
Irak kembali memunculkan babak baru. Paska menjalankan 
pemerintahan baru pada medio 2010, kawasan utara Irak (Mosul) 
kini diguncang oleh kelompok Islamic State of Iraq and the 
Levant (ISIL). Selain menimbulkan gejolak politik mancanegara, 
ketegangan di Irak turut berimbas pada lonjakan harga minyak 
mentah dunia dan stabilitas pasar surat utang global. Harga 
minyak Brent pekan lalu mencapai US$115 per barrel, level 
tertingginya selama satu tahun terakhir. Pengamat energi bahkan 
memperkirakan harga minyak Brent bisa menembus US$125 
per barrel jika konflik ini meluas. Lebih jauh, yield obligasi global 
Pemerintah Irak turun hingga 90 basis poin menjadi 7,31% 
karena kekuatiran pemegang obligasi, dan menjadi yield termahal 
obligasi global Irak sejak tahun 2011. 

Kembali pada konflik Irak, pekan lalu kelompok yang juga 
disebut ISIS ini telah berada di sekitar Baiji, kilang minyak terbesar 
Irak. Pergerakan kelompok ini dikuatirkan meluas ke daerah 
Ibukota, Bagdad dan sekitarnya, karena hanya berjarak 200 
kilometer dari Baiji. Untuk mengantisipasi keamanan, pelaku 
industri Irak meningkatkan kewaspadaan. Seperti Exxon Mobil 
dan BP yang mulai mengevakuasi pekerjanya.

Irak menjadi fokus komunitas internasional karena memiliki 
potensi minyak terbesar di dunia. Berdasarkan data Wood 
Mackenzie, potensi cadangan Irak diperkirakan mencapai 350 
miliar barel. Pada 2013, negara ini memproduksi minyak mentah 
sebesar 3,35 juta barrel per hari. Posisi penting Irak mengundang 
upaya beberapa negara untuk mengatasi konflik tersebut, 
termasuk diskusi antara Pemerintah AS dan Iran. Kapal induk 
dan dua kapal rudal AS telah merapat ke Teluk Persia, meski 
AS menyatakan tidak akan menurunkan pasukannya ke Irak. 
Sedangkan Iran dilaporkan telah mengirim sekitar 2.000 tentara 
elit untuk melindungi Bagdad, Karbala, dan Najaf.

Bagaimana dengan Pertamina? Kita memiliki partisipasi 
saham di West Qurna I, yang berlokasi di sekitar Basrah (Irak 
bagian selatan). Hingga artikel ini ditulis, Basrah masih relatif 
aman dan belum ada gejolak berarti. Namun layaknya pengusaha 
lain, Pertamina tentu memonitor investasi serta keamanan 
personelnya di daerah operasi, dan senantiasa menjaga 
kewaspadaan terhadap kondisi geopolitik. Kewaspadaan juga 
tidak hanya diterapkan di Basrah namun pada setiap area 
operasional Pertamina, baik di Indonesia dan di mancanegara.•
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Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, Bupati Indramayu Anna Sophanah, mendengarkan penjelasan GM Menager RU VI Balongan Yulian Dekri 
terkait upaya Pertamina dalam merehabilitas pesisir Pantai Karangsong, Indramayu yang kini menjadi kawasan Ekowisata Mangrove seluas 25 hektar. berita 
terkait di halaMan 20

Produksi Ulubelu Tambah 10 MW 

jakarta – Proyek Ulu
belu Unit 3 & 4 semakin 
menampakkan hasil yang 
menggembirakan dengan 
sudah di lakukannya uj i 
produksi sumur UBL34 
dengan menghasilkan uap 
pada bukaan operational 
wellhead pressure 10.7 bar 
dan steam consumption 
7.3 ton/MW setara de
ngan 10 MW listrik, se

Mengulang  
keberhasilan proyek 
ulubelu unit 1 & 2, pt 
pertamina geothermal 
energy (pge) berhasil 
menambah 10 MW 
dari sumur ubl-34 di 
ulubelu unit 3 & 4.

hingga menambah total 
ketersediaan uap di Proyek 
Ulubelu menjadi total 190 
MW. Bila Proyek Ulubelu Unit 
1&2 (2X55 MW) PGE menjual 
uap ke PT Perusahaan Listrik 
Negara (PLN), Proyek Ulubelu 
Unit 3&4 (2X55) PGE menjual 
listrik ke PLN. 

Sumur UBL34 selesai 
dibor pada 20 Februari 
2014 dengan kedalaman 
2.455 meter kedalaman 
ukur.  Sete lah melewat i 
masa heating-up period dan 
pembangunan fasilitas uji, 
uji produksi dilaksanakan 
pada 8 – 21 April 2014 
dengan hasil yang cukup 
memuaskan.  Seh ingga 
dengan selesainya sumur ini 
proyek UBL Unit 3&4, hanya 

diperlukan tambahan uap 
setara dengan 40 MW listrik 
dari rencana pemboran 4 
sumur produksi. 

“Keberhasilan di sumur 
UBL34 ini membuat kami 
lebih bersemangat dan 
sa ngat optimis. Apalagi 
sumur UBL34 terletak di 
kluster baru yang meru
pakan titik di luar daerah 
proven sehingga di samping 
menambah  cadang an 
te rbuk t i  pada  dae rah 
pros pek juga menambah 
tingkat keberhasilan sumur 
selanjutnya di kluster ini,” 
ujar Dhanie Mastiga, Ahli 
Madya Reservoir PGE.

Proses tender tota l 
proyek pembangunan steam 
gathering system dan PLTP 

(Pembangkit Listrik Tenaga 
Panasbumi) sudah dilakukan 
pertengahan tahun 2013 
dengan menggunakan 
sistem tender standar World 
Bank mengingat pendanaan 
Down Stream menggunakan 
soft loan G to G dari World 
Bank.

 “Saat ini proses tender 
sedang tahap f inal isasi 
contract discussion dengan 
penawar terbaik dan pada 
bulan Juli 2014 sudah dapat 
dilakukan Ground breaking. 
Diharapkan commercial on 
date pada pertengahan ta
hun 2016,” demikian di
sampaikan Novi Purwono, 
Manajer Engineering Proyek 
Ulubelu.•pge



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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MenyIaPkan 
PeMIMPIn BISnIS 
PerTaMIna MaSa dePan

pengantar redaksi : 
Pertamina punya visi menjadi perusahaan energi kelas dunia  

dan Champion di Asia tahun 2025. Salah satu elemen yang harus 
diperbaiki dan ditingkatkan terus adalah faktor kepemimpinan 
(leadership) dalam bisnis. Pertamina Corporate University PCU) 
pun harus membenahi sisi leadership dari jajaran manajemen 
Pertamina agar lebih siap sebagai pepimpin Pertamina ke 
depan dalam mencapai visi tersebut. Salah satunya adalah 
dengan menyelenggarakan Pertamina Insead Global Executive  
Development  Program sebagai program pembinaan leadership 
tertinggi bagi pekerja Pertamina.  Energia Weekly berbincang 
dengan vp pertamina Corporate university hasnil rasyid di 
Lantai 21 Gedung Utama. Berikut petikannya. 

tolong dijelaskan program pendidikan dan pelatihan 
untuk menyiapkan calon pemimpin pertamina masa depan? 
Program leadership tidak terlepas dari program Pertamina 
Corporate University secara keseluruhan, dimana program ini 
merupakan inisiatif direksi yang diajukan ke Presiden  RI tahun 2012 
lalu dalam rangka menunjang pencapaian visi Pertamina menjadi 
Asian Energy Champion di Tahun 2025. Harapannya  PCU ini tidak 
hanya untuk meningkatkan kompetensi pekerja Pertamina, tetapi 
juga memberikan kontribusi ke bidang migas nasional.

 Program yang diselengggarakan sebelum adanya PCU, belum 
sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan bisnis baik dari aspek 
technical competency maupun leadership competency. Dengan 
pola PCU ini, kita mengadopsi pola belajar dari universitas umum, 
maka penanggungjawab utama pengembangan kompetensi ada 
di direktorat masingmasing. Oleh karena itu para Direktur diangkat 
sebagai dekan. Sedangkan untuk SDM, corporate culture dan 
leadership, penanggung jawabnya atau dekannya adalah Direktur 
SDM. 

Khusus untuk leadership, telah dilakukan evaluasi terhadap 
program yang dilaksanakan selama ini serta kebutuhan leadership 
ke depan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut telah dilakukan 
pembenahan pola pembinaan leadership kita. Mulai dari level 
yang paling atas dulu, yaitu program yang kita selenggarakan 
bekerja sama dengan INSEAD (Pertamina Insead Global Executive 
Development Program), terus turun ke programprogram yang ada 
dibawahnya.  Hal itu  supaya terdapat alignment atau keselarasan 
dalam keseluruhan program pembinaan leadership di Perusahaan 
dari atas sampai ke bawah.

apa keunggulan dari pertamina insead global executive 
development program? Kami sudah mengevaluasi program 
leadership yang dilaksanakan selama ini. Di awal era transformasi 
lalu, Perusahaan sudah merumuskan Pertamina Leadership Model 
(PLM). Kompetensi leadership apa saja yang harus dimiliki pekerja 
Pertamina, mulai dari level  asisten  manajer, manajer, VP dan 
SVP. Waktu itu juga sudah dilakukan assessment oleh lembaga 
assessment independent untuk mengetahui posisi pekerja untuk 
setiap kompetensi tersebut.

Berdasarkan hasil assessment tersebut dibuat peta tentang 
keunggulan dan  kelemahankelemahan dari leadership Pertamina. 
Selanjutnya, kami pun meluncurkan programprogram untuk 
menjawab  kelemahan utama serta memperkuat keunggulan 
yang telah dimiliki dari leadership Pertamina tersebut. Namun 
berdasarkan hasil assessment setelah itu masih terdapat 
kelemahan utama leaders di Pertamina yaitu dalam hal kemampuan 
bernegosiasi, decision making, serta consulting for change. 
Peningkatan kompetensikompotensi ini sangat dibutuhkan sejalan 
dengan perubahan lingkungan bisnis perusahaan  dan tantangan 

dalam rangka mencapai visi 2025.
Tiga  leadership competency itulah yang kami fokus untuk 

ditingkatkan dan dilengkapi dengan hal lain, seperti leadership style 
dan communication, baik itu ke samping, ke atasbawah dan ke luar. 
Ini sangat penting, karena sejalan dengan visi Pertamina  tahun 2025 
untuk mencapai Asian energy champion dan mengglobalnya operasi 
Pertamina, maka kemampuan komunikasi tidak lagi hanya dengan 
kultur Indonesia, tetapi juga sudah  kultur global.

Kalau selama ini kita mungkin hanya mengelola orangorang 
Indonesia saja, sekarang dengan kita mengakuisisi lapangan
lapangan di luar negeri dan semakin luasnya kegiatan Pertamina 
di luar negeri maka kita harus mengelola perkerja asing. Mungkin 
kulturnya berbeda, cara berkomunikasinya juga beda. Inilah yang 
diperkuat dalam program ini, karena berdasarkan hasil evaluasi hal 
ini juga meruapakan salah satu kelemahan leaders, yaitu kurangnya 
exposure global, yang juga belum begitu tersentuh pada program 
pengembangan leadership kita sebelumnya. Programprogram 
kita selama ini masih fokus kepada transformasi dan bagaimana 
menjaga keberlangsungannya. Maka dengan Pertamina Insead 
Global Executive Development Program ini, aspek ‘global’ itu lebih 
mendapat penekanan.

Programnya dibagi dalam beberapa modul. Dimulai de
ngan modul prinsipprinsip manajemen secara umum yang 
fundamental. Setelah itu peserta kembali ke tempat kerjanya untuk 
mengimplementasikannya, disertai penugasannya.  Setelah itu 
kembali masuk ke dalam kelas modul dua. Begitu seterusnya, 
sehingga pendekatan ini juga merupakan salah satu pembeda 
dari programprogram sebelumnya. Program dilaksanakan secara 
modular dengan menggunakan “blended learning”, kombinasi antara 
class room, simulasi, studi kasus dan project assignment. Dengan 
pendekatan ini, peserta tidak perlu meninggalkan posisinya selama 
program berlangsung.

Hal ini juga berdasarkan pada hasil penelitian bahwa efektivitas 
suatu pembelajaran itu lebih tinggi melalui action learning di tempat 
kerja. Efektifitas komposisi pembelajaran yang ideal adalah 70% 
di tempat kerja, 20% lewat mentoring dan coaching, 10% lewat 
classroom.

 Kembali ke sistem modular tadi, pada modul 4, fokus pada 
aspekaspek  negosiasi, decision making dan consulting for change.   
Selanjutnya pada modul 5, diperkuat aspek leadership style and 
communication. Untuk mengimplementasi materi yang sudah 
didapatkan secara terintegrasi, peserta diberikan project assignment 
dalam bentuk grup yang terdiri 5 sampai 6 peserta. Karena peserta 
program ini merupakan kandidat pemimpin Pertamina ke depan 
maka Projectnya diharapkan penjabaran dari implementasi visi 2025 
dengan sudut pandang yang komprehensif serta ideide segar yang 
sebagian diharapkan out of box thinking.

Dalam menyusun dan menjabarkan project ini, setiap grup di
challenge baik oleh Insead maupun oleh Direktur dan Champion 
yang memberikan coaching untuk setiap grup. Dalam hal ini, direksi 
menujukkan komitmennya dalam pengembangan leadership di 
Pertamina. Hal ini juga merupakan bagian dari program succession 
planning untuk top management di Perusahaan.

apakah saja yang dipertimbangkan ketika memeilih 
peserta? Kandidat dipilih dari ‘talent pool’, yang disiapkan SDM 
dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kinerja pekerja 
tiga tahun terakhir, hasil assessment leadership, dan beberapa 
faktor dominan lainnya. Usia menjadi persyaratan sesuai dengan 
batasan yang ditetapkan untuk masuk talent pool. Jadi masih ada 
potensi buat dikembangkan dan berkontribusi kepada Perusahaan 
beberapa tahun lagi.•urip 
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Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, 
sangat tidak lazim jika ada mitra bisnis dan sekaligus 
menjadi pesaing kita yang lazim dijadikan mitra untuk 
memperkuat sinergi bisnis seperti Garuda Indonesia 
bergabung dengan sky team. Akan tetapi realitanya 
yang terjadi justru mitra kerja perusahaan kita sekaligus 
menjadi pesaing dalam bisnis, yang mungkin belum kita 
sadari bersama.

Awal bulan Juni 2014 ini kita semua tersentak dengan 
adanya berita “Penyelundupan Minyak Terbesar di RI 
Ditangkap Bea Cukai”.  MT Jelita Bangsa yang dicharter 
oleh perusahaan melalui PT Trada Maritim Tbk (TRAM) 
membawa Crude Oil dari Sumur Chevron di Dumai yang 
akan dibawa ke Kilang Balongan ternyata melenceng dari 
rute perjalanan dengan mematikan GPS tracking-nya dan 
kemudian  melakukan transaksi ilegal (menyelundupkan/
dikencingi)  ke MT “Ocean Maju” di perbatasan Malaysia.
Kejadian serupa tahun lalu juga sudah pernah terjadi  
pada kasus MT Marta Global (sumber : detik.com tanggal 
9 dan 16 Juni 2014), dan dengan adanya pemberitaan 
tersebut perusahaan sangat dirugikan dari sisi citra. 

Perusahaan memang mempunyai penugasan yang 
tidak ringan dari negara pada tahun 2014, yaitu me
nyalurkan total kuota APBN untuk volume BBM PSO 
sebesar 47.355.000 KL dan menargetkan mampu 
menjual 17.984.715 KL BBM Non PSO/BBK dalam 
RKAP 2014, sehingga total BBM dan BBK yang akan 
didistribusikan dalam tahun2014 adalah sebesar 
65.339.715 KL. Untuk itu  dalam menyalurkan tersebut 
diperlukan tranportasi melalui laut yang sebagian 
besar dengan menggunakan charter kapal, baik untuk 
mengangkut minyak mentah (crude oil) yang akan diolah 
di kilang maupun menyalurkan BBM dari kilang Ke 
Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), mendistribusikan  
dari TBBM ke TBBM lainya serta untuk mengangkut BBM 
Impor ke TBBM.

Kita semua sudah sewajarnya memberikan apresiasi 
atas langkah represif yang telah diambil oleh direksi yang 
telah memutuskan kontrak PT Trada Maritim Tbk  dan 
memblacklist-nya (masuk daftar hitam) serta meminta 
aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini 
serta pelakunya diadili dan dihukum (sumber detik.com 
16 Juni 2014). Seharusnya, seluruh pekerja berperan 
aktif, baik langsung maupun tidak langsung membantu 
direksi untuk mencari langkahlangkah  antisipasif agar 
kejadian serupa seminimal mungkin terjadi (tidak terjadi 
lagi), karena dampak negatifnya akan berpengaruh 
terhadap pencapaian target perusahaan yang lainnya.

Secara teori untuk mencegah terjadinya kecurangan 
seperti kasus MT Jelita Bangsa maka tidak lepas dari 
teori segitiga kecurangan yaitu : 

1 Adanya  tekanan  
2. Adanya kesempatan                  
3. Pembenaran (rasionalisasi). 
Dan dari sisi sistem pengendalian internal yang 

dapat kita minimalkan dari 3 elemen tersebut  adalah 
meminimalkan adanya kesempatan untuk terjadinya 
kecurangan. Karena besarnya nilai transaksi di pelabuhan 
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Mitra yang Menjadi Pesaing
muat maupun pelabuhan bongkar BBM perusahaan, yang 
berkaitan langsung dengan transportasi kapal dimana 
65.339.715 KL BBM/BBK dalam tahun 2014 harus 
disalurkan dan distribusikan, dimana sebagian besar harus 
melalui transportasi laut  yang nilainya bisa mencapai Rp 700 
T lebih  (dengan asumsi harga ratarata BBM Rp 11.000,/ 
liter). Sehingga dengan besarnya nilai transaksi tersebut 
tentunya akan membawa tekanan dan pembenaran untuk 
melakukan kecurangan.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, penulis perlu 
mengu sulkan langkahlangkah yang harus dilakukan yaitu : 
1. Mengevaluasi ketaatan dan efektifitas  internal control 

yang ada berkaitan penanganan dan pengawasan 
susut Produk BBM/BBK & NBBM. Dan mengumumkan 
(broadcast) melalui email Pertamina setiap bulan kapal 
charter/sewa  dan kapal milik yang susut serah (Supply 
Loss R4) melebihi toleransi yang ditentukan. Sehingga 
menjadi perhatian seluruh pekerja, dan seluruh pekerja 
dapat ikut mengawasi kegiatan kapal tersebut.

2. Melakukan evaluasi seluruh kontrak charter/sewa  kapal 
dan melakukan penelusuran seluruh perusahaan yang 
menjadi partner perusahaan. Targetnya, untuk dapat 
meyakinkan apakah mitra kerja tersebut dan aliansinya  
tidak berstatus Badan Usaha Pemegang Izin Niaga 
Umum (BU-PIUNU), yang berpotensi terjadinya konflik 
kepentingan. Dimana perusahaan tersebut  akan 
menam pung susut (losses) yang memenuhi toleransi 
maupun yang tidak memenuhi toleransi, dan dapat 
dijual (olah legal) melalui BUPINU  yang mereka 
miliki. Sehingga mitra kita tersebut sekaligus menjadi 
pesaing Fungsi Industrial Fuel Marketing (IFM) dalam 
memasarkan BBM Non PSO dan harga yang ditawarkan 
dibawah harga BBM PSO fungsi IFM.

3. Memutuskan kontrak charter  kapal yang terbukti 
memiliki usaha BUPIUNU. Untuk kontrak charter kapal 
ke depan  ditambahkan persyaratan pemilik/penguasa 
kapal tidak memiliki dan atau kerja sama dengan BU
PIUNU.

penutup  
Efektifitas dan efisiensi operasi adalah salah satu pilar 

penyangga untuk tercapainya target pencapaian kinerja 
perusahaan, terutama target pencapaian profit. Dan salah 
satu efektifitas dan efisiensi operasi perusahaan yang 
harus mendapat penanganan serius adalah susut serah 
pengapalan (Supply Loss R4)  yang ratarata  masih di atas 
toleransi yang ditentukan yaitu 0,3% untuk BBM/BBK ex 
konsinyasi serta 0,5% untuk BBM/BBK ex import, dengan 
total BBM/BBK yang kita salurkan  sebesar 65.339.715 
KL di tahun 2014.Jika kita ambil batas toleransi 0,3% 
susut minyak, maka akan equivalent degan nilai Rp 2 T 
yang harus kita kelola efektifitas dan efisiensinya. Untuk itu, 
maka kita secara bersamasama harus dapat mencegah 
mitra perusahaan yang sekaligus menjadi pesaing usaha 
kita, sehingga target keuntungan perusahaan Rp 50 triliun 
tahun 2015 dapat kita raih bersama.• 

*) Penulis saat ini sedang menyelesaikan program Magister Hukum

Masih terngiang di ingatan saya dan mungkin 
Anda para pekerja Pertamina, pesan Direktur 
Utama Pertamina Karen Agustiawan, pada 
Townhall Meeting, Februari 2014. Menghadapi 
tantangan tahun politik, tahun 2014 ini kita ditan
tang untuk terus bekerja keras, cerdas dan ikhlas.

Bekerja keras tidak cukup, bekerja cerdas 
lebih baik. Begitulah ungkapan yang sering kita 
dengar. Kerja keras  diimbangi dengan kerja 
cerdas tentu saja akan memberikan dampak 
besar. Efisiensi waktu dan tenaga, serta hasil kerja 
maksimal. Lantas bagaimana dengan kerja ikhlas 
atau kerja dengan hati?

Bekerja keras dan cerdas bisa diukur melalui 
Key Performance Indicators (KPI). Output-nya 
cenderung dalam bentuk hasil dan benefit. Se-
mentara kerja ikhlas tidak bisa diukur dengan KPI. 
Tidak bisa dilihat tandatanda sebuah pekerjaan 
dilakukan dengan ikhlas sekaligus hasil yang akan 
didapat tidak serta merta bisa dirasakan.

Sedikit gambaran, seseorang yang sudah 
bekerja keras dan cerdas, belum tentu bekerja 
dengan ikhlas. Maka dari itu, keikhlasan dalam 
bekerja sangat perlu sebagai pelengkap, agar 
setiap kali melaksanakan pekerjaan akan terasa 
seperti ibadah. 

Sebuah contoh, ketika suatu hari seseorang 
pulang bekerja dengan mimik kurang menye
nangkan serta tampak lesu. Bisa jadi dia telah 
menyelesaikan pekerjaannya denga tuntas, 
mendapatkan output yang bagus, serta mampu 
mencapai target yang telah ditetapkan. Hanya saja 
karena dilakukan tanpa keikhlasan, ada ‘cacat’ di 
hasil akhirnya. Yakni lesu dan mimik wajah yang 
kurang menyenangkan.

Ketika tujuan pekerjaan hanya untuk men
dapatkan kepuasan duniawi, seperti agar 
dilihat orang lain, ingin mendapatkan pujian, 
mendapatkan imbalan gaji setiap bulan, maka 
suatu ketika akan menemukan titik jenuh. Titik 
dimana sudah tidak ada gairah lagi dalam 
membuat inovasi dan menghadapi tantangan 
baru. Tidak ada semangat melakukan pekerjaan 
ketika tidak diawasi, merasa kecewa dan putus 
asa jika dikoreksi, sehingga berdampak pada 
reward yang didapat.

Sejatinya, segala sesuatu yang bersifat duniawi 
itu memang perlu. Tetapi jika dilakukan semata
mata untuk tujuan duniawi, hasilnya tak akan jauh 
dari rasa ‘capek’, lesu dan kekecewaan besar.

Kini sebentar lagi kita memasuki bulan suci 
Ramadhan. Bulan penuh berkah, dimana banyak 
orang berlombalomba memperbanyak ibadah. 
Karena itu, tak ada salahnya di bulan Ramadhan 
ini, kita kembali sebarkan semangat kerja keras, 
cerdas dan ikhlas.

Keikhlasan dalam bekerja, apalagi saat 
menjalankan ibadah puasa, akan begitu terasa 
hawa positif di dalam diri kita ketika melakukan 
suatu pekerjaan. Sekecil apapun pekerjaan 
dan kontribusi kita kepada perusahaan, jika 
dilakukan dengan ikhlas, maka suatu ketika akan 
mendapatkan hasil, yang sudah diatur dari Allah 
yang Maha Kuasa. Hasil yang tidak bisa ditebak 
apakah dalam bentuk materi semata, sebuah 
mukjizat yang memberikan dampak besar pada 
hasil pekerjaan atau apapun bentuknya, dimana 
hanya Allah yang Maha Tahu.

Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga 
puasa tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya.•



RESUME
pekan ini
PerTaMIna TIdak IMPOr MInTak 
PakaI MafIa
jakarta (Kontan) – Pertamina menegaskan 
tidak mengimpor minyak mentah maupun BBM 
melalui pedagang (trader) dan perantara (broker) 
atau sering disebut mafia minyak.  Vice President 
Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir 
mengatakan pihaknya mengimpor minyak melalui 
anak perusahaan Pertamina, Pertamina Energy 
Services Pte Ltd yang 100% sahamnya dimiliki 
Pertamina, hanya dilakukan dengan mengundang 
langsung produsen minyak dan BBM. “Jadi tidak 
ada lagi peran trader atau broker minyak yang 
selama ini disebut-sebut sebagai mafia minyak,” 
ujarnya.

PeMerInTah TUnTaSkan rOadMaP 
keBIjakan gaS
jakarta (Seputar Indonesia) – Pemerintah 
berjanji akan segera menyelesaikan roadmap 
tentang kebijakan gas nasional untuk mennetukan 
arah kebijakan terkait program konversi BBM ke 
BBG. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo 
mengatakan, adanya roadmap kebijakan 
gas nasional diharapkan dapat mengurangi 
ketergantungan penggunaan BBM secara 
signifikan. “Jadi ke depannya kita akan ada 
national gas policy. Targetnya, roadmap selesai 
dalam beberapa bulan ke depan, detailnya nanti 
pemerintah berikutnya,” katanya. Menurut Susilo, 
blueprint kebijakan gas nasional mencakup poin
poin di antaranya evaluasi peraturan peyediaan 
infrastruktur gas, permintaan dan penawaran 
maupun harga terbaik. Saat ini, indikatorindikator 
roadmap kebijakan gas masih di Bappenas.

anggaran keMenTrIan eSdM 
dIPOTOng rp1,9 TrILIUn
jakarta (Investor Daily) – Anggaran 
Kementerian ESDM dalam Rancangan APBN 
Perubahan 2014 dipangkas sebesar Rp 1,9 triliun 
menjadi Rp 14,3 triliun. Ini merupakan kesepakatan 
yang tercapai dalam rapat kerja dengan Komisi VII 
DPR RI. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, 
pemotongan anggaran tidak sebesar yang 
direncanakan sebelumnya. Pasalnya, pihaknya 
sudah melakukan penghematan sana sini. 
Adapun anggaran yang dipotong antara lain 
ketenagalistrikan, studi kelayakan kilang BBM, 
serta renovasi gedung. 

eSkPOr gaS BUMI akan dIBaTaSI
jakarta (Kontan) – Pemerintah kembali 
berencana melarang ekspor gas ke luar negeri. 
Kebijakan ini akan  tertuang dalam Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembatasan 
serta Pelarangan Ekspor Sumber Daya Alam 
yang merupakan peraturan pelaksana dari UU 
No. 3/2014 tentang Perindustrian. Pemerintah 
telag membentuk tim lintas kementrian untuk 
memuluskan rencana ini. Setyo Hartono, Ketua 
Tim Penyusun Peraturan Pemerintah tentang 
Pelarangan Sumber Daya Alam mengatakan, saat 
ini tim perumus bersama sejumlah kementrian 
dan lembaga sedang menghitung kebutuhan 
gas dalam negeri terutama untuk industri. 
Sekjen Kementerian Perinsutrian Anshari Bukhari 
menyatakan, aturan pembatasan ekspor gas ini 
diperkirakan selesai sebelum masa pemerintahan 
saat ini berakhir pada Oktober mendatang.•rianti
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Sinergi Pertamina - kejaksaan agung

direktorat M & T Selesaikan Masalah dengan CIP
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Vice President Petrochemical Basuki Trikora Putera menjadi narasumber dalam 
Forum Knowledge Management Direktorat Marketing & Trading.

jakarta- “Kami  i ng in 
menjalankan roda peru
sahaan ini secara prudent 
dan ber dasarkan prinsip 
Good Corporate Governance. 
Patuh terhadap hukum  dan 
perundangundangan yang 
berlaku. Namun, kadang 
perangkat kita pun belum 
lengkap untuk menyikapi 
bisnis  baru yang muncul 
di hadapan kami. Kami ti
dak ingin kehilangan ke
sem patan bisnis ini, namun 
kami ingin tetap berada di 
koridor hukum yang berlaku 
di negara kita,” demikian 
dikatakan oleh Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
saat penandatanganan Ke
sepakatan Bersama antara 
PT Pertamina (Persero) 
dengan Jaksa Agung Muda   
Perdata dan Tata Usaha 
Negara (Jamdatun), di Hotel 
Grand Mahakam, Jakarta 
Selatan, pada Senin (16/6). 

Karena itu, Karen me
nambahkan,  Per tamina 
mem  butuhkan dukungan 
dan sinergi dari Kejaksaan 
Agung sebagai institusi yang 
berwenang dalam penegakan 
hukum dan keadilan di Indo
nesia. “Dukungan tersebut, 
sepert i  bantuan hukum, 
per  tim bangan hukum, dan 
tindakan hukum lainnya de
ngan tujuan untuk melakukan 

pemulihan dan penyelamatan 
kekayaan dan aset yang kami 
kelola di Pertamina dan anak
anak perusahaan,” lanjutnya.   

Sementara Jamdatun 
Burhanuddin  mengatakan, 
sudah menjadi kewajiban 
pihaknya untuk memberikan 
bantuan hukum dan membe
rikan pertimbangan hukum 
apabila diminta oleh BUMN, 
termasuk Pertamina. Bur
ha nuddin menegaskan, ia 
sebagai Jaksa Pengacara 
Negara beserta jajarannya  
menjamin seluruh rahasia klien, 
dan tidak akan membocorkan 

kepada rekannya, Jaksa 
Agung Muda Tindak Pidana 
Khusus (Jampidsus) ataupun 
Jaksa Agung Muda Intelijen 
(Jamintel). 

“Kami punya kode etik 
dan dilarang membocorkan 
rahas ia  k l ien.  J ika ada 
yang membocorkan, maka 
hukumannya mula i  dar i  
teguran sampai pemecatan,”  
jelas Burhanuddin. 

Sementara Vice President 
Legal Counsel Corporate 
Matters Edy Sunaedhi me
nyebutkan,  ker ja  sama 
P e r  t a m i n a  K e j a k s a a n 

Agung sudah lama ada, 
dan penandatanganan ini  
merupakan sinergi keduanya 
secara resmi. “Pertamina 
ingin menjadi champion di 
Asia tahun 2025. Karena itu 
sinergi ini diperlukan untuk  
men dukung dan mengawal 
Pertamina,” kata Edy. 

Dengan kerja sama ini, 
lanjut Edy, maka Jamdatun 
akan memberikan legal opini 
dan  pendampingan yang 
men cakup bidang perdata 
dan tata usaha negara. Kerja 
sama berlangsung untuk 
jangka waktu 2 tahun.• urip

jakarta –  “Komet in i 
suatu aktifitas yang sa ngat 
membantu seka l i  men
dorong kita supaya terus 
dapat meningkatkan kinerja 
kita. Dengan forum ini kita 
mendapa t kan  man faa t 
tidak hanya di lingkungan 
Marketing & Trading tapi kita 
bisa memperoleh manfaat 
ilmu dari fungsi yang lain 
seh i ngga  i n i s i a t i f  i de 
ide muncul dan bisa kita 
selaraskan bersama,” ujar 
VP Petrochemical Pertamina, 
Basuk i  Tr i ko r a  Pu t e r a 
saat menjadi nara sumber 
dalam Forum Knowledge 
Management D i rektorat 
Marketing & Trading yang 
berlangsung di Lantai Ground 
Kantor Pusat Pertamina, Rabu 
(11/6). Turut hadir sebagai 
nara sumber lainnya adalah 
Direktur Utama Patra Trading, 
Adi Nugroho. 

Mela lu i  forum komet 
tersebut, B. Trikora Putera 
berbagi pengetahuan ter
kait peningkatan volume 
penjualan trading ex impor 
melalui kegiatan pre marketing 
polymer sebagai persiapan 
kerja sama  joint venture Per
tamina dengan PTT Global 
Chemical (BUMN Thailand) di 
Region I,III, dan V.

Leb ih  l an ju t  Basuk i 
mengatakan, manfaat komet 
sangat terasa di Direktorat 
Pemasaran dan Niaga. Karena 
hingga kini para insan mutu 
direktorat ini telah berhasil 
menyelesaikan sebanyak 
326 permasalahan dengan 
Continuous Improvement 
Program  (C IP )  sebaga i 
pilar dari program Quality 
Management Pertamina.

Karena sharing knowledge 
menjadi target dan bagian dari 
KPI, maka pihaknya meng

imbau agar setiap pekerja 
bisa membuat ide yang di
upload di sistem sehingga 
dapat diimplementasikan 
untuk perbaikan. “Saya ra
sa ini bisa terus didorong 
agar semua pekerja bisa 
mempunyai standar pekerjaan 
yang baik,” lanjutnya. 

Sementara Adi Nugroho 
mengakui, ini adalah kali 
pertama Patra Trading selaku 
cucu dari Pertamina bisa turut 
sharing dalam forum tersebut. 
“Kami pun berkeinginan 

untuk improvement program 
sehingga peran Patra trading 
Divisi Elpiji dan Petrochemical 
bisa benarbenar membantu 
Pertamina,” ungkapnya.

Adi mengatakan, pihaknya 
secara berkala, mingguan dan 
bulanan, melakukan forum 
sharing pengetahuan untuk 
berbagi informasi dari hal
hal yang terkecil sekalipun. 
“Improvement inilah yang 
menjadi nilai jual bagi mitra 
bisnis khususnya Pertamina,” 
tegasnya.•irli
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berjabat tangan dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara 
(Jamdatun) Burhanuddin setelah menandatangani Kesepakatan Bersama antara kedua belah pihak berkaitan dengan 
pemberian bantuan hukum dan pertimbangan hukum bagi BUMN yang membutuhkan.
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Intrapreneur andal kunci Pertamina 
kelas dunia

Latihan kepemimpinan 
Pertamina Masa depan

Perwira Siswa Seskoal kuliah kerja ke Pertamina
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Direktur Hulu Muhamad Husen memberikan sambutan sekaligus pengarahan dalam acara Workshop Intrapeneurship yang 
diselenggarakan di Bandung (2/6).
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Vice President Corporate Communication Ali Mundakir memaparkan tentang peran 
Pertamina dalam menjaga dan menyediakan energi untuk Indonesia di hadapan 
perwira siswa Dikreg Seskoal Angkatan 52 TP 2014.

bandung – Dunia bisnis 
semakin hyper competitive. 
Langkahlangkah biasa tak 
mampu mengusung korporasi 
menang dalam persaingan 
pasar dunia. Maka, untuk 
mengantisipasi arus turbulensi 
gelombang persaingan bebas, 
tidak ada pilihan lain kecuali 
terus menerus menyiapkan 
sumber daya manusia (SDM) 
yang mumpuni, berjiwa intra-
preneur, dan andal dalam 
se gala cuaca. 

Lewat perspektif di atas, 
Direktorat Hulu menye leng
garakan workshop Intra-
preneurship  dengan te
ma “ Intrapreneur Handal 
Mewujudkan Pertamina Kelas 
Dunia”, pada 24 Juni lalu di 
Bandung, dengan tujuan untuk 
menumbuhkembangkan jiwa 
intrapreneur pekerja Direktorat 
Hulu Pertamina. “Sifat dasar 
intrapreneur adalah insan 
yang se la lu  s iap untuk 
melakukan perubahan sesuai 
tantangan lingkungan bisnis 
yang dihadapi,” de mikian 
ucap Direktur Hulu Per tamina, 
Muhamad Husen dalam 
sambutan dan pengarahannya 
di hadapan 21 pekerja di 
lingkungan Direktorat Hulu 
yang mengikuti workshop 
tersebut.

Lebih lanjut, ia menam
bahkan, SDM yang memiliki 
sifatsifat intrapreneur, itu 
adalah insan yang kreatif dan 
inovatif, mampu melihat dan 
menghormati perbedaan, 
berani  bereksperimen da
lam mencari alternatif dan 
mem buka berbagai peluang, 

serta berani mengambil ri
siko. Selaras dengan si fat
sifat tersebut, Husen meng
harapkan agar seluruh pekerja 
Pertamina, khususnya jajaran 
Direktorat Hulu memiliki jiwa 
intrapreneur yang tinggi. 
“Se orang intrapreneur ada
lah seorang yang kaya 
akan inovsi dan kreativitas, 
serta selalu berupaya untuk 
mentransformasikan mimpi 
atau gagasangagasannya 
men jad i  sebuah usaha 
dalam lingkup perusahaan 
dengan tujuan mendatangkan 
keuntungan,”imbuh Husen.

Terkait dengan tantangan 
target  Rencana Jangka 
Panjang Perusahaan (RJPP) 
yaitu produksi sebesar 2,2 
juta BOEPD pada 2025, 
menurut Husen diperlukan 
SDMSDM andal yang berjiwa 
intrapreneur. “Manakala sifat
sifat seorang intrapreneur 
tumbuh dalam jiwa setiap 

pe kerja maka target RJPP 
untuk meraih visi Pertamina 
menjadi Perusahaan Energi 
Kelas Dunia akan terwujud,” 
yakin Husen. 

Workshop tersebut, di 
samping sangat bermanfaat 
dalam peningkatan kinerja 
perusahaan, intrapreneurship 
juga akan menjadi bekal 
berharga untuk pekerja dalam 
mempersiapkan rencana 
masa depan setelah pensiun. 
Dengan jiwa intrapreneur yang 
telah tertanam, menjadikan 
pekerja lebih peka terhap 
peluangpeluang usaha yang 
mungkin bisa ditekuni se
telah selesai masa bakti di 
Pertamina. “Saya sengaja 
merancang acara ini seba gai 
bekal, karena pada umum
nya pekerja Pertamina baru 
merencanakan masa de
pannya satu atau dua tahun 
sebelum mereka pensiun, 
padahal kan seharusnya 

mereka mempersiapkan itu 
jauh sebelumnya,” kata Husen 

Untuk lebih memotivasi 
setiap peserta, selain pem
beka lan  berupa mate r i 
intrapreneur, peserta juga 
diajak mengunjungi PT. Caladi 
Lima Sembilan atau yang 
lebih dikenal dengan C59 
sekaligus sharing session 
dengan Marius Widyarto, CEO 
perusahaan garment tersebut. 
“Seorang intrapreneur akan 
selalu melihat celah atau pe
luang usaha, apapun masa lah 
yang dihadapi,” ujar Wiwid 
sapaan akrap pe milik pabrik 
yang telah berdiri sejak tahun 
1980, itu kepada para peserta 
di ruang pertemuan pabriknya. 
Wiwid juga menambahkan 
untuk menjadi intrapreuner 
diperlukan kejelian dalam 
meliat peluang usaha, krea
tifitas, serta tekad untuk terus 
maju.•dit. hulu

jakarta – PT Pertamina 
(Persero) terima kunjungan 
Kuliah Kerja Iptek Perwira 
Siswa Dikreg Seskoal Ang
katan Ke 52 TP 2014, pada 
(24/5). Dalam kunjungan 
tersebut dihadiri 170 Pasis 
Dikreg Seskoal Angkatan 
ke52 yang terdiri dari 157 
perwira TNI AL, 2 Perwira 
masingmasing TNI AD dan 
TNI AU serta 9 orang Pasis 
(Perwira Siswa) mancanegara. 
Mereka berasal dari Amerika 
Serikat, Australia, Singapura, 
Thailand, Malaysia, Pakistan, 
China, Srilanka dan Korea 

jakarta - Mengejar visi Pertamina  tahun 
2025 untuk menjadi perusahaan energi kelas 
dunia, Pertamina terus mempersiapkan para 
kadernya untuk memimpin Pertamina 10 tahun 
yang akan datang. Salah satu aspek yang sangat 
ditekankan adalah  adalah penguasaan isuisu 
bisnis global.  

Setahun setelah dibuka, Pertamina Insead 
Global Executive Development Program me
masuki modul ke10 atau tahap terakhir program. 
Modul 10 berupa diskusi kelompok, berlangsung 
dua hari pada Selasa – Rabu (3 – 4/6) di Gedung 
Utama Lantai 21 Kantor Pusat Pertamina. Pada 
hari kedua, hadir pula Direktur Marketing & Trading 
Hanung Budya, Direktur Hulu M. Husen dan 
Direktur Gas Hari Karyuliarto.

VP Pertamina Corporate University  Hasnil 
Rasyid  menjelaskan, Pertamina harus menata 
kembali program leadership-nya yang sesuai 
dengan perkembangan bisnis ke depan, serta 
mencapai visi Pertamina 2015. Program EDP   ini 
diikuti para SVP, VP, dan manajermanajer terpilih 
serta  direksi AP.  “Materi pembelajaran yang 
kita berikan sesuai dengan apa yang diharapkan 
dari pimpinan Pertamina masa depan,” kata 
Hasnil. “Kita menekankan program ini untuk bisa 
menyiapkan pemimpinpemimpin Pertamina agar  
bisa berkompetisi di bisnis global. “ 

Hasnil mengakui, selama ini kekurangan 
dari para manajer Pertamina adalah  kurangnya 
eksposur pada bisnis global. Karena itulah  
program EDP ini pun menggandeng INSEAD,  
yang pengajarnya didatangkan dari Singapura. 
Program satu tahun ini dibagi menjadi 10 modul, 
termasuk presentasi project bisnis. •urip

Salah satu peserta Pertamina Insead Global Executive De
velopment Program, VP Corporate Communication Ali Mundakir, 
memberikan presentasi pada action learning project di hadapan 
Direksi dan peserta lainnya.

Selatan, didampingi Perwira 
Penuntun dan dosen pem
bimbing.

Terpi l ihnya Pertamina 
sebagai objek kuliah kerja bagi 
Perwira Siswa Dikreg Seskoal 
dikarenakan Per ta mina dinilai 
memiliki nilai strategis bagi 
ke langsungan pembangunan 
nasional khususnya dalam 
bidang pertahanan, mampu 
berkompetisi dalam skala 
regional maupun international, 
mampu menguasai per kem 
bangan iptek di bidang per
tahanan, dan mampu mem
berikan kontribusi terh adap 

upaya pertahanan negara.
Menurut Kadep Iptek 

Kolonel Laut, Budi Hartono, 
sasaran dari kegiatan ini para 
Pasis diharapkan mampu 
memahami perkembangan 
iptek dan mengaplikasikannya 
dalam proses penyusunan 
rencana strategi pertahanan 
negara di laut, memahami 
p ro s e s  p ro d u k s i  B B M 
dan Pelumas (BMP), serta 
memahami s istem pen
distri busian BMP pada saat 
OMP (Operasi Militer Perang) 
maupun OMSP (Operasi 
Militer Selain Perang). 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut,  V ice Presiden 
Cor porate Communication 
Pertamina, Al i  Mundakir 
memberikan pembekalan 
tentang persediaan energi 
nasional yang berkelanjutan. 
S e d a n g k a n   M a n a g e r 
Strategic Planning Direktorat 
Pemasaran Niaga, Hadi 
Purnomo menyampaikan 
materi strategi pemasaran 
dan niaga Pertamina dalam 
pendistribusian BBM. 

“Angkatan Laut sangat 
ber peran penting bagi Perta
mina dalam memberikan pe

nga manan terhadap jalurjalur 
pendistribusian BBM yang 
dilakukan oleh Pertamina di 
perairan, kita akan terus jaga 
sinergi ini,” ungkap Ali.

Usai pemberian pembe

kalan dari Pertamina, para 
Perwira Siswa mengunjungi 
Depot Plumpang Pertamina 
untuk melengkapi pem
bekalan ilmu mengenai Perta
mina.•irli
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CilaCap – Dalam usahanya untuk merumuskan 
rencana jangka menengah nasional tahun 2014, 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) melakukan kunjungan kerja ke 
Refinery Unit (RU) IV Cilacap, pada akhir April 
lalu. Agenda utama yang menjadi pokok bahasan 
dalam kunjungan kerja tersebut adalah koordinasi 
strategis peningkatan produksi dan kapasitas kilang 
minyak dan gas bumi.

Acara yang berlangsung di Head Office 
Pertamina RU IV Cilacap tersebut dihadiri oleh 
SMOM RU IV Dadi Sugiana, Engineering and 
Development Manager Arief Budiyanto, Kasubdit 
Minyak dan Gas Bumi Sunandar, Kasubdit Sumber 
Daya Energi dan Kelembagaan Nizhar Marizi, 
Tenaga Ahli Bappenas Babang Sugandhi, dan tim 
manajemen RU IV lainnya. 

SMOM RU IV Dadi Sugiana mengungkapkan, 
tantangan untuk memenuhi kebutuhan BBM 
memang sudah berlangsung sejak lama. Dalam 
scope nasional, tantangan tersebut diakomodir 
oleh Pertamina sebagai BUMN sektor energi. Oleh 
karena itu, Pertamina senantiasa berupaya untuk 
menjawab tantangan tersebut dengan mencari 
sumber energi serta mengolah energi tersebut 
untuk kepentingan bangsa. 

Berbagai macam proyek terus dikembangkan 
oleh RU IV untuk meningkatkan kehandalan kilang 
dan kapasitas produksi migas. Proyekproyek 
yang saat ini tengah berlangsung di Pertamina 
RU IV Cilacap tersebut antara lain RFCC, Proyek 
Langit Biru Cilacap (PLBC), Wax Plant, Upgrade 
Lube Base, Penggantian Line IFO 24”, Ashpalt 
Plant, MTBE Plant, Polypropylene Plant, Revamp 
Kerosene Treater, serta upgrade kemampuan 
kilang untuk mengelola sour crude, tidak hanya 
sweet crude.

Kasubdit Minyak dan Gas Sunandar menya
takan dukungannya terhadap rencana dan proyek 
yang dimiliki oleh RU IV tersebut. “Ketahanan 
energi merupakan isu strategis yang menjadi 
sorotan masyarakat di Indonesia. Kita berdiskusi 
mengenai rencana yang akan dilakukan guna 
meningkatkan kapasitas produksi migas untuk 
menyokong ketahanan energi bangsa. Pertamina 
sebagai pengelola sektor migas nasional memang 
perlu kita dukung pengembangannya agar bisa 
memenuhi harapan masyarakat akan pemenuhan 
kebutuhan BBM,” tutur Sunandar.

Sunandar mengemukakan, tujuan kunjungan 
kerja Bappenas tersebut untuk mengembangkan 
perumusan kebijakan ke pemerintah melalui 
inisiatifinisiatif baru yang datang dari instansi 
terkait, badan usaha, dan sektor pendidikan. 
“Rumusan kebijakan tersebut nantinya akan kami 
tuangkan menjadi rancangan kebijakan teknokrat 
untuk rencana pembangunan jangka menengah 
bagi pemerintah yang baru,” tambah Sunandar.

Rombongan Bappenas juga mengunjungi 
kilang RU IV dan RFCC Project didampingi Project 
Coordinator RFCC, Amir H. Siagian.• ru iv

jakarta - “Saya yakin juga 
untuk menjadi seorang leader, 
tidak hanya harus punya 
kemampuan teknis semata, 
tetapi untuk menjadi leader 
diperlukan suatu keteguhan 
hat i ,  suatu pemahaman 
dan prinsip yang tidak ter
goyahkan.”  

Dem ik i an  d i ka takan 
Direktur SDM Pertamina 
Evita M. Tagor  saat  me
nutup workshop Change 
Agent Budaya yang diseleng
gara kan fungsi Culture & 
Transformation. Workshop 
Change Agent Budaya yang 
diikuti  para pekerja dari 
berbagai unit Pertamina, pada 
Kamis – Jumat (1213/6) di 
Lido Lakes Resort, Sukabumi. 

Karena sebagai leader, 
bukan hanya masalah teknis 
pekerjaan yang akan dihadapi. 
Tetapi juga masalahmasalah 
manajer ial .  “Kalau Anda 
tidak punya values, ni lai 
dan kekuatan, keteguhan 
hati, Anda akan mudah ter
goyahkan. Sehingga sebagai 
leader Anda bisa jatuh,” papar 
Evita. “Orang mengatakan 
seseorang jatuh bukan karena 
batu besar, tetapi karena ke
rikil yang kecil.” 

Evita pun menegaskan 

jakarta –  Marke t ing 
Operation Region (MOR) 
III menyelenggarakan ke
giatan upskilling bagi para 
pengusaha SPBU yang bero
perasi di seluruh wilayah 
Jakarta, di Hotel Hermitage, 
Menteng (12/6). Kegiatan ini 
dilaksanakan untuk semakin 
mempererat hubungan bis
nis antara Pertamina de
ngan para pemilik SPBU, 
mensosialisasikan berbagai 
kebijakan yang perlu dilak
sanakan di setiap SPBU, se
kaligus memperoleh feedback 
dari para pelaku usaha demi 
kemajuan bisnis di bidang 
retail.

Dengan d ibuka o leh 
Pramono Sulistyo selaku Retail 
Fuel Marketing Manager MOR 
III,  kegiatan ini diisi dengan 
berbagai materi seperti Health 
Safety and Environment 

pentingnya workshop ini, 
karena akan membawa Perta
mina ke arah yang lebih maju 
lagi.  

S e m e n t a r a  C u l t u r e 
& Trasformation Manager 
Ernie D. Ginting menyatakan, 
“Change Agent Budaya ini 
dibentuk tahun 2013, jadi 
sudah 1 tahun bertugas. 
Nah, workshop ini untuk 
membekali mereka supaya 
tetap bisa eksis, dan tetap bisa 
mendorong  program budaya.  
Workshop ini juga untuk 
memberikan skill tambahan 

untuk membantu mereka, 
memberikan feedback, dan 
juga  bertemu dengan yang 
lainnya untuk saling meng
energize diri mereka, ” tutur 
Ernie. 

Workshop dua hari ini 
mengusung tema “be  crea-
tive, resilence dan be assertif”, 
yaitu kreatif,  daya juang dan 
assertif. “Tiga faktor ini harus 
dimiliki oleh change agent 
budaya,” tegas Ernie.  

Ke  depannya  E r n i e 
ber  harap b isa menjaga 
momentum yang ada pada 

para  peserta, dengan me
nam bah jumlah workshop, 
dan meningkatkan jumlah 
change agent budaya. 

Workshop dua hari ini di
ikuti  sekitar 100 orang  change 
agent budaya, dari  total 382 
change agent budaya yang 
ada di Pertamina.  Bertindak 
sebagai narasumber ada  dua 
orang, yaitu Fajar Wibisono 
(motivator) dan Rifat Sungkar, 
pereli nasional  yang mem
bawa nama Pertamina di 
berbagai ajang balap.•urip

Direktur SDM Pertamina Evita M Tagor menutup workshop Changet Agent Budaya.

untuk bisnis SPBU, updating 
mengenai pengelolaan SPBU, 
serta bagaimana meleverage 
penjualan sekaligus pelayanan 
kepada masyarakat melalui 
materi yang berjudul “Go 
Give, Sell More”. Melalui 
materi “Go Give, Sell More” 
yang dibawakan oleh Ria 
Reni Christiana selaku Brand 
Consultant, dipaparkan ba
gaimana pengusaha juga 
harus membangun persepsi 
yang baik di masyarakat 
me lalui peningkatan pela
yanan, perhatian kepada 
tenaga kerja, dan memiliki 
brand identity yang kuat un
tuk membedakan dari peru
sahaan lain. 

T idak hanya mater i , 
na  mun kegiatan upskilling 
juga d i lengkapi  dengan 
sha ring session dari para 
pengusaha SPBU. Melalui 

sharing session tersebut, para 
pengusaha mengungkapkan 
keinginannya untuk menja
lankan bisnis SPBU yang lebih 
baik daripada perusahaan 
asing serta keinginan akan 
adanya jenjang karier bagi 
para operator SPBU yang 
ber prestasi. 

“Tentunya kami ingin 
Pertamina terus maju mem
bawa bendera Indonesia. 
Jangan kalah de ngan kom pe

titor. Kami disini ingin berbagi 
pengalaman dan men cari 
solusi dengan pengusaha lain 
dan manajemen Pertamina 
karena kami sudah sama
sama di bidang ini selama 
puluhan tahun. Akan lebih 
baik jika kegiatan semacam ini 
dibuat secara berkala untuk 
meningkatkan bisnis kita di 
masa mendatang,” ujar salah 
seorang pengusaha SPBU di 
wilayah Jakarta Utara.•Mor iii
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Ketua DPD Hiswana Migas Bayumi dan GM Marketing Operation Region II Ageng 
Giriyono bertukar bendera masingmasing institusi sebagai simbol hubungan 
kedua lembaga yang semakin solid.

Workshop Pengelolaan 
Order refurbishment 
Plant Maintenance
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MOr II dan hiswana Migas dPd II Makin Solid

jakarta - Maintenance system pada ERP 
melalui MySAP sejak digulirkan  tahun 2003 
sampai dengan saat ini khususnya untuk order 
Refurbishment (PT 08) di PM Module belum pernah 
termanfaatkan secara optimal untuk kegiatan 
maintenance kilang di seluruh Refining Unit, kecuali 
RU IV dan RU VI. Namun demikian dari kedua 
unit pengolahan tersebut belum sepenuhnya 
sesuai dengan STK yang ada. Hal ini memberikan 
dampak kepada perencanaan pemeliharaan yang 
kurang sistematis, kesiapan part/material untuk 
segera dipergunakan, ketersediaan anggaran 
pemeliharaan yang kurang tersiapkan maupun 
keberadaan data history record untuk peralatan 
kritis yang kurang akurat. 

Berdasarkan kondisi tersebut dan sesuai 
dengan program enhancement MySAP yang 
merupakan salah satu roadmap fungsi Reliability 
Kantor Pusat,  maka pada 3 5 Juni 2014 dilakukan 
Workshop Pengelolaan Order Refurbishment 
(PT08) Plant Maintenance di Hotel Saripan Pacific 
Jakarta. 

Workshop tersebut diikuti oleh 20 orang 
peserta yang berasal dari Kantor Pusat, RU II 
sampai dengan RU VII. Melalui sarana workshop 
tersebut  dihasilkan STK edisi yang sesuai 
hasil review bersama, mengupskill sekaligus 
melakukan demo kepada peserta dan dapat 
mengatasi kendalakendala yang terjadi di Unit 
Operasi masing masing sehingga order type 
Refurbisment (PT 08) dapat digulirkan di seluruh 
RU.•dit. pengolahan

paleMbang – Marketing 
Operation Region II menga
dakan silaturahmi dengan 
seluruh pengurus DPD dan 
DPC Hiswana Migas se 
Sumbagsel. 

A c a r a  s i l a t u r a h m i 
ini adalah bentuk tindak 
lanjut dari Munas Khusus 

Merauke -  Masyarakat 
di wilayah selatan Papua 
khu susnya di Kabupaten 
Merauke kini bisa memakai 
Pertamax, BBM non subsidi. 
Launching Pertamax dilaku
kan  di SPBU 84.996.01 
PT. Nur Adianti Pratama Jl. 
Prakomando, pada 11 Juni 
2014. 

Jeffri Affandi Retail Fuel 
Marketing Area Manager 
Maluku – Papua mengatakan, 
kehad i ran  Per tamax d i 
Merauke merupakan salah 
sa tu  bentuk  komi tmen 
Marketing Operation Region 
(MOR) VIII untuk terus mem
berikan pelayanan yang 
terba ik bagi  pe langgan 
dengan menyediakan BBK 
yang berkualitas. 

“Khusus untuk masyara
kat Kabupaten Merauke, 
ter hitung mulai Juni 2014 

Pertamax hadir di Papua Selatan

Pengisian Perdana Produk Pertamax oleh Jeffri Affandi RFM Area Manager yang di 
dampigi oleh Sekda Merauke Drs. Daniel Pauta, OH TBBM Merauke Isak Samuel 
Rumadas, SE Retail Wil. Papua Fernando Ginting serta Pemilik SPBU 84.996.01

Termina l  BBM Merauke 
sudah siap menyalurkan 
Produk Pertamax untuk 
dapat melayani konsumen 
di Kota Merauke dan juga di 
Kabupaten lainnya,” ujarnya.

Jeffri juga menjelaskan 
SPBU 84.996.01 PT. Nur 
Adianti Pratama merupakan 
salah satu dari empat SPBU 
di  Papua yang men jua l 
Pertamax, yang sebe lum
nya hanya ada di Jaya pura. 
“Dengan ke ha diran Pertamax 
di Merauke diharapkan akan 
memberikan pilihan BBM 
kepada masyarakat dengan 
kualitas prima,” tukasnya.

Mewaki l i  Pemer intah 
Daerah Kabupaten Merauke, 
hadir pada kesempatan itu 
Sekretaris Daerah Drs. Daniel 
Pauta Kabupaten Merauke. 

“Peluncuran ini sekaligus 
juga sebagai sarana untuk 

menyosialisasikan kepada 
masyarakat bahwa di Me
rauke sekarang sudah di
jual Pertamax. Kami berha
rap rekan rekan med ia 
mewartakan agar masyarakat 
luas bisa mengetahui produk 
unggulan Pertamina, yaitu 
Pertamax sudah ada di Ka

bupaten Merauke,” tegas 
Daniel. 

Ia juga berharap tidak 
ada lagi komplain yang terjadi 
hanya karena menganggap 
ada bahan bakar yang harga
nya lebih mahal.• e. relation 

Mor viii

Himpunan WI raswasta 
Nasional Minyak dan Gas 
(H iswana Migas )  yang 
diselenggerakan di Hotel 
Borobudur Jakarta, 2122 
April 2014.

Dalam acara silaturahmi 
tersebut, diadakan penye
rahan simbol is AD/ART 

His  wana Migas yang baru 
yang disahkan oleh Direktur 
Pemasaran dan Niaga, 
dari Ketua DPD Hiswana 
Migas, Bayumi, kepada GM 
Marketing Operation Region 
II, Ageng Giriyono. 

Ageng  mengatakan, 
“Pertamina dan Hiswana 
Migas telah melalui sejarah 
yang panjang. Ke depan 
diharapkan hubungan ke
duanya menjadi lebih har
monis dari sebelumnya.” 

“Has i l  Munas  yang 
di lak sanakan di t ingkat 
pu sat perlu diketahui dan 
dilaksanakan sampai ke DPD 
dan DPC Hiswana Migas, 

serta Sales Representative 
yang merupakan perwakilan 
Pertamina di daerah setem
pat, terutama terkait peran 
Per tamina yang semakin 
penting, yaitu sebagai pem
bina dalam organisasi His
wana Migas,” katanya. 

Silaturahmi dilaksanakan 
di Kuto Besak, Palembang 
(5/6) dan dihadiri oleh seluruh 
pengurus DPD II Sumbagsel, 
DPC Pa lembang,  DPC 
Ba tu ra j a ,  DPC Lubuk 
Linggau, DPC Lahat, DPC 
Jambi, DPC Bengkulu, DPC 
Lampung dan DPC Bangka 
Belitung.•Mor ii

plaju – Refinery Unit (RU)  
III Plaju bekerja sama dengan 
MOR II Sumbagsel dan HSE 
Training Center Sungai Gerong 
menggelar Pertamina Career 
Counsel ing Days (CCD) 
2014, selama 2 hari, pada 
13 14 Mei 2014, di Gedung 
Patra Ogan.Aca ra dibuka 
oleh GM RU III, Mahendrata 

rU III dan MOr II gelar Career Counseling days
Sudibja, didampingi oleh 
perwakilan Direktorat SDM 
pusat, Sugiharto, serta tim 
manajemen RU III dan MOR II.

M a h e n d r a t a  s a n g a t 
mendukung penyelenggaraan 
CCD di unit  operasi .  Ia 
menjelaskan, untuk men ca
pai visi Perusahaan men jadi 
World Class Energy Company,  

memang perlu dilakukan 
akselerasi guna mencapai 
High Performing Organization, 
mendorong pengembangan 
kapabi l i tas peker ja dan 
meningkatkan Internal Equity. 
Salah satunya melalui CCD 
ini. “Kami berharap acara 
ini dapat menjadi agenda 
rutin tahunan, agar para 
pekerja dapat semakin peduli 
terhadap pengembangan dan 
pembinaan kariernya,” ujar 
Mahendrata.

Acara  yang d ihad i r i 
oleh para pekerja RU II dan 
MOR III ini menyediakan 
beberapa booth program, 
antara lain Graphologhy, Em-
ployee Assistance Program 
dengan ps iko log,  ser ta 
Career Counseling dengan 
internal konsultan dari fungsi 
SDM. CCD juga diisi dengan 

workshop pengembangan 
karir oleh Rene Suhardono 
dan investasi keuangan oleh 
Mieke Rini. 

Career counseling days ini 
merupakan agenda lanjutan 
dari acara Pertamina Career 
Counseling Days yang digelar 
oleh Direktorat SDM di Kantor 
Pusat  pada Maret  la lu. 
Sugiharto menjelaskan tujuan 
utama dari penyelenggaraan 
acara ini adalah untuk men
dekatkan diri fungsi SDM 
dengan pekerja sehingga 
dapat mengakomodir ke
bu tuhan pekerja dan mem
berikan pelayanan yang lebih 
baik lagi. “Kami berharap 
Direktorat HR dapat mem
peroleh banyak masukan 
penting guna pengembangan 
program SDM berkelanjutan 
lainnya,”ujarnya.•ru iii

Perwakilan Direktorat SDM, Sugiarto menjelaskan Career Path kepada tim 
manajemen RU III.
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Pertamina - SIkIB Bantu 
Masyarakat Bima
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Pertamina - UI Sepakati kerja Sama 
Pengembangan riset

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Rektor UI Muhammad Anis  
menandatangani nota kesepakatan bersama dalam pengembangan riset.
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depok - PT. Pertamina 
(Per sero) dan Universitas 
Indonesia, kembali  menjalin 
kerja sama dalam bidang 
Pendid ikan,  Pene l i t ian, 
dan Pengabdian kepada 
masyarakat. Kerja sama 
tersebut ditandai dengan 
penandatanganan Nota 
Kesepakatan Bersama oleh 
Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan dan Rektor 
UI Muhammad Anis di FMIPA 
UI Depok, pada (13/6).

Direktur Utama Perta
mina Karen Agust iawan 
menyampaikan kerja sama 
kali ini merupakan kelanjutan 
dar i  program tanggung 
jawab sosial perusahaan 
sebelumnya, khususnya 
d i  b idang  pend id i kan .  
Pertamina selama ini telah 
m e m b e r i k a n  b e r b a g a i 
program pendidikan seperti 
beasiswa, program edukasi 
melalui Cerdas Bersama 
Pertamina, OSN Pertamina, 
Pertamina Goes to School, 
hingga perbaikan sarana 
infrastruktur baik di tingkat 

biMa - Pertamina beserta Solidaritas Istri Kabinet 
Indonesia Bersatu (SIKIB) melakukan kunjungan 
ke Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (4/6). 
Selain melihat langsung kondisi masyarakat 
Bima, dilakukan peresmian program Bedah 
Rumah, Bedah Desa Madani Pertamina Bima 
dan peresmian Rumah Pintar yang merupakan 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 
Pertamina. 

Dalam program tersebut, Pertamina bekerja 
sama  dengan berbagai kementrian/Lembaga dan 
stakeholders, seperti Kementrian Pembangunan 
Daerah Tertinggal, Menristek, Menteri kesehatan, 
Menteri Perumahan rakyat, Menteri Pertanian, 
Menteri Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah, 
serta Universitas Gadjah Mada. 

Koordinator SME & SR Partnership Program 
Pertamina Kuswandi menyatakan, kunjungan 
bersama lembaga dan stakeholders tersebut 
merupakan bagian dari kegiatan pemberdayaan 
masyarakat di daerah tertinggal, sesuai dengan 
Peraturan Menteri BUMN  No.18/MBU/2013 
dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Kuswandi juga menjelaskan, melalui PKBL atau 
sekarang dikenal dengan SME & SR Partnership 
Program, Pertamina telah melakukan berbagai 
macam program sosial kemasyarakatan baik di 
bidang pendidikan, kesehatan, sarana umum, 
pe lestarian lingkungan, sarana ibadah, bantuan 
untuk korban bencana alam, dan program Bedah 
Desa Madani Pertamina (BDMP).

Program BDMP di Desa Lewintana Kabupaten 
Bima diawali dengan pengadaan air bersih yang 
saat ini debitnya mencapai 18 liter perdetik sebagai 
air baku sepanjang waktu yang bisa mengairi lahan 
pertanian seluas 300 hektar. Selama ini lahan 
tersebut sangat tandus dan hanya mengandalkan 
air hujan sehingga penanaman hanya bisa 
dilakukan setahun sekali. 

Selanjutnya, Pertamina memberikan ban
tuan pembangunan sarana seperti kandang 
komunal yang dilengkapi instalasi biogas untuk 
menghasilkan energi terbarukan dan pupuk 
organik. Termasuk pembangunan mushola dan 
balai pertemuan. Sekarang ini, tempat tersebut 
telah menjadi wadah aktifitas bagi masyarakat 
serta dinas teknis terkait untuk mengembangkan 
pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 
sehingga tempat tersebut dinamakan Kampus 
masyarakat BDMP.

Selain meresmikan BDMP Dilewintana, 
Pertamina bersama stakeholder  la innya 
memberikan bantuan bibit tanaman, peralatan 
sekolah, bingkisan sembako, operasi katarak, 
bibir sumbing dan Hernia, serta mengadakan 
penyuluhan narkoba dikampus STKIP Bima serta 
diakhiri dengan peresmian Rumah Pintar Mbojo 
yang berada dilingkungan TBBM  Bima. 

Sementara Ketua SIKIB Ratna Djoko Suyatno 
dan Bupati Bima H Syafrudin HM Nur Mpd menga
p re siasi kepedulian Pertamina tersebut.kuntoro

karaWang - Tak kurang 
dari 400 siswa sekolah SMP 
dan SMA antusias mengikuti 
rangkaian acara Penyuluhan 
Kesehatan Lingkungan dan 
Pembinaan Karakter (KLPK) 
sejak dini yang dilakukan oleh 
Pertamina EP Asset 3. Kali ini 
program KLPK menyambangi 
dua sekolah di Kabupaten 
Karawang yang masuk dalam 
wilayah Field Tambun dan 
Field Subang, yaitu SMK 
Jayabeka 02 SMP Negeri 3 
Tirtajaya, pada (21 – 22/5). 

Dengan program penyu
luhan tersebut, Pertamina EP 
berharap dapat mencetak 
ge nerasi bangsa yang berka
rakter mulia dan mempunyai 
wawasan yang baik da lam 
menjaga kesehatan l ing
kungannya. 

“Semoga melalui penyu
luhan in i  adikadik bisa 
men dapat pengetahuan 
baru mengenai pentingnya 
menjaga kesehatan dir i , 
lingkungan tempat tinggal dan 
sekolah,” ujar Government 

sekolah maupun perguruan 
tinggi. 

“Kerja sama ini menjadi 
bentuk nyata hubungan 
mutualisme antara entitas 
bisnis dengan dunia pen
didikan untuk ikut mengem
bangkan kua l i t as  SDM 
s e   k a l i g u s  m e n d u k u n g 
p e r u s a h a a n  m e n g e j a r 
kebutuhan SDM da lam 
men capai Pertamina se
bagai energy global com-
pany , ”papar Karen. Dia 
juga menekankan prioritas 
pe ngembangan riset yang 
sangat berpeluang untuk 
energi masa depan yakni 
teknologi gas. 

Sementara itu, Rektor 
Uni versitas Indonesia Mu
hammad Anis, menyatakan 
terima kasih kepada Perta
mina atas kepeduliannya 
dalam dunia pendidikan, 
khususnya di Universitas 
Indonesia. “Sumbangsih 
Pertamina kepada UI antara 
lain diwujudkan dalam bentuk 
pembangunan laboratorium 
komputer dan sains, fasilitas 

olahraga, serta salah satunya 
adalah Laboratorium Multi
disiplin Pertamina di FMIPA UI 
dan saat ini kerja sama dalam 
pengembangan riset,”ujar 
Anis. 

Terkait pengembangan 
riset teknologi gas, Anis 
mengungkapkan besarnya 
perhatian UI sejak awal untuk 
pengembangan teknologi 
energi masa depan tersebut. 
“Sejak awal kami memiliki 
jurusan teknologi gas, yang 
belakangan namanya ber

ubah menjadi teknik kima, 
karena harus menyesuaikan 
kebijakan pemerintah. Kami 
akan berusaha maksimal 
kesana,”kata Anis. 

Anis menambahkan kerja 
sama ini diharapkan bisa 
menjadi model bagi institusi 
atau badan usaha dalam 
upaya mengembangkan dan 
memajukan dunia pendidikan, 
khususnya dalam mendorong 
kualitas sumber daya manusia 
dengan menggandeng pergu
ruan tinggi.•dsu

& PR Assistant Manager 
Pertamina EP Asset 3, Dian 
Hapsari. Ia berharap bantuan 
sarana dan prasarana yang 
diberikan dapat membantu 
kelancaran kegiatan belajar 
dan mengajar (KBM) yang 
berlangsung di sekolah. 

Kepala Sekolah SMP 
Negeri 3 Tirtajaya menyam
paikan apresiasinya atas 
kepedulian Pertamina kepada 
anak didiknya.  Karena, selain 
memberikan penyuluhan, 
sebe lumnya  Pe r tam ina 
juga memberikan bantuan 
pendidikan dalam bentuk lain.

“ Insya Al lah bantuan 
buku yang diberikan Perta
mina dapat memberikan 
man faat bagi para siswa. 
Kami juga mengucapkan 
terimakasih yang sebesar
besarnya atas bantuan 
15 unit komputer kepada 
sekolah kami sebelumnya, 
Alhamdulillah, sampai saat 
ini masih digunakan untuk 
kelancaran kegiatan belajar 
anakanak siswa sekolah ini,” 

ujarnya. 
Se la in  mendapatkan 

materi seputar Kesehatan 
Lingkungan dan Pembinaan 
Karakter yang dipresentasikan 
secara interaktif dari para 
pemateri, juga ditampilkan 
kreasi kreatif dari para sis
wa. Seperti, marawis yang 
dilantunkan dengan merdu 
pada  saa t  pembukaan 
acara oleh para siswa SMK 
Jayabeka 02 dan  tarian 
tradi sional khas Kabupaten 
Karawang. 

Program penyuluhan 
ini rencananya juga akan 

menyambangi kabupaten 
lainnya yang berada di sekitar 
wilayah kerja Pertamina EP 
Asset 3. Untuk rangkaian 
roadshow  se l an ju tnya , 
program KPKL akan diadakan 
d i  Kabupaten C i rebon, 
Indramayu dan Bekasi. 

Tujuan jangka panjang 
program ini adalah untuk 
memberikan dampak positif 
mela lu i  edukasi  kepada 
masya rakat ring I perusahaan 
sehingga secara tidak lang
sung dapat mendukung 
ke giatan operasional peru
sahaan.•arsy
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field jambi Menanam, 
untuk Muaro jambi 
yang Lebih hijau

jalan hotmix untuk Masyarakat  Tanggamus
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KASDAM II/Sriwijaya Brigadir Jenderal TNI Toto S. Moerasad dan Direktur Utama 
PT PGE Rony Gunawan usai menandatangani nota kesepahaman.

Bantuan Pendidikan Phe diving Club di Pulau Seribu
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paleMbang - PT Pertamina 
Geothermal Energy (PGE) 
melakukan penandatanganan 
nota kesepahaman dengan 
Komando Daerah Militer II/
Sriwijaya tentang pembuatan 
sarana dan prasarana serta 
pengamanan di area operasi 
dan proyek PT PGE di wilayah 
Komando Daerah Militer II/
Sriwijaya. Penandatanganan 
dilakukan di Makodam II/
Sriwijaya pada Kamis, 12 
Juni 2014. 

Dokumen kesepakatan 
ini ditandatangani oleh Di
rektur Utama PT Pertamina 
Geo thermal Energy, Rony 
Gunawan dan Kepala Staf 
KODAM I I /SR IW IJAYA , 
Brigadir Jenderal TNI Toto S. 
Moerasad (Kasdam).

Dengan ditandatangani
nya dokumen kesepakatan ini 
maka kedua belah pihak telah 
sepakat untuk melakukan 
kerja sama, salah satunya 
dalam pekerjaan peningkatan 
jalan akses Ulubelu se panjang 
16 KM yang dilaksanakan 
mulai 23 Juni 2014 dan 
ditar getkan selesai dalam 
180 hari. Peningkatan jalan 
dilakukan mulai jalan ujung 
Pekon Gunung Megang 
d a n  S i m p a n g  M u a r a 
Dua, Kecamatan Ulubelu, 
Kabupaten Tanggamus, 
Provinsi Lampung.

Jalan akses Ulubelu ber
peran penting dalam meng
gerakkan roda perekonomian 
dan sangat membantu warga 
untuk menjalankan aktivitas 

seharihari, disamping se
bagai akses utama menuju 
lapangan Ulubelu. Pertamina 
berharap 38.000 penduduk 

yang tersebar di 16 pekon 
di Kabupaten Tanggamus 
ini dapat menjaga dan me
melihara jalan bersama ini.•pge

p l a j u  –  M e n g u s u n g 
tema “Setetes Darah Anda 
Menolong Sesama”, RU III 
Plaju bekerja sama dengan 
Rumah Sakit Pertamedika 
Plaju mengadakan kegiatan 
donor darah di Poliklinik Per
ta medika Plaju, pada (5/6). 
Kegiatan ini dibuka oleh Dody 
Alamsyah selaku Direktur 
Pertamedika Plaju beserta 
dr. Retnowati, Medical Area 
Manager Sumbagsel. 

Kegiatan yang merupakan 
agenda rutin triwulan se
tiap tahunnya, selalu men
dapatkan respon yang positif 
di kalangan pekerja RU III. 

jakarta - PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) Diving Club 
kembali melakukan Charity 
Diving, pada 78 Juni 2014, 
di Pulau Sepa, Kepulauan 
Ser ibu ,  Jaka r ta  U ta ra . 
Bantuan pendidikan berupa 
bukubuku pengetahuan 
umum/sains, alat peraga 
pendidikan dan peralatan 
olahraga diberikan kepada 
SD Negeri 01 Pulau Harapan. 
Selain charity, dilakukan pula 
penyelaman oleh 16 diver 
PHE di perairan Pulau Sepa.

W a h y u  W i j a n a r k a , 
Koordinator PHE Diving Club 
mengatakan, “Bantuan ini 
merupakan wujud peduli kami 

Muaro jaMbi – Wakil Bupati Muaro Jambi 
secara simbolis melakukan penanaman pohon 
penghijauan dalam rangkaian peringatan 
Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2014 
tingkat Kabupaten Muaro Jambi di SMAN 13 
Muaro Jambi Desa Tanjung Pauh Kecamatan 
Mestong km. 35, pada  (7/6).

PT Pertamina EP Asset 1 Field Jambi 
secara simbolis menyerahkan bantuan 1.200 
bibit pohon buah dan ekologi kepada BLHD 
Muaro Jambi. Seluruh bibit pohon tersebut 
akan ditanam di perkantoran dinas, sekolah
sekolah serta fasilitas umum lainnya di wilayah 
Kabupaten Muaro Jambi.

Wakil Bupati Muaro Jambi, Kemas Mu
hammad Fuad menyampaikan arti penting 
dari kegiatan penghijauan yang dilakukan 
sebagai antisipasi dari dampak pemanasan 
global. Penghijauan, pembuatan lubang 
resapan biopori, kegiatan 3R dan beragam 
program rehabilitasi lingkungan lainnya 
menjadi suatu kebutuhan mengingat kondisi 
alam sekitar sudah cukup memprihatinkan. 
Kemas juga menyampaikan apresiasi kepada 
semua pihak yang ikut andil dalam gerakan  
penyelamatan lingkungan, khususnya peran 
aktif PT Pertamina EP Field Jambi untuk turut 
menghijaukan Muaro Jambi. 

Di samping memperingati Hari Lingkungan 
Hidup Sedunia, acara yang digelar oleh 
Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) 
Kabupaten Muaro Jambi tersebut sekaligus 
menggandeng Dinas Pendidikan Kabupaten 
Muaro Jambi untuk meresmikan tiga sekolah 
baru di kabupaten Muaro Jambi. Yaitu, SMA 
11 di Kecamatan Jambi Luar Kota, SMA 
13 di Kecamatan Mestong dan SMA 14 di 
kecamatan Bahar Utara kabupaten Muaro 
Jambi.

Dalam waktu dekat PT Pertamina EP Field 
Jambi akan melakukan kegiatan penghijauan 
di sekolahsekolah bekerja sama dengan 
BLHD Kab. Muaro Jambi untuk mewujudkan 
sekolah bermutu berwawasan lingkungan. 

Di tempat terpisah, PT Pertamina EP 
Field Jambi juga melaksanakan program 
penghijauan di Pemayung Kabupaten Ba
tanghari  dan di Kabupaten Kerinci ber
sama Yayasan Amdal Indonesia Cabang 
Jambi sebagai bentuk komitmen tinggi 
dari perusahaan untuk tumbuh bersama 
lingkungan.•irpan

Penanaman bibit secara simbolis oleh Wakil Bupati Muaro 
Jambi.

terhadap dunia pendidikan, 
khususnya di Kepulauan 
Seribu. Kami memilih tempat 
ini karena lokasi ini dekat 
dengan wilayah kerja kami 
(PHE ONWJ). Kami juga 
sering melakukan aktifitas 
penyelaman di sekitar Ke
pulauan Seribu ini. Jadi ke
giat an kami kali ini selain 
kepedulian terhadap ling
kungan juga kami perduli 
ter hadap lingkungan seki
tar dalam hal ini dunia pen
didikan”.

Bantuan diterima oleh 
Nawangsih, bendahara se
kolah. “Mewakili Kepala Se
kolah, saya mengucapkan 

terima kasih atas kepedulian 
PHE Diving Club. Bantuan 
pendidikan akan sangat 
membantu meningkatkan 
efekt iv i tas penyampaian 
materi pendidikan dan buku
buku akan digunakan untuk 

melengkapi perpustakaan 
sekolah,” jelasnya.  Nawang
sih ber harap, bantuan ini 
dapat ber kelanjutan sehing
ga  meningkatkan kua li tas 
pendidikan dasar di Ke
pulauan Seribu.•phe

rU III Plaju adakan donor darah
Hal ini dibuktikan dengan 
banyaknya peserta donor 
darah yang diikuti oleh 130 
peker ja, melebihi  target 
yang melebihi target yang 
memprediksi 100 peserta.

“Saya sangat menga
presiasi pekerja yang ber
kontribusi dalam donor darah.
Ini merupakan suatu bentuk 
kepedul ian t idak hanya 
kepada sesama, namun juga 
terhadap kesehatan kita. 
Karena, donor darah dapat 
meningkatkan kesehatan 
karena dengan mendonorkan 
darah tubuh kita dapat men
stimulasi pembuatan darah 

baru,” ujar Dody. 
Hal yang sama disam

paikan dr. Retnowati. “Dengan 
adanya acara ini, menunjukkan 
besarnya perhatian Pertamina 
terhadap kesehatan pekerja 

serta bentuk nyata kontribusi 
perusahaan pada upaya 
penerapan healthy lifestyle di 
lingkungan RU III Plaju” ujar 
Retno.•ru iii
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S I N O P S I S

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),  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.

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.•perpustakaan
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11

Progress Pendaftaran CIP Triwulan II :
“Masih Bergerak Lambat”

oleh Adriwal  Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Pada saat ditetapkan bahwa kegiatan improvement dan 
inovation menjadi bagian dari KPI  tahun 2014 ini,  satu harapan 
yang terbayang  adalah target pencapaian akan dengan 
mudah didapat. Namun demikian sampai menjelang akhir TW 
II progress pencapaian masih berjalan lambat walaupun telah 

mendekati batas waktu pendaftaran tema/gugus. Pertanyaan muncul apakah belum 
cukup dijadikan kewajiban untuk dapat memenuhi target tersebut ????

Continuous improvement program 
(C IP )  merupakan  s i s tem un tuk 
menyelesaikan permasalahan pekerjaan 
dan ide inovasi, bukan pekerjaan 
tambahan. Dalam rangka menanamkan 
pemahaman tersebut serta menyamakan 
persepsi dalam perhitungan target akhir, 
maka pada awal tahun inipun juga telah 
dilaksanakan sosialisasi dan teknis 
perhitungan KPI kepada  setiap pimpinan 
atau perwakilan  person in charge (PIC) 
KPI dari seluruh Fungsi di Kantor Pusat 
dan juga sosialisasi kepada semua Unit 
Operasi/ Region dan Anak Perusahaan 
melalui semua PIC QM nya masingmasing.

Disamping program sosialisasi kepada seluruh Unit Operasi/Region/Anak 
Perusahaan (UO/Reg/AP) yang disampaikan secara simultan  termasuk di Fungsi 
Kantor Pusat. Pelaksanaan audit CIP juga telah  dilakukan mulai dari awal April 
2014 yang lalu. Proses audit adalah bagian dari proses berkelanjutan atau lingkaran 
proses CIP secara keseluruhan. Audit yang dilaksanakan adalah dalam rangka 
menjaring dan mendorong semua proses ide yang muncul dari semua sentra lokasi 
kerja. Selama proses audit kegiatan juga dilakukan coaching (bimbingan kegiatan) 
kepada semua Gugus dalam mendorong penyelesaian proses CIP dengan lancar. 

Dari hasil pelaksanaan audit kegiatan dan pendaftaran tema CIP sampai saat 
ini secara overall masih bergerak lambat baru mencapai 4,54% (knowledge sharing 
0.349% dan innovation 8,73%) dari target min KPI OOM 5% (knowledge sharing 
5% dan innovation 5%). 

  

 

Pendaftaran tema CIP hingga akhir Triwulan II diharapkan bisa dilakukan segera 
mengingat batas akhir keikutsertaan dalam Forum Presentasi sesuai ketentuan yang 
telah ditetapkan di Korporat. Seluruh CIP yang didaftarkan diluar jadwal tersebut 
tidak bisa diukutsertakan dalam  Forum CIP tahun ini atau ditunda tahun depan.

Untuk mendorong pencapaian target yang telah ditetapkan, Fungsi Quality 
Management siap membantu proses penggalian ide improvement dan inovasi 
serta coaching (bimbingan) penyelesaian hasil kegiatan CIP, Anda undang,…Kami 
datang… dan kita selesaikan.

Tunggu apa lagi… Planning… Doing… Checking… and  Action…

Salam Mutu!
Keep Innovating! Keep Improving!  

Gambar Grafik Pencapaian KPI Knowledge Sharing & Innovation Tahun 2014
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Seminar kiat Sukses Manajemen keuangan keluarga di rU IV Cilacap

CilaCap -  Dalam rangka memperingati hari ulang 
tahunnya yang ke14, Persatuan Wanita Patra (PWP) RU IV 
menggelar berbagai macam kegiatan. Salah satunya dengan 
menggelar bakti sosial yang ditujukan untuk tujuh PAUD 
(Pendidikan Anak Usia Dini) yang berlokasi di Kelurahan 
Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah.

Bantuan yang diberikan antara lain meja, kursi, kipas 
angina, rak sepatu, lemari arsip, alat bermain, papan tulis, 
boneka tangan, timbangan injak, tikar busa, jam dinding, dan 
ayunan yang diserahkan secara simbolis oleh Ketua PWP RU 
IV Eva Edy Prabowo. Bantuan diterima oleh perwakilan dari 
PAUD Taman Pamulang Kutawaru dengan disaksikan oleh 
Kepala Kelurahan Kutawaru Narso S.Sos di Balai Kelurahan 
Kutawaru, pada (13/5).

Apresiasi ditunjukkan oleh Kepala Kelurahan Kutawaru 
Narso yang menyatakan rasa bangga dan terima kasihnya 
kepada RU IV atas perhatian yang diberikan kepada warga 

pangkalan susu – Dalam rangka memperingati 
HUT ke14 Persatuan Wanita Patra (PWP), PWP Tingkat 
Wilayah PT Pertamina EP Asset 1 Field Pangkalan Susu  
mengadakan  berbagai kegiatan sosial.

Pada (3/6), PWP Tingkat Wilayah PT Pertamina EP Asset 
1 Field Pangkalan Susu mengadakan bakti sosial  kepada 
para anak yatim yang berdomisili di sekitar area perusahaan 
dan kunjungan di Pondok Pesantren  Darul Sa’adah Desa 
Sei Siur dan Pondok Pesantren Mardotullah Desa Tanjung 
Pasir Kecamatan Pangkalan Susu dengan pemberian paket 
sembako berupa beras, minyak goreng, telur dan mie instan.  

Keesokan harinya, di Gedung Petroria, PWP melak
sanakan bazaar  dibarengi dengan  lomba menyanyi untuk 
ibuibu. Pengunjung yang terdiri dari pekerja beserta 
keluarga, masyarakat sekitar dan TKJP menikmati jajanan di 

Kutawaru melalui program CSR. 
Pada kesempatan yang sama, PWP Pertamina RU 

IV juga menyerahkan bantuan biaya operasional masjid 
sebesar Rp 2,5 juta untuk pengurus Masjid Al Furqon 
Ujungalang Kampung Laut.•ru iv

stand makanan sambil diiringi lagu lagu dari peserta lomba 
nyanyi ibu – ibu dan atraksi angklung dari siswa TK dan 
band SMP Dharma Patra.

Stand sembako murah dikhususkan hanya melayani 
para pengunjung yang mayoritas ibuibu rumah tangga 
warga sekitar perusahaan.•pep p.susu

jakarta – Persatuan Wanita Patra Pusat menggelar 
Pelatihan Kesekretariatan bagi sekretaris di jajaran seluruh 
Direktorat, di Gedung Wanita Patra Simprug, pada (10/6). 
Acara diikuti sekitar 50 peserta. Mereka  diberi pelatihan 
seperti etika berkomunikasi, interpersonal skill dan human 
relations yang diisi oleh wakil direktur ASMI Education 
Center (AEC) Asmulyati Azhar.  Sementara Ast. Manager 
Office Managemet Niken Kastubamani  membahas tentang 
administrasi proses pengelolaan suratmenyurat dinas 
perusahaan, sampai menata dokumen penting.

Ketua umum PWPP Kania Afdal Bahaudin menyatakan, 
pelatihan ini diperlukan bagi anggota PWP yang menjalankan 
fungsi kesekretariatan di masingmasing PWP Direktorat. 

Kania berharap pelatihan ini dapat menambah wawasan 
kesekretariatan sehingga dapat menjalankan tugas lebih 
efektif.•adityo 

CilaCap – Pengelolaan keuangan seringkali menjadi 
permasalahan yang timbul dalam keluarga, terlebih lagi pasangan 
muda yang baru menjalani tahuntahun pertama kehidupan 
berumah tangga. Permasalahan tersebut apabila dibiarkan 
dapat menyebabkan dampak negatif bagi keharmonisan rumah 
tangga. Untuk itu, RU IV berkomitmen mencegah hal tersebut 
dengan menyelenggarakan seminar keluarga yang bertajuk 
“Kiat Sukses Manajemen Keuangan Keluarga”, di Gedung Patra 
Graha Cilacap, belum lama ini.

Seminar yang dihadiri oleh GM RU IV Edy Prabowo dan tim 
manajemen RU IV ini diperuntukkan bagi seluruh pekerja dan 
keluarga. Dalam sambutannya, Edy berharap pekerja RU IV  
diharapkan dapat lebih bijaksana  dalam mengatur keuangan, 
mengendalikan gaya hidup, dan menumbuhkan jiwa investasi 
yang aman sehingga makin sejahtera.

RU IV menghadirkan praktisi manajemen keuangan dari 
Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus seorang entrepreneur 
andal,  H. Ibnu Wahid Fakhrudin Aziz.  Ia mengingatkan, ada 

delapan indikator seseorang tergolong sehat secara finansial 
yakni memiliki dana darurat, mampu mengelola hutang, memiliki 
tempat tinggal, memiliki dana pendidikan, memiliki tabungan hari 
tua, mampu mengendalikan gaya hidup, memiliki asuransi, dan 
mengetahui portofolio keuangan keluarga.

Ibnu juga menjelaskan bagaimana mengelola hutang dan 
berinvestasi mulai dari bentuk deposito, saham, logam mulia, 
properti, reksadana, hingga kartu kredit sehingga mendatangkan 
keuntungan yang maksimal bagi seseorang.• ru iv

Bekerja sesuai target dari kantor mungkin tak cukup. 
Anda juga harus menjaga perilaku dan ucapan supaya 
terhindar dari masalah. Untuk itu, hindari mengucapkan 
katakata terlarang ini di kantor.

“ini tidak adil”. Keadilan adalah segalagalanya. Namun, 
tak semua situasi seharihari di kantor bisa berjalan adil 
seperti yang Anda mau. Bila ada hal yang Anda rasa tak 
adil, jangan langsung bertindak vokal dan melaporkan 
kepada atasan. Lebih baik Anda lakukan analisis, di mana 
letak ketidakadilan perusahaan lalu pikirkan cara terbaik 
menyampaikannya. Persiapkan juga argumen yang akan 
Anda kemukakan karena kebanyakan perusahaan lebih 
mementingkan reputasi, nama baik, dan citra perusahaan 
ketimbang keadilan.

“akan saya coba”. Banyak orang beranggapan bahwa 
kata “coba” mengandung makna yang lebih sopan untuk 
merespon tanggung jawab baru. Nyatanya, kata “coba” 
justru mengindikasikan kurangnya rasa percaya akan 
kemampuan Anda sendiri. Bila Anda merespon dengan 
kalimat, “akan saya coba,” untuk setiap permintaan 
atasan, Anda seakan memberi ruang pada kemungkinan 
adanya kegagalan. Saran dari website Adviceguide, 
lakukan saja perintah atasan dengan maksimal kemudian 
minta maaf bila Anda tidak berhasil melakukannya.

“terserah”. Menjawab atasan dengan kata “terserah” 
merupakan penghinaan. Pada dasarnya, kata “terserah” 
mencerminkan kejengkelan kepada lawan bicara saat 
diucapkan. “Terserah” dalam tingkat retoris juga bisa 
berarti merendahkan atasan dan pihak lain. Lebih baik 
Anda berikan jawaban tegas seperti “iya” atau “tidak” 
untuk memberi kesan teguh pendirian.

“lihat nanti saja, ya!”. Kalimat ini mengindikasikan 
penundaan keputusan tanpa batasan waktu yang jelas. 
Selain itu, kalimat di atas juga kerap digunakan sebagai 
kalimat pengganti rasa penyesalan akan keputusan yang 
telah dibuat namun tidak disepakati bersama.

“tidak bisa” atau “tak mungkin” atau “Mustahil”.
Kalimat senada sangat tidak pantas diucapkan dalam 
lingkungan kerja. Seluruh kalimat tersebut bernada 
keputusasaan dan memberi kesan Anda sudah kehabisan 
ide untuk berpikir dan tak berusaha mencari solusi 
lain.•taboidnova.com (sumber: Wisebread)



13No. 25
Tahun L, 23 Juni 2014

Fo
to

 : 
A

D
IT

Y
O

KRONIKA

Perahu Sam Pho kong ala MOr IV Meriahkan hUT kota Semarang
seMarang – Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke467 kota Semarang, Pertamina berpartisipasi dalam kegiatan 
festival perahu hias di Banjir Kanal Barat Pusponjolo Semarang, pada (17/5). Perahu hias Pertamina Marketing Operation 
Region IV bertema Sam Pho Kong yang merupakan salah satu ikon legendaris kota Semarang  mengundang decak kagum 
para pengunjung. Promosi produkproduk unggulan baik Elpiji, Lubricants dan BBM menghiasi ornamen kapal Pertamina. 
Sebanyak 20 perahu hias dari berbagai instansi dan perusahaan menyemarakkan kegiatan festival perahu hias yang turut 
dihadiri oleh Walikota Semarang Hendar Prihadi. Selain mengikuti festival perahu hias, Pertamina juga memasarkan produk 
Bright Gas dan Pertamax dalam acara yang dikemas ala pesta rakyat ini. Acara ditutup dengan pelepasan 5000 lampion 
serta pagelaran wayang semalam suntuk.•Mor iv
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Sosialisasi Penyesuaian harga elpiji 12 kg secara Bertahap 
di kelurahan Mampang Selatan
jakarta – Perwakilan dari Pertamina Oneng Supendah, Lurah Mampang Prapatan Jaenudin, dan perwakilan dari 
organisasi kepemudaan menyampaikan Sosialisasi Penyesuaian Harga Elpiji 12 Kg secara Bertahap di Kantor Kelurahan 
Mampang Selatan , Jakarta pada hari Jumat (30/5). Pertamina melakukan sosialisasi di 10 titik Jabodetabek sebagai bagian 
dari rencana menaikkan harga Elpiji 12 kg secara bertahap sampai tahun 2016 hingga mencapai harga keekonomian.•PRIYO

Mahasiswa Chinese University kunjungi Pertamina                                                                                                                                        
                                                                                                                                                 
jakarta -  Pertamina mendapat kunjungan dari  rombongan mahasiswa The Chinese University of Hongkong 
yang melakukan studi ke berbagai perusahaan papan atas Indonesia, BUMN maupun swasta.  Rombongan diterima 
oleh VP Corporate Communication Ali Mundakir di Gedung Utama Lantai 21, pada Selasa (20/5). Rombongan terdiri 
dari 48 mahasiswa setingkat S2, dipimpin 2 dosen pembimbingnya, yaitu John Lai dan Joice Chan. Mereka juga 
mendengarkan  pemaparan dari VP Corporate Strategic Planning Heru Setiawan dan Capital Market Manager  Kornel 
Soemardi. Selain Pertamina, mereka juga mengunjungi Sekolah Pasca Sarjana IPB, Bogasari,  Siloam Gleneagles, 
Adaro Energy, dan Tempo Scan.•urip
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dikreg XLI Sesko  TnI kunjungi rU V Balikpapan
balikpapan – Refinery Unit V (RU V) menerima kunjungan peserta  Dikreg XLI Sesko TNI dalam rangka kegiatan Kuliah 
Kerja Dalam Negeri (KKDN) Kalimantan Timur. Rombongan diterima oleh GM RU V Balikpapan Achmad Fathoni dan 
jajaran manajemen RU V. Dipimpin oleh Brigjen TNI Nunu Nugraha, 43 personel yang terdiri dari Kpakar, staff dan perwira 
siswa menyimak penjelasan tentang strategi serta proses bisnis RU V dan MOR VI Balikpapan.  Brigjen TNI Nunu Nugraha 
memaparkan bahwa Pertamina merupakan salah satu stakeholder yang memiliki kontribusi penting bagi Sesko TNI. 
“Pertahanan wilayah harus dilakukan secara proporsional dan melibatkan TNI serta komponenkomponen masyarakat. 
Maka, sinergi antar TNI dan para stakeholder mutlak dibutuhkan,” ungkap Nunu. Ia juga mengapresiasi Pertamina yang 
memberikan kesempatan kepada para perwira siswa  untuk mempelajari, memahami dan mengkaji kondisi satuan serta 
mengkaji  potensi suatu wilayah dengan berbagai permasalahan yang dihadapi.•ru v

Fo
to

 : 
 R

U
 IV

grand Safety Talk kOPaMa group  di rU IV Cilacap
CilaCap –  RU IV melalui Koperasi Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma atau yang dikenal dengan sebutan KOPAMA 
menunjukkan kepeduliannya terhadap aspek keamanan personil perusahaan lewat acara Grand Safety Talk KOPAMA 
Group. Melalui kegiatan ini, RU IV mengharapkan peningkatan kesadaran akan aspek keamanan dan keselamatan kerja  
dapat tercapai. Bertempat di Griya Patra, sekitar 500 Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) yang tergabung dalam KOPAMA 
Group mengikuti kegiatan ini. Grand Safety Talk tersebut merupakan bagian rangkaian acara Safety & Security Awareness 
yang secara rutin dilakukan oleh KOPAMA setiap tahun. Turut hadir dalam acara tersebut Manajer KOPAMA Setyoko 
Warsad serta HSE Officer Arjon Siagiaan, dan Security Officer Samsudin Senen.  Dalam kesempatan tersebut, dilakukan 
pula sosialisasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai lembaga sosial yang akan memberikan jaminan 
terhadap pekerja dan keluarga jika terjadi resiko yang sebelumnya masih dikelola oleh JAMSOSTEK.• ru iv



14No. 25
Tahun L, 23 Juni  2014KIPRAH

anak perusahaan
Fo

to
 : 

PH
E

Sistem Sinergi 
Optimalisasi 
Produksi Phe

PPn Sambut Potensi Besar di kPPT dumai

PPn Perkenalkan 
Patra Batu Bintang 
Commercial estate
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kontrak feed ePC a Unitisasi jambaran-Tiung 
Biru ditandatangani

Fo
to

 : 
P

E
P

C

jakarta – Pada 4 Juni 2014 di Hotel JW Marriott Jakarta, 
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menyelenggarakan pre-launch 
dan pertemuan bisnis Kawasan Pengembangan Pelabuhan 
Terpadu (KPPT) yang terletak di Dumai, Provinsi Riau.  Di 
hadapan puluhan calon investor dan customer, Direktur Utama 
PPN Ferdy Novianto memaparkan berbagai potensi peluang 
bisnis yang dapat dikembangkan di atas lahan seluas 244 Ha 
milik PPN tersebut. 

Selain Dirut PPN, Walikota Dumai Khairul Anwar menyam
paikan dukungan penuh terhadap proses pengembangan 
infrastuktur dan izin KPPT PPN yang diberi nama “Patra Batu 
Bintang Commercial Estate” ini.  Rencana pengembangan 
kawasan ini terangkum dalam masterplan yang ditandatangani 

duMai –  PT Pertamina 
Patra Niaga (PPN) menge nali 
potensi pesatnya pertum
buhan ekonomi pro vinsi Riau.  
Salah satu kegiatan untuk 
membuka peluang pasar 
baru dan merangsang bisnis 
kawasan industri di Indonesia 
serta regional adalah Dumai 
Expo dan Indonesia City Expo 
yang diresmikan oleh Walikota 
Dumai Khairul Anwar pada 

jakarta -  Bertempat di 
Gedung Patra Office Tower 
lantai 5,  pada 6 Juni 2014, 
dilakukan penandatanganan 
Kontrak Front End Engineering 
D e s i g n  ( F E E D )  u n t u k 
Engineering, Procurement 
and Construction A (EPC 
A) – Gas Processing Facility 
Proyek Pengembangan Gas 
Lapangan Unitisasi Jambaran 
– Tiung Biru (Proyek JTB). 
Sebelum penandatanganan 
kontrak, dilakukan pra kualifi-
kasi dan proses tender untuk 
pengadaan kontrak FEED 
EPC A ini. 

Peker jaan Front End 
Engineering Design (FEED) 
untuk Pembangunan Fasilitas 
Pemrosesan gas dengan 
kapasitas rancangan 330 
MMSCFD (gross) meliputi 
Flowline, Well Pads facilities, 
Gas Processing Plant, Sales 
Gas Pipeline & Metering 
Station, CO2 Compression 
& Injection System, Utility 

bandung - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 
menggelar Workshop Monitoring Sistem Sinergi 
Optimalisasi Produksi (SSOP) I  2014 di Hyatt 
Regency, Bandung, 46 Juni 2014.  Acara 
yang digagas Fungsi Operations & Production 
Performance tersebut dihadiri Direktur Utama 
PHE, Ign. Tenny Wibowo, Direktur Operasi & 
Produksi PHE, Bambang Kardono, VP Technical 
Support, VP UTC dan para GM JOB/BOB/APH 
serta perwakilan AP PHE lainnya.

Tenny Wibowo mengungkapkan, “Melalui 
monitoring SSOP ini kita berharap dapat 
mengoptimalkan produksi PHE dimana semua 
perwakilan AP PHE yang hadir dapat berperan 
aktif dan memberikan kontribusinya untuk 
meningkatkan produksi. Tahun ini adalah tahun 
dimana PHE akan deliver performance dan setting 
higher target karena dapat mewujudkan citacita 
PHE world class”. 

Pada kesempatan yang sama, Bambang 
Kardono mengatakan, latar belakang acara 
monitoring SSOP disebabkan belum adanya 
proses monitoring dan tracking implementasi hasil 
SSOP.  “Disamping meningkatkan sinergi antar 
fungsi dan AP PHE, saya berharap, dari hasil 
workshop ini dapat terwujud dalam peningkatan 
produksi PHE, sekaligus menjadi sarana untuk 
meningkatkan silaturahmi keluarga besar PHE,” 
ujarnya.

Fungsi Operations & Production Performance 
sebagai koordinator pelaksana workshop, dalam 
laporannya menyampaikan, sampai saat ini sudah 
dilakukan sebanyak 9 kali SSOP di 7 AP PHE 
dan menghasilkan 283 Project One Sheet (POS). 
Melalui Workshop Monitoring SSOP ini, hasil 
SSOP tersebut akan dimonitor dan di-challenge 
untuk menjadi dasar panduan meningkatkan dan 
mengoptimalisasi produksi anakanak perusahaan 
PHE.

Selama pelaksanaan workshop, sebanyak 
tujuh anak perusahaan PHE dalam presentasinya 
menyampaikan  progress status POS, kendala 
yang dihadapi, dan success story dari implementasi 
POS serta challenge session untuk setiap POS 
yang ditampilkan dengan melibatkan seluruh 
peserta, panelis dan  perwakilan dari institusi 
pendidikan sebagai observer workshop.

Acara workshop SSOP ditutup pada 6 Juni 
2014 oleh Fungsi Operations & Production 
Per formance dengan memaparkan beberapa 
kesimpulan sebagai hasil pembahasan dalam 
workshop monitoring SSOP.•phe

system, serta Operation 
& Suppor t ing Bu i ld ing . 
Jangka waktu pelaksanaan 
selama sepuluh bulan untuk 
pekerjaan FEED dan delapan 
bulan untuk pekerjaan Post 
FEED.

Kontrak ditandatangani 
oleh Direktur Utama PT 
Pertamina EP Cepu (PEPC), 
Amril Thaib M. dan pemenang 
tender konsorsium kontraktor 
pelaksana, Direktur Utama PT 
Singgar Mulia, Tjipto Soewendi 
serta Direktur Utama PT 
Fluor Daniel Indonesia, David 
Djojodihardjo. 

Amril Thaib M. menje
laskan, PEPC telah banyak 
m e n g a d o p s i  p o l a k e r j a 
ExxonMobil, partner PEPC 
dalam pengelolaan Lapangan 
Minyak Banyu Urip, yang 
dipahami mempunyai stan
dar operasi dan ekspektasi 
keselamatan yang tinggi. 
Untuk itu, PEPC akan menge
rahkan SDM terbaik untuk 

bekerja sama dan mengawal 
pekerjaan FEED ini di tem pat 
Kon sorsium bekerja. Amril 
meminta agar Konsorsium PT 
Singgar Mulia dan PT Fluor 
Daniel Indonesia memberikan 
orangorang terbaiknya se
hingga memberikan hasil 
FEED yang baik dan optimal.  

Turut hadir dalam acara 
penandatanganan kontrak 
FEED EPC A ini, dari pihak 
konsorsium adalah Direktur 
PT Singgar Mulia, Harry 
Sumitro; Project Manager, 

Maninder Singh; dan Manager 
Engineering Support  PT Fluor 
Daniel Indonesia, Haruno 
Saleh. Sementara dari pihak 
PEPC, selain Direktur Utama 
PEPC juga dihadir i  oleh 
Direktur Pengembangan, 
Amran Anwar ;  D i rektur 
Business Support, Musa 
Umbas; General Manager 
(GM) JambaranTiung Biru, 
Bob Wikan H. Adibrata; dan 
beberapa Tim Manajemen PT 
Pertamina EP Cepu.•pepC

2125 Mei 2014 di Taman 
Bukit Gelanggang. 

Partisipasi PPN dalam 
event ini membuka peluang 
pasar baru di Kota Dumai 
me lalui pengembangan pe
labuhan dan kawasan industri 
terpadu sebagai pelabuhan 
internasional.Khususnya, bagi 
kegiatan eks por CPO dan 
turunannya. 

Pada awal tahun, master-

plan  Kawasan Pe ngem
bangan Pelabuhan Terpadu 
(KPPT) Dumai yang disiapkan 
oleh PPN telah ditandatangani 
dan didukung penuh oleh 
Walikota Dumai. “Bila perlu 
kita bentang karpet merah 
untuk menyambut investor 
masuk Dumai,” kata Walikota 
Dumai usai penandatanganan 
kala itu.

Sementara itu General 

M a n a g e r  P e r t a m i n a 
Patra Niaga KPPT Dumai 
Iyos Robany menyatakan 
harapan dan optimisme akan 
tumbuhnya bisnisbisnis 
baru di kawasan Pertamina 
Patra Niaga KPPT Dumai. 
“Kawasan ini kelak akan 
menjadi sebuah salah satu 
Kawasan Pelabuhan dan 
Industri Terpadu terbesar di 
Indonesia,” tuturnya.•ppn

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Ferdy Novianto memaparkan penjelasan 
dalam sesi diskusi bersama investor Patra Batu Bintang Commercial Estate, 
disaksikan oleh Walikota Dumai Khairul Anwar (kiri) dan VP Corporate Secretary 
PPN Sumantri Purba, Rabu (4/6) di Hotel JW Marriott, Jakarta.

oleh Pemerintah Kota Dumai sejak awal tahun 2014.
Turut hadir dalam acara tersebut, jajaran Direksi PPN, 

GM PPN KPPT Dumai Iyos Robany, SVP Corporate Strategic 
Growth PT Pertamina (Persero) sekaligus Komisaris PPN Gigih 
Prakoso, serta seluruh calon investor dan customer Patra Batu 
Bintang Commercial Estate.•ppn
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anak perusahaan

ralat
Pada Energia Weekly edisi 16 Juni 2014 halaman 15 
ter dapat kesalahan penyebutan nama anak perusahaan. 
Bukan Pertamina Training Center, tetapi seharusnya 
Pertamina Training Consulting. 

Demikian  ralat dari kami.•

Pertamina Lubricants 
Targetkan Masuk 
Top 15 dunia

Pertamedika Selenggarakan Pelatihan 
Public Speaking

TPI Perluas jangkauan ke Semarang
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Pemotongan Tumpeng oleh Presiden Direktur TPI, Yasril Y. Rasyid didampingi 
Hendroyono selaku Direktur Keuangan dan Jasa Korporat  dan diserahkan kepada 
Subagio HM selaku General Manager MOR IV JBT Pertamina dan Muhammad 
Syahid – VP SJV Management PT. Pertamina (Persero).

Manajemen dan staf humas RS Pertamina dari seluruh Indonesia antusias mengikuti pelatihan public speaking.

jakarta – PT Pertamina Lubricants, anak 
perusahaan Pertamina yang bergerak di sektor 
pelumas, menargetkan untuk masuk ke dalam 
15 perusahaaan pelumas terbesar dunia pada 
tahun 2018 yang didukung oleh penguatan 
penguasaan pangsa pasar domestik dan 
ekspansi ke luar negeri.

Direktur Operasi Pertamina Lubricants 
Andria Nusa mengatakan bahwa saat ini 
Pertamina menguasai sekitar 62% pangsa 
pasar domestik. Jika dibandingkan dengan 
beberapa negara di Dunia maka Pertamina 
Lubricant merupakan satusatunya perusahaan 
pelumas di dunia yang mampu mendominasi 
pasar domestiknya dengan share di atas 50%. 
Selain itu, Pertamina Lubricants juga telah 
melebarkan pangsa pasar dengan merambah 
ke 25 negara tujuan ekspor di lima benua.

“Penerimaan pasar domestik dan juga luar 
negeri yang bagus pada produk Pertamina 
Lubricants menjadi bukti bahwa kualitas 
pelumas kami semakin dipercaya sebagai salah 
satu yang terbaik di dunia. Melihat tren tersebut 
kami yakin Pertamina Lubricants tahun depan 
akan masuk ke dalam jajaran 20 perusahaan 
pelumas terbesar di dunia dan selanjutnya kami 
optimis akan terus merangsek ke dalam jajaran 
15 besar pada 2018,” tegas Andria.

Andria menjelaskan untuk mencapai aspirasi 
tersebut Pertamina Lubricants menargetkan 
penguasaan pangsa pasar dunia sebesar 
1,35% pada 2015 dan meningkat menjadi 
1,82% dengan volume penjualan hingga 1 
juta KL per tahun.  Hal itu akan dicapai melalui 
penguatan pangsa pasar domestik dan 
agresivitas ekspansi ke luar negeri di mana 
nilai pasar pelumas Pertamina pada 2013 telah 
mencapai US$1,3 miliar. Untuk memperkyat 
penetrasi pasar luar negeri tersebut, Pertamina 
akan menggenjot pasar di China, pertambangan 
Australia dan perusahaan pelayaran di Timur 
Tengah dan membangun jaringan global 
yang kuat. Secara khusus, Untuk penetrasi di 
pasar IndoChina, Pertamina Lubricants akan 
mengelola pabrik produksi baru di Thailand.  

“Tahap selanjutnya, Pertamina Lubricants 
akan mewujudkan pasar yang berkelanjutan 
di Eropa dan membangun jaringan pasar 
di pelayaran internasional yang lebih luas,” 
terangnya.

Untuk itu, setidaknya terdapat empat 
pilar yang menunjang pertumbuhan bisnis 
pelumas Pertamina, yaitu komitmen tinggi 
dalam menjaga kualitas produk seiring dengan 
tuntutan konsumen, perbaikan terus menerus 
terhadap pelayanan kepada konsumen, efisiensi 
biaya untuk meningkatkan daya saing melalui 
manajemen rantai distribusi yang excellence, 
dan keamanan pasokan.•rilis

jakarta -  Sebagai anak 
peru sahaan Pertamina 
yang bergerak di bidang 
Asuransi  Kerugian (General 
Insurance) PT Tugu Pra
tama Indonesia (TPI) terus 
berusaha memper luas 
jangkauan pelayanan di  
Jawa Tengah dengan 
membuka kantor cabang 
baru di Kota Semarang, 
Kamis (12/6).

Langkah yang diambil 
TPI ini  untuk memperluas 
ja ringannya di Indonesia 
se kaligus sebagai wujud 
komitmen TPI untuk terus 
memberikan pelayanan 
dan solusi bagi kebutuhan 
masyarakat. Kantor cabang 
Semarang yang terletak di 
jalan Dr. Cipto No. 115 A 
Semarang.

Seremonial peresmian 
kantor yang berlangsung 
di Hotel Crowne Plaza 
tersebut  d ihad i r i  o leh 
Vice President SJV Ma
nagement PT. Pertamina 

jakarta - Pentingnya 
pa ra  p imp inan  rumah 
sakit dan staf humasnya 
untuk  berhadapan dengan 
awak media dirasa perlu, 
sehingga Pertamina Bina 
Med ika  (Pe r tamed ika ) 
menyelenggarakan Pelatihan 
Public Speaking. Pelatihan 
berlangsung dua hari, pada 
(1011/6) di Graha RSPP 
ini diikuti para pimpinan 
RS Pertamina yang ada 
di daerah beserta  staf 
humasnya.  

Pelatihan dibuka oleh 
Sekretaris Perusahaan PT 
Pertamina Bina Medika 
Asep Saifuddin, dan dihadiri  
Direktur Utama Pertamedika 
Mardjo Soebiandono dan 
Media Manager Pertamina 
Adiatma Sardjito. Pelatihan 
menghadirkan  instruktur 
ber pengalamana dari CCI, 
yaitu Riza Primadi, Rizal 
Mustari dan Imam Wahyudi.  

(Pe r se ro )  Muhammad 
Syahid,  Komisar is  TPI 
Rudi Salahudin Ramto, 
tim manajemen TPI, tim 
mana jemen MOR IV, serta 
para klien dan perwakilan 
asuransi setempat.

Sebagai perusahaan 
asuransi yang bergerak di 
bidang asuransi umum, 
TPI  menjamin proyek
pro yek energi, mulai dari 
pengeboran minyak dan 
proyekproyek yang terkait 
d e n g a n  p e n g e b o r a n 
tersebut.  Misalnya, aviation, 
marine hull, marine cargo, 
engineering dan saat ini 
mulai merambah ke sektor 
non energi, antara lain Tugu 
Health Insurance,  dan lain
lain. 

Presiden Direktur TPI 
Yasri l  Y. Rasyid berha
rap kehadiran TPI di Se
marang dapat semakin 
meningkatkan pelayanan 
dan memenuhi kebutuhan 
asuransi. 

“Semarang merupakan 
salah satu kota besar di 
Pulau Jawa yang memiliki 
potensi pembangunan dan 
infrastruktur yang baik.  Ka
rena itu, TPI ke depannya 
tidak hanya berfokus dalam 
sektor korporasi namun juga 
membidik sektor retail,” ujar 
Yasril.

Sepanjang tahun 2013 
per tumbuhan dan pen
capaian aset TPI meningkat 
23% di ban ding kan dengan 
ta hun lalu, yaitu Rp 6,4 triliun 

dari yang sebelumnya Rp 5,2 
triliun. Sebagai perusahaan 
asuransi yang telah memiliki 
pengalaman lebih dari 32 
tahun di Indonesia, TPI akan 
terus bereksplorasi untuk 
mencapai peningkatan. 
Se la in  kantor  cabang 
Surabaya, Bal ikpapan, 
Bandung, Medan dan Se
marang, TPI juga berencana 
meresmikan kantor cabang 
lainnya, se perti di Palembang 
dan Ma kassar.•tpi

A s e p  m e n g a t a k a n , 
pelatihan ini merupakan 
bagian dari  Rakor Humas 
dan Legal Pertamedika. 
“Kami memberikan  satu 
materi  khusus bagi direktur
direktur rumah sakit di 
lingkungan Pertamedika. 
Selruhnya mendapatkan 
pembekalan untuk mengikuti 
Pelatihan Public Speaking,” 
kata Asep. “Diharapkan 

mereka nantinya mampu 
menghadapi awak media, 
baik media cetak maupun 
elektronik.” 

A s e p  m e n g a k u i , 
selama ini banyak kejadian 
di mana pimpinan rumah 
sakit dan  staf humas harus 
menghadapi  media, tanpa 
beka l  mema da i  un tuk 
menghadapi wa wan cara. 
Karena itu da lam pelatihan 

ini diberikan materimateri 
bagaimana mem persiapkan 
media, mempersiapkan 
perencanaan untuk branding, 
dan menghandle media. “Di 
materi menghandle media 
inilah mereka masuk ke inti 
public speaking,” tutur Asep.

Pe la t ihan juga d i i s i 
dengan metode simulasi 
wawancara mendadak dan 
evaluasi.•urip
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kick off Implementasi Refinery Oil 
accounting System di rU III
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Kick off Implementasi ROAS yang dihadiri oleh tim manajemen RU III.

fire audit untuk Tingkatkan aspek Safety di TBBM Boyolali
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Soft Launching 
SIMOL3k di region IV

SOROT

paleMbang - Di tengah 
aktivitas di pagi hari, GM 
Marketing Operation Region 
(MOR) II mendapat telepon 
dari Operation Head (OH) 
Depot LPG Lampung. Pada 
saat penerimaan LPG dari 
Kapal ke tangki  t imbun 
spherical T101 LPG, terdapat 
kebocoran pada jalur pipa 
penerimaan yang terdeteksi 
oleh alarm gas detektor. 

Kejadian tersebut dinya
takan keadaan darurat oleh 
OH dan Puskodal diaktifkan. 
Tim penanggulangan ke
adaan darurat menjalankan 
tugas sesua i  perannya 
dalam evakuasi,  penye

seMarang  – Sebagai inisiatif untuk melakukan 
monitoring penyaluran LPG jenis 3 kg di wilayah 
Jawa Tengah dan DIY, dilaksanakan soft launching 
program SIMOL3K, di ruang rapat GM Kantor Unit 
Marketing Operation Region (MOR) IV, pada akhir 
April lalu. 

Acara yang diinisiasi tim Domestic Gas Region 
IV dihadiri oleh tim manajemen MOR IV, DPD IV 
Hiswana Migas serta para agen Elpiji 3 kg di wilayah 
Jateng & DIY.

Pada acara soft launching program SIMOL3K 
tersebut, dilakukan presentasi perkembangan 
verifikasi pangkalan untuk wilayah distribusi region 
IV dan simbolisasi soft launching dengan pemberian 
boneka SIMOL3K sebagai bentuk komitmen 
agenagen Elpiji 3 kg dalam menjalankan program 
SIMOL3K.

Dalam rangkaian acara soft launching ini juga 
dilaksanakan simulasi langsung oleh perwakilan agen 
pengisian laporan dan realisasi penyaluran Elpiji ke 
pangkalan melalui website SIMOL3K.

Domestic Gas Region IV Manager CD Sasongko 
menegaskan bahwa program SIMOL3K. ini 
merupakan inisiatif Pertamina, agar penyaluran 
Elpiji 3 kg bersubsidi tepat sasaran ke konsumen 
yang berhak. Untuk itu, para agen harus bisa 
memberikan datadata yang akurat sebagai dasar 
dalam penyaluran produk bersubsidi tersebut 
kepada konsumen.

Lebih lanjut Sasongko menambahkan, Domestic 
Gas Region IV termasuk yang terdepan dalam 
menyelesaikan verifikasi data pangkalan se-Jateng 
DIY yang berjumlah sekitar 31.000, terdiri dari nama 
pangkalan, alamat, sampai dengan titik koordinat 
pangkalan bahkan sebelum diadakan kegiatan soft 
launching SIMOL3K ini.•Mor iv

boyolali – Terminal BBM 
(TBBM) sebagai objek vital 
nasional yang melakukan 
penyimpanan Bahan Bakar 
Minyak (BBM) merupakan unit 
operasi yang penuh dengan 
risiko terkait aspek safety 
khususnya jika terjadi keadaan 
darurat seperti kebakaran. 
Untuk melihat tingkatan atau 
level aspek safety di TBBM 

plaju –  Dalam rangka 
mendukung visi perusahaan 
menjadi perusahaan energi 
nasional kelas dunia, RU III 
menyelenggarakan kick off 
implementasi Refinery Oil 
Accounting System  (ROAS), 
di Gedung OPI, Rabu (11/6). 
ROAS merupakan Rea l 
Time Information System 
(RTIS)  yang merupakan 
standarisasi aplikasi arus 
minyak di  Ref inery Unit 
(RU), menggantikan aplikasi 
Gauger Log System (GLS) / 
Sistem Arus Minyak Korporat 
(SAMK). 

Kegiatan  ini dilaksanakan 
sebagai bentuk sosialisasi pra 
implementasi ROAS  yang 
akan go live pada tanggal 1 
Desember 2014 nanti. Acara 
dibuka secara resmi oleh 
Pjs. General Manager RU 
III, Joko Koen Suwito dan 
dihadiri oleh tim manajemen 
RU III, para Section Head 
serta beberapa bagian fungsi 

pekerja terkait. Turut hadir 
pula beberapa perwakilan 
fungsi CSS korporat bersama 
dengan tim Develompent dan 
Implementor ROAS.

Acara diawali dengan 
overview mengenai ROAS 
dan sesi tanya jawab serta 
penandatanganan Statement 
of Commitment implementasi 
ROAS. 

Joko mengungkapkan 
k i c k  o f f  i m p l e m e n t a s i 
ROAS ini bertujuan untuk 
menyampaikan rencana im
plementasi ROAS, khususnya 
mengenai tahapantahapan 
implementasi beserta timeline 
kerja yang akan di ja lankan. 

“Diharapkan over view 
ROAS ini dapat mem ba
ngun kesamaan pe ma
haman  (unde rs tand ing 
and conviction) terkait im
plementasi ROAS di RU III, 
sehingga tim manajemen 
dapat mensupport para 
pekerja serta tim implementasi 

ROAS RU III,” ujarnya.
Saat ini apl ikasi arus 

minyak di keseluruhan RU 
belum sepenuhnya terstan
darisasi. Semua RU, kecuali 
RU VI, menggunakan aplikasi 
Gauger Log System (GLS) 
dan Sistem Arus Minyak 
Korporat (SAMK), sedangkan 
RU VI menggunakan ap
likasi OASYS.  “Dalam men
dukung visi perusahaan ke las 
dunia, maka sistem in for masi 
diarahkan kepada real time 

information system.Untuk 
itulah dikembangkan ROAS, 
yang dapat diintegrasikan de
ngan sistem lainnya,” ujarnya.

Joko berha rap masing
masing level dan fungsi pe
ker ja dapat mendukung 
ke berhasilan implementasi 
ROAS di RU III melalui ko
mitmen penuh tim manajemen 
dan section head dengan 
melakukan cascading role & 
responsibility kepada masing
masing pekerja.•ru iii

Boyolali, dilakukan fire audit  
untuk melakukan pengujian 
dan penilaian performance 
dan sarana fasilitas Health, 
Safety, dan Environment 
(HSE) di TBBM Boyolali.

Kegiatan audit yang dilak
sanakan selama 3 hari pada 
1214 Mei 2014 ini ditujukan 
untuk melakukan pengujian 
dan penilaian performance 

sarana dan fasilitas HSE yang 
ada di TBBM Boyolali, seperti 
Fire Truck, Fix Fire Pump, 
Portable Fire Pump, Fire 
Jeep, APAR 20 Lbs, APAR 
CO2, APAR 350 Lbs, Foam 
Chamber, dan Foam Monitor. 
Selain sarana dan fasilitas, 
juga dilakukan pengecekan  
Sistem Penanganan Ke
adaan Darurat dan Early 

Simulasi Penanggulangan keadaan darurat di depot LPg Panjang
lamatan dokumen dan pe
nanggulangan kebakaran 
sesuai prosedur.

Pada saa t  evakuas i 
sedang berjalan, tibatiba 
terdengar ledakan keras dari 
area tangki spherical T101 
dan terlihat nyala api dari 
PSV tangki T101, PSV tangki 
T102 dan flame jet di jalur 
pipa di bawah tangki spherical 
T101. 

On Scene Commander  
se gera melakukan penang
gulangan kebakaran internal 
oleh 4 regu fire brigade untuk 
melakukan pendinginan 
tangki. Water sprinkler 2 unit 
tangki timbun spherical segera 

diaktifkan untuk proteksi pen
dinginan. Keadaan darurat 
dinaikkan menjadi level 1 
tingkat region karena tidak 
mampu ditanggulangi internal 
dan perlu bantuan dari pihak 
luar Depot LPG Panjang. 
Tim Emergency Manajemen 
di region segera menuju ke 
Crisis Center dan membantu 
koordinasi penanggulangan 
keadaan darurat.

Bantuan dari fire jeep 
Terminal BBM Panjang dan 
fire truck Dinas Pemadam 
Kota Panjang dipanggi l 
untuk melakukan bantuan 
pendinginan tangki. Pada saat 
kejadian, terdapat 2 korban 

dengan rincian 1 korban luka 
bakar dan 1 korban patah 
kaki segera dievakuasi oleh 
tim medical dan dibawa ke RS 
Bumi Waras menggunakan 
mobil ambulans. Untuk me
madamkan api jalur pipa, 
pe tugas operasi dibantu 
proteksi cooling fire brigade 
melakukan penutupan valve 
jalur pipa penerimaan. 

Setelah dipastikan api 
sudah benarbenar padam, 
OH Depot LPG Panjang 
selaku Deputy Emergency 
Response  Commander 
menyatakan keadaan darurat 
selesai dan melaporkannya ke 
GM MOR II. 

Kegiatan simulasi penang
gulangan keadaan darurat di 
Depot LPG Panjang sudah 
dimulai  pada 3 Juni 2014.

Menurut GM MOR II, 
Ageng Giriyono, simulasi ini 

dilakukan sebagai sarana 
untuk meningkatkan kesiap
siagaan tanggap darurat 
Level I Region di lokasi kerja, 
khususnya di Depot LPG 
Panjang.•Mor ii

Warning System yang di
implementasikan di unit ope
rasi tersebut.

Pengecekan dan pe
nilaian performa sarana dan 
prasarana untuk meng ha
dapi situasi keadaan da
rurat  tersebut dilakukan 
oleh Tim gabungan auditor 
HSSE Pertamina Direktorat 
Marketing & Trading.•Mor iv
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Peran Pertamina dalam 
Pengelolaan ketahanan 
energi Bangsa

MOr IV Sosialisasikan Penanganan Losses di SPBU

Memaksimalkan Penerapan erP 
di Seluruh anak Perusahaan
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jakarta – Berlangsung 
di ruang Puskodal Lantai 
1 Kantor Pusat Pertamina, 
S e l a s a  ( 1 0 / 6 )  F u n g s i 
Corporate Shared Services 
Pertamina melangsungkan 
Kick Off Meeting Implementasi 
SAP yang diikuti oleh PT 
Pertamina Training Center, PT 
Tugu Pratama Indonesia, PT 
Pertamina Dana Ventura, dan 
ReLive Implementasi SAP 
PT Pertamina Bina Medika 
(Pertamedika). 

Kick o ff  meet ing i n i 
d a l a m  r a n g k a  u n t u k 
memaksimalkan kesiapan 
anak perusahaan Pertamina 
pada saat imple mentasi 
penerapan SAP me la lu i 
sistem Enterprise Resource 
P lann ing  (ERP) .  Modu l 
yang di implementasikan 
yaitu Financial Accounting, 
Controlling dan Treasury dan 
untuk jangka waktu pelak

seMarang - Marketing 
Operation Region (MOR) IV 
memberikan pengetahuan 
dalam menangani losses di 
SPBU kepada para pengu
saha SPBU di wilayah Jawa 
Tengah dan DIY dalam So
sialisasi Penanganan Losses 
d i  SPBU dan  Pro gram 
Per cepatan PST (Portable 
Storage Tank) di Hotel Patra
jasa, Semarang (6/5).

GM MOR IV Subagjo Hari 
Moeljanto dalam sambutannya 
mengatakan, Pertamina sa
ngat memperhatikan azas 
win-win dalam kemitraan 
de ngan pengusaha SPBU, 
dan dalam forum ini diberi 
penjelasan terkait pe na

yogyakarta – Sejak tahun 2012 hingga saat 
ini, Pertamina telah menjadi produsen minyak 
dan gas (migas) besar di Indonesia di antara 
korporasi asing seperti Chevron, Total, Conoco 
Phillips, BP, Exxon Mobil, dan lain sebagainya 
dengan total produksi sebesar 462 mmboe/d. 
Hal tersebut diungkapkan oleh Adiatma Sardjito, 
Media Manager PT. Pertamina (Persero) dalam 
acara Press Workshop “Energi untuk Bangsa” 
yang diadakan RU IV di Santika Premiere Hotel 
Yogyakarta pada akhir April 2014.

Adiatma memaparkan peran Pertamina 
dalam penyediaan energi nasional. “Di tengah 
peningkatan demand  masyarakat akan 
kebutuhan BBM dan energi lain, Pertamina 
melalui unit operasinya berupaya untuk 
memenuhi hal tersebut dengan memproduksi 
dan mengolah migas. Selain itu, Pertamina 
juga melakukan ekspansi di luar negeri guna 
memperoleh sumber minyak lain sehingga 
dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. 
Saat ini, realisasi produksi Pertamina terutama 
dalam sektor gas cenderung meningkat sejak 
tahun 2011. Pada kuartal I tahun 2014, produksi 
Pertamina mencapai 529.2 mboepd atau 111% 
dari proyeksi perusahaan pada periode tersebut, 
dibandingkan dengan tahun 2011 yakni sebesar 
193,5 mboepd. Sementara akuisisi Pertamina 
di dunia internasional berkontribusi sebesar 
63 mbopd terhadap total produksi minyak 
Pertamina.” ujarnya.

Menurut Adiatma, Pertamina membutuhkan 
dukungan pemerintah dan masyarakat dalam 
pengembangan usahanya sekaligus mewujudkan 
citacita transformasi melalui pembangunan 
platform Energizing Asia di tahun 2025.

Hal senada juga disampaikan oleh Prof. Dr. 
Ir. Tumiran, M.Eng sebagai Sekretaris Dewan 
Energi Nasional yang juga menjadi pembicara 
dalam acara press workshop tersebut. Tumiran 
menegaskan, sangat penting bagi kita untuk 
memahami kondisi keenergian nasional dan 
tantangan yang dihadapi agar dapat mengambil 
sikap untuk mengelola ketahanan energi bangsa. 
“Kita harus menjadikan Indonesia mandiri dalam 
mengelola sektor energi. Salah satunya adalah 
percaya dengan kemampuan bangsa kita sendiri 
untuk mengelola migas, dalam hal ini Pertamina. 
Sudah saatnya kita tidak menggantungkan diri 
terhadap asing walaupun hal tersebut cukup sulit 
untuk dilakukan.” tegasnya.

Workshop yang berlangsung selama dua 
hari tersebut diikuti oleh rekanrekan wartawan 
Banyumas yang melingkupi wilayah Cilacap 
dan Jawa Tengah. Setelah mengikuti workshop, 
peserta mengunjungi TBBM Rewulu guna 
mengetahui secara langsung proses distribusi 
BBM ke pelanggan.•ru iv

CilaCap – Dalam rangka 
verifikasi audit Sistem Manaje-
men Pengamanan (SMP) 
di RU IV, tim Kepolisian RI 
beserta tim auditor dari PT. 
Sucofindo melakukan kun
jungan kerja, pada (23/5), di 
Gedung Griya Patra Cilacap. 

Dalam kesempatan ter
sebut, General Affairs Manager 
sekaligus Deputi Manager 
SMP Eko Hernanto mene
rangkan aspek keamanan 

Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito memberikan 
pencerahan kepada insan pers Banyumas.

sanaan pada 10 Juni hingga 
15 Oktober 2014.

Head of Business Demand, 
Benny Ishanda mengatakan 
hingga saat ini 76 persen 
anak perusahaan Pertamina 
telah mengimplementasikan 
sistem ERP dalam memenuhi 
laporan percepatan ke uang
an. Sehingga dengan di
tambahnya empat anak 
perusahaan tersebut ma ka 
100 persen anak peru sa
haan Pertamina telah meng
implementasikan sistem ERP.

“Kita harus konsisten de
ngan jadwal yang ditetapkan 
sehingga kita bisa go live 
secara serentak. Dengan 
dukungan jajaran direksi 
yang ada saat ini tentunya 
akan lebih mempermudah 
fungsi terkaitnya dalam meng
implementasikan penerapan 
ERP,” ujar Benny.

Sementara itu Direktur 

Keuangan PT Tugu Pratama 
Indonesia Hendroyono me
nga  takan, pihaknya selaku 
anak perusahaan yang 
bergerak di jasa asuransi 
mengaku siap dalam pe
nerapan ERP sesuai dengan 
waktu yang telah ditargetkan 
oleh Pertamina. 

Pihaknya juga mengata
kan, jika sistem ERP sudah 
terintegrated maka sistem 
yang sebelumnya dimiliki 
oleh Tugu Pratama akan 

secara bertahap ditinggalkan 
sehingga hanya berfokus ke 
penggunaan sistem ERP.

U s a i  p e l a k s a n a a n 
kick off meeting tersebut, 
seluruh jajaran direksi anak 
perusahaan yang hadir mela
kukan penandatanganan 
komitmen bersama sehingga 
implementasi ERP bisa ber
jalan dengan maksimal de
ngan waktu yang telah di
targetkan.•irli

nganan losses di SPBU agar 
proses bisnis penyaluran 
BBM ke masyarakat saling 
memberi manfaat. “Kami 
sangat memperhatikan terkait 
permasalahan losses di SPBU, 
dalam forum ini diberikan 
pen jelasan mengenai faktor
faktor penyebab losses dan 
bagaimana penanganan 
losses di SPBU.” Tambah 
Subagjo.

S e b a g a i  p e m b i c a r a 
adalah Manager S&D Region 
IV Syamsu Kahar yang mem
berikan pemaparan  mengenai 
“Pengendalian Losses di 
SPBU”. Kahar menjelaskan 
secara gamblang mengenai 
jenisjenis losses dan faktor 

penyebab losses di SPBU. 
Tentunya di akhir pemaparan, 
Kahar juga memberikan 
ide mengenai program pe
ngendalian losses di wilayah 
MOR IV. 

Selain sosial isasi pe
nanganan losses di SPBU, 
juga dilakukan pemaparan 
mengenai  program PST 
yang telah dan akan terus 
diimplementasikan di SPBU
SPBU wilayah Jateng & DIY. 
Disampaikan oleh Senior 
Sales Executive Retail Sadli 
Ario, PST atau Portable 
Storage Tank merupakan 
tangki penimbunan BBM 
uppe r  g round  a t au  d i 
atas permukaan tanah. 

“PST, dibandingkan tangki 
pendam lebih mudah pe ma
sangannya,” Jelas Sadli.

Selain kemudahan dalam 
pemasangan, kelebihan lain 
dari PST adalah  ekonomis 
un  tuk  pengusaha ,  dan 
design lay out PST dapat 
digunakan sebagai promosi 
dan brand awareness produk 
BBM Diesel Non Subsidi 
Pertamina Dex. “Nantinya 
PST ini diperuntukkan un
tuk Pertamina Dex, dan 
diharapkan upper ground tank 
tersebut  dapat me ningkatkan 
brand awareness masyarakat 
akan produk mesin diesel non 
subsidi unggulan Pertamina 
ini,” tutup Sadli.•Mor iv

Verifikasi Audit Sistem Manajemen Pengamanan RU IV
perusahaan menjadi salah 
satu aspek yang harus 
diprioritaskan.  “Kami sudah 
membentuk program untuk 
membenahi sistem keamanan 
RU IV. Kami harap seluruh 
upaya pengamanan yang kami 
lakukan mampu menopang 
SMP di RU IV sehingga dapat 
berjalan dengan optimal.” 
tegas Eko.

Sementara  D i r.  B in
mas  Baha rkam Mabes 

Polr i  Brigjen Pol Hengki 
Kaluara memberikan kiat 
bagaimana menciptakan 
SMP yang mumpuni. “Da
lam membuat sistem penga
manan yang efektif, kita perlu 
memanfaatkan teknologi yang 
terus berkem bang. Karena 
akan lebih me mudahkan 
kita dalam mengamankan 
lingkungan karena teknologi 
cen derung unlimited di banding 
SDM. Namun, pemanfaatan 

tek nologi tersebut tetap harus 
dilengkapi dengan physical 
check dan menyusun sistem 
pelaporan yang baik. Selain 
itu, program keamanan juga 
harus bersinergis dengan 
program lainnya,”tegasnya.

Proses audit SMP RU IV 
sudah dilakukan sejak 2010. 
Verifikasi tahun ini dilakukan 
agar memperoleh legitimasi 
kembali.•ru iv
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Sosialisasi BPjS untuk 
Perusahaan Penyedia 
jasa Pekerja

Brand Management Manager Pertamina Agus Mashud (kanan) secara simbolis 
memberikan hadiah pengundian tahap I Per tamax & Fastron Go to Europe 2014.
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Tim PLN mendengarkan dengan serius penjelasan tentang proses bisnis 
Pertamina oleh tim CSS Pertamina.

Sosialisasi Penyesuaian 
harga elpiji 12 kg di Cempaka Putih
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Penarikan Undian Tahap I Pertamax & 
fastron go To europe 2014
Medan – PT Pertamina 
(Persero) melakukan pe na
rik an undian tahap I Per
tamax & Fastron Go to Europe 
2014 sebagai wujud ap
resiasi kepada konsumen 
loyal produk Pertamina, pada 
Rabu (11/6).

Penarikan undian kali 
ini merupakan bagian dari 
pe narikan hadiah hiburan 
yang di lakukan dalam 3 
tahap periode undian, yang 
memperebutkan 4 unit motor 
Honda Beat, 6 unit iPhone 5, 
7 unit Galaxy Note3 dan 12 
keping emas 5 gram. Acara 
pengundian juga dihadiri oleh 
komunitas mobil Bavarian 
Club (BMW) dan komunitas 
motor Ninja yang ikut serta 
dalam program Pertamax & 
Fastron Go to Europe 2014.

“Pertamax & Fastron Go 
to Europe 2014  merupakan 
wujud apresiasi Pertamina 
kepada konsumen loyal 
peng guna produkproduk 
Per tamina yang berkualitas 
tinggi, khususnya Pertamax 
dan Fastron Series,” kata 
Brand Management Manager 
Pertamina Ali Mashud.

Program undian Pertamax 
& Fastron Go to Europe 2014 
dilangsungkan mulai 1 Mei 
2014 sampai 31 Juli 2014. 

jakarta - Rombongan  dari 
Business Process Plan PT 
PLN yang dipimpin Manajer 
Senior Process Business 
Plan  Supriyo melakukan 
studi banding ke Pertamina. 
Rombongan diterima System 
& Business Process Manager 
Mardiani  dan timnya di Ge
dung Annex Lantai 1, pada 
Kamis (5/6). 

Mardiani menjelaskan  
ten tang  fungs i  Sys tem 
& Business Process yang 
ada dibawah Corporate 
Shared Service (CSS) – 
Direktorat Umum. Mardiani 
mengungkapkan, Pertamina 
menerapkan proses bis nis 
sejak  tahun 2007. Se be
lumnya sudah ada, te tapi 
belum fokus pada APQC. 
Dengan  be rbaga i  pe r
timbangan, akhirnya APQC 
dipakai sebagai jangkar. 

I a  pun  menegaskan 
bahwa System & Business 
Process (SBP) tidak hanya 
bekerja untuk lingkup CSS 
saja. “Fungsi kami ini juga 
mengelola dan melayani 
se luruh kebutuhan baik 
identifikasi atau mapping 
dari  proses bisnis untuk kor
porasi Pertamina plus se luruh 

duMai - RU II Dumai menggelar sosialisasi 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan untuk para Perusahaan Penyedia 
Jasa Pekerja (PPJP) di l ingkungan kerja 
RU II. Sosialisasi dilaksanakan di Gedung 
Diklat Banglat, akhir lalu. Sehari sebelumnya, 
sosialisasi BPJS pun digelar untuk para pekerja 
di lingkungan RU II. 

Forum sharing tersebut menghadirkan 
Ke  pala Unit Pemasaran BPJS Dumai, Eva Ko  
malasari dan dari Dinas Tenaga Kerja & Trans
migrasi (Disnakertrans), Teti dan Novri.

Sosialisasi dibuka oleh HR Manager RU II 
Azwar Sahidin. Dalam kesempatan itu, Azwar 
menjelaskan pentingnya menggelar sosialisasi 
BPJS untuk para PPJP.

“PPJP bertanggung jawab terhadap fasilitas 
kesejahteraan penunjang TKJP. Namun, RU II 
sebagai pemberi kerja pun sangat berkepentingan 
untuk memastikan kesejahteraan para TKJP, 
agar mereka terjamin hak normatifnya. Sehingga 
hal ini harus selalu dievaluasi,” ujar Azwar.

Para peserta sosialisasi tidak hanya PPJP 
di lingkungan RU II Dumai saja, para user TKJP 
di Unit Operasi Pangkalan Brandan dan Sei 
Pakning pun hadir disana. Selain mendengarkan 
informasi seputar BPJS, PPJP pun diberi ke
sem patan untuk bertanya dan meyampaikan 
keluhanya terkait layanan BPJS bagi TKJP.•ru ii

jakarta - Fungsi External 
Communication – Corsec 
bekerja sama dengan OKP 
(Organisasi Kepemudaan) 
Forum Pemuda untuk Ke
dau la tan Energ i   te rus 
m e l a k u k a n  s o s i a l i s a s i  
penyesuaian harga Elpi j i 
12 kg ke berbagai lapisan 
masya rakat, terutama  la
pisan menengah.  Salah sa
tunya  dilakukan di Kantor 
Ke ca matan Cempaka Putih, 
Rawasari, pada Senin (26/5). 

Hadir dalam sosialisasi 
tersebut Camat Cempaka 
Putih Lilik Handayani, Ketua 
Tim Sosialisasi Penyesuaian 
Harga Elpiji 12 kg Adiatma 
Sardjito, Sr. Sales Executive 
LPG I Lucky Pangemanan, 
dan Sr. Supervisor NGO 
Relations Oneng Supendah  
serta  tim dari OKP yang terdiri 

dari 4 personil yang tampil 
sebagai juru bicara. 

Sosialisasi meliputi dua 
aspek, yaitu penggunaan 
Elpiji dengan baik dan aman 
oleh Lucky Pangemanan. 
Berikutnya penyampaian 
rencana penyesuaian harga 
Elpiji 12 Kg. 

Menurut Arif Rahman dari 
tim OKP,  keterlibatan mereka 
dalam kegiatan sosialisasi 
tersebut merupakan bagian 

dari kepedulian OKP se
bagai elemen kelompok ma
syarakat. 

Hal yang sama juga di
sam paikan Syarif Rahman. 
Apalagi, menurut Syarif, 
sudah ada rekomendasi dari 
BPK untuk menyesuaikan 
harga Elpiji 12 Kg sesuai 
dengan harga keekonomian 
supaya Pertamina sebagai 
entitas bisnis tidak merugi.• 
urip
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Hadiah diundi dalam 3 tahap, 
yaitu pada (11/6),  (3/7), dan 
(5/8). 

Seca ra  kese lu ruhan 
hingga akhir periode, program 
undian ini menyediakan ha
diah hiburan berupa 10 
mo tor Honda Beat, 15 unit 
Iphone5, 18 Samsung Note 3, 
25 emas batangan. Sebagai 
hadiah utama, Pertamina 
tahun ini menyediakan 16 
kursi untuk konsumen setia 
Pertamax & Fastron untuk 
mendukung langsung aksi Rio 
Haryanto yang berlaga pada 
GP2 Series sirkuit Monza, 
sekaligus keliling Eropa yang 
diantaranya perjalanan wisata 
di Milan, Italia dan Paris, 
Perancis

“Untuk memberi ke sem
patan lebih besar ke pada 
konsumen, tahun ini Per ta
mina memang mem berikan 

hadiah yang lebih tinggi dan 
lebih banyak. Dengan program 
in i  kami meng harapkan 
konsumen, khususnya di 
tanah air, menjadi lebih cinta 
akan produk anak negeri yang 
terbukti dan teruji memiliki 
kualitas tinggi,” kata Agus.

P r o g r a m  i n i  j u g a 
merupakan bentuk dukungan 
Pertamina kepada pembalap 

muda kebanggaan bangsa, 
R io Haryanto yang k in i 
bergabung dalam Tim EQ8 
Caterham Racing. Pertamina 
memandang visi Rio Haryanto 
yang bercitacita berlaga 
di ajang kelas dunia F1, 
selaras dengan visi Pertamina 
menjadi perusahaan energi 
nasional berkelas dunia.•brand 

ManageMent

PLn Studi Banding ke CSS Pertamina

kegiatan STKnya,” tegas 
Mar diani.  

Dalam sambutannya, 
Supriyo mengatakan, kun
jungan studi banding ini 
di  lakukan dalam rangka 
per siapan PLN untuk me
nyempurnakan proses bis
nis. Saat ini PLN mem pu
nyai 10 anak per usahaan, 
termasuk Indonesia Power 
dan Pembangkitan Jawa 
Bal i  (PJB),  dan 47 uni t 
operasional dan penunjang. 
“Kami sudah menyediakan 
proses bisnis namun belum 
bisa menyeluruh. Kami baru 
bisa untuk Kantor Pusat dan 
5 unit operasi,” kata Supriyo. 

Beberapa hal yang ingin 
diketahui PLN, di antaranya 
bagaimana proses Pertamina 
ketika mendesain proses 

bisnisnya, sistem apa yang 
dipergunakan Pertamina, 
bagaimana proses bisnis ini 
ketika diserahkan dengan 
visni dan misi yang sudah 
ditetapkan oleh perusahaan. 
Te r m a s u k  s e j a u h m a n a 
pro ses bisnis in i  sudah 
diimplementasikan sampai 
ke layerlayer yang ada di 
Pertamina,  bagaimana kaitan 
proses bisnis dengan sistem 
informasi, serta bagaimana 
kaitannya dengan kinerja 
pekerja.   

Usai diskusi, Supriyo 
meng akui timnya cukup ba
nyak mendapat pengetahuan 
tentang proses bisnis, mulai 
dari desain, implementasi 
dan kaitan proses bisnis  
ini dengan sistem IT yang 
ada.•urip
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kkeP Paparkan Beberapa 
keberhasilan rU VI Balongan

direktur Pengolahan Silaturahmi 
dengan Senior Pengolahan
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BdI Pertamina adakan Seminar untuk 
Pekerja Muslimah kantor Pusat 
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Dasril Saputra memberikan sambutan pada pembukaan 
seminar  dan pengajian “Ibu Sebagai Rahim Peradaban”.
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Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto menyambut hangat 
silaturahmi dengan senior pengolahan untuk mendapatkan masukan dan saran.

bogor – Pelaksana Harian Badan 
Dakwah Islam Pertamina Dasril Saputra 
memberikan sambutan pada pembukaan 
seminar  dan pengajian “Ibu Sebagai 
Rahim Peradaban” di Cico Resort, 
Cimahpar, Bogor pada Sabtu (24/5).  
Acara yang digelar bekerja sama dengan 
Parenting Nabawiyah dan diikuti oleh 50 
pekerja wanita Kantor Pusat ini berlang
sung selama 2 hari diisi dengan kegiatan
kegiatan bernuansa islami.

 Pada acara ini Direktur Utama Pa
renting Nabawiyah Ustadz Achmad Arief  
membawakan materi “Membangun Ge
nerasi Peradaban” dan meng ingatkan 
seluruh peserta untuk selalu mencoba 
menjadikan sunah dan Alquran sebagai 
panduan dalam kehidupan seharihari. 

Begitu juga dengan Ustadz Elvin 
Sasmita yang menyampaikan materi 
pendidikan untuk anakanak, ilustrasi 
pembagian tugas dalam keluarga, dan 
peran utama orangtua dalam lima tahun 
kehidupan seorang anak.  

 Badan Dakwah Islam Pertamina ber
harap dengan diadakannya muhasabah 
ini Pertamina akan mendapatkan pekerja
pekerja yang berkualitas, baik dari segi lahir 
dan batin. 

”Muhasabah ini dilaksanakan dalam 
rangka memenuhi rencana kerja kita 
bahwa pada tahun ini kita akan melakukan 
pembinaan terhadap seluruh pekerja yang 
beragama Islam agar tujuan perusahaan 
untuk memperoleh pekerja yang baik, 
beriman, dan bertakwa dapat tercapai,” ujar 
Dasril.•priyo

jakarta - “Tidak lain tujuan 
kita berkumpul pagi ini  tidak 
lain adalah silaturahmi. Sudah 
sejak awal saya menjabat 
D i r e k t u r  P e n g o l a h a n , 
saya selalu katakan untuk 
menghormati atasan, santun 
dan  sayang i  bawahan. 
Nah, ini adalah aplikasi dari 
semboyan kita bekerja agar 
terjalin dengan baik, tidak 
putus silaturahmi  dengan 
senior.” 

Dem ik i an  d i ka takan 
oleh Direktur Pengolahan 
Chrisna Damayanto ketika 
memberikan sambutan  di 
acara  silaturahim dengan 
para senior Pengolahan, 
Senin (2/6) di Gedung Uta
ma Kantor Pusat Perta
mina. Acara dihadiri Direktur 
Pengolahan Chrisna Dama
yanto beserta jajaran ma
najemen tingkat SVP, VP dan 
GM. Sementara dari para 
senior, hadir sekitar  46  senior 
Pengolahan.  Tampak di an
ta ra nya 4 mantan Direktur 
Pengolahan, yaitu Samto 
Utomo, Suroso, Edi Setianto, 
dan Rukmi Hadihartini, ser
ta  mantan Direktur Hil ir 
(yang membawahi Bidang 

Pengolahan) Muchsin Bahar.
Acara silaturahmi yang 

mengusung tema  “Men
ja l in  S i la tur rah im un tuk 
Meningkatkan  Kesi nam 
bungan dan Keber lang
sung an” juga diisi dengan 
pemaparan para VP yang 
menginformasikan kepada 
para senior bagaimana bisnis 
dan proyekproyek Direktorat 
Pengolahan sekarang dan ke 
depannya. 

SVP Business Deve lop
ment Iriawan Yulianto selaku 
panitia acara menga takan, 
Direktorat Pengolahan akan 
mempunyai proyekproyek 
besar  da lam beberapa 

tahun ke depan. “Karena 
itu kami para junior masih 
membutuhkan banyak ma
sukan, saran dan nasehat para 
senior Refinery,” kata Iriawan. 
“Dengan sambung rasa ini, 
kami berharap Direktorat 
Pengolahan akan semakin 
kuat dalam persaingan bisnis 
di dunia internasional.”  

Selain itu Iriawan juga 
meng akui akan adanya per
soalan dengan SDM jika 
proyekproyek besar di reali
sasikan. “Tentunya kami 
akan membutuhkan banyak 
sumber daya manusia, seperti  
misalnya para engineer,” ujar 
Iriawan.•urip

balongan - RU VI Balongan 
berhasil menorehkan be
be  rapa hal  posi t i f  pada 
Pe ni laian Kriteria Kinerja 
Ekselen Pertamina (KKEP) 
yang berlangsung selama 
tiga hari di RU VI. Beberapa 
keberhasilan itu diungkapkan 
oleh T im Examiner pada 
penutupan kegiatan KKEP di 
RU VI, belum lama ini. 

Keberhasilan tersebut di 
antaranya RU VI mencapai 
tingkat pemahaman visi dan 
misi perusahaan se  besar 90.5 
% untuk pe kerja (tahun 2014). 
RU VI juga dinilai mampu 
fokus pada sasaran strategis 
melalui redenefisi visi dan misi 
yang baru dan melakukan 
programprogram internalisasi 
kepada pekerja dan vendor. 

RU VI berhasil mening
katkan hasil kerja  market 
share produksi Propylene 

untuk memenuhi kebutuhan 
pasar domestik, melalui kon
tiniutas produksi propylene 
dan penyiapan rencana 
kilang polypropylene yang 
memasuki tahap kerja sama 
dengan PTT (Thailand), dan 
lainnya.

Tim Examiner tersebut 
juga menyatakan, RU VI 
berhasil menyelesaikan 100% 
keluhan pelanggan pada 
tahun 20112013.

KKEP merupakan kriteria 
kinerja yang menekankan 
pent ingnya keselarasan 
antara perencanaan (plan), 
pelaksanaan (execution), dan 
pencapaian (achievement).
Kriteria ini juga mengarahkan 
peningkatan kinerja perusa
haan pada empat fokus 
utama, yaitu kepemimpinan 
dan keberlanjutan bisnis, 
operasional ekselen, dan 
fokus pelanggan.•RIKIHAMDANI/IRW
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jakarta - Langkah PT. Pertamina EP Cepu (PEPC) untuk menjadi 
operator di wilayah kerja Blok Cepu semakin menampakkan 
sosoknya. Pasca ditunjuk oleh pemerintah selaku operator dalam 
proyek unitisasi pengembangan La pangan Jambaran dan Tiung 
Biru (JTB) pada 28 Februari 2013, kini PEPC juga sedang melakukan 
persiapan untuk menggarap   Lapangan Alas Dara dan Kemuning. 
Berbeda dengan lapangan raksasa Banyu Urip dan Lapangan JTB 
yang secara geografis berada di Kabupaten Bojonegoro (Jawa 
Timur), Lapangan Alas Dara dan Lapangan Kemuning justru masuk 
kedalam daerah Kabupaten Blora (Jawa Tengah). Kedua lapangan 
ini terletak di bagian Barat Laut kota Cepu atau sebelah Tenggara 
ibu kota Kabupaten, Blora. Untuk mengelola Lapangan Alas Dara 
dan Kemuning, PEPC telah membentuk anak perusahaan, yakni 
PT Pertamina E&P Cepu ADK (PEPC ADK) pada 26 Februari 2014 
untuk menjadi operator. 

“Kami telah memulai pendekatan kepada Ampolex sejak Januari 
2012, awalnya lapangan ADK ini milik Hum puss, namun seiring 
berjalannya wak tu pengelolaannya beralih ke Am polex,” cerita Direktur 
PEPC, Amril Thaib Mandailing di kantornya (11/6) melukiskan upaya 

yang dirintisnya da lam memperjuangkan 
hak pengelolaan kedua lapangan itu. 
Wilayah kerja ADK dengan luas 24,96 
km2 memiliki potensi sekitar 12,5 MMBO 
serta 25 BSCF gas. Rencananya hingga 
November 2014, PEPC akan melakukan 
re-entry untuk 5 sumur, study G&G dan 
passive seismic sesuai dengan work plan 

& budget (WP&B) 2014 yang disetujui SKK MIGAS. Tujuannya adalah 
untuk mengomfirmasi luas pelamparan zona migas, dan berapa jumlah 
pasti cadangan migas yang berada dalam batuan reservoir di kedua 
lapangan itu.

Usaha PEPC untuk mengambil alih Lapangan ADK dan menjadi 
operatornya mendapatkan banyak dukungan, khususnya dari Mobil 
Cepu Limited (MCL) anak perusahaan Exxon Mobil selaku mitra dalam 
mengelola Blok Cepu. “MCL sangat mendukung langkah kami, karena 
MCL menganggap standar HSE PEPC sudah hampir setingkat dengan 
mereka. MCL sangat berkepentingan mengingat lapangan ini terletak di 
Blok Cepu, dan bila dikerjakan pihak lain yang belum diketahui standar 
HSEnya, risikonya sangat tinggi bagi MCL,” jelas Amril. 

Selain itu, dukungan juga diperoleh dari pemerintah Kabupaten 
Blora. Sebab, dengan aktifnya operasi pengembangan Lapangan Alas 
Dara dan Kemuning maka kegairahan ekonomi daerah pun akan ikut 
terpacu.  “Selama ini kegiatan pengembangan migas lebih dominan di 
Bojonegoro. Adanya aktivitas di kedua lapangan tersebut, tentu penting 
bagi upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 
Blora,” tambah Amril.

Dengan beralihnya pengoprasian Lapangan ADK ke tangan PEPC 
ADK maka performance PEPC selaku operator dalam pengelolaan 
lapangan migas semakin nyata. Kegigihan usaha manajemen PEPC 
selama delapan tahun lebih, untuk tidak sekedar berperan sebagai 
investment company yang bermitra dengan Mobil Cepu Ltd. (selaku 
operator), Ampolex, dan BUMD dalam pengelolaan wilayah kerja Blok 
Cepu, kini mulai berperan menjadi operator untuk beberapa lapangan 
tertentu. Bravo.• dit. hulu Rig DS#09, aktif mendukung operasi pengembangan lapangan Migas di blok Cepu.
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indraMayu – Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. 
Balthasar Kambuaya MBA, menikmati pemandangan 
mangrove dari atas menara pemantau di kawasan 
Ekowisata Mangrove Pantai Karangsong, Indramayu, 
Minggu (15/6). Didampingi GM RU VI Balongan, Yulian 
Dekri, Menteri Lingkungan Hidup mendapatkan penjelasan 
rekam jejak pemulihan kawasan pantai Karangsong, yang 
melibatkan Pertamina bersama masyarakat sejak 2010.

Peninjauan Ekowisata Mangrove Pantai Karangsong, 
Indramayu tersebut merupakan bagian dari peringatan 
Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang diselenggarakan 
Pertamina Refinery Unit VI Balongan, dengan tema 
Satukan Langkah Lindungi Ekosistem Pesisir dari Dampak 
Perubahan Iklim. Ditandai dengan peletakan tiang pancang 
perdana pembangunan sarana ekowisata mangrove Pantai 
Karangsong.

Sebelumnya, Balthasar membuka rangkaian acara di 
Lapangan Bumi Patra, Balongan.  Dalam sambutannya 
Dia menyampaikan upaya rehabilitasi di pesisir pantai 
Karangsongs eluas 25 hektar tersebut menjadi langkah 
nyata perbaikan lingkungan dan sarana pendidikan.  “Salah 
satu strategi yang paling berhasil bagi upaya perlindungan 
keanekaragaman hayati adalah dengan mempromosikan 
keanekaragaman hayati kepada generasi muda,”kata 
Balthasar Kambuaya.

General Manager RU VI Balongan, Yulian Dekri 
menjelaskan Penanaman mangrove di  pantai Karangsong, 
Indramayu sebagai bentuk nyata dari simbiosis mutualisme 
antara Pertamina sebagai entitas bisnis, bersama 
masyarakat setempat dalam memulihkan ekosistem pesisir 
pantai dan meningkatkan perekonomian masyarakat . 
Langkah tersebut diawali dengan penanaman mangrove  
sejalan dengan program tanggung jawab sosial Pertamina 
Menabung 100 juta pohon.•

Menteri Lingkungan hidup 
apresiasi rehabilitasi 
Mangrove di Pantai 
karangsong
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hUT ke-6 PdSI :
BerSaMa kITa BISa
di usianya yang genap 6 tahun, PT Pertamina 

Drilling Services Indonesia (PDSI) telah 
menunjukkan kedewasaannya sebagai perusahaan 
services di industri migas. Hal inilah yang membuat 
PDSI tetap sustain dan terus tumbuh sejalan dengan 
perkembangan Pertamina sebagai holding.

Dalam perjalanan selama 6 tahun, Direktur 
Utama PDSI, Faried Rudiono mengakui banyak 
tantangan yang dihadapi oleh PDSI namun berkat 
usaha ekstra keras, PDSI sudah tampil sebagai 
perusahaan services yang diperhitungkan baik oleh 
client maupun pesaing di industri sejenisnya. 

“Tantangan pencapaian RKAP, tantangan 
persaingan usaha dan tantangan operasional adalah 
tantangan yang kita hadapi. Karena itu kita harus 
bersatu Together We Can untuk mengatasi seluruh 
tantangan tersebut dan saya percaya insan PDSI 
dengan kebersamaan bisa menghadapi tantangan 
PDSI di waktuwaktu yang akan datang,” ungkap 
Faried dalam Tasyakuran Hari Ulang Tahun ke6 
PDSI di Graha PDSI, pada (13/6). 

Turut hadir dalam tasyakuran Direktur PIMR 
Pertamina, M. Afdal Bahaudin. Sebagai Komisaris 
Utama PDSI, Afdal menegaskan,  sudah saatnya 
PDSI harus bergerak cepat, walaupun tantangan di 
tahun ini sangat besar.

“Jangan sampai Together we can hanya sebagai 
tagline tulisan saja, tapi harus dibuktikan untuk bisa 
menjadi together we can do the best mencapai 
target yang sudah dijanjikan dalam RKAP,” tegas 
Afdal.

Saat didirikan 6 tahun yang lalu, PDSI baru memiliki 
24 unit Rig dengan daya output terpasang sebesar 
19.000 horsepower. Saat ini PDSI mengoperasikan 
40 rig dengan daya output terpasang sebesar 
35.000 HP atau hampir 2 kali lipat. PDSI juga telah 
mengembangkan Armada atau rig fleet dengan rig 
yang modern, rig elektrik VFD, rig cyber yang lebih 
aman dan efisien, dan lebih environmentally friendly 
dengan kebisingan dan polusi yang rendah. Bahkan 
rig tercanggih di Indonesia yang bisa jalan dan 
menghemat biaya moving telah dimilik PDSI dan 

operasikan di project Banyu Urip, MCL. PDSI juga 
sudah masuk dalam kegiatan pengeboran offshore 
dengan mengoperasikan secara Joint operations 
jack up Java Star 1 di WMO.

“Harapannya kita bisa menjadi kontraktor yang 
menjadi pilihan para klien sehingga pada saat 
mereka ingin melakukan pengeboran hanya PDSI 
lah yang dijadikan pilihannya. Karena PDSI telah 
mampu berhasil mengebor dengan tepat waktu 
dan aman dan tentunya PDSI bisa berkontribusi 
terhadap pencapaian target revenue untuk 
Pertamina secara keseluruhan,” lanjut Faried.

Untuk pencapaian tersebut, pihaknya 
melakukan pengembangan pasar baru di luar 
captive. Saat ini sudah mengebor untuk MCL, 
Medco Tomori, Golden Spike dan Benakat. PDSI 
juga sedang giat ikut lelang di Conoco Philips, Vico, 
Supreme dan bahkan inisiasi untuk ikut berkiprah 
di luar negeri, seperti di Algeria, Irak, brunei dan 
Papua New Guinea sudah dilakukan.•irli

SISIPAN
Senin, 23 Juni 2014

hUT ke-6 PdSI

Seluruh jajaran Direksi PDSI dan Komisaris Utama PDSI M. Afdal Bhaudindan  menyaksikan Direktur Utama PDSI Faried Rudiono potong tumpeng 
pada acara tasyakuran HUT ke6 PDSI, di Graha PDSI, (13/6).

Direktur Utama PDSI Faried Rudiono menyerahkan potongan tumpeng 
pertama kepada Komisaris Utama PDSI M. Afdal Bahaudin.
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hUT ke-6 PdSI

Logo adalah simbol nan sarat makna
representasi identitas yang mengungkap asa
hadir memberi warna bagi negeri
kala PdSI mulai berdedikasi pada pertiwi

2008,  PdSI mulai kembangkan layar
langkah menderap lajukan kiprah 

PdSI kian memantapkan derap langkahnya
meretas jati dirinya dalam simbol baru
PerTaMIna drILLIng SerVICeS IndOneSIa....

Tahun ini PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI)  berusia 6 tahun. 
Berikut wawancara Media Upstream Spectrum dengan direktur utama 

pdsi Faried rudiono yang sudah direpackage redaksi Energia Weekly.

pada tanggal 13 juni 2014 nanti pdsi berusia 6 tahun, bagaimana 
bapak menggambarkan pdsi di usia 6 tahun ini? Ibarat anak usia 6 tahun 
yang masih ingin tahu banyak dan belajar banyak dari kehidupan, maka seperti 
itulah PDSI di usianya ke6 tahun. Banyak hal yang telah, sedang dan akan 
PDSI lakukan pada tahuntahun mendatang, dalam rangka meningkatkan 
kinerja, bertransformasi dan juga bertumbuh.

Kami terus melakukan evaluasi terkait dengan kinerja Perusahaan. 
Kekurangan yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya menjadi pembelajaran 
yang berharga bagi PDSI untuk lebih matang dalam tatakelola proses 
bisnis, yaitu dengan memperkuat armada kami melalui improvement online 
maintenance system, penguatan implementasi aspekaspek good corporate 
governance dan berbagai penyempurnaan aspek baik secara operasional 
maupun manajerial. 

 
dari data Annual Report 2013, secara umum kinerja keuangan 2013 

lebih baik dibandingkan tahun 2012, mohon dijelaskan secara ringkas 
faktor-faktor yang mendukung peningkatan kinerja keuangan.Selama 
tahun 2013, terjadi penjualan/pendapatan Usaha dalam Perseroan sebesar 
260.8 juta. 

Kinerja Perseroan tahun 2013 mengalami kenaikan yang tajam dibandingkan 
tahun 2012, pencapaian Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and 
Amortization (EBITDA) sebesar USD 102,75 juta atau sebesar 93,93% dari 
target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2013 sebesar USD 
109,39 juta.  Perseroan mampu merealisasikan laba bersih hingga USD 37.96 
juta, atau 77% dari RKAP yang ditetapkan dan meningkat 4% dibandingkan 
dengan pencapaian laba bersih tahun 2012 sebesar USD 36,46 juta.

Perseroan sukses membukukan pendapatan tahun 2013 sebesar USD 

PdSI Wajib 
Bekerja Lebih 
keras Lagi 260.79, atau meningkat 6% dari USD 246,75 juta pada tahun 2012. Pendapatan 

ini berasal dari empat kelompok usaha yaitu jasa rig & services PDSI, jasa rig 
Mitra, jasa IPM dan Pendapatan Anak Perusahaan (PDC) dan  Pendapatan 
Joint Operation. Sedangkan jika dibandingkan dengan RKAP 2013, pendapatan 
Perseroan mencapai sekitar 95%.

bagaimana kinerja pdsi selama kwartal i/2014 bila diukur dari sisi 
target rk 2014, adakah kendala serius dari sisi sdM, pendanaan dan 
teknologi yang kira-kira bakal mengganggu pencapaian target itu? Kinerja 
PDSI dalam TW I/2014 dapat terlihat laba bersih yang diperoleh PDSI mencapai 
US 7.099jt atau 44% dari target RKAP proporsional demikian juga dari Utilization 
yang baru tercapai rata2 66.83% dari target 91.77%, untuk itu PDSI wajib bekerja 
lebih keras lagi guna dapat menutupi pendapatan yang hilang di awal tahun 2014.

lahan-lahan migas lepas pantai, CbM, dan shale gas bakal menjadi 
bagian dari garapan baru pdsi. sejauh mana garapan baru itu sudah 
dikelola dan apa saja langkah-langkah strategis pdsi untuk bermain di 
wilayah baru dimaksud? Lahanlahan Migas non Konvensional seperti CBM 
& Shale Gas merupakan potensi yang besar buat PDSi sebagai perusahaan Rig 
Services, namun perlu diketahui, penggunaanrig pada area Non Konvensional 
tersebut memerlukan rig khusus yang tidak bisa disamakan dengan rig Konvensional 
milik PDSI, sebagai contoh PDSI sudah menggarap 4 sumur pemboran CBM milik 
PT. PHE, namun dikarenakan anggaran pengembangan maupun eksplorasi CBM 
sangat marginal, maka penggunaan rig Konvensional tidak effisien untuk lahan 
CBM, harus nya ada rig khusus CBM sebagai peralatan pemboran yang hanya 
memerlukan personil pemboran yang terbatas saat operasionalnya sehingga 
revenue yang didapat nantinya sangat sepadan dengan biaya operasi dan akhirnya 
akan mendapatkan profit yang setimpal.

Sementara untuk lahan Shale Gas PDSI masih belum tahu apakah akan ikut 
terlibat & dilibatkan untuk opersi pemboran nya, karena kita tahu semua bahwa 
lahan WKP shale gas yang dipunyai oleh PT. PHE di daerah Sumatera Utara 
memerlukan perangkat pemboran (rig) yang spesifik, kenapa?? Karena untuk 
mendapatkan gas dari area shale dibutuhkan perlakuan fracking pada lapisan shale 
tersebut dan perlu diketahui bahwa lapisan Shale di area WKP PT. PHE tersebut 
lapisan Shale nya ada pada kedalaman 1000 m ke atas, sehingga nantinya akan 
diperlukan banyak pompa dengan kapasitas besar untuk melakukan pekerjaan 
fracking tersebut.•
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Menjelang hari jadinya yang ke6 pada 13 Juni 2014, PT. Pertamina Drilling 
Services Indonesia (PDSI) kian menunjukkan kinerja yang cukup signifikan. Ketika 
berdiri pada tahun 2008 PDSI hanya memiliki 24 unit rig, namun saat ini PDSI telah 
memiliki 41 unit rig. Artinya, ratarata aset rig PDSI bertambah lebih dari 2 unit 
pertahunnya. 

Dari sektor financial PDSI juga mengalami pertumbuhan yang positif, terbukti 
pada akhir tahun 2013 PDSI mampu meraih pendapatan sebesar USD 246,46 
juta. Sedangkan laba bersih pada 2013 sebesar USD 37,96 juta, sedikit lebih tinggi 
4,22% dibanding tahun sebelumnya.

Guna menjaga kinerja agar terus berjaya secara berkelanjutan, tidak ada 
pilihan lain kecuali berupaya sekuat tenaga melakukan peningkatan performance 
rig sebagai suatu langkah kongkrit yang harus yang harus diambil. Keandalan rig 
menjadi faktor penting dalam kesuksesan pencapaian target tanpa meninggalkan 
prinsip safety (aman), reliable (dapat diandalkan), clean (bersih) dan rapi (tidy) 
sebagai standarisasi yang ditetapkan PDSI bagi semua rignya.  Karena itu tidak 
mengherankan bila pada tahun 2013 PDSI berhasil menuntaskan pengerjaan sumur 
pengeboran sebanyak 303 sumur, meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 290 
sumur. Pencapaian prestasi tersebut seolah semakin bertambah karena tingkat 
penyelesaian kerja  dapat dilaksanakan lebih cepat dari jadwal. Hal ini juga memberi 

PdSI 
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kancah dunia

kontribusi pada industri pengeboran nasional sebesar 35% dari pangsa pasar 
di Indonesia. 

Demi terus meningkatkan kinerja, prestasi dan kepercayaan stakeholders, 
PDSI terus memodernisasi rigrig yang dimiliki. Contohnya 7 rig baru yang dibeli 
adalah rig dengan teknologi canggih sehingga keberhasilan pengeboran melebihi 
dari yang ditargetkan. Selain itu pasarpasar baru di luar Pertamina EP yang 
menjadi user utama jasa PDSI. “Saya tidak mau ibaratnya menggantungkan 
semua telur dalam satu keranjang, karena kalau nanti keranjangnya jatuh maka 
habis semua,”ujar Faried mengungkap dasar pemikiran mencari pasar lain.

Strategi lain yang ditempuh PDSI untuk menjaga pertumbuhan adalah 
dengan berusaha masuk ke pasar yang lebih besar. PDSI mulai berpartisipasi 
dalam tender pengadaan rig di Vico, Conoco Phillips, serta Star Energy. “Kami 
menawarkan rigrig baru dengan daya 1.000 HP dan 1.500 HP yang kami miliki. 
Tampaknya respon mereka cukup positif, terutama berkat kinerja rig DS#9 yang 
beroperasi di Mobil Cepu Limited,”lanjut Faried menceritakan rencananya ke 
depan. Tidak hanya sampai di situ, PDSI juga mulai melakukan penjajakan untuk 
bisa masuk dan merebut peluang di mancanegara seperti di Algeria, Irak, Papua 
Nugini dan Brunei Darussalam. “Jadi dalam 6 tahun ini kita berhasil membangun 
PDSI dengan baik, dan kini PDSI semakin diperhitungkan di kancah pengeboran 
internasional,”pungkas Faried mengunci perbincangan.• bk16052014 

PdSI Menangkan Tender di Vico
jakarta -  Satu lagi langkah PDSI untuk “bermain keluar” mendapat respon positif. PDSI berhasil 
memenangkan tender pekerjaan pengeboran di Vico Indonesia. Project pengeboran yang yang 
menjadi jawaban bahwa PDSI tidak hanya dapat meraih pasar di lingkungan Pertamina, namun juga 
di luar Pertamina.

Pengurangan proyek pengeboran di Pertamina EP sejak medio 2013 yang lalu, menjadi penguatan 
momentum PDSI dalam berupaya agar tidak terus bergantung pada PEP yang selama ini menjadi 
pasar utama. Hal ini sejalan dengan arahan Dewan Komisaris PDSI pada 2 April 2014 yang meminta 
PDSI agar berbenah meningkatkan sumber daya dan competitiveness untuk mendukung ekspansi 
bisnis ke pasar non captive.

Direktur Utama PDSI Faried Rudiono menyebutkan ada empat strategi baru PDSI menghadapi 
kondisi pasar saat ini, pertama, penetrasi pasar di captive market yaitu PEP. Yaitu pendekatan langsung 
kepada Field Manager dengan tujuan memantau programprogram peningkatan produksi migas di 
masingmasing lapangan, sekaligus membuka peluang peningkatan pemakaian rig. Kedua adalah 
pengembangan pasar baru di luar Pertamina EP, baik operasi pengeboran darat maupun lepas pantai 
(off shore). Langkah ini mendorong PDSI keluar dari zona nyamannya dengan mulai menawarkan rigrig 
baru berdaya 1.000 HP dan 1.500 HP ke pasar yang cukup kompetitif. Ketiga, adalah meningkatkan 
performance rig guna mendukung strategi pertama dan kedua. Keempat, adalah menekan biaya 
operasi.

Langkah stategi tersebut telah mulai menampakkan hasilnya. Kemenangan tender di Vico ini adalah 
pasar ketiga di luar Pertamina yang baru didapat PDSI, setelah project MCL di Cepu dan JOB Medco di 
Tomori Sulawesi. Menurut Key Account Manager Non EP PDSI, Rully Krisantono, kemenangan tender di 
Vico adalah merupakan tantangan baru PDSI dalam melakukan pengeboran di luar lingkup Pertamina. 
Project yang berlokasi di lapangan Mutiara Kalimantan Timur ini rencananya akan berlangsung selama 
dua tahun, menggunakan rig D1000/52. Di sisi lain, PDSI juga sedang mengikuti proses tender untuk 
project pengeboran menggunakan rig kapasitas 1.500 HP. Diharapkan PDSI dapat mengulang sukses 
juga di sana.•bk16052014 
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Guna meningkatkan kinerja, prestasi dan 
kepercayaan stakeholders, Pertamina 
Drilling Services Indonesia (PDSI)  terus 
memodernisasi rig-rig yang dimiliki. Jika 
pada tahun 2008, PDSI hanya memiliki 
24 Rig, kini kondisi berbalik. Di tahun 
2014 ini, PDSI memiliki 42 rig.  Tujuh rig 
baru berteknologi canggih dengan daya 
1.000 dan 1.500 HP, telah mendukung 
keberhasilan pengeboran melebihi dari 
yang ditargetkan.

Keandalan rig menjadi faktor penting 
dalam kesuksesan pencapaian target 
tanpa meninggalkan prinsip safety (aman), 
reliable (dapat diandalkan), clean (bersih) 
dan rapi (tidy) sebagai standarisasi yang 
ditetapkan PDSI bagi semua rignya. 
Berikut beberapa Rig baru PDSI.

Modernisasi rig PdSI
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