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Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya ikut melayani para nelayan yang melakukan pengisian Solar ke jirigen di SPDN Mina Dharma, Tanjung Pasir, Tangerang.

tangerang – Terhitung 
hingga Oktober 2014 lalu, 
Pertamina telah menyalurkan 
premium dan solar bersubsidi 
untuk nelayan sekitar 1,5 juta 
KL. Selama ini para nelayan 
memperoleh pasokan dari 

spdn Transportable untuk nelayan 
1.277 unit penyalur, baik 
berupa Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar untuk Bunker, 
SPBU, APMS, serta TBBM.

Mela lu i  po la  SPDN-
Trans portable, Pertamina 
menjalankan percepatan 
pengembangan penyediaan 
lembaga penyalur khusus bagi 
nelayan. Hal tersebut sejalan 
dengan program pemerintah 
untuk meningkatkan kesejah-
teraan mereka. SPDN Trans
portable merupakan suatu 
bentuk pengembangan 
dengan menggunakan mobil 
tangki BBM berkapasitas 
10 KL seh ingga dapat 
menjangkau lebih banyak 
wilayah pelabuhan kecil. 
dengan demik ian akan 
semakin mempermudah para 
nelayan yang berhak untuk 

mendapatkan BBM.
“Pertamina akan me-

nyediakan sebanyak 10 
unit SPDN Transportable 
di Pantura Jawa tahun ini 
sebagai bagian dari upaya 
Per tamina member ikan 
kemudahan akses dan ke-
pastian pasokan BBM untuk 
nelayan sehingga secara tidak 
langsung diharapkan dapat 
mening katkan kesejahteraan 
nelayan,” papar Direktur Pe-
masaran & Niaga Pertamina 
Hanung Budya di sela-sela 
kunjungannya ke SPDN 
Mina Dharma, Tanjung Pasir, 
Tangerang, Selasa (11/11).

Guna memastikan pa-
sokan BBM untuk nelayan 
tepat sasaran, Hanung juga 
menambahkan, bahwa Per-
tamina telah menginisiasi 

kerja sama dengan per-
bankan dan Kantor Ke men-
terian Kelautan dan Per-
ikanan untuk penggunaan 
kartu BBM khusus nelayan. 
Dengan kartu tersebut, satu 
kapal akan mendapatkan 
satu kartu yang dapat di  
gunakan untuk membeli BBM 
Bersubsidi.

“Penggunaan  ka r t u 
tersebut akan mendapat 
dukungan program pe-
merintah untuk melakukan 
pendataan kembali jumlah 
kapal nelayan yang berhak 
membeli BBM bersubsidi 
sehingga secara tidak lang-
sung pendataan ini dapat 
dimanfaatkan pemerintah 
sebagai dasar penetapan 
kuota BBM bersubsidi untuk 
nelayan,” jelasnya.•egHa

pt pertamina 
(persero) siap 
perbanyak solar 
packed dealer 
nelayan (spdn) 
Transportable 
guna memberikan 
kemudahan akses 
dan kepastian 
pasokan bbm bagi 
nelayan yang berhak 
mendapatkan bbm 
bersubsidi.

Kiprah Anak Perusahaan :
pbas kerja sama dengan ZeeCo13

Menjelang akhir 2014, pelaku bisnis menghadapi tantangan 
besar karena pertumbuhan ekonomi dunia belum menunjukkan 
pemulihan berarti. Hal ini dipicu oleh pergerakan ekonomi yang 
belum seimbang pada negara-negara maju yang merupakan 
penggerak ekonomi dunia. Tengok saja, kondisi Euro Zone yang 
belum pulih, perlambatan ekonomi China, perubahan kebijakan 
sektor energi oleh negara-negara besar dunia, serta berbagai 
aksi korporasi yang terjadi pada sektor lainnya. Meski pada 
pertemuan negara-negara yang tergabung dalam G20 pekan 
lalu, para Pengambil Kebijakan berkomitmen untuk mendorong 
perekonomian dunia namun indikator ekonomi saat ini masih 
menjadi tantangan bagi berbagai perusahaan dunia. Salah satu 
indikator ekonomi global yang dimonitor oleh seluruh lini bisnis 
yakni pergerakan minyak dunia. Tercermin pada gambar di bawah, 
pernah berada di titik tertinggi $147 per barel (Juli 2008), namun 
pada beberapa minggu terakhir harga minyak sudah di bawah 
US$80 per barel. Padahal seperti diketahui, nyaris semua sektor 
bisnis juga bergantung pada unsur hidrokarbon ini. Sehingga, 
harga minyak yang berfluktuasi seperti ini dapat mempengaruhi 
pergerakan bisnis global. 

Kembali pada agenda G20, beberapa organisasi ekonomi 
internasional menilai kebijakan-kebijakan Para Pengambil Ke pu-
tusan juga perlu mengantisipasi hal-hal yang dapat ber implikasi 
pada pasar. Faktor eksternal seperti harga minyak, kondisi 
geopolitik, dan pemulihan ekonomi yang masih terjadi menimbulkan 
potensi resiko yang lebih buruk (significant downside risks) jika 
stagnasi ekonomi dan inflasi tidak dapat ditanggulangi. 

Bagi penggerak sektor swasta, kondisi ekonomi global ini 
tentu sangat mempengaruhi kelangsungan bisnis perseroannya ke 
depan. Sehingga, seluruh perusahaan dunia makin memperketat 
kebijakan keuangan guna menjaga kelangsungan bisnisnya. 
Bahkan beberapa pelaku memilih melakukan aksi korporasi guna 
mempercepat pertumbuhan atau menurunkan resiko persaingan. 
Seperti yang tengah dilakukan oleh Halliburton. Penyedia service 
migas ini kini menjajaki transaksi M&A terhadap Baker Hughes 
yang bergerak di sektor sama dan merupakan salah satu pesaing 
terberat Halliburton. Nilai akuisisi disinyalir mencapai US$65 miliar. 
Aksi ini dinilai cukup berani ditengah kondisi ekonomi saat ini. Jika 
terlaksana, M&A ini akan menghasilkan perusahaan jasa migas 
raksasa mengingat kedua perusahaan merupakan perusahaan 
jasa migas terbesar kedua dan ketiga di dunia. 

Contoh tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk tidak 
hanya memahami aspek operasional semata, tapi harus memiliki 
kemampuan membaca situasi yang lebih luas (reading the market).•
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

MIsI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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pengantar redaksi : 
Direktorat Hulu, pada 18 s.d 20 November 2014 akan 

menyelenggarakan Annual Hulu Day ke – 2. Suatu perhelatan 
yang menggelar jejak transformasi, kinerja, dan reputasi hulu 
dalam memainkan peran ujung tombak Pertamina, baik selaku 
revenue creator maupun sebagai penyedia energi untuk 
menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional. Seperti 
apa transformasi hulu dan bagaimana pula jajaran selagorde 
Direktorat Hulu memainkan peran strategis tersebut, mari kita 
simak apa yang dikatakan oleh direktur Hulu dan plt. direktur 
utama, muhamad Husen dalam menyambut Annual Hulu Day 
dimaksud. 

apa maknanya jargon bangkitkan energi negeri? 
Kemandirian dan ketahanan bangsa dalam bidang energi 
bergantung pada kita. Karena telah menerima amanah dan 
tanggung jawab selaku penyedia kebutuhan energi untuk 
kelangsungan pembangunan bangsa. Maka, ketika berbicara 
mengenai kemandirian dan ketahanan energi di negeri ini, 
kitalah yang harus bangkit berada di barisan terdepan dalam 
upaya mencapainya. Lewat perspektif tersebut kita memaknai 
bangkitkan energi negeri. dengan terlebih dahulu  harus 
membangkitkan energi atau semangat atau ruh kita sendiri 
agar mampu memikul amanah dimaksud. Dalam kerangka pikir 
membangkitkan energi/semangat/ruh diri itu muncul kesadaran, 
bahwa kita perlu melakukan transformasi, baik personal insan hulu 
maupun secara institusional Direktorat Hulu berikut jajaran anak 
perusahaan di lingkungan bisnis hulu Pertamina (APH).

Wujud konkritnya bagaimana? Secara sederhana, ke-
tahanan energi adalah upaya mengamankan energi masa 
depan dengan cara mendapatkan sumber daya energi yang 
stabil dan berkecukupan dengan harga terjangkau. Ketahanan 
energi akan langgeng berkelanjutan manakala kita mampu 
menjamin ketersediaan energi. Untuk itu, kita harus meningkatkan 
kemampuan produksi serta menambah cadangan baru. Dengan 
kebijakan aggressive upstream & profitable downstream 
target produksi yang hendak kita raih dalam rangka menjamin 
kemandirian dan ketahanan energi adalah sebesar 2,2 juta barel 
setara minyak per hari (BOEPD) pada 2025. 

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 
(RJPP) yang telah disepakati, kalkulasi tersebut dipetik dari 
upaya melipat gandakan produksi lapangan-lapangan existing 
termasuk EOR, dari  sekitar 520 ribu BOEPD saat ini menjadi 
900 ribu BOEPD pada 2025. Tambahan produksi sekitar 
360 ribu BOEPD diperoleh dari  pengelolaan blok-blok migas 
terminasi dan penyertaan saham di blok lain. Selanjutnya, dari 
kegiatan pengusahaan Blok CBM dan shale gas memberikan 
tambahan sekitar 200 ribu BOEPD, lagi. Selain itu, kita juga 
masih mengandalkan temuan-temuan aktivitas eksplorasi dalam 
negeri yang diyakini akan memberikan kontribusi sekitar 140 ribu 
BOEPD. Kemudian, dari kegiatan di overseas diharapkan dapat 
memperoleh produksi tambahan sebesar 600 ribu BOEPD.

fakta di lapangan, seperti apa? Di lapangan, tantangan itu 
dijawab dengan aneka kreativitas dan pola pikir yang terus diasah. 
Maklum sebagian besar lapangan migas Pertamina, terutama 
aset Pertamina EP (PEP) merupakan lapangan tua. Karena itu, 
kita harus berpikir secara out of the box. Tiada hasil yang luar 
biasa tatkala cara yang kita gunakan masih seperti biasa.

Kenaikan produksi di lapangan-lapangan depleted yang dike-
lola PEP terus bertambah. Dari upaya yang dilakukan, sebagian 
telah kita petik hasilnya seperti di Lapangan Sangasanga, La-

pangan Jatibarang, Lapangan Ramba, dan sejumlah lapangan 
tua lainnya.

Sementara di lapangan alih kelola, kita menuai hasil yang 
membanggakan. Lihat Blok ONWJ, ketika diakuisisi pada 2009 
produksinya sekitar 21.000 barel minyak per hari (BOPD), kini 
menjadi 46.000 BOPD. Di samping itu, Blok WMO yang saat alih 
kelola pada 2011 produksinya sekitar 13.000 BOPD, sekarang 
berada di level 22.000 BOPD. Untuk lapangan baru, pe ngem-
bangan Blok Cepu menyongsong produksi puncak 165.000 
BOPD pada 2015 sudah on the right tract. Fasilitas produksi 
uta ma dan sejumlah fasilitas penunjang lainnya kini dalam tahap 
penyelesaian akhir.

berbicara ketahanan energi tentu bukan persoalan 
hulu saja, kalau di hilir bagaimana? Betul. Kita lebih 15 tahun 
terakhir sudah memproyeksikan supaya segera membangun 
kilang-kilang baru agar devisa tidak tersedot BBM impor. 
Kapasitas kilang yang terbatas akan melemahkan kemampuan 
meraih ketahanan energi nasional. 

Saat ini kapasitas kilang Indonesia mencapai  1,12 juta barel 
per hari. Sementara produksi minyak yang dapat diolah dalam 
negeri hanya sekitar 649.000 BOPD. Di sisi lain, konsumsi BBM 
domestik mencapai 1,257 juta BOPD. Dengan demikian kita 
mengalami defisit BBM sebesar 608.000 BOPD. 

Jadi, pembangunan kilang baru sangat penting guna me-
ningkatkan ketahanan energi nasional. Setidaknya dibutuhkan 
dua kilang baru dengan kapasitas pengolahan masing-masing 
300.000 BOPD untuk mengatasi defisit tersebut. 

lalu langkah apa yang akan dimainkan pertamina se-
bagai bumn bidang energi? Pertamina telah mengembangkan 
diri menjadi perusahaan energi nasional. Sejalan dengan itu, 
kita semakin serius melaksanakan kebijakan diversifikasi energi 
dengan  mengembangkan sumber Energi Baru dan Terbarukan 
(EBT), dengan konsentrasi pada lima jenis yaitu geothermal, coal 
bed methane (CBM), shale gas, algae, dan angin.

Dari lima jenis EBT prioritas itu, kegiatan pengusahaan 
geothermal merupakan yang paling maju. Pertamina, melalui 
anak perusahaannya PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) 
saat ini mengelola 15 WKP existing. Empat diantaranya telah 
menghasilkan energi panas bumi dengan kapasitas 402 MW. 
Potensi geothermal Indonesia mencapai 28 GWe. Jika mampu 
dikembangkan semua, energi yang dihasilkan setara dengan 
1,3 juta BOPD. 

Terkait pengembangan CBM, Pertamina telah melakukan 
kegiatan pengeboran coring dan pilot di 5 blok dari 14 blok yang 
dimiliki. Pengusahaan CBM memang masih melalui perjalanan 
panjang untuk berproduksi dengan skala keekonomian yang 
kompetitif. Tapi dengan potensi 453 TCF, sumber energi ini pantas 
diperjuangkan.  Demikian pula shale gas. Saat ini Pertamina baru 
memiliki 1 blok shale gas di Sumatera Utara. Dengan potensi 
sebesar 1.000 TCF, shale gas pun sangat layak dikembangkan. 

Dalam rangka mengukur kebijakan Direktorat Hulu dan APH, 
pada 18 s.d 20 November ini digelar perhelatan Annual Hulu 
Day yang ke-2, di Lantai Dasar Gedung Pertamina Pusat. Di 
situ akan disajikan langkah-langkah transformasi hulu, baik sisi 
budaya kerja maupun organisasi. Pada ajang tersebut juga digelar 
berbagai inovasi bidang hulu, serta prestasi setiap APH setahun 
terakhir. Harapan kita, dengan mengambil serta menumbuhkan 
kembali semangat dan pengorbanan pahlawanan yang kita 
peringati setiap 10 November, perahu hulu akan semakin maju 
dalam membawa Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia dan 
champion di Asia pada 2025.•
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spiritual Leadership, bangkitkan 
para ‘believers’ pertamina 2025

rama agung praboWo - Culture Change & Transformation PT PDSI

Work has become the fountainhead of values in our society, 
the site of our most useful social contributions. Work is the 
place where  most of us find our sense of full meaning. The 
organization community within which we work is replacing 

family, friendship circles, church, and social groups 
(Fairholm, 1996)

 
Adalah Husni, lelaki berusia 50 tahun, yang bekerja 

sepanjang hari dengan beragam profesi. Mulai dari petani 
jeruk, petani padi organik, petani sayur screen house, 
peternak sapi, tukang jagal sapi, nelayan, menjadi imam di 
masjid, pendakwah,  juga guru mengaji, serta memegang 
jabatan ketua kelompok tani. Lahannya menjadi tempat 
tumpangan petani lain yag tak punya lahan luas, dan 
rumahnya selalu ramai menampung orang yang berkunjung 
ke kampungnya. Belum lagi, setiap maghrib, anak-anak riuh 
rendah belajar mengaji di ruang tengahnya. Husni yang hanya 
lulusan SD ini, mampu menyekolahkan anaknya di Perguruan 
Tinggi di pulau Jawa, jauh dari pulau tempatnya bermukim 
yang berada di perbatasan Indonesia dan Vietnam. Baginya 
bekerja adalah ibadah. Sosoknya yang menjadi teladan dan 
mengispirasi ini menjadikan Husni sebagai pemimpin di 
kampungnya, dipercaya dan dituakan oleh masyarakatnya. 
Baik buruk apa yang dikerjakan Husni, memberikan impilikasi 
langsung bagi dirinya.

Bekerja bukan hanya soal uang dan mengisi waktu. 
Pekerjaan merupakan faktor dominan dalam kehidupannya, 
yang menentukan kualitas hidup, baik secara material  
maupun immaterial. Dalam perspektif filosofis-religius, 
pekerjaan merupakan bentuk eksistensi individu dalam 
hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, pekerjaan 
bermakna ibadah.  Kerja sebagai bentuk eksistensi manusia 
artinya nilai manusia adalah perbuatannya, atau kerjanya. Aku 
berbuat, maka aku ada. Individu tidak akan mendapatkan 
sesuatu apapun,  kecuali yang dia usahakan sendiri. Kerja 
tanpa tujuan luhur yang berpusat pada usaha mencapai ridha 
Tuhan bagaikan fatamorgana, yaitu tidak mempunyai nilai atau 
makna substansi apa-apa, sehingga tidak akan memberikan 
kebahagian atau rasa bermakna kepada pelakunya.

Individu harus memberikan makna kepada pekerjaannya 
itu, sehingga menjadi bagian yang terintegrasi dengan makna 
hidupnya yang lebih menyeluruh. Dengan kata lain, terjadi 
bauran yang harmonis antara meaning in work dan meaning 
in life (Davis, 2007). Baik buruknya kerja akan membentuk nilai 
pribadinya, dan kerja itu bukan untuk orang lain tetapi untuk 
dirinya sendiri. Kerja itu harus diorientasikan kepada Tuhan, 
sehingga individu akan terdorong untuk selalu melakukan yang 
terbaik dan unggul karena bukankah kita akan melakukan 
yang terbaik untuk sang Empunya segala sesuatu? Ketika 
pekerjaan ini berhasil, maka kita sadari bahwa ternyata 
buahnya bukan hanya untuk Tuhan melainkan untuk dirinya 
sendiri juga.

Dalam konteks profesi kita sebagai pekerja Pertamina, kita 
juga perlu tempat kerja yang dapat menumbuhkembangkan 
berbagai potensi individual kita secara utuh dan sehat. 
Untuk itu, Pertamina perlu menjadi tempat kerja yang 
menumbuh kembangkan berbagai potensi tersebut secara 
holistik – tidak hanya fisik dan mental, tetapi juga spiritual. 
Tempat kerja yang dapat membangun spiritualitas pekerja 
ini dikenal dengan istilah workplace spirituality. Spiritualitas di 
tempat kerja berkaitan dengan purposefulness (pemahaman 
akan rasa bertujuan) dan meaningfulness (bermakna dalam 
pekerjannya), serta connectedness (mengalami perasaan 

saling terhubung) dengan orang lain dan komunitasnya di 
tempat kerja. Melihat Aspirasi Pertamina 2025 dengan target 
produksi 2,2 juta BOEPD, adalah sesuatu yang mustahil 
jika cita-cita ini tidak dipandang sebagai tujuan, makna dan 
koneksi pekerja bekerja di perusahaan. Dalam kata lain, untuk 
mencapai target tersebut dibutuhkan pekerja-pekerja yang 
‘percaya’ bahwa aspirasi tersebut dapat dicapai. J. Oswald 
Sanders dalam bukunya “Spiritual Leadership” menjuluki 
orang-orang seperti ini sebagai ‘believers’, bukan hanya 
transformer atau change agents.

Perkembangan spiritual untuk menjadi believers di 
tempat kerja tidak dapat berkembang sendiri, melainkan 
perlu dukungan dari pemimpin. Oleh karena itu, konsep 
kepemimpinan spiritual menjadi sangat penting untuk 
dikembangkan. Kepemimpinan spiritual merupakan 
kumpulan nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk 
memotivasi diri sendiri maupun orang lain secara intrinsik, 
sehingga masing-masing memiliki perasaan survival yang 
bersifat spiritual melalui keanggotaan dan keterpanggilan jiwa.

Menurut Bob Hamp, seorang pastor dari Southlake, 
Texas, dalam tulisan di blog nya, ada beberapa karakter 
pemimpin spiritual, yaitu:
1. Memimpin untuk mendorong orang-orang bertemu 

dengan  Tuhan – dalam proses pekerjaan, seorang 
pemimpin spiritual mendorong tim nya untuk memiliki 
koneksi dengan Tuhan yang makin kuat dan dalam .

2. Memimpin untuk menemukan tujuan dan identitas orang-
orang – seorang pemimpin spiritual memiliki kemurahan 
hati dan membantu tim nya menemukan arti dan makna 
hidup mereka.

3. Memimpin agar orang-orang berubah (transformed), tidak 
hanya produktif – seorang pemimpin spiritual mendorong 
timnya menemukan passion karena passion-lah yang 
menggerakkan manusia dan organisasi dari sekedar 
berproduksi menjadi bertransformasi.

4. Memberikan dampak kepada atmosfir/suasana sekitar 
– setiap pemimpin spiritual menyadari bahwa mereka 
bisa mengubah ‘suhu’ sebuah ruangan, interaksi atau 
hubungan.

5. Menolong orang lain untuk melihat hal-hal lama dengan 
cara baru  - seorang pemimpin spiritual mendorong tim-
nya mengubah cara berpikir mereka yang mengawali 
perubahan yang bermakna.

6. Memperoleh pengikut bukan karena jabatan/posisi mereka, 
tetapi karena siapa mereka – para pemimpin spiritual lebih 
banyak mempengaruhi daripada memerintah, dan lebih 
memberikan inspirasi daripada instruksi. Mereka sadar 
bahwa mereka melayani sesuatu dan seseorang lebih 
dari diri mereka dan tujuan mereka sendiri.
Kembali kepada aspirasi Pertamina 2025, modal dasar 

yang perlu dimiliki oleh pekerja Pertamina sebagai asset 
terbesar perusahaan tentunya adalah semangat atau energi 
itu sendiri. Setiap pekerja harus punya keyakinan bahwa 
mimpi tersebut bisa dicapai. Pertanyaannya sekarang, 
dapatkah pemimpin-pemimpin di Pertamina menjadi sosok 
yang membangkitkan semangat tersebut? Mampukah kita 
menciptakan tempat kerja yang memberikan nilai-nilai spiritual 
bagi kebermaknaan diri dan kesuksesan para pekerjanya? 
Pekerja bukan saja dipacu  mengejar target perusahaan 
yang ambisius, tapi setiap diri pekerja merasa bekerja 
dengan senang, berorientasi ibadah serta juga membangun 
keberhasilan bermakna untuk diri sendiri, perusahaan dan 
tentunya Tuhan.•

Selebaran daftar harga baru, menjadi 
perbincangan beberapa pelanggan setia di 
sebuah rumah makan Padang, pekan lalu. 
Rata-rata harga menu makanan naik 25 
persen. Si pemilik rumah makan Padang 
beralasan harga bahan baku naik, sejak 
beberapa pekan belakangan ini. Lebih jelasnya 
sejak ada isu pengalihan subsidi BBM oleh 
pemerintah, yang akan dilakukan sebelum 
tahun 2015.

Pengalihan subsidi BBM belum terjadi, 
sudah menimbulkan efek psikologis yang 
menguras perhatian masyarakat. Bagaimana 
tidak, setiap hari pemandangan antrian 
BBM dijadikan komoditi pemberitaan yang 
‘menjual’. Meski faktanya antrian hanya terjadi 
pada jam tertentu, dan setelah itu antrian 
selesai. Perhatian juga ditambah dengan 
tren kenaikan harga bahan pokok  akibat isu 
kenaikan BBM. Dan ini diikuti dengan kenaikan 
harga lainnya.

Kondisi ketidakpastian dalam beberapa 
pekan ini, telah membuat banyak pihak ber-
spekulasi. Dari sikap masyarakat yang mulai 
panic buying,  hingga upaya mengubah harga 
sebagai antisipasi atau memang harga barang 
di pasaran sudah naik. Hal tersebut wajar saja 
terjadi. Karena dalam ilmu psikologi manusia 
memiliki kebutuhan patologis untuk “tahu 
sekarang” dalam situasi yang mengandung 
ketidakpastian. Dan sifat itu sangat melekat. 
Sehingga sikap panic buying mau tidak mau 
senantiasa terjadi ketika kondisi serba tidak 
pasti.

Berbagai pihak pun mulai mendesak agar 
pemerintah segera mengambil keputusan 
apakah pengalihan subsidi BBM akan dilakukan 
tahun ini atau ditunda hingga tahun depan. 
Karena ketidakpastian dalam mengambil 
keputusan, justru akan menimbulkan beberapa 
resiko. Seperti kebimbangan di masyarakat, 
menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan, 
melahirkan sesuatu yang di luar tujuan semula, 
dan bahkan kemungkinan bisa menimbulkan 
hal-hal yang merugikan.

Dalam ilmu manajemen, pembuat kepu-
tusan seharusnya sudah menggenggam 
kepastian dalam ketidakpastian.  Karena itu 
biasanya para pembuat keputusan cenderung 
memiliki rasa ingin tahu apa yang akan terjadi, 
bukan apa yang mungkin terjadi.

Bila diambil dari sisi positifnya, mungkin 
rencana pengalihan BBM bersubsidi masih 
digodok dengan baik oleh para pemangku 
kepentingan. Harapannya  apabila keputusan 
jadi diterapkan, akan berjalan dengan baik dan 
diupayakan seminimal mungkin memberikan 
dampak negatif di masyarakat. Perlu dipikirkan 
secara matang dan perhitungan yang jelas, 
agar keputusan tersebut, bisa sesuai dengan 
tujuannya. Yakni mengalihkan subsidi bagi 
sektor yang memang memerlukannya. Tapi 
tentunya tidak perlu terlalu lama meng-
godoknya. Jadi atau tidak, Pertamina sebagai 
perusahaan yang ditugaskan menyalurkan 
BBM ke seluruh  pelosok negeri tetap siap 
mendukung apapun kebijakan pemerintah.•
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pembangunan tangki bbm.
 Pekerja Pertamina Terminal BBM 
(TBBM) Tuban tengah berada 
di area proyek pembangunan 
tangki BBM kapasitas 50.000 
KL, pada Selasa (28/10). Saat ini 
Terminal BBM memiliki kapasitas 
350.000 KL dan menjadi tulang 
punggung pasokan BBM di 
Jawa Timur serta penyangga 
di kawasan Indonesia Timur. 
Pertamina membangun dua unit 
tangki BBM kapasitas 50 ribu KL, 
untuk meningkatkan kapasitas 
TBBM Tuban, yang ditargetkan 
selesai pada pertengahan tahun 
2015.•dsu

produksi pep Jati barang Field Meningkat
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RESUME
pekan ini
nasIb bLOk MahakaM 
dIpuTuskan akhIR nOVeMbeR
jakarta (Imvestor Daily) – Kepastian 
pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur 
paling lambat diumumkan akhir November. Saat ini, 
Blok Mahakam dikelola oleh Total E & P Indonesie 
dan Inpex Corp. dengan masa kontrak hingga 
2017. Staf Khusus Menteri ESDM Widyawan 
Prawiraatmaja mengatakan,  dalam 2-3 minggu 
ini diputuskan segera. Kementerian ESDM akan 
menjelaskan apapun yang diputuskan nanti. Hal 
tersebut disampaikan Widyawan dalam peluncuran 
buku Kembalikan Mahakam, pada Hari Pahlawan, 
10 November lalu. Widyawan memastikan, 
dasar pengambilan keputusan tersebut yakni 
memberi keuntungan sebesar-besar untuk negara. 
“Tentunya tidak bisa menyenangkan semua pihak. 
Tapi harus segera diambil keputusan,” ujarnya. 

kenaIkan haRga bbM bIsa 
dOngkRak RupIah
jakarta (Koran Tempo) – Kenaikan harga 
BBM bersubsidi diprediksi akan mendorong 
penguatan mata uang rupiah dalam jangka 
menengah dan panjang. Musababnya, kebijakan 
itu akan membuat sebagian besar ketidakpastian 
dalam bidang perekonomian di dalam negeri 
berakhir. “Tapi kalau mundur lagi dan tak kunjung 
diumumkan, malah membuat kondisi ekonomi 
semakin tidak pasti,” kata ekonom dari UI, Lana 
Soelistianingsih. Penguatan rupiah sebesar 0,8 
persen selama Oktober lalu, menurutnya,  juga 
dipicu kenaikan cadangan devisa. Kenaikan 
cadangan devisa ini juga didorong oleh persediaan 
dolar Amerika Serikat yang lebih besar ketimbang 
permintaannya. “Bukan saja dari ekspor, tapi dari 
kebijakan Bank Indonesia yang melakukan foreign 
exchange swap,” tutur dia. Sementara analis pasar 
uang Bank Mandiri Reny Eka Putri menyatakan 
rupiah selama ini tertekan, di antaranya oleh 
penguatan dolar AS dan ketidakpastian kenaikan 
harga BBM.

keMenTeRIan esdM IngaTkan 
MaLuku Tak JuaL sahaM MaseLa
jakarta (Kontan) – Kementerian ESDM siap 
membahas pemberian participating interest alias 
10 persen  saham Blok Masela, Laut Arafuru, 
Maluku kepada Pemerintah Provinsi Maluku. 
Namun, pemerintah pusat mewanti-wanti agar 
Pemda tidak menjual 10 persen saham itu ke 
investor asing atau lokal yang tidak jelas. Pelaksana 
Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM 
Naryanto Wagimin menyatakan,  hingga kini 
pihaknya masih mengadakan pembicaraan dengan 
Pemprov Maluku atas pemberian 10 persen 
saham tersebut. “Sedang kami rapatkan, belum 
dikasih 10 persen saham itu,” ujarnya. Menurut 
Naryanto, selain mengadakan pembicaraan 
dengan pemerintah daerah, Kementerian ESDM 
juga akan berdiskusi dengan BUMD Provinsi 
Maluku maupun Kabupaten di Maluku untuk 
memastikan adanya kesepakatan di antara 
mereka dalam mengelola 10 persen saham di Blok 
Masela tersebut. Naryanto berharap, jika nantinya 
Pemprov Maluku dan Pemkab yang ada di Maluku 
resmi mendapat jatah 10 persen saham di Blok 
Masela, sebaiknya tidak menjualnya lagi kepada 
pihak swasta, baik swasta nasional maupun 
swasta asing. “Pemerintah daerah dan BUMD 
harus bertanggung jawab atas kewenangan yang 
diberikan di Blok Masela itu,” tegas Naryanto.•ria
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Cirebon - Wilayah ope-
ras iona l  Pe r  tam ina  EP 
Jatibarang Field tidak hanya 
berfokus di darat melainkan di 
laut juga. Di darat, Jatibarang 
Field memiliki tiga wilayah 
operasi yaitu wilayah operasi 
Mundu, Cemara dan Bongas 
sedangkan wilayah operasi 
di laut yaitu X-Ray.  Saat 
ini kinerja Jatibarang Field 
mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan. Terbukti 
produksi saat ini mencapai 
8.744 bopd, melebihi target 
RKAP sebesar 8.417 bopd. 

Hal tersebut diungkapkan 
Jatibarang Field Manager, 
Ceppy Agung Kurniawan 
di hadapan media massa 
nasional, pada (28/10) di 
Ruang Rapat Jatibarang 
Field.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Ceppy  juga mema-

parkan beberapa hal ten-
tang sistem produksi, ke-
giatan usaha hulu migas, 
proses produksi migas dan 
lapangan produksi (onshore 
dan offshore) yang ada di 
Jati barang Field. Selain itu, 
Ceppy  menjelaskan alur 
transportasi minyak dan gas 
sebelum dikirim ke Pusat 
Penampungan Produksi (PPP) 
Balongan ataupun disalurkan 
ke konsumen langsung.

S e l a i n  p e n i n g k a t a n 
p ro d u k s i  y a n g  c u k u p 
signifikan, PEP Jatibarang 
Field juga mencatat prestasi 
lain. Di antaranya penghargaan 
kece l akaan  n i h i l  y ang 
diberikan oleh Kementerian 
Tenaga Kerja dan Trasmigrasi 
Republik Indonesia, piagam 
penghargaan Peraih peringkat 
Hijau PROPER 2012-2013. 
Tidak hanya itu, Jatibarang 
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dumai - Sebagai upaya 
me ningkatkan pelayanan 
kesehatan pegawai, Pertamina 
membuat Program Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan 
dengan menggunakan ASO 
(Administrative Service Only).

ASO merupakan jasa 
pengelolaan administrasi 
dan layanan kesehatan 
pe kerja yang memastikan 
terselenggaranya administratif 
yang aman dan tertib. Per-
tamina bekerja sama dengan 
Ad Medika sebagai penyedia 
jasa layanan ASO.

RU II Dumai menye leng-
garakan Sosial isasi ASO 
Penggunaan Kartu Admedika 
dan Ceramah Kesehatan 

sosialisasi program Jaminan kesehatan asO
Penyakit  Jantung, pada 
(17/9). Sosialisasi berlangsung 
di Balai Pertemuan Sasana 
Mitra dengan menghadirkan 
sejumlah pekerja. 

Keuntungan penggunaan 
ASO dalam layanan kesehatan 
pekerja adalah tersedianya 
j a r i ngan  kompute r i sas i 
untuk mendata transaksi 
pelayanan kesehatan secara 
langsung, adanya call center 
24 jam untuk melayan i 
kebutuhan setiap peserta, 
dan menyediakan Person In 
Charge (PIC) bagi pekerja.

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

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

Turut hadir pada acara 

sosialisasi tersebut Direktur 
PHD, dr.Yuniarni dan jajaran 
tim manajemen RU II. Acara 
dibuka oleh SMOM RU II Afdal 
Martha.•ru ii

Field pun pernah menorehkan 
prestasi di tingkat dunia. 
Salah satunya penghargaan 
CIP skala internasional tahun 
2013 di Taiwan.

Ceppy mengakui, keber-
hasilan PEP Jatibarang Field 
bukan hanya semata-mata 
karena kerja keras pekerjanya. 
Dukungan dari  media massa 
yang mengekspos kegiatan 

perusahaan juga berpengaruh 
terhadap kesuksesan Jati-
barang Field. 

“Kami berterima kasih 
dan berharap insan pers 
dapat menyaj ikan be  r i ta 
yang berimbang se hing ga 
masyarakat menda patkan 
p e m a h a m a n  y a n g  b e -
nar tentang bisnis Perta-
mina,”pungkasnya.•imam 

Seorang pekerja Pertamina EP Jatibarang Field secara berkala mengecek tekanan 
salah satu sumur di Blok Cemara, Jatibarang Field. 
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drill & exercise Isps Code 
Tersus pertamina plaju/
sungai gerong
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direktorat hulu Luncurkan 
buku pedoman pudW
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jakarta – Dalam rangka 
stan darisasi kegiatan pe-
ngem bangan yang andal di 
lingkungan Direktorat Hulu, 
diluncurkan secara perdana 
buku pedoman Pertamina 
Upstream Development Way 
(PUDW) yang diserahkan 
oleh SVP Development & 
Technology, Gunung Sardjono 
Hadi kepada Plt. Direktur 
Utama Pertamina, M. Husen 
di Ex Lounge Kantor Pusat 
Pertamina, Rabu (6/11).

Buku pedoman ini dibagi 
atas tiga kelompok, yaitu buku 
pedoman Upstream Project 
Development,  pedoman 
Implementas i  EOR dan 
buku pedoman Kerjasama. 
Buku PUDW ini adalah buku 
yang ke-3 dicetak setelah 
sebelumnya Pertamina telah 
memil ik i  buku pedoman 
Pertamina Drilling Way dan 
Exploration Way.

“Buku pedoman ini sa-
ngatlah penting karena inilah 
yang menjadi patokan kita 
sebagai  standarisasi dalam 

bekerja. Buku PUDW Ini 
juga bisa melindungi kita 
dari masalah hukum karena 
ini sudah menjadi SOP kita 
sebagai acuan dan tentu saja 
buku seperti ini harus segera 
d i  impl imentas i  dengan 
serius,” ucap Husen.

Untuk buku  Pedoman 
Upstream Project Deve
lopment (UPD) berisi suatu 
standar proses yang bertujuan 
menjamin kualitas proyek 
sesuai dengan perencanaan 
serta eksekusi proyek inves-
tasi bersifat predictable. 
Dalam Pedoman UPD dibagi 
dalam 4 tahap yaitu tahap 
inisiasi, seleksi, kajian lanjut 
dan eksekusi. Jika semua 
ta hapan tersebut dilakukan 
maka hasil proyek akan sesuai 
dengan perencanaan.

Buku pedoman lainnya 
adalah pedoman Implementasi 
Enhanced Oil Recovery ( EOR) 
sehingga segala kegiatan 
yang berjalan dari EOR telah 
distandarisasikan. Begitupun 
de ngan buku Pedoman Kerja  

sama, yaitu bagaimana Per-
tamina berpartner terkait 
dengan kegiatan bisnis se-
hingga bisa mengacu kepada 
buku ini sebagai standarisasi 
dalam melakukan kerjasama.

“Keberadaan buku ini bi-
sa dirasakan manfaatnya, 
kami mengharapkan seperti 
halnya aspirasi Pertamina 
menjadi World Class National 
Energy Company menuju 
Asian Energy Champion di 
tahun 2025 sehingga betul-
betul memiliki standarisasi 
yang world class juga,” lanjut 
Gunung Sardjono.

Direncanakan per Januari 
2015 dibentuk organisasi baru 
di bawah fungsi Development 
& Technology sebagai tim 
y a n g  a k a n  m e l a k u k a n 
implementasi dan sosialisasi 
ke unit-unit operasi dan anak 
perusahaan hulu. “Selama 
proses im plementasi tersebut 
kita menerima masukanuntuk 
penyempurnaan buku pe-
doman ini sehingga 2 tahun 
ke depan buku ini sudah 
sangat komprehensif dan bisa 
digunakan oleh perusahaan 
migas la innya,” tambah 
Gunung.•irli

Lubricants Lampung hasilkan Transaksi Rp 15 Miliar
palembang - Transaksi  
sebesar Rp 15 miliar diper-
oleh pada gal la dinner 
yang diadakan di Ballroom 
Sheraton Hotel Lampung, 8 
November 2014 dan dihadiri 
oleh outlet pelumas seluruh 
propinsi Lampung. 

Pertamina menawarkan 
program bundling Mesran 
Super Motor – Enduro Series 
yang sangat menarik dimulai 
dari diskon harga, hadiah 

jutaan rupiah untuk pemilihan 
point tertentu, tambahan 
reward logam mulia untuk 
outlet yang beruntung dan 
tambahan  reward satu 
unit motor matic  untuk 
untuk outlet yang memilih 
point tertinggi. Penawaran 
tersebut disambut sangat 
baik oleh pihak outlet dengan 
total tran saksi sekitar Rp 15 
miliar.

“Penawaran super terse-

but diberikan untuk para 
undangan dan hanya berlaku 
untuk malam ini,” ujar Isra 
Dharma Suyandri selaku 
Sales Executive Lampung  
sewaktu menjabarkan me-
kanisme program.  

Charles, owner outlet 
Charles Salim, mengatakan 
“Kita berharap kegiatan 
ini selalu dilakukan secara 
rutin”.  Pada malam tersebut 
Cha r l es  mendapa tkan 
reward satu Unit Motor Bajaj 
Pulsar dari Program Rejeki 
Outlet Enduro.

Da lam kesempa tan 
ter sebut apresiasi  juga 

Penyerahan hadiah outlet terbaik Lampung.

diberikan kepada lima outlet 
terbaik Lampung yang selalu 
mem perlihatkan kinerja yang 
istimewa. Outlet tersebut 
adalah Bintang Jaya Motor, 
Panca Tunggal, SP Motor, 
Sumber Jaya Motor dan 
Sumber Motor. 

Dalam sambutannya, 
Sya fa ’a t  Ja ju l i  se l aku 
Sales Manager Lubricant 
Sumbagsel  sangat berharap 
hubungan bisnis yang saling 
menguntungkan antara 
Per  tamina ,  D is t r ibu to r 
dan Outlet dapat terus di-
tingkatkan”.•mor ii

plaju  – RU III bekerja sama dengan Pertamina 
Trans Kontinental menggelar Drill & Exercise 
International Ships and Port Securities (ISPS) 
Code, Fire Fighting & Oil Spill Recovery Tier1 
di Terminal Khusus (Tersus) Migas Plaju/ Su-
ngai Gerong (30/10). Rangkaian kegiatan ini 
merupakan salah satu upaya Pertamina da-
lam mengimplementasikan ISPS Code yang 
merupakan standarisasi kode internasional 
keamanan kegiatan perkapalan dan pelabuhan, 
dan menjadi syarat layak atau tidaknya sebuah 
kapal dan pelabuhan untuk dapat melaksanakan 
interaksi kegiatan pelayaran internasional.

Dalam rangkaian pelaksanaan Drill & Exercise 
ISPS Code yang dilakukan selama 3 hari ini, telah 
dilakukan pelatihan dan sosialisasi kepada para 
personil dan pekerja fasilitas pelabuhan serta 
simulasi Exercise di atas meja (Table Top/Floor 
Game) dan diakhiri dengan gelar Drill & Exercise 
secara total atau langsung (Manuvra) yang 
dikombinasikan dengan latihan respon keadaan 
darurat penanggulangan kebakaran & tumpahan 
minyak (Fire Fighting & Oil Spill Recovery). Drill 
& Exercise ini melibatkan 350 pekerja dari RU 
III dan MOR II serta 117 personil eksternal 
dari Kesayhbandaran dan Otoritas Pelabuhan, 
Satbrimob Polda Sumsel, Lana, Polresta, Kodim 
0418 serta SAR Palembang.

GM RU III  Mahendrata Sudibja menjelaskan 
Drill & Exercise ISPS Code di Tersus Migas 
Plaju/Sungai Gerong merupakan kali ketiganya 
dilaksanakan di RU III. Pelaksanakan Exercise ini 
merupakan bentuk komitmen Pertamina dalam 
mematuhi /comply terhadap peraturan keamanan 
standar internasional. “Implementasi ISPS Code 
di Tersus Migas Plaju/Sungai Gerong dilakukan 
karena Tersus tersebut merupakan salah satu 
Tersus Pertamina yang berinteraksi dan melayani 
pelayaran internasional dalam proses bisnisnya, 
sehingga sudah sepatutnya kami comply terhadap 
ISPS Code,” ujar Mahendrata.•ru iii

Cirebon – OPI RU VI Balongan bekerja sama dengan fungsi 
ECLC / Eng Dev dan HR   menyelenggarakan Workshop MQAR 
(Monthly Quantity Accounting Report) & Perhitungan Volume 
Tanki  pada 22 – 24 Oktober di Hotel Aston Cirebon yang diikuti 
oleh 30 pekerja fungsi terkait seluruh RU, fungsi CSS ( IT Pusat) 
& fungsi Quantity Accounting Pusat. Kegiatan tersebut dibuka 
oleh GM RU VI Balongan Yulian Dekri.

Yulian Dekri yang didampingi Manager OPI Sudi Kasiyan 
menyampaikan, workshop   ini diselenggarakan dengan tujuan 
untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif perihal 
MQAR bagi pekerja serta mendapatkan standard perhitungan 
volume tanki yang benar.

“MQAR merupakan dokumen utama untuk menilai kinerja 
operasional dan finansial RU karena terdapat informasi 

Workshop MQaR dan perhitungan Volume Tanki
mengenai refinery loss yang menjadi salah satu KPI GM. Oleh 
karena itu, pemahaman komprehensif mengenai bagaimana 
proses MQAR dibuat dari awal sampai akhir adalah mandatory 
dimiliki oleh para pekerja dari fungsi terkait,”  jelasnya.

Yulian mengharapkan para peserta dapat memetik hal positif 
yang dapat diimplementasikan di unit  masing-masing serta 
memberikan hasil yang lebih baik lagi terhadap pengendalian 
susut minyak di kilang.

Salah satu Instruktur Asep Priyatna Hidayat, dari Refinery 
Finance Business Support, memaparkan tentang Analisa MQAR 
dan Laporan Arus Minyak di ROAS.  “Jika terjadi losses pada 
laporan arus minyak harus dicari penyebabnya sedini mungkin 
agar tidak  terjadi losses yang besar pada setiap akhir bulan,”  
ujarnya.•agus salimin 
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jakarta - Pertamina  se-
bagai bapak angkat cabang 
olahraga bulutangkis dan 
dayung, memberikan tun -
jangan prestasi kepada tim 
bulutangkis dan dayung 
(rowing )   yang berhasi l 
meraih  medali dalam Asian 
Games 2014 Incheon Korea 
Selatan. 

Pemberian bonus di-
la kukan di tengah pem-
bukaan Rapat Koordinasi 
KONI pada Kamis (6/11) di 
Hotel Atlet Century, Senayan. 
Penyerahan dilakukan Cor-
porate Secretary Pertamina 
Nursatyo Argo yang di dam-
pingi Ketua Umum KONI 
Pusat Tono Suratman. Ha dir 
pula dalam  acara pem-
bukaan Rakornas KONI 
ter sebut Menpora Imam 

sungai gerong - Refi
nery Unit (RU) III Plaju yang 
bersinergi dengan para mitra 
kerja (vendor/kontraktor) 
meng adakan kegiatan pe-
lestarian lingkungan hidup 
di wilayah sekitar daerah 
operasi RU III.

Bertempat di Komplek 
Pertamina Sungai Gerong, 
(31/10), kegiatan pelestarian 
lingkungan hidup dilakukan 
secara simbolis oleh 24 per-
wakilan perusahaan mitra 
kerja (vendor/kontraktor) 
RU III bersama GM RU III, 
Mahendrata Sudibja dan 
didampingi tim manajemen. 
Acara diisi dengan pena-
naman 50 pohon langka 
serta pelepasan 400 burung 
ke alam bebas dan 4000 
bibit ikan ke Sungai Musi. 
Kegiatan ini merupakan 
ke lanjutan dari rangkaian 
pelestarian lingkungan hidup 
RU III yang sebelumnya telah 
dilakukan pada bulan lalu.

Mahendrata menje las-
kan, kegiatan pelestarian 
ling kungan hidup ini meru-
pakan bagian dari komitmen 
dan kebijakan pengelolaan 
lingkungan hidup RU III Plaju. 
Setiap vendor atau kontraktor 
RU III diimbau untuk mela-
kukan penghijauan, ser ta 
pelestarian fauna di se kitar 
wilayah kerja RU III. 

“Kegiatan ini merupakan 
bentuk kepedulian kami 
terhadap lingkungan sekitar 
dengan upaya pelibatan tidak 
hanya di internal Pertamina 
saja, namun juga seluruh 
stakeholders, termasuk mitra 
kerja  atau ven  dor Pertamina,” 
jelas Mahendrata.

pengabuan – Dalam rangka menyambut hari 
kesehatan nasional yang jatuh pada 12 November 
2014 mendatang, PT Pertamina EP Asset 2 Adera 
Field bekerja sama dengan Puskesmas Abab 
melaksanakan program Pertamina Sehati berupa 
imunisasi dan peningkatan kesehatan Balita di 
kecamatan Abab, kabupaten PALI. Kegiatan ini 
dilaksanakan selama empat hari, pada 27 - 30 
Oktober 2014 di delapan desa di kecamatan 
Abab, yaitu desa Pengabuan, Pengabuan Timur, 
Prambatan, Betung, Betung Selatan, Betung 
Barat, Tanjung Kurung dan Karang Agung.  

Program Pertamina Sehati tahun ini difokuskan 
untuk peningkatan gizi bayi dan balita yang 
terkategori mengalami gizi kurang serta imunisasi 
kepada bayi dan balita di delapan pelosok desa 
di kecamatan Abab. “Pada kenyataannya masih 
banyak terdapat bayi dan balita yang belum 
pernah memperoleh imunisasi sama sekali, 
pekerjaan rumah Puskesmas Abab masih banyak 
terlebih Puskesmas ini merupakan yang termuda 
di PALI dan berjalan tanpa anggaran yang 
memadai,” ujar Julita Afrianti.  

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan, Eny 
Zatila, mengajak semua pihak termasuk para ibu 
dan bapak yang memiliki balita, para tetangga, 
pemerintah desa dan bidan desa untuk bersama-
sama menjadi pengawal bagi kesehatan balita 
yang ada di sekitar mereka, serta melaporkan 
segera ke Puskesmas terdekat jika mengetahui 
ada bayi atau balita yang terindikasi menderita 
gizi kurang atau buruk. 

Kegiatan Pertamina Sehati diikuti oleh ribuan 
peserta dengan total pemberian 1500 vaksin 
serta 188 paket peningkatan gizi intensif yang 
diberikan sesuai angka balita dengan gizi kurang 
di kecamatan Abab.•miranda

pep adera Field 
galakkan program 
pertamina sehati

prabumuliH – Sebagai 
bentuk kepedulian Peru sa-
haan terhadap pendidikan 
pada 2 Mei  2012,  PT. 
Perta-Samtan Gas (PSGAS) 
berkomitmen untuk mem-
berikan beasiswa kepada 30 
mahasiswa berprestasi asal 
Kota Prabumulih, dengan 
total beasiswa Rp 300 juta  
per tahun. Seleksi penerima 
beasiswa berprestasi se-
penuhnya dilakukan oleh 
Dinas Pendidikan Kota Pra-
bumulih.

Pada 6 November 2014, 
bertempat di kantor Walikota 
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sinergi Ru IIII dan Vendor Lestarikan Lingkungan
Partisipasi pelestarian 

lingkungan hidup oleh para 
perusahaan mitra ker ja/
kontraktor (vendor) RU III ini 
antara lain terbagi dalam 3 
kegiatan. Yaitu, penghijauan 
melalui penanaman pohon 
langka, bagi para vendor/
kontraktor yang bekerja 
di area darat dalam kilang 
Plaju sebanyak 5-10 batang 
pohon per vendor/pekerjaan, 
pelestarian mahluk hidup di 
perairan melalui penebaran 
bibit ikan ke Sungai Musi/
Komering, bagi para vendor/
kontraktor yang bekerja di 
area jetty/dermaga Plaju/
Sungai Gerong sebanyak 
1000 bibit ekor ikan per 
vendor serta pelestarian 
mahluk h idup d i  udara 
melalui pelepasan burung 
bagi para vendor/kontraktor 
yang bekerja di area darat 
dalam kilang sungai gerong 
sebanyak 10 ekor burung per 
vendor/pekerjaan.

Melalui kegiatan peles-
tarian lingkungan ini diha-
rapkan RU III dapat terus 
bers inerg i  dengan para 
stakeholders dalam men-
jaga dan memelihara kon-
disi lingkungan hidup khu-
susnya di wilayah Sumatera 
Selatan. Termasuk turut 
men jaga dan melestarikan 
keanekaragaman hayati untuk 
kesejahteraan generasi saat 
ini dan di masa mendatang.

Mahendrata juga sangat 
mengapresiasi perusahaan 
mitra kerja yang sudah ikut 
terlibat dan berpartisipasi 
dalam kegiatan ini. “Kami 
berharap melalui komitmen 
dan kerja sama yang baik, 

kami dapat terus bersinergi 
dalam meningkatkan kua-
litas lingkungan hidup. Se-
moga para mit ra ker ja/
vendor RU III dapat menjadi 
panutan yang baik dalam 
ke giatan pelestarian ling-
kungan khususnya di dae rah 
Sumbagsel,” ujar Mahendrata.

Sementara Direktur PT 
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Penanaman pohon oleh GM RU III Mahendrata Sudibja bersama Vendor.

Podomoro Muj iono Am-
riadi, sebagai salah satu 
perusahaan mitra kerja RU III, 
menyambut positif kegiatan 
ini. Menurutnya, kegiatan 
ini merupakan insiatif yang 
sangat  ba ik  dan sudah 
sepatutnya dicontoh bagi 
perusahaan lain.•ru iii

psgas berikan beasiswa untuk Mahasiswa berprestasi
Prabumul ih ,  P res ident 
Director PSGAS, Suprapto 
Soemardan didampingi 
oleh Walikota Prabumulih 
menyerahkan langsung bea-
siswa tersebut kepada 30 
mahasiswa masing-masing 
sebesar Rp 10 juta per tahun.

Untuk periode ketiga ini 
(2014/2015), Mahasiswa 
yang menerima beasiswa 
berprestasi terdiri dari 28 
orang merupakan penerima 
lanjutan dari periode 2, dan 
2 orang lainnya adalah siswa 
baru lulusan SMU  tahun 
2014 yang akan melanjutkan 

pendidikan di IPB Bogor dan 
STMIK Prabumulih.

P re s i d e n t  D i r e c t o r 
PSGAS Suprapto Soe-
mardan menyatakan bahwa 
p e m  b e r i a n  b e a s i s w a 

berprestasi ini dilaksanakan 
selama lima tahun hingga 
tahun ajaran 2016/2017. 
Total beasiswa selama li-
ma tahun sebesar Rp 1,5 
miliar.•psgas

Tunjangan prestasi untuk 
Tim bulutangkis dan dayung 
asian games

Nahrawi. 
Tun j angan  p res  t as i 

yang diberikan untuk atlet 
bulutangkis dan dayung 
yaitu, atlet utama masing-
m a  s i n g  m e n d a p a t k a n 
Rp22,5 juta, atlet sparring  
masing-masing Rp15 juta, 
pelatih masing-masing Rp30 
juta, dan manajer  masing-
masing Rp 15 juta.  

Sebagaimana diketahui, 
dalam Asian Games 2014 
di Incheon, Indonesia yang 
mengirim atlet dalam 23 
cabang, berhasil meraih 4 
medali emas, 5 perak dan 
11 perunggu. Bulutangkis 
menyumbangkan 2 emas, 1 
perak dan 1 perunggu. Se-
mentara  dayung menyum-
bangkan 1 perunggu.•urip
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Tunjangan prestasi dari Pertamina untuk atlit bulutangkis dan dayung yang meraih 
medali di Asian Games 2014 diserahkan oleh Corporate Secretary Pertamina 
Nursatyo Argo disaksikan Menpora Imam Nahrowi.
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pTk Tingkatkan ekonomi 
nelayan pesisir kota batam

Menyulam hutan Mangrove

Djoko Suwondo, Kepala Pengelola Ekowisata Hutan Mangrove Wonorejo men-
jelaskan cara menanam tanaman penangkal abrasi tersebut. 
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surabaYa – Indonesia 
merupakan negara dengan 
hutan mangrove terluas di 
dunia. Berdasarkan data 
Kementerian Kehutanan, luas 
hutan mangrove di Indonesia 
pada tahun 2012 mencapai 8 
juta hektar. Namun separuh 
dari total 8 juta hektar itu telah 
beralih fungsi. Sementara 
sisanya dalam kondisi kritis. 
Hanya ada 2,4 juta hektar 
hutan mangrove yang masih 
bagus.

Hutan Mangrove tersebar 
d i  beberapa daerah d i 
Indonesia. Salah satunya di 
Wonorejo, Surabaya, Jawa 
Timur. Setiap tahun, kondisi 
hutan mangrove seluas 200 
hektar itu, berkurang akibat 
ulah para penebang liar. 
Karena itu, Pertamina ikut 
berperan dalam melestarikan 
mangrove d i  Wonore jo 
melalui berbagai program. 
Salah satunya penanaman 
30.000 mangrove yang 
dimulai sejak tahun 2011 
hingga tahun 2013. 

“Menanam mangrove, 
susah-susah gampang,”ujar 
Djoko Suwondo, Kepala 
Pengelola Ekowisata Hutan 
Mangrove Wonorejo, Sura-
baya. Menurutnya bisa ber-
tahan hingga 30 persen, 
dari jumlah yang ditanam 
sesuatu yang luar biasa. 
“Kuncinya, menanam bibit 
mangrove harus ikhlas dan 

sungguh-sungguh. Bukan 
untuk seremonial saja dan 
ditinggal begitu saja,”kata 
Djoko.

Karena itu pria paruh baya 
yang mengelola Ekowisata 
Hutan Mangrove ini begitu 
apresiatif dengan upaya 
Pertamina, yang konsisten 
i k u t  m e n g e m b a n g k a n 
dan melestarikan Hutan 
Mangrove Wonorejo sejak 
tahun 2010. Bermula dari 
pembangunan dua unit 
gazebo dan satu menara 
pan tau ,  guna  menar i k 
kunjungan masyarakat ke 
kawasan Hutan Mangrove 
Wonorejo.  

Kedatangan pengunjung 
selain untuk melihat dari de kat 
Hutan Mangrove sekaligus 
untuk memberikan edukasi 
tentang tanaman mang-
rove. “Mangrove ini adalah 
tanaman Gusti Allah,” jelas 
Djoko kepada rombongan 
wisatawan dan pewarta yang 
berkunjung ke Ekowisata 
Mangrove. 

Sambil memegang bibit 
mangrove, Djoko menjelaskan 
cara menanam tanaman 
pengangkal abrasi tersebut. 
“Kalau dilihat sepintas, ba-
gian mana yang akan dita-
nam?” tanyanya kepada 
pe ngunjung. Beberapa orang 
memilih bagian menyerupai 
umbi sebagai akar, sehingga 
bagian tersebut yang akan 

dimasukkan ke tanah. Dan 
ternyata anggapan ter-
sebut salah. “Ini adalah 
tu nas mangrove, katanya 
sembari menarik bagian yang 
menyerupai umbi tersebut, 
sehingga tersembul bagian 
dalamnya berupa tunas. 
Jadi bagian yang menyerupai 
um bi ini harus di posisi 
atas,” katanya menjelaskan. 
Pengunjungpun paham 
dengan paparannya.

Djoko menjelaskan, sejak 
ada gazebo dan menara 
pantau bantuan Pertamina, 
pengunjung Ekowisata Mang-
rove Wonorejo, meningkat. 
Tahun 2012 tercatat 21.000 
pengunjung atau naik dua kali 
lipat dari tahun sebelumnya. 
Selain itu, telah melahirkan 
multiplier efek bagi upaya 
pelestarian lingkungan dan 
ekonomi warga.

Customer Relation Officer 

MOR-V Per tamina A l ih 
Istik Wahyuni mengatakan 
program pelestarian mang-
rove di Wonorejo, tak hanya 
melibatkan Pertamina tetapi 
diikuti oleh institusi serta 
perusahaan lain, bahkan 
dari kalangan kampus dan 
sekolah, kian giat bersama 
mendukung pelestar ian 
mangrove.

“Bersama Pertamina 
dan seluruh lapisan ma-
syarakat  yang ter l ibat , 
kami berupaya menyulam 
hutan mangrove yang kri-
tis. Dengan kesabaran, ke-
ikhlasan serta rutin melihat 
perkembangannya, hutan 
mangrove Wonorejo kini bisa 
menjadi tempat hunian bagi 
satwa yang dulu nyaris punah.  
Ada 148 spesies burung 
se  kitar hutan mangrove 
ini,”pungkas Djoko.•dsu 

batam - Beberapa orang yang berprofesi se-
bagai nelayan (KUB) di Kota Batam bersemangat 
dan antusias mengikuti pelatihan yang diberikan 
oleh Tim Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan 
Masyarakat Pesisir (P3MP) Kota Batam. Kegiatan 
pelatihan ini merupakan bagian dari kegiatan 
CSR PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) 
disamping pemberian  peralatan sarana tangkap 
nelayan. Tahun 2014 merupakan tahun kedua 
PTK bekerja sama dengan Ditjen Kelautan Pesisir 
dan Pulau – Pulau Kecil (KP3K), Kementrian 
Kelautan dan Perikanan.

Tahun ini PTK mengadakan kegiatan CSR 
melalui pemberian pelatihan/bimbingan teknis 
dan bantuan sarana tangkap nelayan kepada 
tiga Kelompok USaha Bersama (KUB), yaitu 
Putra Nelayan, Anugerah dan Cahaya Pagi. 
Target yang ingin dicapai dalam program 
pemberdayaan nelayan ini adalah meningkatnya 
pendapatan dari hasil penangkapan ikan yang 
pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan 
nelayan di Kelurahan Ngenang, dengan cara 
penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Kegiatan ini berlangsung secara ber ke si-
nambungan dimana KUB saling mem bantu dan 
diharapkan bantuan yang mereka dapatkan 
nantinya dapat dinikmati oleh KUB yang lain.

Menurut Ketua P3MP Kota Batam Iskandar, 
bantuan sarana tangkap nelayan yang diterima 
dari PTK pada tahun lalu berhasil meningkatkan 
kesejahteraan nelayan. “Ke depan diharapkan 
program ini dapat dijadikan percontohan untuk 
daerah lain sehingga kesejahteraan nelayan di 
Kota Batam dapat meningkat,” ujarnya.•ptk

CilaCap – Sampah meru-
pakan masalah lingkungan 
hidup yang serius. Sampah 
memiliki nilai negatif jika tidak 
dilakukan penanganan sejak 
awal. Namun jika dikelola 
dengan baik, sampah dapat 
memberikan manfaat seperti 
tambahan penghasilan. Saat 
ini masyarakat belum banyak 
mengetahu i  baga imana 
menge lola dan memanfaatkan 
sampah, sampah masih di-
anggap sebagai barang yang 
tidak berguna.

Kelurahan Lomanis saat 
ini melakukan pengelolaan 
sam pah dengan s is tem 
pengumpulan terbuka di 
Tempat Pembuangan Akhir. 
Dengan terus meningkatnya 
produksi sampah perhari, 

Warga Lomanis Mengubah sampah Menjadi berkah
maka sangat berpotensi 
untuk menimbulkan per ma-
salahan tentang penanganan 
persampahan di kelurahan 
L o m a n i s .  S e l a i n  d a y a 
tampung lahan yang terbatas, 
lokasi tempat pembuangan 
sampah saat ini pun tidak 
sesuai dengan persyaratan 
suatu tempat pembuangan 
akhir sampah. 

Melihat hal tersebut, Ter-
minal BBM Lomanis berinisiatif 
untuk memfasilitasi warga  
untuk merancang sistem 
pengelolaan sampah yang 
terintegritas dan memenuhi 
syarat kesehatan lingkungan 
kelurahan Lomanis. Jika 
sampah dapat  d ike lo la 
dengan baik, selain kota 
menjadi bersih dan kondisi 

lingkungan menjadi lebih baik, 
masyarakatnya pun lebih 
sehat. Sampah pun dapat 
mendatangkan lapangan kerja 
baru yang cukup besar dan 
meningkatkan pendapatan 
masyarakat. 

Salah satu bentuk penge-
lolaan tersebut adalah melalui 
Program Bank Sampah  
“Wuwuh Berkah” di Kelurahan 
Lomanis hasil kerja sama Ter-
minal BBM Lomanis dan SME 
&SR Partnership Program  
Region Jateng & DIY.

Menurut Operation Head 
Terminal BBM Lomanis Budi 
Prasojo, tujuan kegiatan bank 
sampah “Wuwuh Berkah” ini 
adalah  meningkatkan budaya 
pelestarian lingkungan me-
lalui upaya reduksi sam-

pah anorganik serta me-
ning katkan kepedulian ma-
syarakat akan pentingnya 
hidup bersih dengan penge-
lolaan sampah yang baik. 
Manfaat lainnya, warga juga 
diberikan pelatihan untuk 
memanfaatkan barang bekas 
yang masih bisa dimanfaatkan 
untuk mendapatkan peng-
hasilan tambahan. 

“Dengan  mengubah 
sampah menjadi material 
yang ekonomis warga yang 
tergabung dalam anggota 
bank sampah dapat memiliki 
pendapatan tambahan, untuk 
meningkatkan taraf hidup,” 
tutur Budi.

S e i r i n g  b e r j a l a n n y a 
program ini, masyarakat 
diharapkan memiliki bekal 

dan budaya berwawasan 
lingkungan dalam pengelolaan 
sampah anorganik yang ada 
di rumah masing-masing 
sehingga tercipta lingkungan 
bersih dan asri  di sekitar 
Kelurahan Lomanis.

Budi  menambahkan, 
Program bank sampah Wuwuh 

Berkah ini dapat berperan 
besar dalam mendukung 
upaya pemanfaatan limbah 
Non.B3 Anorganik oleh lokasi 
Terminal BBM Lomanis, dan 
dapat memberikan contoh 
serta menularkan pengelolaan 
sampah ini di wilayah lain.•mor 

iV
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Judul : EQ Parenting
Penulis : Andreas  Hartono

Melarang anak untuk tidak melakukan tindakan 
tertentu dengan alasan berbahaya, tidak sopan , atau 
tidak pantas, terlalu rebut, mengganggu suasana, dll., 
dipahami oleh banyak orang tua sebagai perwujudan 
tanggung jawabnya untuk mendidik anak agar kelak 
ia menjadi orang yang sukses (sejahtera dan bahagia 
sepanjang hidupnya). Tindakan melarang sudah begitu 
jamak dan biasa dilakukan oleh banyak keluarga dan 
sudah dianggap sebagai kebenaran yang sifatnya turun 
– temurun karena begitulah yang dilakukan orang tua 
atau lingkunganya dulu.

Dilain pihak ada juga orang tua yang membiarkan 
begitu saja semua tindakan anaknya karenatidak ingin 
anaknya mengalami pengalaman ditolak, dengan 
alasan yang sama, yakni agar kelak anaknya sukses. 
Sangat jelas, setiap orang tua pasti memiliki alasan 
masing-masing untuk membenarkan apa yang 
dilakukan terhadap anaknya dengan tujuan akhir agar 
anak sukses. Meskipun definisi sukses untuk setiap 
keluarga mungkin berbeda – beda. 

Pertama-tama yang perlu diketahui oleh para orang 
tua dalam melataih tingkat emosi nya ialah bagaimana 
melatih kecerdasan emosi, kecerdasan emosi yang 
dimaksud dalam hal ini ialah kecerdasan yang melihat 
dari segi kondisi dan situasi dimana emosi dapat di 
keluarkan atau tidak, sebagai contoh ketika seorang 
anak memiliki keinginan untuk memiliki suatu barang 
dan barang tersebut merupakan barang yang tidak 
bermanfaat lama, maka orang tua anak tersebut 
melarang untuk membeli barang tersebut, namun 
sang anak tidak menerima sehingga anak tersebut pun 
menangis teriak keras, dari hal ini orang tuapun terbawa 
emosi sehingga menegur bahkan menggertak anak 
tersebut hingga memicu perhatian orang sekitar, dari 
keterangan yang terjadi kesalahan utama ialah bukan 
dari seorang anak melainkan luapan emosi orang tua 
yang tidak menghiraukan situasi dan kondisi dimana ia 
berada. Jadi dalam kasus ini orang tua harus memiliki 
kecerdasan emosi yang dimana emosi tersebut dapat 
diredam namun tetap harus dikeluarkan dalam bentuk 
teguran hangat sehingga sang anak tidak menangis.
Salah satu hal sederhana ialah tegurlah anak ketika 
Anda sedang berdua dengan anak tersebut agar tidak 
ada orang yang mengetahui emosi anda

Buku hasil tulisan dari Andreas Hartono yang 
berjudul EQ Parenting cara praktis menjadi orang tua 
dalam melatih emosi ini merupakan buku yang dapat 
membantu para orang tua untuk melatih tingkat emosi 
nya agar anak senantiasa mengerti arti adanya sebuah 
orang tua yang penuh kasih dan sayang.•perpustakaan
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Oleh : Eryta Suryandari – Analyst Business Process Downstream, General Affairs Directorate

Integrasi peraturan perusahaan adalah sebuah keniscayaan
Dalam organisasi modern, visi dan misi perusahaan dicapai melalui pengelolaan proses bisnis secara efektif 

dan efisien. Untuk kepentingan tersebut, perusahaan memerlukan dukungan Sistem Tata Kerja (STK) yang mampu 
menjadi acuan bagi para pengambil keputusan maupun pelaksana di lapangan dalam mengelola proses bisnis. 

Setiap STK baru maupun revisinya harus dikomunikasikan melalui sarana yang memungkinkan seluruh 
pekerja dapat mengaksesnya. Sebelumnya, sistem informasi STK dan Surat Keputusan (SK) tersebar di beberapa 
Direktorat sehingga pekerja Direktorat lain mengalami kesulitan dalam menemukan STK/SK yang dibutuhkan. 
Oleh karena itu Fungsi System & Business Process (SBP) perlu untuk melakukan sentralisasi STK dan SK di 
portal Pertamina.

Sesuai Pedoman Manajemen Sistem Tata Kerja Pertamina (MSTKP) No. A-009/I10000/2012-S9, beberapa 
tugas Fungsi System & Business Process selaku Fungsi Pengendali STK terkait dengan pengelolan sistem 
informasi STK adalah:
1. Mengelola sistem informasi STK dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi yang ada di Perusahaan;
2. Melakukan pendokumentasian dan pencatatan STK secara korporat;

3. Melakukan upload STK dalam sistem aplikasi yang bisa diakses oleh 
seluruh pekerja sebagai media distribusi.
Penyempurnaan aplikasi ‘Peraturan Internal & Eksternal’ di dalam 

Portal Pertamina   “P-Klik” dilaksanakan sejak awal tahun 2014 dan telah 
selesai dilaksanakan pada awal Oktober 2014. Sebagai bagian tindak lanjut 
dari penyempurnaan sistem informasi STK dan SK tersebut, Fungsi SBP 
menyelenggarakan Workshop “Peraturan Internal & Eksternal” pada 16 
-17 Oktober 2014 di Medan dengan tema “Sentralisasi Peraturan Internal 
& Eksternal Pertamina dalam Mendukung Bisnis Perusahaan”. Tujuan dari 
penyelenggaraan workshop tersebut adalah:
1. Memastikan pekerja di Fungsi Pengendali Dokumen STK memahami 

tentang peran dan tugasnya dalam pengelolaan Peraturan Internal & 
Eksternal.

2. Pembentukan Person in Charge (PIC) di setiap Direktorat untuk  
mela kukan pengelolaan Peraturan Internal & Eksternal yang menjadi 
tanggung jawabnya;

3. Memastikan bahwa STK dan SK yang telah diterbitkan oleh fungsi 
terkait, serta peraturan eksternal yang terkait dengan bisnis Pertamina, 
di-upload oleh PIC pada aplikasi “Peraturan Internal & Eksternal”.

4. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan edukasi terhadap pekerja/
Fungsi yang belum melaksanakan pengelolaan peraturan internal & 
eksternalnya dengan baik.
 

Dengan diselenggarakannya Workshop Peraturan Internal & Eksternal 
tersebut, diharapkan seluruh peraturan internal & eskternal dapat di-
upload ke dalam aplikasi yang terpusat sesuai timeline. Seluruh PIC 
diharapkan tidak berhenti meng-upload STK sehingga pada akhir bulan 
November seluruh STK sudah ter-upload sesuai target. Proses selanjutnya 
adalah seluruh STK yang sudah di-upload tentu akan dikendalikan dan 
divalidasi masa retensinya oleh fungsi SBP sehingga seluruh Pekerja dapat 
memanfaatkannya secara optimal. 

  

Do What You Write, Write What You Do.•

Workshop Integrasi STK (Medan, 16 – 17 Oktober 2014)
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Cuaca di musim hujan akhir tahun memang 
membuat khawatir akan serangan penyakit, tapi hal 
ini tentu bisa dihindari. Berikut adalah cara untuk 
menghindari serangan virus yang menyebabkan 
berbagai penyakit.

jangan sentuh wajah. Meskipun Anda me-
nyentuh wajah Anda secara tidak sadar, hal ini 
dapat menyebarkan penyakit. “Setiap kali Anda 
menyentuh membran lendir Anda—mata, hidung 
dan mulut—ini adalah cara untuk menularkan 
infeksi,” kata Dr. Michael Langan, dokter perawatan 
primer dan asisten profesor di The Ohio State 
University Wexner Medical Center. Penelitian 
sebelumnya menyimpulkan, orang mencemari 
tangan mereka dengan kuman lebih sering 
daripada mereka mencuci tangannya.

Cuci tangan. Cuci tangan Anda sesering mungkin 
menggunakan sabun dan air dapat mencegah 
penyebaran kuman untuk diri sendiri dan orang 
lain. “Tidak ada pengganti yang lebih baik untuk 
waspada terhadap penyakit daripada dengan 
mencuci tangan,” kata Dr. Michael Langan. 
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) merekomendasikan untuk mencuci tangan 
selama 20 detik. Jika Anda sedang bepergian dan 
tidak bisa ke wastafel, maka pembersih tangan 
berbasis alkohol adalah cara yang memadai untuk 
membersihkan tangan. Tetapi jika tangan Anda 
terlihat kotor, Anda harus mencucinya.

lakukan vaksinasi flu. Sebuah vaksinasi flu 
tahunan adalah cara terbaik untuk melindungi 
diri terhadap flu. Ini membutuhkan waktu sekitar 
dua minggu bagi seseorang untuk membangun 
kekebalan terhadap flu setelah mereka divaksin. 
Dr. Michael Langan mencatat, vaksinasi flu tidak 
melindungi terhadap pilek. Jadi, cuci tangan dan 
upaya perlindungan lainnya masih penting.

menjauh dari orang sakit. Kontak dengan 
orang yang tengah sakit terkadang tidak dapat 
dihindari. Tapi jika Anda tahu seseorang yang 
memiliki flu atau penyakit menular lain, Anda 
harus mencoba untuk membatasi kontak dengan 
mereka sebanyak mungkin. Hal ini sangat penting 
bagi orang-orang dengan kondisi kesehatan yang 
dapat meningkatkan komplikasi dari flu, seperti 
penyakit jantung, penyakit hati dan diabetes, atau 
sedang hamil.

tetap aktif berolahraga dan jaga hidup se-
hat. Gaya hidup sehat, termasuk olahraga ter-
atur, makan sehat dan tidur cukup, baik untuk 
ke sejahteraan umum Anda, dan dapat membantu 
menjaga Anda dari serangan penyakit ketika mulai 
musim hujan tiba.•nationalgeographic.co.id

jakarta – Persatuan Wanita Patra Pusat Direktorat Hulu 
menyelenggarakan talkshow Inspiring Woman dengan tema 
Aging is a New Beginning pada (22/10) di ruang serba guna 
Pertamina Hulu Energy Tower. Hadir Dwi Muhamad Hussen 
ketua PWP Direktorat Hulu beserta anggota PWP Direktorat 
Hulu lainnya.

Soraya Haque menyampaikan materi mengenai ke-
pribadian secara detail, membaca mimik lawan bicara, etika 
berkomunikasi yang baik, cara menghadapi orang yang tidak 
suka kepada kita, dan bagaimana sikap menjadi seorang istri 
yang baik di mata suami hingga akhir tua.•aditYo 

balongan - Ketua PWP RU VI Balongan Nirwana  Yulian 
Dekri dan Wakil Ketua PWP RU VI Rina Syafii T mengikuti 
ceramah kesehatan reproduksi yang bertema Waspada 
Bahaya Kanker Serviks yang diadakan bersamaan dengan 
arisan ibu-ibu fungsi ME RU VI Balongan pimpinan Rani 
Kowilan, pada (10/9)  di Wisma Patra, Bumi Patra Indramayu. 

Nirwana Dekri mengapresiasi  kegiatan tersebut. “Dengan 
adanya ceramah kesehatan ini, ibu-ibu jadi mengetahui 
bagaimana menjaga kesehatan organ reproduksinya,” 
ujarnya. Nirwana berharap, kegiatan seperti ini dapat ditiru 
oleh fungsi lainnya di RU VI. 

Di hadapan 60 peserta yang hadir, Dr. Rositha Ratnawisesa 
menjelaskan, kanker serviks atau kanker mulut rahim  
merupakan salah satu penyakit kanker yang paling banyak 
ditakuti kaum wanita. Dari data WHO tercatat, setiap tahun 
‘ribuan wanita meninggal’ karena penyakit kanker serviks 
ini dan merupakan jenis kanker yang ‘menempati peringkat 
teratas’ sebagai penyebab kematian wanita dunia. 

Ditegaskan oleh Rosita, penyebab kanker serviks adalah 
Virus Human Papilloma Virus (HPV).  “Virus ini sangat mudah 
berpindah dan menyebar, tidak hanya melalui cairan, tapi juga 
bisa berpindah melalui sentuhan kulit,” katanya. Kebiasaan 
buruk yang dapat menyebabkan kanker serviks adalah 
seringnya melakukan hubungan intim dengan berganti 
pasangan, melakukan hubungan intim dengan pria yang 

sering berganti pasangan. “Bahkan melakukan hubungan 
intim pada usia sebelum 16 tahun dapat meningkatkan 
risiko 2x terkena kanker serviks,” tegasnya. 

Selain itu, ada penyebab lainnya seperti faktor keturunan 
kanker, penggunaan Pil KB  jangka panjang, terlalu sering 
melahirkan, penggunaan WC Umum yang sudah terkena 
Virus HPV dapat menjangkit seseorang yang mengguna 
kannya jika tidak dibersihkan dengan baik. Kebiasaan 
merokok, kurangnya asupan vitamin terutama vitamin C dan 
vitamin E serta kurangnya asupan Asam Folat juga dapat 
menjadi pemicu munculnya penyakit tersebut.

“Anda dapat mengurangi risiko kanker serviks dengan 
mengambil tindakan pencegahan infeksi virus HPV. 
Contohnya, gunakanlah kondom ketika berhubungan 
seksual karena dapat mengurangi risiko terinfeksi virus 
HPV,” ujar Rositha.•ru Vi 
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Ru IV  Cilacap bentuk Tim First aider
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CilaCap – Untuk meman-
tap kan kesiapan tim first 
a ider  RU IV,  d i l akukan 
pengukuhan 124 pekerja 
sebagai tim first aider pada 
(10/9) di Gedung Griya Patra 
Cilacap. Pengukuhan tersebut 
digelar bersamaan dengan 
ceramah kesehatan yang 
dibawakan oleh dr Suwarto 
dar i  Pertamina Hospita l 
Cilacap (PHC) dan dr. Gatot 
Ismaya Sp.B yang merupakan 
dokter bedah RSUD Cilacap 
sekaligus sebagai dosen 
program studi ilmu bedah 
Universitas Gadjah Mada.

GM RU IV Edy Prabowo 
secara langsung melakukan 
pengukuhan tersebut. Ia 
berharap agar tim first aider 
yang sudah dilatih dapat 
membantu per to longan 
per ta ma pada kasus kega-
watdaruratan di area kilang 

dan area kerja.
“Area kilang merupakan 

wi layah yang sangat ber  -
po  tens i  te rhadap kon-
d i s i  be r i s i ko  seh ingga 
membutuhkan kesigapan 
dalam penanggulangan kasus 
kegawatan. Kondisi yang 
menyertai juga membutuhkan 
perhatian khusus dalam 
kecepatan dan ketepatan 
penanganan apabila terjadi 
peristiwa yang membutuhkan 
pertolongan pertama pada ke-
celakaan,” ujar Edy Prabowo.

“Berikan pertolongan pada 
pihak yang membutuhkan 
dan segera hubungi petugas 
medis terkait di Poli Kilang 
maupun IGD PHC. Dengan 
demikian, akan mengurangi 
resiko yang lebih fatal.” tam-
bah Edy. 

Hal senada juga disam-
paikan dr. Sugeng Santoso 

selaku Direktur PHC. “Jangan 
sampai pertolongan pertama 
pada kecelakaan justru 
membuat kondisi semakin 
parah bahkan mengakibatkan  
pasien kehilangan nyawa. 
Untuk itu, setiap pekerja 
wajib menguasai First Aid. 
Minimal di setiap shift, ada 
satu pekerja yang sudah 
tergabung dalam Tim First 

Aider,”  ungkap dr. Sugeng. 
Dalam pengukuhannya, 

secara simbol is GM RU 
IV Cilacap menyematkan 
pin First Aider kepada dua 
perwakilan Tim First Aider. 
“Kini RU IV secara resmi telah 
memiliki tim yang tanggap 
terhadap kecelakaan kerja,” 
tutup Edy Prabowo.• ru iV

Tim First Aider RU IV mempraktikkan salah satu tindakan pertolongan pertama 
pada kecelakaan kerja.
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direktur pemasaran & niaga sidak  TbbM surabaya group
surabaYa – Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya melihat alat pengukur tekanan saat 
pengisian BBM ke dalam truk tangki pada waktu inspeksi mendadak (sidak) pasokan BBM di Terminal Pengisian 
Bahan Bakar Minyak  Surabaya Group, Tanjung Perak, Surabaya, pada (6/11). Sidak ini dilakukan untuk mengetahui 
kesiapan terkait dengan rencana kenaikan harga BBM dan memastikan pasokan  BBM dalam keadaan aman. 
Hanung juga memantau kesiapan alat-alat dan fasilitas-fasilitas pendukung di Terminal BBM Surabaya. pada 
kesempatan ini, Hanung menyempatkan mengunjungi Kantor Pemasaran Region V didampingi GM MOR V Giri 
Santoso,VP Retail Fuel Marketing Muchamad Iskandar dan VP Corporate Communication Ali Mundakir.• priYo
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pasokan bbM ke Lokasi bencana
aCeH -  Truk tangki Pertamina tengah berupaya melintasi jalan yang rusak akibat bencana banjir di Perbatasan 
Kotacane -Blangkenjeran, Aceh, Selasa (4/11). PT Pertamina (Persero)  tetap  berkomitmen mendistribusikan BBM 
di kawasan tersebut untuk menghidupkan kembali aktivitas di wilayah yang sempat lumpuh total akibat banjir dan 
tanah longsor yang melanda Aceh dan Meulaboh.•dsu/abY
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Wakil pertamina usung sinergi energi Indonesia di bursa pemilihan ketua IaTMI
 
jakarta – Bursa pemilihan Ketua Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) mulai dibuka sejak pekan lalu. Dari dua pasang kadindat 
yang maju, satu pasang kadindat merupakan  perwakilan Pertamina yakni Alfi Rusin dan Yudhi Herlambang.  Calon pasangan Ketua 
Umum dan Sekjen IATMI tersebut mengusung Sinergi Energi Indonesia. Menurut Alfi yang ditemui Energia di Kantor Pertamina Pusat, 
Jumat (7/11), tema tersebut, tidak lepas dari salah satu programnya, i yakni bersama-sama membangun kepedulian terhadap krisis energi 
nasional.  “Indonesia kaya akan sumber energi, hanya butuh usaha bersama untuk meanfaatkannya dengan sinergi energi,”jelas Alfi. 
Dalam program kampanyenya, pasangan bernomor urut 2 ini, juga mengajukan salah satu misnya untuk berperan aktif dalam kedaulatan 
energi nasional. Alfi Rusin adalah GM PHE Metana Suban 1 & II, yang bergabung di  Pertamina EP sejak tahun 1990 sebagai Drilling 
Engineer Supervisor. Pemilihan calon Ketua IATMI terbuka untuk umum mulai tanggal 10 – 30 November 2014, dengan mendaftarkan 
terlebih dahulu sebagai anggota IATMI melalui www.iatmi.or.id/indeks/member/register.•dsu

pertamina hospital balongan Juara II kb perusahaan se-Jabar
balongan –   Pertamina Hospital Balongan (PHB) berhasil meraih juara 2 pada lomba KB Perusahaan dalam rangka 
memperingati Hari Keluarga Nasional  ke XXI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2014. Atas prestasi tersebut, Pertamina 
Hospital Balongan meraih piala dan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Barat. Direktur Hospital Balongan Yulia S. 
Wardinan menerima langsung piala dan piagam penghargaan itu melalui kepala BPPKB Kabupaten Indramayu, Jumat 
(19/9). Penyerahan piagam yang dilaksanakan di Ruang kerja Direktur Hospital Balongan tersebut juga disaksikan 
oleh Dandim 1616 Indramayu Letkol.Arh.Zaenudin, SH.  Tahun lalu, PHB berhasil meraih juara 3 di ajang yang sama.
Yulia berharap PHB dapat terus memberikan yang terbaik pada perusahaan dan turut serta menyukseskan program KB 
(Keluarga Berencana) Nasional. Selain melaksanakan kegiatan KB bagi pekerja dan keluarga RU VI Balongan, Fungsi 
Hospital Balongan juga secara rutin melaksanakan kegiatan bakti sosial KB Medis Operasi Wanita/ Media Operasi Pria 
(MOW/ MOP) yang bekerja sama dengan BPPKB Kabupaten Indramayu.•riki Hamdani
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pertamina peringati hari pahlawan
jakarta –   Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2014, Pertamina menyelenggarakan 
upacara di Plaza Kantor Pusat Pertamina, Senin (10/11). Bertindak sebagai pembina upacara adalah Plt. Direktur 
Utama Pertamina Muhamad Husen. Hadir dalam upacara tersebut seluruh jajaran Direksi dan manajemen Pertamina, 
Komisaris Utama Pertamina Sugiharto dan anggota komisaris beserta pimpinan Anak Perusahaan Pertamina. Upacara 
diikuti  para pekerja di Kantor Pusat  Pertamina.•urip
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PT PBAS ditunjuk menjadi satu-satunya agen ZEECO untuk pengembangan 
bisnis, pemasaran, dan penjualan produk ZEECO di Indonesia dan luar negeri.
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oklaHoma, as - Dalam 
rangka pengembangan bisnis 
peru sahaan, Presiden Director 
PT. PBAS Nanang Untung 
tak henti untuk melakukan 
terobosan menangkap po-
tensi peluang bisnis ke depan. 
Kini PT PBAS melakukan 
kerja sama dengan ZEECO 
Inc. and ZEECO Europe Ltd. 
dengan menandatangani 
Exclusive Agreement pada 
21 Oktober 2014 di Broken 
Arrow, Oklahoma Amerika 
Serikat.

ZEECO adalah perusahaan 
kelas dunia dari Amerika 
yang sangat  kompeten 
dalam bidang burners, flares, 

incinerator dan combustion 
technology.

Exclus ive Agreement 
adalah bisnis  dengan prinsip 
sa l ing menguntungkan. 
PT. PBAS ditunjuk sebagai 
satu-satunya agen ZEECO 
untuk pengembangan bisnis, 
pemasaran dan penjualan 
produk yang dimiliki ZEECO 
untuk seluruh wilayah kerja 
Pertamina dan afiliasinya baik 
di Indonesia maupun di luar 
negeri.

Dengan kerja sama ini 
diharapkan persoalan operasi 
proses pembakaran di kilang 
dari sisi safety, efisiensi dan 
pemenuhan persyaratan 

ling kungan hidup bisa ter-
selesaikan dengan baik.

Nanang Untung mene-
gaskan, PT. PBAS akan terus 

berusaha untuk menangkap 
setiap potensi bisnis selama 
itu menjanjikan profit bagi 
perusahaan.•pbas

jakarta – Setelah tampil 
dan menjadi pendukung 
utama Indonesia Inter-
nas i ona l  Mo to r  Show 
(IIMS), Pertamina kembali 
menyemarakkan a jang 
pameran Indonesia Motor-
cycle Show (IMoS) 2014 di 
Jakarta Conventional Centre 
(JCC), Senayan, (29/10). 

Pada pameran kali ini, 
konsep rest area dipil ih 
Pe r t am ina  Lub r i can t s 
agar  pengun jung b isa 
beristirahat di area booth 
setelah kelelahan berkeliling. 
Para pengunjung disuguhi 
berbagai atraksi hiburan dan 
permainan dengan hadiah 
menarik, video berkualitas 
serta kesempatan berfoto 
dengan para model Enduro.

Pertamina Lubricants 
sebagai produsen pelumas 
terbesar dan paling ber-
pengalaman mempunyai 
ke pentingan pada pameran 
otomotif. Tidak saja untuk 
menunjukkan keandalan 
pe  lumasnya, namun ju ga 

edukasi pelumas pertamina di ajang IMos
menyosialisasikan pro duk 
Pertamina kepada  pe-
ngunjung pameran. 

Menurut Vice President 
Marketing Retail PT Pertamina 
Lubricants, Redesmon Munir, 
diharapkan tingkat brand 
awareness perusahaan 
semakin baik di mata kon-
sumen.  “Sebaga imana 
pro dusen mobil dan motor 
yang terus berinovasi dan 
mengeluarkan varian-varian 
baru,  kami pun selaku 
produsen pelumas mobil dan 
motor serta mesin-mesin 
kendaraan transportasi 
maupun industri juga terus 
berinovasi dan melahirkan 
pelumas-pelumas terkini. 
Terutama mengikuti per-
kembangan kendaraan dan 
juga permesinan,” jelas 
Redesmon.

Lebih lanjut, Redesmon 
mengungkapkan bahwa 
Pertamina Lubricants sedang 
menyiapkan pelumas khusus 
untuk sepeda motor Harley 
Davidson. Penciptaan pe-
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lumas ini didasari kenyataan 
banyaknya penggemar 
motor tersebut di Indonesia. 
Pada ajang pameran IMoS 
itu, Pertamina Lubricants 
menampilkan tiga produk 
unggulannya, yakni Enduro 
Racing, Enduro Matic, dan 
Super Motor. 

Stand yang dikemas 
Per tamina Lubricants se-
luas lebih dari 200 meter 
persegi ini pun menebarkan 
sejumlah hadiah bagi pe-
ngunjung. Di antaranya, se-

peda motor Suzuki FU bagi 
pe menang games simulator 
motor balap dan handphone 
Samsung untuk pembeli 
Oli Enduro yang berfoto 
selfie di booth Pertamina 
serta mendapatkan l ike 
terbanyak lewat upload 
ke sosial media. Termasuk 
memberikan promo, mulai 
dari merchandise sampai 
potongan harga, seperti 
pembelian 2 gratis 1 khusus 
untuk produk Enduro Racing 
dan Enduro Matic.•egHa

Seorang pengunjung mendapatkan penjelasan mengenai keunggulan pelumas 
Pertamina di stand pameran Indonesia Motorcycle Show (IMoS) 2014.

balikpapan - Pertamina EP Sangasanga Field mengadakan 
inhouse training HAZOPS untuk tim HAZOPS di Hotel Grand 
Jatra Balikapapan dalam dua batch.  Dengan Instruktur dari 
HSE TC Sungai Gerong, pelatihan batch pertama diadakan 
pada 17 – 19 September 2014 dan batch kedua pada 1 – 3 
Oktober 2014.

Pelatihan ini dimaksudkan agar kebijakan HSE dapat 
dilaksanakan dengan benar Sangasanga Field. Apalagi dengan 
banyaknya fasilitas produksi dapat menjadi hazard/potensi 
bahaya dalam operasionalnya baik terhadap manusia, fasilitas, 

Inhouse Training haZOps sangasanga Field
lingkungan maupun kelangsungan produksi. Sehingga perlu 
dilakukan kajian Keselamatan suatu instalasi yang komprehensif 
salah satunya dengan menggunakan metode HAZOPS.

Dengan pelatihan tersebut tim HAZOPS diharapkan 
mampu memahami konsep dan metode HAZOPS dengan 
baik, mengidentifikasi semua deviasi dan problem operabilitas 
yang berkaitan dengan deviasi tersebut, menerapkan Hazard 
Indentification serta menentukan perlu tidaknya suatu tin-
dakan diambil guna mengendalikan bahaya/problem ope-
rabilitas.•sangasanga field
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Dewan Pertimbangan Proper, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Djismun Kasri  didampingi Direktur Utama PGE Rony Gunawan mendapatkan 
penjelasan tentang hasil produksi mitra binaan PGE di Kamojang.

Pjs Direktur Utama Tugu Mandiri  Fauzi Arfan dan Branch Manager LP3I Bakri 
berjabat tangan setelah menandatangani perjanjian kerja sama.

lihat inovasi penerangan jalan 
umum dengan geothermal. 
Beberapa tempat lainnya 
juga dikunjungi, seperti Pusat 
Rehabilitasi Elang Jawa serta 
beberapa tempat binaan dan 
penerima manfaat CSR di 
Desa Laksana, Kecamatan 
Ibun, Majalaya, Kabupaten 
Bandung, sepert i ,  Bank 
Sampah “Sangkan Amanah”, 
Posyandu “Rahayu”, Pengrajin 
makanan khas “Borondong 
Madu”.  Rombongan juga 
berkesempatan mengunjungi 
wisata Kawah Kamojang.

PGE juga menggelar 
“Kontes Ternak Domba” se- 
Kecamatan Ibun, Kabupaten 
Badung, yang diikuti oleh 180 
kontestan. Lomba dengan 
total hadiah Rp 50 juta ini 
terdiri dari beberapa kategori, 
seperti kategori Raja Pejantan, 
Raja Pedaging, Ratu Bibit, 
Raja Peu’tet, dan lainnya.

kamojang – Dewan Per-
timbangan Proper, Kemen-
terian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, Djismun 
Kasri, mengaku terkesan 
dan me l ihat  bahwa PT 
Pertamina Geothermal Energy 
(PGE) memiliki ko mitmen 
yang kuat untuk me melihara 
lingkungan dan meningkatkan 
kesejahteraan sekitar.

“Komitmen itu kami lihat 
dari hasilnya, dari kondisi riil 
di lapangan. PGE Kamojang 
termasuk salah satu peru-
sahaan yang mempunyai 
kemampuan dan usaha dalam 
meningkatkan kesejahteraan 
dan kemandirian masyarakat,” 
kata Djismun Kasri, dalam 
lawatannya ke Area Ope-
rasi  PGE, di  Kamojang, 
Kabupaten Bandung, pada 
10-11 November 2014.

Ia  me l ihat  v is i  yang 
sanga t  j auh  da r i  PGE 
Kamojang, melalui berbagai 
programnya, seperti adanya 
Geothermal  In format ion 
Center (GIC) dan program 
sos ia l  kemasya raka tan 
lainnya. Menurut Djismun, 
keberadaan GIC itu penting 
bagi masyarakat luas, de-
mi membuka horizon pe-
nge tahuan geothermal . 
“Pengetahuan itu bisa mengu-
bah persepsi masyarakat 
yang selama ini menganggap 
geothermal  i tu merusak 
lingkungan,” imbuhnya.

Kedatangan Djismun ke 
Area Kamojang bersama 
Perwakilan dari Kementrian 
L ingkungan H idup dan 
Kehutanan disambut oleh 
Direktur Utama PGE Rony 
Gunawan, Direktur Keuangan 
PGE A.B Hadi Karyono, 
Direktur Operasi PGE Richard 
H. Tamba,  serta jajaran 
manajemen PGE lainnya.

Dalam kunjungannya, 
Djismun diajak langsung 
me lihat beraneka produk 
terbaik buah tangan mitra 
binaan PKBL Pertamina, yang 
dipamerkan dalam bazar 
yang digelar di kantor PGE. 
Disana sebanyak 40 UKM dari 
2.000 UKM yang dibina oleh 
Pertamina unjuk gigi.

Kun jungan ber lan ju t 
ke GIC, tempat  informasi 
pengelolaan geothermal di 
Indonesia, khususnya Area 
Kamojang. Djismun Kasri 
mendapat pemaparan ten-
tang rencana pengembangan 
potensi Desa Wisata Kamo-
jang, yang terdiri dari wisata 
air, alam,  pendidikan, agro 
dan budaya. GIC ini mejadi 
sumber acuan informasi dan 
penelitian geothermal pertama 
di Indonesia, rencananya GIC 
ini akan terus dikembangkan.

Lawatan kemudian ber-
geser ke tempat pembu-
didayaan jamur yang menggu-
nakan proses sterilisasi uap. 
Dan dilanjutkan dengan me-

D a l a m  a c a r a  y a n g 
digelar oleh PGE ini, Direktur 
Utama PGE, Rony Gunawan 
mengungkapkan bahwa 
kontes ini merupakan wujud 
PGE dalam melestarikan 
budaya d i  masyarakat , 
khususnya seni domba. 
Dengan kontes ini diharapkan 
masyarakat  akan  leb ih 
bergairah beternak domba 
demi meningkatkan taraf 
ekonominya.

R o n y  m e m a p a r k a n 
sebanyak 20 ribu domba 
itu terpusat di Kabupaten 
Bandung, angka in i  ha-
rus ditingkatkan demi ke-
makmuran peternak. “Domba 
garut adalah salah satu domba 
terbaik dari 400 spesies 
domba di dunia.Kewajiban 
kita adalah melestarikan 
dan mengembangkannya,” 
ungkap Rony Gunawan dalam 
pidato sambutannya.•saHrul

Cirebon – PT. Asuransi 
Jiwa Tugu Mandiri (Tugu 
Mandir i )  dan Lembaga 
Pendidikan LP3I Cirebon 
menjalin kerja sama Pelatihan 
dan Praktek Pemasaran 
Asuransi bagi mahasiswa/i 
LP3I Cirebon. Naskah kerja 
sama ditandatangani oleh  
Pjs Direktur Utama Tugu 
Mandiri  Fauzi Arfan dan 
Branch Manager LP3I Bakri, 
di Kampus LP3I Cirebon, 
Jawa Barat, pada (31/10).   

Kerja sama pelatihan ini 
merupakan langkah strategis 
untuk membuka cakrawala 
bisnis dan membangun 
jaringan untuk pasar individu, 
termasuk ketersediaan 

jakarta – PT Nusantara Regas (NR) kembali 
menunjukkan komitmennya dalam mendukung 
kemajuan pembangunan listrik di Indonesia 
melalui relationship dengan stakeholder buyer. 
Pada Sabtu (18/10), NR mendukung acara 
“Silaturahmi Peserta Pameran Kelistrikan 
Indonesia 2014”, di Pulau Bidadari, Kepulauan 
Seribu, DKI Jakarta. Acara silaturahmi yang 
dikemas dalam Tour Pulau Bidadari ini diikuti 
41 perwakilan dari berbagai perusahaan yang 
menjadi stakeholder PLN sekaligus  peserta  
Pameran Kelistrikan Indonesia 2014.

Para peserta diajak untuk mengelilingi Pulau 
Bidadari dan Pulau Onrust serta melintasi Pulau 
Kelor. Mereka memanfaatkan momen itu untuk 
saling membubuhkan tanda tangan pada kaos 
event yang diberikan panitia, serta saling berbagi 
pengalaman mengenai produk masing – masing 
perusahaannya. 

Sekretaris Perusahaan PT Nusantara Regas 
Susilawati berharap melalui dukungan terhadap 
acara tersebut,  akan  terjalin hubungan lebih 
dekat  lagi antara NR yang diwakili oleh  fungsi 
Operasi dan Teknik juga perwakilan fungsi 
Sekretaris Perusahaan denganPLN dan peserta 
lainnya.  “Semoga kebersamaan, hubungan 
baik, serta jaringan bisnis ke depan  dapat 
terbina lebih baik lagi antara NR, PLN dan peru-
sahaan lain yang mengikuti Pameran Kelistrikan 
Indonesia 2014,” ujar Susi.•sC/nusantara regas

Tugu Mandiri dan Lp3I siapkan entrepreneurship asuransi
SDM di bidang pemasaran 
Asuransi serta meningkatkan 
literasi keuangan masyarakat. 
“Apa yang kami lakukan ini 
merupakan kontribusi yang 
sangat baik bagi terciptanya 
en t rep reneu rsh ip  muda 
melalui jalur pendidikan formal 
Asuransi jiwa di daerah, seperti 
di kota Cirebon ini,” jelas Pjs 
Direktur Utama Tugu Mandiri, 
Fauzi Arfan. 

Hal senada disampaikan 
Bak r i .  “D ip i l i hnya  Tugu 
Mandir i  t idak lepas dar i 
pengalaman dan keberhasilan 
Tugu Man diri membangun 
dan menyosialisasikan pro-
gram Asuransi di Indone-
sia,”ujarnya.  

Menurut Bakri, sebagai 
L e m b a g a  P e n d i d i k a n , 
pihaknya tentu harus mem-
berikan yang terbaik dan 
memiliki nilai tambah bagi 
para mahasiswa.  

Dalam kerja sama ini Tugu 
Mandiri akan memberikan 
pelatihan best practices pe-
masaran Asuransi jiwa bagi 
para mahasiswa LP3I Cirebon 
di kampusnya. Sedangkan 
praktek dilakukan di kantor 
cabang Tugu Mandiri jalan 
Tuparev, Cirebon. 

Berbekal pengalaman 
modul serta kompetensi yang 
dimiliki, para mahasiswa LP3i 
diharapkan mampu me la-
kukan sosialisasi dan me-

masarkan produk Asuransi 
dengan standar profesional 
dan berlisensi AAJI. 

Kerja sama Tugu Man-
diri dan LP3I juga bakal 
memperkaya pengalaman 
keduanya dan pihak lain yang 
terkait. “Pelatihan semacam 
ini penting dilakukan dalam 
menyiapkan SDM Asuransi 
untuk pasar individu. Hal 
ini tentu berdampak positif 
bagi industri asuransi jiwa di 
Indonesia, khususnya meng-
hadapi MEA 2015,” jelas Fauzi 
Arfan.   

Dalam hal pelayanan 
profesional, manajemen Tugu 
Mandiri sangat perhatian 
dalam memberikan  kepuasan 

nasabah serta mitra bisnis. 
Untuk itu, Customer Service 
serta Call Center 24 jam 
- Halo Tugu Mandiri selalu 
siap dalam menerima setiap 
pengaduan dan keluhan, serta 

memberikan informasi layanan 
dan solusi atas kebutuhan 
klien akan asuransi jiwa yang 
kami sediakan.  “Karena me-
reka adalah bagian dari kami,” 
jelas Fauzi.•tugu mandiri
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pertamina Mengajar 
dengan empati

grand Launching spbu COdO Ternate dan  
pertamax bulk Maluku utara

Pengisian Perdana Pertamax ke Mobil Muspida Kota Ternate di SPBU CODO 
83.977.02 oleh Walikota Ternate Burhan Abdurahman dan RFM Region Manager 
VIII Jeffri Affandi. 
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ternate -  Market ing 
Operation Region VIII selalu 
memberikan pelayanan yang 
terbaik bagi masyarakat 
khususnya di wilayah timur 
Indonesia. Ini dibuktikan 
dengan launching SPBU 
CODO 83.977.02  di  Kota 
Ternate dan Pertamax Bulk 
di Wilayah Maluku Utara 
yang diresmikan oleh RFM 
Region Manager VIII Jeffri 
Affandi. 

RFM Region Manager VIII 
Jeffri Affandi. memaparkan 
komitmen Pertamina un-
tuk terus menghadirkan 
pelayanan kepada masya-
rakat Maluku Utara melalui 
pengembangan jaringan 
lembaga penyalur secara 
proporsional.  “Ini adalah 
SPBU CODO ke-2  d i 
Wilayah Maluku Utara,” 
ujarnya.

jakarta - Fungsi Culture and Transformation 
Change siap melaksanakan  Program Pertamina 
Mengajar 2014    dalam bentuk yang sedikit berbeda 
dari tahun 2013 lalu. Jika pada penyelenggaraan 
pertama hanya melibatkan  para pejabat seperti 
anggota  Direksi Pertamina dan  Dewan Komisaris, 
para pejabat setingkat SVP dan VP, serta pimpinan 
anak perusahaan (AP) Pertamina, maka tahun ini 
melibatkan para pekerja. 

Demikian dikatakan  Culture  and Transformation 
Manager Ernie D. Ginting usai pembukaan 
program Upskilling Leaders Sharing “Pertamina 
Mengajar 2014” di Lantai M, Gedung Utama, 
Kamis  (30/10).  

Ernie menjelaskan,  sebelumnya Pertamina 
Mengajar diselenggarakan oleh Corporate 
Secretary, namun  tahun 2014  ini dilaksanakan 
oleh HR. Tahun ini filosofi Pertamina  Mengajar 
adalah untuk membentuk  feature leaders 
Pertamina yang profesional yang bisa bersinar 
dan harus bisa sharing. “Inilah waktunya leaders 
Pertamina membangun capacity-nya untuk bisa 
sharing ke luar. Jadi bukan hanya  fokus ke 
internal saja, tetapi juga bagaimana  mereka bisa 
membantu masyarakat Indonesia,” kata Ernie. 

Dengan program ini diharapkan bisa terjadi 
perubahan pada sikap pekerja Pertamina. “Pro-
fesional bukan berarti fokus hanya kepada pen-
capaian-pencapaian  KPI dan target, tetapi juga 
punya empati dan sensitifitas  terhadap kebutuhan 
masyarakat,” lanjut Ernie.   

Peserta Pertamina Mengajar  tahun 2014 ini 
dibuka untuk  Asisten Manager dan Manager. 
Sementara target yang dituju adalah 17 Sekolah 
Sobat Bumi yang ada dibawah payung Pertamina 
Foundation.  Namun karena  pesertanya  tinggi, 
mencapai 110 orang relawan, maka  jumlah 
sekolah tujuan pun diperluas menjadi 187 sekolah 
mulai dari tingkat SD sampai SMA di seluruh 
Indonesia. Program Pertamina Mengajar ini akan 
bergulir sepanjang bulan November dan Desember 
2014, sebagai bagian  dari rangkaian peringatan 
HUT Pertamina yang jatuh pada 10 Desember 
2014. 

Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina 
Nurlina Pramono menjelaskan tentang tugas 
PF dengan kata kunci ‘amal’. “Dalam konteks 
korporasi, jika kita berbuat baik, maka semua 
orang harus tahu bahwa kita berbuat baik,” kata 
Nina dengan tegas. Konsep berbuat baik inilah 
yang yang melandasi  semua aktivitas Pertamina 
Foundation, termasuk  dalam melaksanakan 
Pertamina Mengajar 2014.   

Pada hari kedua, peserta mendapat pem-
bekalan materi  dari Corporate Secretary Pertamina  
Nursatyo Argo dan Brand Management Manager 
Agus Mashud.• urip

Jeffri  berharap seluruh 
pihak Muspida Kota Ternate 
dan instansi BUMN/Swasta 
dapat menjadi garda ter-
depan dalam kampanye 
penggunaan BBM Non 
Subsidi/Commercial Fuel. 

Dalam kesempatan yang 
sama, Walikota Ternate Bur-
han Abdurahman meng-
apresiasi kinerja Pertamina, 
baik dari sisi pelayanan 
mau pun availability product 
Commercial Fuel. 

“Dari sisi pelayanan, 
Pertamina mampu menga-
rahkan SPBU ini beroperasi 
24 jam untuk mengimbangi 
dinamika aktivitas kehidupan 
ekonomi masyarakat Kota 
Ternate  yang semak in 
berkembang. Sedangkan 
d a r i  s i s i  p e m e n u h a n 
kebutuhan Commercia l 
Fuel, Pertamina berhasil 

menghadirkan Pertamax 
Bulk (v ia Isotank)  dan 
Pertamina Dex kemasan 
di tengah “rasa penasaran” 
masyarakat Maluku Utara 
untuk “mencicipi” produk 
BBM yang lebih berkualitas,” 
ujar Burhan. 

Ke depannya, untuk 

men jawab tantangan per-
kembangan perekonomian 
Provinsi Maluku Utara, 
Pertamina akan terus mela-
kukan perluasan jaringan/
outlet Commercial Fuel yang 
senantiasa berorientasi pada 
Customer Focused.•er mor 

Viii 
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pertamina soccer school Tahan 
Mitsubishi 1-1
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Laporan Tahunan pdsI Raih 
predikat 9 Terbaik
jakarta - Pagelaran acara 
kompetisi laporan tahunan 
perusahaan terbaik atau 
Annual Report Award (ARA) 
kembali diselenggarakan. 
Acara tahunan ini digelar oleh 
7 instansi, yaitu Kementerian 
BUMN, Bank Indonesia (BI), 
Direktorat Jenderal Pajak, 
Ikatan Akuntan Indonesia, 
Otoritas Jasa Keuangan, 
Bursa Efek Indonesia, dan 
Komite Nasional Kebijakan 
Governance.

Laporan Tahunan PDSI 
Tahun buku 2013 masuk ke 
dalam peringkat 9 terbaik dari 
21 perusahaan untuk kategori 
Private Non Keuangan Non 
Listed. Prestasi ini merupakan 
peningkatan bagi PDSI di 
mana tahun lalu hanya masuk 
dalam 10 besar, dan bahkan 
pada tahun sebelumnya 
berada pada peringkat 14. 

Untuk lingkup Pertamina, 

jakarta - Bertempat di lapangan 
GOR Simpruk, Senin (3/11), Pertamina  
menerima kunjungan tim sepakbola 
Mitsubishi Corp. FC, juara Liga Amatir 
Jepang tahun 2014. Dalam pertandingan 
pertama, Mitsubishi Corp melayani 
tim Pertamina, dan berakhir dengan 
kemenangan 5-1 untuk Mitsubishi. Di 
pertandingan kedua, Mitsubishi ditahan 
oleh Pertamina Soccer School (PSS) 
dengan skor 1-1. 

Pertandingan tersebut disaksikan 
langsung oleh Direktur Gas Pertamina 
Hari Karyuliarto dan Direktur Eksekutif   
Pertamina Foundation Nina Nurlina 
Pramono.  

Hari Karyuliarto mengaku cukup 
bangga dengan penampilan siswa PSS 
yang sanggup menahan Mitsubishi. 
“Saya kira PSS punya prestasi yang baik 
untuk dikembangkan menjadi klub yang 
profesional,” kata Hari. 

Menurut Hari, ada manfaat yang dipetik 
PSS dari pertandingan persahabatan seperti 
ini melawan Mitsubishi yang diperkuat 
pemain-pemain  berusia 22 -27 tahun. “Kita 
jadi tahu mana yang berprestasi dan mana 
yang tidak,” ujar Hari. 

Sebagai catatan, sebelumnya  tim Mit-
subishi  dalam turnya  di Indonesia ini te lah 
mengalahkan Persib dengan  5-3, meng-
gunduli PLN 5-0,  dan melibas tim Jakarta 
Soccer School dengan 23.•urip

tokYo – Sebuah prestasi 
membanggakan dicapai 
GKM Mundupolitan dari PT 
Pertamina Gas (Pertagas) 
dalam pagelaran International 
Conference on Quality (ICQ) 
2014 di  Tokyo, Jepang 
tanggal 19 - 22 Oktober 
2014. Membawakan makalah 
yang berjudul “12” Gas 
Pipeline Leakage Prevention 
Due To Abrasion Using Sand 
Dunes Trap And Mangrove 
Plantation At Kp 09.700  
15.600 BalonganMundu Gas 
Pipeline”, tim Mundupolitan 
mampu memukau dewan 
juri, dan sekaligus mampu 
menjawab beberapa perta-
nyaan dengan lancar, hingga 
akhirnya diganjar dengan 
penghargaan Gold Award.

Pagelaran ICQ diadakan 
tiga tahun sekali, dan ini 
pertama kalinya mengadakan 
sesi kompetisi, setelah se-
belumnya hanya ada sesi 
konferensi. Sesi kompetisi ICQ 
2014 diikuti oleh beberapa 
tim dari tujuh negara, yaitu 
Malaysia, Indonesia, Thailand, 
Hongkong, Taiwan, Jepang 
dan Singapura, mewakil i 
berbagai macam sektor 
industri. Sedangkan peserta 
ICQ 2014 secara umum 

gkM Mundupolitan Raih gold award

Tim GKM Mundupolitan bersama Operation Director Pertagas, Wahyudi Satoto 
(duduk, dua dari kanan), yang mendapatkan Gold Award di ajang ICQ 2014, di 
Jepang.
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berasal dari berbagai negara 
seperti USA, Jerman, India, 
Rusia, Sri Langka, Kolombia, 
Nepal, Inggris, Chili, Portugal 
dan Vietnam.

SVP  Eng inee r i ng  & 
Operation Management, 
Direktorat Gas PT Pertamina 
(Persero), Salis S. Aprilian 
mengucapkan selamat atas 
prestasi internasional yang 
diraih oleh GKM Mundupolitan 
di ajang ICQ 2014 tersebut, 
dan berharap keberhasilan ini 
akan menular ke GKM lainnya 
dan menjadi kunci pembuka 
pintu sukses selanjutnya. 

Hal senada juga disam-
paikan Komisaris Pertagas 
Yenni Andayani . “Ini jadi bukti 

bahwa bangsa Indonesia 
mampu bersaing di ajang 
internasional,” ujarnya.

“Saya ucapkan selamat 
kepada GKM Mundupolitan 
yang mendapatkan Gold 
Award di ajang ICQ 2014.
Keberhasilan ini merupakan 
buah kerja keras tidak hanya 
untuk t im Mundupol i tan 
tapi juga dukungan se lu-
ruh stakeholders Per tagas. 
Prestasi ini harus diper-
tahankan dan ditingkatkan 
lagi,” demikian pernyataan 
President Director Pertagas, 
Hendra Jaya, ketika meng-
hubungi  langsung GKM 
Mun dupolitan yang berada 
sedang di Jepang.•pertagas

pada gelaran ajang Annual 
Pertamina Subsidiary Award 
(APSA), Laporan Tahunan 
PDSI mendapat predikat 
Juara III terbaik.

Keikutsertaaan PDSI 
dalam kompetisi laporan 
tahunan ini menjadi penting 
ar t inya karena Laporan 
Ta h u n a n  a t a u  A n n u a l 
R e p o r t  k i n i  t i d a k  l a g i 
dianggap sebatas pelaporan 
p e r t a n g g u n g j a w a b a n 
manajemen dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham. 
Saat ini, Laporan Tahunan 
juga telah menjadi media 
komunikasi  yang efekt i f 
kepada semua pihak untuk 
menjelaskan tentang kinerja 
dan prospek perusahaan ke 
depan. Dengan menjadikan 
laporan tahunan sebagai 
transparansi informasi, maka 
diharapkan akan tercipta 
Good Corporate Governance 

atau Tata Kelola Perusahaan 
yang Ba ik ,  yang ten tu 
bermanfaat untuk kemajuan 
sebuah perusahaan.  

“Tu juan ARA ada lah 
untuk melakukan penilaian 
atas kualitas keterbukaan 
informasi dan penerapan 
GCG dalam laporan tahunan 
dengan mengacu pada 
ketentuan dan pedoman 
yang berlaku secara nasional 
maupun internasional,” kata 
Nurhaida, Ketua Panit ia 
ARA 2013 dalam acara 
yang berlangsung di Hotel 
Ritz Carlton, Pacific Place, 
Jakarta, Kamis (16/10). 

Hadir dalam acara ini, 
Menteri Keuangan Chatib 
Basri, Menteri BUMN Dahlan 
Iskan, Deput i  Gubernur 
Senior Bank Indonesia Mirza 
Adityaswara, Dirjen Pajak 
Fuad Rahmany, petinggi OJK, 
dan jajaran Direksi BEI.•pdsi

KIPRAH
anak perusaHaan

Pertamina Soccer School (PSS) berhasil menahan Mit-
subishi Corp. FC 1-1 dalam pertandingan persahabatan.
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Tingkatkan nilai Tambah Raih berkah Rp 92.4 Miliar
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SP PMB, Prabumulih Field setelah selesai konstruksi.

huLu TRansFORMaTIOn

pkb 2012 - 2014 diperpanjang

Plt. Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen dan Presiden FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Per tamina Bersatu) Ugan 
Gandar berjabat tangan setelah menandatangani perpanjangan PKB 2012-2014.

CORNER

jakarta - Perpanjangan 
Masa Berlaku  Perjanjian 
Kerja Bersama (PKB) 2012 
– 2014 ditandatangani oleh 
Plt. Dirut Pertamina Muhamad 
Husen dan Presiden FSPPB 
(Federasi Serikat Pekerja Per-
tamina Bersatu) Ugan Gandar 
di Executive Lounge, Lantai 
M, Gedung Utama Kantor 
Pusat Pertamina, pada (4/11). 

Penandatanganan dihadiri  
Direktur SDM Evita M. Tagor, 
Direktur Umum Luhur Budi 
Djatmiko, Direktur Pengolahan 

Fo
to

 : 
KU

N
to

Ro

Chrisna Damayanto, Direktur 
Pemasaran & Niaga Hanung 
Budya, Direktur Gas Hari 
Karyul iarto dan Direktur 
Keuangan Andri T. Hidayat. 
Sementara dari FSPPB hadir 
Sekjen Noviandri, Faisal Yusra,  
beserta jajaran pengurus 
lainnya. 

D a l a m  s a m b u t a n 
singkatnya, Muhamad Husen 
mengharapkan  agar PKB 
yang sesungguhnya dapat 
segera  d i tandatangan i . 
“Ini tanggung jawab kita 

bersama,” kata Husen. “Kita 
akan bicara lagi dengan 
lebih terbuka termasuk yang 
berkaitan dengan pending 
items-nya.” 

Sementara Ugan Gandar 
menyatakan  perpanjangan ini 
harus dilakukan  karena  PKB 
lama masa berlakunya sudah 
habis, sementara yang baru  
belum disepakati.  Ia juga 
meng apresiasi  kehadiran 
direksi dalam acara ini, yang 
menunjukkan perhatian besar 
pada masalah PKB.• urip

 

jakarta - Virus semangat meningkatkan produksi 
minyak dan gas (migas) sedang menjangkiti seluruh insan 
Pertamina khususnya yang berada di Direktorat Hulu (Dit. 
Hulu), baik yang bertugas di Kantor Pusat maupun di 
lapangan-lapangan produksi. Target produksi 2,2 juta barel 
oil equivalent per day (boepd) yang ditetapkan management 
pada 2025 mendatang membuat laskar migas yang berada 
di garis depan yaitu mereka yang bertugas di lapangan harus 
berfikir kreatif untuk mencapai target tersebut.

Sadar tantangan yang menunggu di depan, Pertamiana 
EP Asset 2 Prabumulih Field, terus berinovasi dalam 
usahanya menaikkan produksi migas. Contohnya dengan 
meningkatkan produksi gas 13 juta kaki kubik per hari 
(mmscfd) dan kapasitas handling gas hingh pressure (HP) 
dari 15 mmscfd menjadi 100 mmscfd dengan modifikasi 
fasilitas produksi di Stasiun Pengumpul Prabumulih Barat (SP 
PMB). Berdasarkan RKBOR 2015, pada struktur Prabumulih 
Barat akan dilakukan pemboran sebanyak 13 sumur hingga 
2016 mendatang dengan forecast produksi gas sebesar 5 
mmscfd untuk masing-masing sumur. “Padahal kapasitas 
manifold yang tersisa pada header kami hanya cukup 

untuk menampung 1 sumur,” kata 
Luthfi Hariz, Instrument Supervisor 
Field Prabumulih sekaligus ketua tim 
Proyek Kendali Mutu (PKM) PMB 007, 
lewat surat elektronik (6/11).

Menurut Luthfi, SP PMB meru
pakan salah satu stasiun pengumpul 
di Distrik I Prabumulih Field yang 

berfungsi untuk menampung hasil produksi minyak dan gas 
dari sumur-sumur di struktur Prabumulih Barat. Pada awalnya 
SP PMB dirancang dengan kapasitas fasilitas produksi gas 
sebesar 15 mmscfd. “Masalahnya saat ini kegiatan pemboran 
di struktur Prabumulih Barat sedang tinggi. Kondisi, ini 
menyebabkan produksi gas sumur-sumur HP struktur tersebut 
meningkat pesat, hingga mencapai 28 mmscfd,” jelas Luthfi.

Lebih lanjut Luthfi menambahkan, jika masalah ini tidak 
segera ditanggulangi maka akan terjadi bottleneck pada 
fasilitas produksi yang berpengaruh serius terhadap upaya 
peningkatan produksi. “Hal tersebut akan berakibat pada 
tindakan melakukan bean down, malah bisa lebih parah 
sampai penutupan beberapa sumur produksi,” imbuh Luthfi 
memberi ilustrasi bagaimana gawatnya situasi. Manakala 
situasi ini tidak segera diatasi maka loss produksi sebesar 
13 mmscfd tidak terhindarkan. Dampak lain yang tidak kalah 
merugikan adalah potensi lossses yang ditaksir mencapai 
65 mmscfd apabila ke 13 sumur yang akan dibor gagal 
dieksekusi.

Menyikapi problem serius yang akan muncul tersebut, 
Prabumulih Field melakukan beberpa langkah antisipatif, yakni 
(1) menambahkan kapasitas separasi dengan merelokasi 
fasilitas produksi idle di SKG Musi Barat dan SP Benuang 
Pendopo Field (stasiun pengumpul dengan status abandon) 
berupa 1 unit Separator HP, 1 unit Scrubber HP,dan 1 unit 
Separator LP; (2) menambah jumlah header manifold produksi 
sebanyak 16 jalur dengan merelokasi dan merekayasa header 
manifold idle yang ada di SP Benuang Pendopo Field. 

Hasilnya, kapasitas handling gas HP SP PMB yang tadinya 

hanya 15 mmscfd melonjak menjadi 100 mmscfd. “Selain 
itu posisi beberapa sumur yang sebelumnya di-bean down 
akibat tidak mampu menampung gas HP dikembalikan 
posisinya sehingga kami memperoleh gain produksi gas 
sebesar 13 mmscfd dan kondensat 28 barel oil per day 
(bopd),” ungkap Luthfi. Proses pemisahan gas yang 
tadinya tidak standard setelah adanya penambahan fasilitas 
produksi menjadi lebih baik, sehingga gas venting tangki 
dapat berkurang dari 100% LEL menjadi 0% LEL, sekaligus 
mengeliminasi unsafe condition. 

Manfaat lain dari selesainya proyek ini adalah potensi 
lossess sebesar 10 mmscfd dapat diatasi karena telah 
tersedianya fasilitas test sumur HP. “Sampai 12 November 
2014 total produksi minyak kumulatif (ytd) Prabumulih Field 
sebesar 10.951 bopd dan gas berada pada level 169,47 
mmscfd. Total value creation yang dihasilkan sejak 1 Juli 
s/d 12 November 2014 sebesar Rp.92.4 miliar,” tutup 
Luthfi.•dit. Hulu


