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PT Pertamina Hulu Energi (PHE) meraih predikat best of the best dalam APQ Awards 2014. Penghargaan diserahkan oleh Menteri ESDM 
Sudirman Said didampingi Komisaris Utama Pertamina Sugiharto dan Plt. Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen kepada Direktur Utama 
PHE Ign. Tenny Wibowo. 

Bersambung ke halaman 5

Jakarta - APQ Awards 
2014 merupakan a jang 
ta hunan kompet is i  ino
vasi dan continuous im
p r o v e m e n t  p r o g r a m , 
yang memperebutkan 12 
kategori penghargaan untuk 
insan Mutu  Per tamina. 
Pengumuman pemenang 
karya dihadiri oleh menteri 

Inovasi Insan Pertamina 
Hasilkan Value Creation Rp7,6 triliun

ESDM Sudirman Said, Plt 
Direktur Utama Pertamina 
Muhamad Husen, jajaran 
Kom isa r i s  dan  D i reks i 
Pertamina.

Muhamad Husen me
nga  takan kegiatan  ini sa
ngat mendukung upa ya 
perusahaan dalam meng
hadapi persaingan global. 
Karena i tu  keberadaan 
Knowledge Management 
Perta mina agar lebih diop
timalkan, sebagai wadah 
untuk berbagi pengetahuan, 
menciptakan inovasi serta 
terobosan yang berorientasi 
pada penciptaan nilai (value 
creation).

“Kami berharap para 
insan mutu Pertamina terus 
menciptakan inovasiinovasi 
yang member ikan  n i l a i 
tambah bagi perusahaan 

baik berupa peluang bisnis 
baru, maupun penghematan 
biaya secara optimal yang 
dapat mendukung upaya 
p e r u s a h a a n  m e n c a p a i 
aspirasi Pertamina 2025,”jelas 
Husen.

Husen menambahkan, 
dengan tema “Membangun 
Kolaborasi dan Sinergi Insan 
Mutu Menuju Perta mina Asia 
2025”, kegiatan APQ Award 
dapat mendorong pengem
bangan budaya berbagai 
pengetahuan, serta menye
lesaikan masalah pekerjaan 
dan menuangkan ide inovasi 
dengan metode continuous 
improvement program.

Vice President Quality, 
System & Management 
Per tamina Faisal Yusra me
nambahkan, secara ber
kelanjutan APQ Awards 

terus menghasilkan pe n
ciptaan nilai yang signifikan 
bagi  perusahaan.  Pada 
tahun 2010, APQ Award 
menghasilkan penciptaan 
nilai sebesar Rp 986 miliar. 
Berlanjut di tahun berikutnya 
dengan menciptakan nilai 
bagi perusahaan sebesar 
Rp1,29 triliun dan pada tahun 
2012 insan mutu Pertamina 
memberikan penciptaan 
nilai sebesar Rp1,85 triliun. 
Tahun lalu, penciptaan nilai 
bagi perusahaan me ningkat 
menjadi 2,71 triliun.

Pencapaian tersebut kian 
membanggakan dengan 
adanya pengakuan terhadap  
hasil inovasi Pertamina baik  
di tingkat nasional maupun 
internasional pada tahun 

insan mutu pertamina 
berhasil menciptakan 
value creation bagi 
perusahaan senilai rp7,6 
triliun dalam annual 
pertamina Quality 
(apQ) awards 2014 
yang merupakan ajang 
berbagi pengetahuan 
dan penciptaan inovasi 
berkelanjutan untuk 
mendukung kinerja 
perusahaan.

Kiprah Anak Perusahaan :
peningkatan produksi blok cepu 
10.000 bopd melalui program eoe13

Ditengah keriuhan Pemilihan Legislatif (Senat) Amerika 
Serikat minggu lalu, tercermin pesan kuat para pemilih AS 
kepada pemerintahnya untuk lebih serius memperkuat dan 
memperbaiki ekonomi domestik. Upaya Pemerintah AS dalam 
kepemimpinan Obama dinilai belum meningkatkan kondisi 
perekonomian masyarakat. Akibatnya, mayoritas pemilih 
mempercayakan Legislatif pada partai oponen Obama, 
yakni Republik. 

Yang menarik, data makroekonomi AS telah menunjukan 
adanya pemulihan. Seiring dengan indikator itu, Bank Sentral 
AS (The Fed) pada awal November menghentikan program 
kucuran stimulus ekonomi yang selama ini dijalankan. Secara 
sederhana program paket stimulus ekonomi AS, atau disebut 
Quantitative Easing (QE), diibaratkan seperti piramida gelas 
yang menerima kucurkan air. Seperti ilustrasi di bawah, 
Pemerintah AS berharap dana kucuran Bank Sentral turun 
ke institusi keuangan dan perbankan, lalu dialokasikan pada 
pelaku bisnis/masyarakat AS dalam bentuk pemberian kredit. 
Berkembangnya sektor produktif ini membentuk penguatan 
daya beli dan investasi masyarakat, sehingga kekuatan 
domestik AS dapat bangkit. Ibarat mesin mobil mogok, akan 
bergerak lagi setelah diberi bensin, udara, dan percikan api. 
Ini dikenal dengan istilah jump start the economy. 

Yang terjadi malah dana kucuran AS tidak serta merta 
mengucur ke sektor domestik tetapi ke pasar global. Hal ini 
karena investasi dalam negeri AS saat itu dipandang masih 
berisiko dan belum dapat memberikan imbal hasil yang 
kompetitif. Akibatnya pasar uang global dan pasar uang 
Negara Berkembang (Emerging Markets) kebanjiran dana. 
Inilah mengapa korporasi yang memiliki akses ke pasar uang 
global, seperti Pertamina, dapat memperoleh pendanaan 
jangka panjang yang ‘relatif murah’ di tahuntahun yang lalu. 

Dari ulasan sinyal politik pemilu legislatif diatas, terlihat 
Persepsi lebih berperan ketimbang Fakta.  Publik AS 
memandang stagnasi ekonomi masih berjalan kendati data 
pengangguran, daya beli, dan produktifitas membaik. Secara 
berangsur, ini berdampak pada berkurangnya “cipratan uang 
murah” di pasar global, terutama bagi korporasi negara 
berkembang.

Layaknya prinsip dasar arus uang, yakni datang ke tempat 
berimbal hasil tinggi (dengan risiko tinggi) dan kembali ke 
tempat berimbal hasil rendah (risiko rendah). Ibarat gelombang 
laut yang datang dan pergi, dana selalu ada namun biaya 
pinjamannya (cost of money) berpeluang lebih mahal.

Sudah siapkah kita?



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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MenCIPtakan nIlaI taMbaH 
Menuju woRld ClaSS 
eneRgy CoMPany

pengantar redaksi : 
Implementasi tata nilai Commercial sangat penting dalam 

menjalankan bisnis. Ini tercantum dengan jelas dalam misi 
perusahaan.  Commercial secara definisi berarti menciptakan 
nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan 
berdasarkan prinsipprinsip bisnis yang sehat.  Mari simak apa 
yang disampaikan sVp corporate strategic growth  gigih 
prakoso soewarto terkait hal ini. 

menurut bapak bagaimana insan pekerja pertamina 
seharusnya memaknai tata nilai Commercial? Setidaknya 
ada dua hal, yang pertama adalah di bisnis apa pun kita berkerja, 
hendaknya selalu menciptakan added value, menghasilkan 
nilai yang lebih tinggi bagi bisnis perusahaan. Hal ini hanya bisa 
didapat jika kita memiliki kapabilitas  ditambah dengan memiliki 
sikap mental, budaya dan etos kerja yang baik.

Yang kedua adalah setiap pekerja hendaknya selalu meng
ambil keputusan berdasarkan prinsipprinsip bisnis yang sehat. 
Di sini kita harus menjalankan bisnis yang mampu menghasilkan 
keuntungan yang berkelanjutan dan cashflow yang mencukupi 
bagi perusahaan. 

Pekerja harus berkonstribusi untuk kemajuan usaha dengan 
mencetak keuntungan. Mind set how to make cash money to 
generate profit adalah tanggung jawab setiap Pekerja. 

bagaimana strategi pertamina dalam menjalankan 
bisnisnya? Perusahaan menerapkan strategi aggressive 
upstream dan profitable downstream. 

Aggressive upstream artinya Hulu menjadi titik fokus strategi 
melalui ekspansi bisnis hulu. Hulu diberikan kepercayaan untuk 
menjadi driver utama pertumbuhan, dimana lebih dari 70% porsi 
investasi perusahaan dialokasikan.

Produksi dari lapangan eksisting dan ekspansi internasional 
menjadi tumpuan utama dalam mencapai aspirasi 2,2 Juta 
mmboepd yang termasuk dalam program ‘Bangkitkan Energi 
Negeri’. 

Profitable Downstream artinya perusahaan fokus di hilir 
dengan meningkatkan nilai perusahaan melalui bisnis hilir 
yang menguntungkan dan berkelanjutan. Perusahaan harus 
mempertahankan bisnis domestik (termasuk PSO) yang mampu 
memberikan margin, memperkuat eksistensi pasar Luar Negeri, 
menjalankan operasi secara excellence , efisien, dan melakukan 
restrukturisasi Unit Bisnis  menuju taraf kelas dunia.

apa ekspektasi dan concern bapak bahwa pekerja 
harus ‘make cash money to generate profit’.Setiap pekerja 
harus bisa menemukan cara untuk berkonstribusi meningkatkan 
cash flow perusahaan.  

Sebagai gambaran terkait keuangan perusahaan, pen
capaian laba bersih kita sampai dengan Agustus adalah masih 
di angka 77% ($ 2.13 milyar target RKAP sampai dengan 
Agustus 2014 VS $1.66 milyar realisasi sampai dengan Agustus 
2014) dan turun 17.47% dibanding periode yang sama tahun 
lalu. Meskipun laba turun namun ternyata penjualan dan pen
dapatan perusahaan naik sekitar 6.13%. Ini disebabkan oleh 
kenaikan beban pokok dan beban usaha sekitar hampir 7%. Ini 
seharusnya sudah membangkitkan sense of crisis kita, bahwa 
ternyata we are not making money huge enough, or we are not 
spending wisely sehingga laba bersih tergerus oleh cost.  

bagaimana caranya agar semangat tata nilai dan 
prinsip Commercial menjadi  ‘habit’ para insan pekerja 
pertamina?  Yang mendasar adalah pekerja Pertamina harus 

memiliki kemauan dan antusiasme untuk keluar dari zona 
nyaman.

Perusahaan pun memiliki programprogram yang menjadi 
pendorong perubahan pola pikir dan cara kerja. Salah satu 
nya melalui Breakthrough Project (BTP).  Dampak intagible  
BTP adalah mengubah pola pikir dan perilaku pekerja dengan 
melakukan terobosan dalam mengimplementasikan project, 
memecahkan masalah dan mengembangkan leadership. Secara 
tangible BTP diharapkan dapat mempercepat penyelesaian 
proyek yang mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. 

Di tahun 2014 kita memiliki beberapa corporate BTP  
yang bertujuan untuk mengurangi losses dan meningkatkan 
profit, diantaranya adalah “BTP Integrated Automated Data 
Management” dan ” BTP Pembangunan SPBU Transportable 
untuk Industrial Customer”. 

Dengan adanya proyekproyek ini diharapkan pekerja 
‘terpaksa’ untuk mengubah cara kerja dan meruntuhkan mental 
block sehingga bisa keluar dari zona nyaman. Kita sudah tidak 
bisa melakukan bussiness as ussual. 

Setiap investasi yang dilakukan untuk menjalankan 
proyekproyek memerlukan pembiayaan yang sebagian besar 
berasal dari pinjaman berupa global bond yang harus dicicil 
pembayarannya. Kita harus bekerja efektif dan efisien untuk 
memastikan setiap investasi  yang dilakukan menghasilkan 
return yang sesuai dengan harapan dan aspirasi perusahaan 
yaitu 1214%.

Terkait investasi, mindset kita harus berubah dari “How 
to create project”  menjadi ”How to create higher value to the 
company”. Seringkali kita hanya semangat pada saat pengusulan 
proyek investasi, tapi setelah proyek disetujui, lalu dieksekusi, 
semangat, keyakinan kita cenderung mulai menurun. Ini terlihat 
dari masih banyaknya proyek investasi di tahap eksekusi yang 
terkendala, lalu kita cenderung  membuat justifikasi, alasan 
pembenaran. 

Untuk itu salah satu BTP Korporat yang sedang digulirkan 
adalah terkait dengan Sistem Informasi Investasi,  bertujuan 
untuk membangun  sistem yang terintegrasi secara endtoend 
dari proyek diusulkan, dieksekusi sampai dengan beroperasi. 
Sehingga kita dapat memonitor dan mengevaluasi secara 
obyektif proyekproyek investasi di Pertamina. Kita mem‘push’ 
agar para proses pengusulan investasi dapat comply dengan 
STK Investasi yang ada, karena proyekproyek investasi di 
Pertamina yang terkendala, sebagian besar dikarenakan 
perencanaan yang kurang matang dan implementasi yang 
tidak efektif. 

Di tahun ini kita juga berhasil melakukan berbagai 
improvement dalam STK Investasi yang diharapkan dapat 
memacu kinerja investasi Pertamina.

apa yang perlu dilakukan oleh pekerja dalam mem-
berikan konstribusi untuk kemajuan usaha perusahaan 
yang kita cintai? Untuk meningkatkan revenue dan profit kita 
harus  inovatif, berkolaborasi dan bersinergi  untuk menciptakan 
nilai tambah. Tangkap semua peluang, berlakulah kreatif 
termasuk mampu mengubah ancaman dan tantangan menjadi 
peluang bisnis yang potensial bagi perusahaan.

Untuk menurunkan cost, kita harus melakukan saving dan 
cost efficiency, bangunlah budaya sadar biaya.  

Ingat untuk selalu Deliver..deliver..deliver your promise, plan 
in excellent way, remove silo mentality and work in integrated way 
for “One Pertamina” mindset. Bersiap menjadi pekerja berkelas 
dunia dengan menerapkan budaya kinerja tinggi. 

Remember if you fail to plan, you plan to fail!•
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aku Cinta Produk Pertamina
Fimelia - Senior Analyst Culture & Change Management

Aku Cinta produk Indonesia … 
Aku Cinta produk Pertamina …

Masih ingatkah kita di tahun 2009 pemerintah menca
nangkan gerakan yang diberi nama “100% Cinta Produk 
Indonesia”? Meskipun pada awalnya kampanye ini bertujuan 
untuk meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia dan 
mempromosikan produk dan merek Indonesia, pada 
perkembangannya kampanye ini tumbuh menjadi gerakan 
sosial masyarakat untuk menumbuhkan apresiasi dan rasa 
cinta kepada segala hal mengenai Indonesia, bukan hanya 
merek atau produk, tetapi termasuk makanan, kesenian, 
kerajinan tangan dan seni kriya, serta budaya Indonesia 
baik budaya tradisional maupun populer, serta banyak 
aspek mengenai Indonesia. Kampanye ini diprakarsai 
oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 
dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia, bertujuan untuk mengubah pandangan rakyat 
Indonesia yang selama ini menganggap produk impor 
berkualitas lebih baik daripada produk Indonesia. Saat ini 
di tahun 2014, menghadapi datangnya MEA (Masyarakat 
Ekonomi Asean) pada tahun 2015,  pemerintah kembali 
mencanangkan pentingnya Cinta Produk Indonesia, untuk 
mengantisipasi serbuan semakin derasnya arus barang, 
jasa, dan investasi ke dalam pasar domestik.  

Sebagai pekerja Pertamina, kita juga mampu untuk 
mendukung program pemerintah tersebut. 

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan betapa 
kita sebagai pekerja sebenarnya mempunyai ‘kewajiban’ 
untuk mencintai dan mendukung produkproduk yang 
dihasilkan oleh kita sendiri, Pertamina memilki banyak 
produk yang dipakai oleh masyarakat luas, seperti Premium, 
Solar, Pertamax, Pertamax plus, berbagai merek pelumas, 
LPg. Semuanya adalah hasil karya dan kerja keras pekerja 
kita sendiri. Pertanyaannya, sudahkah kita memakai produk 
kita sendiri ? 

Jika kita menghitung seberapa besar  potensi peng
gunaan BBM dan pelumas hanya dari pekerja Pertamina  
saja mungkin bisa digambarkan sebagai berikut: jumlah 
pekerja Pertamina beserta Anak Perusahaannya adalah  
sebesar 24.439 orang (posisi per 30 September 2014), 
katakanlah sekitar 60% pekerja memiliki kendaraan 
bermotor sendiri (mobil/sepeda motor), berarti sekitar 
15.000 orang pekerja Pertamina pasti menggunakan 
BBM dan juga pelumas untuk menjalankan kendaraannya 
tersebut. Kemudian, seandainya 15.000 orang pekerja 
tersebut semuanya menggunakan BBM Non Subsidi 
Pertamina dan juga pelumas Pertamina ... Berapakah 
konsumsi BBM Non Subsidi dan juga pelumas tersebut?  
Dari data diketahui bahwa konsumsi BBM orang Indonesia 
yang berpenduduk 248 juta dan pendapatan per kapita 
per tahun US$ 4700 adalah sekitar 0,83 liter per orang per 
tahun (Tempo.co, edisi 6 Nov.14). Jika dikalikan dengan 
jumlah pekerja Pertamina yang memiliki kendaraan di 
atas, maka paling tidak kita akan mendapatkan 15.000 x 
0.83 liter = 12.450 liter pertahun untuk BBM Non Subsidi. 
belum lagi konsumsi pelumas, pelumas Pertamina saat ini 
menguasai pasar sekitar 60 persen atau sekitar 450 ribu 

kilo liter. Kebutuhan pelumas nasional mencapai 1 juta kilo 
liter per tahun. Sekitar 80 persennya dari produksi nasional, 
dan sisanya impor.

Nah, sehubungan dengan rencana pemerintah 
untuk menaikkan harga BBM subsidi mendekati harga 
keekonomian, maka menurut saya, saatnyalah kita pekerja 
Pertamina untuk membuktikan bahwa kita bisa memakai 
produk kita sendiri (baca : memakai BBM Non Subsidi). 
Kepanikan yang terjadi akhirakhir ini di masyarakat karena 
isu kenaikan BBM telah menyebabkan konsumsi BBM 
subsidi melonjak tajam, dari biasanya 81.000 liter perhari 
menjadi hampir 96.000 liter perhari, atau naik 12% dari 
biasanya. Konsumsi BBM subsidi selama tahun 2014 
sampai akhir Oktober 2014 saja sudah mencapai 39 juta 
kiloliter. Jika tidak dilakukan pengendalian, diperkirakan 
konsumsi BBM subsidi sampai 31 Desember 2014 bakal 
melebihi kuota APBN Perubahan sebanyak 1,61 juta kiloliter. 

Sebenarnya untuk mobil, pemerintah telah mengeluarkan 
keputusan yang tertuang dalam Peraturan Menteri 
Perin dustrian Nomor 80 tahun 2014 tentang Industri 
Kendaraan Bermotor, dimana mobil wajib dirancang dengan 
menggunakan bahan bakar dengan minimal octane number 
92 dengan motor bakar cetus api (mesin bensin). Selain itu, 
untuk mobil dengan motor bakar nyala kompresi (diesel) 
diwajibkan mengonsumsi bahan bakar dengan Cetane 
Number 51. 

Kembali ke judul opini diatas, jika kita sudah mampu 
mencintai produk kita sendiri dengan memastikan bahwa 
kita adalah pengguna produk kita, maka selanjutnya, 
kita bisa menjadi ‘marketer’ bagi lingkungan kita sendiri, 
misalnya memberikan ‘pengaruh’ kepada keluarga, teman, 
tetangga, saudara, dan lainnya untuk menggunakan BBM 
Non Subsidi dan pelumas Pertamina tersebut.  Dengan 
demikian kita bisa mendapatkan potensi pasar dari jaringan 
yang kita buat tersebut. Ini mungkin cara ‘pemasaran’ 
konvensional yang bisa kita lakukan, tetapi paling tidak 
kita seharusnya paling tau tentang produk kita, sehingga 
kita bisa mempengaruhi lingkungan sekitar kita untuk 
menggunakan produkproduk Pertamina tersebut. 

PT Telkom juga menggunakan cara yang sama 
untuk membuat pasar mereka lebih luas lagi. Telkom 
mengharuskan pekerjanya untuk memakai produk
produk buatan Telkom group sendiri, misalnya, memakai 
SIM Card Telkom group, menggunakan internet Telkom. 
Kemudian, yang saya tahu, pekerjanya juga diminta untuk 
menyarankan kepada keluarga, kenalannya agar selalu 
memakai produk Telkom dan jangan memakai SIM Card 
dari luar Telkom.  Ini menunjukkan betapa komitmen yang 
dimilki oleh setiap pekerjanya untuk selalu menggunakan 
produknya  sendiri.  Mereka juga mendidik talent yang akan 
dikirim ke luar negeri sekaligus untuk assignment yaitu 
dengan ‘memaksa’ pekerjanya untuk menjual produknya 
di negeri tersebut sampai dia berhasil untuk mensinergikan 
produknya dengan perusahaan setempat. 

Di bulan Commercial ini, dimana tema perilakunya 
adalah memberikan kontribusi untuk kemajuan usaha, mari 
kita berkontribusi dengan memakai produk kita dan bangga 
dengan produk karya sendiri …. • 

Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak 
baik. Karena itu ada  takaran ataupun porsi 
yang tepat dan pas, agar bisa merasakan 
apapun secara wajar. Misalnya saja, makan 
berlebihan dapat menyebabkan obesitas, 
yang berdampak pada kesehatan. Minum 
berlebihan karena kehausan, bisa membuat 
perut kembung. Bekerja berlebihan, 
bisa menyebabkan stress dan menjadi 
makhluk asosial. Cinta berlebihan, dapat 
menyebabkan patah hati, sedih, apabila 
suatu saat berpisah dengan apapun yang 
kita cintai.

Satu hal lagi yang saat ini sedang men
jadi topik hangat. Antrian di SPBU yang 
terjadi di beberapa daerah, akibat konsumsi 
BBM lebih dari biasanya. Jika biasanya 
isi setengah tangki atau sesuai dengan 
kebutuhan, sekarang setiap hari selalu 
mengisi bahan bakar full. Padahal dalam 
satu hari belum tentu habis.  Kalaupun 
disimpan akan bertahan berapa lama? 
Apalagi bahan bakar minyak merupakan 
barang berbahaya jika disimpan dalam 
tempat dan wadah yang tidak semestinya. 
Dan bisa mengancam keselamatan.

Isu kenaikan harga BBM, atau istilahnya 
pengalihan subsidi BBM memang se
lalu menjadi perhatian seluruh lapisan 
masyarakat di negeri ini. Jelas, karena BBM 
merupakan energi bagi berputarnya roda 
ekonomi suatu negara. Ketika harganya 
berubah, tentu saja multiplier effectnya 
akan dirasakan di berbagai sektor. Dari 
transportasi, harga komoditi, hingga ke
naikan gaji.

Alhasil, selain pembelian BBM yang 
berlebih di SPBU, di sejumlah supermarket 
beberapa orang sudah mulai ancang
ancang berbelanja kebutuhan pokok lebih 
dari biasanya. Pemikirannya sederhana. 
Bisa sedikit menghemat sebelum harga naik. 
Lantas apakah pembelian barang kebutuhan 
pokok berlebih itu bisa menghemat dalam 
jangka panjang? Tidak juga. Justru malah 
ketika stok berlebih di rumah, terkadang 
pemaikaiannya tidak terkontrol dan melebihi 
batas kewajaran.

Karena itu, menyikapi rencana peng
alihan BBM subsidi, akan lebih bijak jika 
menghadapinya secara wajar. Tak perlu 
panik, membeli berlebih atau menimbun. 
Toh bukan penghematan yang akan didapat, 
tetapi ujungujungnya malah pengeluaran 
menjadi lebih banyak dan bisa berdampak 
pada hal-hal yang sifatnya kurang baik.•
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Peserta workshop Implementasi Program SIMINA di Jawa Tengah diikuti 33 peserta 
dari SPDN/SPBN/PPDN/SPBB.

semarang - Sebagai 
wujud komitmen Pertamina 
untuk mendukung program 
Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah berupa Kartu Nelayan 
Onl ine yang dikoordin i r 
o l e h  D i n a s  K e l a u t a n 
dan Per ikanan Prov ins i 
Jawa Tengah, Pertamina 
Marketing Operation Region 
IV melakukan workshop 
Imp lemen tas i  P rog ram 
SIMINA di wilayah Jawa 
Tengah untuk  pihak SPDN/
SPBN/PPDN/SPBB (29/8). 

Workshop implementasi 
Program Sistem Informasi 
L a y a n a n  B B M  u n t u k 
Nelayan (SIMINA) di wilayah 
J a w a  Te n g a h  k e p a d a 

m i t r a  P e r t a m i n a  y a n g 
menyalurkan BBM kepada 
nelayan tersebut merupakan 
langkah percepatan untuk 
persiapan Go Live Program 
SIMINA. Selain mengadakan 
workshop, Pertamina juga 
memberikan hibah komputer 
kepada pihak SPDN/SPBN/
PPDN/SPBB yang berada di 
wilayah Jawa Tengah berjalan 
sesuai Sistem Informasi 
Layanan BBM untuk Nelayan 
tersebut.

Sebanyak 33 peserta 
dari SPDN/SPBN/PPDN/
SPBB hadir mendengarkan 
penjelasan secara antusias, 
dan aktif untuk bertanya 
mengenai program SIMINA. 

Melalui kegiatan ini dan 
program SIMINA, diharapkan 
akan memudahkan peme
rintah provinsi Jawa Tengah  
dalam memberikan data 

yang dibutuhkan agar Kartu 
Nelayan Online dan konsumsi 
BBM untuk nelayan di wilayah 
Jawa Tengah sesuai dengan 
peruntukannya.•mor iV  

RESUME
pekan ini
PetRal tak jadI dIbubaRkan
Jakarta (Koran Tempo) – Pemerintah tidak 
jadi menutup PT Pertamina Energy Trading Ltd 
(Petral), anak usaha PT Pertamina (Persero). 
Namun, menurut Menteri ESDM Sudirman Said, 
pemerintah bakal meningkatkan pengawasan 
secara menyeluruh, sehingga kinerja perusahaan 
yang berpusat di Singapura itu lebih optimal. 
“Petral itu tidak harus dibubarkan, tapi kontrolnya 
harus berpihak untuk nasional,” ujar Sudirman. 
“Petral ini industri strategis bagi Indonesia.” 
Sudirman juga menegaskan, tuduhan terhadap 
Petral sebagai sarang mafia migas tidak benar. 
Saat ini Petral masih diperlukan pemerintah untuk 
memasok kebutuhan minyak di dalam negeri. 

kenaIkan HaRga bbM tak akan 
dItunda
Jakarta (Koran Tempo) – Menteri ESDM 
Sudirman Said menegaskan bahwa kenaikan 
harga BBM bersubsidi tidak akan ditunda. Sebab, 
selama lima tahun terakhir anggaran untuk subsidi 
BBM mencapai Rp1.300 triliun atau melebihi 
pengeluaran untuk kesejahteraan rakyat dan 
infrastruktur yang hanya Rp 1.000 triliun. Menurut 
Sudirman, akibat besarnya subsidi yang digunakan 
untuk BBM ini, bantuan kepada masyarakat 
menjadi tidak tepat sasaran. Dana sebesar itu 
seharusnya sudah bisa dimanfaatkan untuk 
pembangunan jalan tol, rumah sakit, irigasi dan 
infrastruktur. “Makanya (kenaikan harga) sedang 
disiapkan dengan baik,” ujar Sudirman. Pemerintah  
akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum 
1 Januari 2015. Rencana kenaikan ini dibahas 
dalam rapat kabinet terbatas soal subsidi BBM 
yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada 
akhir Oktober lalu.

Skk MIgaS SIaP PaSok gaS ataSI 
kRISIS lIStRIk dI SuMSel
Jakarta (Investor Daily) – SKK Migas bersama 
pemangku kepentingan lainnya melakukan 
langkahlangkah mengatasi krisis listrik di  wilayah 
Sumatera Selatan. Menurut Kepala Humas 
SKK Migas Rudianto Rimbono, pihaknya siap 
mengalokasi gas untuk menyuplai kebutuhan 
pembangkit di Sumsel. Status per 3 November 
2014, PLTg Borang dapat beroperasi dengan 
penyerapan gas sebesar 24 juta kaki kubik per 
hari (MMSCFD). Sebesar 14 MMSCFD berasal 
dari Pertamina EP dan 10 MMSCFD dari Medco. 
“Dengan demikian, krisis listrik di Sumsel bisa 
segera terselesaikan,” katanya. Sebagai tindak 
lanjut, PLN akan menyampaikan surat resmi 
kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas yang 
menyatakan pembangkit listrik Asrigita mengalami 
kerusakan yang menyebabkan terjadinya krisis 
listrik di Sumatera Selatan sehingga PLN meminta 
agar dapat dilakukan penyaluran gas ke PLTg 
Borang. “Di sisi lain, akan dilakukan amandemen 
perjanjian jual beli gas antara PLN dan Medco serta 
PLN dan Pertamina EP,” kata dia.•ria
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Pertamina -wne Sepakati 
Pengembangan bisnis Syngas

Fo
to

 : 
PR

IY
o

Direktur gas Pertamina Hari Karyuliarto dan Direktur Utama PT Wahana Naturalgas Energi Sardjono  berjabat tangan setelah 
menandatangani kesepakatan kerja sama pengembangan bisnis Synthetic Natural Gas (SNg).

Jakarta – Permintaan 
gas alam masa mendatang 
diperkirakan akan tumbuh 
pesat terkait dengan upaya 
industri untuk beralih ke 
gas  un tuk  mengurang i 
ketergantungan terhadap 
BBM. Oleh karena itu perlu 
un tuk  mencar i  sumber 
energi lain yang potensial 
sebagai pengganti yang 
nantinya dapat mengurangi 
ketergantungan Indonesia 
terhadap minyak bumi. 

Men indak l an j u t i  ha l 
tersebut,  PT Pertamina 
(Persero) sepakat untuk 
menjalin kerja sama dengan 
PT Wahana Naturalgas Energi 
(WNE) dalam hal pengem
bangan bisnis Synthetic 
Natural Gas  (SNg) atau 
Syngas di Indonesia yang 
diperoleh dari batubara kelas 
rendah (Low Rank Coal) se
bagai bahan bakar baru yang 
dapat digunakan industri un
tuk menggantikan gas alam.

Kerja sama diawali dengan 
penandatanganan Nota 
Kesepahaman (Memorandum 
of Understanding )  yang 
d i t a n d a t a n g a n i  o l e h 
Direktur Utama PT Wahana 
Naturalgas Energi, Sardjono 
dan Direktur gas Pertamina, 
Hari Karyuliarto di Executive 
Lounge Kantor Pusat Per
tamina, Rabu (22/10).

SVP gas & Power Per
ta   mina,Yenni Handayani 

mengatakan dalam kerja sama 
ini WNE akan membangun 
fasilitas pengolahan SNg 
menjadi gas di Sumatera 
Selatan yang nantinya akan 
dipergunakan oleh Pertamina 
untuk dialirkan ke Refinery 
Unit II Dumai.

Sementara Direktur Bu
siness Development PT WNE 
Harjana Kodiyat menjelaskan, 
sebagai perusahaan trading 
gas and prosessing, WNE 
akan melakukan proyek SNg 
dengan teknologi gasifikasi 
dari Amerika. Produksi gas 
yang dihasilkan diperkirakan 
60 MMSCFD untuk suplai 
kebutuhan gas Refinery Unit 
II Dumai.

Proyek ditargetkan selesai 
pada tahun 2018 sejak 
penandatanganan MoU. Kerja 

sama ini akan menciptakan 
Ki lang SNg pertama di 
Indonesia. Syngas tersebut 
diperoleh dari batubara yang 
telah melalui proses gasifikasi 
yaitu proses perubahan bahan 
bakar padat menjadi gas. 
Syngas memiliki kandungan 
utama berupa CO dan H2 
yang kemudian dikonversi 
menjadi SNg. 

 “Teknologi ini sudah 
terbukti dan telah banyak 
d i g u n a k a n  d i  n e g a r a 
China hampir 5070 kilang 
menggunakan SNg. Karena 
itu, kita juga menggandeng 
perusahaan Ch ina  dan 
Amerika sebagai provider 
dalam proyek ini. Kita me
manfaatkan sumberdaya alam 
batubara di Indonesia yang 
tidak bisa di eksplorasi,” jelas 

Harjana.
Sumber batubara berasal 

dari Sumatera Selatan di
mana pihak WNE juga sudah 
melakukan kerja sama dengan 
anak perusahaan PT Timah 
yang bergerak di bidang 
eksplorasi batubara.  Dalam 
pengangkutan batubara 
menuju Dumai tersebut, WNE 
menggandeng Patra Niaga 
sebagai anak perusahaan dari 
Pertamina.  

“Ini bukanlah proyek yang 
kecil karena investasi yang 
kita butuhkan untuk ini adalah 
sebesar USD 700 juta. Kita 
harapkan juga Pertamina akan 
diberikan kesempatan untuk 
masuk sebagai pemilik saham 
setelah proyek ini berjalan,” 
ungkap Harjana.• irli 
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Modul detailed Planning 
& Scheduling dalam 
ta academy tahun 2014
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Roadshow  “aPaIdeMu 2014” di Surabaya Membludak
surabaya -  Pertamina 
kembali sukses menggelar 
Road show Program ‘APA
IDEMU 2014’ pa da Sabtu 
(11/10) di Poli teknik Perka
palan Negeri Surabaya. Acara 
yang se mula menar getkan 
pe serta sekitar 600 orang 
membludak hingga lebih dari 
1.000 orang.

Program ‘APAIDEMU 
2014’ yang tahun ini meng
ambil tema ‘Bikin Indonesia 
Bangga!’ menggelar road
show ke Bandung, Yog
yakarta, Semarang, Sura
baya, Jakarta, Padang dan 
Makassar.  Dengan tag
l ine  tersebut, Pertamina 
bermaksud mengapresiasi 
segala bentuk ide kreatif dan 
inspiratif dari para generasi 
muda Indonesia.

“Dengan program ini, 

Pertamina khususnya Per
tamax ingin memotivasi dan 
memberi semangat anak
anak muda Indonesia. Selain 
itu, Pertamina melalui www.
apaidemu.com mencoba 
memberikan sarana untuk 
dapat menyalurkan ideide 
anak muda. Untuk selanjutnya 
Pe r tam ina  akan  se la lu 
berusaha untuk mendukung 
aktiv itasaktiv itas posit i f 
anak mudanya,” ujar Tuning 
Rohwiyantini, Officer Public 
Relation – Commercial Fuel 
Retail Marketing Pertamina 
dalam kesempatan tersebut.

Acara tersebut juga diha
diri Imam Subchan, sela ku 
penanggung jawab program 
APAIDEMU, Lawni Tenisa 
selaku Sales Executive RFM 
MOR V, Hendra Saputra dari 
MOR V, dan beberapa jajaran 

direksi Politeknik Perkapalan 
Negeri Surabaya. 

Dalam  roadshow  kal i 
ini, turut pula dihadiri oleh 
beberapa pemateri yaitu, 
Adien gunarta, seorang 
grafikawan dan pencipta 
font “ceria lebaran” di film 
Despicable Me 2, serta Hans 
Dimas Satr ia, produser, 

c o m p o s e r,  d a n  m u s i c 
director sekaligus owner 
www.musicologyrecord.com. 
Mereka memberikan talkshow 
terkait ide dan passion yang 
perlu dikembangkan oleh 
anakanak muda Indonesia 
dengan menceritakan pe
ngalaman hidup mereka yang 
sangat inspiratif.•mor V

2014 ini. Diantaranya 1st 
Winner of 2014 Indonesian 
MAKE Award; 2 Gold, 4 Silver, 
1 Bronze dalam International 
Convention on Quality Control 
Circle, Srilanka; 1 Diamond, 
dan 2 Gold dalam Quality 
Conference, Australia; serta 
2 Gold dan 3 Silver dalam 
International Conference on 
Quality, Jepang. 

Karena itulah, Menteri 
E S D M  S u d i r m a n  S a i d 

mengapresiasi sekaligus men
challengge insan Pertamina 
untuk te rus  me lakukan 
terobosan. “Tidak akan ada 
ideide terobosan, kalau kita 
tidak melakukan diversity 
resources. Saya hanya meng
ingatkan, Pertamina harus 
lebih agresif melakukan diver
sifikasi sumber daya, tepatnya 
sumber daya manusia,” tegas  
Sudirman Said. 

Apresiasi juga disam

paikan Mantan Sekretaris 
Menteri BUMN Muhammad 
Said Didu yang menjadi 
keynote speaker pada hari 
pertama APQ Awards.  “Saya 
kagum dengan banyaknya 
inovasi yang ditampilkan oleh 
pekerja Pertamina. Jika perlu 
dibentuk Advance Teknologi 
Pertamina sehingga bisa 
menyaingi Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi 
(BPPT) dalam menciptakan 

inovasi,” ucapnya.
APQ Awards 2014 digelar 

pada 15 November 2014, 
yang diikuti 139 tim yang 
terpilih dari 1975 kelompok 
dari unit operasi, bisnis, 
region dan anak perusahaan 
Pertamina. Kegiatan tersebut 
juga diisi dengan pameran 
sebagai wujud unjuk gigi 
peserta dalam menciptakan 
inovasi.•dsu/irli/urip

Inovasi Insan Pertamina Hasilkan Value Creation Rp7,6 triliun... Sambungan halaman 1

plaJu – RU III melalui fungsi HR dan Pertamina 
Corporate University mengadakan TA Academy 
Module 4 & 5, di Hotel Arista, 1516 September 
2014. Menjaga keandalan kilang merupakan sa
lah satu upaya dalam mempertahankan keber
langsungan proses bisnis refinery unit dalam as
pek optimalisasi kapasitas kilang. Fungsi TA (Turn 
Around) merupakan fungsi yang memegang pe
ranan penting dalam mekanisme TA yang menjadi 
strategi utama dalam menjaga keandalan kilang.

Demikan disampaikan oleh SVP Refining 
Operation Suhaimi saat membuka TA Academy 
yang turut dihadiri oleh VP Reliability Irwan serta gM 
RU III Mahendrata Sudibja. Peserta TA Academy 
yang hadir berjumlah 49 orang dan berasal dari 
seluruh refinery unit sedangkan instruktur pelatihan 
berjumlah 6 orang yang berasal dari lintas fungsi 
dan telah memiliki akreditasi sebagai coach.

TA Academy merupakan salah satu pilot project 
dalam Refinery Business Academy selain EMS 
Academy dan EPDP Tier II, yang telah berlangsung 
dari tahun 2013 lalu. Dalam tahapan implementasi 
TA di refinery unit, TA Academy terdiri dari 10 
business process yang dimulai dari Preparation 
Phase di awal 2013, dan saat ini menjalankan 
modul 4 & 5, yaitu Detailed Planning & Scheduling.

Suhaimi menjelaskan program TA Academy 
akan dijalankan menyesuaikan dengan project 
TA di masingmasing RU, yang dijalankan fokus 
pada real assignment dan case studies TA di 
Pertamina. Goal dan strategy TA Academy pada 
modul ini mencakup penentuan siklus (interval 
setting inspection), durasi dan timing berdasarkan 
karakteristik unit proses dalam satu kilang. “Peserta 
diharapkan dapat memahami penyusunan detail 
schedule masingmasing elemen tahapan TA 
secara end to end dimulai dari preparation, exe
cution sampai dengan post TA,” pungkas Suhaimi.

Sementara itu, Mahendrata Sudibja menuturkan 
TA Academy kali ini telah menjadi  penyelenggaraan 
yang kedua di RU III, setelah TA Academy modul 
3 dilaksanakan di tahun 2013. Sebagai salah 
satu pimpinan refinery unit, ia berharap fungsi TA 
yang terlibat khususny di RU III dapat memahami 
bagaimana melaksanakan TA secara baik dan 
benar. “TA Academy  diharapkan dapat menjadi 
wadah untuk saling berdiskusi dan melakukan sha
ring knowledge antar refinery unit terkait kegiatan 
TA dalam menjaga kehandalan kilang,” jelasnya.

Selain itu, agar semakin memacu motivasi para 
peserta TA Academy, nantinya peserta terbaik dan 
salah satu aktor keberhasilan TA akan diberikan 
apresiasi untuk mengikuti forum internasional 
terkait TA. Peserta juga diberikan akreditasi untuk 
dapat menjadi coach dalam pelatihan termasuk TA 
Academy batch berikutnya.• ru iii

Pertamina tetap terbaik di asia
pertamina menyabet 
dua penghargaan dalam 
ajang Annual Recognition  
Awards 2014 : Best 
of Asia. penghargaan 
terbaik di tingkat asia 
itu diraih untuk kategori 
Outstanding Company on 
Corporate Governance  
dan Asian Corporate 
Director of the Year.

hongkong  –  Perhelatan 
Annual Recognition  Awards 
2014 : Best of Asia yang 
diselenggarakan  Cor porate 
governance Asia  dige lar di 
Hongkong, pada (24/10). 

P e r t a m i n a  m e r a i h  
penghargaan “Outstanding 
Company on Corporate 
Governance”. Sedangkan 
Karen Agustiawan dinobatkan 

sebagai “Asian Corporate 
Director of The Year”, ketika 
menjabat Direktur Utama 
Pertamina.

Seper t i  tahun tahun 
sebelumnya, penghargaan 
ini diberikan kepada beberapa 
perusahaan terbaik di ka
wasan Asia yang telah ber
has i l  memper tahankan 
k iner ja keuangan di  te
ngah tantangan kondis i 
ekonomi global, sekaligus 
mempertahankan aspek Tata 
Kelola Perusahaan (Good 
Corporate Governance/
gCg).

D i r e k t u r  K e u a n g a n 
Pertamina Andri T. Hidayat 
mewakili Pertamina untuk 
mener ima penghargaan 
ini. Penghargaan “Annual 
Recognition Award 2014: 
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Best of  Asia” diber ikan 
berdasarkan survey kepada 
sekitar 1.100 responden yang 
terdiri dari Institusi Keuangan, 
Fund Manager, dan Eksekutif 
di wilayah Asia. 

Kepada Pertamina, peng
hargaan ini diberikan dalam 
rangka komitmen perusahaan 
yang terus mengedepankan 

tata kelola dan transparansi 
dalam hubungan dengan 
investor, khususnya bond
holders, serta komitmen 
da lam mengedepankan 
etika bisnis, tanggung jawab 
lingkungan, dan performa 
finansial di tingkat regional.• 
sonny mirath
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Plt. Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen berbincang dengan operator SPBU km 97 Bandung.

Plt. direktur utama Pertamina Pastikan kesiapan SPbu 
dan tbbM Hadapi Rencana kenaikan Harga bbM Subsidi  

tbbM Sibolga tingkatkan 
Pelayanan dengan SIod dan aVM

SOROT

bandung- Untuk memas
tikan kesiapan Pertamina 
dalam menghadapi ren
cana kenaikan harga BBM 
bersubsidi yang akan dilaku
kan oleh pemerintah, Plt. 
Di rektur utama Pertamina 
Mu hamad Husen meninjau 
lang sung fasilitas Depot BBM 
di Padalarang Bandung, pada 
(3/11). 

Husen mengatakan, Per
ta mina juga sudah mem
bentuk tim satuan tugas khu
sus  (satgas) dalam meng
hadapi kenaikan harga BBM 
bersubsidi, terutama bila 

nantinya timbul gejolak di 
masyarakat.

“Pada dasarnya Per
ta mina sudah siap melak
sanakan tugas tersebut. Bila 
nanti timbul gejolak kita juga 
sudah siap menghadapi. Itu
lah sebabnya Pertamina su
dah menyiapkan tim satgas,” 
kata Husen dalam kunjungan 
tersebut. 

Husen juga menyam
pai kan, Pertamina sudah 
ber pengalaman menghadapi 
situasi tersebut.  Pertamina 
akan menjamin pasokan 
BBM bersubsidi akan tetap 

tersedia untuk masyarakat. 
“Karena itu, masyarakat tidak 
perlu panik,” tegasnya.

Se la in  mengun jung i 
De pot Padalarang, sehari 
sebelumnya Husen juga 
me ninjau fasilitas produksi 
Pertamina di Cilamaya, un
tuk melihat aktifitas pekerja 
di area tersebut. Dalam 
kunjungan tersebut, ia  juga 
menyempatkan diri untuk 
meninjau SPBU di sepanjang 
jalur utama kota Bandung 
untuk memastikan bahwa 
pasokan BBM, ter utama BBM 
bersubsidi tetap tersedia.•kun

Jakarta – Dalam du nia 
kehumasan dan marketing, 
tentunya dibutuhkan ke
mahiran dalam berkomunikasi 
lebih dari sekadar me nya  takan 
apa yang diingin kan, tetapi 
juga harus bisa mempersuasi 
untuk memastikan hasil yang 
diinginkan tercapai. 

Untuk i tu lah ,  da lam 
rang ka meningkatkan ke
mampuan para peker ja 
C o r p o r a t e  S e c r e t a r y 
Pertamina, dilangsungkan 
kegiatan School of Corporate 
Commun ica t ion  me lau i 
P e r t a m i n a  C o r p o r a t e 
University.  Pelaksanaan 
Corporate Secretary School 
Batch I dibuka oleh Corporate 
Secretary Pertamina, Nursatyo 
Argo dan ditutup oleh VP 
Corporate Communication, 
Ali Mundakir di Sumba Room 
Hotel Borobudur, Jumat 
(31/10).

P a r a  p e s e r t a  y a n g 
terdiri dari 29 peserta ini 
dituntut untuk menyelesaikan 
tugas dalam kurun waktu 
1 bulan yang akan siap 
dipre sentasikan pada sesi 
class room. Sebelumnya 
para peserta menjalani sesi 
class room yang berlangsung 
selama dua hari. Dalam class 
room tersebut para peserta 
d i be r i k an  pembeka l an 
m e n g e n a i  P e r s u a s i o n 

Corporate Secretary School batch I :
Meningkatkan kepercayaan Publik 
lewat komunikasi Persuasif

process: Effective Negotiation 
oleh VP Corporate Commu
nication Ali Mundakir. Diha
dirkan pula Prof. Achmad 
Fedyani Saifudin, PhD yang 
memaparkan bagaimana 
memahami masyarakat lokal 
di Indonesia sebagai suatu 
pendekatan sosial budaya 
dan Prof. Dr. Siti Zuhro yang 
memberikan pemaparan me
ngenai Assessing Economic & 
Political Condition (National & 
Regional).

Selain itu juga para pe
serta dididik oleh pakar ko
munikasi Dr. Effendi gazali 
yang membagi  i lmunya 
terkait komunikasi publik.  
Berikutnya Taufik Bahaudin 
dari Brainware Management 
System memberikan pe ma
haman lebih lanjut mengenai 
Understanding Mind&Gesture 
Correlation and Reading for 
Communication : Winning 

Communication Through 
Mind and Gesture Mapping. 

Melalui pelatihan ini di
ha  rapkan para  peser ta 
menjadi seorang komunikator 
yang memiliki kemampuan 
persuasi  yang baik dan 
dapat diterapkan di berbagai 
bidang sepert i  meeting, 
training, negotiation, dan 
lainlain. Karena kemampuan 
mempersuasi juga bermanfaat 
bagi semua jenis pekerjaan 
yang perlu meyakinkan orang 
lain.

“Banyak hal yang bisa 
kita pelajari di sini. Dengan 
meningkatkan kemampuan 
komunikasi persuasif ini  
tentunya sangat bermanfaat 
bagi Pertamina di masa 
mendatang,” ujar Ali Mundakir 
dalam sambutan singkatnya 
saat menutup pelaksanaan 
School of Corporate Commu
nication.•irli

VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir membuka kegiatan School 
of Corporate Secretary Batch I.
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sibolga – Dalam meningkatan 
pe layanan kinerja dan mengontrol 
penyaluran bahan bakar minyak (BBM), 
Terminal BBM Sibolga meresmikan 
Sistem Informasi Operasional Distribusi 
(SIOD) dan Anjungan Validasi Mandiri 
(AVM), Kamis (9/10) di Terminal BBM 
Sibolga oleh Operation Head TBBM 
Sibolga, Satria Bantara didampingi 
oleh Asmen Area Sumbagut Elnusa, 
Syahfrial.

Sistem   SIOD  ini    diperuntukkan   
sebagai  pengoptimalisasi penyaluran 
melalui  mobil tangki,   dimana loading 
order sudah tidak disertakan tetapi  
diganti  oleh loading  instruction  yang  
langsung  terhubung dengan  sistem   
se hingga awak   mobil tangki  lebih  rapi   
dan  teratur karena kinerja mereka dapat 
dikontrol.

 Sedangkan Anjungan Validasi 
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Mandiri (AVM) diperuntukkan kepada 
awak mobil tangki agar sebelum 
dan sesudah melakukan kegiatan 
penyaluran ke SPBU, SPDN, APMS 
melakukan finger print dan dapat 
mengambil loading instruction tersebut.

 Loading  instruction  ini berisikan 
segala informasi yang berhubungan 
dengan kapasitas, muatan, waktu   
masuk sehingga meminimalkan  ke
salahan dan dapat menghindar i 
keterlambatan ke tempat yang akan 
di salurkan. Sistem ini juga awak mo
bil tangki tidak mengetahui tujuan 
dischargenya, dan baru diketahui 
se telah melakukan pengisian dan ter
cetaknya surat jalan. Dengan kata 
lain program SIOD dan AVM dalam 
administrasi penyaluran dipermudah 
dan memiliki manfaat serta keamanan 
dan ketepatan waktu.•mor i 
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PeP Pendopo Field 
bagikan 2.000 Masker

Pemanfaatan Sampah anorganik

Para Ibu yang tergabung dalam mitra binaan sedang mengelola sampah anorganik 
menjadi produk kreatif.
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deklarasi untuk bumi di PeP Prabumulih Field

pali-PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Field 
membagikan masker gratis untuk masyarakat 
di sekitar wilayah kerja perusahaan. Kegiatan 
ini dilaksanakan untuk menanggulangi dampak 
bahaya asap di Sumatera Selatan. Masker di
bagikan oleh Legal & Relations Asisten Manager 
Tuti Dwi Patmayanti kepada masyarakat ter
utama pelajar, Senin (20/10).

Pada saat ini, Sumatera Selatan sedang 
tang gap bencana akibat kebakaran hutan  
yang merata di seluruh wilayah provinsi. Sa
lah satunya Kabupaten Penukal Abab Le
matang Ilir (PALI). Sudah sekitar satu minggu 
masyarakat PALI merasakan kabut asap  tebal 
di lingkungan mereka. Dampaknya sudah pasti 
terjadi gangguan pernapasan, terutama bagi 
anakanak. 

Sadar kondisi darurat, Pertamina Pendopo  
Field berinisiatif untuk membagikan masker 
sebagai bagian dari meminimalisir dampak kabut 
asap yang sampai sekarang belum sirna. Masker 
sebanyak 2.000 unit dibagikan ke beberapa titik 
dan sekolah, di antaranya ke Taman Kanak
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 
Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. 

“Kami sangat bersyukur dengan adanya 
bantuan masker ini dapat mengurangi dampak 
kabut asap yang memang sangat mengganggu,” 
ungkap Erwan Firdaus, Kepala Sekolah SMP 
Yayasan Pembina Sekolah. 

Menurut Legal & Relations Ast. Man Tuti Dwi 
Patmayanti, pihaknya juga sudah membagikan 
masker ke seluruh pekerja, pekarya, beserta 
ke luarga. “Semoga kabut asap ini segera usai 
se hingga seluruh warga di PALI bisa menikmati 
uda ra segar kembali,” pungkasnya.•pep pendopo

plaJu  - Penanggulangan 
permasalahan sampah yang 
tidak dapat didaur ulang 
(anorganik) telah menjadi 
permasalahan umum di 
setiap daerah khususnya di 
perkotaan yang mengonsumsi 
produk kemasan anorganik 
seperti plastik dalam jumlah 
besar. Sebagai salah satu 
bentuk kepedulian Pertamina 
terhadap lingkungan dan 
pemberdayaan masyarakat 
sek i tar  daerah operas i , 
Refinery Unit (RU) III kembali 
meng adakan pelatihan pe
manfaatan sampah anorganik 
menjadi produk kreatif dan 
bernilai (valuable products).

Bertempat di aula PKK 
Kantor Kelurahan Plaju Darat 
(3/11), dilakukan pembukaan 
pe la t ihan  pemanfaa tan 
sampah anorganik secara 
simbolis oleh Public Relations 
Section Head, Makhasin dan 
didampingi CSR Officer, Rico 
Raspati. Peserta pelatihan 
yang didominasi oleh se
bagian besar ibu rumah tang
ga di sekitar wilayah Plaju ini 
dengan ulet membersihkan 
produk sampah plastik dan 
merangkainya menjadi be
berapa produk kreatif seperti 
tas tangan, sandal dan be
berapa aksesoris lainnya. 

Dalam pelatihan tersebut, 
para peserta yang merupakan 
bagian dari kelompok mitra 
binaan RU III ini dibimbing 
langsung oleh instruktur dari 
Dinas Kebersihan Kota (DKK) 
Palembang. Para peserta 

prabumulih – Pekerja dan 
pekarya Asset 2 Pertamina 
EP Prabumulih Field mene
gaskan komitmennya untuk 
mendukung Deklarasi un
tuk Bumi, gerakan Satu 
Sumur Seribu Pohon yang 
dicanangkan oleh Presiden 
Direktur Pertamina EP, pa
da (24/10). Bertempat di 
halaman kantor Legal and 
Relations seluruh pekerja 
dan pekarya Field Prabumulih 
berkumpul beserta ja jaran 
manajemen untuk me nan
datangani komitmen bersama 
penanaman 6.000 pohon di 
wilayah kerja aset Pertamina 

diberikan pelatihan terkait 
pemanfaatan dan pengelolaan 
sampah anorganik menjadi 
produk kreatif  seperti tas, 
sendal, gantungan kunci, 
t irai, vas bunga, tempat 
tisu dan beberapa produk 
lainnya. Selain bertujuan 
untuk mereduksi jumlah 
sampah anorganik, pelatihan 
ini juga dimaksudkan untuk 
mengasah dan meningkatkan 
kemampuan serta kreatifitas 
masyarakat khususnya para 
ibu dalam mengolah produk 
sampah menjadi produk yang 
lebih bernilai jual.

Public Relations Section 
Head, Makhasin menjelaskan 
program pelat ihan yang 
berlangsung selama 3 hari 
ini merupakan salah satu 
program CSR berkelanjutan 
di bidang pemberdayaan 
m a s y a r a k a t  d a n  t e l a h 
dilaksanakan dalam 3 tahun 
terakhir. “Dana CSR yang 
digelontorkan sebesar Rp50 
juta. Wilayah Plaju dipilih 
ka  rena wilayah ini masuk 
dalam area Ring I RU III dan 
merupakan daerah perkotaan 
yang menghasilkan produk 
sampah anorganik dalam 
jumlah besar, ” ujar Makhasin.

Salah satu peserta pe
latihan, Ibu Vera menuturkan 
sangat  ber ter ima kas ih 
kepada  Pe r t am ina  RU 
III yang tidak hanya telah 
memfasi l i tas i  dalam hal 
pelatihan produksi produk 
namun juga turut membantu 
dalam memasarkan produk. 

Saat ini telah terdapat toko 
yang secara khusus menjual 
produk sampah anorganik 
olahan mitra binaan RU III. 
“Sampai saat ini, dengan 
informasi dan rekomendasi 
dari para konsumen, produk
produk tersebut telah dibeli 
dan dapat dipasarkan ke 
konsumen luar daerah seperti 
Batam dan Bali,” jelasnya. 

Makhasin menambahkan, 
ke depannya RU III berencana 
untuk lebih mengembangkan 
usaha kelompok mitra bi

naan ini  dengan tidak ha
nya member i  dukungan 
berupa modal dan pelatihan 
namun juga pada sistem dan 
infrastrukturnya. 

“Kami berharap program 
ini  mampu menciptakan 
kemandir ian masyarakat 
melalui pemberdayaan yang 
tidak hanya meningkatkan taraf 
hidup masayarakat sekitar 
namun juga taraf ekonomi 
secara berkelanjutan,” ujar 
Makhasin.•ru iii

EP dan lingkungan komplek 
Pertamina. 

Kegiatan dibuka oleh 
Patricius Sembiring selaku 
Pjs. general Manager Asset 
2 Pertamina EP. Ia meng
apresiasi  acara  ini karena 
di lingkungan Pertamina EP 
baru Prabumulih Field yang 
melaksanakan  kegiatan se
perti ini.  

“Seja lan dengan ko
mit men perusahaan, ke
giatan penanaman pohon  
ini diharapkan  dapat me
motivasi seluruh insan Per
tamina untuk mendukung 
gerakan penghijauan dalam 

mengantisipasi perubahan 
iklim, degradasi hutan dan 
lahan serta kerusakan ling
kungan yang semakin me
ningkat tajam,” ujar Patricius. 

Pjs. Field Manager Pra
bumul ih F ie ld,  Syamsul 
Hadi mengamini pernyataan 
Patricius Sembiring. Hingga 
akhir 2014, Field Prabumulih 
telah menanam sekitar 18.000 
pohon. la berharap semakin 
banyaknya pohon yang 
ditanam akan mengurangi  
emisi gas karbon yang juga 
semakin meningkat dan kelak 
manfaatnya akan dirasakan 
oleh anak cucu kita. 

P r a b u m u l i h  L & R 
Assistant Manager M.gustaf 
Ak i b  mengungkapkan , 
kegiatan ini tidak sebatas 
penanaman pohon saja, 
tetapi akan terus dimonitoring  
perkembangannya. 

“ P e k e r j a  j u g a  b e r
kesempatan untuk men
dapatkan hadiah menarik 
dengan mengikuti kontes 
selfie dengan bibit pohon 
yang didapat,” tutur gustaf. 
Ini adalah salah satu ino
vasi yang dilakukan L&R 
Prabumul ih  F ie ld untuk 
menarik antusiasme pekerja 
dan pekarya.•yogi

Masker untuk 
Masyakarat kota jambi
Jambi - PT Pertamina 
EP Asset 1 Jambi Field 
m e m b a g i k a n  m a s k e r 
gratis untuk masyarakat 
di sekitar wilayah kerja 
perusahaan, khususnya di 
Kota Jambi. Bekerja sama 
dengan Badan Lingkungan 
H idup Daerah (BLHD) 
Kota Jambi, pembagian 
masker dimaksudkan untuk 
meminimalisasi dampak 
kabut asap untuk warga 
Kota Jambi.

B e b e r a p a  p e k a n 
terakhir, Wilayah Jambi, 
R i a u ,  d a n  S u m a t e r a 
Selatan terkena dampak 
kebakaran hutan dan lahan 
yang mengakibatkan kabut 
asap tebal di beberapa 
wilayah, termasuk Kota 
Jambi. Dampak signifikan 
dirasakan di Kota Jambi. 
Sebagai jantung Provinsi 
Jambi, akt iv i tas warga 
cukup terganggu dengan 
a d a n y a  k a b u t  a s a p 
yang sudah beberapa 
kali mengakibatkan pe

nerbangan di  Bandara 
Sultan Thaha lumpuh total.

Sebanyak 7.500 masker 
diserahkan ke BLHD Kota 
Jambi untuk didistribusikan 
ke beberapa lokasi seperti 
sekolah, kantorkantor, jalan 
raya, dan sarana sosial 
lainnya. Dalam berbagai 
sesi kegiatan perusahaan, 
manajemen Field Jambi 
selalu mengingatkan kepada 
seluruh pekerja dan pekarya 
untuk terus menjaga diri 
dari akibat asap tebal yang 
menyelimuti area Jambi. 
Salah satunya dengan 
menggunakan masker. 

Masker adalah salah satu 
alat untuk meminimalisasi 
dampak kabut asap. Namun 
demikian, penyebab asap 
itu sendiri yang harus di
tanggulangi. Seluruh warga 
Jambi berharap bencana 
kabut asap dapat berhenti 
dan pembalakan liar mau
pun kebakaran hutan dapat 
segera diatasi.•ar
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Judul buku :  hanya 2 menit : anda bisa tahu 
          potensi rezeki anda
penulis       :  ippo ‘right’ santosa
penerbit      :  elex media komputindo

Buku Hanya 2 Menit ini adalah buku ketiga dari 
buku trilogi dari Mega Bestseller karya Ippho Santosa, 
sesudah 7 Keajaiban Rezeki dan Percepatan rezeki. 
Buku ini merupakan landasan atau pedoman berpikir 
dengan seri otak kanan yang berkaitan dengan 
rezeki. Ketika kita sudah tahu potensi rezeki kita dan 
Menerapkan langkah dalam 7 Keajaiban Rezeki, 
maka Percepatan Rezeki yang dahsyatlah yang akan 
menghampiri kita. Hanya 2 Menit adalah dasar dari 
segalanya.

Didalam buku ini Anda akan berkenalan dengan 
tokohtokoh sukses dan kaya dengan berbagai latar 
belakang. Anda bisa mengetahui tentang pengalaman 
pribadi Ippho Santosa sebagai motivator (7 Keajaiban 
Rezeki menjadi buku dan seminar terlaris sepanjang 
2011), Pengalaman pribadi Ippho Santosa sebagai 
entrepreneur (bisnisnya ratusan cabang seIndonesia), 
Rahasia kekayaan Donald Trump dan Robert Kiyosaki, 
Rahasia kekayaan Chairul Tanjung dan Azim Premji 
sehingga menjadi salah satu orang terkaya di negerinya, 
Rahasian kekayaan Abdurrahman bin Auf dan Usman 
bin Affan sehingga menjadi salah satu orang terkaya 
di zamannya.

Salah satu isi dari buku ini adalah tentang rahasia 
kekayaan Donald Trump & Robert Kiyosaki. Siapapun 
tahu, Donald Trump sempat hampir bangkrut pada 
tahun 90an. Bahkan menurutnya pengemis di tepi jalan 
pun jauh lebih kaya daripada dirinya. Karena menurutnya 
pengemis tidak memiliki utang dan sebaliknya ia 
memiliki utang yang luar biasa besarnya. Sekitar 90 
miliar dolar. Dibawah tekanan utang yang menggunung, 
ia tetap agresif. Tahan banting. Dengan negosiasi demi 
negosiasi, ia bergerak terus dan akhirnya pelanpelan 
keadaan membaik. Utangutangnya terbayarkan. Dan 
bukan hanya itu, ia pun berhasil menjadi lebih kaya 
dengan asset yang bertebaran dari New York di ujung 
timur sampai ke California di ujung barat. Didalam buku 
ini, Donald Trump dan Robert Kiyosaki memaparkan 
tentang Midas Touch, seolaholah apa yang disentuh 
akan berubah menjadi emas. Inilah rahasia kekayaan 
ala Donald Trump dan Robert Kiyosaki.

Selain Donald Trump dan Robert Kiyosaki, 
ada juga rahasia sukses dari Chairul  Tanjung & 
Muhammad Yunus. Menurut Chairul Tanjung, modal 
memang penting dalam membangun bisnis. Tapi, 
kesabaran itu jauh lebih penting. Karena, menurutnya 
lagi, membangun bisnis memang tidak semudah 
membalikkan telapak tangan. Selain relasi dan integrasi, 
ia juga menyarankan agar generasi muda mau bersabar 
dalam berbisnis. Dalam artian, mau menapaki tangga 
bisnis satu per satu. Pantang menyerah, tahan banting, 
dan tidak mudah tergoda dengan jalan instan.

Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi untuk 
kita semua, agar kita bisa mengetahui potensi rezeki 
kita.•perpustakaan
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Oleh : Dewi Hanifah – Quality Management, general Affairs Directorate

Tahun 2014 merupakan tahun kelima pelaksanaan Annual Pertamina Quality (APQ) Awards yang 
melibatkan seluruh Insan Mutu Pertamina dalam kegiatan penciptaan budaya perbaikan berkelanjutan.

Budaya perbaikan berkelanjutan tersebut merupakan sarana strategis bagi Pertamina dalam 
menciptakan kreatifitas dan inovasi sebagai upaya yang mampu meningkatkan daya saing dan 
keunggulan kompetitif Perusahaan.

Dalam setiap tahunnya – sejak dilaksanakan 
Annual Pertamina Quality Awards – Pertamina 
secara berkelanjutan terus menghasilkan penciptaan 
nilai yang signifikan bagi perusahaan. Diawali pada 
tahun 2010, Pertamina berhasil membukukan nilai 
sebesar Rp. 986 miliar dan dilanjutkan sejumlah 
Rp1,29 triliun pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 
2012 value creation mengalami peningkatan yaitu 
sebesar Rp 1,85 triliun, dan pada tahun 2013  secara 
signifikan kembali mengalami peningkatan menjadi 
Rp. 2.7 Trilyun. Setiap value creation yang dihasilkan selalu diiringi dengan perbaikan sistem yang 
mampu menjaga validitas nilai yang dihasilkan termasuk mekanisme untuk menjamin agar setiap 
ide inovasi dan perbaikan yang dihasilkan selalu selaras dengan tujuan jangka pendek dan jangka 
panjang Perusahaan.

Penciptaan nilai (value creation) sebesar Rp. 8,008 Triliyun di tahun 2014 merupakan wujud 
komitmen Pertamina sebagai Perusahaan yang memiliki kewajiban dalam melaksanakan kebijakan 
Pemerintah dan sekaligus menghasilkan profit yang menuntut Perusahaan untuk menjalankan 
bisnis secara efisien dalam bentuk penghematan dan efektifititas proses dalam mencapai bahkan 
melampaui target revenue yang ditetapkan.

Upaya ini tentu saja tidak lepas dari komitmen Pertamina untuk secara konsisten mewujudkan 
tata nilai 6C Perusahaan. Terutama tata nilai Commercial yang menuntut Pertamina untuk selalu 
mengembangkan ideide inovasi yang pada akhirnya berkorelasi positif terhadap pengelolaan 
keuangan Perusahaan.

Dengan mengusung tema “Membangun Kolaborasi dan Sinergi Insan Mutu Menuju Pertamina 
Energizing Asia 2025”, kegiatan APQ Awards 2014 ini berhasil melibatkan Insan Mutu Pertamina 
dari seluruh sentra operasi/produksi perusahaan dalam penyelesaian masalah pekerjaan berbasis 
continuous improvement program.

Sejumlah 1975 gugus/kelompok CIP yang dihasilkan pada tahun 2014 dari Unit Operasi/Bisnis/
Region dan Anak Perusahaan dan terseleksi sebanyak 139 gugus/kelompok CIP terbaik yang terdiri 
dari 49 Proyek Kendali Mutu (PKM), 57 gugus Kendali Mutu (gKM) dan 33 Sistem Saran (SS) telah 
mempresentasikan karya terbaiknya selama ajang APQ Award 2014.

Seluruh Unit Operasi/Bisnis/Region dan Anak Perusahaan yang berpartisipasi dalam APQ Awards 
2014 kali ini mempresentasikan inovasi terbaiknya dalam 27 Innovation Expo yang kali ini sangat 
informatif, inovatif dan menuntut kreatifitas tinggi dalam penyampaiaan ide dan informasinya agar 

aPQ awards 2014:
bukti nyata CoMPetItIVe dan CoMMeRCIal-nya Insan Mutu Pertamina 

dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung di Kantor Pusat Pertamina.
Dua belas kategori penghargaan bergengsi diperebutkan dalam ajang ini diberikan kepada 

para Manajemen dan Pekerja yang berhasil dalam mengelola budaya perbaikan berkelanjutan di 
Perusahaan.

Kompetisi bisnis yang semakin ketat merupakan tuntutan bagi Perusahaan untuk tidak cepat 
puas dengan prestasi yang telah dicapai. Insan Mutu Pertamina sebagai salah satu potensi terbesar 
Perusahaan harus mampu menumbuh kembangkan kegiatan perbaikan berkelanjutan ini sebagai 
budaya yang melekat yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan dalam mewujudkan aspirasi 
Pertamina Energizing Asia 2025. 

Acara yang mengedepankan 
partisipasi Pekerja yang tergabung 
dalam Insan Mutu Pertamina ini 
sangat didukung oleh jajaran 
Manajemen Puncak, Petinggi 
Negara dan Praktisi Nasional. 
Menteri ESDM Republik Indonesia, 
Plt. Direktur Utama, Komisaris 
Utama dan Bapak Dr. Muhammad 
Said Didu selaku peneliti utama 
BPPT yang hadir saat itu menyata 
kan bahwa pentingnya inovasi 
dilakukan oleh seluruh elemen Perusahaan tanpa kecuali.

Dan hal yang lebih penting lagi adalah upaya untuk memastikan sustainability implementasi 
inovasi yang telah ada melalui programprogram replikasi dan menjaga agar para Pekerja tetap 
agresif dalam menciptakan inovasi melalui sistem apresiasi  yang strategis.

Dalam kesempatan tersebut Plt. Direktur Utama juga menekankan pentingnya perlindungan 
secara hukum atas inovasi yang telah menjadi aset pengetahuan Perusahaan dan pemanfaatan 
untuk kepentingan Perusahaan dan komersial. Hal ini sudah selaras dengan upaya Pengelolaan 
Kekayaan Intelektual Perusahaan yang telah dilakukan.

“Excellence Come From The Voluntarism”. Menteri ESDM menghimbau kepada seluruh Pekerja 
Pertamina untuk secara sukarela melakukan kegiatan inovasi untuk menciptakan performance yang 
ekselen.

Selaras dengan dengan Visi Perusahaan Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia, 
kinerja unggul merupakan persyaratan yang tidak dapat ditawar untuk dapat mewujudkan citacita 
Perusahaan.

Selamat kami ucapkan kepada para pemenang dua belas kategori penghargaan Annual 
Pertamina Quality Awards 2014. Prestasi Manajemen dan Pekerja tersebut merupakan bukti 
keunggulan kompetitif dari aset Perusahaan.

Selamat kepada PT Pertamina Hulu Energy yang telah berhasil merebut piala bergilir penghargaan 
Best of The Best Annual Pertamina Quality Awards 2014.

Jangan pernah lelah untuk selalu memberikan kontribusi terbaik bagi Perusahaan.

Insan Mutu.... Semangat Hebat!!!
Pertamina... Jaya..Jaya!!!
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PwP Ru VI adakan kursus Merangkai bunga
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tim basket PHe wMo juarai ajang 
Pertamina lubricants Cup 2014

balongan - guna memberikan keterampilan kepada 
anggotanya, Persatuan Wanita Patra tingkat wilayah RU 
VI Balongan mengadakan kursus merangkai bunga segar 
yang diikuti sekitar 50 orang. Kegiatan ini dilaksanakan di 
gedung PWP RU VI, Kamis (23/10).

Kursus merangkai bunga segar ini merupakan program 
kerja PWP bidang pendidikan yang menggandeng Leli 
Wibisono dari Yayasan Pendidikan dan Keterampilan Patra 
(YPKP). Kegiatan yang dihadiri Ketua PWP RU VI Nirwana 
Yulian Dekri ini diikuti anggota PWP dengan antusias. Hal ini 
terlihat dari semangat peserta kursus dalam mendengarkan 
tutorial cara merangkai bunga oleh leli Wibisono.

Ketua PWP RU VI Balongan, Nirwana Yulian Dekri 
meng harapkan kegiatan ini bisa memberikan manfaat 
kepada seluruh peserta yang mengikutinya. “Semoga 
peserta bisa mengembangkan ilmu yang didapat sehingga 
ke depannya bisa dijadikan sebagai sarana dalam 

cilacap – gebrakan baru kembali dihadirkan oleh 
Persatuan Wanita Patra (PWP) RU IV Cilacap. Kali ini, 
mengadakan lomba merias wajah bagi anggotanya pada 
(21/10) di gedung PWP RU IV Cilacap Komperta gunung 
Simping. Tak kurang sebanyak 14 fungsi dari RU IV.

Acara dibuka oleh Ketua PWP RU IV Cilacap Eva Edy 
Prabowo. Eva berharap agar acara ini dapat meningkatkan 
motivasi anggota PWP RU IV untuk bisa belajar merias diri 
dan menggali pengetahuan dalam dunia kecantikan.

Hadir sebagai juri adalah Ketua HARPI Kabupaten 
Cilacap dan perwakilan dari beberapa salon kecantikan di 
Cilacap. Sebagai ketua dewan juri, Ati mengingatkan agar 
memperhatikan tata cara merias wajah secara proporsional 
dan mencermati elemen riasan wajah seperti foundation, 
bedak, eyeliner, eyeshadow, blush on, dan sebagainya agar 
tidak berlebihan waktu diaplikasikan. “Kontur wajah harus 
diperhatikan agar menghasilkan warna riasan yang bagus 
dan membuat wajah semakin segar dan muda. Selain teknik 
riasan wajah, hal lain yang kami nilai adalah kebersihan meja 
rias dan penggunaan pakaian yang tepat.” jelasnya.

Sebelum lomba dimulai, para peserta dibekali pelatihan 

mengenai tata cara merias wajah yang baik dan benar 
sekaligus bagaimana cara merawat kulit wajah seharihari. 
“Lomba ini merupakan tindak lanjut dari kursus merias wajah 
yang telah dilaksanakan tahun lalu,” tambah Eva.

Pemenang lomba merias wajah PWP RU IV Cilacap, 
yakni juara I diraih oleh fungsi Produksi II, juara II diraih oleh 
fungsi RFCC, dan juara III diraih oleh fungsi Produksi I.  Acara 
terselenggara berkat kerja sama PWP RU IV dengan salah 
satu brand kosmetik di Indonesia, La Tulipe.• ru iV

mendapatkan penghasilan tambahan,” ujarnya.
Sebagai bentuk apresiasi terhada peserta yang hadir 

pada kursus yang membutuhkan ketelitian tersebut, PWP 
RU VI juga memberikan sertifikat kepada seluruh peserta• 
riki hamdani/andi

Jakarta – Tim PHE WMO berhasil meraih juara di ajang 
Turnamen Bola Basket Pertamina Lubricants Cup 2014 setelah 
menekuk lutut tim PHE ONWJ dengan skor tipis 5453, di 
lapangan basket indoor, Senayan, Minggu (2/11). 

Pada pertandingan yang berlangsung sepekan itu, tim 
basket HR–gACorsec harus cukup puas berada di posisi 
ketiga sementara tim M&T di peringkat empat. Tim basket 
yang meraih juara pertama mendapatkan hadiah uang sebesar 
Rp 7 juta, juara kedua Rp 5 juta, sedangkan juara ketiga 
memperoleh Rp 4 juta.

Selain menjunjung tinggi sportifitas ajang olahraga, kom-
petisi yang diselenggarakan kedua kalinya ini, menurut Ketua 
Bapor PT Pertamina Lubricants, Eko Ricky Susanto, bertujuan 
untuk menciptakan insaninsan basket berkualitas dan sebagai 
ajang silaturahmi sesame insan Pertamina. 

Dibandingkan tahun lalu, kali ini konsep turnamen 
yang disuguhkan, diakui Eko justru lebih kompetitif, seiring 
bertambahnya jumlah peserta turnamen. Ajang kompetisi 
yang diikuti oleh 12 tim ini meliputi sejumlah direktorat dan 
anak perusahaan Pertamina, yakni Refinery, M&T, Finance-
IPMRSPI, gAHRCorsec, Pertamina Lubricants, Upstream, 
Pertamina EP, PHE ONWJ, PHE WMO, Pertamina Trans 

Kontinental, Patra Niaga, dan PDSI. “Sebelumnya hanya 
berbentuk mini kompetisi yang diikuti delapan tim saja,” 
imbuhnya.

Eko berharap para bibit insan basket tersebut kelak mampu 
menjadi duta mewakili Pertamina Persero. Terlebih untuk 
bisa bersaing di ajang BUMN Cup, utamanya bagi kemajuan 
olahraga basket Pertamina. “Untuk jangka panjang turnamen 
ini sangat penting sebagai upaya seleksi pemain. Untuk itu, 
saya berharap ke depannya akan ada open tournament untuk 
eksternal, sehingga menjadi ajang rutin yang tidak berhenti 
sampai di sini,” tambahnya.•egha
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Di dunia ini tidak ada yang luput dari 
kesalahan.Manusia tidak ada yang sempurna, 
semua pasti pernah membuat kesalahan, baik 
disengaja ataupun tidak sengaja. Namun tetap 
saja, setiap berbuat kesalahan, tentu perasaan 
Anda jadi tidak enak, bukan? Apalagi kalau 
membuat kesalahan di tempat kerja yang cukup 
mempengaruhi perusahaan hingga membuat 
Anda tidak tenang walaupun sudah dirumah. 
Berikut tips memperbaiki kesalahan sekaligus 
menyelamatkan karier Anda.

tetap tenang. Panik hanya akan mem
perparah keadaan, membuat Anda jadi tidak 
bisa mengatasi masalah dengan baik.

mengaku pada bos. Jika kesalahan yang 
Anda perbuat bisa diatasi sendiri dan tidak besar 
pengaruhnya, maka tidak perlu lapor pada bos. 
Namun jika tidak, segeralah akui kesalahan pada 
bos. Jangan sampai bos tahu dari orang lain.

Jangan  pernah menyalahkan orang lain. 
Bila kesalahan tersebut merupakan sepenuhnya 
akibat tindakan Anda, jangan mencari kambing 
hitam dengan menyalahkan orang lain. Ini akan 
memperburuk keadaan.

minta maaf. Akuilah kesalahan yang telah 
Anda perbuat dan kemudian minta maaf.

Jangan merutuki diri. Anda mungkin me
mang salah, tapi jangan sampai terus menerus 
menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan 
diri di depan umum.

beberkan rencana perbaikan. Setelah 
meng akui salah dan meminta maaf, Anda harus 
bertanggung jawab untuk memberikan solusi. 
Jangan hanya datang ke bos untuk mengakui 
salah dan minta maaf, tapi berikanlah juga 
rencana Anda untuk mengatasi masalah yang 
ada.

Jangan ulangi lagi. Tunjukkan kepada bos 
bahwa kita belajar dari kesalahan dengan tidak 
mengulangi kesalahan yang sama di kemudian 
hari.

lebih teliti. Lebih baik Anda menggunakan 
waktu sebaik mungkin ketika menyelesaikan 
pekerjaan daripada selesai lebih cepat tapi ada 
kesalahan. Lebih telitilah walaupun Anda diburu 
waktu.•boutique88
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Pertamina Hospital dumai adakan Pelatihan First aider
Jakarta  - Kilang RU II Dumai sebagai salah satu Kilang Pertamina, Sarat dengan potensi bahaya fisika, 
kimia, ergonomic dan psikososial, terjadinya kebakaran, peledakan, kecelakaan kerja dalam kilang dan ruang 
kantor yang menimbulkan keadaan gawat darurat di tempat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi dan 
perlu diminimalisasi dampaknya terhadap pekerja. Untuk itu diperlukan pekerja yang memiliki pengetahuan dan 
ketrampilan dasar P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan pada pekerja kilang RU II Dumai.
Senin (22/9) Pertamina Hospital Dumai (PHD) melaksanakan pelatihan First Aider di Banglat HR Area RU II. Acara 
dilaksanakan selama 3 hari. Selaku Instruktur dr. Hengki dan dr. Husna dari Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan 
untuk meminimalisasi angka kejadian fatality dan mengurangi derajat keparahan pada korban, membekali 
keterampilan basic life support, dan memenuhi legal aspek terhadap pekerja penolong korban.•urip
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Muhasabah dan doa bersama anak yatim 
jelang Start up ta kilang Ru IV Cilacap
cilacap -   Menjelang pelaksanaan Start Up Turn Around Kilang (TA) tahun 2014 yang akan berlangsung pada akhir 
Oktober, RU IV Cilacap menggelar kegiatan muhasabah dan doa bersama anak yatim. Kegiatan tersebut bertempat 
di Masjid Baiturrahmah Komperta Lomanis pada Senin (20/10). Sebelum doa bersama, diawali dengan sholat Ashar 
berjamaah. Dalam sambutannya, gM RU IV Edy Prabowo meminta doa restu dari seluruh masyarakat dan anak yatim 
agar pelaksanaan Start Up TA tahun 2014 berjalan dengan lancar dan aman. Edy  juga menyerahkan santunan kepada 
100 orang anak yatim yang berdomisili di sekitar area kilang RU IV Cilacap disaksikan oleh segenap tim manajemen 
RU IV. Selain doa bersama yang dilaksanakan bersama dengan anak yatim, digelar pula doa dan muhasabah bersama 
dengan tim manajemen, pekerja dan mitra kerja.•ru iV

FO
TO

  :
 P

D
S

I

PdSI Serahkan bantuan Hewan kurban 
Jakarta –  Masyarakat sekitar wilayah Bearland Matraman Jakarta  tampak bersukacita, pada (5/10). Tiga ekor sapi 
yang diserahkan PDSI pada Jumat (3/10) disembelih bertepatan pada Idul Adha 1435H. Bantuan hewan qurban PDSI 
tersebut diserahkan langsung oleh Dirut PDSI Faried Rudiono kepada tiga masjid yang berada di ring satu kantor pusat 
PDSI, yaitu masjid Darus Tsawab dan masjid At Taqwa Palmeriam serta masjid Baitul Amin Kebon Manggis.  Penyerahan 
bantuan sapi hewan kurban tersebut merupakan cermin menyatunya PDSI dengan warga masyarakat sekaligus wujud 
kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar. Dalam sambutan penyerahan hewan kurban tersebut Faried berharap semoga 
apa yang dilakukan ini mendapatkan keridhoan Allah dan memberi banyak manfaatnya bagi masyarakat dan PT Pertamina 
Drilling Services Indonesia.•pdsi

Ru VI bagikan daging kurban ke Masyarakat Sekitar kilang
balongan –  Pelaksanaan sholat Ied hari raya  Idul Adha 1435 dan penyembelihan hewan kurban di RU VI Balongan 
berlangsung khidmat dan lancar.  Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Sabillul Muttaqin Perumahan Bumi Patra 
Indramayu, Minggu (5/10). Ketua BDI RU VI Balongan, Hendra Nasution melaporkan  penerimaan hewan kurban dari 
pekerja dan keluarga RU VI  di Masjid Sabilul Muttaqin Bumi Patra Indramayu sebanyak 14 ekor sapi  dan 86 ekor 
kambing, di Masjid  Nurul Iman griya Asri Pekandangan sebanyak 8 ekor sapi dan 14 ekor kambing, Masjid Al Fallah 
Suka Urip sebanyak 3 ekor sapi  dan 2 ekor kambing, Masjid Al Muhajirin WIF Salamdarma sebanyak 4 ekor kambing, 
Masjid LPg Mundu sebanyak 3 ekor kambing, sehingga total keseluruhan hewan kurban adalah sebanyak 25 ekor 
sapi dan dengan 100 ekor kambing.•riki hamdani

Fo
to

 : 
W

A
H

Y
U

Pertamina Meraih Infobank award 2014
Jakarta –   Bertempat di Ballroom Hotel ShangriLa Jakarta (29/10), PT Pertamina (Persero) kembali meraih Infobank 
Award 2014 yang diselenggarakan oleh majalah Infobank. Pertamina mendapatkan penghargaan untuk BUMN kategori 
industri nonkeuangan yang  berpredikat  “Sangat Bagus” atas kinerja keuangan selama tahun 2013. Penghargaan 
diserahkan oleh Kartono Muhamad, Wakil Pemred Infobank dan diterima oleh Vice President Investor Relations Pertamina 
Achmad Herry.•wahyu
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Rumah Sakit Pertamedika Sentul City 
Rayakan Hut ke-1

POSISI

bambang sembodo
Recruitment Manager,
Direktorat SDMFo

to
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sri ashlihati kusuma dewi
Performance & Competency Mgt Manager
Direktorat SDMFo

to
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catur rini k.
Production Operation Manager,
Integrated Supply Chain,
Direktorat UmumFo
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 : 

KU
n

to
Ro

Frans Fredrik huwae
End User Support Manager,
IT Operation,
Corporate Shared Service,
Direktorat UmumFo

to
 : 
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sugiyarto
Learning Support  Manager
Direktorat SDMFo
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IKA HELNAYADI
Unit Manager HR 
Refinery Unit VI BalonganFo

to
 : 
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I

Presiden Direktur Rumah Sakit Pertamedika Sentul City, DR Dany Amrul Ichdan 
memotong tumpeng pada perayaan HUT ke1 RSPSC.

DAvID mArTINUs NApIUN
Manager Strategic Sourcing,
Procurement Excellence group,
Direktorat UmumFo

to
 : 
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nabari pandia
Leadership Development Training 
Manager
Direktorat SDMFo

to
 : 
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gkM juragan terasi Raih gold award

gM East Region Operation Pertagas, Ridwan Amir (paling kiri), mendampingi 
gKM Juragan Terasi menerima penghargaan gold Award Winner ICQCC 2014.
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colombo – Sebuah pres
tasi membanggakan dicapai 
gKM Juragan Terasi dari PT 
Pertamina gas (Pertagas) 
dalam pagelaran International 
Convention on Quality Control 
Circles ( ICQCC) 2014 di 
Colombo, Srilanka pada 12 
– 14 Oktober 2014. Makalah 
yang berjudul “How to Quicken 
the Receiving Process of Gas 
Pipeline Sludge Pigging”, 
dipresentasikan tim Juragan 
Teras i  d i  Bandaranayke 
Me  mor i a l  I n t e r na t i ona l 
Conference Hall, mampu 
memukau dewan juri, dan 
sekaligus mampu menjawab 
beberapa pertanyaan dengan 
lancar,  h ingga akhi rnya 
diganjar dengan penghargaan 
Gold Award Winner.

ICQCC 2014 di Colombo 

diikuti oleh ratusan tim da
ri 14 negara antara lain In
donesia, Korea, Jepang, 
India, T iongkok, Taiwan, 
Bangladesh, Singapura, 
Malaysia, Thailand, Filipina, 
Bahrain, Tanzania dan tuan 
rumah Srilanka, mewakili ber
bagai macam sektor industri.

gM Operation East Region 
Pertagas, Ridwan Amir yang 
mendampingi tim Juragan 
Terasi, menyambut gembira 
atas keberhasilan tersebut. 
Menurut Ridwan pencapaian 
ini merupakan hasil kerja keras, 
konsistensi, kebersamaan, 
dan perjuangan tim yang ter
bentuk di area operasi Wes
tern Java Area (WJA) tersebut 
sejak tiga tahun lamanya serta 
dukungan dari stakeholders 
Pertagas.

Ditemui seusai acara 
penutupan acara ICQCC 
2014, Ridwan menyatakan 
prestasi ini dapat menjadi 
cambuk dan menjadi teladan 
bagi timtim gKM lain terutama 
di Pertagas untuk dapat 
berprestasi seperti Juragan 

Terasi. Karena kegiatan se
perti ini bermanfaat tidak 
saja bagi perusahaan namun 
juga nantinya berpengaruh 
terhadap reputasireputasi 
individu karena akan dikenal 
sebagai personel yang ber
kualitas internasional.•pertagas

bogor – Rumah Sakit 
Per tamedika Sentul City 
(RSPSC) merayakan hari 
jadinya yang ke1 dengan 
meng angkat tema “Berjaya 
dalam Karya dan Berinovasi 
dalam Tantangan”. Walau 
masih berusia satu tahun, 
RSPSC telah menunjukkan 
terobosan dan inovasinya 
dalam memberikan pelayanan 
kesehatan bagi para pasien. 
Pembenahan juga terus 
dilakukan oleh RSPSC untuk 
bisa menjadi rumah sakit 
kebanggaan Indonesia.

Perayaan HUT yang 
ber langsung di RSPSC, 
Selasa (28/10) ini dilakukan 
pemotongan tumpeng oleh 
Presiden Direktur Rumah 
Sakit Pertamedika Sentul 
City, DR Dany Amrul Ichdan 
dan diserahkan kepada 
Komisaris PT Pertamina 
(Persero), Nurdin Zainal, 
yang didampingi Direktur 
Operasional Pertamedika, dr. 
Musthofa Fauzi dan Direktur 
Operasional RS Pertamedika 
Sentul City, dr. Kamelia Faisal.

“Rumah sakit yang baru 
1 tahun tergolong bayi ini 
bukan hanya bisa merayap 
tapi sudah bisa berlari dengan 
cukup kencang dan walaupun 
baru 1 tahun masih banyak 
yang harus dilaksanakan. 

Maka itu harus dilakukan 
on the track, on schedule, 
dan on budget. Jangan ragu 
untuk melakukan inovasi,” 
ungkap Nurdin Zainal dalam 
sambutannya.

Sebagai rumah sakit umum 
yang memiliki keunggulan 
dalam pengobatan penyakit 
Liver dan Jantung, Nurdin 
mengharapkan agar RSPSC 
harus bisa menjadi unggulan 
bagi penyakit lainnya. Di
ha rapkan  j uga  RSPSC 
t idak hanya keuntungan 
bagi perusahaan semata 
melainkan memperhatikan 
sisi sosial sehingga kehadiran 
RSPSC ini memberikan nilai 
tambah bagi masyarakat di 
sekelilingnya khususnya di 
Bogor.

Sementara itu, dr. Dany 
Amrul mengatakan Tema 
t e r sebu t  d imaksudkan 
mencoba untuk konsisten 
dalam mengimplimentasikan 
v i s i  m i s i  d a n  m o t t o 
RSPSC ‘Terpercaya dalam 
Kesehatan’.  Menurutnya 
kepercayaan pasar dan 
kepercayaan publik adalah 
sega lanya bag i  RSPSC 
sehingga berbagai hal terus 
dilakukan baik inovasi dan 
terobosan in terna l  dan 
eksternal dijalankan menuju 
kepada kesempurnaan dalam 

pelayanan di RSPSC.
“ Te r p e r c a y a  d a l a m 

Kesehatan sudah kami 
jalankan yaitu membangun 
emo t i ona l  t ouch  y ang 
terjadi antara tenaga medis 
dengan pasiennya. Kami 
juga menjalankan internal 
market ing improvement, 
operational excellent, 30 
minutes service excellent 
yaitu bagi pasien yang datang 
untuk berobat ke dokter 
hingga selesai mendapatkan 
obatnya tidak lebih dari 30 
menit,” papar dr. Dany.   

Sebagai wujud rasa syukur 
di hari jadi yang pertama, 
RSPSC memberikan hadiah 
khusus kepada Lucia sebagai 
pasien pertama yang rawat 
inap di RSPSC, berupa paket 
diskon 50 persen Medical 

Check Up untuk seumur 
hidup. Kepuasan layanan 
RSPSC turut  d i rasakan 
oleh Lucia selama menjalani 
perawatan.

“Secara umum servisnya 
bagus, baik pelayanan dan 
greeting dari para dokter 
dan suster sudah sangat 
bagus. Mertua dan anak 
saya yang berobat di sinipun 
merasa sangat puas dengan 
hasilnya,” kesan Lucia.

RSPSC juga memberikan 
penghargaan kepada Dokter 
of the Year, Nurse of the Year, 
dan Employee of the Year. 
Penghargaan ini diberikan 
sebagai motivasi untuk terus 
berkarya, berinovasi dan siap 
menghadapi tantangan untuk 
kemajuan RSPSC.•irli
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Peningkatan Produksi blok Cepu 
10.000 boPd melalui Program eoe
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Reward untuk Insan 
PeP limau Field

Satu tahun Pertamina lubricants 
Menuju top 15 world Class Company

boJonegoro. Indonesia 
dapat berbangga. Di te
ngah defisit dan kesulitan 
akan kebutuhan energi na
sional, pada pertengahan 
bulan Oktober 2014 Blok 
Cepu mampu menaikkan 
produksinya sebesar 10.000 
BOPD. Blok Cepu yang 
sebelumnya berproduksi dari 
30.000 BOPD kini menjadi 
40.000 BOPD.  Produksi 
sebelumnya sebesar 30.000 
BOPD tersebut diperoleh  
me lalui  Early Production 
Facility (EPF) Well Pad – A 
Lapangan Banyu Urip. Sama 
halnya seperti program EPF, 
tambahan produksi 10.000 
BOPD juga dihasilkan dari 
program baru yang diinisiasi 
oleh  PT. Pertamina EP Cepu 
(PEPC) yakni program Early 
Oil Expansion (EOE), yaitu 
memproduksikan minyak 
dari sumur di Well Pad – C 
dengan menggunakan fa
silitas produksi yang disewa 
dari pihak ketiga.  

Hal tersebut di ungkapkan 

Jakarta – Bertempat 
di Ballroom Hotel Mulia, 
Senayan, semarak malam 
perayaan 1st Anniversary 
PT Pertamina Lubricants, 
s u k s e s  d i l a k s a n a k a n 
dengan sangat meriah, 
(1/11). Dalam kesempatan 
tersebut, Direktur Utama 
PT Pertamina Lubricants 
Supriyanto DH  memberikan 
pengha rgaan  kepada 
s e j u m l a h  D i r e k t o r a t 
maupun insan Pertamina, 
stakeholder, serta seluruh 
mitra kerja yang berkontribusi 
mendukung pertumbuhan 
unit bisnis perusahaan. 
Peng hargaan tersebut me
liputi beberapa kategori 
yakni, Special Appreciation 
for Internal Partner, Special 
Appreciation for External 
Pa r t ne r,  Ou t s t and i ng 
Distributor Contribution, 
dan Outstanding Customer 

Jakarta - PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri menyerahkan 
polis Asuransi Polis Asuransi unit link “TM Power Link” 
kepada mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), 
Karen Agustiawan. Polis diserahkan oleh Pjs. Direktur 
Utama Tugu Mandiri  Fauzi Arfan disaksikan oleh Komisaris 
Utama PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri Burhanuddin A.E dan 
Direktur Keuangan & Investasi Tugu Mandiri  M. Krishna 
Syarif,  di Jakarta (23/10). 

TMPower Link merupakan produk asuransi jiwa individu 
dengan manfaat perlindungan maksimal, yaitu  manfaat 
investasi dan manfaat meninggal, serta hasil investasi 
yang optimal. 

Produk unggulan Tugu Mandiri yang juga dipasarkan 
oleh jalur distribusi captive Tugu Mandiri ini dapat menjadi 
alternatif instrument investasi pilihan bagi masa depan 
pemegang polis maupun keluarga tercinta. Di samping itu, 
TMPower Link juga dilengkapi pilihan Asuransi Tambahan 
(Riders) yang membuatnya semakin istimewa.•tugu mandiri

limau - Dalam rangka mengimplementasikan 
Operational Excellence di Limau Field, berbagai 
upaya tetap dilakukan, seperti sosialisasi as
pek HSSE, operational excellence, termasuk 
melaksanakan safety talk setiap selasa pagi. 

Manajemen Limau Field juga memberikan 
reward kepada 3 pekerja dan pekarya yang 
terbukti mampu dan mau melaksanakan tujuh 
elemen dasar operational excellence yang tengah 
didengungdengungkan perusahaan menuju 
target zero to accident.

Ketiga orang yang beruntung itu adalah Kukuh 
Prayitno (operator) yang telah berkomitmen 
mengimplementasikan aspek good housekeeping 
di SPU, Artudin (PT CKB) yang merupakan 
operator SP XI, Juhardi sebagai sekuriti Limau 
Field. 

Selain untuk memotivasi personil yang telah 
meng implementasikan dengan baik 7 elemen 
Fun damental OE (Akses Kontrol, SIKA, JSA, APD, 
LOTTO, MSDS dan Housekeeping), reward ini 
juga untuk memotivasi personil lainnya agar makin 
giat mengimplementasikan ketujuh elemen OE 
tersebuta. Dengan demikian zero to accident di 
PEP Limau Field dapat tercapai.•limau Field

oleh Direktur Utama PT. Per
tamina EP Cepu Amril Tahib 
Mandailing. Menurut Amril, 
Proposal EOE tersebut dapat 
diterima oleh seluruh pihak 
dalam Konsorsium KKKS 
Blok Cepu. Setelah melaui 
proses yang cukup berliku
liku, akhirnya usulan program 
EOE tersebut dapat disetujui 
oleh SKK Migas.  

Pelaksanaan program 
EOE dimulai pada Juli 2014 
yang mencakup kegiatan 
pengu rusan perijinan, penga
daan, engineering dan se
bagainya. Dengan berbagai 
kendala yang dihadapi, ak
hirnya pada 23 Oktober 2014 
program EOE tersebut sudah 
berhasil mengalirkan minyak 
10.000 BOPD.  

“Program EOE dilaku
kan dengan mulai mem
p ro d u k s i k a n  3  s u m u r 
minyak baru dari Wellpad 
C Banyu Urip, yaitu C03, 
C04 dan C06. Fluida dari 
sumur pro duksi tersebut 
diproses menggunakan unit 

fasilitas produksi yang disewa 
dari pihak ketiga dengan 
kapasitas 10.000 BOPD. 
Fasilitas pro duksi tersebut 
dapat mem proses fluida 
sumur hingga menghasilkan 
kua l i tas minyak sesua i 
spes i f ikas i  yang d i  per
syaratkan oleh buyer  yang 
t e r t u a n g  p a d a  C r u d e 
Sale Agreement (CSA)”, 
tambahnya. 

EOE mulai diproduksikan 
pada 23 Oktober 2014 se
besar 2.000 BOPD setelah 
ditandatanganinya berita 
acara pengesahan sistem 
meter sebagai titik jual beli 

minyak mentah oleh Ditjen 
Migas dan SKK Migas pada 
22 Oktober 2014. Secara 
bertahap produksi terus di
tingkatkan hingga telah men
capai 10.000 BOPD pada 30 
Oktober 2014. 

Menurut Amril, pe ning
katan produksi Blok Cepu  
melalui EOE ini akan dapat 
memberikan peningkatan 
pendapatan ke Pertamina 
sebesar US$ 13.5 Juta per 
bulan (45% PEPC Share). 
Direncanakan program EOE 
ini akan berlangsung 814 
bulan.•pepc

Contribution.
Pada kesempatan itu, 

Supriyanto DH menuturkan, 
meski baru genap satu tahun, 
perjalanan bisnis Pertamina 
Lubricants telah mengalami 
banyak metamorfosa dari 
unit bisnis di Pertamina yang 
bergerak di bidang pelumas 
dimana bisnis tersebut sudah 
berjalan dalam jangka 40 
tahun.

Untuk itu,  ia menambahkan, 
agar tercapai Visi Pertamina 
Lubr icants menjad i  Top 
15 World Class Company, 
dibutuhkan dukungan serta 
do rongan dar i  berbagai 
pihak. “Dengan dibentuknya 
Pertamina Lubricants, kami 
masih mampu menjadi market 
leadear dengan penguasaan 
sekitar 60 persen pelumas 
domestik. Dan sejak empat 
tahun lalu dimana kita mulai 
melakukan bisnis overseas 

ke 24 negara,” imbuh Supri
yanto.

Menjelang dibentuknya 
masyarakat ekonomi ASEAN 
di akhir 2015, Supriyanto 
me nyadari tantangan dan 
kompetisi dalam berbisnis 
akan semakin ketat.  Karena 
itu, ia mengimbau kepada se
luruh entitas bisnis terutama 
Pertamina agar bisa bersikap 
positif. “Karena di balik segala 

kebijakan pasar tunggal maka 
muncul peluangpeluang, 
apabila kita siap dan mampu 
menyiapkan diri guna meraih 
target pasar yang lebih be
sar,” paparnya.

Rangkaian acara HUT 
Pertamina Lubricants juga 
diisi dengan pembagian door 
prize dan grand prize satu 
unit motor Vespa Piaggio 
LX. •egha
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Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Supriyanto DH memberikan penghargaan 
kepada stakeholder Pertamina.
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tM Power link ke karen agustiawan
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Pelatihan Confined 
Space dan ketinggian 
di Ru IV Cilacap
cilacap – Seiring dengan pekerjaan extra 
ordinary maintenance yang dikenal dengan 
kegiatan Turn Around (TA) kilang, dipersiapkan 
berbagai macam workshop dan pelatihan 
secara simultan untuk para pekerja dan tenaga 
luar yang terlibat guna mematangkan skill dan 
kompetensi mereka.

Salah satunya adalah pelatihan confined 
space dan ketinggian yang diperuntukkan 
bagi para tenaga kerja kontraktor yang terlibat. 
Pelatihan ini diadakan oleh fungsi HSE pada 
1012 September 2014 di gedung Diklat RU 
IV Cilacap. Pelatihan diikuti oleh sebanyak 800 
orang peserta.

Salah satu pemateri, Occu pational Health 
Section Head R. Tri Suryanto menjelaskan 
bagaimana tata cara bekerja di area terbatas 
seperti pembersihan pipa maupun column.  
“Setiap pekerja yang akan bekerja di area 
terbatas dan ketinggian ini harus memiliki 
ke beranian lebih dan memahami ilmunya,” 
ungkap Tri sembari mempertontonkan video 
bagaimana bekerja di area terbatas.

Tri menjelaskan tentang confined space, 
yakni suatu area atau ruang tertutup secara 
penuh atau sebagian yang di dalamnya 
terdapat risiko kecelakaan. “Ciriciri utama 
confined space antara lain memiliki sektor 
terbuka yang terbatas, baik masuk maupun 
keluar. Area ini tidak dirancang untuk manusia 
berada di dalamnya secara terus menerus 
karena ventilasi ruangan yang tidak memadai 
dan berpotensi mengandung racun.  Contoh 
confined space adalah tanki penyimpanan, 
vessel, furnace, piping system, ruangan untuk 
spray painting dan lain sebagainya,” jelas R. 
Tri Suryanto.

Sementara untuk materi mengenai bekerja 
di ketinggian disampaikan oleh Safety Officer 
Arjon Siagian. Dalam presentasinya Arjon 
mengajak kepada para pekerja TA untuk selalu 
memperhatikan faktor safety.  

“Sebelum memulai pekerjaan selalu 
pahami situasi dan kondisi lingkungan maupun 
peralatan,“ ujarnya saat menutup presentasi.• 

ru iV

apresiasi  untuk agen  dan konsumen 
elpiji 50 kilogram serta Industri 
medan – Untuk memberikan 
penghargaan te rhadap 
loyalitas konsumen pengguna 
Elpiji 50 kg dan industri, 
Pertamina mengadakan 
Customer Awarding, pada 
Selasa (9/9), di grand Aston 
City Hall Lantai I Medan, 
dengan tema “Lebih Dekat 
Menuju Excellent Service”.

Penghargaan ini dibe
rikan oleh gM Marketing 
Operation Region I Jumali 
didampingi Domestic gas 
Region I Manager, Alfareeda 
Ardianto Elifas kepada PT. 
Duta gasindo Sarana dan 
PT. Cahaya Sinar Tetap Jaya 
Pastindo sebagai kategori 
Best Performance Agen LPg 
Industri dan PT. Sumber 

gasindo Lestari dan Adi 
Kuasa Rumpun sebagai 
Best Performance Agen LPg 
Komersil B 50.

Selanjutnya PT. Musimas 
dan Jui  Shin Indonesia 
sebagai Best Performance 
Konsumen LPg Industri serta 
PT. Prima Indah Saniton dan 
CV. Cita Rasa Nusantara 
sebagai Best  Performance 
Konsumen Elpiji Komersil 
50 kg.

Dalam kesempatan ini, 
Jumali mengatakan bahwa 
Pertamina terus meningkatkan 
pelayanan menuju excellent 
service pada konsumen, 
terutama konsumen Elpiji 
industri dan komersil. Banyak 
keuntungan menggunakan 

general Manager Marketing Operation Region I, Jumali memberikan apresiasi 
untuk agen dan konsumen Elpiji 50 kg serta industri.

Fo
to

 : 
M

O
R

 I

LPg resmi Pertamina, antara 
lain kualitas terjamin, aman, 
pasokan yang lebih terjamin 
dan produknya legal.  Saat ini, 
di Sumatera Utara terdapat 

56 agen Elpiji komersil dan 
2 agen Elpiji industri untuk 
melayani kebutuhan kon
sumen akan produk Elpiji 50 
kg dan industri.•mor i

Jakarta - Insan mutu 
Pertamina semakin mem
buktikan kualitasnya, bukan 
hanya di tingkat korporat 
dan nasional, namun hing
ga tingkat internasional, 
khususnya insan mutu 
D i  rek tora t  Pemasaran 
dan Niaga yang berhasil 
meraih predikat Gold di 
beberapa ajang konferensi 
mutu internasional yang 
diselenggarakan di berbagai 
negara sepanjang bulan 
Oktober 2014. 

Prestasi tersebut tentu 
sangat membanggakan 
ka rena  men jad i  buk t i 
bahwa insan Pertamina 
bukan  hanya  mampu 
berprestasi ditingkat lokal 
namun juga berprestasi di 
tingkat dunia. Dan tentu saja 
prestasi tersebut langsung 
mendapatkan apresiasi dari 
Direktur Pemasaran dan 
Niaga Hanung Budya yang 
secara khusus bertemu dan 
menyampaikan apresiasi 
kepada perwakilan para 
pemenang di Hotel Pullman 
Jakarta, Selasa (4/11).

“Manajemen sangat 
bangga terhadap prestasi 
ini, apalagi mereka adalah 

Inovasi berbuah apresiasi
pekerja muda yang tentunya 
a k a n  m e n j a d i  t u l a n g 
punggung perusahaan. 
Dengan prestasi ini, kami 
yak in  m is i  Pe r tam ina 
untuk menjadi perusahaan 
energi kelas dunia di tahun 
2025 akan tercapai,” kata 
Hanung saat memberikan 
c i n d e r a m a t a  s e b a g a i 
apresiasi terhadap insan 
mutu Direktorat Pemasaran 
dan Niaga. 

H a n u n g  b e r h a r a p , 
inovasiinovasi ini dapat 
langsung direplikasi dan 
d igunakan  d i  se lu ruh 
Marketing Operation Region 
D i rek to ra t  Pemasaran 
dan Niaga. Hanung juga 
b e r h a r a p ,  a p a  y a n g 
mereka telah lakukan akan 
terus ditularkan kepada 
pekerja yang lain.Tentu 
sa ja perusahaan akan 
memberikan apresiasi bagi 
yang berprestasi  yang 
bukan sekedar cenderamata 
namun lebih dari itu, misalnya 
promosi jabatan dan yang 
lainya, sehingga diharapkan 
dapat menjadi motivasi bagi 
para pekerja untuk terus 
menelurkan inovasi lainnya 
demi kemajuan perusahaan. 

D a l a m  a j a n g 
International Convention 
on QC Circ le ( ICQCC) 
yang  berlangsung di Sri 
Lanka pada 1117 Oktober 
2014 gKM Supernova dari 
Technical Services Area 
Sulawesi meraih predikat 
Gold setelah bersaing ketat 
dengan 232 gugus peserta 
yang menampilkan berbagai 
inovasi dalam beragam 
aspek bisnis seperti migas, 
industri, food, kesehatan 
dan bidang lainnya. ICQCC 
sendiri terdiri dari 13 negara 
anggota yakni  Taiwan, 
Japan, Korea, China, Hong 
Kong, Singapore, Thailand, 
Philippines, Ma laysia, India, 
Indonesia, Sri Lanka and 
Bangladesh

P K M  g a r u d a  d a r i 

Pemenang CIP International Forum foto bersama Direktur Pemasaran dan Niaga 
dan jajaran Manajemen Dit Pemasaran dan Niaga.
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M a r k e t i n g  O p e r a t i o n 
Region VII Makasar dan SS 
Takim dari Terminal BBM 
Biak Marketing Operation 
Region VIII Jaya pura juga 
memperoleh pre dikat Gold 
dalam Quality Conference 
(Qualcon) d i  Adela ide, 
Aus t ra l i a  pada 1724 
Oktober 2014. 

Sementara itu, gKM 
BBM dari TBBM Balikpapan 
pun tak kalah memuaskan 
dengan meraih peringkat 
Gold di ajang International 
Conference on Quality (ICQ) 
Japan pada 18 – 24 Oktober 
2014 yang diikuti 1.000 
peserta yang berasal dari 23 
negara dengan rincian 480 
gugus dari mancanegara 
d a n  5 2 0  g u g u s  d a r i 
Jepang.•kun
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Pertamina terima Penghargaan dari badan 
Penanggulangan bencana daerah kota dumai
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Senior Vice President Business Development Direktorat Pengolahan Iriawan 
Yulianto menjadi keynote speaker dalam Forum KOMET Direktorat Pengolahan.
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Mencari bekal demi aspirasi di 2025
Jakarta – Puluhan in san 
mutu Kantor Pusat Per
tamina, dan Junior Engineer 
dari seluruh Refinery Unit, 
D i rek to ra t  Pengo lahan 
Pertamina, mengikuti Forum 
Knowledge Management 
(Komet) yang difasilitasi oleh 
Direktorat Umum Pertamina, 
pada Rabu (23/10).

F o r u m  t a h u n a n  i n i 
digelar demi meningkatkan 
keterlibatan seluruh in san 
Pertamina dan tim mana
jemen khususnya di Direktorat 
Pengolahan dalam knowledge 
sharing. Selain itu, diharapkan 
ada peningkatan kompetensi 
melalui berbagai ilmu yang 
berdampak pa da peningkatan 
kinerja operasional dan fi
nansial perusahaan. 

Forum yang bertajuk  
“Improvement dan Innovation, 
Sebagai Sarana Peningkatan 

Kinerja untuk Menyongsong 
Aspirasi Pertamina 2025”, 
ini menghadirkan keynote 
speaker,  SVP Bus iness 
Development Direktorat 
Pengolahan Iriawan Yulianto. 

Di hadapan para peserta 
yang hadir, Irawan berpesan 
agar insan muda sebagai 
penerus Pertamina, harus 
mau bela jar  dar i  senior 
dan terus membekali diri 
demi tercapatinya target 

perusahaan. 
“Para penerus harus 

dibekal i ,  sebab aspirasi 
Pertamina di 2025 kita sangat 
agresif dan ambisius untuk 
menjadi energy champion, 
dan ini harus kita dukung dan 
pegang dimanapun,” katanya.

Selain Iriawan, gM RU 
II Nyoman Sukadana juga 
menjadi pembicara. Acara 
berlanjut dengan ex pert forum, 
round table forum.•sahrul 

dumai - Refinery Unit II Dumai-Sei 
Pakning menerima penghargaan Siaga 
Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan 
serta Tanggap Darurat Penanggulangan 
Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 
dari Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kota Dumai. Penghargaan 
diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota 
Dumai Said Mustafa kepada general 
Affairs Manager RU II Dumai, Seno 
Haryono, di gedung Pendopo Dumai, 
pada (22/9).

“RU  I I  Duma i  kom i t  un tuk 
mendukung program pemerintah 
dalam pencegahan dan pemberantasan 
kebakaran hutan dan lahan. Kami pun 
mengapresiasi BPBD Dumai yang 
sudah menyelenggarakan kegiatan 
Siaga Darurat Karhutla dan Tang gap 
Darurat Penangan Karhutla,” ujar Seno 
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lupakan Soal teknik, 
Foto itu bagus kalau Sesuai target
Jakarta – Pakar fotografi 
Kompas, Arbain Rambey 
mengungkapkan, hasil karya 
foto yang bagus adalah foto 
yang sesuai dengan target, 
bukan sematamata teknik 
atau merek kamera, tapi kon
sep awal.

“Sebelum jepret, gambar 
itu sudah ada di kepala.
Dirancang terlebih dahulu.
Karena foto yang bagus 
dihasilkan dari pra visual yang 
bagus, bukan karena alat yang 
bagus,” katanya saat mengisi 
materi di Workshop Fotografi 
untuk Humas Pertamina, di 
Jakata, (29/10).

Menurutnya, selama ini 
kebanyakan pemula dipu
s ingkan ter lebih dahulu 
de ngan teknik, dan brand 
kamera yang bagus. Padahal 
menurut pria yang sudah 
malang melintang selama 
20 tahun membidik dengan 
lensa ini, fotografi itu berkaitan 
dengan kreatif itas bukan 
urusan teknis. 

“Fotografi adalah dunia 
sepotong. Karena itu, Anda 
harus bisa memotong de
ngan bagus,” ungkap Arbain 
dalam acara yang digelar 
oleh Corporate Secretary 
Pertamina itu.

Kepada para peserta yang 
terdiri dari humas Pertamina 
di seluruh Indonesia ini, Ar
bain menekankan pen tingnya 
merancang target sebelum 
“njepret”, dan jangan takut 
mencoba, belajar, dan meniru. 
Untuk menghasilkan foto 
yang menarik, fotografer 
di tuntut untuk mempunyai 
upaya kreat i f ,  sehingga 
menghasilkan foto yang me
narik juga. “Keaslian foto itu 
ada di ruhnya,” imbuhnya.

Menurut Arbain,  ada 
5 elemen dalam foto yang 
bagus, yaitu posisi, komposisi, 
momen, rasa, dan teknis. Se
mua itu, kecuali teknis, ada lah 
hal mahal dalam fo tografi, 
yang tidak bisa di koreksi dan 
diulang. 

Terkait bagaimana cara 

memilih alat yang bagus, ia 
berpesan tidak ada kamera 
yang unggul mutlak. Namun, 
pilihlah kamera digital jepang 
yang bergaransi ,  bukan 
black market.  “garansi akan 
memudahkan kita untuk me
reparasi. Dan belilah merek 
kamera yang lazim, agar tidak 
merepotkan kita mencari 
spare partnya,” tegasnya.

Selain Arbain Rambey, 
acara ini juga menghadirkan 
pemateri lainnya, dari Antara 
Foto Prasetyo Utomo yang 
menyampaikan materi ten
tang Foto Jurnalistik, Ma
naging Editor National geo
graphic Indonesia Bayu 
Kusuma  dengan materi foto 
CSR, dan Uli dari Iphonesia, 
yang berbicara tentang Basic 
Mobile Photography.•sahrul

Pakar fotografi Kompas, Arbain Rambey menjelaskan tentang foto menarik di 
hadapan peserta workshop fotografi.

Haryono. 
Penghargaan tersebut berdasarkan 

SK Walikota yaitu Nomor 17/BPBD/2014 
tanggal 24 Februari 2014  terhitung 24 
Februari s/d 25 Maret 2014 tentang Siaga 
Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan 
berdasarkan keputusan Walikota Dumai. 
Dan Keputusan Walikota Dumai Nomor 
26/BPBD/2014 tanggal 4 Maret 2014 
s/d 4 April 2014 tentang Tanggap Darurat 
Penanggulangan Bencana Kebakaran 
Hutan dan Lahan.•ru ii
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Minyak ditemukan di bawah Sungai Mahakam
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Rig D700/26 HP 750 milik PDSI yang sedang beroperasi di Asset 5,
Kalimantan Timur.

Hulu tRanSFoRMatIon
Jakarta – PPT Pertamina EP Asset 5 Sangasanga Field 
berhasil menemukan minyak yang tersimpan di bawah 
sungai Mahakam melalui pengeboran pengembangan, lokasi 
Under Mahakam Muara (UMM)–01. Secara adminitrasi, 
sumur UMM – 1 masuk kedalam wilayah Desa Bantuas, 
Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 
“Tujuan pengeboran tersebut, adalah untuk menambah titik 
serap dan mencari zona produksi baru di struktur Muara  
dengan pemboran yang bersifat step out kearah Sungai 
Mahakam,” ucap Adang Sukmatiawan, Senior g&g selaku 
penanggungjawab struktur Under Mahakam. 

Lebih lanjut Adang menjelaskan, sumur  UMM – 1 ditajak 
dengan menggunakan rig D700/26 HP 750 milik Pertamina 
Drilling Service Indonesia (PDSI), 10 Agustus 2014 yang 
lalu. Pengeboran tersebut dihentikan pada kedalaman akhir 
1.131 m menembus Formasi Balikpapan dan diselesaikan 

sebagai sumur penghasil migas pada 
14 Oktober 2014 lalu. “Kalau kita 
trace formasi Balikpapan dari utara, 
mulai lapangan North Kutai Lama 
(NKL) hingga ke Lapangan Samboja 
di selatan, ternyata puncaknya itu ada 
dibawah Sungai Mahakam, analoginya  
seperti perahu dibalik dan kita berhasil 
menemukan migas di Under Mahakam 

tersebut,” tambah Adang. 
Menurut Adang, pada pengeboran itu telah dilakukan 2 kali 

uji produksi yaitu pada  lapisan D1, dengan litologi batupasir 
(Formasi Balikpapan) yang menghasilkan gas dan minyak, 
namun aliran tidak kontinyu (intermitten). Selanjutnya dilakukan 
uji produksi kedua masih batupasir Formasi Balikpapan dan 
dinamakan lapisan  B0. “Pada uji produksi ini, kami sukses 
memperoleh hasil berupa minyak sebanyak 150 barrel oil 
per day (BOPD),” imbuh Adang mengekspresikan raut wajah 
kegembiraan. 

Keberhasilan pengeboran sumur tersebut bukan tanpa 
hambatan, baik operasional maupun nonoperasional. 
Hambatan yang bersifat operasional adalah terjadinya loss 
total di trayek 121/4” pada interval  kedalaman 550700 m. 
“Kami, membutuhkan waktu cukup lama untuk mengatasi 
loss tersebut,” ucap Adang. Di samping itu, ia menambahkan, 
pada trayek berikutnya di 81/2” terdapat zona over pressure 
sehingga di trayek ini terjadi beberapa kali kick karena 
tekanan formasi yang cukup besar. “Terkait dengan  kendala  
sosial dan lingkungan, secara kebetulan  lokasi UMM – 1, 
itu bersebelahan dengan kegiatan bongkar muat batubara. 
Berkat komunikasi dan kerja sama, serta team work yang 
baik dari seluruh jajaran pekerja di lapangan semua masalah 
yang ada dapat kami lewati,” pungkas Adang menutup 
pembicaraan.•

yogyakarta – PT Pertamina (Persero) terpilih sebagai 
perusahaan yang memiliki program PR terbaik dalam ajang The 
3rd Indonesia Public Relations Awards & Summit (IPRAS), Jumat 
(17/10). Program Komunikasi Penyesuaian Harga Elpiji Non 
Subsidi 12 Kg, dinilai juri layak untuk menjadi salah satu program 
PR terbaik di tahun ini, dalam kegiatan tahunan yang digelar oleh 
Serikat Perusahaan Pers dan diikuti oleh ratusan peserta dari 
praktisi hingga perusahaan yang berkecimpung serta bersentuhan 
dengan dunia kehumasan. Penghargaan diserahkan oleh  Ketua 
Dewan Juri IPRAS 2014 Thoriq Hadad didampingi Ketua Harian 
SPS Pusat M. Ridlo ‘Eisy kepada Vice President  Communication 
Pertamina Ali Mundakir. 

“Penghargaan ini memacu kami untuk bekerja lebih baik lagi 
dan menjadi bukti bahwa program komunikasi penyesuaian harga 
Elpiji Non Subsidi 12 Kg, bisa diterima stakeholder. Dengan edukasi 
yang kami lakukan akhirnya stakeholder bisa paham dan menerima 
penyesuaian harga yang selama 5 tahun ini tertunda,”papar Ali.

Terpilihnya Pertamina setelah melalui proses seleksi submit 
program berikut paparannya,  yang diikuti dengan presentasi 
program di hadapan para juri yang profesional di bidangnya. Juri 
yang terlibat di antaranya Prita A. gani Ketua Umum Perhumas, 
Troy Pantouw Wakil Ketua Umum Perhumas, Rino F. Boer Dosen 
LSPR, Bambang Halilintar Ketua SPS Pusat, dan Ahmad Djauhar 
Sekretaris Jendral SPS Pusat.•imam/dsu

Pertamina Raih 
IPRaS award 2014

Ketua Dewan Juri IPRAS 2014 Thoriq Hadad didampingi Ketua Harian SPS Pusat 
M. Ridlo ‘Eisy menyerahkan penghargaan IPRAS Awards kepada Vice President  
Communication Pertamina  Ali Mundakir.
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