasalahan 
menjadi tidak sederhana, mengingat 
upgrade Refinery dan atau mendirikan 
refinery baru bukanlah investasi yang kecil 
dan sampai saat ini Pemerintah belum 
dapat menganggarkannya.

b. Solusi lain sebagai kontrol atas risiko 
tersebut di atas adalah dengan me
ning  kat kan ketahanan stok BBM. Pe
ningkatan ketahanan stok ini secara 
lang sung sebagai buffer atas fluktuasi 
harga pasar BBM apabila terjadi shortage 
akibat gagalnya refinery untuk memenuhi 
permintaan dan kebutuhan BBM di 
da lam negeri. Walaupun kontrol ini 
terkonsentrasi di hilir, tetapi cukup efektif 
membendung kartel harga dengan 
ke cukupan persediaan BBM di dalam 
negeri. Tentu saja diperlukan segera 
pembangunan dan pengembangan oil 
(BBM) tank storage, termasuk pem
bangunan fasilitas blending untuk meng
hasilkan BBM.

TeRMiNAL dAN KeTAHANAN sToK BBM
Selain kebutuhan ketahanan stok 

BBM, mengintip storage dan supply di 
kawasan Asia Tenggara, Indonesia sangat 
ketinggalan di bidang oil (BBM) tank storage, 
seperti Vopak, oil trader yang sangat agresif 
menambah kapasitas storage dari tahun 
ke tahun. Juga Kuo Oil, oil trader dengan 
fasilitas terminal BBM di Pulau Busing yang 
menyewakan storage tersebut ke para 
trader minyak dengan manajemen nya yang 
sangat rapi,  BP Singapore yang memiliki 
tankstore dengan fasilitas blending-nya, Hin 
Leong jagonya Gasoil yang siap menjadi 
jawara dengan segala fasilitas blending dan 
harga yang digenerate melalui kinerja yang 
efisien. Trafigura, trader besar dari benua 
Eropa yang telah menjadi raksasa di Asia 
Tenggara. Vitol Asia yang tidak diragukan 
lagi keandalannya dalam hal supply BBM 
dan senantiasa menjadi trader 5 (lima) 
besar di Asia Tenggara. Shell Singapore, 
pemain lama yang tetap exist di kawasan 
ini. Total Singapore yang ikut juga bermain 
sebagai trader dan memiliki fasilitas storage 
dan Repsol Singapore yang juga mulai 

diperhitungkan di Asia Tenggara. Sedangkan 
BUMN Singapore sendiri memiliki Pulau 
Bukom, Refinery dan tank storage facilities 
yang sangat lengkap dan modern.

Untuk mengantisipasi ketatnya kompetisi 
ini, langkah strategis Pertamina di bidang 
S & D sejalan dengan RJPP yaitu sebagai 
berikut :
1. Mempercepat perbaikan fasilitas existing 

melalui standar perbaikan, upgrading 
manajemen terminal minyak.

2. Mengelola terminal minyak melalui pro gram 
joint management dan pengembangan 
teknologi.

3. Mengembangkan Hyper terminal se ba
gai bagian dari master plan untuk me
ngembangkan bisnis storage dan supply. 

PuLAu sAMBu, PeRTAMiNA, PeTRAL 
dAN PeRTAMiNA PATRA NiAgA

Petral, anak perusahaan Pertamina 
yang ditunjuk Pertamina sebagai trading arm 
senantiasa berkonsentrasi dan mendukung 
untuk memenuhi permintaan Pertamina atas 
kebutuhan crude dan BBM. Sebagai trader 
yang saat ini sudah sangat berkembang 
dan berpengaruh di Singapore dimana 
setiap tahunnya memperoleh posisi prestise 
di SME Singapore serta memperoleh 
penghargaan dari Pemerintah Singapore 
berupa keringanan pajak, sudah seyogianya 
memiliki Oil (BBM) tank Storage yang di 
dalamnya termasuk fasilitas blending. 

Pulau Sambu, pulau di dekat pulau Batam 
yang sangat strategis letak geografisnya 
karena dekat dengan Singapore, kawasan 
trading minyak dan jalur perdagangan Asia 
Tenggara, juga memiliki fasilitas pelabuhan 
yang channel depthnya 17 m. Beberapa 
tank storage milik Pertamina beroperasi di 
pulau ini, namun masih belum optimal.

Juga Pertamina Patra Niaga, yang 
bergerak di bidang trading BBM melayani 
industri dan konsumsi BBM di Indonesia, 
mempunyai kepentingan yang sama untuk 
mendapatkan supply BBM dengan harga 
terbaik serta memiliki fasilitas tank storage 
yang memadai sebagai buffer BBM sebagai 
competitive advantage melalui kinerja 
efisiensi sehingga harga jual BBM-nya lebih 
kompetitif di pasar.

Pembangunan tank storage di Pulau 
Sambu dengan sinergi tiga perusahaan, 
yaitu PT Pertamina (Persero), Petral dan 
Pertamina Patra Niaga melalui pembiayaan 
yang diperoleh dari shareholder Petral, PT 
Pertamina (Persero) dan Pertamina Patra 
Niaga dengan membentuk anak perusahaan 
baru sebagai vehicle untuk mengelola secara 
profesional seluruh fasilitas tank storage, 
termasuk blending facilities, akan dapat 
mendorong tujuan strategic control atas 
harga dan pemenuhan BBM di Indonesia. 

Selain itu, agar investasi menjadi lebih 
feasible, mengingat proyek ini berskala 
nasional dan menjadi pendukung pemerintah 
dalam meringankan pelaksanaan APBN, 
diperlukan kebijakan pemerintah untuk 
membentuk kawasan Pulau Sambu sebagai 
kawasan berikat, bebas bea, termasuk Bebas 
Bea Masuk. Utamanya, untuk kepentingan 
pembangunan fasilitas dimaksud.

Semoga impian sinergi ini menjadi kenya
taan dan mendapat ridho Allah SWT, aamiin.

*) Penulis saat ini sedang membuat disertasi untuk jenjang Doktor, 
Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan  Institut 
Pertanian Bogor. 

“Baru dua hari efektif masuk kerja, sudah 
disodorin tarif angkutan umum baru,”ujar 
seorang ibu, karyawati salah satu perusahaan 
swasta  di Jakarta. Kenaikan tarif itu pun tidak 
merata dan diberlakukan sesuka hati pemilik 
angkutan umum. Alasannya Solar subsidi tidak 
dijual lagi di Jakarta Pusat.  Padahal tidak semua 
angkutan umum harus melewati Jakarta Pusat. 
Di kantongkantong SPBU lainnya di Jakarta, 
Solar bersubsidi masih dijual, meski dengan 
aturan batas waktu penjualannya.

Bagi warga di Pulau Jawa, mungkin hal 
tersebut dianggap menyusahkan dan sangat 
memberatkan. Apalagi di Jakarta yang menjadi 
pusat pemerintahan. Seperti pemandangan di 
sebuah SPBU kawasan Jakarta Pusat misalnya. 
Pengendara mobil mewah bermesin diesel, tiba
tiba mengurungkan niatnya membeli solar non 
subsidi, dengan memakimaki operator SPBU.

Sangat berbalik kondisinya bila kita melihat 
yang terjadi  nun jauh di kepulauan Riau. 
Pem batasan sudah menjadi hal biasa. Jam 
operasional penjualan BBM bersubsidi sudah 
sejak April 2014 dibatasi. Warga bisa membeli 
BBM bersubsidi di SPBU manapun, dengan 
waktu penjualan dari jam 8 pagi sampai jam 5 
sore. Jika sudah habis sebelum batas waktu 
tersebut, mereka memakluminya. Alasannya 
karena kebijakan tersebut, bagian dari edukasi 
menghemat energi dan subsidi. Kesadaran juga 
muncul di  sebagian Sumatera, masyarakat juga 
mulai merasakan kesadaran untuk membayar 
harga lebih dan tidak menggunakan BBM 
bersubsidi.

Perbedaan cara pandang ini tentunya bisa 
menjadi cermin. Bahwa masyarakat lain ternyata 
secara sadar menerima kebijakan pembatasan 
yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Hilir 
MInyak dan Gas Bumi (BPH Migas).  Bahkan 
sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan, 
masyarakat di Kepulauan Riau telah mengatur 
dengan bijak konsumsi BBM subsidinya. Tentu 
saja hal ini juga tidak lepas dari dukungan 
pemerintah daerah setempat.

Sementara sebagian masyarakat di 
Pulau Jawa, bahkan di ibukota yang terbiasa 
bergelimang fasilitas serta mendapat guyuran 
BBM subsidi, justru paling cepat bereaksi. 
Mencerna segala sesuatu di permukaan saja. 
Pembatasan suatu hal yang menyulitkan, 
menambah sengsara. Meski ada sebagian yang 
sadar, dan berharap jika niatnya mengurangi 
kuota subsidi, akan lebih baik dibuat aturan 
yang lebih sederhana. Menaikkan harga BBM 
bersubsidi.

Menjelang hari kemerdekaan Indonesia ke
69, kemajuan pembangunan di segala sektor 
sangat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. 
Sayangnya,  kemajuan tersebut justru membuat 
sebagian masyarakat menjadi manja dan 
kurang memaknai rasa syukur atas pencapaian 
saat ini. Mengaku sebagai warga mampu dan 
berkelas, tetapi tetap ingin mendapat subsidi. 
Alhasil, cenderung melihat segala sesuatu 
dengan kacamata negatif ketika ada edukasi 
yang tujuannya sangat berarti bagi masa depan 
bangsa ini.

Perjalanan bangsa masih panjang, masih ada 
anak cucu yang akan melanjutkannya. Jangan 
sampai karena terbiasa manja dan bergelimang 
subsidi serta energi, justru melupakan kelanjutan 
bangsa dan anak cucu kita.

Dirgahayu Indonesia !
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POLA kONSuMSI BIkIN SuBSIDI 
MEMBENgkAk
JAKARTA (Kompas) – Konsumsi BBM bersubsidi 
tetap akan membengkak meskipun kebijakan 
pengendalian konsumsi BBM bersubsidi telah 
dilakukan. Hal itu karena mencari harga yang lebih 
murah dan rasional masih menjadi pola konsumsi 
masyarakat Indonesia. Untuk itu, kesadaran 
masyarakat ekonomi atas, terutama pengguna 
mobil, untuk membeli BBM nonsubsidi sangat 
diperlukan. Ketua Umum Masyarakat Transportasi 
Indonesia Danang Parikesit mengatakan, setelah 
kebijakan pembatasan  Solar bersubsidi di Jakarta 
Pusat diterapkan, banyak orang membeli Solar 
bersubsidi di SPBU Jakarta Selatan, Jakarta 
Barat,  dan Jakarta Timur. Menurut Danang, 
meski tergolong berekonomi kuat, mereka tetap 
mencari BBM dengan harga lebih murah karena 
masyarakat Indonesia sekarang ini merupakan 
pencari perbedaan harga bukan kualitas. Mereka 
cenderung mencari harga BBM yang lebih murah 
karena secara rasional dan ekonomis jauh lebih 
menguntungkan. Ke depan, pemerintah harus 
menaikkan harga BBM bersubsidi, tetapi sekaligus 
memberikan pilihan lain kepada masyarakat.

PEMERINTAh kIAN SERIuS wuJuDkAN 
kEDAuLATAN ENERgI
JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Pemerintah 
semakin memperlihatkan keseriusannya dalam 
upaya mengurangi  impor BBM guna mewujudkan  
kemandirian dan kedaulatan energi di dalam 
negeri. Keseriusan itu ditunjukkan Kementerian 
ESDM dengan segera membentuk satuan tugas 
khusus  perencanaan pembangunan kilang baru 
di Bontang, Kalimantan Timur, berkapasitas 300 
ribu barel per hari. Satuan tugas ini berperan 
menyiapkan desain rancang bangun dan spesifikasi 
kilang, termasuk menghitung nilai keekonomiannya 
serta melakukan pendataan terkait dengan jenis 
BBM maupun volume yang dibutuhkan. Proses 
ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 
tahun. Menurut Dirjen Migas Kementerian ESDM 
Edy Hermantoro, saat ini Kementerian ESDM 
masih melakukan pembahasan dokumen lelang 
dan diharapkan  pada akhir tahun proposal teknik 
proyek tersebut telah tuntas. “Namun ini bukan 
berarti proyek kilang akan  ditenderkan mundur 
hingga 2015. Bisa saja ditenderkan tahun ini, kalau 
kalkulasi keekonomiannya masuk sesuai dengan 
spesifikasi.”

PRODuSEN JAMIN PEMENuhAN STOk 
BIODIESEL
JAKARTA (Investor Daily) – Produsen Biodiesel 
yang tergabung dalam Asosiasi Produsen 
Biodiesel (Aprobi) mengaku siap menjamin 
pemenuhan stok biodiesel untuk menyukseskan 
program penambahan campuran fatty acid 
methylester atau biodiesel pada BBM dari 10 
persen (B10) menjadi 20 persen (B20). Saat ini, 
pencampuran biodiesel masih sebesar 10 persen 
dan rencananya penerapan B20 dilakukan pada 
2016. Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor 
meyakini, percepatan dari B10 menjadi B20 akan 
berjalan mulus karena 23 anggota Aprobi yang 
merupakan perusahaan crude palm oil (CPO) siap 
mengembangkan biodiesel. Kesiapan anggota 
Aprobi ini juga didukung oleh jumlah produksi 
CPO Indonesia yang telah mencapai 30 juta ton 
per tahun dengan jumlah ekspor sekitar 20 juta 
ton per tahun.•RiANTi
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Direktorat Pemasaran & Niaga Adakan Forum komet

VP Strategic Planning & Business Development Nina Sulistyowati menjadi salah 
satu pembicara dalam Forum Komet yang diadakan Direktorat Pemasaran & 
Niaga.
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Jalankan Amanat Pemerintah, Pertamina Batasi BBM Subsidi... Sambungan dari halaman 1

2.000 SPBU secara nasional 
yang akan kena pem batasan 
jam operasi pen jualan Solar.

Selain itu, per 4 Agustus 
juga dilakukan pembatasan 
kuota Solar bagi Nelayan. 
Untuk kebijakan alokasinya, 
Pertamina akan berkoordinasi 
dengan dengan SKPD (Sa
tuan Ker ja  Pemer in tah 
Daerah) setempat yang me
rekomendasikan nelayan
nelayan mana yang berhak 
memperoleh Solar.

“Yang jelas pasokan akan 
dikurangi sebesar 20 persen. 
Kuota untuk nelayan itu 1,8 
juta kilo liter dan jika dalam 
1 semester sudah terpakai 
setengahnya dar i  kuota 
tersebut maka masih ada 900 
ribu KL yang akan kita potong 
20 persennya,” kata Ali.

Terhitung sampai de
ngan 31 Juli 2014, data se
mentara realisasi konsumsi 
Solar  bersubsid i  sudah 
men capai 9,2 juta KL atau 

sek i ta r  60 persen dar i 
total kuota APBNP2014 
yang diamanatkan kepada 
Pertamina sebesar 15,13 
juta KL. Sedangkan reali
sasi konsumsi Premium 
bersubsidi mencapai 17 juta 
KL atau 58 persen dari kuota 
APBNP2014, sebesar 29,9 
juta KL.

Da lam men ja l ankan 
amanat tersebut, Pertamina 
melakukan koordinasi de
ngan Himpunan Wira swasta 

Nasional Minyak dan Gas 
Bumi  (H iswana M igas ) 
sebagai wadah organisasi 
para pengusaha SPBU. Di 
samping itu, BPH Migas 
melalui surat edarannya 
juga menembuskan kepada 
Menkopolkam, Polri dan 
Panglima TNI untuk bersinergi 
melaksanakan amanat UU 
Nomor 12 Tahun 2014 
tentang APBNP 2014 yang 
telah disahkan.•iRLi

JAKARTA - Direktorat Pe
masaran & Niaga menye
lenggarakan Forum Komet 
III, pada Kamis, (17/7). Fo
rum Komet dihadiri jajaran 
manajemen Direktorat Pe
ma saran & Niaga serta PT 
Pertamina Retail.   

Manajer Komet M & T 
Teuku Badarsyah menyatakan, 
Komet  Per tamina te lah 
diakui secara internasional 
dan menjadi   The Best 
dari MAKE (Most Admired  
Knowledge Enterprises). “Ini 
menunjukkan Knowledge 
Manage ment di Pertamina 
betulbetul berkembang,” 
kata Badarsyah. 

Ia menyebutkan, bebe
rapa perusahaan seperti BNI 
dan Pupuk Kaltim pun belajar 
dari Pertamina. Tahun 2013 
lalu di Korea dan tahun   ini di 
Hongkong, Pertamina mewa
kili Indonesia  di forum MAKE.   

 Tampil sebagai pembicara 
pertama VP Strategic Planning 
& Business Development 

JAKARTA –  Kontr ibus i 
Pertamina bagi peningkatan 
kese jah te raan  bangsa , 
ditopang melalui beragam 
kegiatan yang dilakukan oleh 
tiga fungsi, yaitu Corporate 
Social Responsibility (CSR), 
Small Medium Enterprise 
& Socia l  Responsib i l i ty 
(SME & SR) dan Pertamina 
Foundation.  

“Kami secara aktif meng
gagas beberapa kegiatan 
bertema l ingkungan dan 
pendidikan, seperti kegiatan 
menabung 100 juta pohon, 
Sekolah Sobat Bumi dan 
Beasiswa Sobat Bumi,” 

Nina Sulistyowati  dengan 
makalah “Percepatan Per
luasan  Ja r ingan  SPBU 
COCO Melalui Akuisisi SPBU  
Pesaing  di Bisnis  Fuel Retail”.  
Kedua, Direktur Operasi  PT 
Pertamina Retail Romulo 
Hu tapea  dengan  j udu l 
Peningkatan Revenue SPBU 
COCO Eks SPBU Petronas 
Melalui Pengembangan Fuel 
dan Non Fuel Business di 
Pertamina Retail.  

Nina dalam pemaparannya 
mengungkapkan  latar be
lakang pengambilalihan SPBU 
Petronas yang dilakukan akhir 
tahun 2013 lalu. Akuisisi 
ini dilihat sangat  strategis  
dalam rangka mengejar tar
get meningkatkan  jumlah 
SPBU COCO milik Pertamina. 
N ina  meng ingatkan,  d i 
awal 1990an ketika SPBU 
Perta mina yang jumlahnya 
hampir 1.000 dijual, karena 
terbentur regulasi. “Sampai 
akhirnya disadari, kita sebagai 
perusahaan migas nasional 

tidak bisa mengendalikan 
sendiri bisnis ini,” kata Nina. 

Dengan kesadaran baru 
seperti itu, Pertamina pun 
mulai membangun kembali 
j a r i n g a n  S P B U  C O C O 
Pertamina,  wa lau t idak 
mudah. Maka  akuisisi SPBU 
milik pesaing, yaitu Petronas, 
menjadi pilihan strategis yang 
menguntungkan.

Sementara Romulo dalam 
paparannya  mengemukakan, 
pada saat proses akuisisi 

SPBU Petronas, Pertamina 
Retail sudah dilibatkan sejak 
awal. Ia menjelaskan, ada 
beberapa  jenis SPBU COCO 
milik Pertamina  dari total 103 
SPBU. Pertama, SPBU yang 
dibangun dengan kerja sama 
pihak lain, seperti  di jalan tol. 
Kedua, SPBU yang dibangun 
sendiri oleh Pertamina seperti  
di Kampung Bulu, Bekasi. 
Ketiga, SPBU akuisisi baik 
oleh Pertamina maupun oleh 
Pertamina Retail.•uRiP

Pertamina konsisten Tingkatkan kesejahteraan Bangsa
ungkap Director of Greenlife 
Pertamina Foundation, Lendo 
Novo di Jakarta, Senin (14/7).

Sedangkan keg iatan 
tanggung jawab sosial dan 
lingkungan Pertamina yang 
diwujudkan oleh fungsi SME 
& SR, yaitu perbantuan bagi 
usaha kecil dan menengah 
sehingga membantu me
wujudkan usaha yang tangguh 
dan mandiri. Hingga saat ini 
jumlah UKM yang dibina oleh 
Pertamina mencapai 100.000 
mitra di 33 provinsi.

“Hal ini dilakukan semata
mata untuk mengurangi jumlah 
pengangguran, pengurangan 

jumlah penduduk miskin, 
peningkatan pertumbuhan 
ekonomi serta memiliki ke
pedulian terhadap ling kung
an,” ujar Coordinator SME & 
SR Pertamina, Kuswandi.

Selain bantuan kepada 
UKM, SME & SR juga mem
berikan bantuan ke pada 
untuk sektor Bina Ling
kungan sepert i  bantuan 
ben cana alam, pendidikan, 
peningkatan kesehatan, 
sarana dan prasarana, sarana 
ibadah, pelestarian alam dan 
pengentasan kemiskinan.

Untuk kegiatan CSR, 
Pertamina mewujudkannya 

dalam program yang ter
integrasi yaitu Pertamina 
Cer das (pendidikan), Perta
mina Sehati (kesehatan), Per
tamina Hijau (lingkungan) 
dan Pertamina Berdikari 
pemberdayaan masyarakat 
berwawasan l ingkungan. 
Tahun ini, pihaknya mem
fokuskan pada program Desa 
Binaan.

Segala kegiatan yang 
telah dilakukan oleh Pertamina 
tersebut menunjukkan kon
tribusi besar perusahaan 
ter hadap peningkatan ke
sejahteraan masyarakat In
donesia.•iRLi
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Customer Industry go 
Site Visit Terminal LPg 
Tanjung Mas
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Legal Preventive Program untuk Mitigasi 
Risiko Pengadaan Barang dan Jasa

Legal Preventive Program diadakan sebagai langkah mitigasi proses pengadaan 
agar tidak terkendala di kemudian hari.
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DPRD Ponorogo kunjungi kantor Pusat Pertamina

seMARANg – Dengan antusias, para peserta 
kegiatan site visit masuk ke dalam area Terminal 
LPG Tanjung Mas sembari mendengarkan 
penjelasan dari  Operation Head Terminal LPG 
Tanjung Mas Opsico. Cuaca Panas daerah 
pesisir pantai seolah tidak mengalihkan fokus 
mereka dalam melakukan visitasi ke sarana dan 
fasilitas yang ada di Terminal LPG Tanjung Mas 
guna melihat secara langsung proses handling 
LPG mulai dari bongkar LPG hingga penyaluran 
dengan menggunakan Skid Tank.

Kegiatan visitasi tersebut merupakan bagian 
dari program Customer Industry Go Site Visit 
Terminal LPG Tanjung Mas yang merupakan 
salah satu inisiatif unit bisnis Domestic Gas untuk 
lebih mendekatkan diri dengan customer di 
wilayah Jawa Tengah dan meningkatkan kembali 
sales LPG Industri yang berada di MOR IV, (22/5). 

Sebelum  masuk ke dalam area, para 
peserta dibekali oleh materi mengenai Sistem 
distribusi LPG dan Product Knowledge LPG di 
Pertamina oleh Sales Executive LPG Industry 
& Gas Product Mohamad Ali Akbar Felayeti.  
Dalam penjelasannya Akfel memberikan edukasi 
mengenai perbedaanperbedaan LPG yang 
beredar di dunia Industri, serta ketatnya 
persaingan penjualan LPG di dunia Industri di 
mana Pertamina memasarkan LPG dengan 
harga kompetitif dengan nilai tambah  berupa 
kompensasi sarfas yang memadai dan sesuai 
standarstandar yang ditetapkan. 

“Output dari program ini diharapkan peserta 
yang terdiri dari customer LPG Industri yang 
sebagian besar adalah customer LPG Existing 
dan yang saat ini masih menggunakan LPG 
Swasta seperti perwakilan dari PT Polytron, 
PT Indofood Fritolay, PT Nippon Indosari (Sari 
Roti), Mall Paragon, PT Marimas, RS Elisabeth, 
PT Metec, dan PT Taruna Jaya dapat lebih 
mengetahui standart handling LPG Pertamina 
yang dikelola secara safety, profesional dan 
sesuai ISO 9001 : 2008 , ISO 14001 : 2004 dan 
OHSAS 18001 : 2007,” ungkap Akfel.

Pertamina menekankan perlunya aspek 
safety pada proses handling maupun produk LPG 
itu sendiri. Produk LPG yang aman digunakan 
sebagai pembakar adalah LPG yang memiliki 
bau yang menyengat dan tidak nyaman. Bau 
ini sangat penting untuk dapat mengidentifikasi 
kebocoran sejak awal apabila terjadi kerusakan 
pada sarfas konsumen. Standar pembau pada 
LPG sesuai ketetapan Direktur Jenderal Minyak 
dan Gas Bumi No. 26525.K/10/DJM.T/2009 
tanggal 31 Desember 2009.•MoR iV

CiLACAP – Dalam rangka 
men ingka tkan  pe ranan 
dari fungsi Legal Counsel 
dalam menunjang kegiatan 
operasional, khususnya yang 
terkait dengan pengadaan 
barang dan jasa,  maka 
digelar acara Legal Preventive 
Program di Ruang Rapat 
I I  Gedung Head Off ice 
RU IV pada (25/6). Acara 
i n i  merupakan  sha r ing 
knowledge terhadap isu
isu operasional pengadaan 
barang dan  jasa  se r ta 
mempelajari proses mitigasi 
risiko hukum dalam proses 
pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan tersebut dihadiri 
oleh GM RU IV Edy Prabowo, 
Senior Manager Operation 
and Manufacturing RU IV 
Dadi Sugiana, serta para 
manajer dan pekerja RU IV. 
Bertindak selaku narasumber 
yaitu Risnandar Halid, Legal 
Counsel Manager Area RU IV. 

Menurut Edy Prabowo, 
acara ini dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman 
kepada  se lu ruh  fungs i 
tentang proses pengadaan 
barang dan jasa sehingga 
dapat menghindari kendala 
dan permasalahan serta 
menciptakan proses mitigasi 
r is iko dalam pengadaan 
barang dan jasa.

“Pengadaan barang dan 
jasa selalu dilakukan oleh RU 
IV. Saya berharap dari acara ini 
dapat diperoleh masukan dan 
diskusi sehingga terbentuk 
persepsi yang sama dan baik 
dalam proses pengadaan 
ba rang dan jasa,” ujar Edy 
Prabowo.

Sementara itu,  Risnandar 
Halid menjelaskan, program 
ini diadakan sebagai langkah 
mitigasi proses pengadaan 
agar t idak terkendala di 
kemudian har i .  Caranya 
adalah dengan melihat dan 
menganalisa pelaksanaan 
kontrak yang terkendala, 
mencari improvement, mem
beri acuan untuk perma

salahan sejenis agar tidak 
t e ru l ang  kemba l i ,  dan 
mem pelajari studi kasus di 
perusahaan lain.

Beberapa pengadaan 
ba rang  dan  j asa  yang 
menjadi pokok bahasan 
dalam acara tersebut, antara 
lain pengadaan governor, 
pengadaan dry gas seal, 
pekerjaan cross country pipe 
line, pengadaan capacity 
foam, dan sejumlah studi 
kasus dari perusahaan lain, 
seperti pengadaan f lame 

tube, PLTG Truck Mounted, 
dan sewa generator.

“Salah satu KPI fungsi 
Legal adalah melakukan 
intensive legal preventive 
program. Selain mengetahui 
pemaparan atas pengadaan 
internal yang pernah ter
kendala, diharapkan juga 
terjalin diskusi tentang halhal 
yang sering ditemui dalam 
tugas keseharian terkait 
miti gasi risiko hukum untuk 
diambil lesson learned-nya.” 
ujar Risnandar Halid.•Ru iV
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JAKARTA - Delegasi DPRD 
Kabupaten Ponorogo me
ngun jungi  Kantor Pusat 
Pe r t am ina  d i  J aka r t a .  
Rombongan yang dipimpin 
Ketua DPRD Agus Widodo 
d a n  t e rd i r i  1 4  o r a n g , 
diterima Manajer External 
Communicat ion Jekson 
Simanjuntak di Media Center, 
Selasa (22/7). 

Turut hadir  di dalam  
perte muan tersebut staf 
manajemen dari Direktorat 
Pemasaran  & Niaga, yaitu  
Ast. Manager PSO Pln dan 
Relationship Tata Pandaya, 

Ast. Manager  PSO monitoring  
& Evaluation I Ketut Permadi 
dan Daniel.  Inti penjelasan   
bahwa kuota BBM secara 
nasional ditetapkan oleh 
BPH Migas, dan bukan oleh 
Pertamina. Pertamina hanya 
melaksanakan  apa yang 
sudah ditetapkan oleh BPH 
Migas. 

Wa k i l  K e t u a  D P R D 
Kabupaten Ponorogo Dwi 
Agus Prayitno menjelaskan 
tujuan dari rombongan ada lah 
untuk mencari ta hu penyebab 
terjadinya kelangkaan BBM 
dan juga LPG di Kabupaten 

Ponorogo, sehingga meng
ganggu kehidupan masya
rakat. 

Dengan penjelasan yang 
didapat dari Pertamina, Agus  
yak in  b isa member ikan 

p e m a h a m a n  k e p a d a 
masyarakat di lingkungannya 
di Ponorogo, terutama dalam 
hal pembuatan kebijakan
keb i j akan  yang ada  d i 
daerah.•uRiP

LABuHAN deLi – Terminal 
BBM Medan Group terbakar 
hingga mengakibatkan tiga 
orang pekerja luka. Kebakaran 
di tangki timbun Premium 
yang berisi 10.450 kiloliter 
dengan nomor T23.

Ha l  in i  d isampa ikan 
Operat iona l  Head (OH)
Terminal BBM Medan Group, 

Simulasi Penanggulangan keadaan Darurat 
di TBBM Medan group

Gunawan Istiarso, dalam 
konferensi pers saat Simulasi 
Penanggulangan Tanggap 
Darurat ,  Rabu (4/6) ,  d i 
TBBM Medan Group. Akibat 
kebakaran tersebut, jalur 
distribusi operasional ke 
lapangan  dihentikan sekaligus 
mencegah masyarakat untuk 
masuk ke lokasi.

Terkait alasan penye
lenggaraan simulasi, Guna
wan mengatakan, bukan 
hanya simulasi penanganan 
kebakaran tangki timbun, 
namun juga latihan OKD 
untuk pencegahan dan 
penanggulangan. Kegiatan 
semacam ini, sebagai langkah 
s t ra teg is  mengeva luas i 

S t a n d a rd  O p e r a t i o n a l 
Procedure (SOP), serta sarana 
bagi seluruh personil TBBM 
untuk menguji coba fungsi
fungsi komando, koordinasi, 
dan komunikasi antar tim. 
Juga menguji keandalan 
para sumber daya manusia 
(sdm) yang ada,” jelasnya usai 
simulasi.•MoR i
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Ru V Rangkul Lurah Ring I 
untuk kondusivitas kilang
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Pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat Klamono.

PEP Papua Field Selenggarakan 
Pemeriksaan kesehatan di klamono

Penyerahan bantuan listrik 25 Amper 3 Phase sebagai bentuk 
CSR terhadap Masjid Al Wustho Karang Jati.

Direktur Utama PEPC, Amril Taib Mandailing membuka kran air sebagai simbolisasi 
peresmian program CSR Peningkatan Akses Air Bersih untuk masyarakat Desa 
Jatimulyo, Kecamatan Tambakejo, Bojonegoro.

BALiKPAPAN – RU V merupakan penyokong 
kebutuhan energi di Timur Indonesia. Kondu
sivitasnya tak terlepas dari peran aktif insan 
Pertamina maupun stakeholder. Komitmen 
RU V untuk menjalankan proses bisnis sesuai 
Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan 
Lindungan Lingkungan (K3) kembali ditunjukkan 
lewat audiensi dengan Kelurahan Karangjati bulan 
Juni lalu.

Bertempat di Ruang Solar Pertamina, pada  25 
Juni 2014 lalu diadakan Sosialisasi Keselamatan 
dan Keamanan Daerah Sekitar Kilang dengan 
mengundang perwakilan RTRT di Kelurahan 
Karangjati. Program yang merupakan inisiatif 
fungsi Public Relations ini menyasar 9 Kelurahan 
Ring 1 dan sebelumnya telah diadakan dengan 
mengundang Kelurahan Muara Rapak, Prapatan 
dan Margasari. Dengan format forum interaktif, 
para perwakilan RT berkesempatan mendengar 
presentasi seputar proses bisnis Pertamina dan 
kebijakan HSE maupun Security.

Tak hanya mendapat sosialisasi, rombongan 
Lurah Karangjati pun dapat menyampaikan 
aspirasinya di hadapan perwakilan manajemen 
Pertamina antara lain Senior Manager Operation 
Manufacturing, Eman Salman Arief, Manajer 
General Affairs Wiko Taviarto dan Manajer HSE 
Tjahjo Widojoko. Selain itu, dilakukan pula 
simbolisasi penyerahan bantuan aliran listrik 
sebesar 25 Amper 3 Phase dari Pertamina untuk 
Masjid Al Wustho Karang Jati kepada Ikin Sodikin 
selaku perwakilan Lurah Karang Jati. Agenda 
siang itu juga dilengkapi dengan kegiatan site visit 
yang dipandu oleh fungsi PE. 

Manager General Affairs Wiko Taviarto, 
menye butkan, dukungan masyarakat dibutuhkan 
dengan mematuhi peraturan yang terkait 
keselamatan kilang, termasuk tidak menghalangi 
upaya tanggap darurat dari kilang agar kondisi 
darurat dapat tertangani. 

Selain itu, untuk membantu peningkatan 
awareness masyarakat terhadap budaya K3LL, 
Pertamina pun telah melakukan programprogram 
sosialisasi seperti  Seminar Safety Culture dalam 
Bulan K3,  Pembagian 100 Helm SNI, Pelatihan 
Pemadam Kebakaran maupun pembagian APD 
gratis, lomba gambar, sosialisasi pemakaian 
APAR dan Kompor Gas. 

Ditegaskan oleh Public Relations Section 
Head, Abdul Malik, bahwa RU V tidak akan 
dapat menjalankan operasi dan perannya secara 
lancar tanpa dukungan penuh dari pemerintah 
dan warga Kota Balikpapan. Diharapkan ke 
depannya, program sosialisasi ini dapat menjadi 
pintu awal dari upaya penjagaan objek vital 
nasional.•Keishkara HP

KLAMoNo- PT Pertamina 
EP Asset 5 Papua Field 
(PEP Papua Field), bekerja 
sama dengan Yayasan Anak 
Sehat Persada (YASP) dan 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sorong menyelenggarakan 
pemeriksaan kesehatan bagi 
masyarakat di Klamono, pada 
Selasa (24/6). Bertempat di 
Balai Kampung Klawana, 
Distrik Klamono, pemeriksaan 
kesehatan gratis dihadiri 113 
warga yang tinggal di Distrik 
Klamono. Kegiatan tersebut 
merupakan program CSR 
Pertamina dan dilaksanakan 
di ring satu wilayah operasi 
PEP Papua Field. 

Warga yang hadir didata 
oleh petugas dari Puskesmas 
Distrik Klamono, diperiksa 
tekanan darahnya dan 
diarahkan untuk berkonsultasi 
dengan dua dokter yang 
bertugas. Setelah dokter 
member ikan d iagnos is , 
warga diberikan obat sesuai 

BoJoNegoRo - Operator 
proyek unitisasi ladang Gas 
Jambaran  Tiung Biru (JTB), 
PT Pertamina EP Cepu (PEPC), 
meresmikan bantuan program 
CSR “Peningkatan Akses Air 
Bersih” di Desa Jatimulyo, 
Kecamatan Tambakrejo, 
Bojonegoro, Jawa Timur, 
pada Kamis (17/7). Peresmian 
tersebut ditandai dengan 
penandatanganan prasasti 
dan pembukaan kran air oleh 
Direktur Utama PEPC, Amril 
Taib Mandailing, didampingi 
oleh Camat Tambakrejo, 
Ngasiaji dan Kepala BLH 
Bojonegoro, Tedjo Rukmono.

Direktur Utama PEPC, 
Amri l  Thaib Mandai l ing, 
m e n g a t a k a n ,  p ro g r a m 
pengadaan air bersih yang 
d iber ikan kepada Desa 
Jatimulyo ini sebagai bentuk 
kepedulian PEPC kepada 
warga sekitar wilayah kerjanya. 
Desa Jatimulyo ini merupakan 
desa yang dari tahun ke 

dengan penyakit yang diderita 
sekaligus diberikan suvenir 
berupa sabun, sikat gigi, dan 
pasta gigi.

Perwakilan PEP Papua 
F ie ld ,  And i  N jo ,  da lam 
sambutannya menyampaikan 
bahwa pemeriksaan kese
ha tan  d i l akukan  un tuk 
mem bantu mengidentifikasi 
penyakit yang diderita oleh 
warga Distrik Klamono. 

“Melalui program peme
riksaan kesehatan, kami 
ingin membantu masyarakat 
sekaligus membantu pe
merintah Kabupaten Sorong 
dalam member ikan dan 
me ningkatkan pela yanan 
ke sehatan kepada ma
syarakat. Selain pemeriksaan 
kesehatan, kami bekerja sama 
dengan Yayasan Anak Sehat 
Persada menyelenggarakan 
kegiatan posyandu dan 
edukasi kesehatan untuk 
siswa SD, SMP, dan SMA se
tiap bulannya”, ujar Andi Njo.

Sonya Haryani, perwakilan 
Yayasan Anak Sehat Per sada, 
menyampaikan, data yang 
dikumpulkan dapat digunakan 
sebagai basis data untuk 
menyusun program di tahun 
berikutnya. “Kami berharap 
program kesehatan dapat 
berjalan berkesinambungan 
dan selalu melibatkan Dinas 
Kesehatan Kabupaten So
rong,” ungkapnya.

Perwakilan masyarakat 
Distrik Klamono meng ung
kapkan rasa syukurnya 

atas program pemeriksaan 
kesehatan gratis ini. “Semoga 
di tahun depan Pertamina 
bisa terus bantu masyarakat 
menjadi sehat,” ungkapnya. 

Sete lah pemer iksaan 
kesehatan berakhir, obat
obatan yang masih terse
dia disumbangkan ke Pus
kesmas Distrik Klamono. 
Harapannya, obatobatan 
tersebut dapat dimanfaatkan 
Puskesmas Distrik Klamono 
untuk menunjang pelayanan 
kesehatan sehari-hari.• ANdi NJo

PEPC upayakan Jatimulyo Bebas dari kekeringan
tahun rentan mengalami 
keker ingan terutama d i 
musim kemarau. Hampir 
setiap tahun, desa tersebut 
mendapat jatah bantuan air 
bersih sebanyak 4050 tanki 
dari Disnakertransos dan 
BPBD Bojonegoro.

“Semoga program air 
bersih yang kami berikan 
ini bermanfaat bagi warga, 
khususnya warga Jatimulyo, 
d a n  u m u m n y a  w a r g a 
sekitarnya,” kata Amril Thaib 
Mandailing.

Cama t  Tambak re j o , 
N g a s i a j i ,  m e n d u k u n g 
sepenuhnya program yang 
diberikan PEPC kepada warga 
Desa Jatimulyo. Ia berharap, 
pemberian bantuan ini tidak 
hanya di Desa Jatimulyo 
saja, tetapi juga desa sekitar. 
Semisal, Desa Gamongan 
juga sangat membutuhkan 
program yang sama.

“Saya berharap warga 
untuk menjaga, merawatnya 

dengan ba ik  agar  b isa 
dimanfaatkan dengan lancar 
sampai berkelanjutan,” imbuh 
Ngasiaji.

“Saya mengucapkan 
terima kasih kepada PEPC 
atas bantuannya kepada 
desa kami. Semoga, warga 
kami nanti sudah tidak lagi 
kesulitan mendapatkan air 
bersih seperti tahuntahun 

sebelumnya,” ungkap Kepala 
Desa Jat imu lyo,  Teguh 
Widarto.

Acara serah terima pro
gram air bersih tersebut 
dihadiri oleh Muspika Keca
matan Tambakrejo, Dinas 
BLH Bojonegoro, Perangkat 
Desa, RT, RW, BPD, dan 
tokoh masyarakat desa se
tempat.•PePC 
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Ru V Adakan Siaga Pangan

Motor untuk Polsek gambir
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DPPu Juanda Berdayakan 
Masyarakat Semampir, Sidoarjo

hutan Pendidikan Iklim untuk 
Masyarakat Blanakan 

s i d o A R J o  –  D e p o t 
Pengisian Pesawat Udara 
(DPPU) Juanda MOR V, 
melaksanakan program CSR 
Pemberdayaan Masyarakat 
di aula Kantor Kepala Desa 
Semampir,  Kecamatan 
Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Program CSR Desa 
S e m a m p i r  m e l i p u t i 
beberapa hal, diantaranya 
ialah penanaman 200 pohon 
produktif di sekeliling desa,  
edukasi seputar manfaat 
pohon bagi l ingkungan, 
pengelolaan bank sampah, 
pelatihan membatik dan 
handycraft dari bahan daur 
ulang. Prosesi penanaman 
pohon secara simbol is 
dilakukan oleh OH DPPU 
Juanda, Dato Djenawa dan 
Kepala Desa Semampir, 
Tauchid.

“ P e r t a m i n a  s u d a h 
melakukan pembinaan 

BALiKPAPAN – Bazma RU V Balikpapan 
menggelar pembagian 360 paket sembako 
dalam program Siaga Pangan Ramadhan pada 
21 Juni 2014. Sembako tersebut didistribusikan 
ke enam buah kelurahan antara lain Kelurahan 
Mekar Sari, Gunung Sari Ilir, Gunung Sari Ulu, 
Karangjati, Karangrejo dan Sumber Rejo. 
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan 
oleh Manager OPI Samsuddin yanga merangkap 
menjadi Ketua Bazma RU V kepada Lurah 
Karangjati Heppi Rusli.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Pelaksana 
Sujono dan para pengurus Bazma.  “Kami 
memberi sembako ini dengan maksud agar 
masyarakat dapat menjalankan ibadah 
Ramadhan dengan baik. Semoga bantuan ini 
dapat membawa hikmah baik,” ujar Saifuddin 
dari Bidang Pen dayagunaan Bazma.  

Mewakili Kelurahan Karang Jati, Lurah 
Karangjati Heppi Rusli menyatakan rasa 
terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh 
Pertamina.•KeisHKARA HP

JAKARTA –  Per tamina 
menyerahkan enam unit 
sepeda motor trail Kawasaki 
150 CC kepada Kepolisian 
Sektor (Polsek)  Gambir 
sebagai bentuk kepedulian 
terhadap keamanan di ling
kungan kantor yang berada 
di wilayah ring satu. 

Setelah penandatanganan 
berita acara, secara simbolis 
satu unit sepeda motor warna 
putih itu diserahkan oleh 
Direktur Umum Pertamina, 
Luhur Budi Djatmiko kepada 
Kapolsek Gambir AKBP, Putu 
Putra Sadana, di Kantor Pusat 
Pertamina pada Jumat (25/7).

Tu j u a n  k e r j a  s a m a 
ini, menurut Luhur, untuk 
mema hami tugas kepolisian 
yang berhubungan dengan 
keamanan di wilayah Kantor 
Pusat Pertamina agar dapat 
beker ja  leb ih cepat .  Ia 
berharap, kerja sama antar 
kedua belah pihak dapat 
terjalin lebih erat lagi ke BLANAKAN -  Sebaga i 

bentuk kepedulian  kepada 
masyarakat Desa Cilamaya 
Girang, Kecamatan Blanakan, 
Kabupaten Subang, PHE 
ONWJ mengembangkan 
Hutan Pendid ikan Ik l im 
Blanakan yang  terletak tidak 
jauh dari desa tersebut.  Hu
tan tersebut seluas di atas 
tanah sekitar 2,5 hektar. 

Pembangunan hutan 
pendidikan  ini  merupakan 
upaya PHE ONWJ  untuk 
mendorong munculnya me
dia pendidikan  tentang  
hutan yang  berfungsi  untuk 
mengatasi  perubahan iklim  
melalui  media pembelajaran  
lingkungan, khususnya  terkait 
isu  perubahan  iklim. Upaya  
membangun  hutan  ini sudah 
dimulai  sejak tahun 2009. 

Meskipun secara fisik  
areal  seluas  2,5 hektar 
yang tersedia belum da
pat dikategorikan hutan, 
mengingat  yang ada ma
sih  dalam status pancang 
dan tiang, namun upaya  
menjadikan  media  pendidik
an lingkungan sudah di rintis 
sejak awal dengan  me
libatkan berbagai elemen  
masyarakat, termasuk  Ko
mite Pembangunan Masya
rakat dan sekolahsekolah di 
Blanakan. Tidak ke tinggalan  
menggandeng tokoh masya
rakat seperti Khadafy, yang 
per tama ka l i  membuka 
kawasan tersebut pada 1997. 

Direktur Umum Pertamina, Luhur Budi Djatmiko secara simbolis meyerahkan kunci 
motor kepada Kapolsek Gambir AKBP, Putu Putra Sadana.

depannya. “Karena ini juga 
se bagai wujud kepedulian 
Per tamina terhadap ling
kungan,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek 
Gambir AKBP Putu Putra 
Sadana, mengungkapkan 
rasa terima kasih ke pada 
Per tamina  karena  a tas 
kontribusi BUMN ini dalam 
membantu tugas kepolisian. 
Menurutnya, tugas polisi dalam 
mengemban tugas tidaklah 
mudah. Ia mencontohkan, 
tindak kriminal yang kerap 
terjadi seperti di daerah Roxy 
misalnya kerap terjadi konflik 
sosial akibat terjadi gesekan di 
kelompok masyarakat. 

“Dengan menggunakan 
sepeda motor tentunya sangat 

berguna sekali, sangat efisien 
dan efektif untuk menunjang 
pekerjaan kami,” kata Putu. 

Dengan demikian, tambah 
Putu, Pertamina sangat me

mahami kebutuhan kepolisian 
dimana lokasi kantor Perta
mina yang berada di ring satu 
memerlukan pengamanan 
yang ekstra.•egHA

Khadafy,  warga  as l i 
Cilamaya Girang yang usia nya 
sekitar 86  tahun, meng akui 
tanah tersebut milik pe me
rintah, tepatnya milik Ke
hutanan. Ia hanya sekadar 
memanfaatkan lahan yang 
tidak terpakai. 

Menurut  Project Site 
Officer PHE ONWJ Agus 
Sudaryanto, pengembangan 
lahan tersebut menjadi hutan 
pendidikan memer lukan 
waktu yang tidak sebentar. 
“Tentu ada tahapanta hap
annya. Tahun ini adalah tahun 
landscaping, yaitu mulai dari  
pemetaan sampai ke pelatihan 
guruguru. Jadi sebelum 
membangun infrastruktur, kita 
melakukan  capacity building 
dahulu untuk mempersiapkan  
caloncalon operator sebagai 
pelaksana,” kata Agus. 

Selanjutnya jika sudah 
siap, maka tahun depan 
sudah bisa mengundang para 
peserta didik dari luar untuk 

datang ke Hutan Pendidikan 
Iklim Blanakan. “Karena ini 
hutan pendidikan, maka 
peserta akan belajar berbagai 
macam tentang tanaman, 
yang disesuaikan dengan 
kontur tanah yang ada di sini,” 
lanjut Agus. 

Salah satu guru yang 
dipersiapkan menjelaskan, 
hutan pendidikan iklim akan 
d i tanami  pohonpohon 
produktif  dan yang sesuai 
dengan lokalitas Blanakan, 
misalnya pohon mangrove.  

Rencananya, PHE ONWJ 
mem bentuk  ekos istem 
hu tan seperti arbo re tum, 
agroforestry dan agrosil-
vofishery, ekosistem sawah, 
tanaman obat dan  kolam 
ikan.  Yang terpenting,  adanya 
program  edukasi  di Hutan 
Pendidikan Iklim  Blanakan  
untuk meningkatkan  penge
tahuan masyarakat dalam me
ng atasi  perubahan iklim.•uRiP

Lokasi lahan yang akan dikembangkan PHE ONWJ menjadi Hutan Pendidikan 
Iklim Blanakan.
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OH DPPU Juanda menyerahkan mesin jahit kepada Ibu Kades Semampir, 
didampingi oleh Kades Semampir.

pemberdayaan ekonomi 
kepada Desa Semampir 
s e l a m a  t i g a  t a h u n . 
Pembinaan yang dilakukan 
setiap tahunnya memiliki 
f okus  yang  be rbeda , 
m i s a l n y a  p e m b i n a a n 
sebelumnya ialah pembinaan 
untuk daur ulang sampah 
dan aktivasi bank sampah 
dan pengolahan belimbing 
wuluh menjadi sirup dan 
manisan. Besar harapan 
PT. Pertamina (Persero) 

untuk mengembangkan 
Desa Semampir menjadi 
Desa Ekowisata di kawasan 
Su rabaya ”  ka ta  Da to 
Djenewa. 

K a d e s  S e m a m p i r, 
Tauchid mengaku sangat 
senang dengan adanya 
Program CSR Pertamina 
ini, perekonomian warganya 
menjadi lebih bagus dan 
meningkat. Pihaknya juga 
sangat terbantu dengan 
program Pertamina ini.•MoR V
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Judul Buku :   
“Hoegeng : Polisi dan Mentri Telandan”  
Penulis  :  suhartono
Penerbit :  Buku Kompas 
Klasifikasi : 364.1323 Suh h

Biasanya orang menulis kisahnya sendiri. Namun, 
buku ini justru tidak. Buku ini bertutur kisah seorang 
asisten tentang mantan pemimpinnya.  Kisah ini 
tidak dibuat dalam rangka pisahsambut antara 
pemimpin lama dan pemimpin baru, yang biasanya 
berbau feodalistik. Atau, karena dipesan sang mantan 
pemimpin yang membuat otobiografinya tak ubahnya 
seperti etalase diri. Sebaliknya, dalam buku ini sang 
asisten  baru berkisah setelah 48 tahun kemudian. 
Setidaknya, stelah dirinya pensiun, dan setelah sang 
mantan pemimpin meninggal dunia. 

Siapakah pemimpin yang bisa menamkan kesan  
sedemikian mendalam bagi mantan anak buahnya? 
Dialah Hoegeng Iman Santoso, Menteri Panglima 
Angkatan Kepolisian (Menpangak) Kapolri era tahun 
19661971.

Generasi muda kini munkin tak lagi tahu, Hoegeng 
yang dimaksud Presiden Abdurrahman Wahid dalam 
katakatanya adalah Almarhum Jedral (Pol.) Hoegeng 
Imam Santoso, Kepala kepolisi Negara Republik 
Indonesia (Kapolri) di zaman  transisi Orde Lama 
menuju Orde Baru. Sebagai polisi, Hoegeng dikenal 
jujur, sederhana, dan tak kenal kompromi. Karenanya, 
seperti polisi tidur ia tak bisa disuap.

Namun, bagaimana kiprah Hoegeng ketika ia 
dipercaya Presiden Soekarno menjadi Mentri/Sekretaris  
Presidium Kabinet dan Menteri Luran Negera, serta 
Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia pada periode tahun 
19611966.

Buku ini tak hanya menuturkan keteladanan 
Hoegeng sebagai polisi dan birokrat. Juga ada kisah 
hubungan Hoegeng dan Soedharto Martopoespito  
yang berakhir tragis. Cengkeraman kekuasaan Orde 
Baru memutuskan hubungan akrab di antara keduanya. 
Setelah Hoegeng bergabung dengan kelompok Petisi 
50, sebagai PNS di kantor Menko Polkam, Dharto tak 
pernah berani lagi berhubungan secara pribadi dengan 
mantan atasannya itu. 

Dalam buku ini terungkap Hoegeng ternyata pernah 
menjual sepatunya untuk menambah ekonomi keluarga. 
Tentu tak mengherankan. Sebagai mentri, Hoegeng 
juga tak punya tabungan, apalagi rekening “gendut”. 
Jangankan rekening, uang pensiunannya saja hanya 
Rp. 1.170.000, Coba bayangkan jika Hoegeng hidup 
di masa sekarang ini.

Buku ini  wajib dibaca…!!!!.•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

oleh  Senna Gumilar  Tim Quality System and Knowledge Management, General Affairs Directorate

9

oleh  Desy Puspitasari  Quality Management, General Affairs Directorate

Dalam rangka meningkatkan performa pengelolaan kegiatan Mutu, Sistem 
Proses Bisnis, dan Pengetahuan Perusahaan, Mulai tanggal 1 Juni 2014 Fungsi 
Quality Management berubah nama menjadi Fungsi Quality, System and 
Knowledge Management  (QSKM) yang tetap berada dalam naungan Direktorat 
Umum.

Hal ini sesuai dengan pengejewantahan Code of Pertamina Quality 
Management System (Code) bahwa Perusahaan bertanggung jawab 
membentuk Fungsi Quality Management secara mandiri sesuai tingkatannya 
untuk memastikan penerapan sistem standar, penciptaan budaya perbaikan 

berkelanjutan, penerapan kinerja ekselen dan penciptaan budaya berbagi pengetahuan di lingkungan Perusahaan berusahan 
berjalan sesuai dengan tujuannya. Serta melakukan integrasi seluruh Fungsi Quality Management sejalan dengan fungsi 
dan tugasnya sebagai corporate service  dalam proses bisnis Perusahaan (Code Pasal 2: Organisasi Ayat (1) dan (2)). 

Faisal Yusra dikukuhkan sebagai Vice President (VP) QSKM dan 
mengelola 4 (empat) Fungsi yaitu Quality Management Corporate, 
Knowledge Management, Upstream & Gas Directorate Quality Management, 
dan System & Business Process. 

Tugas dari VP QSKM ini adalah menyusun perencanaan strategis dan 
berksinambungan mengenai kegiatan mutu yang memastikan tercapainya 
visi Perusahaan termasuk aspirasi Pertamina 2025. 

Berikut adalah uraian singkat mengenai organisasi QSKM  :
1. Quality Management Corporate. Dalam meningkatkan 

implementasi dalam peningkatan hasil dan budaya inovasi Unit Operasi/
Bisnis/ region/ Anak Perusahaan (UO/UB/Reg/AP), Quality Management  
Assessment (QMA) dan Quality Improvement Improvement Program (QIP) 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi fokus dari Fungsi Quality 
Management .

Fungsi ini akan memfokuskan kegiatan strategi dan implementasi dari 
QMA dan pelaksanaan tindak lanjutnya melalui kegiatan QIP. Implementasi 
budaya inovasi terus menerus dilaksanakan sebagai bagian dari budaya 
Perusahaan melalui QIP.

Standardization Management  (SM) yang merupakan salah satu pilar 
kegiatan Mutu QM Korporat bertanggung jawab dalam mengendalikan efektifitas implementasi sistem standar dan sistem 
tata kerja di seluruh lingkungan Organisasi dengan tujuan akhir untuk menjaga kualitas proses bisnis, meningkatkan revenue 
serta posisi kompetitif Perusahaan.

2. Knowledge Management. Pelaksanaan pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management) akan memegang 
peranan penting bagi penyelesaian permasalahan yang ada di lingkungan Perusahaan. untuk mendukung hal tersebut, 
maka Fungsi khusus yang menangani pengelolaan pengetahuan dibentuk dan diberdayakan dalam bentuk pengelolaan 
content dari Portal KOMET, Evaluasi pelaksanaan pengelolaan pengetahuan, serta perbaikan dari kegiatan pengelolaan 
Pengetahuan.

Perbaikan kualitas pengelolaan pengetahuan senantiasa terlaksana demi meningkatkan kualitas dalam memfasilitasi 
Pekerja untuk menyelesaikan permasalahan pekerjaan serta budaya berbagai pengetahuan di lingkungan Perusahaan.

3. QM Upstream & Gas. Penguatan kegiatan mutu (QMA, QIP, KOMET, SM, SBP) sebagai bagian dari budaya  
dilaksanakan di Direktorat Hulu dan Gas, terutama untuk Anak Perusahaan Hulu dan Gas. Pelaksanaan strategi dan 
monitoring kegiatan mutu terus dilaksanakan sebagai suatu kegiatan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan 
mutu di Direktorat tersebut.  

4. System & Business Process. Upaya organisasi dalam meningkatkan kualitas proses, hasil dan eksistensi di 
pasar salah satunya melalui implementasi berbagai sistem standar, serta fungsi kontrol terhadap sistem dan proses bisnis 
Perusahaan adalah fokus dari Fungsi ini.

Hubungan Kerja dengan Quality Management Direktorat M&T dan Refinery 
Kolaborasi dan implementasi kegiatan Mutu di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran, koordinasi dengan Fungsi QM 

di Direktorat Pemasaran dan Pengolahan tetap dilakukan. Koordinasi dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan strategi 
dan monitoring terhadap kegiatan mutu yang berasala dari Fungsi QSKM.

Visi menjadi perusahaan energi kelas dunia memacu Fungsi QSKM untuk melakukan upayaupaya yang juga berkelas 
dunia akan mampu mendorong Perusahaan untuk mencapai visinya.

Semoga Fungsi Quality, System, dan Knowledge Management dapat memberikan kontribusi strategis bagi pencapaian 
visi Perusahaan khususnya aspirasi Pertamina 2025.•

QM : Proses Bisnis Baru Dengan Roadmap BaruForum kOMET – upaya Strategis 
Direktorat gas Membangun 
ketahanan Nasional 

Libur panjang menyambut hari nan Fitri telah usai namun semangat 
berbagi pengetahuan terus dikumandangkan oleh Tim KOMET. 
Peningkatan Bisnis Gas Untuk Pemenuhan Kebutuhan Energi Dalam 
Rangka Membangun Ketahanan Nasional menjadi tema yang dipilih 
untuk Forum KOMET. Forum KOMET tersebut akan dilaksanakan 
pada Rabu, 13 Agustus 2014 di Ballroom Lantai M Kantor Pusat dan 
terbuka untuk seluruh lapisan Insan Pertamina.

Pertamina berkomitmen untuk mendukung program pemerintah 
dalam diversifikasi energy serta pemenuhan kebutuhan energy 
nasional. Direktorat Gas dalam mendukung pencapaian perusahaan 
memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan nilai tambah 
bisnis gas serta menjamin ketahanan energy dan pemenuhan 
kebutuhan listrik di Indonesia. 

 

Target pembangunan Independent Power Producer (IPP) yang 
direncanakan Direktorat Gas adalah sebesar 750 MW pada tahun 
2017 dan sebagian besar berbasis gas. Oleh karena itu pengembangan 
pasar penjualan dilakukan dengan meningkatkan kerjasama mencakup 
pengembangan IPP berbahan bakar gas, jaringan transmisi gas, LNG 
receiving terminal dan Kilang Mini LNG. Aset Pengetahuan tersebut 
akan dibawakan oleh Ginanjar  VP Gas & Power Commercialization.

Ketahanan nasional juga diusahakan oleh seluruh anak perusahaan 
dari Pertagas yang masih di bawah naungan Direktorat Gas. Salah 
satunya adalah PT Pertagas Niaga. Jual beli bahan bakar gas dengan 
industri besar yang beroperasi di Sumatera Utara telah dilakukan 
untuk membantu mengatasi krisis energy penyediaan tenaga listrik di 
Sumatera Utara. Aset Pengetahuan tersebut akan dibawakan oleh Jugi 
Prajogio selaku Dirut PT Pertagas Niaga. Pelayanan customer dengan 
excellent melalui penjagaan ketersediaan gas untuk jangka panjang 
termasuk harga yang rasional menjadi fokus dari PT Pertagas Niaga.  

Selain kerjasama yang terus ditingkatkan, Direktorat Gas terus 
meningkatkan operational excellent. Hal ini tercermin dari aset 
pengetahuan yang akan dibawakan oleh Arie Wisianto – Engineering 
Manager. Aset Pengetahuan mengenai re-pigging dari proyek instalasi 
pipa distribusi 8” ruas dari daerah Beji  Ragunan  Lebak Bulus. Hal 
tersebut dilakukan karena telah ditemukan water content yang over 
spec pada pipa gas yang akan berpengaruh pada gas end user yang 
akan dijual ke bahan bakar gas untuk transportasi di SPBG. 

Datang dan ikuti Forum KOMET yang terbuka untuk seluruh 
insan Pertamina ini. Banyak pengetahuan dan wawasan yang dapat 
diperoleh. Selain itu, KOMETers juga bisa bertanya langsung seputar 
permasalahan Gas dengan ahlinya. 

The more you share, The more you get, Let’s share knowledge !!!
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TIPS

AgAR ANAk SEMANgAT 
MASuk SEkOLAh LAgI

JAKARTA – Di penghujung bulan Ramadhan lalu,  Persatuan 
Wanita Patra Pusat bekerja sama dengan SME & SR 
Partnership Program Pertamina memberikan bantuan kepada 
beberapa masjid dan yayasan sosial, di Gedung Wanita Patra 
Simprug, pada (8/7). 

Ada 10 masjid dan yayasan sosial yang diberikan bantuan. 
Yaitu Musholla Darul Mu’min sebesar Rp. 40 juta dan  masing
masing Rp 11 juta untuk Badan Pembina Al Khutobah, 
Yayasan Duta Anak Nusantara, Yayasan Pendidikan Islam Al 
Musthafa (YAPIM), Masjid Al Hidayah, Yayasan Pendidikan 
Asuhan Anak Bangsa, Pondok Singgah Yatim & Dhuafa 
“Baabussalam”, Konsorsium 9 LSM, Forum Remaja Masjid 
AlIkhlas, dan Yayasan Baabul Jannah.

Ketua PWP Pusat Kania Afdal Bahaudin menjelaskan,  

CiLACAP – Semangat bulan Ramadhan tengah dirasakan 
oleh seluruh pekerja RU IV termasuk anggota Persatuan 
Wanita Patra (PWP). Semangat tersebut disalurkan de ngan 
menyelenggarakan berbagai kegiatan gu na memeriahkan 
perayaan Ramadhan di lingkungan perusahaan dan 
masyarakat. Sepanjang bulan Ramadhan ini, PWP berfokus 
untuk mengadakan acaraacara yang bernuansa kegamaan 
dan bakti sosial, antara lain Baksos Pra Sejahtera, Pesantren 
Kilat Ramadhan, dan Bazaar Ramadhan PWP.

“Rangkaian acara selama bulan Ramadhan ini merupakan 
bukti kepedulian PWP terhadap pengembangan anggota 
dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat 
mem berikan manfaat dan dampak positif bagi lingkungan 
dan kemajuan organisasi PWP RU IV,” tutur Gita Chudori 
sebagai Wakil Ketua PWP RU IV Bidang Sosial.

CiLACAP – Anggota Persatuan Wanita Patra (PWP) RU IV 
memiliki tambahan satu aktivitas baru, yakni kursus merajut. 
Bertempat di Gedung PWP Komperta Gunung Simping, 
pada Selasa (20/5), 50 anggota PWP mengikuti seminar 
kursus merajut bertema “Merajut dengan Satu Stick”. 
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengasah keterampilan 
anggota PWP secara bermanfaat. 

Bertindak sebagai instruktur adalah salah satu anggota 
PWP, yakni Yuli Suyanto. Dengan durasi kursus  selama 2 
jam, anggota PWP diajari cara merajut level basic hingga 
level advance. Beberapa benda yang dibuat dari rajutan 
antara lain sapu tangan, tempat HP, dompet, taplak meja, 
hingga tas yang bernilai guna tinggi.

Selain kursus merajut, PWP Pertamina RU IV memiliki 
berbagai macam kegiatan positif lain, seperti kelompok 

CiLACAP – Dalam rangka memperingati HUT ke14 PWP, 
digelar turnamen bola voli yang dilaksanakan selama 8 hari 
mulai dari tanggal 12 hingga 19 Mei 2014 di Lapangan X. 
Turnamen tersebut diikuti oleh 7 tim dari masingmasing 
kompleks perumahan, antara lain RW 10 Gunungsimping, 
RW 17 Gunungsimping, Lingkungan Gunungsimping, RW 
12 Tegal Kamulyan, RW 8 Sidanegara, RW 17 Sidanegara, 
dan Lingkungan Sidanegara.

Mewakili Ketua PWP RU IV, Ety Dadi Sugiana menyatakan 
dukungannya terhadap penyelenggaraan acara ini. “Selain 
berguna untuk mempererat tali silaturahmi antara sesama 
anggota, kegiatan ini juga merupakan sarana untuk 
mempererat kekompakan tim,” ujar Ety.

POST holiday syndrome alias sindrom pasca 
liburan tidak hanya diderita orang dewasa, tetapi 
juga bisa terjadi kepada si kecil. Gejala utamanya, 
anak enggan kembali ke sekolah setelah liburan 
panjang yang menyenangkan. Apa yang harus 
dilakukan orangtua agar anak tetap bersemangat 
untuk sekolah?

Liburan memang menyenangkan. Biasanya 
karena terbawa suasana santai, banyak anak yang 
malas bersekolah serta memulai untuk belajar lagi. 
Sebenarnya hal semacam itu tidak perlu terjadi 
jika jauh hari sebelumnya Anda sebagai orang 
tua mengorganisasi liburan dengan baik. Salah 
satunya, tentu dengan senantiasa mengingatkan 
si kecil bahwa setelah libur, dia harus kembali 
ke sekolah. Untuk menghindari sindrom pasca 
liburan, orang tua harus menekankan bahwa libur 
bukan berarti libur dari aktivitas belajar. Misalnya, 
orang tua mengajarkan nilai edukasi di masa 
liburan dengan tetap membiasakan anakanak 
membaca buku, walau sekadar buku cerita.

Dengan sedikit persiapan sebelum liburan 
berakhir, orang tua sebenarnya bisa menyiapkan 
anak untuk kembali sekolah dengan ceria. 

Berikut ini beberapa tips yang bisa dilakukan 
seperti :

 ingat Rutinitas. Rutinitas biasanya akan jadi 
terlupakan saat liburan. Orang tua mengizinkan 
anak bangun siang dan tidur lebih malam. Untuk 
kembali menyesuaikan diri kembali ke rutinitas 
sekolah tentu akan sedikit sulit. Tentukanlah 
waktu untuk memulai kembali ke rutinitas sebelum 
menjelang sekolah.

Komunikasi. Ajaklah anak mengobrol tentang 
sekolahnya. Dalam obrolan itu, usahakan Anda 
membicarakan halhal positif tentang sekolah. 
Jangan buat anak takut, sehingga berbagai 
kekhawatirannya seperti apakah temannya akan 
baik padanya, makin membuatnya stres.

Berikut hal lainnya yang juga bisa Anda lakukan 
dengan anak sebelum mereka masuk sekolah 
usai liburan:
• Bicarakan apa saja kebiasaan anak yang harus 

diubah di kelas selanjutnya.
• Usahakan Anda memiliki kontak dengan pihak 

sekolah dan biasakan berkomunikasi intens 
dengan guru kelas anak yang baru. Hal ini 
agar Anda merasa aman dan nyaman ketika 
menitipkan anak di sekolah.

• Katakan atau ucapkan motivasi semangat pada 
anak ketika mendekati masuk masa sekolah

• Yakinkan pada anak kalau pengalaman di kelas 
akan menarik sehingga anak antusias dan tak 
takut untuk datang ke sekolah.

• Perhatikan waktu liburan, jangan sampai bablas. 
Anak akan kehilangan momen penting di awal 
masa pertamanya sekolah.•sumber : www.sekolah123.com
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pemberian bantuan ini sebagai bentuk kepedulian PWP 
Pusat dan Pertamina. “Semoga dapat mendukung para 
pengelola atau pengurus yayasan masjid untuk tetap 
semangat dan istiqomah dalam menjalan kan tugasnya,” 
ujar Kania.•AdiTyo 

Total bantuan yang digelontorkan PWP untuk penye
lenggaraan rangkaian acara Ramadhan tersebut lebih dari 
Rp 100 juta. “Dana penyelenggaraan kegiatan diperoleh dari 
bantuan CSR dan anggaran PWP,” tukas Gita Chudori.• Ru iV

musik kulintang, salon PWP, catering PWP, koperasi PWP, 
taman PWP, tim olahraga PWP dan lain sebagainya.• Ru iV

Turnamen Voli huT ke-14 PwP Ru IV Cilacap 

Selain mengadakan volley ball tournament, PWP RU IV 
juga mengadakan sejumlah acara, seperti bakti sosial ke 
Kutawaru, Lomba Memasak antara Tim Manajemen, Lomba 
MC & Dakwah, Kursus Merajut, dan lain sebagainya.•Ru iV
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PT Pertamina geothermal Energy Berbagi di Area kamojang
KAMoJANg – Dalam rangka mengisi bulan suci Ramadhan 1435 H, PT Pertamina Geothermal Energy kembali menyalurkan 
bantuan kepada masyarakat di sekitar lokasi Area Kamojang  Bandung pada 21 Juli 2014. Bantuan berupa 530 paket 
sembako dan serta 570 mushaf AlQur’an diserahkan oleh Bupati Bandung H. Dadang M. Naser (ketiga dari kiri) didampingi 
GM Area Kamojang Wawan Darmawan (paling kanan). Seusai penyerahan bantuan acara dilanjutkan dengan buka puasa 
bersama dan tarawih.•Pge
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Silaturahmi Pertamina dan BPh Migas                                                                                                                                            
                                                                                                                
JAKARTA – Bertempat di Kahyangan Teppanyaki & Shabu Shabu Restaurant, Wisma Nusantara, Jakarta, Rabu 
(23/7), Direktorat Pemasaran dan Niaga Pertamina mengadakan silaturahmi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak 
dan Gas Bumi (BPH Migas). Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, 
serta jajaran top management Direktorat Pemasaran Niaga, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, beserta 
anggota Komite lainnya. Selain sebagai ajang silaturahmi antara kedua belah pihak, acara ini juga membahas beberapa 
hal seperti masalah kuota dan stok Bahan Bakar Minyak (BBM).• sAHRuL
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Dadi Sugiana, SMOM Baru Ru III Plaju
PLAJu -  Bertempat di Conference Room RU III, Dadi Sugiana secara resmi dikukuhkan sebagai Senior Manager Operating 
& Manufacturing RU III menggantikan Mahendrata Sudibja yang saat ini menjabat sebagai General Manager RU III.  Dadi 
Sugiana sebelumnya menduduki jabatan sebagai Senior Manager Operating & Manufacturing di RU IV Cilacap.  Mahendrata 
menuturkan rotasi atau pergantian jabatan lazim dilakukan di lingkup PT Pertamina (Persero). Hal ini dilakukan sebagai 
upaya akselerasi pencapaian kinerja perusahaan saat ini seiring dengan proses transformasi yang sedang dilakukan. 
Sementara itu, Dadi Sugiana berharap di lingkungan jabatannya yang baru ini ia dapat menjalankan tugasnya semaksimal 
mungkin dan meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya.•Ru iii
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Peresmian gedung Olahraga dan Pembukaan Turnamen Futsal
MedAN – Turnamen Futsal antar fungsi di lingkungan kantor MOR I Medan dimulai pada Senin 16 Juni 2014. Acara 
berlangsung di Gedung Olahraga (GOR).  Acara ini menandai peresmian penggunaan GOR yang berada di area belakang 
SPBU COCO. Acara dibuka oleh sambutan Chandra Budi Tupamahu selaku Pembina Turnamen Futsal, dan Jumali selaku 
General Manager MOR I. Peresmian Gedung Olahraga baru ini dilakukan dengan pemotongan tumpeng dilanjutkan 
penandatanganan batu prasasti secara simbolis oleh General Manager MOR IJ umali.  Turnamen olahraga Futsal ini 
berlangsung pada16  19 Juni 2014. Turnamen ini dibagi menjadi dua Grup yaitu Grup A berisi Tim Fastron, Tim Pertadex 
dan Tim Pertamax, serta Grup B dengan Tim Avtur, Tim Premium dan Tim Solar.•HANdoKo

Ru IV Adakan Donor Darah 
CiLACAP – Sebagai bentuk kepedulian RU IV terhadap sektor kesehatan masyarakat di daerah operasi, diadakan kegiatan 
Donor Darah yang diperuntukkan bagi seluruh pekerja dan mitra kerja. Kegiatan donor darah tersebut berlangsung di 
Gedung Patra Graha Cilacap pada hari Rabu (4/6). Acara dihadiri oleh General Manager RU IV Edy Prabowo beserta 
jajaran tim manajemen RU IV. Kegiatan donor darah tersebut merupakan hasil kerjasama antara Pertamina Hospital 
Cilacap (PHC) dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Cilacap.  Herwin Tejaningrum selaku panitia penyelenggara 
donor darah dalam wawancaranya memaparkan,  RU IV selalu memenuhi target 250 pendonor dalam setiap kegiatan.   
Dalam upaya untuk menarik simpatisan para pendonor baru, panitia melakukan inovasi dengan menyediakan souvenir, 
doorprize, maupun hiburan alternatif berupa pemutaran film. Hasil yang didapat ternyata cukup efektif, karena selain para 
pendonor terhibur, mereka juga tidak merasa jenuh selagi menunggu antrian untuk donor darah.•Ru iV
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ANAK PeRusAHAAN
Dirlantas Polda Metro Jaya Apresiasi 
“Safety Driving” AMT PPN

Fo
to

 : 
P

P
N

VP Fleet Management Pertamina Patra Niaga Budi Sampurno (kiri) menyampaikan 
kata sambutan, diperhatikan oleh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya 
Komisaris Besar Restu Mulya Budyanto (tengah).
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Ramadhan, 
PEP Pangkalan Susu 
Field Berbagi dan 
Silaturahmi dengan 
Stakeholder
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JAKARTA - Dalam upaya 
me wujudkan keamanan, 
keselamatan, ketertiban, dan 
kelancaran berlalu l intas, 
serta semangat mendukung 
program Pemerintah “Pelopor 
Keselamatan Berlalulitas”,  
Pertamina Patra Niaga bekerja 
sama dengan Direktorat Lalu 
Lintas Polda Metro Jaya 
melaksanakan pelat ihan 
mengemudi profesional (safety 
driving) untuk Awak Mobil 
Tangki (AMT) TBBM Jakarta 
Group Plumpang yang diikuti 
oleh 150 personil.  Pelatihan 
dengan tema “Mengemudi 
dengan Doa, Sabar, Ikhlas, 
Santun (DSIS)” berlangsung 
di aula TMC Ditlantas Mapolda 
Metro Jaya, pada (12/7).

Dalam sambutannya, 
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) 
Polda Metro Jaya Komisaris 
Besar Restu Mulya Budyanto 
mengatakan, pelatihan ke
selamatan berlalu lintas ini 

sANgATTA – PT Pertamina EP Sangatta Field kembali 
melakukan konsolidasi dalam melakukan stakeholder 
engagement melalui acara buka puasa bersama, Kamis 
(17/07) bertempat di Masjid Agung Bukit Pelangi. Acara 
dihadiri Pertamina EP Sangatta Field Manager, Wakil Bupati 
Kutai Timur beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah (FKPD) dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur 
lainnya.

Program tahunan ini diselenggarakan setiap bulan suci 

BoJoNegoRo - Bulan 
R a m a d h a n  m e r u p a k a n 
m o m e n  i s t i m e w a  b a g i 
PT Pertamina EP Cepu 
(PEPC), jajaran operator 
dan warga sekitar proyek. 
Dalam Ramadhan tahun 
ini, tepatnya pada Kamis, 
17 Juli 2014, desa yang 
disinggahi silaturahmi PEPC di 
antaranya adalah Desa Pelem, 
Kecamatan Purwosari, dan 
Desa Jatimulyo, Kecamatan 
Tambakre jo,  Kabupaten 
Bojonegoro. Acara tersebut 
diselenggarakan di balai desa 
setempat. 

Acara di Desa Pelem 
dihadiri oleh Direktur Utama 

PANgKALAN susu – Bertempat di rumah 
dinas perusahan Pangkalan Susu Field  
Manager,  pada Ramadhan lalu diadakan 
acara buka puasa bersama stakeholder, pada 
(18/7).  Kegiatan tersebut dihadiri manajemen, 
pekerja, mitra kerja  Field Pangkalan Susu dan 
manajemen Field Rantau, Muspika Kecamatan 
Pangkalan Susu, tokoh masyarakat, tokoh 
agama dan 100 anak yatim.

Kegiatan di is i  dengan pembacaan 
ayat suci AlQur’an, penyerahan santunan 
kepada 100 anak yatim di sekitar wilayah 
operasi perusahaan, siraman rohani oleh 
ustad  Drs.H.Mahlil Mahda, sholat maghrib 
berjama’ah, dan makan malam bersama. 

Dalam sambutannya Pangkalan Susu Field  
Manager, Dirasani Thaib  mengajak keluarga 
besar PEP Pangkalan Susu Field untuk terus 
meningkatkan performance dan berusaha 
untuk menjadi lebih baik lagi ke depan sebagai 
wujud tanggung jawab kepada perusahaan 
dan Allah SWT.

Dalam kaitan keberkahan Ramadhan 
1435 H, berbagai kegiatan dilaksanakan 
oleh BDI Field Pangkalan Susu. Di antaranya   
membentuk panitia harta zakat, infak, sodaqoh 
dari para pekerja untuk salurkan kepada 
yang berhak,  Gerakan Infak 1.000 Sarung 
untuk para Imam Masjid seWilayah Kerja PT 
Pertamina EP Pangkalan Susu Field, kuliah 
dzuhur, dan tarawih, i’tikaf pada malammalam 
terakhir Ramadhan dan  sholat Idul Fitri 1435 
Hijriah.•PeP PANgKALAN susu fieLd

me  rupakan implementasi 
dari tugas kepolisian sebagai 
institusi atau stakeholder 
yang berwenang menangani 
bidang lalu lintas.  “Tugas 
yang pertama adalah untuk 
mewujudkan keamanan, 
keselamatan, ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas. Kedua, 
untuk meningkatkan kualitas 
keselamatan dan menurunkan 
fatalitas korban, membangun 
budaya tertib berlalu lintas 
dan meningkatkan kualitas 
pelayanan dibidang la lu 
lintas,” ujar Komisaris Besar 
Restu.

Pelatihan Safety Driving 
khusus untuk AMT baru kali 
ini dilaksanakan oleh Dit
lantas Polda Metro Jaya.  
Karena itu, Ditlantas sangat 
mengapresiasi upaya Per
tamina Patra Niaga yang 
menyelenggarakan pelatihan 
ini bersama PT Cahaya An
dhika Tamara (CAT) – peru sa

haan yang dipercaya menge
lola Awak Mobil Tangki di 
TBBM Plumpang. Dengan 
adanya  pelatihan tersebut, 
maka standar keselamatan 
dalam mengendarai mobil 
tangki lebih diutamakan dan 
kepedulian akan keselamatan 
menjadi lebih besar, tidak 
hanya demi diri sendiri, namun 
juga  orang lain. 

Hadir dalam kegiatan 
tersebut adalah VP Fleet 
Management PPN Budi 
Sampurno dan Direktur 
PT CAT Hendrik Sitompul. 
Setelah pelatihan, pada 21 Juli 
2014 dilakukan pencanangan 
“Pelopor Keselamatan Ber
lalu  lintas” untuk seluruh Awak 
Mobil Tangki TBBM Pertamina 
Plumpang.•PPN

Safari Ramadhan : Ajang Silaturahmi Direksi dan Tim 
Manajemen PEPC dengan  Masyarakat

PEPC, Amril Thaib Mandailing. 
Beliau didampingi sejumlah 
jajaran Tim Manajemen dan 
rombongan PEPC. Hadir 
pula dalam acara tersebut 
Pemerintah Desa Pelem, 
Tokoh Masyarakat, Dirut LSM 
LIMA 2B, CH Mugito Citrapati, 
dan Muspika Purwosari. 

Amril menjelaskan, PEPC 
akan terus memaksimalkan 
program Corporate Social 
Responsibility (CSR) agar 
dapat dirasakan manfaatnya 
secara optimal oleh warga 
daerah sekitar wilayah ope
rasi. Program tersebut nanti
nya menjadi concern PEPC. 
Pihaknya tetap berkoordinasi 

dengan Pemkab Bojonegoro 
untuk sinergi sebelum pro
gram dijalankan.

 “Tujuannya agar dalam 
pelaksanaannya bisa selaras. 
Lain itu jangan dilihat nilai 

bantuan yang diberikan, 
namun manfaatnya yang 
perlu diperhatikan,” ungkap 
Amril dalam sambutannya 
di acara silaturahmi di Desa 
Pelem.•PePC 

Stakeholder Engagement PEP Sangatta Field dengan Pemkab kutai Timur
Ramadhan dalam rangka mempererat tali silaturahmi antara 
Pertamina EP Sangatta Field, SKK Migas dan Pemerintah 
Kabupaten Kutai Timur. “Dengan adanya safari Ramadhan 
ini diharapkan dapat membina hubungan baik Pertamina 
dengan jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Timur,” ungkap 
Sangatta Field Manager Abdul Muhar.

Wakil Bupati Kutai T imur, Ardiansyah Sulaiman 
menyambut baik niat Pertamina dalam menjalin hubungan 
baik dengan stakeholder pemerintah demi membangun Kutai 

Timur yang lebih maju. Ardiansyah Sulaiman mengucapkan 
terima kasih kepada Pertamina EP Sangatta Field yang 
telah melaksanakan program buka puasa bersama setiap 
tahunnya. 

Acara ditutup dengan pemberian cinderamata dari 
Pertamina EP Sangatta Field Manager kepada Wakil Bupati 
Kutai Timur sebagai bentuk terjalinnya silaturahmi yang kuat 
serta foto bersama manajemen Pertamina beserta jajaran 
pemerintah Kabupaten Kutai Timur.•PPuTRi
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ANAK PeRusAHAANPererat ukhuwah 
dengan Pemkab Penukal 
Abab Lematang Ilir
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Skk Migas-kkkS-FwEP Tandatangani 
Mou kampanye Media

kick Off Meeting Implementasi ERP 
PT. Patra Jasa Tahap II
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soRoNg-Perwakilan SKK 
Migas Wilayah Papua & 
Maluku (Pamalu), Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama (KKKS) 
Papua & Maluku, dan Forum 
Wartawan Energi Papua 
(FWEP) menandatangani 
memorandum of under-
standing (MoU) kampanye 
media industri hulu migas, 
pada (22/7). Bertempat di 
kantor Perwakilan SKK Migas 
Pamalu, penandatanganan 
MoU diwakili oleh Enrico C. 
P. Ngantung selaku Kepala 
Perwaki lan dan Akhmad 
Murtadho selaku Ketua FWEP, 
disaksikan oleh perwakilan 
KKKS dan perwakilan media 
massa.

MoU tersebut mengatur 
tentang kampanye media 
bidang industri hulu migas, 
sebagai rangkaian edukasi 
mengena i  indust r i  hu lu 
migas kepada masyarakat 
melalui media massa. Dalam 
kampanye tersebut, SKK 
MigasKKKS menggandeng 
14 media massa yang berada 
di 4 propinsi (Papua, Papua 

JAKARTA - Menindaklanjuti 
implementasi ERP tahap I 
yang sudah berlangsung pada 
2013 silam, Corporate Shared 
Service (CSS) melaksanakan  
Kick Off Meeting Implementasi 
PT. Patra Jasa Tahap I I 
(kedua). Kick Off berlangsung 
pada Senin, 14 Juli 2014 
bertempat di Ruang Rapat 
Nakula Sadewa Lantai 1, 
Patra Jasa Off ice Tower 
Jl. Gatot Subroto, Jakarta 
Selatan. 

PT. Patra Jasa adalah 
Anak Perusahaan Pertamina 
yang did i r ikan pada 17 
Ju l i  1975.  Perusahaan 
in i  bergerak  d i  b idang 
perhote lan,  penyewaan 
ruang kantor dan rumah. 
Patra Jasa mengoperasikan 
tujuh hotel yang berlokasi di 
Jakarta, Bandung, Cirebon, 
Semarang, Bali, Parapat, dan 
Anyer. Imlementasi ERP di 
Patra Jasa merupakan salah 
satu upaya dari korporasi 

PeNdoPo-Dalam rangka meningkatkan 
ukhuwah islamiyah di bulan suci Ramadhan 
1435 H yang baru lalu, PT Pertamina EP Asset 
2 Pendopo Field sebagai kontraktor kontrak 
kerja sama di bawah SKK MIGAS mengadakan 
kegiatan Safari Ramadhan buka bersama 
dengan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab 
Lematang Ilir pada hari Rabu (16/7).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung 
Arsendora Komperta Pendopo. Hadir pada 
kegiatan tersebut Kepala SKK MIGAS perwakilan 
Sumbagsel Tirat Sambu Ichtijar, Sekda PALI 
Isnaini, Pendopo Field Manager Ekariza, dan 
Manager Legal & Relations M Baron. 

PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Field 
bekerja sama dengan mitra kerja TAC/JOB/
KSO memberikan santunan berupa 100 paket 
sembako kepada 100 kaum dhuafa di sekitar 
wilayah kerja perusahaan. Bantuan diserahkan 
secara simbolis oleh Ka SKK MIGAS didampingi 
Sekda PALI dan Pendopo Field Manager. 

Acara diisi dengan siraman rohani oleh 
Ustadz H Joni Fauzan Lc Mag dari Pondok 
Pesantren Raudatul Ulum Ogan Ilir dan Hajir 
Mawaris Nurul Fatah Yon Zipur 2 Prabumulih 
yang menampilkan orkestra bernafaskan islami.

Dalam sambutannya, Ka SKK MIGAS 
Sumbagsel Tirat mengajak seluruh stakeholder 
untuk menjaga aset negara yang dikelola oleh 
Perusahaan, baik Pertamina maupuk KSO/JOB/
TAC. “Kabupaten PALI dianugerahi sumber 
daya alam yang sangatlah besar, hal ini harus 
kita dukung untuk mencapai produksi migas 
nasional”, ungkapnya•Ts

PeNdoPo-PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo 
Field menunjukkan kepeduliannya untuk 
masyarakat sekitar wilayah operasi pada awal 
Ramadhan lalu. Kepedulian tersebut ditunjukkan 
dengan memberikan bantuan sebesar Rp 5 juta 
untuk renovasi Masjid At Taqwa Desa Talang 
Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten 
Penukal Abab Lematang Ilir, pada (4/7).

Hadir pada kegiatan tersebut Pendopo 
Field Manager Ekariza, Ka Desa Talang 
Bulang beserta seluruh perangkat. Pihak 
Desa mengucapkan terima kasih melalui 
sambutan Ka Desa, beliau mengungkapkan 
bahwa acara ini sangat bermanfaat untuk 
mengenal jajaran manajemen Pertamina 
Pendopo dan sebagai ajang meningkatkan 
tali silaturahmi masyarakat. “Kami sangat 
menantikan kunjungan selanjutnya”, ujarnya. 

Sementara pada (8/7), PT Pertamina EP 
Asset 2 Pendopo Field juga berbuka bersama 
dengan seluruh keluarga besar perusahaan 
di Gedung Arsendora Komperta Pendopo.  
Pada kesempatan terebut, Bazma Pertamina 
Pendopo memberikan santunan kepada 
60 anak yatim senilai total Rp 12 juta. Pada 
kesempatan tersebut, Ustadz Robianto S, Ag 
memberikan ceramah agama kepada seluruh 
undangan yang hadir.•Ts 

Barat, Maluku, dan Maluku 
Utara). Keempat belas media 
massa tersebut antara lain 
Radar Sorong, Papua Barat 
Pos, Sorong Pos, Teropong 
News, RRI Sorong, Radio El 
Marko, CWM, Cenderawasih 
Pos, Papua Selatan Pos, 
Ambon Ekspres,  Suara 
Maluku, Siwalima, Malut Pos, 
dan TVRI Papua.

Kepala Perwakilan SKK 
MIgas Pamalu, Enrico C. 
P. Ngantung, mengatakan 
bahwa dengan adanya kam
panye media ini diharapkan 
agar pemberitaan tentang 
p rog ramprog ram SKK 
Migas dan KKKS dapat 
dipublikasikan lebih banyak 
lagi ,  untuk member ikan 
pe mahaman kepada ma
syarakat tentang industri hulu 
migas. 

Kepala Urusan Humas 
Perwak i l an  SKK Migas 
Pamalu ,  Bambang Dwi 
Djanuarto menyampaikan hal 
yang serupa. “Kami harap 
media menyampaikan apa 
yang sudah kami lakukan 

dan kontribusikan kepada 
masyarakat. Sehingga eko
nomi masyarakat bisa tumbuh. 
Industri ini kehadirannya 
sangat membantu masyarakat 
sehingga tidak terjadi lagi 
gang guangangguan operasi 
d i  lapangan. Kehadiran 
KKKS untuk kepentingan ki
ta bersama dan kepentingan 
negara,” ujarnya.

Ketua FWEP, Akhmad 
Murtadho, menyampaikan 
optimismenya dalam pe
nandatanganan MoU ini. “Ini 
merupakan bentuk kerja sama 
yang saling menguntungkan 
di antara kedua pihak. Kami 
mendapat dukungan dana 

dari SKK Migas dan KKKS 
untuk pembelian space iklan. 
SKK Migas dan KKKS dapat 
memanfaatkan space ini 
untuk menyampaikan materi 
edukatif dan informatif kepada 
masyarakat seputar industri 
hulu migas”, ungkapnya.

PEP Papua Legal and 
Relations Assistant Manager, 
Rochman, mengatakan se
benarnya kerja sama antara 
KKKS dengan media sudah 
berjalan lama. “Namun dengan 
adanya MoU ini, kerja sama 
yang selama ini sudah berjalan 
dapat lebih terorganisir dan 
berkelanjutan”, ujarnya.• ANdi 

NJo

u n t u k  m e m i n i m a l k a n 
peker jaaan administras i 
dan untuk meningkatkan 
analisa transaksi sehingga 
memudahkan konsolidasi dan 
mempercepat pembuatan 
laporan keuangan. 

Pada Tahap I lalu, modul 
yang di implementasikan 
hanya modul  F ICO dan 
MMNH di beberapa unit PT. 
Patra Jasa. Di Tahap II ini, 
implementasi dilaksanakan 
hampir di keseluruhan unit 
PT. Patra Jasa termasuk 
yang belum untuk modul 
FICO dan MMNH ditambah 
dengan modul HR yang 
akan terintegrasi dengan 
aplikasiaplikasi yang ada dan 
saat ini sedang digunakan 
oleh PT. Patra Jasa dalam 
melakukan proses bisnis. 
Selain i tu, implementasi 
ERP yang dilakukan kali ini 
akan lebih ketat dalam hal 
pemeriksaan data karena 
adanya maintenance data 

setiap bulan. Hal inilah  yang 
menjadikan CSS berupaya 
s e c a r a  o p t i m a l  u n t u k 
meningkatkan keamanan 
informasi data. 

Direktur Utama PT. Patra 
Jasa, Susilo berharap proses 
implementasi ERP dapat 
berjalan sesuai timeline yang 
disepakati bersama sampai 
Go Live pada 2 Januari 2015 
mendatang. Menurut Susilo, 
hal tersebut dapat terlaksana 
dengan baik apabila terdapat  

kerjasama yang baik antara 
CSS dan PT. Patra Jasa. 

VP IT Solut ion CSS, 
Bambang Rudi mendukung 
apa  yang d isampa ikan 
oleh Susi lo bahwa Kick 
O f f  imp l emen tas i  ERP 
di Patra Jasa merupakan 
awal perjalanan yang akan 
menentukan keberhasilan 
selanjutnya. “Kunci dar i 
keberhasilan ini adalah kerja 
sama dari kita semua,” tegas 
Bambang Rudi.•Css

kepedulian untuk Masjid  
At-Taqwa Talang Bulang
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Pengisian perdana oleh Walikota Ambon Richard Louhenapessy yang disaksikan 
oleh GM MOR VIII Mohammad Irfan serta Fuel Retail Area Manager Jeffri Affandi.
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SPBu CODO Pertama di kota Ambon Resmi Dibuka

Depot Cilacap Tanggap 
keadaan Darurat

Sinergi FSPPB & hR  gelar workshop 
ketenagakerjaan di Ru III

CiLACAP – Aksi cepat tanggap dan komunikasi 
yang terjalin dengan baik merupakan kunci 
keberhasilan Tim Organisasi Keadaan Darurat 
(OKD) Pertamina di Depot LPG Cilacap dalam 
memadamkan api di tangki F yang telah menyala 
selama sekitar tiga jam. Upaya pendinginan 
terus dilakukan setelah api padam di Tangki 
F berisi produk LPG Mix untuk memastikan 
temperatur tangki yang terbakar tersebut berada 
di batas normal untuk menghindari kemungkinan 
munculnya kembali api (11/6).

Sekelumit simulasi dengan peralatan dan 
skenario dalam menghadapi keadaan darurat 
yang riil tersebut merupakan inisiatif Marketing 
Operation Region IV, dalam mempersiapkan 
pengawasan dan pengamanan khusus bagi Depot 
LPG Cilacap yang merupakan objek vital nasional 
dalam penyaluran LPG kepada masyarakat Jawa 
Tengah. OKD dengan melibatkan tim OKD di 
Depot LPG Cilacap dan di Kantor Unit Marketing 
Operation Region IV Semarang berfokus pada 
pengamanan area terdampak keadaan darurat 
agar tidak membahayakan keselamatan jiwa dari 
manusia, baik pekerja maupun masyarakat di 
sekitar Depot LPG Cilacap. 

Pada Simulasi Press Conference OKD 
Pjs GM Marketing Operation Reg IV CD. 
Sasongko memberikan apresiasi kepada seluruh 
tim penanggulangan kejadian kebakaran di 
Depot LPG Cilacap dari Pusat Komando dan 
Pengendalian (Puskodal) di kantor unit Semarang. 
“Kami, mewakili manajemen dan seluruh pekerja 
MOR IV, menyampaikan terima kasih yang 
sebesarbesarnya kepada seluruh tim yang telah 
mengerahkan seluruh upaya terbaiknya dalam 
rangka penanganan keadaan darurat yang terjadi.” 
ungkap Sasongko.

Sementara Operation Head Depot LPG Cilacap 
Darmanto Hadi yang langsung mengkoordinasikan 
tim OKD untuk melakukan penanganan dengan 
mengkomando Tim OKD di Depot LPG Cilacap 
mengatakan, simulasi Organisasi Keadaan Darurat 
(OKD) dilakukan di Depot LPG Cilacap karena 
me rupakan tulang punggung untuk memenuhi 
ke butuhan Elpiji area Cilacap, Banyumas, Banjar 
Negara, Purbalingga, Purworejo, Kebumen, dan 
Wonosobo serta melaksanakan perbaikan dan 
pengujian ulang (retest) tabung Elpiji. “Dengan 
OKD kita dapat mengukur kecepatan dan kinerja 
Tim OKD dalam menghadapi situasi darurat, 
sehingga antisipasi dapat dilakukan dengan 
cepat dan penyaluran LPG ke masyarakat tetap 
dapat berjalan normal serta masyarakat tetap 
dapat dipenuhi kebutuhannya dengan baik.” Jelas 
Darmanto.

Depot LPG Cilacap dalam sehari ratarata 
mempunyai thruput antara 450 MT sampai 800 
MT. Penyaluran Elpiji dilaksanakan dalam bentuk 
curah (bulk) ke SPBE dan dalam bentuk kemasan 
tabung 3 kg ke Agen-agen Elpiji yang ada.•MoR iV

AMBoN - Untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat atas 
BBM dan perkembangan 
yang sangat pesat di Kota 
Ambon,  Marketing Operation 
Region VI I I  meresmikan  
SPBU CODO yang pertama di 
Kota Ambon, pada Senin, 21 
Juli 2014.  Peresmian SPBU 
yang dilakukan oleh GM MOR 
VIII Mohammad Irfan dan 
Walikota Ambon Richard 
Louhenapessy tersebut ber
kode CODO 83.971.01.  

Mohammad Irfan menga
takan kehadiran SPBU ini 
semakin memberikan rasa 
keamanan dan kenyamanan 
masyarakat di sekitar Kota 
Ambon, khususnya terhadap 

ketersediaan BBM. Selain 
menyediakan Solar dan 
Premium, SPBU CODO juga 
menyediakan Bahan Bakar 
Khusus Pertamina Dex. SPBU 
ini merupakan SPBU pertama 
di Kota Ambon yang akan 
menjual Pertamina Dex Bulk 
(curah) yang didatangkan 
menggunakan ISOTANK dari 
Surabaya.

Sementara itu, Walikota 
Ambon Richard Louhenapessy 
menyampaikan rasa terima 
kasih atas dukungan Perta
mina dengan menghadirkan 
satu unit SPBU di wilayah 
Ke   cama tan  Nusan iwe .  
Me nu ru tnya ,  kehad i ran 
SPBU ini bisa membantu 

masya rakat di kecamatan 
guna mendapatkan BBM 
dengan mudah. “Dari aspek 
keamanan bukan saja tang
gung jawab pemerintah tapi 
harus didukung oleh seluruh 
masyarkat. Sekarang, di Kota 

Ambon sudah ada delapan 
unit SPBU,” ujarnya.

Richard juga berharap 
dengan adanya SPBU CODO 
ini akan mengurangi antrian 
di sejumlah SPBU. • exTeRNAL 

ReLATioN Bs MoR Viii

PLAJu – Dalam rangka me
nuju perundingan Perjanjian 
Kerja Bersama (PKB) periode 
20142016, Federasi Serikat 
Pekerja Pertamina Bersatu 
(FSPPB)  beker ja  sama 
dengan fungsi HR menggelar 
workshop ketenagakerjaan 
dan verifikasi anggota serikat 
pekerja, yang berlangsung 
dari 2527 Juni 2014, di 
Refinery Unit III. Pembukaan 
acara dilakukan di Gedung 
Patra Ogan RU III (25/6) 
oleh Presiden FSPPB, Ugan 
Gandar didampingi oleh 
SVP HR Development, Insan 
Purwarisya L. Tobing dan 
Pjs. General Manager RU III, 
Djoko Koen Soewito, selaku 
tuan rumah acara.

Turut hadir dalam acara 
tersebut jajaran VP dan 
manager d i  l ingkungan 
direktorat HR, perwakilan 
pengurus dan anggota 
serikat pekerja Pertamina 
seluruh Indonesia, serta tim 
manajemen RU III dan MOR 
II Palembang.  

Rangka ian  acara  d i 
hari pertama diisi dengan 
workshop yang dibawakan 
oleh C. Heru Widianto,  Kepala 
Sub Direktorat Ditjen PHI dan 
Jamsos  Kemenakertrans 
dengan mengusung tema 
Membangun Kemit raan 
dan Sinergi yang Harmonis, 

Workshop Ketenagakerjaan dan Verifikasi Anggota Serikat Pekerja yang dihadiri 
oleh Perwakilan seluruh serikat pekerja Pertamina seluruh Indonesia.
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Produktif dan Berkeadilan 
antara  Ser ikat  Peker ja 
dengan Perusahaan. 

Dalam presentasinya, 
Heru Widianto menyam
paikan, di dalam penyusunan 
PKB diperlukan asas de
mokrasi, asal berkeadilan, 
asas keseimbangan, ke
sadaran hukum serta asas 
kepercayaan. “FSPPB meru
pakan federasi serikat pekerja 
yang terbaik di seluruh 
BUMN, karena serikat pekerja 
Pertamina dinilai sangat 
baik dan kondusif dalam 
perumusan PKB. Diharapkan 
para anggota serikat pekerja 
dapat menguasai peraturan 
perundangan lebih baik 
dan mampu menghadapi 
tantangan permasalahan 
baik dari sisi eksternal mau
pun internal serta mem ben
dung isu negatif me ngenai 
perusahaan”, tutur Heru.

Sementara itu, Ugan 
Gandar menuturkan bahwa 
ia berharap perundingan 
PKB periode 20142016 
d a p a t  s e g e r a  s e l e s a i 
dirangkum sebelum PKB 
periode sekarang berakhir 
masa berlakunya di bulan 
Agustus.  “Untuk perubahan 
PKB baru terdapat  beberapa 
perubahan yang cukup 
signifikan, ada banyak pasal 
yang perlu direvisi, dan 

harus ada kesepakatan yang 
disetujui oleh perusahaan. 
Oleh karenanya dibutuhkan 
w o r k s h o p  d a r i  p i h a k 
Kemenakertrans agar para 
pekerja dapat memahami 
p e r u b a h a n  P e r a t u r a n 
Perundangundangan yang 
terkait dengan perubahan 
dalam PKB”, pungkasnya.

Hal senada diungkapkan 
oleh  Insan Purwarisya L. 
Tobing. Ia mengharapkan 
proses perundingan PKB 
baru dapat berjalan dengan 
baik di setiap tahapannya, 
baik dari satu tahap ke tahap 
lain hingga mendapatkan 
format  PKB yang lebih baik 
demi kemajuan Pertamina 
maupun pekerja. Pertamina 
sebagai  sebuah BUMN 
memer lukan kemi t raan 
yang baik dengan pekerja 
maupun serikat pekerja 
sebagai suatu kekuatan guna 
mencapai Kesepakatan yang 

dibuat demi kepentingan 
bersama. “Proses PKB tidak 
sederhana, diaharapkan 
proses perundingan berjalan 
lancar hingga meraih tujuan 
bersama.” ujar Insan.

Pada hari kedua dan 
ketiga rangkaian acara diisi 
dengan kegiatan verifikasi 
keanggotaan Serikat pekerja. 
Verifikasi dilakukan untuk 
melakukan pembaharuan 
atau update terhadap data 
anggota serikat pekerja, 
baik yang baru bergabung 
maupun yang sudah tidak lagi 
menjadi anggota dikarenakan 
pensiun dan sebagainya. 

Di hari terakhir, acara 
di tutup dengan penan
d a t a n g a n a n  d e k l a r a s i 
ber sama seluruh serikat 
pekerja di bawah naungan 
FSPPB terkait komitmen 
penyelesaiaan perundingan 
dan perumusan PKB periode 
2014-2016.•Ru iii
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Pertamina Pasarkan Produk BBk dan 
Bright gas di Pekan kreatif Nusantara 2014
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Sosialisasi Program Jaminan Layanan 
kesehatan dengan ASO

Sosialisasi  program jaminan pemeliharaan keseharan ASO untuk memastikan 
terselenggaranya administratif yang aman dan tertib.
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OPI Ru VI Selenggarakan upskilling Team PSM 
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seMARANg - Marketing Operation 
Region IV berpartisipasi dalam kegiatan 
Pekan Kreatif Nusantara dan Kabu
paten Semarang Expo 2014 yang dise
lenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten 
Semarang di Alunalun Baru Ungaran, 
pada 4 – 8 Juni 2014. 

Pada pameran tersebut, Pertamina 
melakukan penjualan voucher Bahan 
Bakar Khusus Pertamax dan Pertamina 
Dex (BBK), BBK Kemasan, Musicool 
dan LPG Bright Gas. Pertamina juga 
berupaya melakukan Brand Awareness 
yang pelaksanaannya dibantu oleh 
Sales Promotion Girl dan tim operasional 
beserta para sales executive retail maupun 
LPG wilayah MOR IV. 

Untuk menarik perhatian pengunjung, 
di dalam booth Pertamina disediakan 
Soccer Corner yang dapat digunakan 
pengunjung untuk memasukkan bola ke 
gawang dan mendapatkan merchandise 
berupa  gantungan kunci, stiker, pulpen.

Sedangkan bagi pembeli voucher/

BBK Kemasan, akan diberikan merchandise 
menarik berupa boneka, gift set, bola dan 
Helm untuk pembelian minimal Rp. 250 ribu.

Partisipasi di Pekan Kreatif Nusantara 
dan Kabupaten Semarang Expo 2014 
merupakan bentuk aktualisasi semangat 
Pertamina untuk terus memasarkan produk
produk BBK Pertamina maupun Bright Gas. 

“Se jauh in i ,  an imo pengun jung 
pameran ini cukup besar. Banyak hal 
yang ditanyakan mereka. Di antaranya 
bagaimana mendapatkan produk Bright 
Gas, ketersediaan produk, harga jual, 
dan lainlain,” ujar Deny Hamdani, Sales 
Executive LPG Pertamina.•MoR iV

CiReBoN -  OPI RU VI 
Balongan menyelenggarakan 
Upskilling/pembekalan PSM 
Angkatan I kepada  Team 
Process Safety Management 
(PSM) RU VI yang bekerja 
sama dengan fung si HR & 
HSE RU VI, (26/7). Kegiatan 
tersebut dibu ka oleh HSE 
Manager RU VI J. Pri Hartanto. 

Pri Hartanto menuturkan, 
upskilling PSM ini diseleng
garakan dengan tujuan un 
tuk mencapai ISRS (Inter-
na t i ona l  Sus t a i nab i l i t y 
Rating System)  level 8 yang 
merupakan instrumen untuk 
audit implementasi  Mutu, 
Lingkungan, keselamatan dan 
kesehatan kerja, PSM/MKP, 
CSR dan pengelolaan asset.

“Jika kita ingin melakukan 
start up maka kita harus me
lakukan PSSR yang merup
akan bagian dari  PSM,” 
jelasnya.

Pri Hartanto  mengharap
kan peserta menjadi tim  yang 

MedAN - Sebagai upaya 
meningkatkan pelayanan 
kesehatan pegawai, Pertamina 
membuat Program Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan 
d e n g a n  m e n g g u n a k a n 
ASO (Aministrative Service 
Only). ASO tersebut diim
plementasikan mulai 1 Agus
tus 2014.

ASO merupakan jasa 
pengelolaan administrasi 
dan layanan kesehatan 
pekerja yang memastikan 
terselenggaranya administratif 
yang aman dan te r t ib . 
Pertamina bekerja sama 
dengan Ad Medika sebagai 
penyedia jasa layanan ASO.

Pada sosialisasi Program 
Jam inan  Peme l i ha raan 
Kesehatan dengan meng
gunakan ASO di Ruang 
2T Enviro Kantor MOR I, 
Jumat (18/7), Medical Care 
Medan dr. Maria Theresa 
mengungkapkan, perubahan 
penggunaan ASO ini adalah 
pemberlakuan kartu berobat, 
perubahan prosedur, dan call 
center.

 “Kartu berobat ini akan 
menjadi identitas pekerja dan 
keluarga untuk mendapatkan 

jaminan layanan kesehatan di 
home clinic maupun fasilitas 
layanan kesehatan provider 
Pertamina,” ujarnya.

Maria mengemukakan, 
keuntungan penggunaan ASO 
dalam layanan kesehatan 
pekerja adalah tersedianya 
j a r i ngan  kompute r i sas i 
untuk mendata transaksi 
pelayanan kesehatan secara 
langsung, adanya call center 
24 jam untuk melayani ke
butuhan set iap peserta, 
dan menyediakan Person In 
Charge (PIC) bagi pekerja.

 Kartu berobat ini berupa 
Electronic Data Capture 
(EDC). Oleh karena itu, peng
gunaannya dilakukan dengan 

cara digesek layaknya kartu 
kredit ataupun kartu debet. 
Sesuai dengan prosedur yang 
baru, kartu ini harus dibawa 
beserta KTP saat berobat.

Marketing Ad Medica, 
Uning mengatakan, layanan 
call center 24 jam disediakan 
agar pekerja Pertamina bisa 
dengan mudah menghubungi 
pihak Ad Medika kapan 
pun. Nomor hotline khusus 
Pertamina tersebut adalah 
02129639100. 

Turut hadir pada acara 
sosialisasi tersebut Pjs. GM 
MOR I, Nurhadiya, Area Ma
nager Medical Sumbagut, dr. 
Lukito Prabowo dan pe kerja 
MOR I.•MoR i

solid untuk bersamasama 
melaksanakan PSM sehingga 
ISRS level 8 tersebut bisa 
dicapai. Tim ini disiapkan 
untuk melaksanakan target 
pekerjaan selama setahun 
yakni meningkatkan PSM RU 
VI  yang akan meningkatkan 
nilai ISRS RU VI.

Dalam kegiatan terse
b u t ,  R U  V I  B a l o n g a n 
menghadirkan instruktur 
dari HSSE Refinery, HSSE 
Korporat, Proses Technology, 
OPEX & Engineering Center.

Salah satu instruktur 
Sancoyo Budi Utomo, dari 

HSSE Refinery, memaparkan 
tentang CSMS (Contractor 
Safety Management Safety). 
“CSMS diperlukan karena 
70% pekerja yang bekerja 
di Pertamina adalah pekerja 
dari kontraktor. Sehingga dari 
kasus kecelakaan dan insiden 
HSE yang berkaitan dengan 
bisnis Pertamina, banyak 
menimpa pekerja kontraktor,” 
ujarnya.

Acara ini diikuti 25 pekerja 
dari berbagai fungsi. Menurut 
rencana, upskilling dilakukan 
secara berkala.•Riki Hamdani



Louise 1055: Pesona Primadona Tua
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Aktivitas Pengeboran di Lokasi Louise #1054 (15/11/2013).
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JAKARTA – Sempat dikesampingkan dan dipandang 
sebelah mata karena fokus konsentrasi upaya peningkatan 
produksi Sangasanga Field diarahkan ke kawasan Utara 
yang dikenal dengan Daerah North Kutai Lama (NKL), 
wilayah selatan Kota Sangasanga seperti Louise dan 
Samboja seolah terlupa. Mengandalkan metode grid-
based drilling Daerah NKL berhasil menarik perhatian 
dengan produksi sebesar 1.100 BOPD di akhir 2011. 
Dengan konsentrasi di NKL produksi Field Sangasanga 
terus terdongkrak sejak diserahkan kembali oleh Medco 
Kalimantan pada Oktober 2008 kepada Pertamina 
dengan produksi 4.300 BOPD, dan selanjutnya dikelola 
oleh PT. Pertamina EP (PEP).

Dua tahun kemudian, lewat kesuksesan pengeboran 
di sumur NKL – 1013 dan sumursumur lain sekitarnya 
di Kawasan Utara, angka produksi Sangasanga 
Field melonjak drastis menjadi 7.001 BOPD (2011) 
dan menanjak lagi ke level 7.200 BOPD pada 2012. 
Demikian, waktu terus berjalan, NKL menjadi backbone 

Sangasanga Field dengan kontribusi 
sekitar 4.500 BOPD, sementara sisanya 
disumbangkan oleh sumursumur tua di 
kawasan Samboja, Sangasanga, dan 
Anggana. 

Status quo NKL sebagai soko guru 
produksi Sangasanga Field tak bertahan 

lama, karena sejak 2012 manajemen Sangasanga menelisik 
struktur Louise di Selatan. Ladang sepuh peninggalan era 
penjajahan Kompeni Belanda menurut catatan memiliki 
cadangan oil in place (OIP) sejumlah 361 juta barel, dengan 
kumulatif produksi sebanyak 177 juta barel. Hasil kajian 
tersebut memuarakan usulan pengeboran dua sumur baru di 
struktur Louise, yakni Louise (LSE) # 1054 dan LSE # 1055. 

Lokasi LSE # 1054 yang dibor pada 2013 menghasilkan 
hanya 150 BOPD. Namun, pengeboran LSE # 1055 
yang dibor akhir Maret 2014 pada 29 April 2014 berhasil 
mengucurkan minyak sebanyak 8.280 BOPD. “Produksi 
dari sumur LSE # 1055 ini merupakan yang terbesar dalam 
sejarah Pertamina EP,” ucap Direktur Pengembangan PEP, 
Satoto Agustono saat menyambut keberhasilan tersebut.

Kisah sukses Louise beresonansi tidak hanya di pelosok
pelosok lapangan produksi PEP seIndonesia. Namun, 
gentanya berdentang ke wilayahwilayah kerja Kontraktor 
Kerja Sama (KKS) lain yang beroperasi di Indonesia. “Dengan 
hasil pemboran Louise # 1055 tersebut membuat kami 
makin semangat untuk terus meningkatkan produksi migas 
nasional,” imbuh Satoto dengan rona wajah ceria.

Lebih lanjut Satoto menambahkan bahwa untuk 
melengkapi keberhasilan pengeboran di struktur Louise itu, 
pihak PEP akan menambah dan mempercepat pengeboran 
10 sumur kunci lain di struktur tersebut. Menurut hasil studi 
yang dilakukan pada 2012 di struktur Louise masih tersimpan 

banyak potensi hidrokarbon yang terperangkap dalam 
lapisanlapisan reservoir batu pasir deltaic system, bukan 
hanya pada deep zone saja, namun secara lateral juga 
masih memungkinkan untuk dikembangkan. 

Berdasarkan hasil pengeboran sumur Louise # 
1055 tersebut maka primadona tua yang tidak di
lirik selama ini ternyata masih menyimpan pesona. 
Struktur Louise bukan saja menjadi backbone baru 
PEP, tapi menginspirasi semua operator untuk menyigi 
berbagai potensi dari ladangladang tua yang mereka 
miliki. “Dibanding struktur NKL maka Louise setelah 
direinterpretasi merupakan struktur terbesar di Sanga
sanga Field,” tegas Asset 5 Senior G & G Engineer, 
Er langga Septana.•diT. HuLu

JAKARTA –  PT Pertamina 
(Persero) bersama Lembaga 
Pengelola Dana Bergul ir 
Ke menterian Koperasi dan 
Usaha Kec i l  Menengah 
(LPDBKUMKM) bekerja sa
ma dalam pemasaran pro
dukproduk hilir Pertamina 
di lingkungan koperasi dan 
UMKM.

No ta kesepahaman ditan
datangani oleh Direktur Pe
masaran dan Niaga Per tamina 
Hanung Budya, dan Direktur 
Utama LPDBKUMKM Kemas 
Dania l ,  d i  Kantor Pusat 
Pertamina, pada Kamis (24/7).

Kerja sama ini meru pakan 
kolaborasi saling meng un
tungkan untuk meng op
timalkan penggunaan Tingkat 
Komponen Dalam Negeri 
(TKDN). Nantinya, produk 
yang akan dipasarkan kepada 
seluruh anggota koperasi 
meliputi BBM, pelumas, gas, 
dan petrokimia.

Direktur Utama LPDB
KUMKM, Kemas Danial ,  
mengatakan, melalui MoU 
ini dapat membantu pa ra 
pelaku koperasi dan UKM, 

Pertamina Optimalkan Pemasaran 
Produk hilir ke Pelosok

khususnya yang telah men jadi 
mitra LPDB untuk mengem
bangkan usahanya sebagai 
pe nyalur dari produkproduk 
Pertamina.

Senada dengan itu, Di
rektur Pemasaran dan Niaga 
Pertamina, Hanung Budya 
menga takan kerja sama ini 
membantu Pertamina ke 
daerahdae rah terpencil yang 
sulit dijang kau. Dalam hal ini 
para pe laku LPDBKUMKM 
akan mem bantu menjual 
produkproduk hilir Pertamina 
di daerah pelosok.

Menurut Hanung, ker ja 
sama ini tidak hanya mem
berikan manfaat untuk kedua 
lembaga, tapi juga untuk 
rakyat. Lewat kerja sama 
tersebut, anggota koperasi 
mendapat jaminan barang 
yang dipasarkan asli dan 
berkualitas. Hanung mema
parkan, pemasaran ini menjadi 
strategis, apalagi Pertamina 
baru saja meluncurkan kios 
BBM non subsidi sebagai 
inovasi baru. Kios tersebut 
menyediakan kemasan 1, 2, 
5, dan 10 liter. 

Hanung memaparkan 
satu kios membutuhkan 
modal Rp10 juta dan dari 
tiap liter yang terjual, kios 
mendapatkan untung Rp 
1.000. Sementara dari pen
jualan gas Elpiji 3 kg, kios 
mendapatkan untuk Rp1.500. 
Disebutkan, nantinya digulir
kan tambahan hingga 2.000 
kios sampai remote area.

Ke depan, Pertamina dan 
Kementerian Koperasi akan 
saling mendukung kegiat an 
usaha kedua instansi se
bagai mitra berdasarkan 
atas kerja sama yang saling 
menguntungkan. Antara lain 
dengan mendorong peng
gunaan produk hilir Pertamina 
pada lingkungan koperasi dan 
UMKM. 

“Kerja sama ini, selain 
akan meningkatkan rasa per
satuan dan kesatuan, juga 
memperkokoh perekonomian 
dalam negeri sehingga pro
dukproduk berkualitas dalam 
negeri mampu bersaing de
ngan produkproduk asing,” 
tegas Hanung.•sAHRuL
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JAKARTA – Ribuan pekerja Pertamina menghadiri acara Halal bi Halal bersama Direksi dan 
Dewan Komisaris di Kantor Pusat Pertamina, Senin (4/8). Tradisi tahunan ini, mengawali 
hari pertama kegiatan di perusahaan setelah cuti bersama Lebaran. Dalam kesempatan 
tersebut, seluruh pekerja dari Kantor Pusat, perwakilan kantor daerah dan anak perusahaan 
hadir dan bersilaturahmi langsung dengan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina.

Halal bi halal tahun ini menjadi unik karena menghadirkan aneka makanan khas dari 
berbagai daerah, yang dibawa oleh perwakilan Pertamina dari daerah operasi maupun 
unit bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain sebagai ucap syukur,  Halal  bi 
Halal menjadi kesempatan bersilaturahmi, saling bermaafmaafan atas segala khilaf dan 
kesalahan.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, para Direksi Anak Perusahaan, mantan Direksi 
Pertamina, dan tamu undangan lainnya. Acara dimeriahkan dengan hiburan dari Snada, 
Opik dan Fatin Sidqia.•dsu

halal bi halal bersama Direksi & 
Dewan komisaris di Pertamina Pusat


