
Kepentingan politik-diplomatik antar negara meluas 
(spillover) ke sektor bisnis dan berpotensi menimbulkan 
gangguan pada kepentingan investasi lintas negara. Pada 
2012, dikenal Iran Sanctions Act (ISA) yang diberlakukan 
oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) serta European Union 
(EU). Kini dunia terhenyak dengan “Russian Sanctions”, yaitu 
sanksi ekonomi yang diterapkan AS dan EU terhadap sekitar 
48 orang dalam lingkaran inti Presiden Vladimir Putin dan 17 
perusahaan yang terkait dengan mereka. Sanksi diberlakukan 
karena Rusia dipandang merongrong teritorial negara Ukraina 
dengan aneksasi* pada Krimeria, semenanjung bagian selatan 
Ukraina. Sanksi mencakup pembekuan dana dan aset individu / 
perusahaan di AS dan Eropa, penolakan visa, dan penghentian 
ekspor teknologi yang dapat memperkuat militer Rusia.

Yang menarik, salah satu sanksi diberikan pada Presiden 
Direktur Rosneft, Igor I. Sechin. Rosneft merupakan perusahaan 
minyak Rusia yang menghasilkan 40% minyak Rusia. Pada 2013, 
perusahaan membukukan kenaikan kinerja pendapatan sekitar 
50% dibanding 2012 dan laba bersihnya mencapai US$15,6 
miliar. Mitra-mitra strategis global Rosneft antara lain ExxonMobil 
dari AS, raksasa minyak Inggris BP, BUMN Migas China, NOC 
Norway Statoil, dan INPEX. 

Yang menjadi rumit, Rosneft merupakan perusahaan 
publik yang terdaftar di bursa saham Rusia (Moscow Interbank 
Currency Exchange / MICEX) dan BP memiliki 19.75 % saham 
Rosneft. Dengan pemberlakuan sanksi ini, CEO BP Bob Dudley 
dilarang berkomunikasi langsung dengan Presiden Direktur 
Rosneft. Bob Dudley adalah warga negara AS yang juga anggota 
Dewan Komisaris Rosneft. Saat sanksi diumumkan, saham 
Rosneft di MICEX turun cukup signifikan seperti chart di bawah.

          

Sebagai NOC Indonesia, Pertamina tidak luput dari radar 
kepentingan AS dan Rusia. Sehari setelah pengenaan Russia 
Sanction langsung terjadi komunikasi diplomatik antara 
perwakilan negara Rusia dan AS di Jakarta kepada Pertamina. 
AS juga menyampaikan tidak akan berpartisipasi pada acara 
migas internasional rutin International Energy Forum 2014 (IEF14) 
dan World Petroleum Congress ke-21 (WPC) karena berlangsung 
di Moscow, Rusia.

Membaurnya politik dan bisnis menunjukkan betapa ter-
integrasinya satu sektor terhadap sektor lain dan berpengaruhnya 
kebijakan suatu negara pada sektor korporasi negara lain. Guna 
mengembangkan bisnisnya, berbagai korporasi termasuk 
Pertamina perlu menggalakkan kepiawaian korporasi dalam 
memahami konteks global serta menavigasi ranjau kepentingan 
lintas negara ini.• 

*Aneksasi: perubahan luas wilayah negara secara sepihak, dimana Rusia 
mendukung upaya Krimeria untuk melepaskan diri dari Ukraina.
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KESEPAKATAN ULANG. Direktur Utama PGE Rony Gunawan dan Direktur Utama PLN Nur Pamudji  berjabat tangan sebagai tanda disepakatinya perubahan harga 
dasar uap dan harga dasar tenaga listrik panas bumi dalam suatu Head of Agreement (HoA). Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat PLN, pada (24/4).  Menurut 
Rony Gunawan, penyesuaian harga ini berlaku untuk  PJBU dan PJBL yang telah ditandatangani pada tahun 2010 dan 2011. “Ada kenaikan yang signifikan, dimana 
revisi dilakukan tergantung lokasi proyek,” ujar Rony. Adapun kisaran harga dari 9 proyek yang disepakati adalah 7 sen-11 sen USD per kWh.•

Pertamina Resmikan Penamaan 
VLGC Pertamina Gas 2

ULSAN - Penamaan Kapal 
ini diresmikan oleh Direktur 
Pemasaran & Niaga Pertamina 
Hanung Budya dalam acara 
naming ceremony di galangan 
Hyundai Heavy Industries Co. 
Ltd, Ulsan, Korea Selatan, 

PT Pertamina (Persero) 
menambah armada 
kapal milik dengan 
diresmikannya kapal 
pengangkut LPG terbesar 
atau Very Large Gas 
Carrier (VLGC)  yang 
diberi nama Pertamina 
Gas 2. Kapal terbesar 
di dunia tersebut 
melengkapi keberadaan 
VLGC Pertamina Gas 
1, untuk menunjang 
kegiatan distribusi LPG 
domestik.

pada Rabu (23/3).
Kapal VLGC Pertamina 

Gas 2 merupakan sistership 
dari VLGC Pertamina Gas 1 
yang telah diserahterimakan 
kepada Pertamina pada 17 
September 2013 lalu. VLGC 
Pertamina Gas 2 akan menjadi 
kapal milik Pertamina yang ke-
61 dari total 191 kapal yang 
dioperasikan dalam menjamin 
keamanan pasokan energi di 
dalam negeri. Khusus untuk 
angkutan kapal LPG, VLGC 
Pertamina Gas 2 merupakan 
kapal ke-8 dari total 28 kapal 
yang digunakan.

Kontrak pembangunan 
kapal VLGC Pertamina Gas 
2 ini ditandatangani pada 18 
Januari 2013 dengan masa 
konstruksi pembangunan 
kapal selama 14 bulan. 
Selanjutnya kapal VLGC 

akan melalui proses reflagging 
(pergantian bendera Panama 
ke Indonesia) di Singapura 
sebelum memasuki perairan 
Indonesia.

Commiss ion ing  a tau 
yang lebih dikenal dengan 
nama uji coba laut (sea trial) 
telah berhasil dilaksanakan 
dengan baik pa da 13-17 
Apr i l  2014 dan dengan 
proses penyelesaian yang 
cepat. Galangan berhasil 
memberikan konfirmasi serah 
terima kapal dapat dilakukan 
pada 14 Mei 2014. Naming 
c e r e m o n y  m e r u p a k a n 
tahapan terakhir kapal berada 
di area galangan sebelum 
melalui tahapan proses uji 
gas (Gas Trial) di Terminal 
LPG Ulsan.

Dengan selesainya proses 
Gas Trial, selanjutnya kapal 

akan lepas jangkar di lepas 
pantai Ulsan untuk proses 
hand-over ke Pertamina. 
S e b e l u m  m e l a k u k a n 
pe l a ya r an  pe rdana  ke 
Indonesia, akan dilakukan 
pengurusan Port Clearance 
untuk mendapatkan ijin ber-
layar Pertamina Gas 2 dari 
otoritas pelabuhan setempat. 

Kapal VLGC Pertamina 
Gas 2 pada awalnya akan 
digunakan untuk mendukung 
pasokan dan d is t r ibus i 
LPG d i  Indones ia yang 
tahun ini permintaannya 
diperkirakan mencapai 6 
juta ton atau tumbuh sekitar 
8% dibandingkan tahun lalu 
sebesar 5,6 juta ton.

VLGC Pertamina Gas 2 
akan beroperasi dengan pola 



VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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EPDP RESERVOIR ENGINEERING :
MENCETAK RESERVOIR ENGINEER
YANG SELF OTONOM

Pengantar Redaksi: 
Pada November 2013, telah dilakukan Kick Off program 

Early Professional Development Program (EPDP) Reservoir 
Engineering, sebagai bagian dari Pertamina Corporate 
University, dari Korporat. Program tersebut adalah 
proses development peserta yang menjadi standar baru 
dalam pengembangan Jr. Engineer di bidang Reservoir. 
Vice President Upstream Technology Center, Sigit 
Rahardjo sebagai Project Owner, memaparkan kepada 
Energia Weekly terkait implementasi program tersebut.  

Apakah yang dimaksud dengan program EDPD 
Reservoir Engineer? EPDP Reservoir merupakan salah 
satu program pengembangan kualitas SDM di bidang 
Reservoir Engineer pada Direktorat Hulu PT. Pertamina 
(Persero) secara keseluruhan, termasuk di seluruh Anak 
Perusahaan (PT PertaminaEP, PT PHE, PT PEPC). Target 
utama  adalah untuk membentuk platform competency  
sekaligus menciptakan garansi atas kompetensi yang 
sama untuk membentuk seorang Jr. Reservoir Engineer 
yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan current 
and future. Program ini ditujukan kepada pekerja di 
bidang reservoir dengan masa kerja 0 (nol) s/d 3 tahun  
dengan periode program selama 3 tahun, sehingga  
memungkinkan bagi peserta yang berperforma bagus 
untuk diakselerasi.  

Apa tujuan dari program EPDP tersebut? Saat 
ini peru sahaan berusaha meningkatkan kualitas SDM 
di bidang Reservoir dari sisi capability. Isu kapabilitas 
yang dimiliki perusahaan terkait erat dengan gap, baik 
dari aspek usia,  dan jumlah sumber daya manusia yang 
dibutuhkan untuk mencapai aspirasi perusahaan di tahun 
2025.

Program EPDP Reservoir ini digunakan untuk 
memantapkan pengalaman dan kapabilitas seorang 
Jr. Reservoir Engineer agar dapat menjadi seorang Jr. 
Reservoir  Engineer yang Self Otonom, yaitu seorang 
engineer yang memiliki kompetensi baik teknis dan 
soft kompetensi yang ideal untuk dapat mengerjakan 
dan mengimplementasikan knowledge bidang reservoir 
secara mandiri dan benar (good engineering practices)  
dengan memperhatikan aspek-aspek Managerial serta 
Safety. Program ini mengadopsi program pengembangan 
pekerja fresh graduates dari salah satu perusahaan energi 
internasional, yang telah terbukti memiliki kemampuan 
yang bagus didalam menjaga sustainability development 
dari kualitas para engineer-nya.   

Apa kelebihan program EPDP ini di bidang 
pengembangan SDM? Program EPDP Reservoir 

ini merupakan bagian dari strategi pengembangan 
SDM pada Pertamina Corporate University, yang lebih 
menekankan pada pengembangan pekerja dengan 
metode Blended Learning dengan menggunakan Work 
Place Assignment (WPA) sebagai fokus utama, yang 
memiliki tingkat efektifitas pembelajaran lebih baik 
dibanding dengan metode Class Room yang lebih Costly 
dan Time Consume. Metode ini juga terbukti dapat 
membuat seluruh bagian organisasi Reservoir di bidang 
Upstream melakukan koordinasi lintas fungsi bahkan lintas 
Anak Perusahaan di bidang Development, yang selama ini 
belum pernah kita lakukan karena lebih mengutamakan 
pendekatan yang terkesan silo karena hanya terfokus 
pada masing-masing APH atau fungsi. Dengan program 
EPDP ini kita berusaha memberikan pendekatan berbeda 
dari sisi Korporat untuk melakukan development lebih 
terstandar dan terfokus dengan lingkup kompetensi yang 
sama, meliputi seluruh APH. Sehingga pada masa datang 
perusahaan tidak akan kesulitan dalam menemukan Talent 
di bidang reservoir untuk ditempatkan di seluruh bagian 
perusahaan karena kemampuannya telah terstandar.       

  Program ini sesungguhnya terkait erat dengan 
perubahan mindset, bahwa kita sebagai management atau 
atasan/superior adalah pihak yang bertanggung jawab 
terhadap development proccess terhadap bawahan/
subordinat, sehingga penentuan successor menjadi lebih 
mudah dan memberikan keuntungan bagi kelangsungan 
bisnis perusahaan. Disamping itu dalam proses ini ada 
proses coaching dan interaksi two way communication 
dan atasan dituntut untuk dapat melaksanakan Coaching 
secara efektif dan benar. Program EPDP juga menawarkan 
proses development terstruktur dan menjadi daya tarik 
bagi para pekerja baru Pertamina. 

Selain hal tersebut bahwa berbagai inisiatif dan 
project development SDM telah banyak digulirkan, namun 
kebanyakan terkendala didalam pelaksananaannya, 
karena terkesan sebagai “pekerjaan tambahan” bagi 
yang pihak-pihak yang terlibat, dan hal tersebut tidak 
terjadi di program EPDP Reservoir, karena Reward & 
Consequences diterapkan sebagai daya tarik untuk 
mendorong kontribusi aktif  para pihak yang terlibat sebagi 
faktor pembeda. Di awal penerapannya kendala akan 
muncul, dan hal tersebut wajar dihadapi, tetapi selama 
komitmen dimiliki oleh BOD dari Korporat dan APH maka 
kendala tersebut yang sifatnya lebih kepada Change 
Management dapat diatasi. 

Tahun 2014 ini juga akan digulirkan EPDP program untuk 
bidang Geoscience dan Drilling dan Development (Project 
management) dengan harapan dapat mempercepat 
proses standarisasi dalam hal kapabilitas Jr. Engineer 
Direktorat Hulu dan Anak Perusahaannya.•UTC/DSU
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Sinergi Menghasilkan 
‘Energi Lebih”

Sebagai perusahaan besar yang 
telah masuk dalam daftar perusahaan 
di Fortune 500, Pertamina tentunya juga 
dihadapkan dengan tantangan untuk 
membangun hubungan yang sukses 
dengan anak perusahaannya. Diperlukan 
implementasi praktis gaya manajemen 
dan proses pengambilan keputusan 
pada anak perusahaan dengan dukungan 
mekanisme koordinasi terpadu sebagai 
pengejawantahan hubungan sinergi positif 
yang saling mendukung antara pusat 
dan anak perusahaan, sehingga semakin 
memperkokoh posisi Pertamina secara 
nasional dan global. 

Sudah menjadi hal yang jamak untuk 
perusahaan multinasional dimanapun, 
memiliki dukungan dari perusahaan lain 
dalam suatu rangkaian hulu-hilir, termasuk 
dukungan dari anak perusahaan untuk 
kelancaran bisnis induknya. Dukungan 
tersebut direal isasikan dalam tata 
kerja yang khusus dibuat, terbarukan 
dan adaptif sebagai respon terhadap 
perubahan kondisi pasar dan untuk 
meningkatkan efisiensi dan daya saing 
perusahaan secara terintegrasi. Pada 
masing-masing usaha/unit bisnis di 
Pertamina sebaiknya melakukan mapping 
dan mendayagunakan ketersediaan 
support dari anak perusahaan berda-
sarkan informasi atas jenis usaha anak 
perusahaan dan reliability-nya, hubungan 
bisnis induk dengan anak perusahaan, 
stakeholders anak perusahaan, Key 
Performance Indicator induk perusahaan, 
pokok-pokok rencana strategi, dan 
ke bijakan manajemen risiko induk per-
usahaan. 

Keberhasilan pengelolaan bisnis 
perusahaan induk antara lain ditentukan 
oleh efektivitas pengelolaan setiap rantai 
suplai, sehingga anak perusahaan yang 
beragam bidang usahanya perlu dikelola 
dengan baik agar dapat memberikan 
kontribusi yang optimal bagi induknya.
Selanjutnya, akan dapat menghasilkan 
suatu sinergi yang saling mendukung dan 
menguntungkan. 

Dari begitu banyaknya risiko atas 
assets dan kepentingan di Pertamina, 
serta di anak perusahaan seperti PEP, 
PHE, PDSI, PGE, Pertagas, Nusantara 
Regas, dan lain-lain, sangat diperlukan 
adanya mitigasi atas risiko operasional 
maupun risiko proyek. Tentunya setelah 
melalui proses risk analysis dengan 
memilah level risiko mana yang masih 
acceptable dan dapat menjadi own 
retention, mana yang perlu dilakukan 
risk transfer. Pada saat manajemen 
perusahaan menyatakan perlunya di-
lakukan risk transfer, salah satu meka-
nisme yang bisa menjadi keputusan 

adalah dengan menyerahkan sebagian 
atau hampir seluruh dari risiko tersebut ke 
perusahaan asuransi, dengan pene  tapan 
prosentase pengalihan berdasarkan 
kajian risk management dan risk appetite 
dari management team. 

Pemilihan perusahaan asuransi 
sebagai penanggung atas risiko, menjadi 
hal yang krusial karena pembuktian 
suatu perusahaan asuransi itu termasuk 
kategori baik atau tidaknya, terutama 
adalah pada saat terjadi claimable 
accident. Dalam bisnis asuransi, sebe-
narnya yang kita beli (melalui pem-
bayaran premi asuransi) adalah janji.  
Yaitu, janji perusahaan asuransi untuk 
membayar klaim sesuai dengan terms 
& conditions yang disepakati di awal 
periode insurance coverage (istilahnya: 
penutupan asuransi; agak berbeda 
dari kelaziman, di perasuransian istilah 

penutupan disini  art inya memil ik i 
liputan/coverage asuransi, bukannya 
ditutup/diakhiri). Sehingga pada saat 
kita memutuskan untuk ‘mempercayai 
sebuah janji’, hal yang paling dibutuhkan 
adalah adanya faktor trust. Kepercayaan 
tersebut dapat timbul dari suatu proses 
pembuktian, maupun adanya hubungan 
baik yang dapat dipercaya berdasarkan 
sinergi antar kelompok/group, dalam 
hal in i  perusahaan induk dengan 
anak perusahaan maupun di antara 
perusahaan dalam group.

Kinerja anak perusahaan dapat 
se lalu terkontrol oleh regulasi yang di-
kelola induk perusahaan sehingga faktor 
“trust” ini juga didukung oleh proses 
monitoring dan controlling sebagai 
wujud sebuah keselarasan bentuk si-
nergi yang controllable. Profesionalitas 
anak perusahan dalam kegiatan usaha/
upaya pencapaian target produksinya, 
meski dalam konteks sinergi, tetap perlu 
selalu terjaga sebagai wujud pembuktian 
competitivenes sehingga masih berada 

dalam koridor GCG yang berlaku secara 
Group.

Saat ini, masih terdapat beberapa 
akt i v i tas  usaha pada Per tamina 
Group, termasuk pada sebagian be sar 
proyek-proyek Pertamina, yang belum 
memaksimalkan sinergi anak perusahaan. 
Sangat disayangkan jika belum dilakukan 
upaya mendukung ke majuan member(s) 
of the Group, ke cuali j ika memang 
terkendala oleh regulasi yang berlaku. 

Berkaca pada perusahaan Jepang 
atau Korea, dimana set iap usaha 
yang dilakukan manakala memerlukan 
dukungan perusahaan lain, pasti akan 
mendahulukan anak perusahaan, atau 
jika tidak ada: akan mendahulukan 
perusahaan yang berasal negaranya. 
Hal ini bukan tanpa alasan. Dengan spirit 
sinergi, tentunya akan sangat berbeda 
jika dibanding dengan yang tidak ada 
keterikatan sama sekali. 

Pada beberapa kasus sehubungan 
dengan asuransi, beberapa kali terjadi 
klaim asuransi yang berada di grey 
area sehubungan coverage dalam polis 
asuransi dan tetap diupayakan mendapat 
dukungan penyelesaian klaimnya dari PT 
Tugu Pratama Indonesia (TPI), sebagai 
anak perusahaan Pertamina yang 
bergerak di bidang asuransi. Bahkan 
pada beberapa liputan asuransi atas 
risiko yang tidak available di insurance 
market pun, masih tetap dapat terproteksi 
melalui TPI sepanjang untuk mendukung 
kepentingan induk perusahaan dan tidak 
mengorbankan prinsip dan aturan bisnis 
TPI sebagai perusahaan asuransi. 

Dengan adanya expertise di bidang-
nya melalui anak perusahaan yang ada, 
kepentingan Pertamina tetap dapat ter-
jaga secara optimal baik, di antaranya 
dalam hal negosiasi harga (premi), terms 
& conditions, maupun sehubungan 
dengan penanganan klaim asuransi. 
Dalam hal terdapat pembanding secara 
apple-to-apple dari sisi luas cakupan 
proteksi asuransi dan besaran premi, TPI 
dapat dimintakan untuk melakukan right 
to match atau memberi penawaran yang 
lebih baik, sehingga anak perusahaan pun 
ditantang lebih kompetitif dan memiliki 
daya saing di industrinya.

Platform sinergi yang diterapkan, 
ten tunya harus berlandaskan pada 
GCG dan profesionalisme, tanpa harus 
meninggalkan kaidah normatif dalam 
menjalankan bisnis pada masing-masing 
perusahaan. Dimana pada akhirnya 
semua akan bermuara untuk kemajuan 
Pertamina dan Group. Sebagaimana 
pernah ditekankan Dirut PT Pertamina 
(Persero) dalam salah satu town hall 
meeting tahun lalu: Mari bersinergi!

Sikap individualisme, tanpa memedulikan 
nasib l ingkungan sekitar k in i  seolah 
menggeser kearifan lokal bangsa Indonesia 
yang mengajarkan pentingnya gotong royong.

Lihat saja, kerja bakti di pemukiman 
sudah sulit ditemui. Urusan kebersihan dan 
keamanan lingkungan diserahkan kepada 
pengelola perumahan. Jangankan gotong 
royong, antar warga pun belum tentu saling 
kenal. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal 
di perkotaan.

Pemukiman dengan mengadopsi model 
komplek perumahan dengan sistem cluster, 
kian menjamur di berbagai daerah, hingga 
pelosok. Perlahan-lahan sikap individualisme 
mulai menggerus empati dan gotong royong 
antar warga. Sebuah gambaran yang sangat 
dikhawatirkan warga desa Nglanggeran, 
Ke camatan Pathuk, Gunung Kidul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta.

Pekan lalu, bersama sejumlah jurnalis kami 
berkunjung ke kawasan wisata Nglanggeran. 
Kawasan yang seringkali disebut sebagai 
surga tersembunyi itu, menjadi kawasan 
wisata yang tetap menjaga ciri khas dan 
kearifan lokal warga.

Daya tarik kawasan wisata disesuaikan 
dengan kondisi alam yang ada. Yakni 
dengan mengembangkan kawasan Gunung 
Api Purba, yang sangat dijaga kelestarian 
alamnya. Wisa tawan yang ingin menikmati 
gunung dengan material vulkanik tua itu, harus 
melewati titian jalan yang selama ini digunakan 
masyarakat.

Daya tarik lainnya, bendungan tadah hujan 
raksasa atau embung. Masyarakat Gunung 
Kidul yang terbiasa menghadapi musim 
kemarau panjang, biasanya membuat bak 
penampungan air hujan secara berkelompok. 
Ciri khas penam pungan air sebagai ‘tabungan’ 
di musim ke marau itu, dicoba dibuat dalam 
ukuran besar berkapasitas 12 ribu meter 
kubik,  sebagai daya tarik sekaligus menjadi 
sumber air bagi tanaman dan kebun warga.

Warga yang terbiasa menanam tanaman 
buah keras, seperti Durian dan Kakao, kini 
mulai mengembangkan tanaman Durian, 
Kakao serta Kelengkeng kualitas super 
dengan suplai air dari embung.

Jumlah wisatawan domestik dan asing 
yang terus meningkat setiap tahun, disikapi 
dengan mengembangkan homestay. Para 
wisatawan, bisa tinggal di rumah penduduk, 
dimana persyaratan kelayakan rumah pen-
duduk menjadi homestay, ditetapkan melalui 
aturan yang disepakati bersama.

Pendapatan tempat wisata dikelola secara 
mandiri, serta dirasakan langsung masyarakat 
tanpa mengabaikan aturan menyetor pajak 
daerah. “Kami ingin maju tanpa meninggalkan 
ciri khas masyarakat setempat,”kata Sudiyono, 
penggerak wisata dan kelompok masyarakat 
petani Nglanggeran.•



RESUME
PEKAN INI
HARGA INDEKS PASAR BBN DIREVISI
JAKARTA (Koran Tempo) – Kementerian 
ESDM merevisi harga indeks Bahan Bakar Nabati 
(BBN) untuk biodiesel yang akan dicampur 
dalam BBM bersubsidi. Semula harga indeks 
menggunakan harga patokan ekspor biodiesel, 
kini didasari Mean of Platts Singapore (MOPS) 
Gasoil. Dalam keputusan Menteri ESDM No. 
2185K/12/MEM/2014, harga indeks pasar 
biodiesel ditetapkan sebesar 103,48 persen dari 
rata-rata MOPS bulan sebelumnya. Penetapan 
ini setelah melihat statistik ada kecenderungan 
tren harga patokan ekspor biodiesel mengikuti 
pola harga MOPS solar. Ketua Asosiasi Produsen 
Biofuel Paulus Tjakrawan mengatakan, pelaku 
industri biodiesel mengapresiasi upaya pemerintah 
mendorong penggunaan biodiesel di dalam negeri 
dengan mengubah harga indeks pasar. Tapi Paulus 
meminta  agar ada peninjauan mengenai harga 
setelah formula baru ini berjalan. 

PENGENDALIAN KONSUMSI SOLAR
JAKARTA (Kompas) – Pengendalian konsumsi 
BBM bersubsidi tahun ini akan difokuskan 
pada minyak solar, menyusul tingginya tingkat 
penyalahgunaan jenis BBM bersubsidi itu di 
sejumlah daerah. Penerapan pengendalian 
ter sebut diprioritaskan di daerah industri 
dan pertambangan. Direktur Pemasaran & 
Niaga Pertamina Hanung Budya menyatakan, 
pengendalian dan pencegahan penyalahgunaan 
solar harus diintensifkan untuk menjaga agar 
kuota solar dalam APBN 2014 tidak terlampaui. 
Sementara anggota Komite BPH Migas Ibrahim 
Hasyim menyatakan realisasi konsumsi solar 
bersubsidi dikhawatirkan melampaui kuota karena 
kuotanya turun 1,7 juta kiloliter dibanding realisasi 
konsumsi solar bersubsidi tahun lalu. Oleh karena 
itu, BPH Migas memutuskan untuk mengendalikan 
kon sumsi solar bersubsidi dengan membagi 
kuotanya per kota atau kabupaten. Berdasarkan 
Peraturan Presiden, pemerintah daerah berhak 
mengeluarkan rekomendasi terhadap konsumen 
tertentu yang diperbolehkan menggunakan BBM 
bersubsidi. Menurut Ibrahim, pihaknya bersama 
dengan badan usaha mencoba membuat jabaran 
kuota BBM bersubsidi per kota atau kabupaten 
untuk dialokasikan per bulan ke badan penyalur 
ma sing-masing. Selain itu, akan dikeluarkan 
kebijakan pengendalian distribusi BBM bersubsidi 
sesuai sisa kuota dibagi jumlah hari tersisa hingga 
akhir tahun. Pengitiran atau pengetatan pasokan 
BBM bersubsidi itu untuk menjaga agar kuota ti dak 
terlampaui.•RIANTI
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Jadikan Tata Nilai 6C sebagai 
Pola Tindak Sehari-hari

Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor memaparkan berbagai pencapaian 
Pertamina sebagai bukti bahwa perusahaan ini telah mengimplementasikan 
tata nilai 6C.
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BALIKPAPAN - Upaya RU 
V untuk terlibat aktif se cara 
konsisten dalam ber bagai 
kegiatan berbagi penge tahuan 
diwujudkan da lam Forum 
Knowledge Ma nage ment 
(KOMET) yang diadakan pada 
17 April di Ruang Solar, Kantor 
Besar RU V. 

D a l a m  s e g m e n  E x -
pert Forum, dihadirkan se-
jumlah narasumber, yaitu 
Choiron (QM Refining) yang 
memaparkan QM Awareness, 
Budi Anggoro, Production 
Manager yang menjelaskan 
Akselerasi Program CPDP 

Sharing Knowledge di RU V Balikpapan 
di RU V. Sementara, ma-
ter i  Pembangunan Sus-
tainable Maintenance Per-
formance melalui Pene rapan 
Maintenance Management 
Improvement Program di-
bawakan oleh Agus Maulana, 
Maintenance Execut ion 
M a   n a g e r.  S e m e n t a r a 
Vice President Planning & 
Optimization Michael Ricardo 
Sihombing membahas Strate-
gic Target perusahaan. 

An tusiasme RU V dalam 
memupuk budaya berbagi 
pengetahuan ditunjukkan 
de ngan kehadiran seluruh 

lini pekerja RU V. Forum  ini 
diadakan dengan spi rit untuk 
pelestarian aset perusahaan 
b e r u p a  p e n g e  t a h u a n , 
keterampilan dan pe ngalaman 
opersional serta manajerial 
yang dimi l ik i  para insan 
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JAKARTA – Tahun 2014 
adalah tahun terakhir ta-
hapan dalam road map 
program pengembangan 
budaya tata nilai 6 C bagi 
seluruh pekerja Pertamina 
dan anak perusahaan. Untuk 
memaksimalkan penerapan 
6C, Direktorat SDM Pertamina 
melaksanakan Values Based 
Development Program (VBDP) 
Modul K24, di Board Room 
Hotel Borobudur Jakarta, 
Rabu (16/4).

Seminar sehari VBDP 
Modul K24 ini dihadiri oleh 
jajaran Direksi, SVP dan 
VP Pertamina dan anak 
perusahaan yang diharapkan 
dapat menjadi role model 
bagi bawahannya dalam 
penerapan budaya tata nilai 
6 C (Clean, Competitive, 
Confidents, Cutomer Fo-
cused, Commercial, Capable) 
sebagai aktifitas sehari-hari. 

“Kita sudah melewati 6 
tahun perjalanan transformasi 
budaya. Tahun 2014 tahun 
terakhir internalisasi tata nilai 
6C dan hal ini berarti harusnya 
sudah mengakar dan menjadi 
pola tindak seluruh insan 

Pertamina kapanpun dan 
di mana pun berada. Karena, 
praktik tata nilai 6C sangat 
selaras dengan pro gram 
transformasi Pertamina,” 
ungkap Direktur SDM Per-
tamina, Evita M. Tagor saat 
membuka acara seminar.

Evita mengatakan bahwa 
tata ni lai 6C terkandung 
azas kejujuran, kepercayaan, 
usaha keras dalam menga-
lahkan persaingan usaha, 
profit maximizing, customer 
service excellent, project 
management dan semangat 
untuk selalu meningkatkan 
keahlian di bidang masing-
masing. “Pencapaian target 
perusahaan dan masuknya 
Pertamina dalam Fortune 500 
di urutan 122 tersebut tidak 
lepas dari implementasi tata 
nilai 6C,” tegasnya.

Hadir sebagai pembicara 
dalam seminar tersebut di 
antaranya mantan Direk-
tur Umum Waluyo, mantan 
D i r e k t u r  S D M  R u k m i 
Hadihart in i  dan mantan 
Direktur Keuangan Ferederick 
ST Siahaan. Sela in i tu, 
Pertamina juga mengundang 

Direktur Utama PT Kereta Api 
Indonesia, Ignasius Jonan 
dan CEO General Electric 
Indonesia, Handry Sandiago. 
Mereka menyampaikan materi 
dari masing-masing point tata 
nilai 6C tersebut.

“Saya sangat mendukung 
program seperti ini karena 
saya pendukung utama 
proses pengembangan value. 
Menurut saya, any employee 
yang akan maju memerlukan 
kemampuan values dan 
ke mampuan k iner janya. 
Ini sangat positif dan saya 
sangat senang karena leader-
nya Pertamina sangat aktif 
dalam implementasi tata nilai 

perusahaan,” ungkap Handry.
Sementara itu, Ignasius 

Jonan dalam kesempatan 
seminar tersebut turut berbagi 
i lmu  dan  penga laman. 
Dirinya mengemban tugas 
besar di saat kondisi KAI 
merugi sehingga di awal 
kepemimpinannya Jonan 
harus kerja keras untuk mem-
bangkitkan kembali KAI.  Kerja 
keras tersebut membuahkan 
keberhasilan. Hal utama 
yang dilakukan oleh Jonan 
adalah customer focus 
untuk kembali merebut minat 
masyarakat menggunakan 
jasa transportasi kereta 
api.•IRLI

Pertamina. Dengan harapan 
program tersebut dapat 
mendukung keberhasilan 
pengolahan bisnis sesuai visi 
dan misi Pertamina.• KEISHKARA 

HANANDHITA PUTRI

DUMAI -  Refinery Unit (RU) 
II Dumai melalui Unit HR RU II  
menye lenggarakan Workshop 
Pengenalan Anatomi Kapal & 
Investigasi Witness. Kegiat-
an tersebut bertujuan untuk 

RU II Dumai Menggelar Workshop Anatomi Kapal 
& Investigasi Witness

mengendalikan Losses Crude, 
BBM/BBK & Intermedia 
pada kegiatan louding atau 
discharging. 

Pelaksanaan kegiatan 
tersebut berlangsung  pada 

3-4 April lalu di Hotel Pangeran, 
Pekanbaru. Dengan jumlah 
peserta sebanyak 22 orang.

Acara dibuka langsung 
oleh Coordinator OPI, As mani-
dar dengan instruktur Assisten 

Manager Cargo Control Aldus 
Yoseph,  OPI Coach  James 
Simanjuntak, Ma rine Terminal 
Safety Ins pector Azhar  dan 
Mar ine Termi  na l  Safety 
Inspector Anthony.•RU II
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Di hadapan pekerja RU IV, Senior Vice President (SVP) Refining 
Operation Suhaimi menegaskan perlunya alignment rencana kerja 
RU IV antar fungsi terkait di Pusat dan RU IV.

Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo menegaskan reputasi perusahaan tidak boleh ditangani ala kadarnya. 

Menjaga Reputasi BUMN di Tahun Politik
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JAKARTA - Beratnya menjaga 
reputasi perusahaan di tahun 
2014 yang merupakan ta hun 
Pemilu dan Pilpres, me  mang 
terasa berat. Para Corporate 
Secretary BUMN harus pandai 
menyiasati  permintaan yang  
da tang dari orang-orang par-
tai politik  yang meminta jatah 
ini dan itu. 

Demikian  persoalan ter-
sebut diangkat dalam diskusi  
Sinergi Corporate Secretary 
B U M N  2 0 1 4  d e n g a n 
tema “Menjaga Reputasi 
Perusahaan di Tahun Politik”, 
di Hotel Sari Pan Pacific, 
Jakarta, pada  Rabu (16/4). 
Diskusi yang diselenggarakan 
majalah BUMN Track dibuka 
oleh Staf Ahli  Bidang SDM dan 
TI Menteri BUMN A. Pandu 
Jayanto. Bertindak sebagai 
narasumber  ialah Corporate 
Secretary Pertamina Nursatyo 
Argo, Corporate Secretary 
PT Bank Mandiri Tbk. Nixon 
Napitupulu dan  Staf Ahli  
Bidang Investasi dan Sinergi 
Kementerian BUMN Herman 
Hidayat, selain Pemimpin 
Redaksi BUMN Track Hadi  M. 
Djuraid yang bertindak selaku 
moderator. 

Dalam kesempatan ter-
sebut Nursatyo  Argo me-

CILACAP – Guna menyelaraskan pemikiran antara 
RU IV dan Kantor Pusat, maka diperlukan adanya 
suatu alignment rencana program kerja melalui 
dialog bersama dan sharing knowledge antara 
tim manajemen RU IV dan tim manajemen Kantor 
Pusat. Hal tersebut disampaikan oleh Senior Vice 
President (SVP) Refining Operation Suhaimi saat 
melakukan kunjungan kerja ke RU IV Cilacap, 
pada (7/4).

Dalam pembahasan alignment rencana kerja 
RU IV tahun 2014, tercapai suatu kesepakatan 
perlunya perhatian seluruh pekerja untuk fokus 
pada aspek safety dan reliability guna mencapai 
target yang diharapkan pada akhir tahun. 

“Strategi RU IV untuk meningkatkan margin 
pada dasarnya masih relevan. Karena untuk  
memaksimalkan profit, kita harus fokus pada aspek 
safety dan reliability. Dua hal tersebut merupakan 
guideline utama kita dalam menjalankan sektor 
operasional. Sekarang, kita harus menerjemah-
kannya menjadi rencana kerja yang faktual dan 
realistis sesuai dengan kondisi kerja di lapangan,” 
tutur Suhaimi.

Suhaimi menegaskan, ada beberapa hal yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan kedua aspek 
tersebut di tahun 2014. Yaitu,  perbaikan sistem 
terutama dalam bidang safety sehingga tidak 
meninggalkan masalah bagi bidang operasional 
perusahaan dan optimalisasi sistem tracking di RU 
IV. Selain itu, seluruh program hendaknya dimonitor 
progress-nya sehingga rencana yang berjalan 
benar-benar terimplementasi dengan baik. 

Untuk keandalan kilang, Suhaimi mengingatkan, 
perlu adanya perbaikan sistem pembinaan pekerja 
atau coaching secara menyeluruh mulai dari tingkat 
manajerial hingga operator. Menurutnya, satu hal 
yang tidak kalah penting dalam sistem coaching ini 
adalah perlunya validasi kompetensi mulai tingkat 
operator, section head, hingga manajer sehingga 
pengelolaan kilang dapat berjalan dengan optimal. 

“Aspek fundamental lain yang harus diperhatikan 
adalah bagaimana menciptakan sustainability atau 
keberlangsungan bisnis perusahaan agar dapat 
terus beroperasi ditengah arus globalisasi seperti 
saat ini,” tambah Suhaimi.

Hal senada juga disampaikan oleh GM RU IV Edy 
Prabowo. “Untuk mencapai seluruh target tersebut, 
strategi yang kami laku kan utamanya adalah 
dengan meningkatkan as pek safety dan reliability 
di samping langkah-langkah lainnya seperti efisiensi 
refinery fuel & loss, pencapaian Proper hijau, 
serta melakukan employee engagement untuk 
mendukung langkah sustainability,” ujarnya.•RU IV

negaskan, reputasi bagi 
perusahaan merupakan hal 
yang mahal. Karena itu tidak 
bisa dilakukan ala kadarnya. 

Argo menyontohkan 
kasus  tumpahan minyak BP 
di Teluk Meksiko tahun 2009. 
“Hanya dalam waktu 4 tahun, 
BP mampu menyelesaikan 
masalah. Walaupun mereka 
harus menjual asetnya. Ha-
silnya, reputasi BP sampai 
sekarang tetap terjaga,” lanjut 
Nursatyo. 

Di tahun 2014 ini, In do-
nesia mengadakan Pe milu 

yang akan menghasilkan 
stakeholders baru  BUMN, 
yai tu pemerintahan dan 
anggota DPR baru.  “Karena 
itu, Corporate Secretary 
harus bisa meme takan pesan 
utama yang dikehendaki oleh 
stakeholders.  Dalam hal 
Pertamina, kuncinya adalah 
security of supply dan kualitas 
BBM. Selanjutnya adalah 
trans paransi,” kata Nursatyo. 

Sementara Nixon dari 
Bank Mandiri menyebutkan 
kehidupan sebuah bank 
tergantung pada dua hal, 

yaitu likuiditas dan reputasi.  
“Likuiditas untuk sebuah 
bank itu ibarat darah. Kalau 
likuiditasnya habis, maka  
bank itu akan tutup,” kata 
Nixon. 

Sedangkan reputasi buruk 
dapat menjatuhkan bank. 
“Jadi bukan credit risk, bukan 
pula operation risk yang akan 
menjatuhkan bank,” ujarnya. 

Diskusi pun berlanjut 
dengan tanya jawab yang 
berlangsung seru dan me-
masuki  area yang bersifat 
po litis.•URIP

JAKARTA – Dalam rangka 
meningkatkan pemahaman 
manajemen kiner ja para 
karyawan, PT GMF Aeroasia 
( G a r u d a  M a i n t e n a n c e 
Facility Aeroasia) sebagai 
anak usaha dari PT Garuda 
Indones ia  mengundang 
tim Quality Management 
Pertamina untuk berbagi ilmu 
bagaimana pengelolaan bisnis 
perusahaan berbasis kriteria 
kinerja ekselen.

D i  hadapan  j a j a r an  
Executive Vice President 
Finance PT GMF AeroAsia, 
Gatot Satriawan, jajaran 
VP dan jajaran GM Garuda 
serta tim management GMT, 
Quality Management Manager 
GA Pertamina, Faisal Yusra 
memaparkan hal-hal apa saja 
yang dilakukan oleh Pertamina 
untuk meningkatkan kinerja 
berbasis pada Kriteria Kinerja 
Ekselen Pertamina (KKEP).

Capai Kinerja Ekselen, 
Pertamina Sharing Knowledge ke Garuda

Dari hasil diskusi di Aula 
GMF Bandara Soekarno Hatta, 
Selasa (22/4), Faisal me nilai 
persoalan yang diha dapi GMF 
bukanlah kepada knowledge-
nya, namun kendala ada 
pada imp lementas inya. 
“Quality Management harus 
berkelanjutan jangan berhenti 
begitu saja. Pilar bekerja 
kita adalah plan, do, check, 
action dengan melakukan 
continuous improvement 
dan menghasilkan innovation 
sebagai upaya KKEP untuk 
menuju world class company,” 
ungkap Faisal.

Dikatakannya bahwa 
metode assessment berbasis 
KKEP diharapkan mampu 
membentuk cara berpikir 
komprehensif dan fokus pada 
hal-hal yang esensial bagi 
perusahaan, sehingga mampu 
memberikan feedback yang 
strategis dan actionable. Di 

samping itu, KKEP dinilai 
sebagai performance ma-
nagement system yang dapat 
diandalkan dan efektif untuk 
meningkatkan kiner ja di 
lingkungan bisnis Pertamina 
serta diharapkan mampu 
menjadi best practice bagi 
perusahaan lainnya.

Sementara Gatot Satria-
wan memandang model 
mana jemen kinerja yang 

dilakukan oleh Pertamina 
sangatlah praktis sehingga 
akan mudah bagi Garuda 
untuk dapat menerapkannya 
seperti Pertamina. “Ini sangat 
berharga bagi kami,” ujarnya.

H a l  s e n a d a  j u g a 
disampaikan Rahmat Hanafi. 
“Jadi apa yang kita lakukan 
harus selalu dimonitor dan 
dievaluasi secara berkala,” 
ujar Rahmat.•IRLI

 
  

Faisal Yusra memaparkan apa saja yang dilakukan oleh Pertamina untuk 
meningkatkan kinerja berbasis pada Kriteria Kinerja EkselenPertamina (KKEP).
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Management Walkthrough 
SVP Refining Operation 
ke RU IV Cilacap
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Bazma RU II Dumai
Bantu Pedagang Kecil
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Dr. Herawati Soekardi bersama kupu-kupu yang dikembangbiakkan di Taman 
Konservasi Kupu-kupu.
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Menyulap Lahan Kritis Jadi 
Taman Kupu-kupu
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LAMPUNG - Rumah pang-
gung kayu beridri di atas lahan 
asri, dikelilingi sekitar 200 
jenis tanaman, di kawasan 
Gunung Betung, Lampung. 
Dr.  Herawat i  Soekard i 
- sang pemil ik rumah - 
menyambut kami dengan 
ramah. Setiap akhir pekan, 
istri Ir. Anshori Djausal,  ini 
bersama keluarga berkumpul 
di rumah panggung yang 
berada di areal Taman Kupu-
kupu Gita Persada. Rumah 
panggung yang dijadikan 
sebagai tempat menerima 
para tamu dari anak PAUD 
hingga peneliti yang tertarik 
dengan pelestarian kupu-
kupu. 

Kecintaan perempuan 
kelahiran Palembang, 14 
Agustur 1951 ini pada kupu-
kupu telah menyelamatkan 
lahan hutan Gunung Betung 
yang kritis. Gunung Betung 
adalah bagian dari kawasan 
hutan konservasi yang berda 
di wilayah Bandar Lampung 
dan Lampung Selatan. Pada 
awal reformasi hutan sempat 
gundul, dan berubah menjadi 
lahan singkong. 

K e g e l i s a h a n  d o s e n 
Unila ini dijawab dengan 

m e m b a n g u n  t a m a n 
k o n s e r v a s i  k u p u - k u p u 
be rmoda l  c i n ta .  “Saya 
bersama suami membangun 
taman penangkaran kupu-
kupu dengan membebaskan 
tanah pemerintah yang sudah 
‘dikapling’ warga seluas 4 
ha”.  Taman Kupu-Kupu Gita 
Persada dijadikan Herawati 
sebagai model penangkaran 
dan konservasi kupu-kupu 
khas Sumatera.

Menangkarkan kupu-
kupu bukan dilakukan dengan 
membawa kupu-kupu ke 
lahan tersebut. Melainkan 
menanami lahan kritis, dengan 
berbagai  jen is  tanaman 
inang bagi larva, atau ulat 
yang akan menjadi kupu-
kupu. “Ulat hanya memakan 
tanaman khusus yang menjadi 
inangnya, sehingga kunci 
sikluas konservasi kupu-kupu 
diawali dari tanaman inang 
dan larva atau ulatnya,”jelas 
Herawati.

Dari hanya 7 jenis tanaman 
dan kupu-kupu, kini Taman 
Kupu-kupu Gita persada 
telah memiliki lebih dari 170 
jenis kupu-kupu Sumatera 
berikut tanaman inangnya. 
Atau sekitar 10 % dari total 

jenis kuku-kupu Sumatra 
yang mencapai 1.500.

Herawati juga mengajak 
m a s y a r a k a t  s e t e m p a t 
membudidayakan tanaman 
inang ulat, sebagai kegiatan 
tambahan dan tak lag i 
membabat hutan. Melihat 
s e m a n g a t  H e r a w a t i , 
P e r t a m i n a  M a r k e t i n g 
Operation Region II membantu 
melalui kegiatan penanaman 
12 ribu tanaman inang larva. 
“Pertamina menerima konsep 
kami,  karena menanam 
pohon itu t idak sekadar 
diartikan menghijaukan hutan 
saja. Tetapi juga memikirkan 
kelangsungan rantai makanan 
yang otomatis menjadikan 
hu tan  sebaga i  t empa t 

konservasi keanekaragaman 
hayati,” papar  Herawati 
panjang lebar.

“ I n i  a d a l a h  b e n t u k 
simbiosis mutualisme dari 
inisiatif masyarakat dengan 
korporasi dalam berkontribusi 
kepada masyarakat lebih luas, 
terutama dalam menjaga 
kelestarian kenakaragaman 
hayat i ,”sambut External 
Relat ions MOR I I  A l ic ia 
Irzanova.                    

Kehadiran Taman Kupu-
kupu Gita Persada tidak 
sekada r  mengh i j aukan 
kembali lahan Gunung betung, 
tetapi juga telah menyediakan 
laboratorium alam bagi dunia 
pendidikan. •DSU

J A K A R TA — P e r t a  m i n a 
Foundation menganugerah-
kan dana mini hibah untuk 
21 sekolah binaan program 
Sekolah Sobat Bumi untuk 
pengembangan model peles-
tarian keanekaragaman hayati 
berbasis sekolah.

Penganugerahan dibe-
rikan oleh Direktur Eksekutif 
P e r t a m i n a  F o u n d a t i o n 
Nina Nurlina Pramono saat 
Sarasehan Publik Sekolah 
Sobat Bumi bertema “Berbagi 
Inspirasi Model Pengelolaan 
Sumberdaya Hayati  ber-
basis Sekolah” yang dise leng-
garakan Pertamina Foun dation 
bersama Yayasan Kehati di 
Jakarta, (17/4). 

Pember ian  anugerah 
di   dasarkan pada proposal 
terbaik dari 70 sekolah bi-

Pertamina Foundation Anugerahi 
21 Sekolah Binaan Sekolah Sobat Bumi

naan yang dilakukan oleh 7 
SDN Sekolah Sobat Bumi 
Champions.  

Nina mengatakan, project 
yang dirancang Sekolah Sobat 
Bumi, khususnya bersama 
Yayasan Kehati melaksanakan 
tiga project sekaligus. Yakni, 
membuat Kebun Raya Mini, 
menciptakan Kantin Sehat, dan 
Pengelolaan Limbah Sekolah. 

“Kami tentu berharap, 7 
SDN Sekolah Sobat Bumi 
Champions bersama 70 seko-
lah binaan lainnya menjadi 
pionir dalam pengembangan 
keanekaragaman hayati di 
Indonesia,” tegas Nina. 

Lebih lanjut katanya, setiap 
orangtua tentunya meng-
inginkan anaknya sehat. Untuk 
itulah  penting untuk mendorong 
Kantin Sehat di setiap sekolah. 

Tujuannya agar sekolah dapat 
dapat menyediakan ragam 
pangan yang aman, bergizi, 
bermutu, dan lebih bagus jika 
dihasilkan dari Kebun Sekolah. 
Sedangkan, limbahnya dapat 
dikelola secara maksimal. 

“Institusi sekolah meru-
pakan elemen penting untuk 
membentuk pola berpikir, 
pemahaman, tindakan dan 
perubahan perilaku generasi 
masa depan,” pungkas Nina.

Sementara i tu, Ketua 
Yayasan Kehati MS Sembiring 
menga takan ,  I ndones ia 
adalah negara yang memiliki 
keanekaragaman hayat i 
melimpah dengan penghasil 
400 jenis tanaman buah, 370 
tanaman sayur, 70 tanaman 
berumbi, dan 55 jenis rempah-
rempah. Sayangnya, hal ini 

belum dapat dikelola secara 
optimal. 

“Kita masih saja sering 
mendengar adanya anak yang 
memiliki masalah dengan gizi,” 
tegas Ketua Yayasan Kehati 
MS Sembiring. 

Dalam sarasehan setengah 
hari tersebut juga dipamerkan 
hasil pengolahan dari sekolah-
sekolah pene rima manfaat 
program Sekolah Sobat Bumi. 

Sarasehan Publik dise-
lenggarakan dengan tujuan 
untuk menginformasikan 
kepada publ ik mengenai 
program keanekaragaman 
hayati terpadu  Sekolah Sobat 
Bumi,  berbagi pengalaman dan 
pembelajaran dalam program 
pengelolaan sum berdaya 
hayati terpadu Se kolah Sobat 
Bumi, men dapatkan masukan 

dari hasil pembelajaran, serta 
dukungan untuk pelaksanaan 
program selanjutnya dari 
berbagai pihak. 

Ketujuh sekolah dasar 
yang dibina oleh Pertamina 
Foundation dan Yayasan Ke-
hati untuk program keane-
karagaman hayati terpadu 

Sekolah Sobat Bumi adalah 
SDN 83 Pekanbaru, SDN 
Metro 4 Lampung, SDN 
Ben  dungan Hilir 12 Jakarta, 
Sekolah Citra Alam Ciganjur, 
SDN Bantarjati 9 – Bogor, SDN 
Ungaran - Jogjakarta, dan 
SDN 3 Balikpapan.•PERTAMINA 

FOUNDATION

DUMAI - Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU 
II Dumai terus berusaha melakukan terobosan 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
Ummat khususnya yang ada di kota Dumai. 
Pada Kamis (3/4), pengurus BAZMA RU II 
Dumai yang diwakili oleh surveyor area Dumai 
Kota dan sekitarnya H. Zulmihardi dan H. Taslim 
menyerahkan bantuan usaha bagi mustahik 
kota Dumai yaitu bantuan sebuah becak barang 
yang dimodifikasi sebagai tempat berjualan buah 
kepada Yanti. 

Yanti merupakan mustahik yang tinggal di 
Jalan Cemara Gang Kampung Baru 2 Kecamatan 
Dumai Kota dan berprofesi sebagai tukang jual 
buah. Sebelumnya, Yanti menyewa becak barang 
yang digunakannya untuk menjual buah dengan 
biaya sewa Rp.150.000 per bulan. 

“Semenjak suami saya meninggal, kehidupan 
keluarga sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
saya dengan meneruskan usaha yang telah 
dirintis oleh suami sejak dulu, yaitu berjualan 
buah keliling. Alhamdulillah, BAZMA telah 
membantu keluarga saya dengan membelikan 
sebuah becak barang untuk berjualan buah 
sehingga saya tidak perlu menyewa becak lagi. 
Tidak pernah terpikirkan, saya mempunyai becak 
barang sendiri,” tutur  Yanti pada saat menerima 
bantuan.•RU II

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
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JAKARTA – Sebanyak 24 booth mitra 
binaan dari SME & SR Partnership Program 
Pertamina mengikuti ajang Internasional 
Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2014, di 
Balai Sidang Jakarta Convention Center. 
Acara yang berlangsung sejak 23-27 April 
ini memamerkan berbagai hasil produk 
karya kerajinan asal Indonesia yang unik dan 
berkualitas dari berbagai daerah di Indonesia.

Acara  dibuka oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY), pada Rabu 
23 April 2014.  Dalam pidatonya SBY 
mengimbau para pengunjung domestik 
maupun internasional untuk tidak hanya 
melihat, dan mencintai produk Indonesia, 
namun juga membelinya. 

Pameran kerajinan terbesar di Indonesia 
ini diikuti sekitar 1.600 perusahaan yang 
merupakan perajin, produsen dan pengusaha 
handicraft dari berbagai daerah di Indonesia. 
Mereka terdiri dari 6.698 swasta, 450 dinas, 
137 Badan Usaha Milik Negara. 

Produk yang dipamerkan antara lain per-
hiasan, pakaian, aksesori, suvenir, kerajinan 
tangan, dan peralatan rumah tangga. Tak 
hanya diikuti oleh peserta dalam negeri, 
INACRAFT tahun ini juga diisi oleh peserta 
dari Irak, Vietnam, Hong Kong, dan Dubai.

PJS Koordinator SME & SR PP, Pertamina, 
Medianto T. Herawan, mengungkapkan, bagi 
Pertamina khususnya SME & SR PP, Inacraft 
menajdi ajang eksibisi kelas satu  di Indonesia, 
sehingga kita harus berpartisipasi khususnya 
untuk melibatkan para mitra binaan agar 
tampil secara nasional di eksibsi nomor wahid.

“Semua competitor dan eksibitor ada 
disini. Ini kita lakukan setiap tahun, agar 
mereka terbiasa untuk tampil dan berkompetisi 
secara sehat, dan menampilkan karya terbaik 
mereka untuk Indonesia,” katanya.

Medianto menuturkan bahwa para mitra 
binaan tersebut diseleksi dari segi keko-
kohannya. Mereka yang sudah establish 
dipilih, namun tidak menutup kemungkinan 
juga adanya mitra binaan baru, seperti peng-
rajin batu, “Tewe-tewe Art” dari Jakarta. 
“Kami tetep tampilkan yang terbaik, yang 
merepresentasikan Pertamina sebagai World 
Class Company,” imbuhnya.

Program pembinaan terhadap para 
pengusaha kecil dan menengah terus 
dilakukan oleh  SME & SR PP, Pertamina. 
Medianto menuturkan bahwa umumnya mitra 
binaan akan dibina selema 3 tahun setelah itu 
akan dilepas biar mandiri.

Ke depannya, Medianto mengatakan SME 
& SR PP terus melanjutkan program-program 
yang sudah berjalan sebelumnya  di berbagai 
bidang.•SAHRUL

MEDAN - Dalam rang ka 
memperingati Hari Bumi, 
Soba t  Bumi  I ndo  nes ia 
Regional Medan menye-
lenggarakan program cinta 
lingkungan berjudul Halo Sob 
pada Minggu, 20 April 2014 
pagi di Lapangan Merdeka, 
Medan.

Kegiatan yang dikoordinir 
oleh organisasi independen 
yang dibentuk oleh pene-
r i m a  B e a s i s w a  S o b a t 
Bumi Pertamina dimulai 
dari aksi long march dari 
Bundaran SIB ke Lapangan 
Merdeka, Medan. Kemudian 
di lanjutkan dengan aksi 
theatrical, pembacaan puisi, 
penggalangan tanda tangan 
peduli lingkungan, dan pem-
berian pohon kepada warga 
yang beraktivitas di Lapangan 
Merdeka.

“Aksi ini dilaksanakan 
secara serentak oleh Sobat 
Bumi Indonesia dari Aceh 
sampai Papua,” ungkap 
Koordinator Organisasi Sobat 
Bumi Indonesia Regional 
Medan, Apriandi Syahputra.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, mahasiswa se mester 
6 Fakultas Ilmu Bu daya (FIB) 
Universitas Sumatera Utara 
(USU) terse but menyebutkan, 
pihaknya menyediakan 50 
pohon Rambutan, durian, dan 

mahoni yang akan diberikan 
kepada warga. Warga yang 
menukarkan sampah se-
banyak satu kantong plastik 
akan mendapatkan satu 
buah pohon. “Tujuan kami 
adalah meng ajak mayarakat 
mencintai lingkungan,” lanjut-
nya.

Disebutkan oleh Ap-
riandi bahwasanya dirinya 
memben tuk  o rgan i sas i 
Sobat Bumi Indonesia yang 
tidak hanya berisi penerima 
Beasiswa Sobat Bumi Per-
tamina saja tetapi juga re-
lawan Sobat Bumi dari ma-
hasiswa USU.

“Total relawan Sobat Bumo 
berjumlah 70 orang. Relawan 
yang ikut berpartisipasi pada 
kegiatan kali ini sekitar 40 
orang,” tambahnya.

Customer Relation Perta-
mina Marketing Operation 
Region (MOR) I Sumbagut, 
B ras to  Ga l i h  Nug roho 
menyebutkan, sejak 2011 
CSR Pertamina mela lu i 
Pertamina Foundation (PF) 
telah menggulirkan Beasiswa 
Sobat Bumi.

“Setiap tahunnya kami 
memilih sekitar 10 mahasiswa 
semester 5 di setiap universitas 
pilihan untuk mendapatkan 
beasiswa. Untuk di Medan, 
kampus yang terpilih adalah 

USU. Seleksi dilakukan oleh 
pihak PF, MOR I, dan USU,” 
ujarnya.

Brasto menyebutkan 
bahwa Beasiswa Sobat Bumi 
diberikan kepada mahasiswa 
semester 5 sampai dirinya 
lulus (maksimal semester 8).

“Pihak Pertamina akan 
membayarkan uang kuliah 
mereka langsung kepada 
universitas. Selain itu, mereka 
mendapatkan uang saku 
sebesar Rp 500 ribu setiap 
bulannya dari Pertamina,” 
lanjutnya.

Brasto menje laskan, 
kri teria seleksi penerima 
Bea  s i swa  Soba t  Bum i 
adalah prestasi akademik, 

pengalaman organisasi , 
kepemimpinan, ide dan kreasi 
di bidang lingkungan, dan 
diutamakan dari kalangan 
tidak mampu.

“Mereka bukan hanya 
mendapatkan beas iswa 
semata. Namun mereka 
diharuskan membuat pro-
g r a m  y a n g  m e n g a j a k 
masyarakat cinta lingkungan. 
Jadi, mereka bertindak selaku 
duta lingkungan dan duta 
Pertamina,” tambahnya.

Tary (32), salah satu 
pengun jung, menyatakan 
senang melihat program ini.

“Hebat ya mahasiswa 
binaan Pertamina bisa mela-
kukan hal ini, ujarnya.•MOR I

MOJOKERTO –  Pertamina 
Motor Club (PMC) Chapter 
Surabaya menggelar bakti 
sosial, pada Jumat (18/4), 
berupa bantuan peralatan 
sekolah dan bantuan dana 
kepada 266 anak-anak siswa 
dari sejumlah TK, SD, SMP 
dan panti asuhan di Desa 
Kembangbelor.

Bantuan diberikan oleh tim 
PMC Pusat yang diketuai oleh 
Sutrisno dan tim PMC Chapter 
Surabaya. Anak-anak yang 
hadir pun menyambut gembira 
bantuan yang diberikan.

“Melalui kegiatan ini, kami 
bermaksud untuk mengu bah 
stigma yang ada di masyarakat 
mengenai klub motor. Jadi 
jangan berpikir bahwa semua 
klub motor itu seperti geng 
motor yang arogan. Kali ini 
kami ingin menunjukkan bahwa 

klub motor pun peduli dengan 
masyarakat,” ujar Sutrisno.

Siswa yang menerima 
bantuan berasal dari SDN 
Kembangbelor, MIN Bandung-
anjati, TK Dharma Wanita, 
SDN Nogosari, SDN Pandan 
Arum, Mts. Sunan Gunung Jati 
Katemas dan Panti Asuhan 
Yatim Sejahtera.

Selain memberikan bantuan 
untuk anak-anak, PMC juga 
menggelar ganti ol i untuk 
masyarakat setempat. Program 
ganti oli dimaksudkan juga 
untuk memperkenalkan produk-
produk Pertamina kepada 
masyarakat.

“Kita tahu produk Perta-
mina itu bagus, makanya kami 
dari PMC selalu menggunakan 
produk-produk Pertamina 
seperti pelumasnya. Di luar 
i tu, kami juga ingin lebih 

memperkenalkan produk yang 
bagus ini kepada masyarakat,” 
ujar perwakilan PMC Chapter 
Surabaya, Made Adi Putra.

Bakti sosial ini merupakan 
bagian dari touring PMC Chapter 
Surabaya bergabung dengan 
PMC Pusat. Rute touring yang 
di tem puh mencakup Surabaya-
Jom bang-Mojokerto-Pacet-Po-
rong-Sidoarjo-Surabaya yang 

diikuti sekitar 90 peserta.
Pada malam har inya, 

PMC menggelar pengukuhan 
pengurus PMC Chapter Sura-
baya. Terpilih sebagai Ketua 
PMC Chapter Surabaya yaitu 
Made Adi Putra (Business 
Support Manager Region V) dan 
Wakil Ketua Rudi Harsoyo dari 
fungsi Technical Services dan 
Anshori dari fungsi PUG.•MOR V
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Islam adalah agama yang menyampaikan rahmat 
bagi semesta alam (rahmatan lil alamin). Cahayanya 
terus berpendar ke seluruh sudut bumi, menebarkan 
kedamaian bagi dunia. Tak ayal, Islam pun dinobatkan 
sebagai agama yang tercepat pertumbuhannya di 
dunia. Bahkan ketika tuduhan dan fitnah disematkan 
kepadanya, Islam justru makin dipelajari, diminat, 
dan selanjutnya dianut.  Maha Benar Allah yang telah 
berfirman,“Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan 
membawa petunjuk dan agama yang benar agar 
Dia memenangkannya di atas segala agama-agama 
meskipun orang musyrik membenci.”

Tidak ada manusia yang lepas dari persoalaan 
dan tantangan. Bersama itu pula, Allah Yang Maha 
Pengasih memberikan kemudahan. Islam melalui 
tuntunan Al-Qur’an dan sunah, dianugerahkan kepada 
umat manusia sebagai sumber solusi bagi banyak 
problematika. Namun segala tuntunan Allah dan 
Rasul-Nya tersebut, kita tentu harus terlebih dahulu 
memahaminya denga baik. 

Fikih Modern Praktis menjawab kebutuhan itu 
dengan menyajikan berbagai penjelasan tentang 
hukum Islam yang perlu diketahui setiap Muslim. Buku 
ini disusun secara sistematis, mudah dipahami, sesuai 
dengan perkembangan zaman. Buku ini memudahkan 
Anda menemukan jawaban paling tepat untuk berbagai 
permasalahan. 

Buku ini dibagi 3 (tiga) tema besar :
1. Tuntunan Ibadah
2. Tuntunan Penghidupan
3. Membangun Hubungan Sosial

Buku ini pun membahas, antara lain :     
• Tata cara ibadah dan hubungan dengan allah (hablum 

minallah) – wudhu, shalat, zakat, puasa dan haji;
• Amal yang bersifat wajib dan sunah;
• Hubungan  dengan sesama manusia (hablum minan-

nas) – makanan, pakaian, jual beli;
• Interaksi kita dengan lawan jenis maupun nonmuslim.

Kelebihan buku ini berupaya terbuka terhadap 
berbagai pendapat para ulama yang tidak menjadi 
mainstream, namun tetap berpijak kepada dalil 
dan argumen Al-Qur’an dan sunah.  Anda harus 
membacanya dari awal, melainkan dapat merujuk 
langsung  daftar isi untuk mencari topik yang diinginkan. 
Dengan berorientasi pada asas kejelasan, keperaktisan, 
dan kemudahan, buku ini sangat layak Anda jadikan 
referensi terpercaya.  

Selamat membca…•PERPUSTAKAAN



KKEP Sebagai Leading Practice yang Strategis: 
‘Ekspansi’ Ke Perusahaan Lain 

oleh Annisrul Waqie - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Susanti Chandra - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Tanpa disadari keberhasilan kita dalam mengelola proses asesmen kinerja baik 
untuk Unit Operasi/Bisnis/ Anak Perusahaan (UO/UB/AP) melalui Quality Management 
Assessment (QMA) berbasis Kriteria Kinerja Ekselen pertamina (KKEP) maupun untuk 
corporate assessment melalui Asia Pacific Quality Organization (APQO) dan Kriteria 
Perusahaan Kinerja Unggul (KPKU) yang diselenggarakan oleh Kementrian BUMN mulai 
mendapatkan respon positif baik di lingkungan internal maupun external perusahaan.

Keberhasilan dalam menciptakan dan menerapkan KKEP sebagai performance & 
quality management assessment tools bagi UO/UB/AP yang kini telah memasuki tahun 
ke-empat, patut dibanggakan. Mengapa?

Dibandingkan dengan sistem asesmen sebelumnya, KKEP terbukti memang lebih 
simple dan lebih fokus pada aspek strategis dari suatu bisnis perusahaan. Sehingga 
dalam implementasinya, KKEP terasa lebih mudah, baik bagi UO/UB/AP ketika 
menyusun Dokumen Aplikasi (DA) dan juga bagi Tim Examiner ketika melakukan proses 
asesmen. Kualitas feedback report yang dihasilkan dari proses asesmen ini juga terasa 
lebih membumi, lebih mudah dipahami serta lebih fokus pada masalah strategis yang 
dihadapi UO/UB/AP. 

Peningkatan skor hasil QMA dari 
tahun-tahun sebelumnya berkolerasi 
dengan hasil bisnis yang juga meningkat 
pada organisasi Aplikan. Hal tersebut 
memperlihatkan keberhasilan QMA 
sebagai alat potret yang menemukan 
sisi terlemah Aplikan untuk diperkuat.

Di sisi lain, keberhasilan kita dalam 
proses corporate assessment di 
tingkat BUMN beberapa waktu lalu, 
termasuk keberhasilan menembus peringkat 122 dalam Fortune 500, telah menggelitik 
rasa ingin tahu dari beberapa BUMN lainnya tentang strategi yang telah dilakukan 
Pertamina sehingga dapat mencapai keberhasilan itu, salah satunya adalah Garuda 
Maintenance Facility (GMF). 

GMF secara khusus telah 
meminta sosialisasi tentang 
baga imana Per tamina 
berhas i l  menc ip takan 
dan menerapkan kriteria 
kinerja ekselen sendiri yaitu 
KKEP, sebagai pengganti 
kriteria Baldrige, untuk 
men ingka tkan  k ine r j a 
Perusahaan. 

Sosialisasi tentang bagaimana Pertamina berhasil menciptakan dan menerapkan 
kriteria kinerja ekselen sendiri yaitu KKEP, sebagai pengganti kriteria Malcolm Baldrige, 
untuk meningkatkan kinerja UO/UB/AP nya disampaikan dalam forum benchmarking 
KKEP pada tanggal 22 April 2014 lalu di Gedung Manajemen GMF – Bandara Internasional 
Soekarno – Hatta. Acara yang dihadiri oleh cukup banyak pekerja dan pimpinan GMF 
ini berlangsung sekitar 2 jam termasuk forum 
Tanya jawab tidak saja tentang KKEP namun 
juga tentang pilar quality management lainnya 
yaitu Continuous Improvement Program 
(CIP), Standardization Management (SM). 
Dan Knowledge Management System (KMS).

Kondisi di atas cukup membuktikan 
bahwa Pertamina sekarang bukan lagi 
Pengekor, namun kita adalah Pelopor dan 
leading practice.

Ini tentu babak baru bagi Pertamina 
bersama KKEP untuk dapat dikenal lebih luas 
dalam mengokohkan posisi kompetitifnya.•

“Optimalisasi pencapaian value creation akan dapat dilakukan apabila semangat keingintahuan dan 
kesungguhan dalam menjalankan program perbaikan berkelanjutan terus tertanam kuat dan menjadi budaya 
pada setiap insan mutu Pertamina,” terang Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, 
dalam ajang Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2013. 

Dalam acara yang sama, Direktur Utama juga menyampaikan bahwa kegiatan Continuous Improvement 
Program (CIP) menghasilkan value creation sebesar Rp. 2,6 Triliun Rupiah. Nilai fantastis yang berhasil 
diciptakan oleh Insan Mutu Pertamina. 

Apakah nilai itu cukup? Tentu saja tidak. Kini kita 
dihadapkan pada tuntutan untuk menjadikan CIP sebagai 
budaya dan sistem dalam menyelesaikan permasalahan 
pekerjaan, bukan lagi menjadi pekerjaan tambahan. 

Bila satu pekerja memiliki minimal 7 masalah pekerjaan 
dalam item key performance indicator (KPI) dan tedapat 
kurang lebih 20.000 pekerja, maka seharusnya dalam satu 
tahun Pertamina dapat mengumpulkan 140.000 penyelesaian 
permasalahan pekerjaan. Bayangkan berapa banyak lagi 
peningkatan value creation yang dapat diberikan kepada 
Perusahaan. 

Di balik nilai yang berhasil diklaim sebagai value creation 
CIP, ada beberapa profesi penting yang menjadi tonggak 
dalam memvalidasi value creation CIP, yaitu: Fungsi 
Keuangan, Auditor CIP dan Juri CIP. Ketiga profesi tersebut 
memegang peran penting dalam memverifikasi hasil kegiatan 
CIP (aspek panca mutu) khususnya value creation yang 
berupa penambahan revenue maupun efisiensi. Selain itu, Juri 
CIP memiliki tugas khusus yaitu menentukan kualitas seluruh 
penyelesaian pekerjaan dan ide inovasi dengan kegiatan CIP melalui proses penilaian.

Agar dapat melaksanakan proses penilaian dengan baik, Juri CIP dibekali dengan materi-materi terkait 
proses penilaian dan kriteria penilaian CIP itu sendiri. Pembekalan dilaksanakan melalui pelatihan upskilling 
Juri CIP Pertamina yang diselenggarakan pada tanggal 28 – 30 April 2014 di Bandung. Kriteria penilaian 
yang diberikan merupakan hasil update kriteria penilaian baru CIP di tahun 2014. 

Selain penjelasan detail mengenai proses penilaian CIP itu sendiri, Juri CIP dibekali juga dengan teknik 
kalibrasi penilaian dan penyusunan Strength – Opportunity for Improvement (SOFI). Teknik kalibrasi penilaian 
digunakan sebagai tools pendukung teknis pelaksanaan proses penilaian CIP dan SOFI digunakan sebagai 
bekal penyusunan laporan perbaikan dan tindak lanjut terhadap CIP yang telah disusun. 

Dengan pembeka lan 
tersebut diharapkan peserta 
pelatihan upskilling Juri CIP 
Pertamina dapat memahami 
dan juga mengimplementasikan 
penilaian CIP dengan secara 
optimal. Diharapkan Juri CIP 
dapat men-trigger seluruh 
penyelesaian permasalahan 
dan ide inovas i  dengan 

kegiatan CIP agar dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, diharapkan peserta pelatihan 
upskilling Juri CIP juga dapat menularkan dan membagi pengetahuannya kepada Juri CIP lainnya yang 
ada di unit kerjanya. 

Pada akhirnya, CIP harus dapat dipahami bukan  sebagai proyek atau program kerja tambahan. CIP 
sudah terbukti dan teruji sebagai sistem dan tools untuk membantu menyelesaikan masalah pekerjaan 
dan ide kreatifitas dan inovasi di lingkungan kerja. Ini harus dapat kita pertahankan. Apalagi Direksi telah 
menjadikannya sebagai bagian penting dalam upaya memperoleh value creation sebagaimana yang telah 
diamanatkan dalam arahan penyusunan RKAP 2014 dan 2015.•

Salam Mutu!
Keep Innovating! Keep Improving! 

Juri CIP Pertamina : 
Driving Towards the Glory
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Kasus bullying akhir-akhir ini mencuat kepermukaan. 
Tidak hanya di dunia nyata, kasus ini juga terjadi di dunia 
maya seperti twitter. Tidak hanya orang dewasa, anak-
anak juga dapat menjadi korban dari kasus tersebut. 
Akibat dari anak yang mengalami bullying oleh teman-
temannya akan membuat si anak menjadi trauma dan 
ketakutan untuk bergaul di lingkungannya. Anda sebagai 
orang tua perlu mengetahui tanda-tanda anak yang 
mengalami bullying.

 
1. Mencari Tanda. Kebanyakan anak tidak akan be-
rani datang dan berbicara dengan keluarganya saat 
ia merasa terganggu. Mereka mungkin takut tidak 
dianggap serius. Jadi, Anda perlu mencari tanda-tanda 
si anak mengalami trauma karena bullying seperti 
mendadak tak ingin sekolah, tidak nafsu makan, 
bahkan Anda perlu memperhatikan tubuhnya karena 
dikhawatikan bullying sudah sampai pada kekerasan 
fisik.

 
2. Ajak Curhat. Cobalah setiap kali menjelang anak 
tidur luangkan waktu untuk berbicara santai dengan 
anak. Minta anak Anda untuk berbagi cerita tentang 
sekolahnya, lingkungan dan teman-temannya. Namun, 
usahakan jangan langsung menanyakan masalah 
bullying. Anda bisa memberikan pernyataan samar-
samar tentang kasus ini, misalnya dengan menceritakan 
kasus bullying yang terjadi di pemberitaan televisi. 
Beritahu anak Anda tentang bagaimana cara mengatasi 
bila suatu saat Anak anda berhadapan dengan masalah 
ini.

 
3. Ajarkan untuk Berani. Mengajarkan anak lebih 
berani bukan berarti mengajarkan anak menjadi arogan. 
Anda perlu mengajarkan anak Anda lebih dewasa jika 
menghadapi permasalahan ini. Ajarkan untuk tidak 
menyeleaikan masalah dengan otot tapi gunakan otak 
agar terlihat lebih pintar dan bijaksana.

 
4. Sekolah Perlu Tahu. Bullying yang biasa terjadi di 
sekolah merupakan teguran bagi dunia pendidikan.
Oleh sebab itu, sekolah juga harus turun tangan 
dalam mengantisipasi kasus yang mengotori dunia 
pendidikan. Guru dan seluruh instansi pendidikan perlu 
memperhatikan permasalahan ini agar bullying tidak 
terus berlanjut di tempat anak Anda menimba ilmu.

 
5. Ajarkan Masalah Hukum Sejak Dini. Sebelumnya 
Anda harus tahu apakah anak Anda korban atau justru 
tersangka dari tindakan bullying. Jika, ia sudah terkenal 
sebagai anak yang mem-bully teman-temannya, Anda 
sebagai orang tua perlu memperingatkan bahwa bullying 
adalah tindakan pelanggaran hukum dan di banyak 
negara memiliki  undang-undang dan kebijakannya. 
Jika anak Anda adalah korbannya, jangan ragu-ragu 
untuk melaporkan anak yang mengganggu anak 
Anda kepada sekolah bahkan jika sudah melakukan 
kekerasan secepatnya laporkan tindakan ini kepada 
pihak yang berwajib.

 
6. Mencari Tenaga Profesional. Jika, cara di atas 
sudah tidak dapat membantu menghilangkan trauma 
yang dialami anak Anda, atau Anda merasa bahwa 
kecemasan atau ketakutan yang dia alami dapat 
menghambat pertumbuhan emosi, cobalah mencari 
konseling profesional untuk menghapus setiap 
gangguan psikologis yang diderita si anak.

 
Dukungan Anda adalah dorongan terbesar untuk 

anak Anda yang mengalami bullying. Sebagai orangtua, 
Anda perlu turun langsung menghadapi masalah ini agar 
permasalahan ini tidak mengganggu pendidikan dan 
psikologis anak.•www.aktual.co

BANTU ANAK 
AGAR TERHINDAR 

DARI BULLYING

10PERSATUAN WANITA PATRA No. 18
Tahun L, 5 Mei 2014

Vokal Grup PWP Berjaya pada Pergelaran 
Hari Kartini DWP Kementerian ESDM
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PWP PT PGE Jakarta Adakan Bakti Sosial
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JAKARTA – Vokal Grup Persatuan Wanita Patra (PWP) 
menjadi juara pertama dalam perlombaan paduan suara 
yang digelar pada peringatan Hari Kartini di Kantor SKK 
Migas Gedung City Plaza oleh Dharma Wanita Persatuan 
(DWP) Kementerian ESDM dan organisasi wanita sektor 
ESDM, pada (24/4). Dengan mengenakan busana adat 
Bali dan performance yang baik, Vokal Grup PWP berhasil 
memikat dewan juri. PWP berhasil mendapatkan Juara 
Pertama dan berhasil mengalahkan 10 konstentan yang 
mengikuti perlombaan vocal group antar perusahaan 
yang bergerak di bidang Sumber daya Energi dan Mineral. 
PWP membawakan lagu “Sabda Alam” dan “Janger” yang 
merupaka lagu traditional dari Bali.   

Dengan menggusung tema “Meningkatkan Peran 
Perempuan Indonesia yang Kreatif dan Inovatif untuk 
Melestarikan Budaya Bangsa”, Ketua DWP Kementerian 
ESDM Nurlina Sukhyar mengingatkan agar wanita Indonesia 
kembali merenungkan perjuangan Kartini, yang  berjuang 
menegakkan emansipasi wanita. Yaitu, kesejajaran wanita 
baik dalam hak, peran, dan sumbangsihnya pada bangsa 
dan negara.

Sementara Triesna Wacik selaku Penasehat DWP 
Kementerian ESDM menegaskan, peringatan  ini memiliki 
makna penting bagi kaum perempuan khususnya ibu-ibu 
Dharma Wanita Persatuan Kementerian ESDM dan bangsa 
Indonesia pada umumnya. “Semua rangkaian kegiatan 
dalam rangka memperingati hari R.A. Kartini merupakan 
manivestasi rasa hormat  dan wujud penghargaan  kepada 

R.A. Kartini yang telah berjuang mewujudkan kesamaan 
gender dengan kaum pria,” ujarnya.

Selain lomba Vokal Grup, Peringatan Hari Kartini tahun 
ini juga diisi dengan lomba peragaan busana daerah sehari 
sebelumnya. Sebanyak 18 peserta dari DWP Kementerian 
ESDM dan organisasi wanita sektor ESDM mengikuti 
perlombaan tersebut. Para peserta memamerkan busana 
nusantara sekaligus menjelaskan pakaian dan aksesoris yang 
mereka gunakan didepan dewan juri.  Terpilih sebagai juara 
pertama Maya Gandjar dari PW Antam dengan busana adat 
Minang, juara kedua Toyibah Suranta dari PI PGN dengan 
busana adat Sumatera Barat, juara ketiga Ruisa Tobing dari 
PERISKA menggunakan adat Batak Toba, dan juara Harapan 
I Ani Daniel Sangab dari PLN menggunakan adat Batak Tanah 
Karo.•ADITYO/PRIYO

JAKARTA - Pada 23 April 2014 Persatuan Wanita Patra 
Tingkat Pusat PT. PGE mengadakan kegiatan Bakti Sosial 
yang berlokasi di Panti Yayasan Pendidikan Luar Biasa  
(YPLB) Nusantara Beiji - Depok. 

Panti ini dihuni oleh anak-anak dan dewasa  “berke-
butuhan khusus” dengan usia yang beragam, mulai dari 
usia 5 tahun hingga 54 tahun dan berasal dari keluarga yang 
kurang mampu sehingga menitipkannya di panti tersebut.  

Dengan pertimbangan hal tersebut, PWP PT. PGE 
memilih Panti YPLB Nusantara Depok sebagai tempat 
dilaksanakannya kegiatan bakti sosial kali ini. Bantuan yang 
diberikan berupa seragam sekolah SD, SMP, dan SMA 
sebanyak 160 set, 160 paket peralatan sekolah, 160 kaos 
olahraga, serta makanan dalam bentuk goody bag dan uang 
tunai sebesar Rp 13.000.000,-. 

Bantuan-bantuan tersebut diserahkan oleh Yayah 
Khairul Rozakkepada pimpinan panti Sujono. Selain 
memberikan bantuan, PWP PT. PGE juga berinteraksi 
dengan para penghuni panti seperti bernyanyi dan menari 
bersama serta membagikan goody bag.•PGE

Tim Manajemen RU IV Lomba Masak 
pada HUT ke-14 PWP
CILACAP - Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun 
(HUT) yang ke 14, Persatuan Wanita Patra (PWP) menggelar 
lomba memasak bagi seluruh jajaran tim manajemen 
Refinery Unit (RU) IV Cilacap. Acara digelar di Gedung 
PWP Komperta Gunung Simping pada (12/3). Adapun 
jenis masakan yang dikompetisikan adalah kwetiau dengan 
kriteria penilaian dari segi rasa, tampilan, dan finishing.

Sebanyak 17 manajer berpartisipasi dalam perlombaan 
tersebut didampingi oleh section head dan atau officer dari 
fungsi yang bersangkutan. Acara lomba masak dibuka 
secara resmi oleh Ketua PWP RU IV, Eva Edy Prabowo. 
Juara Pertama diraih oleh fungsi General Affairs, Juara 

Kedua diraih oleh fungsi Procurement, dan Juara Ketiga 
diraih oleh fungsi Production II. Sementara posisi juara favorit 
diraih oleh GM RU IV Edy Prabowo.•RU IV
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Fun and Healthy ala MOR IV Semarang
SEMARANG –  3.. 2.. 1.. and Go.. secara serentak para insan Pertamina yang bernaung di Marketing Operation 
Region (MOR) IV berlari bersamaan dalam rangka mengikuti tes kebugaran di Gelanggang Olahraga Tri Lomba Juang 
Jumat Pagi (4/4). GM, tim manajemen, para pekerja dari yang senior hingga muda, laki-laki maupun wanita larut 
berlari bersama dengan perasaan bahagia. Kegiatan dengan konsep fun and healthy ini ditujukan untuk meningkatkan 
budaya sehat para insan Pertamina di lingkungan MOR IV.  Acara dimulai dengan pengecekan kondisi tubuh, mulai 
dari timbang badan, pengecekan tensi darah maupun lingkar pinggang. Sebelum dimulai tes kebugaran dengan 
berlari mengelilingi lapangan sebanyak empat kali dilakukan kegiatan pemanasan yang fun untuk mempersiapkan 
fisik dan mental para peserta.  Peserta dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok kuning dan kelompok merah 
sesuai dengan nomor yang disematkan di dada peserta. Pembedaan kelompok tersebut berdasarkan kategori usia 
di atas dan di bwah 35 tahun. Untuk peserta dengan usia dibawah 35 tahun ditambah dengan tes rock portes, yaitu 
shit-up, push-up, dan scoot jump.•Fo
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Pertamina Juara II Booth Terbaik pada The 6th IndoGreen Forestry Expo
JAKARTA – Booth Pertamina meraih penghargaan terbaik kedua untuk kategori industri pada penutupan pameran 
IndoGreen Expo 2014, Senin (14/4)di Assemly Hall JCC. Selain Pertamina, Riau Andalan Pulp dan Asia Pulp Paper 
juga meraih penghargaan yang sama untuk posisi pertama dan ketiga. Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan 
penghargaan booth terbaik lainnya untuk kategori pemerintahan propinsi, pemerintahan kabupaten, dan kategori Unit 
Pelaksana Teknis Kehutanan.  Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto dalam sambutan penutupnya mengingatkan 
industri kehutanan untuk terus melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasinya agar terciptanya 
manfaat yang bisa menjadikan masyarakat mandiri.•ADITYO

SKK Migas Kunjungi Perpustakaan Ibnu Sutowo
JAKARTA –   Perpustakaan Ibnu Sutowo menerima kunjungan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), pada Kamis (24/4). Dalam kesempatan tersebut Manager CSR Pertamina, 
Ifki Sukarya mewakili Fungsi Data dan Info Pertamina menberi penjelasan tentang Perpustakaan Ibnu Sutowo. Melalui 
benchmark ini pihak SKK Migas ingin tahu betul bagaimana Pertamina menghidupkan peprustakaan, dan bagaimana 
manajeman sirkulasi informasi dilakukan.•SAHRUL

Syukuran Beroperasinya HCU211
DUMAI –  RU II Dumai menyelenggarakan syukuran dengan telah beroperasinya kembali HCU211H1. Syukuran yang 
dihadiri seluruh pekerja dan mitra kerja RU II Dumai itu berlangsung di Masjid Al-Ikhwan dalam area Kilang, pada Jumat, 
21 Maret 2014.  SMOM   RU II Afdal Martha memimpin sekaligus memberikan sambutan dalam pembukaan syukuran 
itu. Hadir juga sejumlah Tim Manajemen. Agenda syukuran diawali dengan pembacaan surat Yasin bersama dilanjutkan 
dengan Khotbah dan Sholat Jumat. Acara ditutup dengan ramah tamah dan makan siang bersama.• RU II
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Ulang Tahun Dinas dan Regu Terbaik Security RU II
DUMAI –  Security RU II mengadakan acara penyerahan piagam penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) yang ke 30 
tahun kepada salah seorang pekerjanya, Agus Basuki, pada (16/4). Acara yang dilaksanakan di lapangan Apel Security 
Kantor Kuning ini diikuti oleh anggota Security RU II. Adapun yang menyerahkan piagam penghargaan tersebut adalah 
Security Section Head Tjahjono Sri Wibowo. Dalam kesempatan ini, Tjahjono juga melakukan penyerahan apresiasi kepada 
regu terbaik yang kali ini diraih oleh SHIFT III Refinery Sector. Dalam sambutannya, Security Section Head Tjahjono Sri 
Wibowo menegaskan agar seluruh anggota Security RU II harus mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 
dengan baik serta tingkatkan kinerja sehingga tercapai apa yang telah kita rencanakan.• RU II
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Laba PEPC Meningkat 117 Persen
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Sosialisasi Pemboran Sumur Migas Benggala
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JAKARTA - PT Pertamina EP 
Cepu (PEPC) membukukan 
laba bersih tahun 2013 
(aud i ted )  sebesar  33,6 
juta  dolar AS atau capai 
117 persen dari Rencana 
Kerja Anggaran Perusahaan 
(RKAP). Tahun lalu, PEPC 
meraih laba bersih (audited) 
sebesar 27, 9 juta dolar AS. 

Hal tersebut disampaikan 
oleh Direktur Utama PEPC, 
Amril Thaib Mandailing dalam 
kesempatan Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) 
PEPC Tahun Buku 2013 yang 
berlangsung di ruang Banyu 
Urip Gedung Patra Jasa, 
Rabu (23/4).

RUPS ini dihadiri oleh 
Direktur Hulu Pertamina 
Muhamad Husen selaku Proxi 
Pemegang Saham mayoritas, 
Direktur Utama Pertamina 
Dana Ventura  Agus Baharudin 
selaku  pemegang saham 
minoritas, Andri T Hidayat 

selaku Komisaris Utama PT 
PEPC serta jajaran dewan 
komisaris dan jajaran direksi 
PT PEPC.

Amril Thaib Mandailing 
memaparkan pencapaian 
strategis PEPC 2013. Untuk 
kinerja operasi tahun 2013, 
PEPC berhasil melakukan 
pemboran pengembangan 
Banyu Urip sebanyak 15 
sumur dengan RKAP 13 
sumur. Produksi EPF Banyu 
Urip berdasarkan RKAP 
10.800 BOPD dan realisasinya 
adalah 11.816 BOPD.

“PEPC juga berhas i l 
lakukan peningkatan ka-
pas i tas  p roduks i  Ear l y 
Production Banyu Urip dari 
22.000 BOPD menjadi diatas 
28.000 BOPD. Produksi 
kumulatif sebesar 36 juta bbls 
(16,2 juta Bbls PEPC share). 
Selain itu, dalam pelaksanaan 
kegiatan operasi tidak ada 
kejadian fatality selama tahun 

2013 jadi kinerja HSE adalah 
zero accident,”  ungkap Amril. 

PEPC j uga  men jad i 
operator pelaksana proyek 
pengembangan lapangan 
unitisasi Jambaran-Tiung Biru 
terintegrasi dengan lapangan 
Cendana senilai 3,29 miliar 
dolar AS. Mendapatkan 
alokasi Gas Bumi sebesar 
100 MMSCFD dari Lpangan 
Gas Bumi Jambaran-Tiung 
Biru dan Cendana kepada 
PT Pertamina (Persero). 

Penyesuaian bagi hasil PEPC 
dari semula 85 :15 menjadi 
60:40 disetujui Kementerian 
ESDM dan SKKMigas melalui 
side-contract.

Perseroan mengusulkan 
penggunaaan Laba Bersih 
pendapatan yaitu 5 persen laba 
bersih sebagai cadangan wajib 
dan 95 persen dari laba bersih 
sebagai cadangan yang akan 
digunakan untuk mendukung 
kegiatan operasional dan 
pengembangan.•IRLI

LANGKAT -  PT Pertamina 
EP Asset  1  Pangka lan 
Susu Field  mengadakan 
sosialisasi pemboran sumur  
Migas Benggala-02  kepada  
Muspika, tokoh agama, tokoh 
masyarakat, dan masyarakat 
sekitar lokasi pemboran.

S o s i a l i s a s i  d i b u k a 
dengan pemutaran video 
kegiatan usaha hulu migas 
kepada masyarakat dan 
tamu undangan. Pemutaran 
video diharapkan dapat 
member ikan  tambahan 
pengetahuan masyarakat 
terhadap kegiatan bisnis 
Pertamina EP. 

Sosial isasi  kemudian 
dilanjutkan oleh Andri Sehang, 

perwakilan dari Tim Drilling EP. 
Andri menyampaikan teknis 
pengeboran di sumur BGL-
02 serta aspek HSSE yang 
meliputi arti-arti tanda bahaya 
yang harus diketahui warga. 

Keg i a tan  pemboran 
Sumur Migas Benggala (BGL) 
- 02  yang dimulai pada akhir 
bulan April 2014 ini mendapat 
sambutan baik dan dukungan 
sepenuhnya dari  Pemerintah 
Daerah Kabupaten Langkat  
yang diwakili  oleh Kepala 
D i s t a m b e n  K a b u p a t e n 
Langkat. Ia  mengimbau 
kepada masyarakat sekitar 
d a e r a h  o p e r a s i  u n t u k 
dapat mendukung kegiatan 
pemboran sehingga memberi 

dampak posit if terhadap 
kemajuan dan kesejahteraan 
masyarakat  Kabupaten 
Langkat melalui peningkatan 
Dana Bagi Hasil Migas.

“Saat  in i  Kabupaten 
Langkat memperoleh Da na 
Bagi Hasil Migas se be  sar Rp 4 
miliar yang berdampak besar 
terhadap kemajuan daerah,” 
tambahnya

Sementara Dirasani Thaib, 
Field Manager Pangkalan Susu 
mengatakan, “Pengeboran 
BGL-02 diharapkan mengikuti 
k e s u k s e s a n  B G L - 0 1 , 
sehingga mampu menambah 
cadangan migas nasional 
kita khususnya untuk wilayah 
Sumatera Utara”.•PEP PANGKALAN 

SUSU FIELD

BLORA –  Pada (24/4), Bupati Blora Djoko Nugroho 
meresmikan program-program CSR Pertamina EP di 
Desa Sumber Kabupaten Blora, yaitu pembangunan jalan 
Sumber-Menden, sarana pendidikan berupa meja kursi untuk 
sekolah, pembangunan gedung serbaguna Desa Sumber, 
dan kerja sama pelestarian budaya batik di wilayah Blora 
untuk kemandirian ekonomi masyarakat. Ini merupakan ko-
mitmen perusahaan untuk berkontribusi pada peningkatan 
ekonomi daerah sekaligus pemberdayaan konten lokal  untuk 
meningkatkan kemandirian masyarakat.

Dana sebesar Rp 3,2 miliar disalurkan untuk pembangunan 
infrastruktur jalan dari Desa Sumber ke Desa Menden sepanjang 

Pertamina EP Wujudkan Komitmen Infrastruktur dan Ekonomi di Kabupaten Blora
4.2 KM, yang dimulai sejak Desember 2013 dan selesai pada 
April 2014. Proyek ini merupakan lanjutan dari perbaikan jalan 
yang sebelumnya di ruas Peting sampai Jembatan Sumber 
sekitar 4 KM pada tahun 2013 lalu.

Selain itu, PT Pertamina EP juga akan memulai proses 
pembangunan gedung serbaguna di Desa Sumber ditandai 
dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Blora, Djoko 
Nugroho bersama Pjs. General Manager PT Pertamina EP 
JGDP, Pribadi Mahagunabangsa. Diharapkan dengan adanya 
gedung serbaguna ini nantinya dapat bermanfaat bagi warga 
Desa Sumber.

Di bidang pendidikan, perusahaan memberikan kontribusi 

senilai Rp 30 juta dengan memberikan 30 set meja dan kursi 
siswa kepada 2 sekolah di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, 
Kabupaten Blora.

Selain itu, perusahaan juga ingin membantu mengembangkan 
kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Blora serta 
melestarikan budaya batik lokal dengan bekerja sama dengan 
pembatik lokal. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan dimulai 
dari merintis pasar produk batik Blora. Tahapan selanjutnya, 
untuk meningkatkan kemandirian masyarakat di sekitar daerah 
operasi  direncanakan untuk dilaksanakan program pelatihan 
kepada ibu-ibu khususnya di wilayah operasi pengembangan 
gas jawa Pertamina EP di Kabupaten Blora.•PEP
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Kinerja Operasi Nusantara Regas 
selama Tahun Buku 2013

Presiden Direktur  Pertagas Hendra Jaya dan Direktur Utama Patra Jasa Susilo 
berbincang di depan maket pembangunan perumahan, apartemen dan fasilitas 
perkantoran untuk Kantor West Operation Area Pertagas di Kenten, Palembang.
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Forum KOMET Pertamina EP: 
Aset Pengetahuan 
Dukung Keberhasilan 
Perusahaan

Pertagas dan Patra Jasa Bersinergi  Bangun 
Properti di Kenten 
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JAKARTA – PT Nusantara 
Regas mengadakan Rapat 
Umum Pemegang Saham 
(RUPS),  Tahunan 2013, 
Nusantara Regas, di Kantor 
Pusat Nusantara Regas, pada 
Kamis (17/4).

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut dipaparkan kinerja 
operasi fasilitas ORF, FSRU 
dan pendukung fasi l i tas 
lainnya, menunjukkan hasil 
yang ba ik  ser ta  ter jad i 
peningkatan yang cukup 
signifikan dibandingkan  tahun 
sebelumnya. Peningkatan 
kinerja Nusantara Regas 
tersebut dikarenakan ada nya 
peningkatan volume penjualan 
gas.

Tahun 2013 real isasi 
pembelian LNG sebesar 
70,24 juta MMBTU atau 
setara dengan 109,3% dari 
RKAP 2013 -  64,26  juta 
MMBTU. Realisasi penjualan 
Gas ditahun 2013 sebesar 
70,31 juta MMBTU atau setara 
dengan 112,4% dari RKAP 

2013 - 62,57 juta MMBTU.
Data untuk tahun 2012 

yang beroperasi selama 7 
bulan dari Mei–Desember 
2012, pembelian LNG sebesar 
41,17 juta MMBTU dan 
penjualan gas sebesar 34,22 
juta MMBBTU. 

L a p o r a n  k e u a n g a n 
tahun 2013 merupakan hasil 
pencatatan realisasi keuangan 
atas kegiatan yang terjadi 
selama 12 bulan yaitu mulai 
bulan Januari sampai dengan 
Desember 2013. Dan telah 
di audit oleh Kantor Akutan 
Publik dengan opini “Wajar 
dalam semua hal yang ma-
terial”.

Secara kese luruhan, 
k i  ner ja  perseroan pada 
tahun 2013 menunjukkan 
Pendapatan usaha  sebesar 
USD 1.086,70 juta atau 
meningkat 76,40% dari tahun 
2012; Laba kotor sebesar USD 
119,22 juta atau meningkat 
283,73% dari tahun 2012; 
dan Laba  bersih sebesar USD 

80,68 juta atau meningkat 
287,47% dari tahun 2012.

Pencapa i an  K i ne r j a 
operasional lainnya  berupa 
Pencapaian KPI Perseroan 
Tahun 2013 yang  melebihi 
target yang di tetapkan. 
Yaitu mencapai KPI 2013 
sebesar 111,24%  diban-
d ingkan 83,45% tahun 
2012. Pencapaian tersebut 
ter diri dari  Financial 54%, 
Operating Excelent 52,13%, 
Bus iness  Deve lopment 
5,11% dan Boundary’s dan 
Other Operat ion Matr ic 

tercapai dengan target. Dan 
pencapaian T ingkat Ke-
sehatan Perseroan tahun 2013 
tercatat dengan nilai 94,00 
dengan tingkat Kinerja Sehat 
AA; meningkat dibandingkan 
posisi SEHAT A dengan nilai 
69,80 pada tahun 2012.

Acara tersebut dihadiri 
Ketua Dewan Komisaris, Hari 
Karyuliarto, Perwakilan dari PT. 
Pertamina (Persero), Hanung 
Budya, Perwakilan dari PGN 
(Perusahaan  Gas Negara), 
dan Jajaran Direksi Nusantara 
Regas tersebut•NUSANTARA REGAS

JAKARTA – Dalam rangka membangun bu-
daya berbagi pengetahuan, PT Pertamina EP 
melaksanakan Forum Knowledge Management 
(Komet) di Auditorium lantai 3 Gedung Standard 
Chartered, Selasa (15/4). Forum Komet dihadiri 
oleh seluruh jajaran direksi Pertamina EP, tim 
manajemen dan seluruh pekerja Pertamina EP. 

Forum Komet tersebut bertujuan untuk 
mengupayakan pelestarian aset pengetahuan 
berupa pengetahuan, keterampi lan dan 
pengalaman serta manajerial yang dimiliki insan 
Pertamina untuk mendukung pengelolaan bisnis 
dan mendorong tim manajemen Pertamina 
EP menjadi role model dalam implimentasi 
Komet melalui partisipasi dalam proses berbagi 
pengetahuan.

Kegiatan Komet di Pertamina EP antara 
lain meliputi Knowledge Sharing, Knowledge 
Replication, Community of Practice dan Knowledge 
Storage. Pada tahun 2013, aktifitas Knowledge 
Sharing merupakan kegiatan utama implimentasi 
Komet Pertamina EP. Hasil Knowledge Sharing 
di-upload ke dalam Portal Komet sebagai aset 
pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh 
seluruh insan Pertamina. 

“Komet sudah menjadi kebutuhan karena 
terbukti mendukung keberhasilan pengelolaan 
bisnis perusahaan melalui aset pengetahuan. Jika 
kita mau sharing maka kita akan menjadi aset yang 
dinamik yang diharapkan dapat meningkatkan 
kapabilitas perusahaan dalam menjalankan 
hydrocarbon lifecycle untuk mencapai tujuan 
bisnis dan sustainability Pertamina EP saat ini dan 
di masa yang akan datang,” tegas Andriansyah. 

Pencapaian Knowledge Sharing pada tahun 
2013 Pertamina EP menghasilkan 886 aset 
pengetahuna yang di-upload ke Portal Komet 
dengan melibatkan 24 persen pekerja, baik di 
Kantor Pusat Pertamina EP, Asset maupun Field.

Sementara SVP Eksplorasi Pertamina, 
Syamsu Alam juga turut menyambut positif 
pentingnya membangun budaya sharing melalui 
Komet. Menurutnya seringkali pengetahuan tidak 
terdokumentasi dengan baik sehingga tidak bisa 
diakses atau diketahui oleh pekerja lainnya. 

Di hadapan para pekerja Pertamina EP, 
Quality Management Manager, GA Pertamina, 
Faisal Yusra dalam presentasinya pada forum 
tersebut menjelaskan Komet Pertamina bertumpu 
pada empat pilar yang berperan membawa 
strategi perubahan, yakni pedoman, infrastruktur, 
people, dan kepemimpinan. Keempat pilar 
tersebut –terutama people—harus mampu 
menjadikan knowledge sharing sebagai budaya 
kerja perusahaan dan menjadikan knowledge 
management  sebagai pendukung upaya 
pembelajaran, proses pemecahan masalah, ino-
vasi dan proses pengambilan keputusan.•IRLI

JAKARTA - Dalam rangka  
peningkatan kinerja dan  
sinergi  antar anak peru-
sahaan Pertamina, Perta-
mina Gas (Pertagas) dan 
Patra Jasa bekerja sama  
mengembangkan  asset 
operasi di wilayah  Sumatera 
Selatan. Bentuk kerja sama 
tersebut  adalah pem-
bangunan perumahan, apar-
temen dan fasilitas  per-
kantoran  untuk Kantor West 
Operation Area Pertagas di 
Kenten, Palembang. 

P e n a n d a t a n g a n a n 
nota kesepahaman kerja 
sama tersebut dilakukan di 
kantor Pertagas, Oil Center, 
Jakarta, pada Senin (21/4). 
Penandatanganan dilakukan  
o leh Pres iden D i rektur  
Pertagas Hendra Jaya dan 
Direktur Utama Patra Jasa 
Susilo.  

S u s i l o  m e n y a t a k a n 
sebaiknya perumahan dan 
apartemen ini sudah memakai 
infrastruktur gas. “Seyogianya 
ini bisa kita jadikan  sebagai 
salah satu contoh bagaimana 
kita membangun gabungan 
hunian dan perkantoran 
dengan memanfaatkan  
sumber energi dari gas,” kata 
Susilo yang memperkirakan 
kerja sama ini akan berlang-
sung  sekitar 20 tahun.  

S e m e n t a r a  H e n d r a 
Jaya mengatakan ker ja 
sama mungkin saja juga 
dikembangkan di daerah-
daerah lain, tidak sebatas 
Kenten saja. “Kerja sama ini 
bisa menjadi model untuk  
anak perusahaan atau fungsi 
yang lain,” kata Hendra. 
“Jadi,  misalnya Pertagas 
menyiapkan gasnya, Patra 
Jasa membangunnya, dan 

pemilik itu  bisa saja AP atau 
fungsi lain.” 

Sebanyak 11 unit rumah 
dan  39 unit apartemen akan 
dibangun berkaitan dengan 
kerja sama itu. Perumahan 
dan apartemen tersebut 
untuk ditempati pekerja  
Pertagas.  Luas lahan yang 
dibutuhkan sekitar 1,4 hektar 

dan milik PT  Pertamina 
(Persero).  

Ke depannya Pertagas  
akan memanfaatkan peru-
mahan  dan apar temen 
tersebut dengan sistem sewa. 
Patra Jasa akan  menjadi 
pelaksana operasional  dan 
mainte nance fasilitas-fasilitas 
tersebut.•URIP
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Pasukan ‘Bodrex’ Kick Off Meeting RKAP 2015 Hulu: 
Lebih Awal  Supaya Kinerja Tambah Optimal 
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Direktur Hulu Muhamad Husen menegaskan implementasi pengeboran harus 
dilaksa nakan sesuai dengan Inter national Best Practice. 

Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Utama

JAKARTA – Keseriusan 
Direktorat Hulu dalam me-
natap aspirasi Pertamina 
2025, bukan sekadar basa-
basi. Pada, Kamis (10/4) lalu 
bertempat di Tapis Room, 
Hotel Four Season, Jakarta 
digelar Kick Off Meeting 
RKAP 2015 Direktorat Hulu. 
Tujuan dari meeting tersebut 
adalah untuk merumuskan 
RKAP Direktorat Hulu dan 
Anak Perusahaan Hulu (APH) 
tahun depan. 

Ada hal  baru terkai t 
kick off RKAP 2015, yakni 
dimulai pada bulan April, 
lebih cepat dua bulan dari 
biasanya (Juni). Percepatan 
2 bulan, ini dikarenakan 
Direktorat Hulu ingin me-
mulai usaha pencapaian 
target pertumbuhan 13% 
sebagaimana dicanangkan 
dalam RJPP. 

Dalam sambutannya, 
Direktur Hulu Pertamina, 
Muhamad Husen menyam-
pa ikan bahwa per  tum-
buhan Direktorat Hulu masih 
d i  bawah 13%.  Angka 
tersebut belum sesuai de-
ngan harapan. “Tugas saya 
sebenarnya membawa hulu 
mencapai peningkatan 13%, 
pertanyaannya sekarang 
adalah peluang untuk menge-
jar 13% itu ada atau tidak? 
Jawabannya, teman-teman 
yang harus bersepakat men-

jawab ada atau tidak,” tantang 
Husen bersemangat.

 Upaya mencapai target 
RKAP 2015, itu harus dila-
kukan dengan berbagai 
ino vas i  dan kreat i f i tas , 
khususnya dalam mengelola 
sumber daya manajer ia l 
yakni keuangan, teknologi, 
dan SDM. Di samping itu, 
manajemen soft capital pun 
memerlukan  perbaikan juga, 
seperti penyusunan rencana 
kerja dan berbagai program 
operasi harus menggunakan 
data akurat dan terkini (di-
sesuaikan dengan hasi l 
fun neling), meningkatkan 
kapabi l i tas,  kompetensi 
dan leadership SDM, serta 
siap menjalankan operasi 
internasional. Hal-hal tersebut 
merupakan sesuatu yang 
perlu dikedepankan. Sebab, 
perencanaan yang matang 
se r ta  p ro fes ioana l i sme 
SDM, akan meningkatkan 
kemungkinan dan perluasan 
potensi keberhasilan. 

“Selain itu, implementasi 
pengeboran harus dilaksa-
nakan sesuai dengan Inter-
nat iona l  Best  Pract ice . 
Kemudian langkah-langkah 
penanggulangan natural 
dec line rate produksi yang 
tinggi seraya meningkatkan 
keandalan fasilitas produksi, 
menjadi bagian yang tak 
terpisahkan dari upaya pe-

ningkatan produksi yang 
ber kelanjutan,” ucap Husen 
mengurai kebijakannya di 
hadapan peserta meeting.

 Sejalan dengan Husen, 
Djohardi Angga Kusumah 
selaku Senior Vice President 
(SVP) Upstream Strategic 
Planning and Operations 
Evaluations (USPOE) dalam 
paparannya menjelaskan 
maksud  d ipe rcepa tnya 
Kick off RKAP 2015 adalah 
untuk memberikan challenge 
kepada APH agar RKAP 
2015 dapat disusun lebih rinci 
sampai level terkecil, sekaligus 
memberikan pemahaman 
mengenai aspirasi Direktorat 
Hulu pada tahun mendatang. 
“Aspirasi dari korporat, bisnis 
Hulu diminta tumbuh sekitar 
12% dan harus lebih tinggi 
dari pertumbuhan biaya,” jelas 
Djohardi.

Selain itu target yang 

juga harus dicapai pada 
2015 adalah meningkatkan 
laba bersih sebesar 15%, 
serta realisasi investasi yang 
mencapai 100%, baik secara 
fisik maupun capex. “Terus 
terang bagi kami di USPOE 
pertumbuhan sebesar 12% 
tidak lazim, akan tetapi kita 
dipandang mampu untuk 
meningkatkan pertumbuhan 
yang begitu tinggi, oleh sebab 
itu mari kita berusaha dan 
mari kita rencanakan dengan 
sebaik-baiknya,” ajak Djohardi 
menebar semangat.

 Hadir dalam acara kick off 
tersebut,  selain Direktur Hulu 
dan SVP USPOE, juga dihadiri 
oleh SVP Exploration Syamsu 
Alam, SPV Development 
and Technology R. Gunung 
Sar jono Hadi,  serta se-
genap Jajaran direksi dan 
manajemen Direktorat Hulu 
dan APH.•DIT. HULU

JAKARTA – Sejatinya, kebebasan pers 
ditujukan bagi kepentingan masyarakat untuk 
menginformasikan isu pemberitaan berdasarkan 
fakta akurat. Namun belakangan, praktik-
praktik nakal seringkali dilakukan oleh beberapa 
wartawan ‘Bodrex’ (istilah wartawan gadungan) 
sebagai alat untuk meraup keuntungan. Caranya, 
tentu saja dengan memberitakan informasi yang 
tidak selaras terhadap suatu perusahaan.

Untuk itu, pada Pelatihan Public Speaking 
yang digelar di Hotel Kempinsky, Jakarta ini, 
(14/4), Corporate Secretary Pertamina Nursatyo 
Argo menyampaikan kepada seluruh jajaran 
manajemen Pertamina, pentingnya pengenalan 
dan pemahaman terhadap media pers. Hal itu 
dilakukan guna menanggapi informasi yang kerap 
diselewengkan beberapa media dan wartawan.

Utamanya, tambah Argo, pelatihan ini juga 
sebagai bekal ketika manajemen Pertamina 
diharuskan menjawab pertanyaan-pertanyaan 
dari media. “Untuk itu dibutuhkan kehati-hatian, 
baik dalam menjawab maupun memilah media 
yang baik,” ujarnya.

Sementara itu, Imam Wahyudi selaku anggota 
Dewan Pers mengatakan, dibutuhkan hubungan 
yang baik antara perusahaan dengan media pers. 
Sebab media pada dasarnya memiliki tugas-
tugas moral yang harus disampaikan kepada 
masyarakat luas. Oleh sebab itu, wartawan 
maupun media harus tunduk terhadap aturan-
aturan yang dirumuskan oleh dewan pers dan 
komunitas pers. 

Namun, menurutnya, tak jarang beberapa 
wartawan yang terjun ke lapangan tanpa dibekali 
pengetahuan dan riset yang memadai. Sehingga 
seringkali terjadi kesalahan persepsi antara 
wartawan dan narasumber. Dengan demikian, 
keduanya harus diberikan pelatihan agar tercipta 
komunikasi yang seimbang. 

Imam juga menjelaskan, hingga kini 
praktik wartawan Bodrex seringkali menjadi 
persoalan serius. Ciri-ciri mereka biasanya 
mudah teridentifikasi. Misalnya menanyakan 
hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan 
pemberitaan dan cenderung memaksakan 
kehendak dengan cara memeras narasumber. 
Umumnya, mereka melakukan modus tersebut 
secara berkelompok atau biasa disebut ‘pasukan 
Bodrex’. “Namun salah satu yang menonjol 
saat ini adalah ketika sulitnya mengidentifikasi 
wartawan sesungguhnya, karena siapa pun bisa 
membuat kartu pers,” sesalnya. 

Yang membedakan profesional tidaknya 
seorang wartawan, ungkap Imam, bisa diketahui 
melalui perilaku dan produknya. “Artinya, kita 
harus melihat juga organisasi dan perusahaannya. 
Atau apakah dia tergabung dalam organisasi,” 
bebernya. 

Menanggapi hasil simulasi yang dipraktikkan 
dalam pelatihan tersebut, Imam menilai, 
kebanyakan dari mereka masih memerlukan 
waktu berlatih untuk menghadapi wartawan. 
Salah satu problem utama adalah komunikatornya 
tidak tahu bagaimana cara yang efektif untuk 
berbicara dengan wartawan. “Misalnya ketika 
diwawancara, jawaban yang ada di benak kepala 
seringkali tidak sesuai dengan yang diucapkan,” 
tandasnya.•EGHA

CILACAP - RFCC Project 
yang berlokasi di Pertamina 
RU IV Cilacap saat ini sedang 
menjadi perhatian utama 
industr i  migas sehingga 
perkembangan progress 
pencapaiannya terus dipantau 
dengan di laksanakannya 
secara rutin Management 
Walk Through (MWT) dan 
pada 26 Maret 2014 Senior 
Vice President (SVP), yang 
didampingi Vice President 
(VP), Management RFCC,  
Management Adhi Karya, 
serta Management GS E&C 
secara s inergi  bergerak 
menuju point interest.

Ir iawan Yulianto yang 
d i d a m p i n g i  I g n a t i u s 
Tallulembang saat MWT di 

RFCC Project menyampaikan, 
status pencapaian project 
harus dikawal bersama, jangan 
sampai ter lambat dalam 
mencapai target. Seluruh tim 
harus tetap memiliki semangat 
dan optimisme yang tinggi. 
“Semangat tersebut kita 
diwujudkan dalam sebuah 
kom i tmen  d i an t a r any a 
kegiatan MWT (Management 
Walk Through ). Ingatlah, 
keselamatan kerja selalu 
harus menjadi prioritas utama 
sehingga komitmen untuk 
percepatan hasil kerja harus 
diawali dengan komitmen 
u n t u k  s e l a l u  m e n j a g a 
keselamatan kerja,” ujarnya.

Dalam MWT tersebut 
dilakukan beberapa evaluasi 

untuk ditindaklanjuti demi 
kemajuan project dengan 
disampaikannya summary 
MWT oleh SVP dan VP kepada 
Management Konsorsium 
Adhi-GS. 

“Untuk meningkatkan 
mot ivas i  dan semangat 
demi tercapainya kemajuan 

project, management akan 
membe r i kan  bebe rapa 
penghargaan jika target kerja 
mencapai 1,5% sampai 2% 
per bulan,” ungkap Iriawan 
Yulianto saat memberikan 
summary recommendation 
sebelum kegiatan MWT 
ditutup.•PUTRI
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BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan Subsidi untuk Pertamina
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Direktur Pemasaran & NIaga Pertamina Hanung Budya memberikan apresiasi kepada BPK atas kerja sama dan dukungannya 
terhadap operasi Pertamina.

RU V Balikpapan Perkuat 
Performa Personel Pelabuhan

Direktur Keuangan Andri T. Hidayat menjadi salah satu keynote speaker dalam 
Forum Komet Dit. Keuangan & Dit. PIMR.

JAKARTA – Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) me-
nyerahkan Lembar Temuan 
Pemeriksaan (LTP) subsidi 
Jenis Barang Tertentu (JBT) 
dan LPG tabung 3 kg tahun 
2013 kepada PT Pertamina 
(Persero) di Kantor Pusat 
Pertamina, Jakarta, Kamis 
(17/4). Menurut Direktur 
Pemasaran dan N iaga  
Hanung Budya, hasil akhir 
pemeriksaan yang dilakukan 
BPK  tidak terdapat temuan 
yang bersifat material. Se-
mentara dari sisi nilai koreksi 
sangat kecil dibanding tahun 
sebelumnya. 

Secara umum, kata 
Ha nung, hal tersebut me -

nunjukkan pengelolaan Per-
tamina terhadap pendis-
tribusian BBM dan LPG PSO 
sudah berjalan lebih baik. 
“Tentunya hal ini didukung 
oleh kejelasan peraturan-
per aturan pemerintah yang 
menjadi  dasar  pen d is-
tribusian,” ungkap Hanung.

Pada kesempatan itu, 
Hanung ia menyampaikan 
a p r e s i a s i n y a  k e p a d a 
BPK atas kerjasama dan 
dukungannya terhadap ope-
rasi Pertamina. Khususnya 
terkait penge lolaan BBM 
PSO dan LPG PSO. 

 “Ke depannya kita per lu 
membangun sis tem yang 
lebih tertib agar kemungkinan 

ter jad i  peny impangan-
p e n y i m  p a n g a n  d a p a t 
dihindari,” tegasnya. 

Keterlibatan langsung 
Direktorat Pemasaran dan 
Niaga Pertamina dalam 
operasi distribusi BBM dan 
LPG PSO, diakui Hanung 
sangatlah penting dan perlu 
diapresiasi. “Saya rasa, 
in general,  hasil audit ini, 
sangat membesarkan hati 
buat Pertamina,” tutupnya.

Tugas  pemer iksaan 
yang dilakukan selama 65 
hari ini, menurut Auditor 
Utama Keuangan Negara VII, 
BPK RI, Abdul Latief, telah 
menghasilkan indikasi awal 
dari penemuan BPK. 

Te m u a n  t e r s e b u t 
yaitu, adanya beberapa 
koreksi penyaluran kepada 
konsumen  yang  t i dak 
ma  suk da lam kategor i 
penerima subsidi. Karena 
itu, diharapkan ada tang-
gapan lebih lanjut dar i 

Pertamina. “Ini baru bersifat 
temuan awal, dimana ini 
akan dipelajari oleh pihak 
Pertamina,” ujar Abdul.

Sesuai dengan surat 
tugas BPK 05 tahun 2014 
tentang pemeriksaan subsidi 
JBT dan LPG tabung 3 kg. 

Pihaknya mengaku akan 
menindaklanjuti ihwal hasil 
temuan tersebut me lalui 
Konsep Laporan Has i l 
P e m e r i k s a a n  ( K L H P ) . 
Tujuannya jelas, yakni untuk 
meminta kembali tanggapan 
dari pihak Pertamina.•EGHA

BALIKPAPAN - Refinery Unit 
(RU) V menggelar pelatihan 
gabungan International Ships 
and Port Facility Security 
(ISPS) Code, Fire Fighting, 
dan Oil Spill Recovery di 
Terminal Khusus (Tersus) 
Balikpapan pada 15-17 April 
2014 lalu. 

Section Head Environ-
ment RU V Balikpapan, Judy 
Pudji Tresnacahyono menu-
turkan pelatihan ini diadakan 
untuk memenuhi compliance 
regulation sesuai standardisasi 
IMO. “Setiap 18 bulan sekali, 
terminal khu sus diwajibkan 
untuk melakukan exercise 
untuk menguji kesiapan Port 
Facility terhadap ancaman 
keamanan.”

Untuk mendukung efek -
tivitas pelatihan, juga diadakan 
simulasi pe nanggulangan 
ancaman terorisme pada 15 
April 2014. Semua personil 
fasilitas pelabuhan harus 
memiliki pengetahuan dan 
terbiasa dengan ketentuan 
Rancangangan Keamanan 
Fasilitas Pelabuhan (Port 
Facility Security Plan/PFSP). 
Dengan skenario gangguan 
dan sabotase dari teroris, 
diharapkan ketangkasan 

personel Pertamina dalam 
menghadapi ancaman dapat 
teruji. 

Dalam simulasi tersebut, 
juga dilakukan penyanderaan 
seorang anggota sekuriti dan 
dugaan teror bom. Kondisi ini 
mengakibatkan level keaman-
an dari 1 dinaikkan menjadi 
3, dan dibutuhkan bantuan 
dari instansi terkait untuk 
penanggulangannya.

International Ships and 
Port Facility Security Code 
( ISPS Code) merupakan 
kode internasional mengenai 
keamanan kapal dan fa-
silitas pelabuhan. Kode ini 
diberlakukan bagi kapal-
kapal yang melakukan pe  la-

yaran internasional, se perti 
kapal penumpang (ter ma-
suk kapal penumpang ber-
kecepatan t inggi), kapal 
barang berkecepatan ting-
gi ,  dan mobi le offshore 
drilling unit. Pertamina pun 
memil iki perhatian tinggi 
untuk melaksanakan ISPS 
Code terkait resiko yang 
mungkin dihadapi antara 
lain tidak diterima di pela-
buh an Luar Negeri atau Pe-
labuhan Comply ISPS Code. 
Acara yang ditutup pada 17 
April ini dibarengi dengan 
latihan pemadaman kapal dan 
penanggulangan tumpahan 
minyak.•KEISHKARA HANANDHITA 

PUTRI
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Menilik Proyek Panas Bumi Sungai Penuh
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Kegiatan pengembangan energi panas bumi di Lahendong (Sulawasi Utara).

Pertamina Resmikan Penamaan VLGC Pertamina Gas 2...Sambungan dari halaman 1
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Pertamina kembali menambah Kapal Very Large Gas Carrier (VLGC). Dengan  nama Pertamina Gas 2, kapal ini akan beroperasi dengan pola loading antara Pelabuhan Tanjung Uban/Belanak/Tanjung 
Jabung/Import dan discharge sebagai mothership di Teluk Semangka atau melalui jalur pelabuhan loading Bontang/Import dan akan dipergunakan sebagai mothership di Kalbut, Situbondo, selanjutnya akan 
diproyeksikan untuk kebutuhan international trading.

loading antara Pelabuhan 
Tan jung Uban/Be lanak/
Tanjung Jabung/Import dan 
discharge sebagai mothership 
di Teluk Semangka atau mela-
lui jalur pelabuhan loading 
Bontang/Import dan akan 
dipergunakan sebagai mother-
ship di Kalbut, Si tu bondo, 
selanjutnya diproyeksikan 
untuk kebutuhan international 
trading. 

Target distribusi energi 
nasional khususnya LPG yang 
diemban Pertamina tidak 
hanya membutuhkan armada 
kapal yang efisien, efektif, dan 
memiliki tingkat keselamatan 
yang tinggi saja, tetapi juga 
membutuhkan kapal yang 
env i ronmenta l l y  sound, 
yang mampu menunjukkan 
positioning Pertamina se-
bagai salah satu pelaku bis nis 
transportasi laut yang ber-
kualitas.

Mela lu i  desain green 
ship, kelengkapan peralatan 
yang berdampak posi t i f 
terhadap lingkungan seperti 
Ballast Water Equipment, Oil 
Discharge Monitoring, Fuel 
Oil requirement IMO Tier II dan 
sertifikasi kapal pelengkapnya 
mampu membuat kapal ini 
memiliki daya saing dan daya 
jual yang tinggi untuk kapal 
sekelas VLGC di pasaran 
In ternasional. Keputusan 
m a n a  j e m e n  P e r t a m i n a 

d a l a m  p e  n g e m b a n g a n 
usaha penguatan armada 
milik diyakini akan da pat 
meningkatkan efisiensi biaya 
transportasi migas.

“Sela in sebagai  LPG 
Carrier, VLGC Pertamina 
Gas 2 juga berfungsi sebagai 

floating storage dan sekaligus 
“mothership” untuk kapal-
kapal  pengangkut yang 
lebih kecil.  Ke depan, bisa 
juga diproyeksikan sebagai 
kapal untuk international 
trading. Hal ini memberikan 
peningkatan efisiensi biaya 

transportasi .  Mengingat 
bahwa Indonesia merupakan 
negara kepulauan maka 
efisiensi biaya transportasi 
menjadi faktor yang sangat 
penting di bisnis hilir Migas,” 
tegas Hanung Budya. 

Selain itu, jumlah kar-

go yang diangkut terus 
mengalami pertumbuhan. 
Pada 2013 jumlah kargo 
mencapai 91.234 ribu KL, 
yang terdiri dari 42.800 ribu KL 
BBM, 12.800 ribu KL (setara) 
LPG, dan sisanya minyak 
mentah dan non BBM lainnya. 

Sementara itu, kargo yang 
direncanakan diangkut pada 
2014 mencapai 96.415 ribu 
KL, yang terdiri dari 45.900 
ribu KL BBM, 15.650 ribu 
KL LPG (setara), dan sisanya 
minyak mentah dan non BBM 
lainnya.•Rudi Ariffianto/DSU

Indonesia adalah negara kepulauan yang menjadi tempat 
bertemunya dua jalaur gunung berapi, yaitu Jalur Vulkanik 
Mediteranian dari ujung Aceh sebelah barat terus ke timur 
hingga ke Kepulauan Maluku dan Jalur Vulkanik Sirkum 
Pasifik yang masuk lewat utara Papua di timur terus ke 
barat atau sering disebut ring of fire. Maka tidak heran jika 
Indonesia dianugerahi ratusan gunung berapi aktif dengan 
potensi geothermal (panas bumi) terbesar didunia.

Setidaknya ada sekitar 300 lokasi di Indonesia yang 
menyimpan potensi geothermal setara dengan 28.500 
MW (mega watt) listrik. Potensi yang menjanjikan sekaligus 
membanggakan itu disematkan karena sekitar 40% dari total 
sumber daya panas bumi dunia berada di Indonesia. Atas 
dasar itu, tidak heran manakala Direktur Utama PT Pertamina 
Geothermal Energy, Rony Gunawan menggambarkan 
Indonesia bak Timur Tengah yang menyimpan 40 persen 
cadangan minyak bumi dunia. “Timur Tengahnya panas 

bumi itu Indonesia,” ucap Rony (8/04), 
menganalogikan betapa besarnya 
potensi geothermal di wilayah kaya 
kepulauan zamrud khatulistiwa.

Salah satu lokasi pengembangan 
panas bumi yang belum lama ini 
sukses menemukan uap geothermal 
adalah di Sungai Penuh, Kecamatan 

Gunung Raya, Kabupaten Kerinci (Jambi), yang memiliki potensi 
geothermal sekitar 80 MW. Pengusahaan energi panas bumi 
proyek Sungai Penuh sejak awal banyak mengalami kendala. 
Utamanya, daerah tersebut berada dalam kawasan Taman 
Nasional, yang tabu untuk dilakukan kegiatan apapun di luar 
bidang kehutanan dan pelestarian keanekaragaman hayati. 
Kendala alami yang sangat mendasar itu, secara arif dapat 
disiasati melalui pengeboran miring (site track) dengan area 
tapak lokasinya berda di luar kawasan Taman Nasional. Hal 
ini, telah menambah tingkat kesulitan menjadi lebih tinggi dan 
muaranya, tentu biaya pengeboran pun membengkak dari 

rencana awal.
Di samping tantangan teknis pengeboran non-

konvensional, problem lain yang harus dipecahkan adalah 
area Sungai Penuh berada di daerah cukup terpencil dengan 
akses jalan yang rusak berat, serta rawan longsor pula. Tidak 
kurang dari 5 bulan waktu dihabiskan untuk memperbaiki 
infrastruktur, khususnya jalan agar peralatan alat berat dan 
perabotan pengeboran dapat masuk ke lokasi.

Ketika semua kendala alam teratasi, termasuk longsornya 
lokasi karena curah hujan yang tinggi maka pengeboran 
proyek geothermal Sungai Penuh baru berjalan lancar, sejak 
9 April hingga 26 Juni 2013. Pasca pengeboran masalah 
lainpun muncul, yakni terjadi kebocoran sumur yang 
menyebabkan tercampurnya air dingin dengan air panas 
didalam sumur. Hal ini mengkibatkan suhu di dalam sumur 
mengalami penurunan menjadi 211 derajat Celcius, jauh lebih 
rendah dari tempratur konvensional yang seharusnya berada 
pada level di atas 240 derajat Celcius.

Setelah semua fasilitas untuk produksi terbangun, sumur 
dikompresi selama 5 hari dan pada 21 Januari 2014 yang 
lalu, menghasilkan uap sebanyak 70 ton per jam serta 200 
ton per jam brine water, dengan potensi energi dari satu 
sumur setara 7 MW. Lewat proyek panas bumi Sungai Penuh 
kembali kita memetik pelajaran, bahwa setiap usaha yang 
sungguh-sungguh akan bermuara pada keberhasilan.•DIT. HULU


