
Dalam perbincangan dengan Dirjen Asia Pasifik Afrika Kementerian 
Luar Negeri RI belum lama ini, diperoleh informasi bahwa salah satu 
poros penggerak kebijakan Luar Negeri Indonesia adalah menjalankan 
“Energy Diplomacy”. Tujuannya untuk turut membangun ketahanan 
energi Indonesia melalui kegiatan diplomasi yang proaktif sebagai 
instrumen politik luar negeri.

Data dari International Energy Outlook US Energy Information 
Administration (2013) mengungkap bahwa saat ini sudah terjadi 
peralihan supply & demand energi. Pada tahun 2000, konsumsi energi 
kawasan Asia hanya sekitar 3,4% dari total permintaan dunia. Tahun 
2010, konsumsi Asia mulai meningkat menjadi 6.9% dan tahun 2040 
diprediksi melonjak menjadi 13.1%, sepert terlihat pada grafik berikut. 

Non-OECD Energy Consumption by Country Grouping, 1990-2040 
(quadrillion Btu)

 
Sumber: US Energy Information Administration (www.eia.gov)

Sejalan dengan itu, hampir seluruh negara di dunia, telah memulai 
program peralihan dari energi konvensional ke energi alternatif. 
Berbagai negara telah melakukan kerjasama energi dengan negara lain, 
dengan tujuan untuk meningkatkan produksi, membangun infrastruktur 
pendukungnya dan diversifikasi sumber energi. Jepang dan Korea 
Selatan merupakan contoh negara Asia yang berhasil mengadopsi 
strategi ini. Kerjasama antar Pemerintah, dengan melibatkan para 
diplomatnya, dilakukan untuk memuluskan upaya National Energy 
Company (NEC) negara tersebut agar dapat memiliki aset produksi 
di berbagai negara secara kolaboratif. Ini ditempuh dibawah bayang-
bayang kenyataan sejarah bahwa kelangkaan energi, volatilitas harga, 
dan gangguan teritorial, sering dipicu oleh usaha perebutan wilayah 
kaya sumber energi.

Diplomasi energi yang efektif mutlak diperlukan. Mencakup 
melaku kan komunikasi yang tepat serta berinteraksi dengan negara lain 
dan pelaku sektor energi global, sesuai dengan tata cara internasional 
yang berlaku. 

Bagaimana Indonesia?
Indonesia memiliki potensi sumber untransferable energy yang 

cukup berlimpah seperti angin, air, energi dari matahari, limbah organik, 
serta energi alternatif berskala besar seperti panas bumi. Namun 
penurunan secara alamiah cadangan minyak Indonesia juga adalah 
realita. Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina senantiasa 
berupaya menjaga ketahanan energi selain dengan mempertahankan 
tingkat produksi migas, juga dengan mengembangkan sumber energi 
non migas lain. Untuk upaya peningkatan daya saing internasional, 
perlu dibangun dan ditingkatkan kolaborasi kekuatan dengan Korps 
Diplomatik Indonesia. Perbauran antara ranah diplomasi dengan ranah 
korporasi adalah suatu keniscayaan.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 
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Pembalap Pertamina di ajang GP2, Rio Haryanto untuk naik podium setelah menyelesaikan balap GP2 di Monte Carlo, Monaco pada Sabtu (24/5). Rio yang saat ini 
bergabung dalam tim EQ8 Caterham menyelesaikan finis dalam waktu 43:25:38. bErita tErkait Di halaMaN 15

Pertamina Mulai Kelola Blok Siak

Jakarta - Perubahan 
pengelola Blok Siak tersebut 
dilak sanakan, setelah ditanda-
tanganinya Kontrak Kerja 
Sama antara PHE Siak dan 
SKK Migas yang masing-
masing diwakili oleh Direktur 
Utama PHE Siak Bambang 

pt pertamina (persero) 
melalui anak peru-
sahaannya pt pertamina 
hulu Energi (phE) 
secara resmi mulai 
mengelola blok Siak 
pasca berakhirnya 
kontrak kerjasama antara 
pemerintah dengan 
PT Chevron Pasific 
indonesia. Masuknya phE 
Siak diharapkan mem-
berikan kontribusi dalam 
penam bahan produksi pt 
phE hingga 71.000 bopd.

Kardono dan Kepala SKK 
Migas Johannes Widjonarko 
serta disetujui oleh Menteri 
ESDM Jero Wacik. Direktur 
H u l u  M u h a m a d  H u s e n 
dan  Pres iden t  D i rec to r 
PHE, Ign. Tenny Wibowo 
hadir menyaksikan dalam 
penandatanganan tersebut, 
Senin (26/5).

PHE Siak resmi ber-
operasi setelah penyerahan 
tiga lapangan dilakukan di 
Lapangan Lindai tepat pukul 
00.00 WIB, Rabu (28/5). 
Penyerahan lapangan dimulai 
dengan “Penyerahan Tiket”, 
Penyerahan Kunci dan Bu ku 
Panduan SOP serta dibukanya 
papan nama lo kasi Stasiun 
Pengumpu l  L inda i  o leh 
President Director PHE Ign. 
Tenny Wibowo.

“Ini adalah momen yang 
sangat pent ing. Setelah 
pembahasan  se l ama  6 

bulan akhirnya Blok Siak 
yang berlokasi di Provinsi 
Riau saat ini produksinya 
mencapai kisaran 1.800 
BOPD kini telah resmi di-
ambilalih pengelolaannya 
oleh PHE Siak. Dengan me-
nguasai 100% Blok Siak 
yang terdiri dari Lapangan 
Lindai, Lapangan Batang dan 
Lapangan South Menggala 
diharapkan dapat memberikan 
kontribusi dalam penambahan 
produksi PHE,” ujar Tenny saat 
prosesi serah terima lapangan, 
Rabu (28/5).

Tenny menambahkan, 
“Setelah serah terima la pangan 
ini kami akan me mulai bekerja. 
Kami mulai dari pemahaman 
karakteristik lapangan yang 
ada untuk selanjutnya fokus 
pada peningkatan produksi.”

Saat ini, produksi minyak 
Pertamina Hulu Energi men-
capai sekitar 68.000 bopd.  

Dengan masuknya PHE Siak 
ini diharapkan produksi PHE 
berada pada kisaran 71.000 
bopd.

Pada kesempatan yang 
sama, Bambang Kardono 
mengungkapkan berbekal 
pengalaman peningkatan 
produksi pada PHE ONWJ 
dan PHE WMO, PHE Siak 
bertekad untuk dengan 
upaya terbaik meningkatkan 
produksi migas dari Blok 
Siak. Pada tahun pertama, dia 
menargetkan produksi minyak 
Blok Siak bisa mencapai 
2.000 bopd.

“Kami juga optimistis 
dapat meningkatkan produksi 
dan berkomitmen untuk terus 
mencari sumber baru untuk 
mendukung peningkatan 
produksi. Kami akan mulai hal 
terse but dengan melakukan 
pen dataan lebih jauh,” te-
rangnya.•riliS



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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trEn PoSItIf PEnIngKatan 
ProDuKSI PhE

pENGaNtar rEDakSi : 
PT Pertamina Hulu Energi (PHE) semakin membuktikan 

diri sebagai backbone PT Pertamina (Persero) dalam 
produksi minyak dan gasnya. Sejak awal tahun 2014 
hingga saat ini, data produksi Migas PHE meningkat 
setiap bulannya. Tren positif ini jelas memantapkan 
PHE sebagai salah satu perusahaan Migas terbesar di 
Indonesia. Selain produksi, catatan angka keselamatan 
kerja PHE juga menunjukan lebih baik dari target yang di 
tetapkan. Berikut uraian wawancara dengan president 
Director phE, ign. tenny Wibowo.

berapa produksi Minyak 
& Gas phE hingga saat ini? 
Produksi gas PHE pada kuartal 
pertama tahun ini capainya 
diatas target, berada dikisaran 
angka 493 MMSCFD dan minyak 
mencapai kisaran angka 65.500 
BOPD. Walaupun terganggu 
oleh kondisi cuaca pada awal 
tahun ini namun capaian ini 
sudah cukup memuaskan 
dan terus menunjukkan tren 
peningkatan. 

angka tersebut berasal 
dar i  b lok  mana sa ja? 
Produksi minyak PHE sekarang 
berada pada kisaran 68.000 
BOPD dengan rincian produksi 
minyak terbesar pada 3 blok 
dioperasikan. Di antaranya PHE ONWJ sekitar 42.000 
BOPD, WMO sekitar 22.000 BOPD dan BOB sekitar 
15.000 BOPD. Sedangkan untuk Gas, suplai terbesar 
masih berada pada PHE ONWJ, PHE WMO dan JOB 
P-Jambi Merang dengan total kisaran produksi harian 
sekitar 500 MMSCFD.

bagaimana rencana penambahan produksi un-
tuk masa mendatang? Saya berharap, tren produksi 
positif ini akan terus meningkat di bulan-bulan ke depan 
sehingga bisa mencapai target produksi minyak se-
besar 73.000 BOPD di tahun 2014.  Tambahan pro-
duksi diharapkan dari program pengeboran yang kita 
lakukan di PHE ONWJ, PHE WMO dan asset-aset lain. 

Pengoperasian Blok Siak di akhir bulan Mei juga akan 
memberikan tambahan produksi minyak. Sedangkan 
untuk proyek pengembangan, yang terbesar saat ini 
adalah Senoro yang produksinya baru dapat dinikmati 
tahun depan.

bagaimana dengan sumur pengembangan dan 
eksplorasi? Tahun ini program pengeboran sumur 
pengembangan di berbagai AP PHE kita rencanakan 
sebanyak 84 sumur pengembangan. Sedangkan untuk 
sumur eksplorasi direncanakan sebanyak 64 sumur 
eksplorasi dengan rincian 38 sumur konvensional serta 

26 sumur unkonvensional. 
Contoh sumur pengembangan 
yang telah berproduksi adalah 
Lapangan ULA di PHE ONWJ. 
Sumur-sumur pengembangan 
menjadi backbone peningkatan 
produksi di masa mendatang. 
Sampai dengan bulan maret 
telah diselesaikan 14 dari 84 
yang ditargetkan.

bagaimana dengan tar-
get 2014?  Sebagaimana 
pesan Direktur Hulu, tahun 
ini  kita harus mencapai target 
kita yang dibebankan PT 
Pertamina (Persero) sebesar 
73.000 MMBOE dan 490 juta 
MMSCFD. Gas saat ini telah 
lebih dari target, dan minyak 

sedang dikejar dengat target mencapai sasaran  
berdasarkan prinsip penggunaan biaya yang sebaik dan 
efisien mungkin sesuai target. 

Dukungan apa yang dapat mencapai target 
tersebut? Dengan perencanaan yang lebih bagus 
dan realistis serta pelaksanaan di lapangan yang baik 
sesuai target, kita akan dapat menjawab tantangan yang 
ada.  Pemenuhan tenaga kerja yang berkualitas sangat 
mendukung kinerja perusahaan. Saat ini koordinasi 
antar lini sudah semakin bagus di Fungsi maupun anak 
perusahaan. Tetapi, kendala di lapangan seperti perijinan 
lahan tetap perlu di carikan solusi antara lain dengan 
perencanaan lebih awal.• phE



Menapak 
Prestasi
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ruStaM aJi - Officer Education, Compliance

Pertamina Jangan Jadi Bajak Laut
Suatu waktu di abad X. Seorang 

pemuda, sebut saja si Malin, baru saja 
mendapatkan modal dari penjualan 
seluruh sawah milik ibunya. Dengan 
kemantapan hati, Malin memutuskan 
untuk berdagang antar pulau.

Dibuatlah sebuah kapal layar 
yang mampu mengarungi samudera 
selama beberapa bulan. Kemudian, 
dia mencari orang-orang yang dia 
anggap memiliki keahlian, untuk 
menjadi awak kapalnya. Singkat kata, 
mulailah usaha perniagaan lintas pulau 
tersebut, de ngan si Malin sebagai 
pemilik sekaligus kapten kapalnya.

Beberapa tahun kemudian, usaha 
Malin terus berkembang. Dia telah 
menjadi seorang saudagar besar. 
Malin pun berpikir untuk menambah 
jumlah kapalnya. Namun Malin 
kemudian berpikir, siapa yang akan 
menjadi kapten kapal-kapal baru 
miliknya nanti? Jika sudah dipilih, 
apakah para kapten kapal tersebut 
nantinya akan setia kepadanya? 
Saat kapal sudah berlayar, selama 
berminggu bahkan berbulan, tentu 
Malin tidak bisa mengawasi apa 
yang terjadi di kapalnya selama di 
samudera, tak ada alat komunikasi 
jarak jauh saat itu.

Maka yang dilakukan pertama 
kali oleh Malin adalah melakukan 
seleksi untuk memilih kapten dari 
kapal-kapalnya. Tidak hanya memiliki 
keterampilan dalam mengarungi sa-
mudera, namun dia mencari kapten 
yang jujur dan dapat dia percaya. 
Rekomendasi dari orang-orang yang 
dia kenal, atau dari tokoh masyarakat, 

ikut menjadi pertimbangannya.
Akhirnya, terpilihlah para kapten, 

untuk menjadi pemimpin kapal-kapal 
baru si Malin. Awak kapal juga telah 
diseleksi. Namun masih ada sedikit 
keraguan di benak Malin. Karenanya, 
dia menempatkan orang-orang yang 
dia percayai untuk menjadi Mualim 
mendampingi para kapten saat 
berlayar. 

Tak cukup dengan itu, si Malin 
membuat aturan yang berlaku di 
usaha perniagaannya. Walaupun para 
kapten menjadi penguasa penuh kapal 
selama berlayar, mereka harus patuh 
pada aturan yang telah disepakati. 
Dan jika harus membuat keputusan 
penting, misalnya membuang muatan 
atau meninggalkan kapal saat badai, 
kapten harus memutuskan bersama 
dengan mualim yang telah ditunjuk 
oleh Malin. Selama dalam pelayaran, 
kapten juga harus membuat laporan 
perjalanan dan perniagaan. Semua 
awak kapal pun harus patuh pada 
aturan yang berlaku.

Itulah konsep awal penerapan 
tata kelola perusahaan yang baik 
(good corporate governance/GCG). 
Malin sebagai pemilik modal dan 
kapal, kapten sebagai pemimpin 
kapal, dan mualim yang mengawasi 
dan menasihati kapten, merupakan 
representas i  penerapan GCG 
modern. Dalam ruang lingkup GCG 
dalam arti sempit, GCG mengatur 
peran pe  megang saham, direksi, dan 
ko misaris.

Namun, agar prinsip-prinsip 
yang mendasari suatu proses dan 

mekanisme pengelolaan perusahaan 
berlandaskan peraturan perundang-
undangan dan etika berusaha tersebut 
berjalan baik, tentunya perlu peran 
seluruh pekerja. Sejak proses seleksi, 
Pertamina tentu akan memilih calon 
pekerja yang tidak hanya berkualitas, 
namun juga berintegritas, untuk men-
capai visinya menuju kelas dunia.

Di Pertamina, juga telah disusun 
adanya Piagam Pertamina, Code of 
Corporate Governance, Board Manual, 
Code of Conduct, dan pedoman 
lainnnya yang harus dipatuhi seluruh 
insan Pertamina, agar kapal yang 
kita naiki bersama ini dapat berlayar 
dengan selamat dan cepat, mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan.

Tanpa adanya kepatuhan terhadap 
penerapan GCG, Pertamina bukan 
hanya akan tertinggal dengan world 
class company lainnya. Namun Per-
tamina telah tertinggal 10 abad sejak 
pertama kali konsep awal GCG 
dikenalkan.

Kembali ke kisah si Malin. Walaupun 
menjadi pemilik semua kapal, dia tidak 
boleh semena-mena kepada para 
kapten dan awak kapalnya. Jika dia 
melanggar kesepakatan, dia akan 
dikenal sebagai Malin si anak durhaka. 
Para kapten dan awak kapal pun 
de mikian. Saat mereka melanggar 
aturan, mereka tidak akan pernah lagi 
dipercaya untuk berlayar. Para kapten 
dan awak kapal yang berkhianat ter-
sebut, akan dikenal sebagai bajak laut.

Tentunya, kita tidak ingin Pertamina 
dikenal sebagai perusahaan durhaka, 
atau perusahaan bajak laut, bukan?•

CilaCap – Kata kunci yang diperlukan untuk menciptakan 
business continuity adalah inovasi. Salah satu inovasi yang 
dicanangkan oleh Direktorat SDM bagi para pekerja adalah 
konsep Restrukturisasi Pengelolaan SDM (RPSDM) baru 
yang mulai berlaku sejak 1 April 2014. Guna menyukseskan 
implementasi kebijakan tersebut di seluruh unit operasi, dilakukan 
sosialisai RPSDM ke unit pengolahan dan unit pemasaran 
Pertamina termasuk RU IV. Acara tersebut yang berlangsung 
selama dua hari, pada 8-9 Mei 2014 di Gedung Patra Graha 
Cilacap ini dihadiri seluruh pekerja RU IV.

GM RU IV Edy Prabowo mendukung penuh pelaksanaan 
kebijakan baru  tersebut dan mengharapkan support dari 
para pekerja untuk dapat menjalankan kebijakan RPSDM ini. 
“Kebijakan RPSDM yang mengubah sistem dual grade menjadi 
single grade atau sistem PRL ini merupakan bentuk upaya 
perubahan ke arah yang lebih baik lagi demi mewujudkan visi 
perusahaan menjadi world class energy company,” papar Edy.

 Dalam kesempatan tersebut, materi mengenai RPSDM 
dibawakan oleh R.M. Happy Paringadhi. Happy menjelaskan 
implementasi RPSDM bagi pekerja dan rencana pengembangan 

Sosialisasi restrukturisasi Pengelolaan SDM di ru IV

ke depannya. RPSDM merupakan sistem yang dapat membawa 
pengelolaan pekerja menuju high performing organization, 
meningkatkan internal equity, serta meningkatkan kontribusi kinerja 
untuk mendukung bisnis.

Rencananya, setelah melakukan sosialisasi ke seluruh pe-
kerja, Direktorat SDM melaksanakan tahapan selanjutnya. 
Yaitu, menyusun addendum PKB 2012-2014 dan review STKP 
(Pe doman/TKO), me-review aspek pembinaan dan penyiapan 
kesisteman pembinaan, serta penyusunan kelengkapan organisasi 
dan pelaksanaan audit organisasi.•ru iV

Perlahan tapi  past i ,  pembalap 
Pertamina Rio Haryanto kian mantap 
menapak prestasi. Lima tahun sudah, 
pembalap asal Solo tersebut mendapat 
dukungan dari Pertamina sejak debutnya 
di ajang GP3. Di sirkuit Monte Carlo, 
Monaco, Rio naik podium pada musim 
balap GP2 tahun ini. Ia bertengger di 
posisi ke-3. Posisi pertama dan kedua 
berturut-turut diduduki Richelmi dari tim 
DAMS dan Canamasas dari Trident.

Berita kemenangan Rio, memang 
tak seheboh pemberitaan pencalonan 
presiden belakangan ini. Euforia jelang 
pemilihan presiden dan berita politik 
di tanah air, memang tak bisa digeser 
begitu saja dengan berita Rio. Karena 
memang itulah topik yang sedang hangat 
di masyarakat.

Namun demikian, prestasi Rio tetap 
menjadi angin segar dan warna lain 
pemberitaan di tanah air.  Saat perhatian 
bangsa ini tertuju pada satu topik, 
bukan menjadi alasan bagi Rio untuk 
berjuang semaunya. Tekad bulat untuk 
mencetak prestasi terbaik di tahun kelima, 
dijalankan dengan serius dan fokus. Tidak 
memikirkan perhatian orang tengah tertuju 
kemana. Karena Rio ingin mewujudkan 
cita-citanya naik satu level di ajang balap 
Formula 1.

Serius, tekun dan fokus menjadi 
kunci Rio dalam menapak prestasi. 
Ten tu tidak salah jika kita mengambil 
sisi positif tersebut. Tetap melakukan 
pekerjaan dengan serius, tekun dan 
fokus. Tidak perlu mencari perhatian 
saat bekerja. Tetapi lakukan yang terbaik, 
karena prestasi yang dicetak nanti akan 
mendorong orang menengok ke arah kita.

Dan kini saatnya memasuki bulan 
keenam, sudah saatnya kita kembali 
menunjukkan hasil kerja yang telah 
dilakukan selama ini. Tunjukkan kontribusi 
apa yang sudah kita berikan kepada 
perusahaan ini. Karena pada dasarnya 
langkah menapak prestasi tak perlu 
menunggu perhatian orang. Justru saat di 
puncak nanti, orang akan sadar terhadap 
apa yang sudah kita lakukan selama ini. 
Selamat berjuang Rio, terus cetak prestasi 
sirkuit masih panjang!•



RESUME
pEkaN iNi
KonVErSI BBM tEtaP BErJaLan
Jakarta (Republika) – Kementerian ESDM 
tetap melaksanakan program konversi BBM ke 
gas walaupun anggaran dipangkas. Alasannya, 
kegiatan tersebut merupakan program esensial. 
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Edy 
Hermantoro mengatakan, program akan tetap 
dijalankan. “Kalau anggaran berkurang, tinggal 
kurangi saja. Dialokasikan 500 unit jadi 400 tidak 
apa-apa,” ujarnya. Pembagian konverter kit untuk 
kendaraan dinas pemerintah dan pemerintah 
daerah, pembangunan SPBG,  serta jalur pipa 
tetap dilaksanakan meski jumlahnya berkurang. 
Selain itu, pembangunan infrastruktur berupa 
SPBG dan jalur pipa gas tetap dilaksanakan, 
mengingat infrastruktur tersebut merupakan 
bagian mendasar dari program konversi BBM ke 
gas. Dengan adanya oemitongan anggaran, kata 
Edy, tidak menutup kemungkinan penugasan 
kepada Pertamina dan PGN akan mengalami 
perubahan dari segi jumlahnya. Jika hal itu terjadi, 
pemerintah ajan merevisi aturan tersebut.

PEMErIntah LELang 21 BLoK MIgaS
Jakarta (Kompas) – Pemerintah melelang 21 
blok migas yang terbagi dalam 13 wilayah kerja 
migas konvensional dan delapan wilayah kerja 
migas non konvensional. Wilayah kerja migas 
non konvensional yang ditawarkan di daratan 
Sumatera dan Kalimantan. Adapun wilayah kerja 
konvensional yang ditawarkan ada di lepas pantai 
Jawa, Maluku, dan Papua. Tambahan wilayah kerja 
yang dilelang itu diharapkan menambah produksi 
minyak 3,5 miliar barel dan gas 107,7 triiun kaki 
kubik. Pemerintah optimistis lelang ini akan diminati 
investor. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia baik. 
Selama investor butuh energi, mereka akan 
tertarik. Saya optimistis lelang ini akan menarik 
minta mereka,” ujar Dirjen Migas Kementerian 
ESDM Edy Hermantoro.

BI SaranKan SuBSIDI EnErgI 
DIKurangI
Jakarta (Seputar Indonesia) – Bank Indonesia 
(BI) menyarankan subsidi listrik dan BBM dikurangi 
dalam RAPBN Perubahan 2014. pasalnya, 
susbsidi energi yang semakin besar dikhawatirkan 
memberi tekanan pada neraca transaksi berjalan. 
“Saya melihat alternatif yang ada adalah kalau 
tambahan penerimaan sulit. Kalaua tambah utang 
juga enggak terlalu baik. Alternatif yang ada adalah 
pemotongan belanja negara atau penyesuaian 
harga BBM. Kurangi subsidi BBM dan listrik,: kata 
Gubernur  BI, Agus DW Martowardojo.•riaNti
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tunjukkan Komitmen pada Lingkungan 
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Satu Lagi, SPBu CoCo di Medan Diresmikan

RU IV Targetkan 104 Pekerja Miliki Sertifikasi gas Safety Inspector
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purWOkErtO - Leodan Haadin, Manajer HSE Pertamina 
RU IV CIlacap saat pembukaan training sertifikasi Gas 
Safety Inspector (GSI) mengatakan, tahun ini RU IV Cilacap 
menargetkan 104 pekerja memiliki sertifikasi GSI. Hal ini 
sesuai dengan target yang diharapkan oleh tim audit eksternal 
yang secara rutin menilai risiko perusahaan mengingat RU 
IV merupakan jenis industri yang beresiko tinggi karena 
pekerjaannya melibatkan berbagai bahan kimia berbahaya.  
“Karena itu, sudah menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan 
untuk memberlakukan persyaratan dan standar keselamatan 

yang tinggi dalam proses operasional pengolahan migas 
khususnya,” ujar Leodan. 

Pelatihan GSI yang diadakan selama empat hari dan diikuti 
56 peserta ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan 
dan kemampuan bagi petugas yang ditunjuk sebagai petugas 
pengawas gas atau Gas Tester Officer di bagiannya masing-
masing agar mampu memberikan safety precaution yang tepat 
dan aman. 

RU IV telah menyelenggarakan training sertifikasi GSI sejak 
tahun 2011. Hingga saat ini, sudah ada 300 pekerja yang 

berhasil memperoleh sertifikasi GSI. Sebelumnya, para pekerja 
hanya dibekali pelatihan saja tanpa harus melalui proses uji 
sertifikasi GSI. Diharapkan dengan adanya sistem sertifikasi 
yang baru ini, para pekerja menjadi lebih bertanggung jawab 
dan memahami tugas mereka terkait aspek keselamatan. Selain 
itu, mereka juga memiliki otorisasi penandatanganan permit 
atau ijin kerja sehingga performa mereka menjadi semakin baik. 

Rencananya, RU IV akan mengadakan kembali training 
sertifikasi GSI sebanyak tiga kali di tahun 2014 ini untuk 
memenuhi target.•ru iV

Jakarta – Pertamina turut 
berpartisipasi dalam ajang 
Indonesia Climate change 
Education Forum & Expo 
di Assembly Hall Jakarta 
Convention Center yang 
berlangsung selama empat 
hari 1 – 4 Mei 2014. Ajang ini 
merupakan sebuah bentuk 
nyata kemajuan program 
dan aksi perubahan iklim 
di Indonesia, terutama bagi 
kaum muda.

Gelaran yang berlangsung 
keempat kalinya ini mengambil 
tema “Peran Perempuan 
dan Pemuda dalam Solusi 
Perubahan Iklim”.  F o r u m 
& Expo ini adalah bagian 
dari  aksi inovat i f  terkait 
perubahan iklim,yang meliputi 
kegiatan efisiensi energi, 
energi terbarukan, edukasi 
perubahan iklim, infrastruktur 
hijau, green city, transportasi 
dan industri ramah lingkungan, 
inovasi teknologi, investasi 
dan pasar karbon serta green 
business.

Deputi Menteri Lingkungan 
Hidup, Kar l iansyah saat 

MEDaN –  Re ta i l  Fue l 
Marketing Region Manager 
I, Nurhadiya  meresmikan 
p e n g o p e r a s i a n  S P B U 
Company Owned Company 
Operated (COCO) di Jalan 
H.M. Yamin Medan. SPBU 
ini adalah SPBU COCO yang 
keenam yang dikelola oleh PT 
Pertamina Retail.

Nurhadiya mengatakan, 
penambahan SPBU COCO  
dimaksudkan untuk melayani 
masyarakat Kota Medan 
sehingga tidak mengalami 
kendala dalam penyaluran 

mem buka forum & expo 
me nyatakan kegiatan ini 
me rupakan promosi solusi 
perubahan iklim yang dilak-
sanakan oleh pemangku 
kepen tingan, sekaligus wadah 
tukar menukar informasi me-
ngenai berbagai upaya yang 
ada. 

“Forum ini sangat penting 
untuk menambah kesadaran 
dan pemahaman bagaimana 
menyikapi perubahan iklim 
dan upaya antisipasi terhadap 
pe rubahan  i k l im  dapa t 
dilakukan oleh masyarakat 
secara luas. Karena itu peran 
serta masyarakat sangat 
penting dalam mencari solusi 
dari dampak perubahan iklim,” 
ujar Karliansyah.

Sementa ra  Manager 
Brand Pertamina,  Agus 
Mashud menilai event ini 
sangat penting bagi Pertamina 
meng-update informasi ter-
baru kepedulian Pertamina 
terhadap lingkungan dan isu 
climate change sebagai bukti 
komitmen Pertamina terhadap 
lingkungan. 

“Kali ini kita menampilkan 
informasi terbaru di upstream 
serta downstream dengan 
produk-produk terbaiknya 
yang ramah l ingkungan.  
Selain itu, program-program 
terkait dengan lingkungan 
dan sekolah sobat bumi juga 
menjadi perhatian dan daya 
tarik para siswa yang datang 
berkunjung,” ujar Agus.

Menurut Agus, dengan 
berbagai program dan aksi 
yang dillakukan oleh Pertamina 
untuk lingkungan tersebut 
menunjukkan kinerja yang 

sangat positif dan diapresiasi 
oleh lapisan masyarakat, 
pemerhati lingkungan dan 
pemerintah. 

Ajang ini diikuti oleh 175 
pemangku kepentingan yang 
diisi dengan dialog interaktif, 
talkshow dan workshop, pe-
mutaran film, demo masak 
raw food ,  bedah buku, 
de mo sains, music & art 
performance, lomba debat, 
diskusi Youth For Climate 
Camp dan Eco Learning 
Camp, peluncuran buku dan 
Stand-Up Comedy.•irli

BBM serta member ikan 
kontribusi kepada pemerintah 
dan warga sekitar dalam 
memberikan lapangan pe-
kerjaan.

Sementara itu, Operation 
SPBU Reg ion  I  T jahyo 
Pr ihantono menjelaskan 
bahwa PT Pertamina Retail 
mempunyai target hingga 
tahun 2020 akan memperluas 
SPBU COCO di Indonesia 
dengan target sebanyak 
1.000 SPBU COCO.

Sekretaris Camat Medan 
Per juangan, Zul Ahyudi sangat 

mengapresiasi pengoperasian 
SPBU karena 50 persen 
karyawannya berasal dari 
warga sekitar.  

Dalam kesempatan ter-
sebut, Pertamina juga mem-
berikan bingkisan kepada 45 
anak yatim piatu.•MOr i
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Management Walkthrough 
Direktur Pemasaran & niaga 
ke Sumbagut

Menuju ProPEr Emas, ru III adakan Workshop

Jakarta - Prestasi kembali 
diraih Pertamina melalui 
CSS, kali ini penghargaan 
diperoleh dari TOP IT & 
TELCO Award 2014 yang 
diselenggaran oleh Majalah 
I-Tech bekerjasama Forum 
TI BUMN (FORTI), Kominfo, 
IKTII (Ikatan Konsultan TI 
Indonesia), dan APTIKOM 
( A s o s i a s i  P e r g u r u a n 
T inggi Informatika dan 
Ilmu Komputer. Kegiat an 
berlangsung pada 14 Mei 
2014 di Jakarta Convention 
Centre dan dihadiri oleh 
Menteri Komunikasi dan 
Informasi, Tifatul Sembiring 
dan seluruh praktisi maupun 
pelaku IT di Indonesia.

Penghargaan “Top IT 
Transformation in Energy 
2014”  ini diterima CSS untuk 
kategori  “In Recognition of 
Outstanding Achievement 
in its Implementation for 
Performance, Compe titi-
ve ness, and Customer 
Services”. Penghargaan 
tersebut diperoleh atas 
hasil penjurian terhadap 
perusahaan-perusahaan 
pengguna Solusi IT & Telco 
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yang direkomendasikan 
oleh Dewan Juri/ Pakar 
IT-Telco dalam Focused 
Group Discussion (FGD), 
atas keberhasilannya da-
lam implementas i  dan 
peman faatan T I  untuk 
men ingkatkan k iner ja , 
daya saing, dan layanan 
pelanggan selama periode 
tahun 2012-2014.

Pencapaian ini tentunya 
menambah kebanggaan 
bagi Pertamina, sekaligus 
kesempatan CSS untuk 
berkaca sejauhmana pe-
ngembangan IT yang sudah 
di lakukan.  Mengingat 
penerima penghargaan 
lainnya adalah perusahaan 
m a u p u n  B U M N  y a n g 
menerapkan teknolog i 
informasi di bisnis nya. Ini 
berarti CSS telah berhasil 
membawa ICT Pertamina 
s e j a j a r  d e n g a n  I C T 
perusahaan lain di Indonesia.

Kegiatan Top IT & Telco 
Award 2014 merupakan 
suatu momentum penting 
d a l a m  p e m b a n g u n a n 
t e k n o l o g i  i n f o r m a s i 
nasional. Tujuannya, untuk 

mendorong peningkatan 
i m p l e m e n t a s i  d a n 
pemanfaatan TI dan TELCO 
perusahaan-peru sahaan 
di Indonesia, agar daya 
kinerja dan daya saingnya 
dapat meningkat, terutama 
untuk menghadapi era 
Asean Economy Community 
(AECS). Selain itu, untuk 
member ikan apres ias i 
kepada perusahaan yang 
dinilai berhasil dalam IT untuk 
peningkatan daya saing dan 
layanan pelanggan. 

Sebelum pemberian 
penghargaan Arief Yahya, 
CEO PT Telkom Indonesia, 
memberikan pemaparan 
mengenai “Trend of Virtual 
Solution & ICT Convergence, 

t o  i n c re a s e  t h e  re a l 
bus iness per formance 
and compet i t iveness” . 
D i l a n j u t k a n  d e n g a n 
sambutan dar i  Menter i 
Komunikas i  &  In for  m -
asi, Tifatul Sembiring dan 
pemberian penghargaan 
bagi perusahaan untuk 
masing-masing kategori.

Keberhasilan CSS dalam 
pemanfaatan TIK sudah 
mampu meningkatkan daya 
saing Pertamina baik di 
level dalam negeri maupun 
luar negeri. Penghargaan 
kali ini diharapkan mampu 
terus meningkatkan kinerja 
CSS untuk terus berkarya 
mem berikan kontribusi ter-
baiknya.•CSS

MEDaN – Untuk melihat secara langsung kegiatan 
operasional dan layanan BBM dan Elpiji di Wilayah 
Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Direktur  
Pemasaran dan NiagaPertamina Hanung Budya 
melakukan kunjungan Management Walkthrough 
ke dua lokasi, yaitu SPBU COCO No. 11.201.106 
Polonia Medan dan Depot LPG Tandem.

 Kunjungan diawali dengan meninjau SPBU 
COCO No.11.201.106 Polonia Medan, pada 
(8/4) dengan melihat pelayanan operator kepada 
pelanggan serta fasilitas yang dimiliki SPBU COCO 
yang baru diakuisisi dari SPBU milik kompititor 
asing pada tahun lalu.

Selanjutnya Direktur Pemasaran dan Niaga, 
Hanung Budya melakukan kunjungan ke Depot 
LPG Tandem dengan melihat langsung penanganan 
pengisian elpiji 12 kilogram dan elpiji 3 kilogram 
dengan cara melakukan penimbangan dan 
memeriksa aspek safety di lingkungan Depot LPG 
Tandem dengan cara mengetes kesiapan pompa 
pemadam dan water sprinkle di tangki elpiji.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Pemasaran 
dan Niaga Hanung Budya juga mendengarkan 
pemaparan oleh Domestic Gas Region I Manager, 
Budhi Busama dan Operational Head Depot 
LPG Tandem,Warnadi yang disaksikan oleh VP 
Domestic Gas, Gigih Wahyu Hari Irianto, VP Retail 
Fuel Marketing Muchamad Iskandar, General 
Manager MOR I, Jumali dan seluruh tim manajemen 
Marketing Operational Region I serta Ketua DPP 
dan DPC Hiswana Migas Sumatera Utara. 

Sebelum berangkat ke Medan, Hanung  beserta 
rombongan dan Polda Riau juga berkunjung di 
Terminal BBM Sei Siak Pekanbaru

Selain melakukan Management Walkthrough 
(MWT) di Terminal BBM Sei Siak, Hanung juga 
bersilaturahmi ke Kapolda Riau Brigjen Pol. Condro 
Kirono.

 Di hadapan rombongan dari Jakarta, MOR I,  
Marketing Branch Sumbar-Riau, Polda Riau dan 
Pekerja TBBM Sei Siak, Hanung  memberikan 
pengarahan terkait Pengamanan Objek Vital Energi 
Nasional (Obvitnas) yang nota kesepahamannya 
telah ditandatangani oleh Pertamina, TNI dan Polri 
pada Juni tahun lalu. 

 MoU tersebut berisikan tentang  kesepakatan 
kerjasama antara Pertamina dan TNI serta 
Polri, dalam mengamankan obvitnas strategis, 
khususnya aset-aset operasional, produksi 
dan distribusi produk energi yang dikelola oleh 
Pertamina.

 Setelah Selesai memberikan pengarahan 
kepada pekerja, dilakukan MWT ke lapangan 
dengan aktivitas yang terdiri dari peninjauan 
proses pengisian BBM ke mobil tanki, wawancara 
kepada petugas pengisian, uji sarfas PMK, proses 
penyandaran kapal di Dermaga II, dan sarfas tera 
mobil tanki.•MOr i
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SuNGai GErONG  – Ber-
tem pat di  HSE Training 
Center, Sungai Gerong, Sabtu 
(26/4), Pjs. General Manager 
RU III, Mahendrata Sudibya, 
secara resmi membuka acara 
Workshop PROPER dengan 
Tema “Mempertahankan 
Proper Hijau Tahun 2014 dan 
Peningkatan Score Menuju 
Emas”.  Adapun pada tahun 
2013 lalu, RU III telah berhasil 
mendapatkan PROPER Hijau 
dan menjadi salah satu dari 
Reninery Unit Pertamina 
yang berhasil mendapatkan 
peringkat Hijau, selain RU VI 
Balongan. 

H a d i r  d a l a m  a c a r a 
tersebut Tim Manajemen RU 
III, Perwakilan Kementerian 
Lingkungan Hidup, Ir. Vinda 
Damayanti, Kepala Badan 
Lingkungan Hidup Provinsi 
Sumsel diwakili oleh Ir. H. 

Handenli Ugahan dan para 
CIP dari bagian dan fungsi 
terkait. 

A c a r a  d i a w a l i  o l e h 
presentasi review PROPER 
tahun 2013 dan strategi 
pencapaian PROPER tahun 
2014 oleh Environmental 
Section Head, Dody Bafadal 
dan dilanjutkan presentasi 
dari Badan Lingkungan Hidup 
Provinsi Sumsel.  

Mahendarata Sudibya 
dalam sambutannya men-
jelaskan, tim manajemen 
beserta seluruh pekerja RU 
III harus terus berkomitmen  
untuk mengelola kilang RU III, 
baik Kilang Musi dan Kilang 
Sungai Gerong secara baik 
khususnya terhadap aspek 
lingkungan  yang akhirnya 
akan berdampak baik bagi 
perusahaan khususnya dalam 
penilaian PROPER nantinya. 

Mahendra juga menam-
bahkan, RU III akan berupaya 
semaksimal mungkin untuk 
mempertahankan PROPER 
hijau tersebut. “Kami me-
mahami, untuk mem per-
tahankan PROPER hi jau 
bukanlah hal yang mudah.
Tetapi dengan dukungan 
dari seluruh insan pekerja 
serta dari Badan Lingkungan 
Hidup Prov ins i  Sumsel , 
mudah-mudahan apa yang 

kita upayakan dan lakukan 
ini dapat berjalan dengan 
lancar dan menjadi catatan di 
tahun 2014 dan tahun-tahun 
berikutnya,” ujar Mahendra.

Di akhir acara dilakukan 
penandatanganan komitmen 
bersama oleh Tim Manajemen 
RU III dalam mendukung 
pencapaian PROPER hijau 
tahun 2014 dan peningkatan 
score menuju emas.• ru iii
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CirEbON - PT Pertamina EP Asset 3 kembali 
menggelar kegiatan Workshop Kesehatan 
Lingkungan Sejak Dini di beberapa sekolah 
setingkat SMP dan SMA yang masuk dalam 
wilayah kerja perusahaan.  Kegiatan tersebut 
merupakan kegiatan rutin tahunan Asset 3 yang 
saat ini telah memasuki tahun ke-3. 

Di tahun 2014 ini, Asset 3 menargetkan 
tujuh sekolah yang akan menggelar kegiatan 
workshop tersebut.  Ketujuh sekolah tersebut 
tersebar di lima kabupaten yang termasuk 
wilayah kerja PT Pertamina EP Asset 3.

Berbeda dengan workshop sebelumnya, 
kegiatan tahun ini melibatkan lebih banyak nara 
sumber, baik dari instansi maupun wirausaha.  
Selain Dinas Kesehatan, Pendidikan, motivator 
dan Pertamina sendiri, kegiatan tersebut juga 
melibatkan Kodim dan Polres.  Kebijakan 
tersebut diperlukan karena akhir-akhir ini makin 
banyak kegiatan negatif yang melibatkan para 
siswa.  Seperti maraknya kelompok geng motor 
dan narkoba. 

Sebagai tahap awal, kegiatan diselenggarakan 
di MTS Negeri Compreng Kabupaten Subang, 
pada (30/4).  Sekolah tersebut merupakan ring 
1 Asset 3 yang lokasinya berdekatan dengan SP 
Pagaden Subang.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat 
memotivasi  para siswa dan guru-guru yang ada 
disekolah tersebut.  Yang selanjutnya diharapkan 
dapat menjadi sekolah “Adiwiyata” yaitu sekolah 
yang berbasis lingkungan.

Para siswa juga diajak untuk mencintai dan 
peduli terhadap lingkungan. Dalam workshop 
tersebut,  pihak sekolah juga menerima bantuan 
buku-buku bacaan berupa buku hobi dan 
wirausaha serta bibit tanaman buah-buahan 
yang akan ditanam di halaman sekolah.•pEp aSSEt 3

Jakarta - “Pertamina sudah 
men-declare untuk menjadi 
perusahaan internasional. 
Te tap i  Pe r tam ina  t i dak 
mau menjadi perusahaan 
internasional sendirian. Kami 
ingin mengajak semuanya  
untuk go international.” De-
mikian  dikatakan oleh Cor-
porate Secretary Pertamina 
Nursatyo Argo ketika membuka  
Sobat Bumi Engagement Pro-
gram PT Pertamina (Per sero). 
Pembukaan  berlangsung di 
Auditorium PLC, Simprug, 

pada Senin (5/5). Hadir di 
pembukaan  Direktur Eksekutif 
Pertamina Foundation Nina 
Nurlina Pramono dan  Manajer 
CSR Pertamina Ifki Sukarya 
dan jajaran CSR. 

Argo menegaskan, Perta-
mina membutuhkan banyak 
orang yang bisa mensyiarkan 
siapa  atau apa itu Pertamina. 
“Hari ini kalian akan mulai 
dengan program pembekalan 
selama 3 hari untuk belajar 
apa itu Pertamina. Mulai 
dari kegiatan di hulu, hilir, 

dan kegiatan di lapangan,” 
tegasnya.

Semen ta ra  D i rek tu r 
Ek sekutif PF Nina Nurlina  
menegaskan, Sobat Bumi 
Indonesia merupakan pen-
je l  maan dar i  Per tamina 
Foundation Scholars yang 
awalnya  bersi fat forum 
komunitas. “Jadi sobat Bumi 
Indonesia bukan hanya para 
penerima beasiswa Sobat 
Bumi saja, tetapi wadah bagi 
semua orang yang terinspirasi 
untuk menjadi anggota Sobat 

Bumi Indonesia,” kata Nina. 
Pembekalan  diberikan 

kepada mahasiswa  yang 
terpilih sebagai Sobat Bu-
mi  Indones ia .  Menuru t 
Nina, ini merupakan ang-
kat an ke-3 penerima bea-
siswa Sobat Bumi dari Per-
tamina Foundation.  Sekitar 
50 peserta mendapat pem-
bekalan classroom  tentang 
Pertamina dan bisnis energi-
nya di Indonesia yang sudah 
berlangsung hampir 60 tahun.  

Se te lah  i tu ,  mereka   

mengun j ung i  t i ga  un i t 
Pertamina, yaitu kilang RU 
VI Balongan, Terminal BBM 

Balongan dan Pertamina EP 
Asset III.•urip

Pertamina Dirikan 
Knowledge Center di unpad
baNDuNG – Universitas 
Padjadjaran (Unpad), Ban-
dung kini memiliki gedung 
baru, yakni Gedung Pusat 
Pengetahuan (Knowledge 
Center) Unpad-Pertamina, di 
Kampus Unpad, Jalan Dipati 
Ukur, Bandung. Gedung ini 
diproyeksikan menjadi pu sat 
riset dan litbang pengem-
bangan bisnis migas Unpad.

Gedung ini diresmikan 
oleh Direktur Utama Perta mina 
Karen Agustiawan, dan Rektor 
Unpad Ganjar Kurnia, pada 
Jumat, (23/5). Peresmian 
juga disaksikan oleh Wakil 
Rekto r  B idang Sumber 
Daya Manusia, Sarana dan 
Prasarana, dan Tata Kelola 
Unpad, Prof. Dr. Ir. H. Roni 
Kastaman, MSIE, Dekan 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
(FEB) Nury Effendi, S.E., M.A., 
Ph.D, dan Direktur Keuangan 
Pertamina Andri T. Hidayat.

Gedung empat lantai se-
luas  2.500 meter per segi ini 
didesain dengan mengusung 
konsep Green Campus, yang 
diarahkan untuk mewujudkan 
sarana pendidikan yang ra-
mah l ingkungan. Konsep 
ra  mah lingkungan ini akan 
terlihat pada segala fasilitas 
dan aktivitas di setiap lantai 
yang mencerminkan upaya 
penerapan eco office. 

Pertamina mengalirkan 
dana Rp 10 miliar untuk pem-
bangunan gedung tersebut. 
Berbagai fasilitas lengkap, 
dapat ditemui di gedung ini, 
seperti ruang publik dengan 
jaringan hot spot area, ruang 

belajar mengajar ber AC, 
perpustakaan lengkap, ruang 
berlajar pribadi dan kelompok, 
l a b o r a t o r i u m  b e r b a s i s 
komputer, ruang auditorium, 
ruang kajian bisnus energi dan 
ruang serba guna. 

Hampir semua ruangan 
di tiap lantai dipenuhi dengan 
ruang-ruang ventilasi, tempat 
masuknya cahaya, untuk 
melepaskan ketergantungan 
terhadap listrik. Penunjang 
kegiatan belajar mengajar 
akan diarahkan pada paper 
less dan efisiensi ruang yang 
ramah lingkungan. 

Rektor Unpad, Ganjar 
Kurnia mengapresiasi upaya 
Pertamina tersebut. Ganjar 
mengatakan, gedung itu 
nan tinya bisa dipakai untuk 
be la jar  h ingga seminar. 
“Kita ingin mengem bangkan 

diskusi-diskusi il miah, apalagi 
sekarang Unpad interest 
terhadap energi,” ucapnya.

Pendir ian gedung in i 
dilakukan melalui program 
Kemitraan Bina Lingkungan 
(PKBL) bekerja sama dengan 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
(FEB) Unpad. “Harapan saya 
gedung ini dapat berkontribusi 
memajukan bisnis energi,” ujar 
Direktur Utama Pertamina, 
Karen Agustiawan.

Senada  dengan  ha l 
in i ,  Waki l  Dekan Bidang 
Akademik, Kerja Sama dan 
Kemahasiswaan, Unpad, 
Harry Suharman mengatakan 
ke depannya penggunaan 
ge dung tersebut akan lebih ke 
arah riset terkait bisnis Migas, 
dan pengembangan energi 
baru terbarukan. 

Keberadaan  gedung 

ini diharapkan dapat ber-
pe ran sebagai wadah pe-
ngembangan ilmu ekonomi 
dan bisnis nasional dalam 
skala yang luas. Selain itu 
pembangunannya selaras 
dengan konsep “corporate 
university” yang dijalankan 
oleh Pertamina, saat ini.

“Seperti halnya knowledge 
center  yang diharapkan 
dapat berfungsi sebagai 
pusat kei lmuan ekonomi 
dan bisnis. Pengetahuan 
digali dan dikembangkan 
secara kontinyu sehingga 
menghasilkan nilai manfaat 
keilmuan yang besar bagi 
banyak pihak, begitu juga 
dengan esensi corporate 
university yang kami ja lan kan 
saat ini,” kata Coordinator 
SME & SR Program Pertamina 
Kuswandi.•Sahrul

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menerima  foto Gedung Pusat Pengetahuan (Knowledge Center) Unpad-
Pertamina dari Rektor Unpad Ganjar Kurnia setelaha menandatangani prasasti gedung tersebut sebagai tanda diresmikannya 
gedung seluas 2.500 persegi itu.
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PEP Sangasanga 
Edukasi Pelajar 
tentang Lingkungan

Peralatan Kesehatan untuk 
Masyarakat Babat Supat
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SaNGaSaNGa - Gedung Wisma Ria PT. 
Pertamina EP (PEP) Field Sangasanga, Rabu 
(7/5) ramai dikunjungi siswa dari berbagai 
Sekolah Dasar hingga SMA. Mereka datang 
untuk menghadiri rangkaian acara edukasi 
lingkungan yang diselenggarakan oleh PT. 
Pertamina EP Field Sangasanga dalam rangka 
berbagi dan menanamkan pengetahuan 
mengenai pentingnya menjaga lingkungan. 
Beberapa kalangan masyarakat yang juga ikut 
serta dalam rangkaian acara ini seperti Camat 
Sangasanga, Lurah Sangasanga Dalam, 
Kapolsek Sangasanga, Perwakilan Danramil, 
BLH (Badan Lingkungan Hidup) Samarinda, 
hingga LPM (Lembaga Pemberdayaan 
Masya rakat) Desa Sarijaya, serta Karang Ta-
runa turut antusias dalam acara ini. 

Acara dibuka oleh Field Manager Sanga-
sanga, Hanief Jauhari. Menurutnya,  kegiatan 
ini merupakan salah satu bentuk kepedulian 
PEP terhadap lingkungan. Melalui slogan 1 
sumur 1.000 pohon, program tersebut akan 
meningkatkan gairah PEP maupun masya-
rakat sekitar untuk peduli terhadap lingkungan 
sekitar. 

Dalam kesempatan tersebut Ketua 
Kelompok Kajian Iklim, Air dan Bencana 
(KK-IAB) FMIPA Universitas Mulawarman, 
Mislan memberikan pencerahan kepada para 
siswa. Ia mengulas tentang tindakan manusia 
yang kadang begitu acuh terhadap alam. 
“Jika terus seperti itu, maka beberapa tahun 
mendatang manusia dan seluruh makhluk 
hidup tidak akan lagi menemukan pohon hijau 
di bumi sehingga tidak ada lagi air tanah yang 
dapat dipakai,” ujarnya. 

Seluruh peserta terutama para siswa 
begitu antusias, terlihat pada sesi tanya 
jawab begitu semaraknya antusias mereka 
baik untuk bertanya ataupun menjawab 
pertanyaan dari pemateri. 

Para peserta juga diajak terjun secara 
langsung untuk menanam pohon di area 
Jetty 6. Dibantu oleh rekan-rekan dari KK-
IAB FMIPA Universitas Mulawarman seluruh 
peserta antusias menjadi tangan-tangan yang 
akan terus menghijaukan bumi. Rangkaian 
kegiatan edukasi lingkungan ini ditutup 
dengan pemberian bibit–bibit pohon kepada 
peserta yang akan ditanam di sekolah atau 
lingkungan sekitar mereka. 

Field Manager Sanga sanga, Hanief Jauhari 
berharap kegiatan dapat menanamkan rasa 
cinta generasi muda pada lingkungan dan 
bumi untuk terus menjaga kelestariannya.•pEp 

SaNGaSaNGa FiElD

Para siswa melakukan penanaman pohon. raMba – Sebagai bentuk 
kepedulian PT Pertamina EP 
Asset 1 Field Ramba terhadap 
kesehatan masyarakat di 
sekitar wilayah operasi, telah 
disalurkan bantuan CSR 
berupa peralatan kesehatan 
kepada beberapa Pustu, 
Poskesdes, serta Puskesmas 
Tanjung Kerang yang berada 
di Kecamatan Babat Supat. 
Serah terima bantuan ini 
dilaksanakan di Puskesmas 
Tanjung Kerang, pada (20/5). 
Acara dihadiri oleh Bustanul 
Fikri selaku Ramba Field 
Manager dan pekerja Field 
Ramba lainnya.

Dalam sambutannya, 
Bustanul  F ikr i  berharap 
bantuan ini dapat memberikan 
manfaat  yang sebesar-
besarnya untuk peningkatan 
pelayanan kesehatan ma-
sya rakat. Sesuai dengan 
komitmen perusahaan untuk 

tumbuh bersama masyarakat 
sekitar,  khususnya mengajak 
masyarakat untuk sehat ber-
sama.

Penyerahan 27 jenis per-
a latan kesehatan tersebut 
secara simbolis dilakukan 
oleh Bustanul Fikri kepada 
Kepala Puskesmas Tanjung 
Kerang Dr. Auli Ramdhani, 
pe rwak i l an  Pus tu  dan 
Poskesdes. Se lain itu, juga 
dilakukan pengguntingan pita 
sebagai bentuk serah terima 
bantuan peralatan kesehatan 
di depan ruangan Poliklinik 
Gigi dan KIA (Kesehatan Ibu 
& Anak) yang didalamnya 
sudah tersedia satu buah 
kursi gigi lengkap dengan 
bor dan scaler serta alat USG 
2 dimensi, pemberian dari 
Pertamina EP Field Ramba.

“Saya sangat berterima 
kasih kepada Pertamina EP 
Field Ramba atas program 

CSR yang turut mewujudkan 
visi “Permata Muba 2017”. 
Kami berharap, program CSR 
dapat berlanjut di bidang-
b idang la innya,  seper t i 
pendidikan, lingkungan,  dan 
ekonomi masyarakat,” ujar 
Rosihan, perwakilan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Musi 
Banyuasin.

Hal  yang sama juga 
disampaikan Ruslan, salah 
satu paramedis Puskesmas 
Tanjung Kerang.  “Alat USG ini 
sangat berguna bagi ibu-ibu 
hamil yang ingin memeriksakan 
kandungannya. Karena tidak 
perlu bepergian jauh-jauh 
lagi,” ujarnya.•pEp raMba FiElD

Pelaksanaan acara serah terima bantuan peralatan kesehatan di Puskesmas 
Tanjung Kerang, (20/5).

baNtul – Para anggota 
Kelompok Pembudidaya Ikan 
(KPI) Varia Mina Makmur 
b e r  b o n d o n g - b o n d o n g 
menuju kolam ikan mereka. 
Bahu-membahu bersama 
dengan pekerja Terminal BBM 
Rewulu yang menyempatkan 
diri hadir untuk melakukan 
panen ikan perdana di Dusun 
Perengdawe, pada (9/5).  

Dusun Perengdawe, yang 
merupakan salah satu daerah 
b inaan CSR Per tamina 
dibawah bimbingan TBBM 
Re wu lu ,  te lah  memula i 
kegiatan pembudidayaan 
ikan Gurami empat bulan 
si lam. Ikan Gurami yang 
d ipanen in i  merupakan 
kategori segmen III dari tiga 
segmen yang dibudidayakan. 
Pembudidayaan ikan dengan 
s e g m e n t a s i  d i l a k u k a n 
untuk proses panen yang 
berkelanjutan di kelompok KPI 
Varia Mina Makmur sehingga 
pemasukan dan kegiatan 
panen bisa dilakukan setiap 
2 bulan sekali dan nantinya 
diharapkan bisa dilakukan 
panen satu bulan sekali. 

Dari total benih dengan 
berat rata-rata sekitar 50 
gram dan jumlah 625 ekor 

Warga Dusun Parangdewe Panen Perdana Ikan gurami

atau total sekitar 35-37 kg 
benih, masyarakat berhasil 
memanen dengan total berat 
sekitar 156 kg dalam rentang 
waktu 4 bulan. Menurut per-
hitungan kasar masyarakat 
mendapat laba bersih sekitar 
1,2 juta rupiah selama 4 bulan 
untuk kolam yang berukuran 
35 m2. 

Operation Head TBBM 
Rewulu Yar dinal berharap 
masyarakat bersemangat 
dalam melakukan kegiatan 

pembudidayaan ikan Gurami 
ini. “Semoga panen  menjadi 
modal awal untuk semakin 
membesarkan usaha serta 
m e  l e  c u t k a n  s e m a n g a t 
kelompok,” ujar Yardinal.

Proses monitoring dan 
pendampingan kegiatan 
pembudidayaan Ikan Gurami 
ini, secara intensif dilakukan 
oleh tim dari TBBM Rewulu. 
Untuk lebih meningkatkan 
ke ahlian kelompok, para 
anggota KPI Var ia Mina 

Makmur juga diajak untuk me-
lakukan “benchmark” dengan 
kelompok petani ikan yang 
telah berpengalaman.

Program CSR ikan Gu-
rami Dusun Parangdewe 
merupakan sinergi antara 
TBBM Rewulu, CSR Kor porat 
dan SME&SR pada 2013. 
Semua elemen berkolaborasi 
untuk membantu Dusun Pe-
rengdawe yang masuk da lam 
ring pengembangan ma-
syarakat TBBM Rewulu.•MOr iV 
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OMA (One Minute Awareness) merupakan daya ungkit 
dalam hidup setiap orang. Para pemimpin dunia yang kita 
kenal adalah orang-orang yang telah menemukan OMA. 
Sejak itulah perubahan datang kepadanya. Terkadang 
dengan pelan-pelan, namun juga ada yang bentuk revolusi. 
Baik dirinya, orang terdekat, maupun lingkunganya mera-
sakan perubahan yang ia lakukan.        

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar. 
Ribuan pulau dan ratusan juta petunjuknya yang beraneka 
ragam merupakan karakter dari bangsa ini. Seperti, 
manusia bangsa ini pun mengalami perubahan setelah 
menemukan OMA. Lihatlah Jepang yang bangkit setelah 
menemukan OMA pada saat Nagasaki dan Hirosima dibom 
atom, Negara dengan bencana alam paling banyak, mulai 
dari gempa bahkan tsunami, namun hari ini menjadi salah 
satu negara paling maju dunia di Asia. Amerika Serikat, 
sebagai negara adikuasa, hari ini pun menjadi pemimpin 
dunia setelah menemukan OMA. Bahkan ada sebuah 
daerah yang dahulu tertinggal dari peradaban kemudian 
menjadi pusat peradaban  Islam, yaitu Mekkah dan Ma-
dinah, yang menjadi negara sangat beradab setelah mene-
mukan dan merasakan OMA. 

Buku ini adalah hadiah sekaligus petunjuk buat para 
pemimpin yang merindukan perubahan namun mengalami 
ribuan hambatan, hingga dirinya berpikir untuk menyerah. 
Juga buat orang-orang yang sulit diubah oleh orang lain 
dan sudah nyaman dengan perubahan sesaat, namun 
ia berhenti dan merasa sudah di atas segala-galanya. 
Juga buat orang-orang yang ingin selalu meningkatkan 
dirinya menjadi kelas 1 dalam segala bidang. One Minute 
Awareness (OMA) adalah sebuah daya dobrak yang 
mem buat tidak mungkin menjadi mungkin, melepaskan 
belenggu masa lalu yang senantiasa menghambat masa 
depan Anda, perubahan sejati selalu diawali OMA. Ada 
yang masih mencari, sebagian lagi sudah mendapatkan, 
namun tidak mengetahui, dan sebagian kecil telah men-
dapatkan manfaat dari OMA.

OMA adalah kekuatan bahkan bisa menjadi mukjizat 
untuk hidupnya. OMA tidak jauh dari Anda, melainkan 
begitu dekat, bahkan sangat dekat dengan Anda. Tugas 
kita adalah bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Dalam 
proses pencarian itu, tugas kita adalah percaya bahwa 
semua kejadian hidup kita tidak ada yang kebetulan. Dari 
satu peristiwa menuju peristiwa lain adalah hadiah indah 
yang terkadang berbentuk buruk, namun isinya lezat. 
Semua orang sebenarnya diberi kesempatan memiliki 
daya ungkit untuk melejitkan diri menjadi manusia di atas 
rata-rata termasuk Anda. Pertanyaan penting untuk Anda 
adalah apakah Anda memperhatikannya? Apakah Anda 
menyadarinya? Karena setiap OMA yang kita dapatkan 
ada lah bentuk cinta dan kasih sayang Tuhan kepada 
hamba-hamba-Nya.   

One Minute Awareness adalah titik balik perubahan 
seseorang. Setiap orang sebenarnya diberikan kesempatan 
untuk memiliki daya ungkit dalam hidupnya. One Minute 
Awareness  (OMA) itu sering muncul hanya sekali dalam 
hidup Anda yang membuat Anda benar-benar berubah, 
Ironisnya kita sering melewatkan, lalu kita berharap Tuhan 
akan memberikan kesempatan di lain waktu. Akhirnya kita 
menyerah dan kalah selamanya. Buku ini akan membantu 
Anda menemukan OMA serta membantu Anda berubah 
sekarang juga dan berlari sekencang rusa untuk mencapai 
impian Anda.•pErpuStakaaN



Seorang koki kelas dunia, Gordon Ramsay, baru saja kehilangan dua bintang Michellinnya di salah satu 
cabang restorannya di New York. Bintang Michellin adalah salah satu indikator penilaian seberapa baik kualitas, 
penguasaan teknis, personaliti, dan konsistensi hidangan dari suatu restoran. Kehilangan bintang michellin 
artinya seorang koki, apapun alasannya, gagal mengantarkan konsistensi kualitas dari hidangan kepada 
konsumennya. Bukan sekedar nilai, bintang ini juga menjadi suatu kehormatan bagi pemegangnya sekaligus 
penghinaan bagi yang kehilangannya. Maka tidak heran, koki yang dikenal garang dan kasar di Hell’s Kitchen 
tersebut mengaku menangis di media.  

Konsep penilaian restoran dunia tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi di dunia bisnis saat ini. 
Penjualan, revenue, profit, awards merupakan indikator bagi pelaku bisnis tentang sejauh mana mereka 
mengelola entitas serta stakeholder bisnisnya. Makin baik Perusahaan mengelola organisasinya maka makin 
tinggi dan bergengsi pula indikator-indikator tersebut tercatat. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan Fungsi 
Quality Management (QM). Melalui kegiatan empat pilar utama kegiatan; Continuous Improvement Program 
(CIP), Standardization Management (SM), Knowledge Management System (KMS), dan Quality Management 
Assessment (QMA), fungsi QM berusaha menjaga agar para pelanggannya senantiasa puas dengan pelayanan 
yang diberikan. Pelanggan QM merupakan Pekerja dan entitas bisnis Pertamina antara lain Gugus CIP, Auditor 
Sistem Standar, Pemilik Aset Pengetahuan, Examiner, dan Expert Panel.

Fungsi QM senantiasa berusaha menjaga kualitas pelayanan kepada para pelanggan mutu tetap prima. 
Empat pilar utama menjadi ragam kegiatan mutu dalam mendukung perusahaan mencapai aspirasinya pada 

tahun 2025, hanya akan menjadi “Buku 
Panduan” jika eksekusi di lapangan 
terkait keempatnya hanya berjalan 
seadanya. Perencanaan kegiatan yang 
meliputi penjadwalan, penugasan insan 
mutu, dan ketersediaan infrastruktur 
pendukung lainnya harus dipersiapkan 
dengan matang dengan melibatkan 
peran Fungsi QM Direktorat Upstream, 
Refinery, M&T, dan Gas dijalankan 

dengan Kolaborasi yang solid antar insan mutu. Pengukuran terhadap realisasi kegiatan juga senantiasa 
dilaksanakan untuk mengetahui posisi dan keputusan apa yang harus diambil, karena how you can manage 
something that you can’t measure?

Pada akhir tahun 2013 lalu, QM membukukan 72% tingkat kepuasan pelanggan dan 63.49% tingkat 
pemahaman pelanggan akan kegiatan QM dengan target kepuasan 10% dan pemahaman 10%, hal ini berarti 
masih banyak peluang perbaikan yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan tingkat kepuasan & pemahaman 
Pelanggannya. 

Melalui berbagai kegiatan QM yang bertujuan membantu Pekerjaan antara lain penyelesaian masalah 
pekerjaan dengan CIP, Implementasi Sistem Standar, Penciptaan aset pengetahuan, dan tindak lanjut hasil 
asesmen KKEP, Seluruh insan mutu di seluruh Direktorat harus melaksanakan koordinasi dan kolaborasi kegiatan. 

Kolaborasi dan koordinasi kegiatan QM dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi QM Direktorat, dengan 
melibatkan anggota fungsi QM di Direktorat M&T, Direktorat Pengolahan, Direktorat Hulu, dan Direktorat Gas  
melalui evaluasi rutin yang diselenggarakan setiap awal bulan. Realisasi calendar of event 2014 sesuai Code of 
Pertamina Quality management (Code) dan hasil evaluasi kegiatan dijadikan sebagai acuan evaluasi dan tindak 
lanjut kegiatan apa yang mesti jadi prioritas di bulan maupun triwulan mendatang.  

Melalui rapat koordinasi ini, dideteksi apa saja yang menjadi threat dari suatu program/kegiatan dan saat 
itu juga dicari solusi masalah tersebut bersama-sama. Selain menemukan solusi tepat untuk masalah kegiatan 
yang mandek, Rapat ini menjadi ajang 
sosialisasi rutin untuk terus menjaga kinerja 
dan tujuan mutu tetap seragam, mencapai 
aspirasi Pertamina 2025. 

Sampai dengan 12 Mei 2014 lalu, 
Rapat koordinasi telah dilaksanakan untuk 
kesekian kalinya dan menghasilkan prediksi 
14% peningkatan keselarasan kegiatan 
Quality management di Kantor pusat dan Unit Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan dari pengukuran sebelumnya. 
Diharapkan kegiatan ini dapat memacu performa dan menjaga kecepatan berlari fungsi Quality Management. 

Fungsi QM akan terus berusaha agar terus dapat memenuhi ekspektasi Pekerja Pertamina. Melalui kegiatan 
mutu, kita terus berpadu. Agar tidak kehilangan bintang, supaya Pertamina semakin gemilang.

Bakti Kami Untukmu, Tuhan, Bangsa, dan Pertamina.•
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Implementasi  Sistem Standar 
“Mari Lakukan Sebelum yang Lain Memulai”

oleh Adriwal - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Manage What You Can Measure: Peningkatan 
Koordinasi Kegiatan Melalui Program Kolaborasi

Lebih dari 1 (satu) dekade atau dimulai sekitar tahun 2000-an 
per jalanan implementasi sistem manajemen yang ada di Pertamina 
khususnya ISO 9001- Y2000, namun sampai saat ini belum semua fungsi 
atau Unit Operasi / Region / Anak Perusahaan  (UO/Reg/AP) yang telah 
melakukan implementasi atau bahkan mungkin belum mengenalnya. 

Kendala paling utama dalam melakukan implementasi sistem standar adalah mindset 
bahwa implementasi sistem standar adalah harus melakukan sertifikasi. 

Berdasarkan data terakhir yang  tercatat saat ini, jumlah UO/Reg/AP dan Fungsi 
yang ada di perusahaan yang telah implementasi dan mendapatkan sertifikasi sistem 
standar adalah sekitar 70 % yang sebagian besar merupakan unit kerja operasional. 
Sedangkan Fungsi-Fungsi yang ada di area Kantor Pusat, Unit Operasional dan 
Anak Perusahaan belum melakukan implementasi sistem standar seperti yang telah 
dimandatkan dalam Code of Pertamina Quality Management System (Code).

Hasil Quality Manajemen Forum (QMF) tahun 2013 telah menetapkan target 
implementasi atau penerapan sistem standar di seluruh UO/AP dan Fungsi-Fungsi di 
kantor pusat dapat mencapai 90 %. Dan untuk memacu tahap implementasi tersebut  
maka Fungsi Quality Management di seluruh Direktorat akan menjadi role model dalam 
implementasi ISO 9001:2008.

 Berdasarkan ketetapan dalam Code, 
sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001 
yang kini telah mencapai versi ISO 9001:2008  
merupakan sistem standar yang ditetapkan 
minimum diterapkan oleh semua Fungsi 
karena merupakan standar sistem mana-
jemen mutu yang paling populer di dunia. 
Ber bagai organisasi dari berbagai sektor se-
perti manufaktur, perusahaan jasa, sampai 
pendidikan berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001 sebagai 
upaya untuk membuktikan bahwa organisasi mereka dapat diakui mutunya secara 
internasional. Namun demikian yang diharapkan dari seluruh Fungsi adalah penerapan 
atau implementasi terhadap sistem standar ISO 9001 tanpa harus melakukan sertifikasi. 
Hal ini juga telah ditetapkan dalam QMF sesuai kesepakatan seluruh Fungsi Quality 
Management Direktorat.

Hingga awal triwulan II tahun 2014 ini dari Fungsi Quality Management yang 
telah  melakukan implementasi  ISO 9001 adalah dari Direktorat General Affairs dan 
Direktorat Marketing & Trading yang dimulai dari akhir tahun 2013 lalu. Hal ini diharapkan 
dapat mendorong Fungsi Quality Management dari Direktorat lainnya untuk segera 
melaksanakan implementasi ISO 9001 yang selanjutnya akan dapat memacu Fungsi 
UO/Reg/AP lainnya untuk mengimplementasikan sistem standar serupa.

 Langkah  awal sederhana dalam memulai penerapan atau implementasi ISO 9001 
adalah pemetaan proses bisnis, menyiapkan dokumen-dokumen proses pekerjaan 
yang ada dimasing-masing fungsi sesuai ketentuan dalam klausul ISO karena  kendala 
utama perusahaan atau organisasi  yang ingin menerapkan sistem manajemen mutu 
ISO 9001:2008 adalah sistem dokumentasi organisasi  yang belum lengkap. Dengan 
berbagai alasan, keberadaan dokumen-dokumen dikesampingkan seperti alasan  
untuk mempercepat proses kerja sehingga perintah dan laporan yang diberikan selama 
ini kebanyakan dilakukan cukup dengan lisan. Padahal, perintah dan laporan yang 
hanya mengandalkan lisan sangat rentan terhadap kesalahpahaman, ketidakjelasan, 
dan ketidakpastian. Oleh karena itu, ISO 9001:2008 menuntun organisasi perusahaan 
yang hendak membenahi sistem manajemen proses dan mutu kerjanya melakukan 
langkah-langkah yang sistimatis dan sederhana.

Berikut langkah-langkah implementasi dan kesiapan dokumen yang dibutuhkan 
oleh suatu organisasi:

1) Pemetaan proses bisnis
2) Penetapan kebijakan mutu, pedoman mutu dan sasaran mutu.
3) 6 (enam) prosedur wajib sebagai berikut :
 • Prosedur Pengendalian Dokumen
 • Prosedur Pengendalian Rekaman Mutu
 • Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai   (Non-Conforming Product)
 • Prosedur Prosedur Internal Audit
 • Prosedur Tindakan Perbaikan
 • Prosedur Tindakan pencegahan
4) Implementasi min 3 bulan
5) Audit internal stage I
Kalau dengan penerapan sistem standar ISO dapat memperbaiki proses kerja 

untuk  mencapai target-terget  dari perusahaan, kenapa tidak dimulai dari sekarang? 
Kita tunggu bukti komitmen Fungsi lainnya untuk segera menyusul dengan cara 
sederhana demi tercapainya budaya perbaikan proses kerja.

Kita mulai, kita capai ….
Lets do continous  improvement action….•
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Sebentar lagi liburan sekolah tiba. Biasanya, liburan 
panjang ini dimanfaatkan sebagai liburan bersama 
keluarga. Ada sejumlah kiat agar liburan ini bisa dinikmati 
seluruh anggota keluarga.

1. pilih destinasi yang tepat. Tidak semua destinasi 
wisata pas untuk liburan keluarga, meskipun tempat 
itu sangat populer. Tidak mungkin kan kita liburan 
membawa anak-anak ke tempat wisata khusus orang 
dewasa di Patpong, Bangkok. Atau sebaliknya, orangtua 
bisa mati gaya dan lebih banyak jadi penonton di tempat 
wisata anak. Oleh karena itu untuk liburan keluarga, 
carilah destinasi yang kira-kira bisa dinikmati orangtua 
dan anak-anak sekaligus. Misalnya kalau ke Dufan, 
wahana Bianglala bisa dinikmati bersama-sama. Atau 
kalau ke Bunaken, naik perahu berlantai kaca bisa seru 
untuk semua orang.

2. Sesuaikan minat yang sama. Semua orang punya 
minat yang berbeda, begitu juga dengan orangtua dan 
anak-anak, berapapun usianya. Jangan sampai liburan 
keluarga berantakan karena hanya ayah, ibu atau 
anaknya saja yang menikmati. Sebelum liburan, cari 
tahu apa kesamaan minat seluruh anggota keluarga. 
Kesamaan minat itu bisa diwujudkan menjadi itinerary 
liburan keluarga yang seru. Kalau semua anggota 
keluarga suka makan, wisata kuliner wajib dilakukan 
saat liburan keluarga ke Makassar atau ke Taipei, 
Taiwan. Kalau suka petualangan, mencoba saja arung 
jeram di Citarik.

3. Faktor anak. Inti dari liburan keluarga adalah, liburan 
itu harus bisa dinikmati seluruh anggota keluarga, terma-
suk anak. Orang dewasa mudah beradaptasi, tapi tidak 
demikian halnya dengan anak. Oleh karena itu, faktor 
anak sangat penting untuk menentukan agenda liburan 
keluarga. Kebiasaan tidur siang, faktor kelelahan anak, 
mudah bosan dan risiko sakit adalah sebagian hal yang 
harus dipertimbangkan orangtua. Pastikan orangtua 
sudah menyiapkan berbagai solusinya antara lain, 
itinerary yang pas dengan stamina anak, obat-obatan 
tidak lupa dibawa, dan boneka atau mainan favorit untuk 
mengusir bosan.

4. utamakan interaksi dan komunikasi. Museum 
Louvre dengan lukisan Monalisa, mungkin sangat 
menarik untuk orangtua, tapi mungkin anak-anak malah 
tidak peduli. Saat liburan keluarga, carilah kegiatan 
yang juga mengutamakan interaksi dari destinasi yang 
kita datangi. Blusukan di Chatuchak Market misalnya, 
kegiatan liburan ini menawarkan interaksi yang asyik 
untuk keluarga. Anak-anak bisa melihat barang yang 
belum pernah diketahui sebelumnya, ada obrolan 
dengan pedagang, dan orangtua bisa mengajak anak 
berdiskusi, aksesoris lucu apa yang sebaiknya dibeli 
untuk menghias kamar mereka.

5. libatkan semua orang. Liburan keluarga tidak boleh 
ada yang pasif. Usahakan kegiatan liburan keluarga bisa 
melibatkan ayah, ibu dan anak-anaknya. Carilah kegiatan 
dimana hal itu membutuhkan aksi yang aktif dan kerja 
sama semua orang. Outbound keluarga bisa menjadi 
kegiatan seru yang melibatkan semua orang. Banyak 
tempat wisata outbound dengan suasana segar, hijau 
dan fasilitas yang asyik. Kemping juga menawarkan 
kegiatan liburan yang menyenangkan. Ayah dan 
anak laki-laki bisa bahu-membahu memasang tenda, 
sementara ibu dan anak perempuannya bisa menyiapkan 
barbeque yang lezat untuk dibakar malam hari sambil 
menikmati bintang. Sempurna!.•www.travel.detik.com

tIPS LIBuran  KELuarga
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Jakarta – Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat Bidang 
Sosial Budaya Seksi Kerohanian Kristen menyelenggarakan 
Perayaan Paskah yang berlangsung di Gedung PWP 
Simpruk, pada Rabu, 16 April 2014.

Pada kesempatan tersebut  Pendeta Engk ih 
Gandakusumah dari GKP YERUEL Cibubur Jakarta Timur, 
manyampaikan khutbahnya sesuai dengan tema Paskah 
tahun ini, yaitu “Kebangkitan Yesus, membangkitkan 
semangat kita dalam berkarya di dunia”.

Sementara Rini Haryuliarto selaku pendamping seksi 
kerohanian menyampaikan, “Dengan mendengar apa yang  
difirmankan Tuhan melalui khutbah dari pendeta, kiranya 
kita semua dapat melakukan semangat ini untuk kemuliaan 
nama Tuhan.”

Pada acara yang penuhi oleh anggota PWP dan keluarga 

balikpapaN – Dalam rangka merayakan Hari Ulang 
Tahun (HUT) ke-14 Persatuan Wanita Patra (PWP), pada 
Sabtu 10 Mei 2014, PWP Marketing Operation Region VI 
mengadakan kegiatan bakti sosial berupa peresmian ban-
tuan pembangunan MCK beserta bantuan seperangkat alat 
multimedia berupa komputer dan printer di TK Bina Anaprasa 
003 Manggar Baru I, Balikpapan.

Hadir sekaligus membuka acara peresmian, Ketua 
PWP Marketing Operation Region VI Mita Faris Aziz. Mita 
menyampaikan, pendidikan mengenai kebersihan sudah 
sepatutnya dimulai sejak dini, dan usia anak-anak di 
TK adalah saat yang tepat. “Kami harapkan bantuan ini 
selain dapat mendorong anak-anak untuk lebih mencintai 
lingkungan, juga dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman, 
serta meminimalisir terjangkitnya penyakit di lingkungan TK 
Bina Anaprasa 003 Manggar,” ujar Mita.

Bantuan diserahkan Mita langsung kepada Kepala TK 

SEMaraNG – Dengan peran untuk membangun dan 
mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, Koperasi 
Persatuan Wanita Patra (PWP) Semarang terus berupaya 
memberikan pelayanan yang terbaik untuk kesejahteraan 
anggota-anggotanya serta berkembang dalam lingkungan 
persaingan usaha yang sehat dan kolaboratif melalui unit 
usaha yang dikelola.

Pada tahun 2014, dalam Rapat Anggaran Tahunan (RAT) 
ke-20 (30/4), Koperasi PWP Semarang berhasil  mem-
bagikan Sisa Hasil Usaha sesuai AD/ART tahun 2013 sebesar 
Rp.48.615.212 lebih tinggi dibandingkan SHU yang dibagikan 
pada tahun 2012.

Rapat Anggaran tahunan Koperasi PWP Semarang yang 

pensiunan Pertamina tersebut, diumumkan juga perubahan 
Ketua Kerohanian Kristen, dari Enny Budi Tamtomo menjadi 
Risma Narsar Sidabutar.•WNr 

dilakukan di ruang serbaguna lantai 3 Kantor Unit Semarang 
dihadiri oleh Pjs. GM MOR IV Widodo Budi Suprasto, Ketua 
PWP Tingkat Wilayah MOR IV selaku Pembina Koperasi 
Wanita Patra Semarang Andriani Subagjo, Kepala Dinas 
Koperasi & UKM Kota Semarang, tim manajemen Pemasaran 
Jateng & DIY,  dan para pengurus beserta anggota Koperasi 
PWP Semarang.

Menurut Andirani Subagjo, RAT diharapkan dapat 
dijadikan sebagai sarana komunikasi yang efektif bagi seluruh 
anggota koperasi untuk menyampaikan suatu gagasan yang 
positif agar dapat dihasilkan keputusan yang terbaik bagi 
kemajuan Koperasi Persatuan Wanita Patra Semarang untuk 
kinerja di tahun 2014.

RAT sebagai forum tertinggi  Koperasi memiliki peranan 
yang sangat penting, karena sesuai amanat Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga melalui forum RAT dapat 
dilakukan evaluasi atas pelaksanaan  program  kerja tahun 
2013 dan hal-hal yang dicapai oleh pengurus Koperasi 
PWP Semarang selama satu tahun  berjalan. RAT juga di-
maksudkan untuk menghimpun kembali komitmen anggota 
untuk mempertahankan semangat memajukan koperasi 
secara bersama-sama.

”Perusahaan sangat mendukung keberadaan koperasi 
dan diharapkan kepada Koperasi PWP Semarang dapat terus 
memberikan pelayanan yang terbaik untuk kesejahteraan 
anggota-anggotanya serta berkembang dalam lingkungan 
persaingan usaha yang sehat dan kolaboratif melalui unit 
usaha yang dikelola,” tutup Widodo Budi Suprasto.•MOr iV

PWP Mor VI Bantu Mendidik Murid tK Lebih Cinta Kebersihan

Bina Anaprasa dan disaksikan oleh para guru dan murid. 
Se lain memberikan bantuan, acara juga dimeriahkan oleh tari-
tarian yang ditampilkan oleh murid-murid TK Bina Anaprasa 
003 Manggar Balikpapan.•Er MOr Vi
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BDI ru IV adakan Pengajian akbar
CilaCap - Badan Dakwah Islam (BDI) menggelar acara pengajian akbar di Masjid Baiturrahim Komplek Perumahan 
Pertamina (Komperta) Gunung Simping Cilacap, baru-baru ini. Pengajian ini dihadiri keluarga besar RU IV. General 
Manager (GM) RU IV Edy Prabowo berharap agar pengajian ini dapat menuntun kita menuju arah yang lebih baik, lebih 
memahami apa yang selama ini kurang dan memperbaiki perilaku serta sikap kita yang keliru terhadap sesama sehingga 
dapat berpengaruh baik dalam akhlak dan perilaku sehari-hari dalam beraktivitas dan bekerja. Pengajian akbar diisi oleh 
narasumber Ustadz Dr. H. Ahmad Lutfi Fatullah MA, melalui tema tausiyah “Selangkah Lagi Anda Masuk Surga.•ru iV

Mahasiswa Kementerian Pertahanan Kunjungi Pertamina                                                                                                                                        
                                                                                                                                              
Jakarta – Sebanyak 30 mahasiswa Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan melakukan 
kunjungan ke PT Pertamina (Persero), pada (12/5). Hal tersebut merupakan salah satu kegiatan kuliah kerja lapangan 
sebagai upaya meningkatkan kapasitas SDM di bidang Administrasi Keuangan. Adapun peserta yang hadir terdiri 
dari beberapa angkatan seperti, Kemhan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.  Menurut Dosen 
pendamping, Widagdo A.M, kunjungan ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi mahasiswanya terkait visi dan misi 
yang dijalankan Pertamina. Selain itu, untuk mengetahui perbedaan profil maupun administrasi keuangan di perusahaan 
Pemerintah dan Persero. “Sehingga mereka memiliki kemampuan mengemban tugas secara terintegrasi,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Manager Eksternal Pertamina, Jekson Simanjuntak, memaparkan  profil bisnis serta visi misi 
Pertamina hingga tantangannya ke depan. Ia juga menjelaskan misi perusahaan dalam menjalankan usaha migas serta 
energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat.•EGha
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tim tenis Bapor ru IV raih Juara III dalam 
Pertandingan tenis antar Instansi Kabupaten Cilacap
CilaCap – Dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Cilacap yang ke-158, digelar berbagai per lombaan olahraga. 
Salah satunya adalah pertandingan tenis lapangan beregu antar instansi,  pada 8-9 Maret 2014 di Gedung Tenis Indoor 
Cilacap. Kegiatan ini diikuti oleh 16 perwakilan instansi daerah, termasuk tim Badan Pembina Olahraga (Bapor) Refinery 
Unit (RU) IV Cilacap. Dalam pertandingan tenis tersebut, Tim Bapor RU IV berhasil meraih juara ke-3. Sementara posisi 
juara 1 diraih oleh Pemda Kabupaten Cilacap dan juara 2 diraih oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) 
Kabupaten Cilacap. Tim Bapor  RU IV diwakili oleh  Riyadi dari Production II, Yuherwin dari Engineering Development, 
Ervan Gafar dari Maintenance Execution, Sunarto dari Production I, Aris Sulistiyono dari Production II, Bangun Riyanto 
dari Production II, Sudayat dari RFCC, dan Supriyatmoko.•ru iV

Peresmian Pondok hoC
DuMai  –  Bertempat di lapangan voli panjang perumahan Bukit Datuk, Keluarga besar Heavy Oil Complex (HOC) – 
Production RU II mengellar acara family gathering, pada (6/4). Pelaksanaan acara ini sekaligus acara peresmian Pondok 
HOC Gemilang & Pembukaan Volley Ball HOC Shift Cup 2014. Acara diawali dengan senam kebugaran bersama dilanjutkan 
dengan pemotongan pita oleh Production Manager Andi Rinaldi didamping HOC Section Head Purnomo Nugroho dan 
tim, sebagai tanda dibukanya secara resmi pondok HOC gemilang. Untuk lebih mempereratkan kebersamaan di antara 
pekerja  fungsi HOC, kegiatan outbond mencairkan suasana menjadi lebih meriah. Mulai dari kegiatan buat anak-anak 
dengan permainan pasak bumi, permainan ibu-ibu memecahkan balon lawan dan tarik tambang untuk bapak-bapak, tidak 
ketinggalan permainan berpasang-pasangan pekerja.• ru ii

ru II Berikan Motor operasional untuk Sekuriti
DuMai - Sekuriti RU II Dumai mendapatkan kendaraan roda dua dari perusahaan. Sebanyak empat motor secara simbolis 
diserahkan GM RU II Dumai Nyoman Sukadana kepada Security Section Head RU II, Tjahyono, di halaman kantor sekuriti RU 
II Dumai, Senin (28/4). Empat kendaraan roda dua tersebut siap untuk dioperasionalkan security untuk pengamanan Komplek 
Perumahan Bukit Datuk. Keempat motor itu akan berpatroli di setiap blok dan ditempatkan di masing-masing pos sekuriti masuk.
“Semoga dengan adanya motor patroli ini, bisa membantu kelancaran security dalam bertugas menjaga keamanan komplek,” 
ujar GM RU II, Nyoman Sukadana. Penyerahan tersebut didampingi SMOM, Afdal Marta, dan disaksikan sejumlah tim manajemen 
serta para security.•ru ii
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Pertamina EP rantau field tajak Sumur r-165tW
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Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Hamdan Sati ST  bersama Field Manager PT 
Pertamina  EP Asset 1 Rantau Agus Amperianto didampingi  Muspida/Muspika 
dan Tim Manajemen menyerahkan santunan kepada 15o anak yatim piatu dan 
kaum dhuafa sekitar lokasi pemboran.

Kuliah umum PhE Metana Suban 
di universitas Padjajaran
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baNDuNG - PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) Metana 
Suban I bekerja sama dengan 
Fakultas Teknik Geologi 
(FTG) Universitas Padjajaran 
(UNPAD) mengadakan kuliah 
umum mengenai “Coal Bed 
Methane Challenge” yang  
dilaksanakan di Kampus 
FTG UNPAD Jat inangor 
pada tanggal 29 April 2014. 
Kuliah umum diikuti 98 orang 
mahasiswa semester 6 (enam) 
yang sedang mengikuti mata 
kuliah Geologi  Migas serta 
dihadiri oleh  Bagus Setiardja 
mantan Direktur PHE yang 
saat ini aktif menjadi Dosen 
Luar Biasa Di FTG UNPAD.

Yo g a  A .  S e n d j a j a , 
K o o r d i n a t o r  P r o g r a m 
Studi S1 menyambut baik 
kegiatan kuliah umum ini, 
“Saya  berharap ku l i ah 
umum dapat bermanfaat 

raNtau - PT Pertamina 
EP Rantau Field, Senin (5/5) 
melaksanakan syukuran 
serta sosialisasi tajak Sumur 
R-165TW yang dilaksanakan 
di Lokasi R-165TW Desa Alur 
Cucur, Kecamatan Rantau, 
Kabupaten Aceh Tamiang, 
sekitar 9 km arah Timur kota 
Kuala Simpang. Kegiatan 
t e r s e b u t  m e r u p a k a n 
penajakan RK (Rencana 
Kerja) tahun 2014.

Lokasi  R-165TW in i 
ditajak dengan menggunakan 
Rig. Skytop  mi l ik PDSI 
(Pertamina Drilling Service 
Indonesia) berkapasitas 
450 HP hingga mencapai 
kedalaman akhir 834 mTVD 
(meter True Vertical Deep) 
dari lantai bor, dengan jangka 
waktu pelaksanaan selama 
27 hari kerja operasi.

Tujuan dari pengeboran 
ini adalah sebagai sumur 
in jektor (water flood) EOR 
Struk tur Rantau khususnya 
pada lapisan Z.600. Sumur 
R-165TW in i  nan t inya 
menjadi sumur P – 444.

Pada kesempatan ter-
sebut, juga diserahkan 

santunan Per tamina EP 
mem ber i kan  san tunan 
kepada 150 anak yatim 
piatu dan kaum dhuafa 
yang berdomisili di sekitar 
lokasi pemboran R-165TW 
Desa A lur  Cucur,  A lur 
Manis dan Kebun Rantau. 
Santunan  diserahkan oleh 
Field Manager PT Pertamina 
Asset 1 Rantau Agus Ampe-
rianto bersama Bupati Ka-
bupaten Aceh Tamiang 
Hamdan Sati ST di dampingi  
Muspida/Muspika dan Tim 
Manajemen. 

Selain itu, Pertamina 
EP menyerahkan dua ekor 
sapi untuk disembelih dan 
dagingnya dibagikan kepada 
masyarakat yang berada di 
sekitar lokasi penajakan.

Agus Amperianto meng-
ha rapkan dukungan dari 
pe merintah Daerah, Tokoh 
Masyarakat, Alim Ulama 
dan seluruh masyarakat 
Kampung Alur Cucur, Alur 
Manis dan Kebun Rantau 
yang berada di lingkungan 
ope ras iona l  R -165TW 
agar kiranya dapat men-
doakan dan mendukung 

ter laksananya kegiatan 
pengeboran ini berjalan baik, 
dengan tetap memperhatikan 
keselamatan operasi dan 
lingkungan. 

Keg ia tan pemboran 
R-165TW ini merupakan 
salah satu upaya Pertamina 
EP untuk terus meningkatkan 
produksi secara organik 
dengan sejumlah inovasi. 
“Dukungan dari para pe-
mangku kepentingan sangat 
diperlukan sebagai bentuk 
kerja sama simetris yang me-
nguntungkan bangsa Indo-
nesia ke depan,” ujar Agus. 

Semen ta r a ,  Bupa t i 
Aceh Tamiang Hamdan Sati 
mengatakan pemerintah 
daerah Kabupaten Aceh 
Tamiang sangat mendukung 
kegiatan operasi PT Perta-
mina EP Rantau Field da-
lam mencari Migas untuk 
penambahan devisa bagi 
negara.  “Jika oeprasional 
Pe r   t am ina  EP  Ran tau 
Field berjalan lancar, ma-
ka akan berdampak ju ga 
pada pendapatan dae rah, 
khususnya pembangunan 
Kabupaten Aceh Tamiang,” 
ujar Hamdan.•pEp raNtau FiElD

bagi para mahasiswa dalam 
meningkatkan pemahaman 
dan pengetahuan mengenai  
Unconvent iona l  Energy 
dalam hal ini CBM, sehingga 
misi FTG UNPAD yang salah 
satunya adalah meluluskan 
para geologis yang andal dan 
berkarakter serta mampu 
ber kompetensi dapat ter-
capai”.

Kuliah umum diberikan 
dalam 3 sesi materi,  meliputi 
pengena l an  mengena i 
CBM,   Technical Challenge  
dan Reservoir Challenge 
yang disampaikan oleh 
fungs i  Eksp loras i  PHE 
Metana Suban I. Kul iah 
umum disampaikan melalui 
pendekatan dari sisi praktisi 
dengan  membeberkan 
contoh-contoh kejadian 
di lapangan  sehingga  di-
harapkan mahasiswa men-

dapat gambaran yang me-
nyeluruh dan nyata mengenai 
CBM.

Kuliah umum ini adalah 
salah satu acara dari  rang-
kaian rencana kerja CSR PHE 
Metana Suban I di ta hun 2014, 
yaitu “PHE Metana Suban 
Peduli Pendidikan”. Ini kali 
kedua setelah sebelumnya 
tim Legal & Government 
Relation menyelenggarakan 

Workshop di Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia (FHUI) 
pada Maret lalu. 

Program “PHE Metana 
Suban Peduli Pendidikan” 
akan berlangsung sepanjang 
tahun dan di lakukan di 
universitas lainnya juga di 
sekolah-sekolah di sekitar 
area pemboran dengan tema 
yang akan disesuaikan.•phE
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townhall Meeting PtK
triwulan I/2014
Jakarta - Tahun 2014, PT Pertamina 
Trans Kontinental (PTK) mempunyai target 
challenge sebesar Rp 250 miliar. Untuk 
mengevaluasi pencapaian kinerja di Triwulan 
I Tahun 2014, PTK mengadakan Towhall 
Meeting pada 8 Mei 2014 di Ruang Serba 
Guna Lt IV Gedung PTK Pusat. Acara ini 
dihadiri oleh Direksi & Tim Manajemen PTK, 
Direktur Anak Perusahaan, para pekerja 
PWTT Kantor Pusat & Cabang Tanjung Priok.

President Director PTK Ahmad Bambang 
menyampaikan kilas balik pencapaian kinerja 
PTK untuk laba bersih tahun 2013 sebesar        
Rp 174,4 miliar. Saat itu PTK sudah melewati 
semua BUMN pelayaran dan shipyard (Pelni, 
Djakarta Lloyd, DKB, ASDP, dll) bahkan 
BUMN transportasi (Garuda Indonesia). 

Sedangkan kinerja PTK Triwulan I ta-
hun 2014 untuk laba bersih baru tercapai 
sebesar Rp36,37 miliar.  Ahmad Bambang 
mengingatkan, ada  beberapa hal penting 
di Triwulan I tahun 2014 yang menjadi 
perhatian dalam Key Performance Indicator 
(KPI) Utama, yaitu Operasional Net Cash 
Flow, Transport loss, Commissioning Days, 
Operating Days, dan Pengelolaan Resiko.

Ada sembilan point yang harus dilakukan 
PTK untuk mencapai target challenge tahun 
ini. Yaitu, tingkatkan comissioning days, 
tekan kerugian kapal, tingkatkan operating 
days, efisiensi sektor-sektor lain, percepat 
progress pembangunan kapal-kapal baru, 
cari pendapatan dari peluang baru yang 
diikuti dengan beli kapal, cari pendapatan dari 
kapal-kapal back-to-back, segera percepat 
pengadaan kapal sesuai rencana investasi, 
masuk bisnis baru – new venture. 

Direksi terus memberikan semangat 
kepada seluruh pekerja PTK melalui DUIT – 
Doa, Usaha, Ikhlas-Istiqomah, dan Tawakkal. 
Tetapi, Ahmad Bambang mengingatkan, ke 
semuanya harus dilakukan dengan benar, 
berdoa dengan khusyu dan tulus, berusaha 
dengan kerja keras, serta cerdas dan ikhlas. 
Ikhlas dan istiqomah atas yang terjadi serta 
tawakal atas segala keputusan-Nya bahwa 
itulah yang terbaik. “Jika kenyataannya masih 
di bawah harapan, maka perlu introspeksi, 
melakukan perbaikan atas kekurangan yang 
ada serta berusaha lebih keras, cerdas dan 
ikhlas lagi,” tegasnya•ptk

Syukuran Penajakan Sumur Benggala-02

tB amberstar 40553, armada Baru PtK
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bONtaNG - Tahun 2014, PT Pertamina Trans Kontinental 
(PTK) kembali menambah armada barunya. Pada 7 Mei 
2014, di Dermaga TUKS (Terminal Untuk Kepentingan 
Sendiri) Marine Section PT Badak NGL Bontang telah 
dilaksanakan syukuran TB Amberstar 40553. Kapal jenis 
Harbour Tug Boat ini langsung dikontrak oleh PT Badak 
NGL selama 4 tahun. Selain menambah armada baru, PTK 
juga menambah pendapatan kapal milik.

Acara ini dihadiri Finance Director  PTK Tenny RA 
Rusdy, VP Fleet PTK Joko Pramono, Manager PTK Cabang 
Bontang Elia Karimati, pekerja PTK Cabang Bontang, 
dan crew TB Amberstar. Sedangkan dari PT Badak NGL 
dihadiri oleh Manager Marine dan jajarannya, pejabat terkait 
di Bea Cukai, Pelindo IV, dan Syahbandar.•ptk

laNGkat - Kegiatan eks-
plorasi dan produksi me mang 
tidak lepas dari pe ran aktif 
dan dukungan pemerintah 
setempat maupun masyarakat 
sek i ta r  daerah operas i 
Perusahaan. Untuk itu,  dalam 
melaksanakan pemboran 
baru sumur Benggala 02 di 
Desa Tanjung Jati, Kabupaten 
Langkat, PT Pertamina EP 
(PEP) Pangkalan Susu Field  
mengawalinya dengan syu-
kuran dan pemberian san-
tunan kepada 100 anak 
yatim, pada (9/5).

Turut hadir dalam acara 
te rsebut ,  Wak i l  Bupat i 
Langkat H. Drs Sulistianto 
beserta Pimpinan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD), Muspida Langkat, 
Muspika Kecamatan Binjai 

dan Kecamatan Selesai, 
jajaran tim manajemen PEP 
serta masyarakat sekitar.

Pangkalan Susu Field 
Manager, Dirasani Thaib 
menjelaskan secara singkat 
tentang kegiatan pemboran 
yang dimulai dengan pe-
masangan casing, tubing 
dan pemakaian pahat bor. 
Kegiatan pemboran akan 
berlangsung selama 122 
hari dengan melibatkan 150 
pekerja bor dengan ke-
dalaman 3.100 meter.

“Kami meminta doa dan 
dukungan agar kegiatan 
ini dapat berlangsung de-
ngan aman dan lancar, ser-
ta mendapatkan hasil yang 
menggembirakan.” ung-
kapnya.

Harapan pada pelak-

sanaan pengeboran in i 
tentunya dapat menambah 
cadangan minyak nasional. 
Oleh sebab itu upaya pen-
carian cadangan minyak te-
rus dilakukan, melalui survei 
seismik sepanjang 1.000 
km di Kabupaten Lang kat 
yang menghasilkan ren ca -
na pengeboran baru di Ke-
camatan Besitang dan Beng-
gala-03 di Desa Man cang, 
Kecamatan Selesai. 

“Pengeboran ini akan se-
lalu mengedepankan aspek 
keselamatan dan lingkungan,” 
ujarnya.

Sementara Wakil Bupati 
Langkat Drs. H. Sulistianto, 
MSi. menyampaikan ucapan 
dari Bupati Langkat yang 
me rasa bangga dengan 
keseriusan insan perminyakan 

atas upaya menambah pa-
sokan produksi migas di Ka-
bupaten Langkat. 

“Harapan kami semua, 
Langkat dapat kembali pada 
zaman keemasan industri 
per minyakan Indonesia. Me-
lalui keberhasilan tersebut 
diharapkan dana bagi hasil 
migas dapat terus meningkat 
guna mengatasi defisit APDB 
Langkat sebesar Rp 120 miliar 
yang diharapkan mampu me-
ningkatkan kesejahteraan 
ma syarakat Langkat dan se-
bagai pendapatan daerah,” 
ujarnya. 

Acara diakhiri dengan 
pem berian secara simbolis 
santunan kepada anak yatim 
dan peninjauan pengeboran 
sumur Benggala-02.•pEp 

paNGkalaN SuSu FiElD

b a N D u N G  -  D a l a m 
r a n g k a  m e l a k s a n a k a n 
tugas dan tanggung jawab 
p e n g a w a s a n ,  D e w a n 
Komisaris PT Pertamina 
( P e r s e r o )  m e l a k u k a n 
kunjungan kerja ke lokasi 
PT Pertamina Geothermal 
Energy (PGE) Area Kamojang 
dan Proyek Karaha, Sabtu 
(17/5). Dalam kunjungannya 
ke Area Kamojang, Dewan 
Komisaris yang terdiri dari 
Bambang PS Brodjonegoro 
dan Gatot Trihargo beserta 
rombongan meninjau secara 
langsung kegiatan di PLTP 

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Pertamina 
ke Kamojang dan Karaha

Dewan Komisaris Pertamina berfoto bersama dengan Direksi PT Pertamina 
Geothermal Energy beserta rombongan di lokasi sumur 55 Area Kamojang.
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Unit IV dan juga sumur 51, 
55 dan 56. 

Direktur Utama PGE Rony 
Gunawan yang mendampingi 
Dewan Komisaris Pertamina 
menjelaskan tentang proses 
produksi, kapasitas serta 
peluang pengembangan Area 
Kamojang ke depan.  

“Saat ini PGE sedang 
mengembangkan Area Ka-
mojang dengan membangun 
Proyek PLTP Unit V yang 
akan memberikan tambahan 
kapasitas listrik sebesar 35 
MW,” ujar Rony.  PLTP Unit V 
Kamojang diren canakan siap 

beroperasi pada tahun 2015.
Dalam kunjungannya 

ke Proyek Karaha, Dewan 
Komisaris meninjau secara 
langsung kegiatan pemboran 
RIG PDSI D1500/57 di lokasi 

sumur TLG 3-2. Status 
per tanggal 17 Mei 2014 
sumur TLG 3-2 telah berhasil 
melakukan pemboran dengan 
kedalaman 2054 meter.•pGE
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aktivis Muda tengok 
Proses operasi di ru VI
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ru IV galakkan Knowledge Sharing 
melalui forum KoMEt
CilaCap – Pada (22/4), RU 
IV menyelenggarakan Grand 
Forum KOMET di Patra Graha 
Cilacap yang dihadiri oleh VP 
Research & Development 
Direktorat Pengolahan Eko 
Wahyu Laksmono, Quality 
Ma nagement D i rektorat 
Pengo lahan Choiron, Assis-
tant Manager Research & 
De velopment Agus Istiawan, 
serta SMOM RU IV Dadi 
Sugiana.

Forum KOMET tersebut 
d ise lenggarakan da lam 
rangka bulan KOMET di 
Pertamina. SMOM RU IV Dadi 
Sugiana mengemukakan, 
tu juan penyelenggaraan 
Forum KOMET ini untuk 
m e n i n g k a t k a n  l e v e l 
knowledge sharing yang ada 
di RU IV melalui kontribusi dari 
insan RU IV. 

“Saya berharap kegiatan 
CIP sudah menjadi budaya 
dengan penguatan yang 

merata di seluruh bidang. 
Ke depannya, diharapkan 
pula tim manajemen RU IV 
dapat berperan serta secara 
aktif dalam management 
improvement sehingga men-
jadi tolak ukur perbaikan 
peru sahaan. Selain itu, untuk 
meningkatkan partisipasi, 
suatu ide yang bagus apabila 
kita menerapkan point re-
wards system di KOMET.” 
ujar Dadi.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
t e r  sebu t ,  d i sampa i kan 
pula Quality Management 
Awareness oleh Choiron. 
Choiron menjelaskan bahwa 
terdapat  4  p i la r  u tama 
Quality Management (QM)  
yang digunakan sebagai 
sistem atau alat untuk me-
nye lesa ikan  peker jaan . 
Dengan menerapkan 4 pilar 
tersebut, maka diharapkan 
improvement yang terjadi 
di perusahaan berlangsung 

secara berkelanjutan.
Selain itu, terdapat agenda 

untuk berdiskusi mengenai 
Peningkatan Produksi Solar 
dengan Blending LMO HDT 
di RU IV oleh fungsi RPO, 
Optimasi Pola Operasi PL II 
oleh Process Engineering, 
dan Penghematan Pemakaian 
Fuel dengan memaksimalkan 
pemakaian Tail Gas dari LOC 
III untuk kebutuhan Fuel di 
O25 F-101 oleh fungsi LOC II.

Sampai dengan Apri l 
2014, RU IV telah menye-
leng garakan 73 Forum 

KOMET dengan total aset 
pengetahuan yang telah di-
upload ke portal KOMET 
sebanyak 153 buah oleh 116 
pekerja. Jumlah  ini terbesar 
di antara semua Refinery Unit. 

Tingginya partisipasi RU 
IV dalam KOMET dibuktikan 
melalui sejumlah penghargaan 
yang diraih oleh Pertamina 
RU IV. Sejak tahun 2011 
hingga saat ini, RU IV telah 
dinobatkan sebagai institusi 
yang memiliki knowledge 
management terbaik.• ru iV

balONGaN – Sebanyak 30 perwakilan dari 
15 organisasi kepemudaan yang tergabung 
dalam Forum Pemuda Kedaulatan Energi, 
mengikuti program OKP angkatan kedua 
bersama External Relation, Corporate Secretary 
Pertamina pada Selasa, (25/4). Mereka 
melakukan site visit ke RU VI Balongan. Para 
aktivis muda tersebut berkesempatan melihat 
langsung bagaimana Pertamina beroperasi.

Mereka disambut hangat oleh Public 
Relation RU VI Balongan, Muslim, dan 
mendapatkan pemaparan langsung mengenai 
proses distribusi dan penyaluran BBM dari 
TBBM Balongan ke berbagai tempat, yang 
disampaikan oleh tim TBBM Balongan, Arie 
Andriansyah. 

Sedang pemaparan tentang kilang dan 
bagaimana proses pengolahan minyak di 
Kilang Balongan, juga diberikan langsung oleh 
tim Proces and Engineering RU VI Balongan. 
Tidak hanya sekedar dibekali teori, para 
peserta juga diajak untuk berkeliling di daerah 
operasi untuk melihat langsung proses operasi. 

Acara ini merupakan acara rutin yang 
dilakukan oleh Fungsi External Communication, 
Corporate Secretary Pertamina,  untuk para 
aktivis serta organisasi kepemudaan yang 
merupakan bagian dari stakeholder Pertamina. 
Sr Supervisor NGO Relation Pertamina, Oneng 
Supendah menuturkan, digulirkannya kegiatan 
ini untuk memberikan pemahaman lebih 
bagi para aktivis muda, supaya memiliki rasa 
memiliki akan Pertamina. Diharapkan kegiatan 
ini bisa membuat mereka paham pada posisi 
Pertamina sekarang.

Sebelum melakukan site visit, para peserta 
juga sempat mengikuti classroom dengan 
pemberian materi teori. Adapun 15 organisasi  
tingkat pusat yang mengikuti OKP kali ini, di 
antaranya Cipayung Place, HMI, GMKI, PII, 
KAMMI, Institut Proklamasi, dan lain-lain.

Salah satu perwakilan peserta, Abdul Azis 
Talaouhu dari Institute of Indonesia Integrity, 
mengungkapkan, setelah melihat langsung 
proses bisnis Pertamina di lapangan, ia baru 
menyadari Pertamina begitu luar biasa, mampu 
memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

“Selain sebagai penyuplai energi dalam 
negeri, Pertamina juga menyuplai APBN. 
Karena itu, kita harus mendukung Pertamina,” 
ujarnya.•Sahrul

Jakarta – Dalam rangka 
Malam Anugerah Seabad 
Indones ia  2045,  Pusat 
Da ta  B i sn i s  I ndones i a 
(PDB I )  menganuge rah i 
peng hargaan kepada PT 
Pertamina (Persero). Anu-
gerah tersebut diberikan 
untuk para pelaku Indonesia 
Incorporated yang eksis dan 
survive melintasi generasi 
dan suksesi rezim politik 
yang tetap menjadi andalan 
Indonesia Incorporated (Inc) 
memimpin ASEAN Inc 2015 
hingga 2045.

Me la lu i  pendapa tan 
Pertamina yang mencapai 
70 miliar dolar AS per tahun 
ini, menurut Vice President 
Pertamina, Ali Mundakir, hal 
ini menjadi kekuatan besar 
bagi Pertamina sebagai lo-
komotif pertumbuhan Indo-
nesia menuju seabad di tahun 
2045 mendatang. “Tentunya 
bagi Pertamina, penghargaan 
ini menjadi semangat dan 
pemicu untuk terus bekerja 
lebih baik untuk Negara saat 
ini,” ungkapnya.

Sebagai  perusahaan 
BUMN terbesar di Indonesia, 

Penghargaan Menyongsong Seabad 
Indonesia, Pertamina Lokomotif Indonesia

Ali juga mengakui belum ada 
perusahaan BUMN lainnya 
yang mencapai pendapatan 
sebesar itu. Sehingga hal 
tersebut merupakan amanat 
yang diberikan pemerintah 
kepada Pertamina dalam 
memenuhi kebutuhan energi 
untuk masyarakat Indonesia.

K a r e n a  i t u ,  s e j a k 
Pertamina didirikan pada 
tahun 1957, tidak ada lagi 
keraguan untuk mengelola 
ladang migas di Indonesia. Hal 
itu terbukti bahwa Pertamina 
juga tengah mengelola ladang 
minyak di Afrika dan juga 
di Timur Tengah. “Dengan 
begitu kita harus optimis 
dalam menyongsong seabad 
kemerdekaan Indonesia, 
sudah sewajarnya Pertamina 
menjadi lokomotif dalam 
p e r g e r a k a n  I n d o n e s i a 
Incorporated,” tegas Ali usai 
menghadiri Malam Anugerah 
Seabad Indonesia di Balai 
Agung DKI Jakarta, Jalan 
Medan Merdeka Selatan, 
Selasa (20/5).

P a d a  k e s e m p a t a n 
itu, sebanyak 27 entitas 
menerima Anugerah Seabad 

Wakil Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama  menyerahkan penghargaan 
kepada Pertamina pada acara Malam Anugerah Seabad Indonesia. Penghargaan 
diterima oleh Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir .
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Indonesia 2045 dari PDBI 
dengan kredibilitas lebih dari 
30 tahun mengamati “Who 
is Who” dan “Who Owns 
What” di Indonesia. PDBI 
juga mengidentifikasi 150 
entitas Indonesia Inc yang 
akan menjadi aset andalan 
utama Indonesia.

Senada dengan i tu , 
Wakil Gubernur DKI Jakarta, 
Basuki Tjahaja Purnama juga 

mengatakan bahwa untuk 
mencapai target  Double 
Income Plan 2025 dan men-
jadi kekuatan ekonomi global 
keempat, Indonesia harus 
bisa bersaing, baik dari SDM 
maupun SDA sebagai suatu 
keunggulannya. “Karena 10 
tahun lagi kita akan masuk 
yang namanya bonus de-
mografi,” katanya.•EGha
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rio naik Podium 3 di Monaco
MONaCO - Pembalap Pertamina 

Rio Haryanto berhasil meraih podium 

3 pada race kedua  (sprint race) di 

seri ketiga GP2 Series 2014 di Monte 

Carlo, Monaco, Sabtu (24/5). Rio 

Haryanto yang tergabung dalam tim 

EQ8 Caterham Racing, menyentuh 

garis finis setelah menyelesaikan 30 lap 

dengan waktu 43:25:382. Sebelumnya 

pada race pertama  di hari Jumat (23/5), 

Rio finis di posisi ke-7 dan memperoleh 

6 poin.

Dengan hasil tersebut, Rio yang 

telah mengumpulkan 10 poin dari dari 

dua seri sebelumnya, yaitu Bahrain 

dan Spanyol mendapat tambahan 16 

poin. Sehingga total poin yang berhasil 

dikumpulkan pembalap asal Solo itu 

menjadi 26. Rio bertengger di posisi 

ke-7 klasemen sementara perolehan poin, 

dari 29 pembalap yang tampil pada musim  

lomba tahun ini.

”Saya pikir saya akan bertarung untuk 

memperebutkan juara. Saya mencoba 

yang terbaik saat start untuk menyalip 

Stephane tapi sangat dekat dengan 

tikungan pertama. Sayang, saya sedikit 

melebar dan Canamasas menyalip. Tapi 

posisi ketiga bukan hasil yang jelek untuk 

finis, khususnya di Monaco,” ujar Rio.

Hasil tersebut merupakan podium 

pertama yang dipersembahkan Rio untuk 

Indonesia pada tahun 2014. Rio berharap 

bisa mempertahankan prestasinya pada 

seri selanjutnya. Seri keempat musim balap 

tahun ini rencananya akan dilaksanakan di 

Sirkuit Red Bull Ring, Australia, 20-22 Juni 

2014.•DSu
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Bright gas Capai Penjualan 
140 tabung dalam 2 jam
baNDar laMpuNG – Da-
lam acara Grand Lauching 
Bright Gas yang diadakan 
di Ballroom Novotel Bandar 
Lampung, sebanyak 140 
konsumen membeli Bright 
Gas, pada (16/5). 

Grand Launching dihadiri 
oleh sekitar 400 konsumen 
potensial yang terdiri dari 
ibu- ibu BUMN, instans i 
pemerintahan, komunitas 
orang tua murid Sekolah 
Internasional, komunitas 
pengusaha dan media besar 
di Bandar Lampung. 

S e l u r u h  u n d a n g a n 
yang  memesan  B r i gh t 
Gas dan melakukan pem-
baya ran  se l ama  aca ra 
berlangsung, berkesempatan 
memenangkan hadiah utama 
berupa 10 gram logam mulia 
serta berbagai hadiah hiburan. 
Grand launching yang ber-
langsung selama sekitar 
2 jam diisi dengan cerdas 
cermat “Smart Cooking” yang 

diikuti oleh empat kelompok 
peserta, musik dan tarian. 

GM Marketing Operation 
Region (MOR) II, Ageng Giri-
yono mengatakan, “Melalui 
lauching ini, kami ingin me-
nyam paikan pesan kepada 
calon pelanggan dan po-
sitioning Bright Gas agar 
dapat tercapai tujuan yang 
di harapkan menjadikan Bright 
Gas produk premium.”

Menurut Ageng, pen-
jualan pada saat lauching 
sebenarnya bertu juan untuk 

menaikkan adrenalin calon 
konsumen agar menginginkan 
Bright Gas. “Ternyata terbukti 
juga efektif untuk membuat 
kon sumen mengambil ke pu-
tusan memesan pada saat itu 
juga,” ujarnya.

Penjualan Bright Gas 
di Bandar Lampung saat 
ini telah mencapai 2.125 
tabung. Sebelumnya telah 
dibangun awareness melalui 
pameran di Mall Chandra 
Bandar Lampung sejak 5 Mei 
2014.•MOr ii 
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RU IV Layak Gunakan Sertifikat SMT
CilaCap – Refinery Unit (RU) 
IV berupaya untuk menjaga 
kualitas sertifikasi manajemen 
terpadu (SMT) perusahaan 
dengan melakukan berbagai 
macam aktivitas. Salah sa-
tunya adalah secara reguler 
menyelenggarakan audit. 
Bertempat di Head Office 
RU IV dan lingkungan kilang 
pada 28 – 29 April 2014, 
terselenggara proses audit 
yang dilakukan oleh PT. TUV 
Rheinland Indonesia.

“Proses audit ini dilakukan 
untuk mengevaluasi  isu 
integrasi ISO 9001, ISO 
14000, dan OHSAS 18001 
terhadap sistem manajemen 
terpadu perusahaan. Untuk 
memperoleh hasil yang valid, 
RU IV bekerjasama dengan 
tim auditor luar. Harapannya 
dengan begitu, manajemen 
mutu, perl indungan l ing-
kungan, dan aspek safety di 
RU IV dapat diarahkan agar 
sesuai dengan peraturan yang 
berlaku,” jelas GM RU IV  Edy 
Prabowo.

Dalam audit tersebut, 
terdapat beberapa fungsi yang 

di-review, antara lain Marine, 
Human Resource,  Turn 
Around, MA and Document 
Control, HSE, Rel iabi l i ty 
dan Keselamatan Kerja, 
Production I, Maintenance 
Process (MPS), Process 
Engineering (Engineering & 
Development), Maintenance 
Execution, Production II, 
serta kinerja tim manajemen 
RU IV. Selain itu, tim auditor 
me lakukan plant tour un tuk 
inspeksi kerja.

“Setelah proses audit 
ini dilakukan selama 2 hari, 
kami menyimpulkan, audit 
berjalan dengan baik dimana 
data dan informasi yang 
kami peroleh sesuai yang 

dibutuhkan. Para pekerja pun 
dapat bekerja sama secara 
kooperatif dalam menjawab 
pertanyaan-pertanyaan kami. 
Pada dasarnya SMT di RU IV 
telah berjalan secara efektif 
dan efisien,” tegas Satrio 
selaku pimpinan tim auditor 
PT. TUV Rheinland Indonesia.

Satrio dalam pembacaan 
kesimpulan juga menuturkan, 
terdapat komitmen yang tinggi 
dari seluruh jajaran RU IV 
untuk mengimplementasikan 
SMT. Dengan demikian, RU 
IV Cilacap dapat meneruskan 
penggunaan sertifikat ISO 
2001 tahun 2008, ISO 14001 
tahun 2004, dan OHSAS 
18001 tahun 2007.• ru iV



PEPC Menjadi operator Lapangan 
unitisasi Jambaran – tiung Biru
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Direktur Utama PEPC, Amril Thaib Mandailing (tengah) menandatangani 
Unitisasi Agreement (UA) Lapangan JTB, pada 19 Agustus 2011 di Jakarta.
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SiNGapOrE – Sebagai 
salah satu anggota AS-
COPE (ASEAN Counci l 
on Petroleum), Pertamina 
kembali berpartisipasi dalam 
pertemuan ASCOPE National 
Committee Chairperson 
(ANCC) ke-77 yang dilak-
sanakan pada 14-20 Mei 
2014, di Pan Pacific Hotel, 
Singapore. 

Pertamina terlibat aktif 
dalam setiap kegiatan baik 
sebagai peserta maupun 
selaku tuan rumah. Dalam 
ANCC ke – 77 ini, Pertamina 
mengirimkan  perwakilannya 
di setiap Business Deve-
lopment Committe (BDC) 
yaitu, Exploration and Pro-
duction Business Deve-
lopment Committee (Slamet 
Susilo - UTC, Syatria Kumala 
- UTC, Dewi Sushanty Erina 
– Dit. PIMR, DR. I Putu 
Suarsana - PEP, DR. Bob 
Wikan H Adibrata - PEPC); 
Processing and Refining 
Development Committee 
(Chitra Dewi - Pengolahan); 
Trading and Market ing 
Business Development 

aSCoPE : Menyusun Strategi untuk Ketahanan Energi aSEan

Direktur Hulu, Muhamad Husen (nomor 5 dari kiri, menghadap lensa) dalam forum ASCOPE National Commitee Chairperson 
Meeting, di Singapura (19/5).

Committee (Cendra Buana 
Siregar – ISC Dit. Umum, 
Sukses Simanjuntak – ISC 
Dit. Umum); Technology and 
Service Committee (DR. 
Hasnil Rasyid – PLC Dit. 
SDM); Trans-ASEAN Gas 
Pipeline Task Force (Wildan 
Rizanjaya - Pertagas); ASEAN 
Gas Consultative Council (Ria 
Noveria – Legal Councel, 
Rina Kartika Sari – Legal 
Councel); dan Health Safety 
Security and Environmental 
(Muh. Isnaini – HSSE Dit. 
Umum). Selain itu Pertamina 
Juga menempatkan Arsil S. 
Yan – GA Dit. Hulu sebagai 
ASCOPE National Secretary, 
Dhaneswari Retnowardhani 
– PDSI selaku National 
Secretar ia t  dan Za inu l 
Makoenimau – PEPC yang 
menjabat sebagai Acting 
O f  A S C O P E  C o u n t r y 
Coordinator.

Menurut Direktur Hulu, 
Muhamad Husen yang 
bertindak sebagai ASCOPE 
N a t i o n a l  C o m m i t t e e s 
C h a i r p e r s o n  ( A N C C ) , 
pertemuan yang dilakukan 

secara rutin ini sangat ber-
manfaat untuk kemajuan 
perusahaan Migas Nasional 
anggota ASEAN termasuk 
Indonesia. “Melalui meeting ini 
kita sesama perusahan migas 
nasional bisa saling bertukar 
informasi mulai dari strategi, 
teknologi dan lainnya yang 
mungkin bisa kita terapkan di 
tempat masing-masing,” jelas 
Husen saat diwawancarai 
seusai ASCOPE National 
Committee Chairperson 
Meeting (19/05).

ASCOPE merupakan 
o r g a n i s a s i  y a n g  b e r-
anggotakan national  oi l 
company dari seluruh Negara 
anggota ASEAN. Kegiatan 
admisnistrasinya sehari-hari 
ditangani Secretary In Charge 
yang saat ini di jabat oleh 
Victorino S. Bala dari Filipina, 
Terkait dengan ANCC ke-
77, ini Mr. Bala menjelaskan 
bahwa melalui ASCOPE 
sesama negara anggota 
ASEAN dapat membangun 
hubungan yang erat untuk 
saling berkoordinasi dan saling 
membantu satu sama lain 

dalam menjaga ketahanan 
energy. Melalui BDC yang 
ada, perwakilan dari setiap 
Negara bisa saling bertukar 
informasi bagaimana cara 
mengeksplorasi sekaligus 
mengeksploi tas i  set iap 
sumber daya yang ada 
dengan cara yang terbaik.

Contoh nyata manfaat 
ASCOPE adalah dengan 
dilak sanakannya proyek kerja 
sama pembangunan pipa 
gas lintas Negara ASEAN. 

Projek ini bertujuan untuk 
mengoneksikan aliran listrilk 
dan gas guna menjaga 
ketersediaan pasokan listrik 
dan gas di kawasan ASEAN. 
Sampai  saat in i  sudah 
sebelas perjanjian biletaral 
disepakati dengan total 
3.020 kilometer jaringan pipa 
transmisi dari dan ke negara-
negara Anggota ASCOPE.

Dalam pertemuan ter-
sebut Pertamina mengi-
rimkan dilegasi yang cukup 

besar, hal ini di samping 
selaku ambassador di  
set iap BDC yang ada,  
juga menyangkut dengan 
promosi Pertamina yang 
akan menjadi tuan rumah 
The -78th ASCOPE National 
Committee Chairperson 
Meeting, bersamaan dengan 
agenda The 40th ASCOPE 
Council Members Meeting, 
November men datang di 
Bali.• Dit. hulu

Jakarta – Setelah lebih delapan tahun, tepatnya sejak 
14 Semtember 2005 berperan selaku investment company 
yang bermitra dalam  pengelolaan  Wilayah Kerja Blok 
Cepu, PT. Pertamina EP Cepu (PEPC) yang memiliki saham 
di blok tersebut sebesar 45 %, pada 28 Februari 2013 yang 
lalu ditunjuk oleh pemerintah sebagai Operator Unitisasi 
Lapangan Jambaran - Tiung Biru (JTB) melalui persetujuan 
Unitisasi Agreement (UA) yang ditandatangani oleh PEPC, 
Mobil Cepu Ltd (MCL), Ampolex, BUMD, dan Pertamina 
EP (PEP). Sebelumnya, SKK Migas pada 13 Februari 2013 
telah menyetujui  POD pengembangan Unitisasi Lapangan 
Gas Jambaran Tiung Biru (JTB) yang terintegrasi dengan 
Lapangan Cendana. 

“Dengan tekad serta berpegang pada Visi - Misi mana-
jemen PEPC  agar terus maju  menjadi role model APH 

ber kelas dunia,  kami senantiasa 
mem perkuat landasan supaya selalu 
berkembang  dalam meningkatkan 
reputasi dan profesionalisme, untuk 
mendorong pertumbuhan kinerja 
di masa depan. Penetapan PEPC 
sebagai Operator Unitisasi Lapangan 

JTB oleh Menteri ESDM, merupakan tonggak sejarah, bahwa 
PEPC tidak lagi bermain hanya selaku  mitra Non Operator di 
Blok Cepu,” kata Direktur Utama PEPC, Amril Thaib Mandailing 
beberapa waktu lalu.

Lapangan Tiung Biru ditemukan oleh PT Pertamina EP 
(PEP) pada awal 2010 melalui pengeboran eksplorasi lokasi 
Tiung Biru-1 yang masuk wilayah Area III Jawa Bagian Timur 
(Blok Gundih). Penemuan gas di struktur Tiung Biru setelah 
dievaluasi melalui kajian subsurface assessment ternyata 
masih dalam satu  body dengan lapangan gas Jambaran 
yang ditemukan Mobil Cepu Ltd di Blok Cepu pada 2002. 
Kedua penemuan, itu berada pada struktur batuan karbonat 
(batu gamping), yang merupakan suatu continous reservoir 
dengan fluid contacts yang sama. “Berdasarkan ketentuan PP 
No.35/2004, pengembangan kedua lapangan tersebut  harus 
dilakukan lewat mekanisme Unitisasi Lapangan Jambaran dan 
Tiung Biru, agar lebih efisien dan optimal,” demikian urai Amril. 

Lebih lanjut Amril menambahkan bahwa pengembangan 
kedua lapangan dimaksud akan dilakukan secara terintegrasi 
meliputi Lapangan Jambaran-Tiung Biru dan lapangan gas 
Cendana yang ditemukan pada 1988 di sebelah timur laut 
struktur Jambaran. Proyek pengembangan gas secara 

terintegrasi tersebut direncanakan akan mulai berproduksi 
(on-stream) pada Desember 2018 dengan target produksi 
315 MMSCFD.

Untuk kelancaran operasi proyek dimaksud, berbagai 
persiapan telah dilakukan agar Lapangan JTB berjalan 
sesuai target. Pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilakukan 
saat ini antara lain meliputi kegiatan AMDAL, procurement 
untuk FEED, optimisasi teknologi, perijinan dan survey 
pembebasan lahan. “Penunjukan operatorship pada PEPC 
dalam mengelola proyek terintgrasi, itu menjadi bagian dari 
pembuktian komitmen PEPC dalam mendukung target 
yang dibebankan pemerintah kepada PT. Pertamina (Per-
sero) untuk terus berupaya menemukan cadangan migas,” 
tegas Amril mengakhiri perbincangan.• Dit hulu


