
Jakarta - Vice President 
Corporate Communication 
Pertamina Al i  Mundakir 
mengatakan pada akhir 
Juli 2014 produksi minyak 
Pertamina meningkat menjadi 
254.570 barel per hari (bopd) 
atau naik 27,9% dibandingkan 
dengan periode yang sama 
tahun 2013. Peningkatan 

Pertamina Bukukan Produksi 
520 Ribu boepd

tersebut utamanya dipicu 
oleh kontribusi produksi dari 
operasi Pertamina dari luar 
negeri melalui PT Pertamina 
International Exploration and 
Production dan peningkatan 
produksi konsolidasi PT 
Pertamina Hulu Energi.

“ D a r i  o p e r a s i  d i 
l ua r  neger i ,  Per tamina 
mendapatkan tambahan 
produksi sebesar 57.090 
bopd. Ditambah dengan 
produksi gas yang relatif 
sama dibandingkan dengan 
tahun lalu, yaitu sekitar 
1.540 MMscfd secara total 
produksi migas Pertamina 
menjadi 520.360 boepd. De
ngan peningkatan produksi 
ini cukup menjanjikan bagi 
tercapainya target Pertamina 
untuk dapat memproduksi 

se banyak 2,2 juta boepd 
pada 2025,” ungkap Ali.

Ali mengatakan untuk 
mencapai target produksi 
tersebut Pertamina akan 
bertumpu pada produksi 
dari lapangan eksisting dan 
juga ekspansi internasional. 
Pertamina menargetkan bisa 
membukukan pertumbuhan 
produksi sebesar 7% per 
tahun. 

Per tamina  mempro
yeksikan pada 2025 produksi 
dari lapangan eksisting akan 
mencapai 900.000 boepd, 
sedangkan tambahan pro
duksi dari ekspansi inter
nasional ditargetkan men
capa i  600.000 boped.  
Sisanya, akan diperoleh dari 
peningkatan hak partisipasi, 
pengembangan shale gas 
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sumur Jati asri -01. Produksi Sumur Jati Asri1 Subang memberikan kontribusi besar pada peningkatan produksi PT Pertamina EP Asset 3 Field Subang. Hingga 
25 Agustus 2014, Pertamina EP Asset 3 Field Subang telah berhasil meningkatkan Produksi minyak ratarata menjadi 1.582 BOPD  (98% dari  target sampai dengan 
akhir 2014) dan gas rata-rata 240,60 MMSCFD. Produksi minyak dari sumur yang ditajak pada tahun 2013 tersebut, diolah di Pertamina Refinery Unit VI Balongan.

marketUpdate

Effective Acquisition

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

dan CBM, dan pengelolaan 
wi  layah ker ja  domest ic 
yang sudah berakhir masa 
kontraknya.

“ M e l i h a t  a p a  y a n g 
diperoleh dalam beberapa 
tahun terakhir,  di  mana 
produksi Pertamina terus 
tumbuh kami opt imist ik 
target 2,2 juta boepd pada 
2025 dapat diraih. Saat ini, 
Pertamina secara korporat  
telah menjadi produsen migas 
terbesar di Indonesia. Pada 
2018 nanti, kami bahkan 
optimist is dar i  produksi 
Pertamina EP saja sudah 
bisa meraih posisi sebagai 
produsen migas terbesar 
di Indonesia dengan target 
produksi sebesar 375.000 
boepd, ”  tu tupnya .• rudi 

ariffianto

pt pertamina (persero) 
membukukan produksi 
sebesar 520.360 barel 
setara minyak per 
hari (boepd) pada 
semester i 2014. angka 
tersebut  naik 11,9% 
dibandingkan dengan 
realisasi pada periode 
yang sama tahun lalu.

Telah dipahami bahwa salah satu upaya ekspansi perusahaan 
adalah dengan merger & acquisition (M&A). Aksi korporasi 
ini dapat memperbesar aset perusahaan secara cepat, dan 
seringkali langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan kinerja 
keuangan. Salah satu perusahaan yang banyak melakukan 
M&A pada 2014 ini adalah group konglomerasi Charoen 
Sirivadhanabhakdi (Thailand). Melalui grup usaha Charoen, TCC 
Top Enterprise akan mengakuisisi perusahaan konstruksi asal 
Singapura United Engineering (UE). Perusahaan konstruksi ini 
berkapitalisasi pasar US$1.8 miliar (setara Rp20,7 triliun) dan 
memiliki beberapa masterpiece antara lain ShangriLa Hotels 
dan gedung Supreme Court, Singapura. 

Bila rencana ini berjalan, maka akan menjadi akuisisi ketiga 
tahun ini yang dilakukan oleh group usaha Charoen. Sebelumnya, 
Frasers Centrepoint, perusahaan developer yang dikontrol 
Charoen, mengambil alih Australand Property Group dengan 
nilai transaksi US$3.4 miliar (setara Rp39,1 triliun). Pada waktu 
berdekatan, distributor consumer goods milik Charoen, Berli 
Jucker membeli jaringan toko retail milik Metro AG di Vietnam 
dengan transaksi US$874 juta (setara Rp 10 triliun).

Bloomberg mencatat sepanjang tahun 2014, group usaha 
Charoen menyiapkan dana akuisisi sebesar US$4.5 miliar 
(Rp51,75 triliun). Sebagai informasi, Charoen merupakan orang 
terkaya ketiga di Thailand dengan nilai kekayaan sebesar US$11.7 
miliar (Rp 134.5 triliun).

 
Namun demikian, para pelaku pasar saham tidak lantas 

mengapresiasi rangkaian akuisisi tersebut. Harga saham Berli 
Jucker turun 14% sejak awal Agustus 2014. Sedangkan saham 
Fraser Centerpoint turun 11% sejak Juni 2014 ketika perusahaan 
tersebut mengumumkan rencana pembelian Australand. Investor 
memprediksi transaksi akuisisi tersebut akan membebani neraca 
perusahaan. Pasalnya, group Charoen memiliki utang yang cukup 
besar setelah mengambil alih Fraser & Neave (2013). Tidak 
hanya itu, lembaga pemeringkat global S&P telah menurunkan 
peringkat perusahaan Thai Beverage, salah satu grup Charoen 
lainnya, terkait profil utang Thai Beverage kepada beberapa 
perusahaan tertutup.

Lebih jauh, investor cenderung mengapresiasi aksi 
pengambil alihan saham yang menyebabkan kinerja keuangan 
perusahaan terakuisisi dikonsolidasi (digabungkan) ke dalam 
laporan keuangan perusahaan yang mengakuisisi. Disampaikan 
dalam pertemuan Investor Relations dengan Lion Global Investor 
Limited (Singapura) barubaru ini, selain untuk menambah 
pendapatan perusahaan, laporan keuangan konsolidasi juga 
menjadi basis investor dalam mengkaji kontribusi perusahaan 
akuisisi. Namun investor juga mengawasi jangan sampai aksi 
akuisisi mengganggu neraca dan kesehatan kinerja keuangan. 
Sama seperti  perusahaan lain, Pertamina diharapkan terus 
mampu melakukan aksi akuisisi yang berkontribusi positif 
terhadap kinerja keuangan atau effective acquisition.•



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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AgAR AdA SEMAngAt 
koMPEtISI PoSItIf AntAR 
AnAk PERuSAhAAn

pengantar redaksi :
Annual Pertamina Subsidiary Award (APSA) 2014 baru 

saja terselenggara  22 Agustus 2014 lalu. Kegiatan tahunan 
yang merupakan ketiga kalinya digelar, bertujuan untuk 
mengukur kemajuan anak perusahaan (AP) Pertamina. Berikut 
petikan percakapan dengan Vp subsidiary & Joint Venture 
management muhammad syahid tentang APSA.       

apa  hasil dari Annual Pertamina Subsidiary Award 
(apsa) 2014 yang baru usai? APSA ini adalah event tahunan. 
Tahun 2014 merupakan tahun ketiga pelaksanaan APSA.
Tujuan APSA  adalah memberikan apresiasi kepada anakanak 
perusahaan (subsidiaries) Pertamina terkait dengan performance 
atau kinerja anak perusahaan yang telah beroperasi setahun 
penuh pada satu periode penilaian.  

 Jadi yang diikutsertakan di APSA 2014 ini  adalah  AP yang 
telah beroperasi penuh pada Tahun 2013. Mengingat kita juga 
punya AP yang baru beroperasi, atau berdiri pada tahun 2013 
seperti Pertamina Lubricants, Pertamina International EP atau 
Pertamina Algeria.

apa ukuran kinerja bahwa sebuah ap berhasil? Ada 
banyak hal. Jadi kalau kita lihat, yang paling utama adalah 
kita melihat dari sisi pertumbuhan (growth), baik itu dari sisi 
pendapatan (revenue) maupun pengembangan bisnisnya 
(business development). Tentunya yang kita juga sangat 
harapkan adanya pertumbuhan laba (profit). Laba ini bisa  laba 
operasinya, juga laba bersih setelah pajak.

ap pertamina ada yang di hulu, di hilir, maupun  yang 
non-core. bagaimana mempertandingkannya? Idealnya, 
sebaiknya kita punya semacam cluster  per sektor industri.  
Mungkin  dengan mudahnya  kalau per sektor industri. Di sini 
ada istilahnya AP  core business yang berkorelasi dengan bisnis 
Pertamina, dan ada AP yang non core business, seperti bisnis 
rumah sakit Pertamedika atau bisnis properti  dan perhotelan 
Patra Jasa.

Namun kalau kita mau mengcluster seperti itu, untuk AP 
Non Core tidak ada competitornya. APSA ini cakupannya 
adalah APAP di lingkungan Pertamina. Sehingga bagaimana 
kita  secara objektif mempertandinakan satu AP yang berbeda 
sektor industrinya, lingkungan usahanya, dan juga size atau 
besaran perusahaan. 

Jadi  yang kita lihat adalah pertumbuhan bisnisnya. 
Katakanlah berapa persen pertumbuhan revenue-nya? Atau 
berapa persen pertumbuhan margin atau labanya? Jadi kalau 
dilihat dari situ, apakah ini laba Rp 1 triliun atau laba Rp 100 
juta, yang penting nanti tahun depan, dia naik berapa persen 
dari basis Rp 1 triliun atau Rp 100 juta itu. Apakah 10% atau 
50%, tentunya 50% tumbuh lebih bagus  dari yang hanya 10%. 

Dari  pengalaman pelaksanaan APSA tiga tahun ini, halhal 
tersebutlah yang selalu kita pertajam untuk mencari suatu titik 
peniliaian yang benarbenar objektif. Di samping itu juga semakin 
ketat kriterianya, bukan dalam tujuan  untuk mempersulit tetapi 
agar penilaian semakin fair dan lebih kompetitif.

Saya kira kita juga punya harapan bersama Pertamina 
menjadi world class company. Kelas dunia dalam tata kelola, dan 
dalam segala hal. Semangat itulah yang kita implementasikan 
dalam kompetisi APSA ini. 

bagaimana dengan kriteria dalam apsa? Ada bebe
rapa kriteria dalam APSA kemarin, yang pertama The Best 
Annual Report. Sasaran ke depannya Annual Report itu bisa 
berkompetisi di tingkat nasional. Untuk The Best Annual 
Report 2013, cara penilaiannya  diadopsi dari Annual Report 
Award tingkat nasional. Bahkan jurinya pun, untuk menjaga 
objektivitas, kita ambil dari luar yang berpengalaman sebagai 
juri pada kompetisi Annual Report tingkat nasional. Di samping 
itu, yang kita harapkan pemenang untuk kategori The Best 
Annual Report dapat mengikuti  event Annual Report Award 
pada tingkat nasional. Kalau kita lihat perkembangan dari tahun 
ke tahun, kualitas Annual Report AP semakin membaik. Selain 
Annual Report itu, kita juga mengkompetisikan beberapa kriteria, 
sebagai berikut.

The Best Implementation Community Involvement & 
Development 2013, yaitu bagaimana implementasi CSR dari AP. 
The Best Implementation  of Enterprise Risk Management 2013, 
Kemudian kategori baru tahun 2013, yaitu The Best Chief Risk 
Officer 2013. Kita memilih Direksi, tidak harus Direktur Utamanya, 
untuk dikompetisikan juga. Kita sadari bahwa risk management 
itu menjadi suatu hal yang tidak bisa diabaikan. Itu sudah harus 
menjadi concern perusahaan. 

Karena prinsipnya, kalau di tingkat Direksi atau top ma na
jemen sudah sangat memahami dan bisa menjadi role model 
untuk penerapan ERM, tentunya akan lebih mudah meng
internalisasi  ke semua jajaran di bawahnya. Untuk  Best Chief  
Risk Officer ini, Direktur PIMR Bapak M. Afdal Bahaudin ikut 
terjun langsung menilainya.  

Lalu selanjutnya The Best Shareholders’s Aspiration 
Achiever 2013. Ini kita ambil, walaupun belum sepenuhnya, 
dari  Shareholder’s Aspiration yang ditetapkan oleh Kementerian 
BUMN. 

Terakhir, The Best Quality of Financial & Management  
Report 2013. Kita tahu bahwa perusahaan pasti membuat 
laporan keuangan yang audited, yang comply terhadap semua 
aturan dan juga untuk kebutuhan manajemen, mereka setiap 
bulan membuat laporan manajemen untuk kepentingan internal 
perusahaan, dengan tujuan memonitor kinerja Anak Perusahaan 
dari bulan ke bulan. 

apakah di ajang seperti apsa ini ada pembicaraan 
sinergi antar ap?  Kebetulan ketika di acara seremoni APSA
nya,  acaranya kita buat simpel tetapi tidak menghilangkan bahwa 
sinergi  perlu menjadi perhatian bersama. Tidak ada pembicaraan 
secara khusus, apalagi semacam forum bisnis.

Walaupun kami sadari bahwa sinergi antar AP itu harus 
semakin digalakkan. Karena  sebenarnya banyak yang bisa 
dikerjasamakan. Misalnya ya, kita punya PDSI, sudah pasti dia 
bisa mensupport sepenuhnya Pertamina EP, PHE, dan PGE. 
Tidak perlu lari kemana-mana.•urip
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Jogja Miskin?
“Jogja Miskin, Tolol, dan Tak Berbudaya. Teman-

teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal di Jogja”. 
Akhir Agustus ini, media sosial dan netizen memberikan 
“hukuman sosial” kepada seorang pengguna jejaring sosial 
Path, yang menuliskan status di atas. 

Dengan menuliskan status tersebut, dan (entah siapa 
yang melakukan) kemudian tersebar ke jejaring sosial 
lainnya, si pembuat status menjadi “musuh bersama” dari 
netizen warga Jogja, para perantau asal Jogja (yang baru 
saja mudik lebaran kemarin, dan masih kangen dengan 
Jogja), dan orangorang yang pernah tinggal di Jogja dan 
jatuh cinta Jogja. Saking marahnya, bahkan ada LSM yang 
melaporkan perempuan tersebut ke kepolisian dengan 
UUITE, dan menuntut permohonan maaf kepada seluruh 
warga Jogja tidak hanya melalui media sosial, namun juga 
surat kabar nasional.

Walaupun asal saya dari daerah 
perbatasan provinsi Jawa Tengah
DIy (dan sebenarnya masih masuk 
Jateng), tapi karena sejak SMP 
hingga kuliah saya tempuh di Jogja, 
maka kalau ditanya orang lain tentang 
daerah asal, maka selalu saya jawab 
asli Jogja. Dan tentu saja, saya 
terganggu ketika “keJogjaan” saya 
diusik seperti itu.

Namun, saya ingin melihat dari 
sisi lain. Penyebab mbak F (demikian 
inisialnya) menulis status tersebut, 
ada lah karena dia merasa kesal 
de ngan kejadian yang dia alami di 
se buah SPBU di Jogja. Dengan ada
nya kebijakan pengendalian BBM 
ber subsidi, masyarakat yang panik mengantri di di SPBU. 
Mbak F, pengendara motor yang kehabisan bahan bakar, 
langsung masuk ke antrian mobil. Dia melakukan hal itu 
karena ingin mengisi Pertamax.

Pengendara motor lain yang mengantri di jalur roda 
dua, dan pengendara mobil yang sudah antri, menyoraki 
mbak F yang dengan motornya bisa langsung masuk ke 
depan antrian mobil. Operator SPBU, meminta mbak F 
antri di jalur sepeda motor. Karena bersikukuh, polisi yang 
berjaga di SPBU pun turut meminta mbak F pindah jalur. 
Mungkin karena jengkel atas perlakuan yang dia terima, 
mbak F menumpahkannya melalui status di Path.

Dari sisi Pertamina, kita selama ini selalu mengajak 
masyarakat berhemat BBM Subsidi, dan beralih ke BBM 
NonSubsidi/Bahan Bakar Khusus (BBK). Namun di balik 
kejadian tersebut, seharusnya kembali menyadarkan kita, 
bahwa belum semua SPBU kita siap memperlakukan 
konsumen yang kita incar tersebut. Beberapa SPBU, atau 
mungkin mayoritas, masih menyamakan konsumen BBM 
NonSubsidi, dengan konsumen BBK, khususnya untuk 
konsumen sepeda motor.

Pada awal tahun 2012 lalu, ketika masih bertugas di 
Marketing Operation Region V (saat itu masih Fuel Retail 
Marketing Region V), saya ikut rapat dengan GM yang baru 
dikukuhkan waktu itu, bersama rekanrekan SR. Dari hasil 

brainstorming, diperoleh kesimpulan bahwa konsumen 
paling potensial untuk diajak beralih dari BBM Subsidi 
ke BBK, adalah pengendara motor. Salah satu hasil dari 
rapat tersebut, strategi pemasaran BBM di Region V akan 
difokuskan ke pengendara roda dua. Jika tidak salah, 
hasilnya adalah peningkatan penjualan BBK di Region V 
menjadi yang terbesar tahun itu. 

Walaupun pembeliannya dalam volume kecil (310 
liter per motor), tapi jumlah motor di negara kita jauh 
lebih banyak daripada mobil. Dalam setahun, ada sekitar 
8.000.000 motor baru terjual, 8 kali jumlah mobil baru. 

Banyak pengguna sepeda motor baru, adalah anak 
muda kalangan pelajar atau mahasiswa. Segmen ini, 
walaupun mungkin secara finansial belum mandiri, namun 
dapat diberikan edukasi sejak awal tentang berbagai 
keunggulan BBK. Dan karena sepeda motor masih 

termasuk aset mereka yang paling 
berharga, tentu mereka ingin aset 
tersebut lebih awet dan terawat.

Dengan harga BBK yang dua 
kali harga BBM Subsidi, karena 
pembeliannya dalam volume yang 
kecil, pemilik motor juga lebih ikhlas 
beralih. Ilustrasinya, pemilik mobil 
yang biasa membayar Rp 250.000, 
untuk mengisi penuh tankinya dengan 
Premium, tentu akan berpikir jika 
harus membayar Rp 500.000, untuk 
membeli Pertamax.

Lain dengan pengendara motor. 
Contoh Mbak F tadi, jika biasanya 
membeli Premium hingga penuh 
cukup membayar  Rp 20.000,, dia 

tidak keberatan  menambah Rp 20.000, lagi untuk 
membeli Pertamax. Apalagi jika dia tidak perlu antri 
panjang, dan mendapat keuntungan dari keunggulan 
kualitas Pertamax dibanding Premium.

Pertamina pernah meluncurkan program Red 
Carpet, jalur khusus pembeli BBK. Tentu akan lebih 
bagus jika program tersebut dikembangkan lagi, ke 
lebih banyak SPBU, dan juga untuk jalur sepeda motor. 
Sudah sepantasnya, orang yang bersedia membayar 
lebih, mendapat pelayanan lebih baik. Ketika check-in di 
bandara saat dinas saja, kita lebih nyaman masuk antrian 
khusus GFF di loket Garuda yang lebih cepat dari antrian 
non GFF atau maskapai lain, padahal tiketnya dibiayai 
perusahaan.

Selama ini pun, kita sering melihat dan ikut menyebarkan 
gambargambar mobil mewah yang mengisi Premium di 
SPBU, kemudian membully pemilik mobil tersebut. 
Tapi, seberapa sering kita memberikan apresiasi kepada 
pengendara motor, atau pemilik mobil murah, yang mau 
menggunakan BBK?

Akhir kata, mungkin cara mbak F menumpahkan 
kekesalannya tidak benar, dan melukai perasaan warga 
Jogja dan masyarakat yang cinta Jogja. Namun, saya 
mengapresiasi mbak F yang mau menggunakan BBM 
Non-Subsidi.•

“Postinganmu harimaumu!”. Ungkapan itu 
disampaikan oleh salah satu pengajar dalam 
Persuasion Skills Traning, School of Corporate 
Communication yang diselenggarakan Pertamina 
Corporate University, dua pekan lalu. Dia menga
takan hal tersebut, karena di era media ko
munikasi yang berkembang pesat, postingan 
di sosial media bisa menjadi bumerang yang 
tak kalah dahsyatnya dari ungkapan “Mulutmu 
Harimaumu”.

Efek postingan ternyata lebih cepat bergulir 
di sosial media dalam hitungan detik. Berpindah 
dari group yang sifatnya terbatas, dishare dan 
broadcast ke group lain. Tanpa sadar tidak 
sampai satu jam postingan sudah menyebar 
kemanamana. Apabila tidak disikapi dengan 
bijak, akan menjadi bumerang bagi kita dan 
berpotensi melahirkan dampak negatif bagi 
orang lain bahkan perusahaan tempat kita 
bekerja.

Beberapa contoh postingan yang sering 
dilakukan oleh sebagian besar karyawan, seperti 
sikap atasan yang dianggap kurang manusiawi, 
kebiasaan teman yang kurang baik, kejadian 
yang membuat kesal di kantor, musibah di 
lingkungan kantor, protes atas layanan, bahkan 
posting berita bagus seperti mendapat bonus 
dan sebagainya.

Manusiawi seandainya hal tersebut pernah 
kita lakukan. Sebagai makhluk sosial, tentu 
semua orang tidak bisa lepas dari interaksi 
dengan sesama teman dan kolega melalui 
media sosial. Dalam sehari, minimal 3 kali orang 
akan memposting perasaannya lewat katakata, 
gambar, atau memberikan komentar postingan 
orang lain. Ada yang  kurang lengkap,  apabila 
dalam sehari tidak ‘mengintip’ sosial media di 
gadget kita.

Bukan untuk mencari kesalahan. Tetapi 
ada hikmah di balik itu. Bahwa saat ini kita 
sebagai pekerja Pertamina dituntut untuk 
lebih berhatihati dalam mengungkapkan atau 
mengekspresikan perasaan di sosial media. 
Segala hal yang akan kita posting jika hal 
tersebut menyangkut pekerjaan, perusahaan, 
atau masalah keluarga, akan begitu cepatnya  
berkembang dan diterima audiens dengan 
berbagai persepsi. Dan dam paknya tidak akan 
kita duga. Ironisnya bisa menjadi tamparan dan 
memberikan efek negatif bagi citra perusahaan. 
Dan belakangan barulah kita menyesal.

Contoh kecil tersebut menjadi pembelajaran 
bahwa menjaga citra perusahaan adalah 
tanggung jawab kita bersama. Sebagai pekerja 
Pertamina, kita tidak bisa berharap orang luar 
menjaga reputasi perusahaan tempat kita 
bekerja. 

Sebagai entitas bisnis, reputasi Pertamina 
itu tergantung pada perilaku orangorang 
yang ada di dalamnya. Baik perilaku dalam 
berinteraksi di lingkungan perusahaan maupun 
di luar perusahaan, secara verbal maupun 
lewat media sosial. Tidak rumit dan simpel 
untuk menjaga dan membangun reputasi baik 
perusahaan di mata publik. Menjadi pekerja yang 
beretika adalah kuncinya. yakni berkomitmen 
melaksanakan tugas sebaikbaiknya, amanah, 
memperlakukan dan menyikapi secara positif 
siapapun stakeholders kita. Etika yang baik 
membantu kita untuk mengambil  keputusan 
dan bersikap tepat dalam segala hal. Apakah 
itu perkataan, postingan, ataupun tindakan. Mari 
kita saling menjaga!•



RESUME
pekan ini
PERtAMInA MIntA REnEgoSIASI 
hARgA gAS CBM
Jakarta (Bisnis Indonesia) – Pertamina 
mengajukan opsi renegosiasi harga gas methana 
batu bara atau coal bed methane kepada 
pemerintah. Direktur Hulu Pertamina Muhamad 
Husen mengatakan perseroan telah mengebor 
sebanyak 10 sumur gas methane batu bara 
(coal bed methane/CBM) di seluruh wilayah kerja 
yang menjadi kewenangannya.  Namun, menurut 
Husen, pihaknya ingin berdiskusi lagi dengan 
pemerintah karena harga yang sekarang tidak 
mencapai nilai keekonomian. Saat ini, harga CBM 
masih berkisar 6 dolar AS per juta british thermal 
unit (MMBtu). Menurutnya, perbaikan harga 
diperlukan agar pengembangan proyek gas 
metana batu bara menjadi lebih ekonomis. Dia 
menilai, harga tersebut tidak mampu menutupi 
ongkos produksi yang dikeluarkan perseroan. 
Dia melanjutkan, opsi perbaikan harga tidak 
lantas bertumpu pada penaikan harga. Pertamina 
membuka opsi lain seperti keringanan pajak atau 
bagi hasil yang lebih besar. 

BAnk BuMn SIAP PEnuhI 
kEButuhAn hEdgIng PERtAMInA
Jakarta (Investor Daily) – Bankbank BUMN 
siap memenuhi kebutuhan hedging BUMN, 
terutama Pertamina yang memiliki kebutuhan 
dilar AS sekitar 100150 juta dolar AS per hari. 
Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk Budi Gunadi Sadikin menilai, jika nantinya 
Pertamina dapat melaksanakan hedging, 
kebutuhan tersebut masih bisa dipenuhi bank 
BUMN. “Hedging itu nomor satu harus ada 
lawannya,” ujarnya. Menurut Budi, kebutuhan 
Pertamina tersebut pun masih dapat dipenuhi 
oleh bank BUMN tanpa perlu melibatkan bank 
asing.Wakil Ketua Task Force Pendalaman Pasar 
Keuangan BI Nanang Hendarsah mengatakan, 
kebutuhan hedging Pertamina nantinya dapat 
dipenuhi oleh bank BUMN terlebih dahulu. Bank 
BUMN juga akan dapat melakukan rehedging ke 
bank asing.  “Jadi yang pertama bisa dilakukan 
oleh bank BUMN,” terang Nanang. Menurutnya, 
tim teknis yang dikoordinasikan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini tengah 
merumuskan standard operating procedure 
(SOP) terkait hedging BUMN. Dengan adanya 
SOP tersebut, BUMN diharapkan lebih berani 
melakukan transaksi lindung nilai, tanpa perlu lagi 
khawatir selisih dari pembelian pada pasar spot 
dan forward dianggap sebagai kerugian negara.

PERtAMInA dAn PLn 
dISARAnkAn go PuBLIC
Jakarta (Koran Tempo) – Pertamina dan 
PLN disarankan agar segera melantai di Bursa 
Efek Indonesia. Anggota Komisi Energi DPR, 
Effendi Simbolon, mengatakan langkah tersebut 
perlu diambil untuk mendorong transparansi 
kedua perusahaan tersebut dalam mengelola 
anggaran subsidi.  Sekretaris PLN Adi Supriono 
meminta pemerintah dan DPR mengkaji ulang 
usul go public tersebut. “Karena ini terkait dengan 
hajat hidup orang banyakm jadi orientasinya 
tidak hanya profit, melainkan pelayanan publik,” 
ujarnya.•rianti
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Sebanyak 9 penghargaan GKPM Awards 2014 menjadi salah satu bukti bahwa programprogram CSR Pertamina diakui 
dan diapresiasi berbagai pihak.

Pertamina Raih 9 Penghargaan 
dalam gkPM Awards 2014

Pertamina go International Butuh dukungan Pemerintah

Jakarta - Program CSR 
Pertamina berhasil meraih 9  
penghargaan dalam malam 
Anugerah GKPM Awards 
2014 yang berlangsung di 
Hotel Kartika Chandra, (20/8). 

Anugerah Gelar Karya 
Pemberdayaan Masyarakat 
(GKPM) 2014 diprakarsai 
Corporate Forum for Commu
nity Develeopment (CFCD) 
bekerja sama dengan Kantor 
Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat 
RI. Acara dibuka oleh Deputi 
Menko Kesra Dr. Sudjana 
Rochyat.

Manager CSR Pertamina 
Ifki Sukarya mengatakan, 
penghargaan ini merupakan 
bukt i  programprogram 
CSR Pertamina diakui dan 
diapresiasi berbagai pihak, 
termasuk dalam ajang yang 
dise lenggarakan Kantor 
Menko Kesra yang bekerja 
sama dengan CFCD ini. 
“Beberapa kategori  k i ta 
raih sesuai dengan MDG’s 
goal. Raihan ini merupakan 
suatu prestasi tersendiri buat 
Pertamina,”  katanya. 

Dengan penghargaan ini, 
lanjut Ifki, kita bisa me lihat 
program yang dikembangkan 
oleh Pertamina, khususnya 
unit  operasi dan anak peru
sahaan, sudah sesuai de
ngan kaidahkaidah  pem
berdayaan masyarakat . 
“Ja di kita semakin yakin 
bah wa program CSR yang 
dikembangkan sudah berada 
di dalam track yang benar,” 
tegasnya.  

Dalam GKPM Award 
2014, Pertamina berhasil 
me raih 9 penghargaan. Ke
sembilannya adalah : (1) 
MDG’s Tujuan 1 Bidang 
Pem berdayaan Usaha Mikro 
dan Rumah Tangga  Miskin; 
(2) MDG’s Tujuan 6 Bidang 
Program Penanggulangan  
dan Pencegahan  HIV/
AIDS, Malaria, TBC, dan 
Penyakit Menular Lainnya; 
(3) 2 penghargaan  MDG’s 

Tujuan 7 Bidang  Penanaman 
Pohon  di Atas Lahan yang 
tidak Produktif; (4) Tingkat 
Pelaku Mitra Perusahaan; (5) 
2 pnghargaan MDG’s Tujuan 1 
Bidang Penciptaan  Lapangan 
Kerja  Baru Dalam Rangka  
Mengentaskan Kemiskinan; 
(6) MDG’s Tujuan 7 Bidang 
Program Produk Daur Ulang; 
(7) MDG’s Tujuan 4 Bidang 
Program Kesehatan anak 
Balita.•urip

Jakarta -  Direktur Peren ca
naan Investasi & Mana ge ment 
Risiko Pertamina, M. Afdal 
Bahaudin menjadi pembicara 
dalam seminar “Mendorong 
BUMN Go International” yang 
diselenggarakan oleh Investor 
Daily Indonesia, di Ballroom 
Hotel Ritz Carlton, Selasa 
(26/8). 

Turut dihadiri pula Direktur 
Utama Bank Mandiri, Budi 
Gunadi Sadikin dan  Direktur 
Utama Telkom, Arief yahya 
yang masingmasing mema
parkan peranan dan strategi 
koorporasi nasional untuk 
menjadi korporasi global.

Dalam kesempatan se
minar tersebut, Afdal mema
parkan  bagaimana stra tegi 
Pertamina dalam mendorong 
“Go International”.  Pada 
sektor hulu migas, Pertamina 
melakukan strategi partner, 
merger dan akuisisi dalam 
rangka peningkatan ka
pabilitas Pertamina serta 
ekspansi lapangan minyak 
untuk meningkatkan produksi 

dan  cadangan  m inyak 
Pertamina dan Indonesia.

“Di sektor hulu ini target 
30 persen produksi migas dari 
luar negeri melalui kegiatan 
akusisi. Pertamina berpartner 
dengan internasional maupun 
national oil company, merger 
dan akuisisi lapangan dengan 
selektif dan akuisisi lapangan 
minyak produksi di beberapa 
target area,” ungkap Afdal. 

Dikatakan oleh Afdal, saat 
ini pertumbuhan produksi 
minyak Pertamina di luar 
negeri ada pada lapangan 
minyak di Algeria dan Irak. 
Diperkirakan tahun 2014 
hingga 2018 setiap tahunnya 
akan terus terjadi kenaikan 
produksi sebesar 7 persen. 

Sedangkan untuk sek tor 
hilir, Pertamina juga melakukan 
“Go International” melalui 
strategi ekspansi, akuisisi 
dan kerja sama strategis 
dengan partner internasional. 
Untuk Refinery dilakukan 
peningkatan kapa sitas dan 
pembangunan kilang yang 

kompetitif secara ekonomis 
untuk memenuhi kebutuhan 
domestik yang kian meningkat.

“Petrochemical  akan 
me lakukan Joint Ven ture 
Marketing dan JV Manu-
facturing yang tujuan nya men
jadi pemain petrochemical 
terbesar di Indonesia dengan 
penguasaan market share 
se besar 30 persen,” ujarnya.

Pertamina juga melakukan 
ekspor pelumas sehingga 
menjadi pelumas terkemuka 
di wilayah Asia. Ekspansi 
Internasional Avtur Pertamina 
dilakukan melalui skema 
CONCODELCO (CONtracting 

COmpany DELivering COm-
pany). 

Karena itu, Afdal meng  ha
rapkan dukungan pemerintah, 
yaitu membangun hubungan 
kerja sama dan lobi ke pa
ra pembuat ke putusan, du
kungan pengu rangan divi
den untuk usa ha ekspansi, 
kebijakan un tuk kegiatan 
hedging dan pemberdayaan 
peran Kedu taan Besar RI 
untuk pe ningkatan hu bungan 
bisnis. 

“Dibutuhkan juga du
kungan sektor keuangan 
untuk pembiayaan,dan lain
lain,” tambah Afdal.•irli

Fo
to

 : 
AD

It
Yo



5No. 35
Tahun L, 8 September 2014SOROT

tingkatkan kinerja 
melalui Motivation day
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Launching dan Sosialisasi Project Initiave 
fungsi Maintenance Execution 2014

Launching dan Sosialisasi Project Innitiative Fungsi Maintenance Execution 2014 
diharapkan dapat meminimalisasi permasalahan di RU V.
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cilacap – “Working by Heart”. Begitulah spirit 
yang diusung oleh Koperasi Pekerja Pertamina 
Patra Wijayakusuma (KOPAMA) RU IV Cilacap 
pada saat mengadakan Motivation Day bagi 
seluruh pengurus dan pekerja KOPAMA. Acara 
berlangsung di @Hom Hotel Cilacap pada 16 
Agustus 2014 dengan menghadirkan Usep 
Badruzzaman sebagai pembicara utama.

Mengawali kegiatan ini, Manajer KOPAMA 
Setyoko Warsad menyampaikan tujuan digelarnya 
Motivation Day, yakni merefresh kembali se
mangat kerja pengurus dan pekerja KOPAMA. 
“Sepanjang tahun ini, pengurus dan pekerja 
KOPAMA telah bekerja keras untuk mewujudkan 
tujuan KOPAMA menjadi koperasi yang bernilai 
guna dan menghasilkan profit. Untuk semakin 
meningkatkan kinerja mereka, maka diperlukan 
penyelenggaraan kegiatan ini sehingga pengurus 
dan pekerja memahami bahwa bekerja yang paling 
baik dan bermanfaat adalah apabila kita bekerja 
sepenuh hati,” papar Setyoko.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua II 
KOPAMA Abdilah Al Arif yang membuka acara ini. 
“KOPAMA kini telah memasuki era kepercayaan 
yang luar biasa dari anggota. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya kenaikan nilai investasi KOPAMA 
yang terus meningkat dari tahun ke tahun.” 
ujarnya.

Menurut Abdilah, dalam menyikapi hal tersebut, 
tidak hanya knowledge saja yang diperlukan dalam 
bekerja, namun juga kemampuan hati yang sangat 
diperlukan untuk menjaga kepercayaan anggota 
sehingga target KOPAMA dapat berjalan sesuai 
dengan arahnya. “Motivation Day ini merupakan 
salah satu sarana untuk mewujudkan hal tersebut.” 
tambahnya.

Guna menyukseskan jalannya acara, KOPAMA 
mengundang Usep Badruzzaman yang merupakan 
seorang motivator dari Trustco, Jawa Tengah untuk 
memberikan ceramah motivasi bagi pengurus dan 
pekerja KOPAMA. 

Motivation day ini digelar selama satu hari 
penuh dengan pembekalan materi mengenai 
bagaimana mengelola semangat kerja, motivasi 
kerja, dan merefresh kembali energi sehingga 
mampu beraktifitas secara maksimal. Usep 
Badruzzaman juga menampilkan beberapa video 
yang dapat menginspirasi peserta untuk bersyukur 
atas apa yang sudah diraih dan termotivasi untuk 
terus berkembang menjadi lebih baik. 

“Barangsiapa yang harinya sekarang lebih baik 
daripada kemarin maka dia termasuk orang yang 
beruntung dan barangsiapa yang harinya sama 
dengan kemarin maka dia adalah orang yang 
merugi,” kutipnya.• ru iV

balikpapan – Bertempat 
di Restorasi Banua Patra 
di adakan program ber tajuk 
Launching dan Sosialisasi 
Project Innitiative Fungsi 
Maintenance Execution 2014. 
Kegiatan tersebut bertujuan 
untuk meningkatkan layanan 
di Refinery Unit V (RU V) 
khususnya dalam ranah 
pe ra l a t an .  Pe l uncu ran 
inovasi tersebut dihadiri oleh 
Senior Manager Operation & 
Manufacturing Eman Salman 
Arief, Manajer Maintenance 
Execution Agus Maulana, 
Mana jer  Produks i  Bud i 
Anggoro Pr i yo ,  ja ja ran 
Section Head serta staf 
Produksi, Maintenance dan 
Procurement. 

 “Fungsi Maintenance 
Execution senantiasa memi
liki visi untuk meningkatkan 
layanannya,” ujar  Agus Mau
lana, Manajer Maintenance 

balongan – Pekerjaan 
besar saat ini tengah dilak
sanakan RU VI Balongan. 
Kegiatan yang melibatkan 
multifungsi di RU VI ini  
adalah COC AHU Unit 
13. Selain pekerja RU VI, 
mitra kerja dari  dalam 
dan luar negeri juga turut 
serta dalam menyukseskan 
terlaksananya COC (Change 
Out Catalyst) AHU Unit 13.

Jumlah kontraktor yang 
terlibat pada COC AHU Unit 
13 sebanyak 26 kontraktor, 
dengan jumlah pekerja 
kontraktor yang dilibatkan 
sebanyak 774 orang dan 33  
pekerja asing. COC (Change 
Out Catalyst) dilaksanaan 
dengan tujuan pemeliharaan 
untuk menjaga keandalan 
unit operasional kilang RU 
VI yang dilaksanakan secara 
terencana dan rutin setiap 
tahun.

Pada  Grand Safety 
Talk yang dilaksanakan 
di Halaman Fungsi HSE 
RU VI, Jum’at (22/8), TA 

Execution RU V dalam pem
bukaan sosialisasi. Inovasi 
yang diciptakan oleh fungsi 
ME sendiri pernah diterapkan 
dalam General Maintenance 
seperti lewat Housing Main-
tenance Request System. 

Lebih lanjut Agus Maulana 
mengungkapkan, di  era 
berbasis IT saat ini peluncuran 
sistem memungkinkan la
yanan untuk direkam dalam 
s is tem. Sebab,  apabi la 
hanya disampaikan melalui 
rad io  acapka l i  bentuk
bentuk pelaporan t idak 
tercatat. Dengan adanya 
layanan baru, laporan dapat 
disusun dalam bentuk log 
yang terstruktur dan dapat 
dijadikan bahan evaluasi 
untuk menilai keandalan 
peralatan. “Sementara, bagi 
Maintenance, kami akan 
dapat menilai kinerja layanan 
untuk selalu ditingkatkan,” 

jelas Agus. 
SMOM Eman Salman pun 

menyampaikan, bukan hanya 
fungsi ME yang mendapatkan 
manfaat dari peluncuran 
sistem ini. Akan tetapi, seluruh 
lapisan Refinery Unit V untuk 
meningkatkan keandalan 
kilang. 

E m a n  m e m a p a r k a n 
sejak tahun lalu inisiatif ME 
ditunjukkan dengan pelun
curan proyekproyek seperti  

Controlling Work Order, 24 
Hours Schedule Maintenance 
Respond. 

“Mudahmudahan inisiatif 
ini memiliki signifikansi dalam 
meminimalisir permasalahan 
di RU V. Namun yang perlu 
selalu kita ingat, keberhasilan 
dari inisiatif bukanlah milik satu 
fungsi merupakan kolaborasi 
dari seluruh insan Pertamina,” 
tutup Eman Salman.•keiskhara 

Ru VI Laksanakan Change out Catalyst 
Ahu unit 13

Manager RU VI Balongan, 
Burhanuddin melaporkan 
bahwa tahapan pelaksanaan 
COC AHU Unit 13 Tahun 
2 0 1 4  m e n g a c u  p a d a 
pedoman Manamen Turn 
Around Pertamina Nomor 
A 0 1 / E 1 0 2 0 0 / 2 0 1 0  0 .
Di laporkan pula bahwa 
dasar pelaksanaan COC 
AHU Unit 13 Tahun 2014 
s e s u a i  M e m o r a n d u m 
General Manager RU VI ke 
SMOM RU VI nomor 201/
E16000/2014S5 perihal 
pelaksanaan kesiapan COC 
AHU Unit 13 RU VI Tahun 
2014 serta memorandum 
SPV Refining Operation 
nomor 191/E1000/2014S2 
tanggal 15 Agustus 2014 
perihal persetujuan COC 
AHU Unit 13 RU VI Balongan 
Tahun 2014.

B u r h a n u d d i n  j u g a 
men jelaskan job list COC 
AHU Unit 13 Tahun 2014 
s e b a n y a k  1 7 5  i t e m . 
Sementara itu Critical job 
List adalah di reaktor 13

R101, 102, dan 103. COC 
yang dilaksanakan mulai 18 
Agusus 2014 ini berlangsung 
h ing  ga  20 September 
2014, dimana pekerjaan 
akan dibagi menjadi dua 
shift. Terkait material, tool 
dan alat penunjang lainnya 
ditegaskan Burhan telah 
disiapkan dengan sempurna.

Sementara itu, General 
Manager RU VI Balongan, 
yulian Dekri mengimbau 
kepada seluruh pekerja yang 
terlibat untuk mengutamakan 
aspek keselamatan kerja. 
Hal tersebut menjadi har
ga mut lak sebab COC 

merupakan pekerjaan yang 
memiliki risiko kecelakaan 
yang cukup tinggi.

“Aspek keselamatan 
harus menjadi prior itas 
utama dalam bekerja, seperti 
yang tercantum pada golden 
rules Pertamina, bahwa 
Anda dan saya mematuhi, 
saya dan Anda peduli, saya 
dan Anda intervensi,” Tegas 
yulian Dekri.

 yulian berharap COC 
AHU Unit 13 dapat terlaksana 
tanpa ada kecelakaan ker
ja, tepat mutu dan tepat 
waktu.•RIKI HAMDANI
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Tim dokter dari JOB PMEPS Jakarta menyosialisasikan kesadaran kebersihan 
diri dan lingkungan sekolah kepada siswa SD.

JoB PMEPS Peduli kebersihan diri 
dan Lingkungan

Pelatihan teknik Sablon untuk 
Mitra Binaan PEP Sangsasanga field
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sangasanga -  Pertamina 
EP Sangasanga Field meng
gelar pelatihan teknik sablon 
bersama mitra binaan CSR, 
yakni Karang Taruna Sanga
sanga di Kelurahan Sarijaya, 
pada (25/8). Pelatihan terse
but dilaksanakan selama tiga 
hari bersama para pengurus 
dan anggota Karang Taruna 
di Sekretariat KUB Karang 
Taruna Sangasanga.

Karang Taruna Sanga
sanga di Kelurahan Sarijaya 
m e r u p a k a n  K e l o m p o k 
Usaha Bersama (KUB) mitra 
binaan Sangasanga Field 
yang  mengembangkan 
usaha budidaya keramba 
ikan nila. Jika selama ini usaha 
yang sudah berjalan adalah 
produksi ikan nila mentah 
yang dijual ke pasar, melalui 
program CSR Pertamina EP, 
usaha ini hendak dikem
bangkan menjadi usaha 
produk pakan keramba ikan 
dan produk pangan hasil 
olahan ikan nila.  Pada tahun 

nunukan - Joint Operating 
Body PertaminaMedco E&P 
Simenggaris (JOB PMEPS) 
salah satu anak perusahaan 
PT Pertamina Hulu Energi 
(AP PHE) menyelenggarakan 
Lomba Kebersihan Sekolah 
Tinggat SD, SMP dan SMU 
di Kecamatan Tana Lia, 
Kecamatan Tana Tidung, 
Kecamatan Sembakung 
dan Kabupaten Nunukan 
Agustus 2014. Penilaian 
pemenang lomba dilakukan 
oleh Tim JOB PMEPS. Pada 
kesempatan yang sama, 
JOB PMEPS juga melakukan 
sosialisasi dan menggalakkan 
kesadaran kebersihan diri 
dan l ingkungan kepada 
s i swa seko lah  dengan 
menghadirkan Tim Dokter 
dari JOB PMEPS Jakarta.

GM JOB PMEPS, Sri 
Budiyani saat penyerahan 
hadiah pemenang lomba, 
Jumat (15/8) mengatakan, 
“Lomba Kebersihan Se
ko lah merupakan salah 

Jambi -  Suaranya lantang dan khas menambah 
keramaian Kebun Binatang Taman Rimbo di 
Ibukota Provinsi Jambi. Pemilik suara lantang 
ini adalah Ungko (Hylobates Agilis), primata asli 
Sumatera,  yang kini terancam punah karena 
hutan sebagai habitat aslinya telah berubah 
menjadi ladang dan perkebunan. Prihatin dengan 
populasinya yang menipis, di tahun 2012 JOB 
Pertamina – Talisman Jambi Merang (JOB Jambi 
Merang) yang saat itu berfokus pada konservasi 
keanekaragaman hayati berkeinginan menjadi 
orang tua asuh bagi Ungko. Hewan ini  kemudian 
dikonservasi untuk dibiakkan di Kebun Binatang 
Taman Rimbo.

JOB Jambi Merang membangun sebuah 
kandang besar, lalu dibagi menjadi empat ruang 
kecil.  Selama dua tahun, ruangruang ini dihuni 
delapan ekor Ungko. 

Pada 10 Juli 2014 GM JOB Jambi Merang, 
Bambang Manumayoso beserta jajaran direksi 
mengunjungi Kebun Binatang Taman Rimbo 
untuk menandatangani berita acara serah terima 
bantuan kandang Ungko kepada Wakil Gubernur 
Pemerintah Provinsi Jambi, H. Fachrori Umar. 
Serah terima fasilitas kandang ini merupakan 
kelanjutan dari kerja sama antara JOB Jambi 
Merang dengan UPTD Kebun Binatang Taman 
Rimbo untuk mendukung program pemerintah 
melalui parenting – konservasi hewan Ungko.

“Kami berharap fasilitas kandang konservasi 
ini dapat menjadi rumah sementara bernuansa 
habitat alami untuk perkembangbiakan, 
kelestarian dan peningkatan populasi Ungko. 
Semoga ketika seluruh Ungko ini sudah siap 
dilepas ke habitat aslinya, mereka mampu 
berkembang biak secara alami di kawasan 
konservasi yang telah ditetapkan oleh JOB Jambi 
Merang yaitu di sekitar area operasi di wilayah 
Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi 
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,” ungkap 
Bambang. 

Hal ini disambut baik Wakil Gubernur Provinsi 
Jambi,  H. Fachrori Umar.  ”Semoga dengan 
adanya bantuan JOB Jambi Merang ini, dapat 
memacu perkembangan pelayanan Kebun 
Binatang Taman Rimbo sekaligus menjadi 
penyemangat bagi perusahaanperusahaan 
lain untuk turut serta memelihara lingkungan di 
Provinsi Jambi,” ujarnya.

JOB Jambi Merang adalah badan operasi 
bersama antara Pertamina Hulu Energi, Talisman 
Energy dan Pacific Oil and Gas, yang beroperasi 
di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi 
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. JOB ini 
memproduksi gas dan kondensat yang dialirkan 
melalui pipa melintasi Kabupaten Muaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi 
Jambi.  Dalam melaksanakan operasionalnya, 
JOB Jambi Merang juga melaksanakan berbagai 
kegiatan yang berkaitan dengan kontribusi 
terhadap lingkungan terutama di wilayah operasi 
perusahaan.•phe

satu program Community 
Development JOB PMEPS. 
Dengan membiasakan hidup 
bersih mulai dari diri sendiri, 
lingkungan keluarga hingga 
sekolah, diharapkan tercipta 
generasi yang tidak hanya 
pintar tapi sehat dan lebih 
unggul. Kebersihan sangat 
besar pengaruhnya bagi 
kita semua. Dengan hidup 
bersih maka kesehatan dapat 
terjaga, dengan sehat anak
anak akan belajar dengan 
konsentrasi lebih baik lagi,” 
imbuhnya.

Kardiansyah, guru kelas V 
SDN 014 Tepian, Kecamatan 
Sembakung, Kabupaten 
Nunukan, Kalimantan Utara 
mengapresiasi langkah yang 
di lakukan JOB PMEPS. 
“Lomba Kebersihan Sekolah 
merupakan salah satu motivasi 
dalam membangun budaya 
kebersihan di l ingkungan 
sekolah. Sebagai pendidik, 
saya sangat berterima kasih 
atas pemberian bantuan JOB 

PMEPS yang tidak hanya 
menyelenggarakan lomba ini, 
namun juga telah memberikan 
tanaman dan perlengkapan 
belajar mengajar disekolah 
serta sosialisasi bagaimana 
menerapkan pola h idup 
sehat,” ujar Kardiansyah. 

Menurutnya, bantuan ini 
sangat membantu kelancaran 
proses belajar mengajar 
di sekolah. “Sebelumnya, 
kegiatan belajar mengajar 
serta perlengkapan di dalam 

kelas hanya seadanya. Ini 
ka rena sekolah kami yang 
berada jauh dari kota minim 
bantuan,” jelasnya.  

Karena itu, kegiatan yang 
telah dilakukan oleh JOB 
PMEPS ini sangat berarti 
bagi para guru dan siswa. 
“Semoga mereka tumbuh 
menjadi generasi yang sehat 
dan cerdas, serta dapat 
menyelesaikan pendidikan 
yang lebih baik,” harap Kar
diansyah.•phe

2013, Sangasanga Field telah 
memberikan bantuan berupa 
mesin pengolah pakan ikan 
dan tahun ini diberikan ban
tuan seperangkat peralatan 
kemasan, termasuk juga alat 
sablon.

Sebelum menggunakan 
alat sablon dan cetak ke
masan tentunya perlu pe
la t ihan khusus tentang 
cara penggunaan alat dan 
bagaimana teknik sablon 
yang benar. Para peserta 
diajarkan mulai langkah awal 
membuat desain, screen 
cetakan desain, mencampur 
bahan dan cat, serta cara 
mengaplikasikannya langsung 
ke objek yang akan di sablon. 

Melalui pelatihan ini KUB 
dapat menjalankan produksi 
pakan ikan dengan membuat 
kemasan sendiri. Selain untuk 
sablon plastik kemasan, pe
materi juga mengajarkan 
teknik sablon kain untuk baju, 
kaos, tas kain, plat nomor 
rumah, dll.

“A lhamdul i l lah,  kami 
bersyukur atas bantuan yang 
telah diberikan Pertamina 
EP selama ini. Termasuk 
pelat ihan kal i  ini sangat 
bermanfaa t  menambah 
keterampilan kami. Semoga 
usaha keramba ikan kami 
semakin maju serta kami 
juga bisa mandiri dengan 
mengembangkan usaha 
sablon yang masih jarang 
di sekitar Sangasanga ini,” 
ungkap Asrani, salah satu 
pengurus Karang Taruna.

Para peserta ter l ihat 

antusias selama mengikuti 
pelatihan. Meskipun tempat 
yang terbatas dan noda 
bekas cat hampir menutupi 
sebagian tangan, mereka 
s a n g a t  b e r s e m a n g a t 
untuk mengembangkan 
keterampilan. 

Dengan dukungan dari 
masyarakat seki tar  dan 
perusahaan, tujuan men
ciptakan keman diri an bukan
lah suatu hal yang mustahil 
sebagai ben tuk penghargaan 
atas kemer dekaan sendiri.•pep 

sangasanga field
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Sosialisasikan CtPS 
di 3 Sd di klamono

Pertamina EP Asset 2 Seleksi 65 Siswa 
untuk Beasiswa Akamigas Palembang

Dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat, RU V Balikpapan resmikan Taman Baca 
Mangrove di Kampung Atas Air.
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Peserta Seleksi Beasiswa Akamigas Palembang  terlihat serius mengikuti jalannya  
psikotes.

semarang -  Me la lu i 
S M E & S R  P a r t n e r s h i p 
Pro gram, Pertamina ber
upaya memberikan man
faat sosial, ekonomi dan 
lingkungan kepada masya
rakat guna menciptakan 
ni lai tambah yang lebih 
baik kepada masyarakat 
maupun lingkungan. Salah 
satunya, Pertamina turut  
memberikan bantuan sarana 
dan prasarana kepada pihak
pihak yang membutuhkan. 

prabumulih – Sebanyak 
65 dari 68 peserta meng
ikuti tahapan seleksi Bea
siswa non  Ikatan Dinas 
Aka migas Palembang yang 
dilaksanakan oleh Pertamina 
EP Asset 2 pada Selasa 
(12/8). Bertempat di Gedung 
Patra Ria, Komplek Pertamina 
EP Asset 2, peserta mengikuti 
seleksi tahapan kedua, yaitu 
psikotes setelah sebelumnya 
melalui tahapan seleksi ke
lengkapan berkasberkas 
administrasi.  Dari total 108 
peserta yang mengikuti se
leksi kelengkapan berkas 
administrasi sebanyak 68 
orang dinyatakan lolos dan 
berhasil mengikuti psikotes.  

Peserta seleksi beasiswa 
ini berasal dari masing
masing Field yang ada di 
Pertamina EP  Asset 2. Field  

klamono-Perwakilan SKK Migas Wilayah 
PapuaMaluku dan PT Pertamina EP Asset 
5 Papua Field menyosialisasikan pentingnya 
cuci tangan pakai sabun (CTPS), di SD yPK 
Eucharistia Klamono, pada Sabtu (17/5). 
Bekerja sama dengan yayasan Anak Sehat 
Persada (yASP), kegiatan sosialisasi dihadiri 
25 siswa, dari kelas 1 sampai dengan kelas 
3. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di SD 
Inpres 55 Klamono dan SD yPK Ebenhaezer 
Klawana. Sosialisasi diberikan dengan 
bahasa yang sederhana sehingga mudah 
dipahami  oleh siswa yang hadir.

Sosial isasi CTPS diawal i  dengan 
pemberian materi dari yASP. Perwakilan 
yASP, yunita, memberikan pemahaman 
tentang CPTS beserta manfaatnya, alasan 
mengapa wajib mencuci tangan, serta cara
cara yang benar mencuci tangan. 

Sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan 
pemeriksaan kuku, pengguntingan kuku, dan 
diakhiri dengan praktik cuci tangan yang 
benar. Setiap siswa satu per satu diberi 
kesempatan untuk mempraktikkan cara 
mencuci tangan yang benar. 

“Cara mencuci tangan yang benar, 
pertamatama gunakan air bersih yang 
mengalir, terus gunakan sabun untuk 
menggosok telapak dan punggung tangan, 
jarijari lengan, dan kuku paling sedikit 
selama 20 detik. Setelah itu, bilas tangan 
dan lengan dengan air bersih yang mengalir, 
lalu keringkan tangan dan lengan dengan tisu 
atau handuk yang bersih, bukan dikeringkan 
pada baju atau celana yang sedang dipakai“, 
kata yunita mengingatkan.

yunita berpesan agar siswa memprak
tikkan kebiasaan baik ini di sekolah maupun 
di rumah. Kalau tangan bersih maka tubuh 
jauh dari penyakit dan otomatis membuat 
tubuh tetap sehat. Kegiatan yang sama juga 
akan diberikan kepada siswa kelas 4 sampai 
dengan kelas 6, dengan materi kesehatan 
yang lebih mendalam.

Salah satu guru SD yPK Eucharistia 
Klamono, Beatriks Simori, menyambut 
baik kegiatan yang diselenggarakan 
oleh SKK Migas dan PT Pertamina EP 
Asset 5 Papua Field ini. “Saya senang 
dengan adanya kegiatan seperti ini. Selain 
menambah pengetahuan murid, mereka 
juga bisa langsung praktik. Murid langsung 
mengerti bagaimana cara yang benar untuk 
membersihkan tangan mereka. Selama 
ini murid kan tahunya yang penting sudah 
cuci tangan pakai air saja itu sudah bersih,” 
ujarnya.•pep papua

balikpapan – Pada 16 Juli 
2014 lalu, RU V meresmikan 
“Taman Baca Mangrove” 
d i  Kampung Atas  A i r, 
Kelurahan Margasari, Kota 
Balikpapan. Taman Baca 
ini merupakan salah satu 
program Corporate Social 
Responsibility RU V bidang 
pendidikan yang ber tema 
Balikpapan Smart Reader 
beke r j a  sama dengan 
Lembaga Kemanusiaan 
Nasional PKPU.  

“RU V memiliki concern 
yang tinggi terhadap pe
meliharaan kualitas perpus
takaan sekolah, termasuk 

Pendopo ber hasil meloloskan  
25 peserta, disusul Field 
Adera dengan 22 orang, 
Field Limau 13 orang dan 
Field Prabumulih sebanyak 
8 orang.  

“ Beasiswa ini merupakan 
bentuk kepedulian Perta
mina EP Asset 2 di bidang 
pendidikan, dengan mem
berikan kesempatan kepada 
anakanak yang sudah me
nyelesaikan pendidikannya di  
SMA dan memenuhi syarat 
nilai yang ditetapkan.  Mereka 
yang  diprioritaskan adalah  
yang tinggal di sekitar wilayah 
kerja Per tamina EP Asset 2,” 
ujar Ma dian Echman.

Setelah tahapan psi
kotes, peserta yang berhasil 
lolos akan menjalani rang
kaian wawancara dan tes 
kesehatan. Beasiswa  diper

untukkan bagi 10 orang. 
Pertamina EP Asset 2 akan 
menanggung semua biaya 
pendidikan semua peserta 
yang lulus ini  dan juga 
memberikan uang saku hing
ga pendidikan selesai.  

Akamigas Pa lembang 
p u n  m e n y a m b u t  b a i k 

program beasiswa yang 
diberikan Pertamina EP Asset 
2 tersebut. Apresiasi diberikan 
perwakilan Akamigas terha
dap program ini dan ke de
pannya Akamigas berharap 
kerja sama dengan Pertamina 
EP Asset 2 dapat berjalan 
lebih baik lagi.•yogi

taman Baca Mangrove Ru V Balikpapan
me lakukan rehab i l i tas i 
per pustakaan. Untuk ke 
depannya, sasaran program 
Balikpapan Smart Reader 
juga mencakup pelatihan 
pustakawan di sekolah untuk 
mengelola perpustakaan 
yang nyaman, tersistem dan 
disukai anakanak,” ujar CSR 
Officer RU V Arya Yusa.  

Dalam peresmian Taman 
Baca Mangrove,  RU V pun 
memberikan tali asih berupa 
paket ibadah anak saleh 
kepada anakanak yang 
sering mengunjungi Taman 
Baca Mangrove dan juga 
bingkisan sembako kepada 

tim pengelola Kampung Atas 
Air.  

RU V menargetkan li
ma tempat baca atau per
pus takaan yang akan dire

habil itasi menjadi taman 
baca yang memiliki fasilitas 
lengkap sehingga menarik 
masyarakat dan anakanak 
untuk datang.•keishkara hp 

S e t e l a h  m e l a k u k a n 
survei dan menganal isa 
skala prioritas, SME&SR 
P a r t n e r s h i p  P r o g r a m 
akhirnya memutuskan mem
be rikan bantuan renovasi Ge
dung Koramil 02 di Se teran 
Utara, Kecamatan Semarang 
Tengah. 

Melihat kondisi gedung 
yang kayukayunya mulai 
rapuh, ventilasi yang tidak 
me madai, ditambah  lagi kon
disi atap yang sangat mem

prihatinkan, mengingat peran 
dan jasa tentara yang sangat 
be sar dalam melindungi dan 
mengayomi masyarakat, 
sudah selayaknya Pertamina 
memberikan bantuan per
baikan agar Gedung Koramil 
terlihat lebih layak.

Oleh karena itu, pada 2 
Juli 2014 bantuan tersebut 
diserahkan secara simbolis 
oleh Area Manager SME & 
SR Partnership Program 
Jawa Bagian Tengah, Sri 

Marjurias Mulya Dewi dan 
diterima oleh Komandan 
Koramil 2, RB Rakiman. 

Pada kesempatan ter 
sebut, Rakiman menyam
paikan rasa terima kasih 
yang se besarbesarnya 
ke pada Per tamina yang 
t e l a h  m e n c u r a h k a n 
perhatian untuk membuat 
kondisi kerja Koramil lebih 
nyaman sehingga dapat 
meningkatkan kualitas kinerja 
untuk masyarakat.•sy
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Judul  : Maximizing Construction Project 
	 	 		and	Investment	Budget	Efficiency	
    With Value Engineering
pengarang : suriana chandra
penerbit  : elex media komputindo
isbn  : 9786020237879

Infrastruktur fisik merupakan prasarat agar berbagai 
aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Infrastruktur 
merupakan katalisator antara proses produksi, pasar 
dan konsumsi akhir, sehingga pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi tidak dapat dicapai apabila tidak tersedia 
infrastruktur yang memadai. Disadari bahwa untuk 
merealisasi pembangunan infrastruktur saat ini, kita 
dihadapkan kepada berbagai tantangan yang kompleks 
dan tidak mudah diatasi. Di samping itu adanya 
krisis global membawa implikasi meningkatnya biaya 
pembangunan infrastruktur termasuk di Indonesia.

Isi buku ini akan menjelaskan pengertian dasar value 
analysis, value management dan value engineering 
yang fundamental dengan penekanan utama pada 
aspek aplikasi atau penggunaan selain aspek teoretikal 
tentang value analysis, value management dan value 
engineering.

Elemenelemen utama yang diliput dalam isi 
buku ini merupakan latar belakang value analysis dan 
value management pada bidang industri konstruksi, 
perangkat value analysis atau value management, 
maktu mengatur dan melakukan value analysis atau 
value management study dan dan secara singkat 
penjelasan dari pendekatan yang sistematik dari value 
analiysis dan value management yaitu rencana kerja 
(job plan).

Value Engineering bertujuan untuk mencapai 
efisiensi nilai investasi swasta dan efisiensi penggunaan 
anggaran pembangunan proyekproyek pemerintah 
dan swasta. Buku Maximizing Construction Project and 
Invesment Budget Efficiency With Value Engineering 
diperlukan para pejabat pemerintah, investor, atau 
pengembang yang menentukan besarnya anggaran 
proyek, konsultan manajemen konstruksi yang 
mengontrol anggaran proyek, perencana yang 
menerjemahkan anggaran proyek dalam bentuk 
gambar dan spesifikasi.

Sedangkan kontraktor yang melaksanakan 
pembangunan proyek dapat mengefisiensikan project 
cost melalui value engineering & analiysis change 
proposal. Demikian pula manajer anggaran dan 
mahasiswa perlu mempelajari value engineering & 
analiysis methodology.

Semoga buku ini dapat menjadi referensi untuk 
memberikan pencerahan tambahan bagi industri 
konstruksi di Indonesia, para kontraktor, konsultan 
perencana, mahasiswa dan para investor dalam 
menambah pengetahuan bidang value engineering, 
value analysis, value management untuk menentukan 
besarnya anggaran proyek dan biaya investasi yang 
efisien agar dapat menghemat pembiayaan proyek 
melalui methodology value engineering & value 
analysis.•perpustakaan
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kredo terbaik di Seputar CIP Pertamina Arsip tak terkelola, Pidana di depan Mata
Mungkin tidak banyak yang mengetahui tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). ANRI adalah lembaga 

pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas Negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di Jakarta. 
ANRI merupakan penyelenggara kearsipan nasional yang mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, 
pembinaan kearsipan dan pengelolaan Arsip.  Untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional, ANRI 
melakukan penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, baik di kalangan 
pemerintah, BUMN maupun swasta.

Dalam rangka tugas dan tanggung jawab ANRI untuk melakukan pembinaan, pada tanggal 27 29 September 
2014 ANRI melakukan kunjungan kerja ke Pertamina. Tujuannya adalah untuk melihat kondisi pengelolaan dokumen/
arsip di Pertamina dengan melakukan wawancara kepada beberapa pejabat, kunjungan ke Gedung Sentral Arsip 
Plumpang serta mempelajari kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen terkait tata cara pengelolaan dokumen/
arsip perusahaan.

Bagaimanakah kondisi kearsipan Perusahaan? Apakah sudah sesuai dengan Undangundang Republik Indonesia 
No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan? Apakah ruangan dan gedung penyimpanan dokumen/arsip mengacu kepada 
persyaratan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala ANRI No.03 tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung 
dan Ruang Penyimpan Arsip Inaktif?

Jawabannya adalah “Perlu dilakukan banyak perbaikan!!!”
Kenapa bisa demikian? Banyak hal yang menjadi pertimbangan tim ANRI untuk mengukur pengelolaan arsip di 

suatu perusahaan.  Beberapa diantaranya adalah pekerja yang menangani kearsipan belum mempunyai sertifikasi, 
pengelolaan dokumen/arsip yang diserahkan kepada pihak ketiga/vendor, sistem pengelolaan belum standar, serta 
gedung tempat penyimpanan arsip yang sangat tidak layak untuk perlindungan maupun keamanan arsip itu sendiri.

Perusahaan telah menerbitkan berbagai kebijakan dan aturan.  Hanya saja keberadaannya bagai macan kertas 
yang implementasinya masih sulit untuk dilaksanakan baik di tingkat pekerja maupun manajemen.  Kebijakan tanpa 
kesadaran untuk mentaati peraturan adalah hal yang mustahil.  Padahal dokumen yang diciptakan oleh pekerja 
merupakan hasil karya dari kegiatan yang sedang dilakukan yang nantinya akan menjadi kronologis atau sejarah 
bagi  proyek, referensi, bahan penelitian, serta bukti otentik pada kasuskasus yang membutuhkan arsip sebagai 
pendukung utama.

Banyak pekerja bahkan di level manajemen yang masih belum memahami arti pentingnya suatu dokumen/arsip, 
memandang arsip hanyalah suatu tumpukan kertas yang tidak berguna, bahkan menganggap arsip adalah aset pribadi 
yang bisa dimiliki atau dimusnahkan begitu saja.  Pengelolaan arsip hanya diserahkan kepada sekretaris atau petugas 
administrasi yang belum tentu juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang kearsipan. Arsip hanya disimpan begitu 
saja, tidak tercatat, tidak pernah dilakukan pemilahan ataupun penyusutan, tidak mengetahui perbedaan arsip aktif 
dan inaktif, sehingga arsip semakin lama semakin banyak, namun tidak terdokumentasi dengan baik sehingga sulit 
ditemukan apabila dibutuhkan. 

Lebih dari 200 perkara yang saat ini sedang ditangani oleh Fungsi Legal, 40% kekalahan di pengadilan disebabkan 
karena ketersediaan arsip yang tidak lengkap, dengan nilai setiap perkara puluhan hingga ratusan milyar.

Bagaimana dengan keadaan Gedung Sentral Arsip?
Gedung seluas 18.000 M2 yang berlokasi di Plumpang merupakan bangunan yang kokoh namun kurang 

terawat. Kebocoran baik dari lantai maupun atap, pendingin ruangan yang tidak optimal, penerangan yang remang
remang, tidak adanya pengatur suhu kelembaban udara serta fasilitas alat pemadam api merupakan bahaya yang 
mengancam kelangsungan arsip dapat bertahan dalam jangka waktu lama.  Pekerja yang menangani kearsipan 
di lokasi tersebut juga terancam gangguan kesehatan dikarenakan kondisi ruangan yang tidak aman dan nyaman 
untuk bekerja.  Semak belukar di sekeliling gedung semakin membuat tim ANRI memberikan penilaian kurang layak 
sebagai gedung pusat penyimpanan arsip.

Oleh karena itu, Insan Pertamina perlu kerja keras untuk memahami dan menjadikan arsip adalah aset strategis 
Perusahaan. Aset  yang harus dijaga dan dipelihara sebaik mungkin sesuai dengan nilai guna. Pertamina sebagai world 
class energy company harus didukung oleh pekerja dan manajemen yang mempunyai kesadaran tentang pentingnya 
arsip. Komitmen manajemen diperlukan untuk memastikan pentingnya aspek pemeliharaan dan penyelamatan arsip 
serta penyediaan gedung sentral arsip yang merupakan “Record Centre” dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang 
menunjang kegiatan kearsipan secara efektif dan efisien. Disamping itu yang tak kalah penting di masa mendatang 
gedung sentral arsip harus menjadi pusat pelayanan arsip   yang terintegrasi, baik dari kantor pusat maupun dengan 
seluruh Unit Operasi.

yang perlu dicamkan oleh Insan Pertamina, undangundang No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya 
Pasal 83 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan 
arsip negara yang terjaga untuk kepentingan Negara dapat dipidana selama 1 (satu) tahun penjara.  Siapa tahu 
pekerjaan kita adalah bagian dari tugas negara.  Nah lho…!!!

“Tata Kelola Arsip yang Baik merupakan Warisan Perusahaan yang Tak Ternilai”

	  

Mendengar istilah kredo Continuous Improvement Program (CIP) tentu dibenak insan mutu 
Pertamina menjadi istilah baru yang belum familiar. Kredo adalah pernyataan atau pengakuan mengenai 
sesuai yang secara umum dipercaya dan digunakan oleh sekelompok orang/komunitas serta telah 
berkembang menjadi dasar tuntunan hidup/ kegiatannya. Kredo CIP tentu ditunggu  tunggu oleh 
seluruh insan mutu Pertamina. 

Ada 11 (sebelas) kredo CIP yang special dishare dalam Forum Presentasi CIP Anak Perusahan 
yaitu di Surabaya (tanggal/09) Pertamina EP Cepu, di Surabaya (tanggal/09) Pertamina EP, di Jakarta 
(3/09) Pertamina Hulu Energy dan di Semarang (tanggal/09) Pertamina Gas. 

kredo pertama adalah CIP adalah perbaikan berkelanjutan. Dalam SK Dirut No. 31/
C00000/2012S0, CIP merupakan metode/system penyelesaian masalah pekerjaan dan ide inovasi, 
bukan “pekerjaan tambahan”, “disuruh atasan” atau “bersifat musiman”. Oleh karena itu, menjadi jelas 
bahwa setiap mengalami masalah pekerjaan dan ide inovatif di setiap level jabatan wajib menggunakan 
metoda CIP. Itu adalah komitmen yang telah dijadikan kebijakan Perusahaan.

kredo kedua adalah Implementasi CIP tidak berdiri sendiri, terintegrasi dalam 4 Pilar QM 
membangun harmoni tertuang juga 
dalam SK Dirut No. 31/C00000/2012S0. 
Bicara CIP tidak dapat dilepaskan dengan 
aktifitas manajemen standar, berbagi 
pengetahuan dan Quality Management 
Assessment (QMA) sebagai tools 
untuk mengukur tingkat keberhasilan 
kegiatan berdasarkan best practice dan 
benchmarking.

kredo ketiga adalah CIP ada di 
setiap level jabatan Menggunakan CIP 
di semua level di Organisasi, mulai dari 
frontliner hingga manajemen lini. Jadi, 
CIP adalah ‘mainan’ para Pekerja tingkat 
bawah adalah pandangan yang keliru.

kredo keempat adalah DELTA  
PDCA adalah metoda pilihan dari berbagai sistem yang tersedia di “meja prasmanan”. CIP adalah 
pilihan berdasarkan konsensus dari begitu banyak sistem yang ada di Perusahaan meski tidak dipakai 
dan hampir mubazir.

kredo kelima adalah tema CIP sangatlah khas. Hal ini dikarenakan Bank Tema CIP telah 
selaras dengan Visi & Misi, menunjukkan kontribusi yang semakin diakui. Mulai tahun 2013, tema 
CIP lebih fokus kepada peningkatan cadangan migas, peningkatan lifting dan operational exellence 
di sektor Hulu. Sementara itu, di sektor Hilir menitikberatkan ke hal-hal yang terkait dengan efisiensi 
dan peningkatan revenue.

kredo keenam adalah akuntabilitas CIP. Value Creation Panca Mutu (QCDSM) CIP sebagai bukti 
akuntabilitas komitmen bukan sekedar untuk poin penilaian. Setiap tema CIP tidak harus berkaitan 
dengan uang. Ada aspek lain yaitu kualitas, delivery, safety dan moral/spirit Pekerja juga menjadi 
topik pembahasan penting di CIP.

kredo ketujuh adalah Forum Presentasi CIP sebagai media berbagi pengetahuan dan bentuk 
pengakuan, bukan ajang “bagibagi hadiah” apalagi “arena pembantaian”. Setiap presentasi CIP 
diharapkan mampu menularkan keberhasilan di satu tempat menjadi referensi perbaikan di tempat lain.

kredo kedelapan adalah key success factor CIP adalah  “Sistem Manajemen & Organisasi” 
sedangkan “Peran Manajemen Puncak” tidak lagi mendominasi. Keberhasilan program tidak lagi 
tergantung seberapa besar komitmen dan dukungan manajemen puncak, melainkan juga dipengaruhi 
oleh adanya kebebasan dalam menentukan tema dan bentuk sistem penghargaan yang semakin baik.

kredo kesembilan adalah Audit (Kegiatan/Implementasi) CIP bukanlah “watchdog” sehingga 
tidak perlu ditakuti, karena merupakan kebutuhan Organisasi dan sarat dengan solusi. Audit CIP 
diharapkan dapat membantu kelompok CIP dalam menyelesaikan permasalahan dan ide inovatif 
yang sedang dikerjakan. Value creation yang telah dilaporkan dapat dievaluasi tingkat konsistensinya 
dengan adanya audit implementasi.

kredo kesepuluh adalah konsistensi dalam CIP. Delegasi CIP Pertamina dalam Forum Nasional/ 
Internasional tidak berlaku “Pola Arisan”, adanya “L4” (Loe Lagi, Loe Lagi) menunjukkan konsistensi 
kegiatan CIP. Siapapun yang berhasil di tingkat Korporat akan menjadi delegasi Pertamina di tingkat 
nasional dan internasional. Tidak menjadi pertimbangan apakah peserta tersebut hampir setiap tahun 
dikirim menjadi delegasi Perusahaan.

kredo kesebelas yang membuat bangga seluruh insan mutu Pertamina adalah pengelolaan 
CIP pertamina telah menjadi leading practice. CIP Pertamina bukan lagi “jago kandang”, di Forum 
Kompetisi Nasional/ Internasional wajib menang karena banyak perusahaan yang berkunjung 
datang (benchmark). Kemampuan Insan Mutu Pertamina dalam berCIP sehingga mampu 
meraih penghargaan nasional dan internasional adalah bukti Pekerja Pertamina mampu menjaga 
kapabilitasnya sebagai Pekerja yang handal dalam mengelola bisnis migas Indonesia. Dibuktikan 
dengan banyaknya Perusahaan yang datang ke Pertamina untuk berdiskusi tentang halhal yang 
positif dalam mengelola bisnis usaha dengan metoda CIP.

Kredo terbaik yang membuat Pertamina menjadi leading practice dan diakui di regional 
maupun internasional. Bukti nyatanya yang membanggakan, hasil dari Forum Presentasi yang telah 
diselenggarakan oleh Anak Perusahaan pada bulan ini sangat mengagumkan. 

Di PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sampai ada value creation 100 Triliun, Hal tersebut tentu 
sangat mencengangkan dan tentu tetap wajib di audit oleh keuangan terlebih dahulu. Sedangkan di 
PT Pertamina EP (PEP) hasilnya ada 9 pemenang dari 3 Aset (unit operasi kerja PEP).

Berbeda dengan Pertamina EP Cepu (PEPC), anak perusahaan yang mendapatkan special 
recognition dalam penyerahan feedback report Asesment QMA ini telah menyisihkan 7 unggulan 
gugus mengenai optimalisasi produksi dan peningkatan laba PEPC. PT pertamina Gas tidak mau 
ketinggalan, forum presentasi CIP sangat menantang dan berhasil menyisihkan 25 gugus – gugus 
terbaik akan melanjutkan langkahnya dalam Annual Pertamina Quality Awards (APQ Awards) 2014.

 Awal November 2014 nanti insan mutu Pertamina akan tau, siapakah gugus terbaik tahun ini? 
Mari kita dukung persiapan pelaksanaan APQ Awards tahun ini.

Insan Mutu Pertamina…Semangat !!! Hebat !!!
Pertamina…Jaya !!! Jaya !!!
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PWP Pusat Adakan halal Bihalal 1435 h
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PWP MoR IV gelar ‘Sembako Murah’
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Masingmasing balita (bayi di bawah lima tahun) memiliki 
temperamen yang berbeda, sehingga cara mengasuhnya 
pun berbeda. Ada yang selalu menebar senyum, rewel, 
aktif, tenang, dan me nangis jika didekati. Pelajari tips 
berikut ini.

mengasuh balita aktif
• Berilah dia beberapa pilihan aktifitas fisik yang ringan, 

misalnya  menggantung beragam mainan di stroller agar 
ia termotivasi untuk meraih.

• Karena mudah menerima stimulasi fisik apa pun, tahap 
perkembangan seperti berjalan kemungkinan lebih cepat 
dibanding balita lain.

• Amankan lingkungannya, dan jangan biarkan  ia sen dirian 
di tempat tinggi sebab bisa jatuh atau terguling. 

mengasuh balita teratur 
• Penuhi rutinitasnya setiap hari. Rutinitas itulah yang 

mem buat ia merasa aman. Baru ketika beranjak besar, 
ia mulai bisa menerima jika, misalnya, tidak tidur siang 
tepat waktu lantaran di rumah sedang banyak tamu.

• Menyusuinya di kursi yang sama atau menenangkannya 
dengan cara yang sama, dapat meredakannya kere welan 
ketika jadwalnya terganggu.

    
mengasuh balita ramah
Beri ia kesempatan untuk berinteraksi dengan 
mendaftarkannya di playgroup, atau mengajaknya main 
di playground dan  tempat anakanak berkumpul lainnya. 
Namun demikian, jangan paksa dia untuk cepatcepat ‘on’ 
dalam suasana baru. Beri ia kesempatan untuk melihat 
situasi dari pangkuan Anda, sampai ia mengeluarkan 
suara atau tersenyum kepada orang yang ada di dekatnya.

mengasuh balita adaptif
Meski daya adaptasi bayi ini tinggi, namun jangan 
“memanfaat kannya” dengan sering menyerahkan dia  
kepada  pengasuh sehingga Anda jarang berinteraksi atau 
bermain dengannya.

mengasuh balita intensif
• Cari beragam cara untuk menenangkan bayi yang mudah 

meluapkan perasaannya ini. Tak perlu merasa bersalah 
jika Anda tidak berhasil menenangkannya.  Jika Anda 
tidak tahan dengan jeritan dan tangisnya,  tarik  napas 
untuk menenangkan diri.

• Perhatikan bahasa tubuhnya untuk mengenali 
perasaannya. Misalnya saat bosan mungkin ia akan 
mengerutkan dahi atau memalingkan wajah. Ajak ia 
bicara dengan menyebutkan perasaannya. Misalnya, 
“Oh, kamu tidak suka berisik, ya.” 

mengasuh balita MooDy
• Beri  dia senyuman dan pelukan saat bangun tidur, yang 

akan membantunya membuka pagi dengan optimis.
• Lakukan  yang terbaik untuk membuatnya nyaman. 

Ajak bernyanyi dan bermainmain untuk membuatnya 
tergelak dan  bahagia.

    
mengasuh balita mudah terganggu
• Ingat-ingat sesuatu yang dapat membuatnya tenang, 

mungkin alunan musik atau dekapan dengan nyanyian.
• Bersiaplah melakukan tindakan darurat untuk meng-

hentikan tangisnya, misalnya dengan mengajaknya 
jalanjalan keluar rumah di malam hari atau menyetok 
sebuah mainan baru yang dapat membuatnya lupa 
pada tangisnya.

mengasuh balitaulet
• Biarkan ia menyelesaikan “misinya”, jangan sering 

dibantu.
• Beri ia  mainan dengan tingkat kesulitan lebih tinggi dan 

menantang.

mengasuh balita sensitif
• Jangan tunda mengganti diapers basahnya.
• Buatlah suasana menenangkan di rumah,  misalnya 

dengan lampu temaram atau musik lembut.
• Sesuaikan jadwal bepergian dengan suasana hatinya 

yang paling baik.
• Hindari aktivitas berlebihan menjelang tidur karena akan 

mengganggunya.•www.ayahbunda.co.id

Penerapan ERP di PhE WMo

Jakarta – Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat me
nyelenggarakan Halal Bihalal 1435 H dengan tema “Sucikan 
Hati Pererat Silaturahmi Menuju Kemenangan”, di Gedung 
Simprug, Jakarta, pada Selasa (26/8). 

Acara ini dihadiri oleh Direktur SDM Evita M. Tagor, Ketua 
Umum Persatuan Wanita Patra Pusat Kania M Afdal, serta 
para Ketua PWP Pusat  Dwi M. Husen, Dyah Andri T, Rinie 
Hari Karyuliarto, Frida Hanung Budya dan yuni Budi Djatmiko. 

Ketua Umum PWP Kania M. Afdal menyampaikan per
temuan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mening katkan 
kualitas kehidupan kita agar lebih bermakna. “Halal Bihalal ini 
dapat menjadi wadah silaturahmi  dan dapat menjadi sarana 
pengembangan potensi diri yang bermanfaat untuk orang 
lain dan juga diri sendiri,” ujar Kania.

Acara juga diisi oleh tausiah dari Bunda Ningrum de
ngan tema “Meraih Cahaya Ilahi” dan pertunjukan operet 

semarang – Persatuan Wanita Patra (PWP) tingkat 
wilayah MOR IV selalu berupaya untuk turut serta dalam 
kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, melalui wujud 
kepedulian sosial antar sesama, utamanya untuk para 
pekerja, mitra kerja, maupun masyarakat yang berada di 
lingkungan sekitar Pertamina. Kali ini, PWP menjual sembako 
murah di Toserba PWP, di Kantor Unit Marketing Operation 
Region IV, (21/7).  

Sembako Murah ini khususnya diperuntukkan bagi para 
cleaning service, outsourcing dan pengemudi di Kantor MOR 
IV yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan 
pokok terutama sembako bagi para karyawan tersebut.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk berbagi kebahagian 
dengan para mitra kerja dalam menyiapkan kebutuhan pokok 
menjelang hari Raya Idul Fitri tahun ini,” ungkap Ketua PWP 
MOR IV Andriani Subagjo.

Animo peserta pada kegiatan ini ternyata sangat besar. 
Dalam waktu beberapa menit saja, 100 paket sembako laris 
terjual. Isi dalam setiap paket, yaitu Nissin Biscuit, Kacang 1 
kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, dan krupuk bawang 

Jakarta - Seiring dengan 
tuntutan integrasi seluruh 
sistem IT antara Pertamina dan 
Anak Perusahaan, Corporate 
Shared Service (CSS) kembali 
mengimplementasikan ERP di 
salah satu Anak Perusahaan 
PT Pertamina Hulu Energi, 
yaitu PT Pertamina Hulu 
Energi West Madura Offshore 
(PHE WMO). Berlangsung 
pada 21 Juli 2014 di Kantor 
PHE WMO Jakarta, Kick Off 
diikuti oleh jajaran manajemen 
PHE, PHE WMO dan CSS, 
serta seluruh tim yang terlibat. 

Kegiatan implementasi 
dimulai dengan Kick Off 
Meeting yang dilanjutkan 

yang diperankan oleh 22 ibu pengurus PWP dan  1 anak. 
Pertunjukan ini  menceritakan tentang keberhasilan putri 
minang yang merantau ke Jakarta dan bekerja di Pertamina. 
Ketua PWP Pusat Frida Hanung adalah orang pemberi ide 
cerita dan gagasan dalam pertunjukan operet ini.•priyo

250 gram dijual dengan harga terjangkau, Rp 50.000, per 
paket. Untuk mendapatkan sembako murah ini, setiap 
peserta membelinya dengan menggunakan kupon yang 
telah dibagikan oleh Panitia.

“PWP berharap dapat turut serta berkontribusi me
menuhi kebutuhan orang lain. Dengan kata lain, hakikatnya 
telah membantu diri kita sendiri dan menjadi manusia yang 
bermanfaat bagi orang lain,” tutup Andriani.•mor iV

pemaparan mengenai gam
baran implementasi ERP di 
PHE WMO. VP IT Solution, 
Bambang Rudi P, VP Finance 
PHE WMO, Wendrizal Nursal 
dan VP Controller PHE, Ari 
Marsudi menyambut baik im
plementasi tersebut. Mereka 
berharap agar integrasi 
ERP di PHE WMO dapat 
berjalan dengan lancar dan 
menghasilkan konsolidasi 
laporan keuangan sesuai de
ngan target yang ditentukan 
perusahaan.

Pada tahap awal, modul 
yang akan diimplementasikan 
yaitu Modul FICO, JVA, 
MMNH, PM/PS dan HR. 

Untuk selanjutnya tidak me
nutup kemungkinan adanya 
penambahan modul yang 
akan diimplementasikan, 
meng ingat kebutuhan bisnis 
yang semakin meningkat. 
Se belumnya, PHE WMO 
sudah menggunakan SAP 
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yang dikelola secara mandiri, 
tetapi untuk memudahkan 
konsol idasi  laporan ke
uangan maka di lakukan 
mi grasi ke SAP Pertamina. 
Penerapan ERP di PHE WMO 
direncanakan akan Go Live 
pada tahun 2015.•css
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donasi Peduli Palestina dan gaza
Jakarta –  Wakil ketua Badan Dakwah Islam Pertamina Budi Himawan menyerahkan donasi peduli Palestina & Gaza kepada 
perwakilan Dompet Dhuafa Republika  saat pengajian bulanan BDI di Lantai M, Gedung Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 
(20/8). Donasi peduli Palestina ini merupakan  infak dan dana sosial untuk kemanusiaan dari Jamaah AlKautsar Pertamina 
Energy sebesar Rp43.358.000, 500 dollar AS dan 20 dirham. Dalam kesempatan ini, Ketua Bazma Susilo juga menyerahkan 
bantuan & donasi untuk Palestina & Gaza sebesar total Rp80 juta, yaitu bantuan Rp50 juta dari Bazma Pusat dan Rp30 juta 
dari Bazma PEP Cirebon. Pengajian bulanan ini juga diisi  tausiah oleh Ustad Wahid Rahman yang menyampaikan pentingnya 
akhlak bersaudara dan persaudaraan hakiki, yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.•priyo
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Management Walkthrough direktur Pemasaran & niaga 
dan komisaris Pertamina ke tBBM dili
dili – Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, Komisaris Pertamina Nurdin Zainal, Corporate 
Secretary Nursatyo Argo foto bersama dengan Marketing & Trading Representative Dodi Prasetya dan 
Operation Head TBBM Dili Soeprijantoro beserta seluruh pekerja Pertamina Marketing Representative Timor 
Leste setelah melakukan management walkthrough di TBBM Dili, pada 27 Agustus 2014 lalu.•imam rismanto
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Aksi donor darah pada hut kemerdekaan ke-69 RI
medan – Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke69 Republik Indonesia, Marketing Operation Region I melalui 
Medical Area Sumbagut, Selasa (19/8) berpartisipasi mendonorkan darah dengan bertemakan “Setetes Darah Anda 
Menyelamatkan  Sesama”. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Unit Pertamina Marketing Operation 
Region I ini diikuti oleh para pekerja MOR I. Medical Area Sumbagut bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) 
Kota Medan mengumpulkan sebanyak 150 kantong darah dari seluruh peserta donor yang ada di Kantor MOR I.•wali
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Sosialisasi Elpiji non Subsidi kepada Blogger kompasiana
Jakarta – Kenaikan harga gas elpiji non subsidi 12 kg tidak bisa dihindarkan lagi, karena selisih harga jual saat ini 
dengan harga keekonomian cukup jauh. Inilah yang menyebabkan Pertamina menjual rugi gas elpiji non subsidi. Oleh 
sebab itu Pertamina mengadakan acara sosialisasi gas elpiji non subsidi yang mengusung tema “Kompasiana Nangkring 
bareng Pertamina”, dengan mengundang 100 blogger, di restaurant Penang Bistro Pakubuwono, pada Jumat (29/8). Turut 
hadir sebagai narasumber pada acara tersebut, Media Manager Pertamina Adiatma Sarjito dan Chef Farah Quinn, serta 
moderator News Assistant Managing Editor kompas.com Heru Margiyanto.•adityo

direktur umum Pertamina kunjungi 
taman konservasi kupu-kupu gita Persada
lampung  –  Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko (kiri) ditemani Media Manager Adiatma Sarjito mengunjungi 
taman konservasi kupu – kupu Gita Persada di Kecamatan Kemiling Panjang Lampung sebagai salah satu CSR Pertamina 
wilayah MOR II, pada Kamis (14/8). Ikut serta juga para siswa SD dan SMA yang ingin lebih mengenal beraneka ragam 
spesies kupukupu dan peduli pada alam sekitar. Luhur Budi Djatmiko berpesan kepada para siswa untuk lebih mencintai 
alam dan lebih mengenal sekaligus mempelajari beraneka ragam serangga. Acara diakhiri dengan pembagian bingkisan 
kepada siswa.•adityo
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drill Perkantoran di PEP Rantau field
rantau - PEP Rantau 
Field mengadakan drill Ke
bakaran Perkantoran di 
Rantau Field. Kegiatan ini 

lahendong - Gubernur 
S u l a w e s i  U t a r a  S i n y o 
Harry Sarundajang, Kepala 
Kepol is ian Daerah Sulut 
Brigadir Jenderal (Pol) Jimmy 
Sinaga, Walikota Manado GS 
Vicky Lumentut, Wapimred 
Kompas Budiman beserta 
GM PGE Area Lahendong 
Eko  Agung Bramantyo 
melepas tim Jelajah Sepeda 
dengan mengangkat bendera 
start bersamasama. Etape 
pertama ini dimulai dari Kota 
Manado menuju Amurang, 
Kabupaten Minahasa Selatan 

s a m a r i n d a  –  S i a p 
t ing katkan produksi mi
gas Pertamina EP, Field 
Sangasanga dengan bangga 
meresmikan Sumur Under 
Mahakam Muara (UMM)  
bersama Walikota Samarinda 
(14/8), di kawasan RIG D700 
Sumur UMM01.

S a n g a s a n g a  F i e l d 
Manager, Hanief Jauhari 
menjelaskan, sejak tahun 
2012, SKK Migas sudah 
memetakan beberapa ka
wasan potensi penghasil 
minyak bumi di kawasan 
Sangasanga. Salah satunya 
masuk dalam kelurahan 
Bantuas, kecamatan Palaran 
tepatnya di Muara Mahakam. 
Dari kawasan ini disebutkan 
pada tahun anggaran 2014
2015 Pertamina EP akan 
membangun enam buah 
sumur baru. “Saat ini satu 
sumur untuk percobaan.
Jika hasilnya bagus akan 
dilanjutkan pengeboran lima 
sumur lagi,” ujarnya.

Untuk di kawasan Sa
marinda, proyeksi pem
bangunan sebanyak enam 
sumur akan menghasilkan 
masingmasing sekitar 200 
barel minyak bumi perhari 
atau sekitar 1.200 barel 
perhar i  b isa d ibukukan 
dengan enam sumur yang 

akan beroperasi normal. 
Namun angka tersebut 
merupakan  target minimal, 
sepert i beberapa sumur 
potensial yang sanggup 
menghasilkan minyak bumi 
hingga 4.000 barel per hari. 
“Berdasarkan hasil penelitian 
tim geologi, potensi di UMM 
ini sangat besar. Seperti 
raksasa yang sedang tidur,” 
tambahnya.

Untuk sistem pengeboran 
sendiri merupakan teknologi 
terbaru karena bentuk pipa 
akan menyamping atau 
berada tepat d i  bawah 
Sungai Mahakam. “Biasanya 
hanya vertikal saja, karena 
sumber minyak berada di 
bawah Sungai Mahakam, 
dan mesin pengemboran 
berada di darat. Jadi harus 
vertikal kemudian horizontal 
ke samping,” jelasnya.

Wali Kota Samarinda 
Syaharie Jaang mengaku 
bangga dan sangat meng
apresiasi, karena setelah 
di pegang Pertamina EP, 
hasil pengeboran sumur 
me ningkat. “Anak bangsa 
jika diberi kesempatan, bi
sa berkarya lebih baik,” se
butnya.

K o n t r i b u s i   F i e l d 
S a n g a  s a n g a  k e p a d a 
daerah diharapkan bisa 

meningkatkan pendapatan 
daerah. Pada 2013, Dana 
Perimbangan Dana Bagi 
Hasil (DBH) dari kegiatan 
Hulu Migas sudah mencapai 
Rp451,5 mil iar, masing
masing dari minyak bumi 
sebesar Rp334,1 mi l iar 
dan gas bumi  sebesar 
Rp117,3 mil iar. “Dengan 
ada  nya enam sumur baru, 
bisa meningkatkan APBD 
Samarinda hingga 15 per
sen,” harap Syaharie  Jaang.

Dana inilah yang digu
nakan untuk melakukan pem
bangunan di Samarinda. 
Sepe r t i  pembangunan 
infrastruktur, sosial, kese
hatan, pendidikan den lain
lain. “Multiplier effect  yang 
baik dan positif bagi kemajuan 
Samarinda,” ujarnya. 

Oleh karena itu, Pemkot 
Samarinda beserta peme
rintahan di bawahnya dan 
warga sekitar harus bersinergi 
saling mendukung dengan 
Pertamina EP. “Jangan 
sampai komunikasi terputus 
terutama dengan warga. Bila 
ada kendala bisa langsung 
berkomunikasi dengan Pem
kot Samarinda melalui Lurah 
atau Camat setempat,” tegas 
Syaharie Jaang.

Selain itu, perusahaan juga 
memberikan kontribusi dalam 
bentuk CSR sehingga dapat 
me ningkatkan kemandirian 
dan empowerment  dar i 
segi ekonomi warga serta 
kelestarian lingkungan hidup 
di sekitar area produksi.• 
lr99/deni kp 
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di maksudkan untuk meng
ukur kesiapsiagaan anggota 
T P K D ,  p e n g e t a h u a n 
para pekerja, mitra kerja 
dan tamu yang ada d i 
l ingkungan perkantoran 
tentang apa yang harus 
dilakukan di kantor besar 
serta memastikan seluruh 
peralatan penanggulangan 
keadaan darurat siap setiap 
saat untuk digunakan. 

Drill dilaksanakan sesuai 
dengan skenario yang telah 
disusun. Pada saat sedang 
mengikuti war room, tiba
tiba terjadi kebakaran yang 
diakibatkan oleh korsleting 
listrik. Para pekerja, mitra 
kerja dan tamu yang sedang 
berada di dalam kantor 
besar, mendengar teriakan 
kebakaran dan segera berlari 
menuju ke muster point 
dengan diarahkan oleh office 
warden. 

K o o r d i n a t o r  T P K D 
pun segera menghubungi 
f ireman. Melihat kondisi 
kebakaran yang semakin 
besar, Field Manager sebagai 
Ketua TPKD, mengaktifkan 
TPKD. Segera anggota 
TPKD berkumpul dan siap 
membantu meng atasi keba
karan. Setelah dilakukan 
perhitungan head count 
mela lu i  j umlah  access 
control yang ada, dite mukan 
seorang pekerja tidak bera
da di muster point. Ketua 
T P K D  m e m e r i n t a h k a n 
Koordinator TPKD untuk 
membentuk tim penyelamat. 
Sebanyak 5 anggota TPKD 
dengan dibekali SCBA untuk 
melindungi pernapasannya 
dari asap yang tebal menye
lamatkan korban. Akhirnya, 
kor ban berhasil diselamatkan 
dan dibawa menuju ke RS 
Pertamedika Rantau.

Secara garis besar, pelak
sanaan drill yang dilakukan 
tergolong sukses. Partisipasi 
dari seluruh pihak di kantor 
besar begitu tinggi. Anggota 
TPKD yang bertugas me
nge tahui apa yang harus 
di la kukan dan peralatan 
pe nanggulangan keadaan 
darurat seperti Fire Truck 
dan Fire Hydrant berfungsi 
dengan baik. 

Field Manager Rantau, 
Agus Amperianto berpesan, 
agar kegiatan seperti ini dapat 
terus dijalankan secara rutin.
Hal ini dimaksudkan agar 
setiap orang yang berada di 
lingkungan kerja Rantau Field, 
mengerti apa yang harus 
dilakukan dan menjadi tools 
untuk memastikan bahwa 
peralatan penanggulangan 
keadaan darurat berfungsi 
dengan baik saat dibutuh
kan.•pep field rantau

Jelajah Sepeda Manado – Makassar 
kunjungi PgE Area Lahendong

dengan jarak 84 km, (18/8).
Memasuki Kota Tomohon 

tim Jelajah Sepeda beristirahat 
dan makan siang di Kantor PT 
Pertamina Geothermal Energy 
(PGE) Area Lahendong. Tim 
disambut oleh GM PGE 
Area Lahendong beserta ja
jarannya.  

T im Je la jah  Sepeda 
men  dapat penjelasan dari 
GM PGE Area Lahendong 
tentang geothermal serta per
kembangan Area Lahendong 
hingga saat ini. Selain itu turut 
juga dipamerkan hasilhasil 
pengrajin mitra binaan serta 
pelaksanaan CSR.• pge 
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anak perusahaan

PEP field Ramba Capai Rata-rata 
Produksi Lebih dari 7.500 BoPd
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komitmen PdSI 
terhadap Aspek Safety

hendroyono, 1st Best Chief Risk Officer APSA 2014

Jakarta - Kebijakan PDSI terhadap safety 
bukanlah di atas kertas saja. Direksi PDSI tidak 
akan menaruh toleransi terhadap masalah safety.
Karena hal tersebut telah ditetapkan menjadi 
priority dan PDSI berkewajiban melindungi semua 
pekerjanya. Demikian ditegaskan Direktur Utama 
PDSI Faried Rudiono pada forum Safety Stand 
Down di Graha PDSI, Rabu (20/8). Lebih lanjut 
Faried mengatakan, “Setiap Rig Superintendent 
harus komit terhadap masalah safety. Karena 
apabila target Total Recordable Incident Rate 
(TRIR) tidak tercapai, maka akan siasia semua 
kerja keras kita” ujarnya. 

Sementara Direktur Operasi PDSI Gandot 
Werdiantoro meminta agar selalu dila kukan 
investigasi secara cepat bila terdapat insiden 
di suatu lokasi, lebih memberdayakan lagi 
HSE Officer di masing-masing rig, dan mengo
munikasikan secara langsung kepada Rig 
Su perintendent agar selalu bekerja mengikuti 
prosedur yang ada. Selain itu perlu pula adanya 
pernyataan tertulis dari para Rig Superintendent 
terhadap komitmennya pada masalah safety.

Selanjutnya Direktur Keuangan dan Ad
ministrasi PDSI Hemzairil mengingatkan dari 
aspek humanity, bahwa tidak ada kecelakaan 
kerja yang terjadi secara tibatiba, tetapi pasti ada 
prosesnya. yang diperlukan adalah kesadaran 
akan adanya bahaya di sekitar. “Biasanya 
kecelakaan terjadi karena 90% faktor manusia, 
dan hanya sekitar 10% karena peralatannya. 
Ciptakanlah budaya, agar teman kita bekerja 
dengan bahagia, agar tidak terjadi kecelakaan 
kerja,” pesannya lebih lanjut.

Menanggapi hal tersebut, Project EP JawaKTI 
Drilling Manager Jusuf Budiarto mengatakan akan 
melakukan beberapa pembenahan. Sebelum 
pekerjaan dimulai, harus dilakukan meeting 
di bawah koordinasi Rig Superintendent, dan 
melengkapi beberapa peralatan yang di bu tuhkan. 
Sementara itu, Project EP SBS Drilling Manager 
Muhamad Irwan, dan Project EP SBT Drilling 
Manager Mohammad Fadhly juga menyatakan 
komitmennya untuk tetap menge depankan safety 
dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

Pada kesempatan tersebut, Vice President 
QHSSE PDSI, Syahril Aziz Koto meminta agar 
memperhatikan juga budaya lokal. Setiap crew 
harus concern terhadap safety. Semua goalnya 
adalah demi bekerja aman, tidak ada kecelakaan. 
“Jalankanlah SOP dengan baik, dan selalu berdoa 
sebelum bekerja serta jadikanlah safety menjadi 
prioritas,” ujarnya. 

Faried berharap sampai akhir tahun ini tidak 
terjadi insiden, dan Safety Monitoring Card agar 
lebih ditingkatkan. Tetaplah bekerja waspada dan 
aman! Acara ini juga direlay oleh semua area PDSI 
di Nangroe Aceh Darussalam (NADSBU) Rantau, 
Sumatera Bagian Tengah (SBT) Jambi, Sumatera 
Bagian Selatan (SBS) Prabumulih maupun area 
JawaKTI – Indramayu, dan dihadiri oleh sebagian 
besar Rig Superintendent yang ada di area.•bk

Jakarta - PT Pertamina 
(Persero) kembali meng
adakan Annual Pertamina 
Subsidiary Awards (APSA) 
2014 yang diperuntukkan 
kepada Anak Perusahaan 
Pertamina (22/8). 

APSA yang berlangsung 
di Ballroom Lantai M Kantor 
Pusat Pertamina ini bertujuan 
untuk melihat kinerja anak
anak perusahaan dalam 
mengelola perusahaannya 
serta memacu semangat 
berkompetisi dan bersinergi.

Dalam APSA 2014, PT 
Pertamina (Persero) telah 
member ikan apres ias i 
kepada Anak Perusahaan 
melalui pemberian penghar
gaan.  Merupakan ke

ramba -  Pe r t am ina 
EP Field Ramba kembali 
m e n o re h k a n  p re s t a s i 
p roduks i .  Pada bu lan 
Agustus 2014 ini dengan 
upaya  ke ras  be rhas i l 
mencapai ratarata produksi 
sebasar  7 .504 Bopd.  
Keberhasilan ini karena 
berhasil memproduksikan 
s t ruk tu r  Baba t  Kuku i 
melampaui sasaran, yaitu 
sebesar sebesar 993 bopd 
terhadap komitmen sasaran 
sebesar 625 bopd. 

B a b a t  K u k u i  y a n g 
s e b e l u m n y a  b e r a d a 
d i  bawah  TAC Baba t 
Kukui Energi (BKE) dan 
memberikan kontr ibusi 
produksi hanya sebesar 
400 bopd, setelah dikelola 
F ie ld  Ramba berhas i l 
d iupayakan mencapa i 
149% dari sasaran yang 
dite tapkan pasca terminasi 
sebesar 625 bopd. Di sisi 
lain, tim Field Ramba juga 
berhasil mempertahankan 
dec l ine  ra te  p roduks i 
strukturstruktur eksisting 

sehingga di bulan Agustus 
2014  mampu berada pada 
level produksi sebesar 6.571 
bopd. 

Keberhasilan pekerjaan 
melaksanakan strategi 
perawatan sumur, optimasi, 
fracturing di sumursumur 
Bentayan dan pencapaian 
hasil bor di Mangunjaya 
yang melebihi target ju
ga menyebabkan terdong
kraknya tingkat produksi 
pada level tersebut. 

Bustanul Fikri selaku 
Ramba F ie ld Manager 
pada acara evaluasi bu
lanan kinerja produksi me
nje laskan,  pencapaian 
t ingkat  produks i  yang 
menggembirakan ini  harus 
disyukuri sebagai  berkah 
dar i  Tuhan yang Maha 
Kuasa. 

“K i ta  jangan putus 
ide untuk bertindak “out 
of the box” selama hal 
tersebut hakekatnya untuk 
keuntungan perusahaan 
dan tidak melanggar aturan 
teknis operasi, engineering 

d a n  s a f e t y  m a u p u n 
regulasi perusahaan atau 
pemerintah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, 
agar seluruh jajarannya  
m e n g u p a y a k a n  h a l 
hal  cerdik dan terbaik 
untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 
Bustanu l  F ik r i  juga 

mengungkapkan  rasa 
bangganya kepada tim kerja  
yang berada di Field Ramba 
karena telah menjadi tim 
yang solid dan kreatif.•minanti

bang  gaan untuk PT Tugu 
Pra tama Indonesia (TPI), 
karena Hendroyono selaku 
Direktur Jasa Keuangan dan 
Korporat menjadi “1st Best 
Chief Risk Officer”. 

Menurut Hendroyono,  
apresiasi merupakan bukti 
bahwa holding company 
menghargai upaya seluruh 
anak perusahaan dalam 
memberikan kontr ibusi 
b a g i  k e m a j u a n  P T 
Pertamina (Persero) secara 
keseluruhan.

“Dalam menghadapi 
per  saingan bisnis baik 
di  l ingkungan nasional 
maupun internasional, anak 
perusahaan Pertamina 
memang harus berkontribusi 
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Direktur Utama menyerahkan penghargaan kepada Direktur Jasa Keuangan 
dan Korporat PT Tugu Pratama Indonesia Hendroyono yang berhasil mendapat 
predikat 1st best chief risk officer pada APSA 2014.

maksimal dengan mening
katkan kompetensi secara 
berkelanjutan agar dapat 
memenangkan persaingan 
bisnis. TPI pun berkomitmen 

meningkatkan prestasi 
serta tetap semangat untuk 
berkompetisi dan bersinergi 
dengan anak perusahaan 
lainnya,” tegasnya.•tpi
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Diskusi ini merupakan upaya untuk meningkatkan pers pektif khususnya di 
bisnis downstream untuk melakukan perencanaan strategis, mengingat bisnis di 
downstream sangat berisiko.

Fo
to

 : 
W

A
H

Y
U

forum diskusi Upstream Refining, 
dan Petrochemical
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Latihan Penanggulangan 
kebakaran di tBBM 
Pematangsiantar
pematangsiantar - Pagi hari terjadi kebakaran 
Tangki Timbun No. 10 produk Premium di TBBM 
Pematangsiantar. Suara lonceng pemadam berdentang 
lantang di suasana pagi yang masih diselimuti kabut 
tipis dan hujan gerimis. Kebakaran tersebut terjadi 
karena dipicu oleh adanya sambaran petir pada 
fleksible pipe di jalur outlet tangki timbun No. 10 yang 
terkoyak dan menimbulkan kebakaran hebat. 

Seluruh kegiatan operasional penerimaan 
dan penyaluran BBM melalui mobil tangki segera 
dihentikan, dan seluruh pekerja bergerak serentak 
untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran.

 Regu pemadam yang terdiri dari regu APAR dan 
APAB segera melakukan tugas untuk mengupayakan 
pemadaman kebakaran. Proses pemadaman berjalan 
baik dan lancar, namun tibatiba terjadi ledakan kecil 
dan terjadi pula kebakaran lain di atap tangki timbun 
yang sama. Kondisi ini dinilai semakin membahayakan 
sehingga diputuskan untuk meminta bantuan dari 
pihak eksternal.

Atas persetujuan Operation Head maka Regu 
Bantuan Eksternal segera menghubungi Dinas 
Pemadam Kebakaran kota Pematangsiantar, Polsek 
Siantar Barat untuk membantu pengamanan lokasi, 
dan Rumah Sakit Vita Insani untuk antisipasi bila terjadi 
korban atau kecelakaan kerja dalam upaya pemadam 
kebakaran. 

 Dalam waktu kurang dari 5 menit bantuan dari 
pihak eksternal telah sampai di lokasi TBBM dan 
segera bergabung melakukan upaya pemadaman 
kebakaran dan pengamanan. Tibatiba terdengar 
suara teriakan minta tolong dari Regu Pemadam 
karena ada 1 anggotanya terpeleset dan mengalami 
luka terbuka pada bagian kepala dan 1 orang lagi 
mengalami luka bakar pada wajahnya. Kedua korban 
dievakuasi dengan tandu oleh Regu P3K dan segera 
dirawat oleh tim medis. 

 Sekitar 15 menit kemudian kebakaran pada atap 
tangki timbun dapat dipadamkan seluruhnya, dan 
Ketua Regu Pemadam segera melakukan pemeriksaan 
situasi kondisi pada titik kebakaran untuk meyakinkan 
bahwa kondisinya telah aman. 

   Peristiwa kebakaran dimaksud adalah salah satu 
rangkaian kegiatan pada pelaksanaan Simulai Keadaan 
Darurat khusus untuk pemadaman Kebakaran yang 
dilakukan di Terminal BBM Pematangsiantar.  Acara 
Simulasi keadaan darurat Pemadam Kebakaran 
tersebut diikuti oleh seluruh komponen Pekerja dan 
Mitra Kerja awak Mobil Tangki serta dibantu oleh 
pihak Eksternal dari Dinas pemadam Kebakaran, 
Rumah Sakit, Kepolisian Sektor Siantar Barat dan 
Lurah Banjar. 

 Seluruh rangkaian pelaksanaan Simulasi OKD 
berjalan aman dan lancar berkat dukungan dan 
keseriusan dari seluruh peserta simulasi. OH TBBM 
Pematangsiantar menjelaskan, tujuan dari diadakannya 
Simulasi OKD tersebut adalah untuk menjalin 
koordinasi dan komunikasi lintas instansi  serta melatih 
kesiapan dan ketrampilan regu pemadam kebakaran. 
Simulasi ini juga sebagai antisipasi dan kewaspadaan 
terhadap potensi bahaya kebakaran, serta melatih 
pemahaman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan 
struktur Organisasi Keadaan Darurat.•mor 1

Jakarta – Dalam rang
ka meningkatkan pema
haman dalam melakukan 
pe rencanaan strategi bis
nis khususnya di bidang 
Up stream Refining dan 
Pet rochemical ,  fungsi 
C o r p o r a t e  S t r a t e g i c 
P l a n n i n g  P e r t a m i n a 
me laksanakan  fo rum 
diskusi Upstream Refining 
and Petrochemical yang 
dihadiri ikuti oleh fungsi  
pengolahan, pemasaran, 
petrochemical project dan 
strategic planning.

Dalam forum yang 
ber langsung d i  ruang 
P e r t a m a x  L a n t a i  2 1 
Kantor Pusat Pertamina, 
Kamis (21/8) tersebut, 
Pe r t am ina  menun j uk 
lembaga konsultan Wood 
Mckinsey untuk berbagi 
i lmu kepada Pertamina 
d a l a m  m e n j a l a n k a n 
Upstream Refining dan 
Petrochemical.

VP Corporate Strategic 
Planning Pertamina, Heru 

Set iawan mengatakan 
diskusi ini sebagai upaya 
u n t u k  m e n i n g k a t k a n 
pers pektif khususnya di 
bisnis downstream untuk 
melakukan perencanaan 
s t r a t eg i s ,  meng i nga t 
bisnis di downstream sa
ngat berisiko. Sehingga 
diperlukan mitigasi terhadap 
risikorisiko dengan dan 
mela kukan review terhadap 
apa yang telah direncanakan 
dalam rangka untuk meng
hindarkan risikorisiko ter
hadap project-project yang 
ada. 

“Diskusi inilah yang bisa 
merubah paradigma kita 
ada beberapa hal dalam 
pe rencanaan strategis perlu 
kita challence dan direview 
lagi dari hasil diskusi ini 
bagaiman kita menentukan 
minyak mentah untuk 
project-project yang akan 
datang, produk apa yang 
akan kita hasilkan karena 
mengingat review di reginal 
ada beberapa produk yang 

sudah surplus,” ungkap 
Heru.

Da lam kesempatan 
diskusi tersebut, Head of 
Downstream Midstream 
& Chemica l  Research 
Wood Mck insey,  A lan 
Gelder berkesempatan 
memaparkan mengenai 
C r o s s  E n e r g y  Va l u e 
Change Upstream Refining 
and Petrochemical. “Ini 
sangat penting karena 
perkembangannya di Asia 
sangat pesat dan kirakira 
apa yang direncanakan 
Pertamina dalam per kem

bangan bisnis ini di masa 
datang,” ujarnya.

Selanjutnya Head of 
Downstream Research Asia 
Wood Mckinsey, Sushant 
Gupta memaparkan Asian 
Refining Industry – Entering 
a  Low-Marg in  Cyc le . 
Berbagai hal dipaparkan 
seputar riset dan konsultasi 
agar b isn is Pertamina 
mengalami per kembangan 
d i  m a s a  d e p a n  d a n 
beberapa hal yang harus 
dilakukan Pertamina untuk 
menghadapi tantangan di 
masa depan tersebut.•irli
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Bisnis Refining Pertamina 
Jadi Jawara Energi Asia

hSEQ Leadership Workshop di MoR IV

“Apa artinya menjadi 
ja wara energi Asia untuk 
Refining?”

P e r t a m i n a  m e n c a 
nangkan aspirasi  untuk 
men jad i  As ian  Ene rgy 
Champion (Jawara Energi 
Asia) pada tahun 2025. 
Tujuannya untuk menyaingi 
perusahaanperusahaan 
energi kelas dunia lainnya. 

Sudah merupakan ambisi 
Pertamina untuk menjadi 
perusahaan multi energi, 
didorong oleh teknologi, dan 
terdepan dalam keramahan 
lingkungan. Hal ini tercermin 
dalam peringkat perusahaan 
di Global Fortune 100. Untuk 
mencapai tujuan tersebut,  
perusahaan melakukan 
upaya transformasi pada 
tiap direktorat. Pada minggu 
ketiga kali ini, kita akan 
membahas kisah Direktorat 
Pengolahan Pertamina.

Bisnis Refining Pertamina 
merupakan salah satu bagian 
dari refinery terbesar di dunia 
yang memproduksi 800 ribu 
barel per hari (KBD). Namun, 
terdapat beberapa hambatan 
struktural yang harus untuk 
mencapai operasi refinery 
kelas dunia. Oleh karena 
itu, Pertamina berusaha 
menggunakan kesempatan 
yang ada untuk meningkatkan 
profitabilitas dan kapasitas 
refinery dengan melakukan 
upgrading kilangkilang yang 
ada.

Selama lebih dari lima 
tahun terakhir, kita telah 
memfokuskan diri untuk me
ningkatkan kinerja.
• Pencanangan program 

unggulan operasional. 
Program Operat iona l 
Performance Improvement 
(OPI) diluncurkan pada 
tahun 2007 untuk me
mantau kinerja terbaik dan 
meningkatkan efisiensi 
operasi pada 5 kilang yang 
kita miliki. Program ini telah 
berhasil memperoleh nilai 
kumulatif lebih dari 1,07 
mi liar dolar Amerika sejak 
per tama kali didirikan, 

me la l u i  pen ingka tan 
product yield, efisiensi 
energi, reliabilitas, dan 
inisiatif operasional lainnya.

• Pelaksanaan upgrading 
berbagai proyek. Un tuk 
me  maksimalkan pen
dapatan laba, kita telah 
mengembangkan dan 
mem perkaya proyek
pro yek yang ada secara 
berkelanjutan.
 Pada tahun 2007, ki

ta meluncurkan gas 
RCC Off to Propylene 
Project (ROPP) yang 
mulai berjalan secara 
operasional pada tahun 
2009.

 Pada tahun 2008, kita 
me luncurkan  bas is 
p r o d u k s i  m i n y a k 
pe lumas  d i  Duma i 
sebagai  sebuah JV 
dengan SK Energy.

 Pada tahun 2010, ki
ta  turut  melakukan 
kon struksi  Residual 
Fluid Catalytic Cracker 
(RFCC) Cilacap. Setelah 
beroperasi, diharapkan 
pada akhir 2014, RFCC 
akan memungkinkan 
kita untuk memproduksi 
EURO IV (sebuah bahan 
bakar berkualitas tinggi 
yangf setara dengan 
standar internasional) 
dan mendapatkan tam
bahan 36 juta barel 
per hari (MBD) untuk 
produksi gasoline yang 
setara dengan 10% 
impor berjalan saat ini.

• Pelaksanaan Refining 
Deve lopment  Master 
Plan (RDMP) yang saat 
i n i  sedang ber ja lan . 
Me lalui RDMP, kita te
ngah berupaya untuk 
mem perbaru i  semua 
pengilangan yang kita 
miliki untuk menjawab 
k e b u t u h a n  b a n g s a 
I n d o n e s i a .  M e l a l u i 
RDMP pula, kita akan 
meningkatkan kapasitas 
men jad i  1 .600 KBD, 
meningkatkan kualitas 
p r o d u k  E U R O  I V, 

meningkatkan komplek
sitas menjadi sekitar 9, 
dan memproses minyak 
mentah dengan batas sul
fur maksimum hingga 2%.

Beberapa poin prioritas 
dan strategis yang akan 
membantu pencapaian as
pirasi perusahaan, yaitu:
• Menjalankan Ref in ing 

Development Master Plan 
(RDMP).

• Menyiapkan kemitraan 
dan pembiayaan strategis 
un tuk  RDMP.  RDMP 
adalah inisiatif kita yang 
pa l i ng  s t ra teg i s  dan 
penting yang pernah kita 
ja lankan dalam bisnis 
downstream. Kecepatan 
eksekusi akan menjadi 
penting. Oleh karena itu 
kita akan membutuhkan 
mitra keuangan serta mitra 
strategis untuk berinvestasi 
dan beroperasi.

• Membangun kemampuan 
manajemen proyek kita. 
Menimbang jumlah proyek 
yang telah kita lakukan, dan 
pentingnya segera meng
upgrade  kemampuan 
kilang yang kita miliki.

• Terus mengutamakan ke-
unggulan operasional dan 
keselamatan, terutama 
dalam pengelolaan ke
andalan dan keamanan. 
Hal ini adalah penggerak 
fundamental keunggulan 
operasional jangka panjang 
yang memungkinkan ba
nyaknya inisiatif perbaikan.

Indonesia layak untuk 
memiliki usaha hilir kelas dunia 
untuk memenuhi kebutuhan 
e n e r g i n y a  y a n g  t e r u s 
meningkat. Dengan adanya 
kepemimpinan terfokus, 
investasi dan kemampuan 
yang ada saat ini, kita dapat 
menjadi pemain kelas dunia 
 terus melanjutkan dan dan 
mempercepat kiprah saat ini.

Untuk  ed is i  m inggu 
depan, kita akan bercerita 
ten tang M&T.• corporate 

communication team 

semarang –  Sebaga i  bag ian 
dari perusahaan energi kelas dunia, 
semangat Marketing Operation Region 
IV untuk terus meningkatkan kualitas 
sistem manajemen berkesinambungan 
berdasarkan standar internasional, 
t e rbuk t i  dengan  semangat  t im 
Manajemen untuk mengikuti HSEQ 
Leadership Workshop di ruang rapat 
Puskodal lantai 2, Jumat (4/7). 

Tu j u a n  d i a d a k a n  Wo r k s h o p 
ini sebagai awareness kepada tim 
manajemen mengenai implementasi 
ISRS (International Sustainability Rating 
System) di MOR IV. GM dan seluruh Tim 
Manajemen MOR IV mengikuti workshop 
dengan seksama agar didapatkan 
peningkatan pemahaman dan fokus 
dalam pencapaian ISRS.

Dalam workshop tersebut diberikan 
sharing knowledge tentang ISRS oleh 
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Det Norske Veritas (DNV). Hasil audit 
ISRS di MOR IV pada 28 Oktober – 2 No
vember  2013 menunjukkan bahwa tingkat 
pencapaian MOR IV pada Level 3 (target 
dari Korporat pada Level 2, sedangkan 
level excellence untuk kategori perusahaan 
Marketing pada Level 4).

“Dengan workshop ini akan timbul 
pemahaman yang lebih mendalam mengenai 
implementasi ISRS sehingga target ISRS di 
MOR IV dalam audit tahun ini bisa mencapai 
level excellence,” ujar Subagjo.•mor iV



Menggerak Jirak harus Bijak
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Pompa angguk di Lokasi Jirak #091 yang dekat rumah penduduk.
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pendopo – Dinamika lingkungan yang terus berubah secara 
turbulen, kerap menjadi batu sandungan dalam setiap eksekusi 
untuk meningkatkan produksi. Fakta tersebut dirasakan oleh setiap 
jajaran anak perusahaan bidang hulu (APH). Banyak program survey 
dan pengeboran, baik  eksplorasi maupun produksi tersendat 
problem sosial dan lingkungan saat eksekusi. Beberapa masalah 
yang menonjol adalah: pembebasan lahan untuk lokasi, tuntutan 
harga ganti rugi di luar ketentuan pasar, perijinan yang berlarutlarut, 
permintaan masyarakat sekitar agar dapat bekerja meski kompetensi 
tidak ada, pemblokiran jalan, dan unjuk rasa. 

Hal tersebut dengan bijak dipetakan oleh PEP Field Pendopo 
dalam meningkatkan produksi di Lapangan Jirak. Hasilnya, untuk 
menguras sumursumur tua di Lapangan Jirak memerlukan suatu 
kearifan tersendiri, yakni lewat langkah persuasif dengan masyarakat, 
dengan jalan mengdepankan penyelesaian masalah sosial terlebih 
dahulu, kemudian baru upaya operasi peningkatan produksi. “Kami 
harus hatihati menangani masalah Jirak ini,” ujar Ekariza, Field 
Manager Pendopo mewartakan strateginya. 

Struktur Jirak merupakan struktur tua 
dengan 165 sumur suspended yang potensinya 
diperkirakan masih besar. Namun seiring 
perjalanan zaman, kini lapangan tersebut 
terkepung oleh populasi penduduk Desa Jirak 
yang semakin padat. Dengan jumlah penduduk 
sekitar 5.886 jiwa dari 1.248 keluarga, desa 
yang memiliki area pemukiman seluas 75 

hektare itu menjadi semakin terasa sesak. Sementara sumursumur 
produksi maupun sumursumur suspended yang masih potensial saat 
ini berada di antara pekarangan dan rumah penduduk. 

Langkah untuk membongkar potensi besar tersebut, sebagai upaya 
peningkatan produksi lewat kegiatan reopening dan reaktivasi sumur
sumur suspended, itu terkendala karena lokasinya berdampingan 
dengan pemukiman warga. Misalnya sumur JRK #193 dan JRK #091 
yang menggunakan electric submersible pump (ESP) 20 meter dari 
pekarangan rumah warga. “Pada awal 2014 kegiatan reopening dan 
reaktivasi sejumlah sumur di Jirak untuk mengejar peningkatan produksi 
dihentikan oleh masyarakat yang menuntut perbaikan dan peningkatan 
kualitas jalan di Jirak,” tambah Ekariza.

Atas dasar pengalaman itu maka kebijakan Field Pendopo dalam 
menggerakkan operasi peningkatan produksi minyak di Lapangan Jirak 
dibalik, yaitu terlebih dahulu memperbaiki jalan sebagai upaya persuasi 
masyarakat, setelah itu baru operasi dijalankan. Maka, lanjut Ekariza 
pengecoran jalan beton di Jirak menjadi prioritas utama Field Pendopo  
yang dilaksanakan sepanjang 10 km dengan kualitas beton kelas K350 
dengan biaya setiap kilometer sebesar Rp 3,2 miliar. “Kami gunakan 
dana operasi karena jalan tersebut juga merupakan fasilitas pendukung 
operasi, antara lain untuk rig moving, transportasi peralatan penunjang 
pengeboran, dan operasi lainnya,” papar Ekariza.

Setelah melihat bukti bahwa pengecoran beton benar dilaksanakan, 
masyarakat mulai kooperatif dengan kegiatan operasi Pertamina. 
“Kini, kami sudah leluasa untuk melakukan reopening dan reaktivikasi 
beberapa lokasi sumur di Jirak. Produksi di Jirak pun sudah meningkat 

dari 400 BOPD menjadi 650 BOPD,” ujar Ekariza gembira.
Berbasis fakta tersebut, dalam rencana anggaran 2015, 

manajemen Field Pendopo  mengusulkan penambahan 
pengecoran jalan beton di Jirak sepanjang 10 km lagi untuk 
mendukung kelancaran operasi. Bagi manajemen, kelancaran 
operasi di Jirak adalah keniscayaan dan harus menjadi prioritas 
utama. “Masalahnya, Breakthrough Project-Enhanced Oil Recovery 
(BTPEOR) di Jirak sudah disetujui dan ditandatangani Direktur 
Utama Pertamina,” tegas Ekariza menggambarkan seriusnya 
ma salah. Rencana tahun depan, BTP EOR di Jirak itu akan 
mengebor 6 sumur,  terdiri atas 3 sumur produksi dan 3 sumur 
injeksi. Di samping itu proyek tersebut juga akan melakukan survei 
seismik.•dit hulu 

Amandemen kontrak group 3 
Base oil ditandatangani
Jakarta – PT Pertamina 
(Persero) menandatangani 
“Amandement Lube Base Oil 
Sales Purchase Agreement 
and Interoff  agreement” 
d e n g a n  P T  P e r t a m i n a 
Lubricants, SK Lubricants, SK 
Energy International, dan PT 
Patra SK, pada Kamis (28/8) 
di Kantor Pusat Pertamina. 

P e n a n d a t a n g a n a n 
d i lakukan o leh Di rektur 
Pemasa ran  dan  N iaga 
Pertamina Hanung Budya, 
Presiden Direktur Pertamina 
Lubricants Supriyanto DH, 
Presiden Direktur Patra SK 
Ardhy N. Mokobombang, 
dan Senior Vice President SK 
Lubricants Jin Hur.

Presiden Direktur Per  ta
mina Lubricants Sup riyanto 
DH mengatakan, kesepakatan 
ini lahir karena adanya spin off 
Unit Bisnis Lubricant menjadi 
subsidiary Pertamina. Karena 
entitas yang berbeda, maka 
kontrak terkait jual beli base 
oil dengan Patra SK, harus 
d i amandemen. “Diubah,” 
ujarnya. Intinya, ke depannya 
akan jauh lebih efisien dan 
meningkatkan daya saing 
perusahaan.

Menuru t  Supr i yan to 

hal ini guna memasukkan 
Pertamina Lubricant sebagai 
subsidiary Pertamina dalam 
kontrak tersebut. Dengan 
demik ian,  ke depannya 
Pertamina Lubricants bisa 
se cara langsung bertransaksi 
dengan Patra SK. 

“Kalau t idak diaman
de men, transaksi base oil 
antara Pertamina Lubricant  
dengan Patra SK harus 
me lalui PT Pertamina (Per
sero). Sementara peng guna 
sesungguhnya dari base oil 
tersebut adalah Pertamina 
Lubricant. Ini dilakukan agar 
segalanya menjadi  s im
pel,”terang Supriyanto.

Disebutkan bahwa dalam 

hal ini Pertamina memang 
tidak ikut langsung, namun 
mas ih  men jad i  pa r tne r 
dalam kontrak tersebut. 
Jika suatu waktu Pertamina 
menginginkan base oil, ma
ka persero bisa langsung 
mendapatkannya tanpa 
melalui perantara Pertamina 
Lubricants.

Supr iyanto meyakini , 
pasar base oil group 3 ini akan 
berlangsung terus.  “Inilah 
gunanya penandatanganan 
amandemen supaya kedua 
belah pihak saling tahu bahwa 
bisnis ini harus dikembangkan 
menjadi lebih besar,” imbuh 
Supriyanto dengan nada 
optimis.• sahrul

(kika) Presiden Direktur Pertamina Lubricants Supriyanto DH, Direktur Pemasaran 
dan Niaga Pertamina Hanung Budya, Senior Vice President SK Lubricants 
Jin Hur dan Presiden Direktur Patra SK, Ardhy N. Mokobombang sepakat 
mengamandemen kontrak group 3 Base Oil.
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cilacap - RU IV Cilacap secara resmi 
melakukan grand launching produk 
minyak ban barunya yang diberi nama 
EXDO4 pada Selasa, (26/7). Peluncuran 
tersebut dilakukan oleh Pjs. General 
Manager RU IV Jadi Purwoko didampingi 
Special Chemical Manager Marketing & 
Trading Tengku Ezan. 

Acara  tersebut sekaligus sebagai 
simbolisasi ekspor perdana produk 
EXDO4 ke Malaysia. Sebelum diekspor, 
produk tersebut ditampung terlebih 
dahulu dengan ISO Tank baru kemudian 
diangkut menuju Tanjung Priok Jakarta 
untuk dibawa dengan kapal menuju 
Malaysia.

“Ekspor perdana EXDO4 ini akan 
mengangkut sebanyak 200 metrik ton 
produk untuk dikirim ke Malaysia sebagai 
negara tujuan ekspor perdana.” tutur Jadi 
Purwoko saat memberikan sambutam.

Menurut Djoko Sulistyo selaku 
Lead of Supply Chain & Distribution 
RU IV Cilacap, EXDO4 merupakan 
minyak yang digunakan sebagai bahan 
baku pembuat ban yang bersifat Non-
Carsinogenic. yaitu, zat yang tidak 
menimbulkan potensi kanker dan ra
mah lingkungan. Nama EXDO sendiri 
merupakan singkatan dari Extract DAO 
yang menggambarkan proses dan bahan 
baku dari minyak tersebut. Sementara 
angka 4 menggambarkan RU IV Cilacap 
sebagai tempat memproduksi minyak 
untuk pembuatan produk tersebut. 

“Pertamina telah melakukan analisa 

Ru IV Launching EXdo-4

kemampuan pembuatan produk di seluruh 
Refinery Unit yang tersebar di Indoesia. Dari 
hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa 
RU IV Cilacap lah yang paling berpotensi 
untuk memproduksi EXDO4 secara 
massal,” jelas Djoko Sulistyo.

Sementara Special Chemical Manager 
Marketing & Trading Tengku Ezan me
nyampaikan, produk EXDO4 telah diakui 
oleh Departemen HAKI (Hak Atas Kekayaan 
Intelektual). Dirinya berharap ekspor 
perdana ini merupakan awal yang baik 
bagi pemasaran EXDO4 dan nantinya 
akan terus dikembangkan spesifikasinya 
sesuai dengan permintaan pasar. “Untuk 
memudahkan penjualan EXDO4, akan 
dibangun line dan jetty (dermaga) sehingga 
pengiriman produk bisa langsung dari 
Cilacap.” paparnya.

Dalam era kompetisi yang sangat 
ketat seperti saat ini, inovasi merupakan 
salah satu langkah yang diambil oleh ber
bagai perusahaan di seluruh dunia un tuk 
memenangkan persaingan. Dengan ada
nya produk EXDO4 yang diekspor ke 
negara lain akan memperkuat positioning 
Pertamina.•ru iV
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