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Jakarta – Pengoperasioan 
SPB Vi-Gas ditandai dengan 
pengisian perdana Vi-Gas 
untuk kendaraan operasional 
TNI oleh Plt. Direktur Utama 
Pertamina Muhamad Husen 
dan Irjen TNI Letjen Syafril 
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Seorang operator SPBU sedang mengoperasikan dispenser Vi-Gas yang baru diresmikan di Mabes TNI Cilangkap, pada Selasa (14/10). 
Pengoperasian SPB Vigas  ini merupakan salah satu bentuk dukungan Pertamina dan TNI dalam mewujudkan Program Langit Biru serta 
mengurangi konsumsi BBM dan mengalihkannya ke Bahan Bakar Gas.

Pertamina Serius Kembangkan 
Konversi BBM ke BBG

Mahyudin di Mabes TNI, 
Cilangkap, Jakarta Timur, 
Selasa (14/10).

Pertamina sebagai BUMN 
energi telah mengembangkan 
beberapa bahan bakar 
alternatif untuk dikonsumsi 
o leh masyarakat ,  sa lah 
satunya adalah LGV (Liquefied 
Gas for Vehicle) yang dikenal 
dengan merek Vi-Gas. Bahan 
bakar gas yang diformulasikan 
untuk kendaraan bermotor ini 
terdiri dari campuran Pro-
pane (C3) dan Butane (C4) 
dengan spesifikasi yang telah 
disesuaikan untuk keperluan 
mesin kendaraan bermotor 
sesuai dengan SK Dirjen 
M igas  No.  2527 .K/24/
DJM/2007.

Dengan  RON >  98 , 
Vi-Gas memiliki berbagai 
keunggulan jika dibandingkan 
dengan BBM, yaitu ramah 
l ingkungan, pembakaran 
yang sempurna, bebas sulfur 
dan timbal, memperpanjang 
siklus penggantian pelumas, 
m e m p e r p a n j a n g  u m u r 
mesin, suara mesin halus 
dan bebas knocking. Vi-Gas 
juga memiliki keunggulan 
lain, seperti efisien dalam 
hal biaya pembangunan 
dan pengoperasian stasiun 
pengisian, serta converter kit 
sehingga dengan berbagai 
keunggulan tersebut LGV 
menjad i  p i l ihan banyak 
konsumen otomotif dunia. 

“Jika dilihat dari po pulasi 

kendaraan yang mengon-
sumsi serta jumlah stasiun 
pengisiannya, LGV yang di 
Indonesia dikenal dengan 
merek Vi-Gas, menempati 
urutan ketiga bahan bakar 
transportasi yang pal ing 
banyak dikonsumsi di dunia 
setelah gasoline dan diesel. 
D i  se luruh dun ia ,  LGV, 
digunakan oleh lebih dari 23 
juta kendaraan dan tersedia 
di lebih dari 67 ribu stasiun 
pengisian,” tutur Muhamad 
Husen.  

Untuk mendukung pe-
ngembangan pasar  V i -
Gas di Indonesia, hingga 
saat ini Pertamina telah 

Bersambung ke halaman 12

sebagai salah satu 
bentuk dukungan dalam 
mewujudkan program 
Langit biru serta 
mengurangi konsumsi 
bbm dan mengalihkannya 
ke bahan bakar 
gas, pertamina 
mengoperasikan stasiun 
pengisian bahan bakar 
Vi-gas di lingkungan 
mabes tni Cilangkap.

Baru-baru ini, Wells Fargo Advisors diputuskan bersalah 
oleh Securities Exchange Commission, Regulator Pasar 
Modal AS karena penyalahgunaan informasi investasi yang 
dilakukan salah satu pekerjanya. Salah satu konsultan 
investasi terbesar AS ini juga dianggap lalai dalam membuat 
keterbukaan informasi publik. Akibatnya, Wells Fargo harus 
membayar US$5 juta (setara Rp600 miliar) serta mengalami 
penurunan reputasi dan kepercayaan klien global. 

Dalam industri pasar modal, kebocoran informasi 
dipandang sebagai pelanggaran berat. Diistilahkan sebagai 
insider trading, yakni penyalahgunaan informasi oleh 
orang dalam perusahaan dan bertujuan untuk mendapat 
keuntungan atas pergerakan saham akibat dari informasi 
insider trading itu. Kebocoran informasi semacam ini dapat 
mengganggu kestabilan pasar modal, sekaligus menurunkan 
kepercayaan investor akan iklim investasi. Sehingga, semua 
regulator pasar modal global membuat aturan yang melarang 
aktivitas insider trading, guna melindungi investor pasar modal 
dari kecurangan dan kerugian transaksi ini.

wells fargo & Co – periode 6 bulan
 

 Sumber: Thomson Reuters

Kembali pada Wells Fargo, aktivitas insider trading 
mencuat kala salah satu Agen Penjual (Broker) Wells Fargo, 
Waldyr Da Silva Prado menggunakan informasi salah satu 
kliennya mengenai rencana akuisisi terhadap Burger King. 
Prado membeli saham Burger King hanya beberapa hari 
sebelum perusahaan makanan cepat saji itu mengumumkan 
aksinya ke publik. Alhasil, Prado mendapat keuntungan dari 
kenaikan harga saham Burger King hingga US$175 ribu. 
Prado sendiri telah diadili pada tahun 2012 dan terkena denda 
lebih dari US$7 juta dan aset-asetnya dibekukan.

 Lebih jauh, kredibilitas merupakan esensi dari menjaga 
kerahasiaan perusahaan. Kelalaian setiap individu bisa 
memberi sanksi berat. Tidak hanya bagi yang pelaku 
penyalahgunaan informasi, namun juga bagi perusahaan 
untuk menjaga nama positif yang telah lama dibangun. 
Meski bukan perusahaan publik, bagi Pertamina kesadaran 
akan pentingnya kerahasiaan informasi juga krusial. Kiprah 
perusahaan dipandang sangat penting oleh para pemangku 
kepentingan di dalam negeri. Selain itu, Pertamina dinilai 
setara dengan perusahaan publik global sehingga berbagai 
informasi menjadi perhatian besar pelaku pasar keuangan 
global. Kebijakan Perseroan dalam meningkatkan kesadaran 
menjaga informasi oleh berbagai pihak adalah langkah besar 
menuju kredibilitas dunia.•



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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cuStoMer focuS 
SeBaGaI jaLan 
Menuju PeruSahaan 
BerKeLaS dunIa

pengantar redaksi : 
Untuk mendukung program transformasi Pertamina menuju visi 

dan misi nya, Direktorat Umum dibentuk dengan tujuan membangun 
corporate center yang efektif, efisien dan berbasis teknologi tinggi serta 
menjaga dan meningkatkan kualitas sistem layanan di segala bidang 
untuk menuju World Class Company.  Terkait dengan hal tersebut, dalam 
rangka Bulan Customer Focus, mari kita simak apa yang disampaikan 
direktur umum pt pertamina (persero) Luhur budi djatmiko.

bagaimana bapak melihat dan memaknai tata nilai Customer 
focus?  Awalnya sangat sulit bagi insan Pertamina untuk memaknai 
tata nilai Customer Focus, mengingat dulu kita adalah pemain tunggal 
dalam bisnis minyak, gas dan energi di dalam negeri. Tanpa bersusah 
payah menerapkan Customer Focus para pelanggan sudah menunggu, 
karena tidak ada pesaing sehingga cara atau aturan kita lah yang menjadi 
harga mati. Itu sebabnya salah satu tema fundamental Transformasi 
adalah focus kepada pelanggan.

Saat lingkungan bisnis Pertamina berubah menjadi kompetitif, 
service excellence dalam memenuhi kebutuhan pelanggan adalah 
suatu keharusan.    

Bagi kita insan pekerja Pertamina, Customer Focus dimaknai 
dengan kita harus selalu berorientasi pada kepentingan pelanggan dan 
berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 
Kita harus selalu fokus akan kebutuhan pelanggan, bekerja dengan 
ikhlas dan selalu peduli, proaktif, berorientasi pada solusi. Kesemuanya 
itu hendaknya dibungkus dengan semangat belajar yang berkelanjutan. 
Artinya kita tidak boleh mempersulit dan meremehkan pelanggan, 
reaktif,  mencari-cari alasan, saling melempar tanggung jawab dan 
mengharap imbalan.

bagaimana menurut bapak cara kita menerapkan Customer 
Focus? Yang pertama harus dilakukan adalah kita harus mengetahui 
siapa saja yang menjadi Customer (pelanggan) kita, baik internal 
maupun eksternal. Internal Customer sama pentingnya dengan eksternal 
Customer, yang tetap harus kita  berikan layanan terbaik kita. Dengan 
memahami siapa customer kita, maka kita akan dapat mengetahui apa 
kebutuhan mereka. 

Yang kedua adalah kita harus mendengarkan untuk memahami 
kebutuhan pelanggan dan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya 
sesuai dengan yang dijanjikan bahkan jika bisa lebih baik dari pada yang 
dijanjikan.

Yang ketiga adalah membuka diri dan berbesar hati untuk menerima 
umpan balik dari pelanggan. Anggaplah umpan balik sebagai hadiah 
terbaik yang diberikan pelanggan kepada kita yang juga merupakan 
vitamin yang menyehatkan.

Yang keempat adalah ciptakan dan penuhi moment of truth 
pelanggan. Moment of truth adalah situasi di mana harapan pelanggan 
terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan membentuk kesan 
mereka terhadap perusahaan tersebut. Moment of truth juga merupakan 
critical moment yang dapat memenangkan ataupun mematahkan hati 
pelanggan.

menjalani proses transformasi menuju perusahaan berke-
las dunia, bagaimana strategi bapak di direktorat umum 
un tuk berfokus dan memuaskan internal customer? Berbagai 
pembenahan telah dilakukan di Direktorat Umum, yang kesemuanya 
itu bertujuan untuk membangun corporate center yang efektif, efisien 
dan berbasis teknologi tinggi untuk mendukung program Transformasi 
Pertamina serta menjaga dan meningkatkan kualitas sistem layanan 
disegala bidang untuk menuju World Class Company. Apa yang 
kami lakukan tersebut sebenarnya adalah dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pelanggan kami, baik pelanggan internal maupun eskternal.

Direktorat Umum mengupayakan untuk mencapai tujuan tersebut 
dengan melakukan strategi sebagai berikut: 
• Mendorong perubahan berbasis ICT dan shared services
• Menjadikan HSSE Unggul dalam seluruh aspek operasional 
• Memutakhirkan pengelolaan kantor dan layanan umum
• Fokus pada optimalisasi pengelolaan aset penunjang usaha (APU) 

untuk mendukung bisnis inti Perusahaan 
• Optimalisasi pengadaan barang/jasa menggunakan metode hybrid
• Menjalankan proses Quality Assessment, Improvement dan 

pengelolaan pengetahuan dengan benar dan konsisten
Untuk mencapai pemenuhan kebutuhan pelanggan tersebut, kami 

selalu meminta masukan dari para pelanggan kami dengan berbagai 
survey yang telah kami lakukan setiap tahunnya, sehingga kami 
memahami betul bagaimana ekspektasi pelanggan terhadap layanan 

kami, dan seberapa besar gap yang ada antara kami sebagai pemberi 
jasa, dengan pelanggan sebagai penerima jasa.  

menurut pandangan bapak sudah seberapa Customer 
Focus-nya insan pekerja pertamina  menuju World Class Energy 
Company? Saya melihat sejauh ini insan pekerja Pertamina sudah jauh 
lebih customer focus dibanding tahun-tahun dulu sebelum transformasi.

Dalam bisnis hilir, untuk ketiga kalinya pada tahun ini Pertamina 
mendapatkan penghargaan “Service Quality Award 2014” pada 
kategori public filling fuel station. Ini merupakan penghargaan yang 
diberikan kepada perusahaan terbaik yang mampu memberikan 
layanan bermutu kepada pelanggannya. Suatu prestasi yang amat 
membanggakan sekaligus juga harus membuat kita mawas diri agar 
selalu bisa mempertahankan service excellent dan senantiasa membuat 
perbaikan dan peningkatan layanan.   

Di Direktorat Umum, beberapa program strategis dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelanggan adalah dengan mendorong 
perubahan berbasis Information Technology (IT) melalui pelaksanaan 
proyek ICT dan  menjadikan ERP Pertamina sebagai “the single source 
of truth” sehingga data/informasi yg tepat dan akurat sebagai dasar 
pengambilan keputusan oleh berbagai level management. 

Sebagian besar tugas dan tanggung jawab di Direktorat Umum 
adalah memberikan layanan kepada seluruh Direktorat dan Penunjang 
lainnya, mulai dari layanan Information and Communication Technology 
(ICT), Asset Management (AM), Procuremet Excellent, sampai dengan 
membuat kebijakan, melakukan supervisi, dan koordinasi untuk 
mencapai world class HSSE dan Quality Management di seluruh 
lingkungan Pertamina.

Prestasi-prestasi yang telah diraih dalam hal ini diantaranya:
1. Selama dua tahun terakhir melalui penyediaan layanan sistem ERP 

(MySAP) dan infrastruktur ICT yang handal, sehingga Pertamina dapat 
menyelesaikan dan menerbitkan Laporan Keuangan konsolidasi 
(audited) lebih cepat dari rata-rata BUMN pada umumnya.

2. Melalui supervisi dan koordinasi HSSE korporat selaku pengelola 
kebijakan, pada tahun 2013 Pertamina memperoleh penghargaan 
dari Kementerian Lingkungan Hidup sebanyak tiga (3) unit Bisnis 
Kategori Proper Emas dan sebanyak 52 Unit Bisnis kategori PROPER 
Hijau. Pencapaian ini lebih tinggi dari pada rata-rata perusahaan besar 
lainnya.

3. Dalam hal mutu dan inovasi, penghargaan yang diperoleh Pertamina 
diantaranya:
a. The Best Corporate Innovation Culture dari Kementerian BUMN
b. Juara MAKE Study Indonesia oleh Dunamis selama empat (4) 

tahun berturut-turut  
c. The Winner of Asian MAKE Study di Korea
d. The Best in Class (for large Manufacturing Organization) oleh Asia 

Pasific Qulaity Organization – Srilanka
e. The Best CIP Temu Karya Mutu dan Produktifitas Nasional 

(TKMPN) di Medan – Sumatera Utara
4. Implementasi ICT di Pertamina mendapat penghargaan TOP IT 

Transformation in Energy pada tahun 2014.   

bagaimana menurut bapak mengenai peran seorang 
leader dalam mengimplementasi tata nilai Customer Focus 
di lingkungan kerja? Menurut saya, seorang atasan yang ingin 
mengimplementasikan Customer Focus di lingkungan kerjanya harus 
menjadi seorang ‘servant leader’. Ini menarik, karena biasanya leader 
disamakan dengan boss, sementara servant leader berbicara mengenai 
pemimpin yang melayani. 

Pemimpin yang melayani berarti pemimpin yang secara alami akan 
mendahulukan melayani, termasuk tentunya melayani para anggota tim 
nya. Mengutip dari sebuah tulisan mengenai ‘servant leadership’, ciri 
khas kepemimpinan ini adalah mendengarkan (Listening receptively 
to what others have to say) dan juga emphaty.  Pemimpin yang 
melayani, seperti kemampuan melayani, yang pertama dan terutama 
adalah memiliki komitmen untuk melayani kebutuhan orang lain. Hal 
ini tentunya menekankan adanya keterbukaan dan kejujuran, bukan 
pengendalian atau pengawasan. Servant leader berusaha keras 
memahami dan memberikan empati kepada orang lain. Sikap inilah 
yang akan membentuk seorang pemimpin menjadi Role Model bagi 
tim-nya dalam hal fokus kepada pelanggan.

Dalam bulan kampanye Customer Focus ini secara khusus saya 
mengajak semua insan pekerja Pertamina untuk membangun dan 
memberikan dedikasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik 
kepada pelanggan, siapa pun, baik internal maupun eksternal, dan 
dimanapun berada.•hr



harapan untuk 
Pemerintah Baru

edItorIaL
.
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Membangun “Servant Leadership” 
di Pertamina. Bisakah kita? 

rama agung prabowo - Culture Change & Transformation PT PDSI

we are Ladies and gentlemen serving 
Ladies and gentlemen

Motto Ritz Carlton di atas begitu dikenal orang banyak 
orang. Hotel berjaringan international ini dikenal sebagai 
hotel dengan layanan unggul, karena mereka selalu ingin 
menyajikan produk dan layanan yang berbeda dengan 
hotel lain. Jaringan hotel Ritz Carlton memberikan 
kepada tamunya pelayanan yang spesial, yang berbeda 
di tiap negara. Sambutan dan jamuan yang dilengkapi 
piano concertos, kamar hotel dengan armoire, tempat 
tidur, televisi, kamar mandi didalam, adanya dress code 
untuk para pelayan, dsb ditujukan untuk memberikan 
personal touch kepada para 
pelanggapannya. Personal touch 
ini penting karena manajemen dan 
pelayan Ritz Carlton menyadari 
akan perannya sebagai pelayan 
para tamunya yang membutuhkan 
perhatian detail dan spesifik. 
Keb iasaan  memperha t i kan 
secara detail dan spesifik inilah 
yang menjadi wujud internalisasi 
budaya melayani di Ritz Carlton 
yang menjadikan mereka sebagai 
perusahaan terbaik di bidang 
hospitality industry sedunia.

Budaya melayani pertama-
tama terbentuk ket ika k i ta 
memahami siapakah pelanggan 
k i ta.  Dalam sudut pandang 
pemasaran khususnya terkait 
kualitas pelayanan, pelanggan 
terdiri dari dua kelompok, yaitu 
pelanggan eksternal seperti masyarakat, komunitas, 
vendor, pembeli, mitra perusahaan lain dan pemerintah, 
serta pelanggan internal seperti karyawan, pekerja 
dan serikat buruh. Pemahaman pada kedua kelompok 
pelanggan ini, menjadikan setiap pekerja tidak hanya 
menjadi pelayan eksternal, tapi juga sebagai pelayan 
internal, dimana bawahan melayani atasan dan sesama 
pekerja lain, serta atasan melayani bawahan dan sesama 
atasan lain. Pelayanan internal inilah menjadi cikal bakal 
konsep servant leadership atau kepemimpinan pelayan.

Kata pemimpin dan pelayan biasanya dipandang 
sebagai sesuatu yang berseberangan. Sebab, sejak 
lama kita mengenal model kepemimpinan yang bersifat 
otokrasi dan hierarki. Padahal, sesuai perkembangan 
kepemimpinan kontemporer, ada upaya secara 
simultan untuk meningkatkan pertumbuhan pekerja dan 
memperbaiki mutu serta kepedulian banyak lembaga 
melalui perpaduan kerja sama tim dan masyarakat, 

keterlibatan individu-individu dalam pembuatan keputusan 
serta perilaku etis dan kepedulian.  Kepemimpinan yang 
memosisikan pelayanan sebagai hal yang utama dikenal 
sebagai servant leadership. Penggabungan kata pemimpin 
dan pelayan ini menciptakan makna baru, dimana servant 
leaders berusaha meningkatkan kompetensi anggotanya 
dengan sepenuh hati dan penuh perhatian – detail 
dan spesifik. Konsep inilah yang dimunculkan Robert 
K. Greenleaf, dalam bukunya The Servant as Leader. 
Greenleaf adalah Vice President American Telephone and 
Telegraph Company (AT&T), yang berpandangan bahwa 
hal pertama yang dilakukan oleh seorang pemimpin 
besar adalah melayani orang lain. Kepemimpinan 

yang sejati hanya timbul dari 
keinginan untuk menolong orang 
lain yang didorong oleh perasaan 
alami ingin melayani. Model 
kepemimpinannya menempatkan 
pekerja dan pelanggan eksternal 
sebagai prioritas utama. 

Konsep ini sejalan dengan 
tu l i san  Max Depree  da lam 
bukunya The Art of Leadership, 
dimana kepemimpinan pelayan 
di rumuskan sebagai  respek 
terhadap orang lain, dan ber-
to pang pada kemampuan un-
tuk memfas i l i tas i ,  member i 
kesempatan dan memaksimalkan 
setiap bakat yang berbeda dari 
setiap individu. Kepemimpinan 
pelayan memandang masalah 
apa saja sebagai  masalah disini, 
didalam diri sendiri, bukan di luar 

sana. Dan kalau kita ingin memperbaiki kesalahan, maka 
proses perubahan dimulai di sini, dalam diri pelayan bukan 
di luar sana.

Saat ini, dalam kehidupan bernegara muncul sosok-
sosok baru yang dianggap melayani masyarakat, seperti : 
Joko Widodo, Tri Rismaharini, Ridwan Kamil dan Pak De 
Karwo. Ada persamaan dalam cara mereka menjalankan 
kepemimpinan yakni meyelesaikan sesuatu bersama 
orang lain dan membantu orang lain dalam mencapai 
suatu tujuan bersama. Pertanyaannya apakah pemimpin 
Pertamina bisa menerapkan hal yang sama? Bisakah kita 
menjadi servant leaders dengan memulai dari sendiri, 
berorientasi terdepan dalam melayani, dan memberikan 
keteladanan? Jika bisa, inilah wujud nyata praktek  tata 
nilai Customer Focus, dan jika kita lakukan bersama-
sama, saya yakin kita mampu  membuat  Pertamina 
menjadi perusahaan pilihan nomor satu di Indonesia. 
Bersama pasti bisa!•

Hari ini, seluruh pandangan dan perhatian 
bangsa tengah tertuju pada upacara lima tahunan 
di Gedung Wakil Rakyat, Senayan,Jakarta. 
Ratusan juta pasang mata ingin melihat langsung 
upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 
RI yang ke -7,  Bapak Joko Widodo dan Bapak 
Jusuf Kalla.

Pemerintah baru sebagai wujud nyata ke-
menangan rakyat Indonesia, yang telah memilih 
langsung pemiminpin bangsa untuk lima tahun 
ke depan. Berjuta harapan untuk pemerintah 
baru, sangat diharapkan dari seluruh bangsa. 
Harapan yang lebih baik dalam pembangunan 
di berbagai sektor mulai dari ekonomi, politik, 
pendidikan, kesehatan, hukum, sosial, energi 
dan sektor lainnya.

Di sektor energi, Pertamina sebagai BUMN 
yang 100 persen dimiliki oleh negara, tentu 
saja memberikan dukungan penuh ke pada 
pemerintah baru dalam menjalankan ke bijak-
annya. Pembangunan di sektor energi yang lebih 
baik dan terintergrasi, diharapkan bisa menjadi 
lompatan besar bagi bangsa ini, agar kelak bisa 
menjadi negara swasembada energi. 

Plt. Direktur Utama PT Pertamina Muhamad 
Husen, saat berkunjung ke redaksi media 
pekan lalu, sangat optimis Indonesia mencapai 
swasembada energi dalam 5-10 tahun men-
datang. Tentu saja optimisme tersebut bisa 
direalisasikan dengan fokus pada  perbaikan 
pengelolaan di sektor migas. Apalagi negeri ini 
memiliki beragam potensi sumber energi. Tidak 
terbatas pada migas, ada juga panasbumi, 
matahari, angin dan lain-lain.

Satu hal yang perlu diperhatikan menurut 
Husen yakni fokus dalam menggarap bisnis hulu, 
dengan memprioritaskan BUMN menggarap 
ladang minyak nasional. Di sisi lain, dari lingkup 
internal sumur  yang sudah ada, harus  digarap 
dengan serius. Ditingkatkan produksinya de-
ngan improve oil recovery. Dan selanjutnya 
me nerapkan secondary recovery. Tenaga yang 
selama ini sudah dicurahkan di lapangan lebih 
ditingkatkan kembali. “Kita harus lari, lari dan 
lari,” kata Husen.

Dukungan dan juga semangat bersama 
untuk melakukan perbaikan serta peningkatan 
di berbagai sektor baik ekonomi, politik, energi, 
pendidikan, sosial dan lain-lain tentu sangat 
diperlukan bagi pemerintah baru saat ini. Agar 
kelak program yang dijalankan bisa berjalan 
selaras dan memberikan hasil terbaik bagi 
bangsa ini.

Kelak tak hanya swasembada energi yang 
akan dituai bangsa ini,  tetapi swasembada 
di berbagai sektor yang menjadi impian anak 
negeri, untuk menjadikan bangsa ini yang maju 
dan mandiri.

Selamat bertugas Pak Jokowi dan Pak Jusuf 
Kalla! Pertamina membutuhkan dukungan penuh 
pemerintah untuk bersama-sama mencapai  
swasembada energi.•



RESUME
pekan ini
harGa BBM KuncI SurPLuS nPI 
KuartaL IV
Jakarta (Investor Daily) – Neraca Pembayaran 
Indonesia (NPI) pada kuartal IV-2014 akan tetap surplus, 
bahkan lebih besar dari surplus kuartal III sebesar 6 miliar 
dolar AS jika pemerintah baru menaikkan harga BBM 
bersubsidi, pada November 2014. Agar memberikan 
dampak signifikan, kenaikan harga BBM disarankan 
sebesar Rp 3.000 per liter. Kenaikan harga BBM akan 
menghemat subsidi sekitar Rp 150 triliun. Pertamina 
mencatat, konsumsi BBM bersubsidi pada 1 Januari-30 
September lalu mencapai 34,9 juta kiloliter atau sudah 
75,87% dari kuota BBM bersubsidi 46 juta kiloliter pada 
APBN Perubahan 2014. Konsumsi tahun ini diperkirakan 
melonjak 1,62 juta kiloliter di atas kuota dengan 
nilai subsidi sekitar Rp 9,6 triliun, jika tak ada upaya 
penghematan konsumsi BBM. Demikian rangkuman 
keterangan Wakil Menteri Keuangan Bambang 
Brodjonegoro, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, 
Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Sekretaris Komite 
Ekonomi Nasional (KEN) Avialiani. “Penaikan harga 
BBM bersubsidi November 2014 akan berdampak 
positif bagi neraca perdagangan, memperkecil defisit 
nneraca transaksi berjalan, dan neraca pembayaran 
kuartal IV-2014 lebih baik. Transaksi berjalan akan bagus 
karena defisit selama ini lebih banyak disebabkan subsidi 
BBM yang mendorong tingginya impor BBM/minyak,” 
ujar Aviliani.

eSdM aKan StoP KontraK tIGa 
KontraKtor MIGaS
Jakarta (Kontan) – SKK Migas mengusulkan kepada 
Kementerian ESDM untuk menghentikan  kontrak yang 
dipegang tiga Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 
migas. Sebab tiga kontraktor migas tersebut hampir 
melewati batas waktu eksplorasi. Tiga blok migas itu 
adalah Blok Bengkulu yang dioperasikan perusahaan 
asal Toronto, Kanada, Ecosse Energy. Kemudian, Blok 
Rombebai di Papua yang dioperasikan AED Rombebai 
B.V. lalu Blok Sula I di Sulawesi Tengah dioperasikan 
PT Brilliance Energy. Kepala Sub Bidang Hubungan 
Masyarakat dan Protokol SKK Migas Zuldadi Rafli 
menyatakan, ketiga perusahaan tersebut sudah 
melaksanakan komitmen untuk melakukan eksplorasi 
pada wilayah kerja masing-masing. Namun, hasilnya dry 
hole atau gagal menemukan cadangan migas. Alasan 
lain, kebetulan kontrak eksplorasi ketiga. KKKS itu sudah 
hampir habis atau mendekati enam tahun dari 2009-
2014. Bukan hanya ketiga KKKS skala menengah saja 
yang mengembalikan blok migas lantaran tak mampu 
mendapatkan sumber migas. Pemain besar seperti 
PT Total E&P Indonesia juga dalam waktu dekat ini 
berencana mengembalikan Blok South West Bird dan 
Blok Southeast Mahakam.

ProyeK cILaMaya BerPotenSI 
ruGIKan PertaMIna rp 750 trILIun
Jakarta (Seputar Indonesia) – PT Pertamina Hulu 
Energi Offshore West Java (PHE ONWJ) menegaskan, 
pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa 
Barat, akan mengganggu operasional perusahaan. 
Gangguan itu berpotensi menyebabkan kerugian 
senilai Rp 750 triliun. Communication and Relations 
Manager PHE ONWJ Dona M. Priadi mengatakan, 
apabila pemerintah tetap kukuh membanguh Pelabuhan 
Cilamaya, wilayah kerja migas Pertamina terancam 
kehilangan produksi gas sebesar 40 ribu  + 200 juta 
MMSCFD dan cadangan senilai 750 juta barel setara 
minyak yang nilainya setara dengan Rp 750 triliun. 
“Itu belum termasuk mengancam keselamatan kerja 
PHE dan potensi menghentikan pasokan gas ke 
pelanggan PHE ONWJ, yakni pembangkit listrik PLN 
di Muara Karang dan Tanjung Priok, Pupuk Kujang, RU 
VI Balongan, Krakatau Steel, dan sekitar 27 industri 
lokal. Belum lagi produksi PT Pertamina EP juga bakal 
terganggu,” jelasnya.•ria
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Pertamina Siap Bangun Infrastruktur SPBG
Jakarta –  Direktur Pe-
masaran dan Niaga Pertamina 
Hanung Budya menyatakan 
kesiapan Pertamina, sebagai 
BUMN dalam mendukung 
program pemerintah dalam 
mengonversi BBM ke BBG. 
P e m b a n g u n a n  S P B G 
ditaksir bisa menekan impor 
sekaligus subsidi BBM, serta 
mengurangi tingkat polusi.

Hanung menuturkan, 
SPBG akan diba ngun dengan 
cara menempel pada SPBU 
yang sudah ada. Pertamina 
akan menambahkan fasilitas 
pengisian berupa dispenser, 
kompresor, pengering dan 
fasilitas lainnya, sehingga 
tidak memerlukan lahan. 

Model tersebut dinilai 
meminimalkan hambatan 
p e m b a n g u n a n  S P B G , 
seperti pembebasan lahan 
dan perizinan, sehingga 
pembangunan SPBG bisa 
lebih cepat dan murah. 
Diperlukan investasi per unit 
sebesar Rp10 miliar.

Terhitung saat ini, jumlah 
SPBU yang dimiliki Pertamina 
sekitar 5.000 SPBU di seluruh 
Indonesia, sekitar 3.000  
lebih diantaranya berada 
di Pulau Jawa dan Bali. 
Hanung mengatakan bahwa 
akan disiapkan 5 persen dari 
SPBU di Jawa-Bali ditambah 
fasilitas pengisian BBG, jadi 

bakal ada 150 SPBG dalam 
satu tahun. 

“ T i d a k  a d a  b a d a n 
usaha lain yang lebih siap 
dibanding Pertamina untuk 
menjalankan program ini,” 
tegas Hanung, di SPBU 
Kuningan, (24/9).

Demi suksesnya pro-
gram ini, Pertamina siap 
berinvestasi Rp 1,5 triliun 
dengan target pembangunan 
150 SPBG dalam setahun. 
Dana tersebut  berasa l 
dar i  internal  perseroan 
dan dividen. Hanung juga 
mengusulkan agar setoran 
dividen Pertamina dikurangi.

Tahun lalu, Pertamina 
menyetorkan dividen kapada 
negara sebesar Rp 9 triliun. 
Jika di kurangi 1,5 tril iun 
saja untuk SPBG, menurut 
Hanung,  pemerintah akan 
ba nyak mendapat peng-
he matan.  Hal  tersebut 
d ikare  nakan konsums i 
BBM turun sebab beralih ke 
BBG yang tidak bersubsidi. 
Ketersediaan SPBG yang 
memadai bisa menarik minat 
masyarakat untuk beralih 
dari BBM.

Hanung menjelaskan,  
program ini perlu dila ku-
kan serentak untuk menga-
ko  modas i  pe rge rakan 
ma  sya raka t  pengguna 
kendaraan bermotor. Ideal-

Direktur Pemasaran & NIaga Pertamina Hanung Budya menjelaskan tentang SPBG 
kepada insan pers di SPBU Kuningan, Jakarta, (24/9).

nya, konversi dilakukan di 
seluruh Jawa-Bali. 

Pertamina juga akan me-
manfaatkan SPBU COCO 
dan farm in pada SPBU 
swasta yang di l ibatkan 
dengan  mengubahnya 
menjadi SPBU CODO. Selain 
itu, yang perlu dilakukan 
demi ja lannya program 
ini  adalah ketersediaan 
converter kit serta kesiapan 
bengkel instalasi yang harus 
banyak.

Menurut Hanung, Pe-
merintah dapat memberikan 
insentif kepada produsen 
kendaraan yang mempro-
duksi kendaraan berbahan 
bakar gas. Pemer intah 
daerah pun perlu menge-
luar kan kebi jakan yang 
mewajibkan semua angkutan 
umum dan taksi  untuk 
menggunakan gas. Demikian 

juga dengan harga gas yang 
perlu dinaikkan agar para 
investor tertarik. 

“Idealnya harga bahan 
bakar gas dipatok pada level 
Rp 4.500 sampai dengan 
Rp 5.500 per liter setara 
Premium,” kata  Hanung. 

Bila hat-hal tersebut 
suk ses dilakukan, program 
konversi  akan ber ja lan 
lancar. “Dengan benefit 
dari se lisih harga, insentif 
penurunan pajak kendaraan, 
kemudahan memperoleh 
converter kit, baik kredit 
maupun kerja sama dengan 
bank, margin pengusaha 
SPBU bagus, kami yakin 
program ini pasti jalan,” 
diakui Hanung. 

Program konversi meng-
acu pada keberhasilan pe-
ngalihan minyak tanah ke 
Elpiji.•sahruL

Jakarta -  PT Pertamina 
(Per sero) secara resmi di-
terima sebagai associate 
member pada International 
Gas Union (IGU) sebagai 
ben tuk upaya perusahaan 
dalam menjalin network di 
kalangan pemain gas global, 
pada (17/10).

Diterimanya Pertamina 
bersama Indonesian Gas 
Society associate member 
IGU diresmikan dalam ajang 
council meeting IGU di Berlin, 
Jerman pada Kamis (16/10). 
Direktur Gas Pertamina Hari 
Karyuliarto hadir mewakili 
P e r  t a m i n a  s e k a l i g u s 
Chairman Indonesian Gas 
Soc ie ty  da lam s idang 
tahunan IGU tersebut.

Pertamina tergabung sebagai associate Member IGu

17 Oktober 2014 -

“Ini merupakan momen-
tum yang sangat  ba ik 
ba gi Pertamina dan juga 
Indonesian Gas Society untuk 
mengembangkan network di 
kalangan pemain gas global. 
D i ter imanya Pertamina 
sebagai associate member 
IGU semakin menumbuhkan 
komitmen kuat perusahaan 
untuk memegang peranan 
penting dan berkontribusi 
nyata dalam membangun 
infrastruktur dan industri gas 
di Indonesia,” kata Hari.

IGU merupakan organi-
sasi nirlaba yang dibentuk 
pa  da  1931  dan  te l ah 
meng  himpun lebih dar i 
142 anggota, baik asosiasi 
maupun perusahaan yang 

ber gerak di industri gas 
dan menguasai  seki tar 
95% pasar gas global. IGU 
mendorong perdagangan 
gas internasional  yang 
menjunjung tinggi kebijakan 
dan prinsip-prinsip kontrak 
non diskriminatif, mendorong 

pengembangan teknologi 
gas yang memberikan man-
faat bagi lingkungan dan 
meningkatkan keamanan 
proses produksi, transmisi, 
d is t r ibus i  dan ut i l i sas i 
gas.•riLis
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Pertamina uji Standar Pengamanan terminal Khusus 
tanjung Gerem dan tanjung Sekong
J a k a r ta  -  S e b a g a i 
perusahaan yang bergerak 
d i  b idang energ i  yang 
sadar akan pent ingnya 
pengamanan objek vital 
n a s i o n a l ,  P e r t a m i n a 
menyelenggarakan pelatihan 
gabungan International Ships 
& Port Facility Security (ISPS) 
Code, Fire Fighting, dan 
Oil Spill Recovery Tier 1 di 
Terminal Khusus (Tersus) 
Migas Pertamina Tanjung 
Gerem dan Tanjung Sekong, 
bekerja sama dengan Direk-
torat Polisi Perairan Polda 
Banten, Polres Cilegon, 
Syah bandar Pelabuhan Me-
rak, Kolinlamil, dan KODIM 
Cilegon. 

Pelatihan ISPS Code 
dilakukan sebagai upaya 
u n t u k  m e n g a n t i s i p a s i 
berbagai ancaman teror, 
insiden bahaya, dan bencana 

Jakarta – Direktorat Gas 
Pertamina tengah bergiat 
mengembangkan potensi 
renewable energy dalam 
negeri. Kini potensi BBM 
digali dari lautan sampah di 
TPST Bantargebang. Bio LNG 
dibidik, menghemat subsidi 
BBM, mendukung program 
pemerintah berkaitan dengan 
energy mix dan mengurangi 
efek rumah kaca.

Bertempat di  Kantor 
Pusat  Pertamina,  Rabu 
(8/10), penandatanganan 
kesepakatan Joint Study 
Agreement (JSA), dilakukan 
oleh SVP Gas Engineering 
& Operation Management 
Pertamina Salis Aprilian, Area 
Sales Director Middle East 
& South Asia – Wartsila Oil 
& Gas System AS Sanjay 
Verma, President Director of 
PT GodangTua Jaya Rekson 
Sitorus, yang disaksikan oleh 
Direktur Gas Pertamina Hari 
Karyuliarto, dan Commercial 
Consellor of Royal Norwegian 
Embassy Ole Schanke Eikum.

SVP Gas Engineering 
& Operation Management 
Pertamina Sal is Apri l ian 
menga takan, joint study  
ini dilakukan guna melihat 
ke layakan penggunaan 

CiLaCap – Dalam upaya membina hubungan 
baik dengan customer aspal wilayah Jawa 
Barat, RU IV Cilacap bekerjasama dengan 
Petrochemical Marketing Region Manager 
III mengadakan sales meeting dengan 
stakeholders tersebut sebagai sarana diskusi 
dan update informasi terkait produksi dan 
distribusi aspal. Meeting tersebut diadakan di 
@Hom Hotel Premiere Cilacap, pada (28/8).

Acara dibuka oleh Production I Manager 
yang memberi pengantar seputar produksi 
aspal di RU IV Cilacap. Selanjutnya, para 
peserta menerima pemaparan materi 
yang dibagi menjadi t iga sesi. Yakni, 
penjelasan mengenai penggunaan aspal 
pada penyelenggaraan jalan nasional yang 
dibawakan oleh perwakilan dari BBPJN 
IV, perkembangan industri aspal oleh DPP 
Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI), 
seputar produksi aspal Pertamina, pemasaran 
aspal dan sosialisasi rewards end user aspal 
Pertamina.

“Produksi aspal Pertamina, khususnya 
RU IV diproduksi oleh kilang LOC I, II, dan III 
dengan kemampuan produksi hingga 1000 
ton/hari,” papar Eky Daru selaku supply chain 
and distribution section head.

Pola distribusi dan penyaluran aspal 
Pertamina dilakukan melalui kapal, pipa-pipa, 
tank car (untuk aspal curah), dan aspal drum. 
Untuk penyaluran aspal via kapal, dapat 
dilayani hingga ukuran maksimal 3.000 ton. 
“Kualitas aspal hingga saat ini masih dapat 
memenuhi pasar dalam negeri.” tambah Eky.

Setelah mendapatkan pemaparan 
dan pen jelasan mengenai produksi dan 
distribusi penyaluran aspal di Indonesia, 140 
peserta meeting melakukan kunjungan ke 
kilang minyak Cilacap untuk melihat secara 
langsung proses bisnis operasional migas 
dan petrokimia.

“Kilang minyak Cilacap merupakan kilang 
terbesar di Indonesia dengan kapasitas 
348.000 barel/hari dengan produksi utama 
BBM serta petrokimia untuk melayani lebih 
kurang 33% kebutuhan energi di seluruh 
Indonesia.” ungkap Eky.• ru iV

sampah menjadi Bio LNG. 
Nantinya Bio LNG tersebut 
akan dimanfaatkan untuk 
kebutuhan transportasi dan 
sebagainya. 

“Ini adalah proyek me-
manfaatkan sampah kota 
Jakarta, yang mencapai 
6.000 ton per hari. Kami akan 
memanfaatkan 500 ton per 
hari untuk diproses menjadi 
Bio LNG,” kata Salis.

Penerapan teknologi ini 
dapat mengkonversi sampah 
menjadi gas alam cair (LNG) 
atau gas biomethane. Sam-
pah tersebut akan diubah 
menjadi biogas melalui proses 
anaerobic dan masuk ke 
pengolahan sebelum dicair-
kan di plant dan menjadi LNG.

Proyek ini tidak hanya 
mem produksi bahan bakar 
alternatif saja, tetapi bisa 
me mecahkan masalah ling-
kungan, dimana sampah yang 
menumpuk dan berpotensi 
penyakit bisa didaur demi 
manfaat untuk orang banyak.

Salis menuturkan, Bio LNG 
berguna untuk mengurangi 
subsidi BBM yang impact-
nya jelas, yakni menekan 
pengeluaran APBN. Bio 
LNG juga andil mendukung 
program pemerintah dalam 

mengurangi efek rumah kaca 
karena berasal dari sampah. 
Selain itu sebagai renewable 
energy, Bio LNG mendukung 
tercapainya target pemerintah 
dalam hal energy mix, yang 
membidik 25 persen dari new 
renewable energy.

Salis mengungkapkan 
penandatanganan JSA ini 
merupakan awal dimulainya 
proyek ini. Sebelumnya telah 
dilakukan studi banding di 
beberapa negara di Eropa, 
seperti  Wartsila Bio LNG 
Plant di Norwegia. “Disana 
pabr ik -pabr ik  B io  LNG 
source-nya  sudah dar i 
sampah. Pertamina melihat 
potensi itu,” imbuhnya.

JSA i n i  d i t a rge tkan 

selesai tahun 2014 ini, dan 
akan diikuti dengan tender 
konstruksi. Salis berharap di 
tahun 2017 proyek ini sudah 
bisa “on stream”.

Sementara Vice President 
Engineering and Project 
Management Pertamina, 
Ta n u d j i ,  m e n e r a n g k a n 
nanti akan diolah 500 ton 
sampah per harinya untuk 
menghasilkan 10 ton Bio LNG 
per hari.  

“Diharapkan kesepakatan 
tripatrit ini dapat menjamin 
ketersediaan bahan baku 
da  r i  Godang Tua  Jaya 
dan Teknologi keandalan 
da ri Wartsila OGS,” tam-
bahnya.•sahruL

Joint study agreement antara Pertamina, Wartsila Oil & Gas System AS, dan PT 
Godang Tua Jaya untuk pengembangan potensi renewable energy.

terhadap Terminal Khusus 
Migas sebagai salah satu 
jalur distribusi terpenting. 
Pe lat ihan in i  d i lakukan 
setiap 18 bulan sekali oleh 
set iap Terminal Khusus 
Migas Pertamina yang telah 
tersertifikasi ISPS Code. 

Sertifikasi ISPS Code 
wajib dimiliki oleh Tersus 
Migas Tanjung Gerem dan 
Tanjung Sekong karena 
kapal-kapal asing hanya 
dapat bersandar di pelabuhan 
yang sudah tersertifikasi ISPS 
Code. Hal ini juga menjadi 
persyaratan bagi kapal-kapal 
Pertamina maupun kapal-
kapal yang sebelumnya 
bersandar di Terminal Khusus 
Migas Tanjung Gerem dan 
Tanjung Sekong untuk dapat 
bersandar di pelabuhan 
internasional. Serti f ikasi 
ISPS Code diterbitkan oleh 

Syahbandar (Port Security 
Committee) sebagai per-
syaratan yang berlaku secara 
internasional mengacu pada 
UU No.17 tahun 2008 ten-
tang Pelayaran Pasal 208-
212 dan Keputusan Menteri 
Perhubungan No.3/2004 
tentang ISPS Code. 

“Saat ini ada 32 buah 
Ter minal  Khusus Migas 
Per tamina yang sudah 
m e n  d a p a t  s e r t i f i k a s i 

ISPS Code. Tidak hanya 
itu, adanya simulasi pe-
m a d a m a n  k e b a k a r a n 
dan oil spill recovery juga 
menjadi komitmen kami 
untuk menjaga keamanan 
jalur distribusi migas, dari 
seg i  secu r i t y  maupun 
safety,” ujar Milla Suciyani 
selaku Assistant Manager 
External Relations Marketing 
Operation Region III.•mor iii
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Plt. Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen menginsipirasi mahasiswa STEM 
Akamigas saat memberikan kuliah umum di Auditorium STEM Akamigas, Cepu.

Plt. direktur utama Pertamina  Menginspirasi 
Mahasiswa SteM akamigas

Pertamina Intens Kembangkan Keanekaragaman 
hayati di area tBBM rewulu
bantuL – Berbagai upa-
ya untuk memberikan man-
faat pada lingkungan dan 
masya rakat terus dilakukan 
oleh Pertamina di setiap 
un i t  operas inya .  Sa lah 
satu cara yang dilakukan 
adalah dengan melakukan 
konservasi lingkungan dengan 
mengembangkan potensi 
keanekaragaman hayati di 
dalam areal Terminal BBM 
(TBBM) Rewulu maupun di 
sekitar wilayah TBBM Rewulu 
beroperasi. 

Jika sempat masuk ke 
areal TBBM Rewulu, Kicau 
burung terdengar diantara 
fas i l i t as  dan  pera la tan 
penyaluran BBM kepada 
masyarakat. Bahkan tidak 
jarang kita dapat melihat 
burung-burung bertengger 
tidak jauh dari pekerja seperti 
d ia tas  t i ang  pegangan 
anak tangga. Ketersediaan 
makanan, lingkungan yang 
nyaman dan aman dar i 
predator menjadi beberapa 

Cepu – Plt. Direktur Utama 
Pertamina, Muhamad Husen 
mengunjungi Sekolah Tinggi 
Energi dan Mineral – Akademi 
Minyak dan Gas Bumi (STEM 
–  Akamigas )  seka l i gus 
memberikan kuliah umum. 
Kuliah umum tersebut sebagai 
bagian dari Gerakan Direksi 
Mengajar untuk mengispirasi 
para mahasiswa untuk tidak 
pantang menyerah dalam 
menggapai cita-citanya.

Kedatangan Husen ke 
STEM-Akamigas disambut 
meriah oleh para mahasiswa 
yang hadir di Auditorium 
STEM-Akamigas, Kamis 
(9/10). Sebelum dimulai kuliah 
umum, para mahasiswa 
menunjukkan rasa semangat 
yang tinggi dengan melakukan 
‘yel-yel’ secara serentak.

“Kehadiran saya di sini 
ada lah keinginan pribadi ka-
rena saya ingin memberikan 
inspirasi yang bermanfaat 
berdasarkan pengalaman.  
Kami ingin memperkenalkan 
Pertamina ke depan seperti 
apa. Tugas saya adalah 

medan – Sebanyak 12 mahasiswa asal Sumatera 
Bagian Utara (Sumbagut) terdiri dari Aceh, 
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan 
Kepulauan Riau akan mengikuti babak final 
Tingkat Nasional Olimpiade Sains Nasional (OSN) 
Pertamina 2014 di Jakarta pada akhir November 
2014, setelah berhasil mengikuti tahapan seleksi 
yang dilakukan di 5 Universitas yang ada di 
Sumbagut pada 25 September 2014 yang lalu.

Ke-12 mahasiswa tersebut adalah pemenang 
kategori teori tingkat Region I, pemenang kategori 
teori tingkat propinsi dan pemenang kategori 
proyek sains. Pemenang kategori teori tingkat 
Region I adalah Russel dari Universitas Sumatera 
Utara (bidang fisika), Sotarduga L. Toruan dari 
Universitas Negeri Medan (bidang matematika), 
Ridho Kurniawan dari Universitas Riau (bidang 
kimia) dan Humaira Efendi dari Universitas Negeri 
Padang (bidang matematika).

Adapun yang mewakili pemenang kategori 
teori tingkat propinsi adalah Cavell dari Universitas 
Pelita Harapan Medan, Miftahul Jannah dari 
Universitas Syiah Kuala, Humaira Efendi dari 
Universitas Negeri Padang, Fiqhi Ramadhan dari 
Universitas Riau dan Nurhayati dari Universitas 
Maritim Raja Ali Haji. Yang unik dari Cavell adalah 
yang bersangkutan merupakan mahasiswa 
Jurusan Akuntansi namun bisa menjadi pemenang 
di kategori biologi pada OSN kali ini.

Untuk kategori proyek sains, yang maju ke 
Babak Final adalah Tim M. ikhsan, Rina dan 
Ikram dari Universitas Syiah Kuala dengan tema 
“Pembuatan Bioetanol Padat Pati Janeng Sebagai 
Bahan Bakar Terbarukan”.

Penyerahan hadiah dan penghargaan bagi 
pemenang di Tingkat Region dan Tingkat Provinsi 
diserahkan pada Kamis (9/10) dan Jumat (10/10) 
oleh Customer Relation Brasto Galih Nugroho 
untuk Provinsi Sumatera Utara, Sr Supervisor 
Branch Marketing Support NAD Sayid Farid untuk 
Provinsi Aceh, Sales Executive Industry & Marine 
VI Hanindito Rasyid untuk Provinsi Sumatera 
Barat oleh Hanindito Rasyid, Sr Sales Executive 
Retail X Rifki Karfa Nasution untuk Provinsi 
Riau, dan Operation Head Terminal BBM Kijang 
Muhammadi untuk Provinsi Kepulauan Riau.

Total hadiah yang diserahkan pada kesem-
patan tersebut adalah beasiswa senilai Rp. 221,5 
juta. 

“Kami berharap melalui OSN ini, akan lahir 
individu-individu cemerlang,  yang berperan aktif 
dalam pembangunan bangsa, memiliki kepekaan 
terhadap permasalahan bangsa, dan terus melatih 
diri untuk berkontribusi memberikan solusi. Di 
masa mendatang, Pertamina berharap OSN bisa 
dikembangkan sebagai kompetisi sains tingkat 
ASEAN,” ujar Brasto.

Sementara i tu Dekan Fakultas MIPA 
Universitas Sumatera Utara Dr. Sutarman, 
mengharapkan agar kegiatan OSN Pertamina 
2014 ini dapat terus terselenggara.

“Melalui Science Olympic Games yang 
melibatkan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia 
ini nantinya dapat membangun awareness dan 
acceptance mahasiswa Indonesia di bidang ilmu 
sains dan teknologi.” Ungkapnya kepada para 
seluruh pemenang.•waLi

memotivasi dan menginspirasi 
kalian semua untuk belajar 
yang rajin,” ungkap Husen.

Dalam kesempatan kuliah 
umum yang mengangkat tema 
“Ayo Indonesia Mendunia”, 
Husen memaparkan hal-hal 
terkait Pertamina Business 
Overview, kinerja pertamina 
2009-2013, pemaparan 
peta perjalanan Transformasi 
Pertamina 2008-2023 serta 
target  Pertamina tahun 
2025 untuk masuk ke dalam 
Fortune 100 company se-
bagai tolak ukur Pertamina 
untuk menjadi World Class 
Energy Company. 

Di hadapan ratusan ma-
hasiswa yang hadir, M. Husen 
mengungkapkan hasil prediksi 
McKinsey menyebutkan In-
donesia menjadi negara besar 
ketujuh dunia pada tahun 
2030 dengan syarat jika bisa 
mengelola energi dengan 
be nar dan mengelola migas 
dengan benar pula.

“Masalah utamanya ada-
lah di SDM, bukan pada 
mesin bornya atau kilangnya. 

Suksesnya keberhasilan In-
donesia bergantung pada  
SDM yang andal. Belajar yang 
rajin, bawa negara ini menjadi 
besar karena itu kami butuh 
orang-orang seperti kalian di 
STEM Akamigas ini,” pesan 
Husen.

Suasana kuliah umum 
bersama Muhamad Husen 
terlihat santai namun memberi 
manfaat besar bagi para ma-
hasiswa yang hadir. 

Muhammad Dzairulroni, 
salah satu mahasiswa jurusan 
Refinery menilai kuliah singkat 
yang diberikan oleh Plt. 

Dirut Pertamina sangatlah 
menginspirasinya. Dirinya 
harus belajar serius karena 
sebagai penerus generasi 
bangsa yang akan membawa 
Indonesia untuk menjadi ne-
gara yang hebat melalui energi 
dan sumber daya mineralnya. 

“Hal yang terekam oleh 
pikiran saya adalah seperti 
yang dipesankan oleh Pak 
Husen bahwa kita harus 
rajin belajar. Karena menurut 
beliau, di STEM Akamigas ini 
tempat menuntut ilmu yang 
ter baik,” ungkap Muhamad 
Dzairulroni.• irLi

faktor beberapa jenis burung 
senang utnuk hinggap mau-
pun berada di areal TBBM 
Rewulu. 

T idak hanya burung 
yang dapat dijumpai di lokasi 
TBBM ini, penangkaran Rusa 
Jawa (Cervus Timorensis), 
penangkaran burung Merpati, 
pembuatan area konservasi 
Hutan Lindung Mini, dan 
Rumah Flora (Transit Nursery) 
yang merupakan kegiatan 
tanggung jawab terhadap 
ling kungan dan masyarakat 
de ngan melakukan Konser-
vasi Eksitu (di lakukan di 
luar ha bitat asl inya-red ). 
Dengan tetap menjalankan 
program Keanekaragaman 
Hayati, TBBM Rewulu men-
jamin proses operasi di 
TBBM Rewulu aman bagi 
kelangsungan hidup flora 
dan fauna yang ada di TBBM 
Rewulu.

Program lainnya adalah 
kegiatan yang bersifat Insitu 
(dilakukan di habitat aslinya-

red), seperti penanaman dan 
pelestarian tanaman hutan 
di Lereng Selatan Merapi, 
penanaman dan pelestarian 
tanaman Mangrove di pesisir 
pantai Pasir Mendhit, serta 
penanaman dan pelestarian 
tanaman konservasi air di area 
Konservasi Waduk Sermo, 
Kulon Progo, DI Yogyakarta 
yang dimulai 2011 dan masih 
berlanjut hingga 2014. 

Kunci dari program yang 
dilakukan sejak tahun 2012 
adalah dengan adanya sis tem 
dan manajemen pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati. 
TBBM Rewulu memiliki Tim 
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Keanekaragaman Hayati 
yang bertugas melestarikan 
konservasi keanekaragaman 
hayati baik sifatnya Insitu 
maupun Eksitu. 

Dari hasil studi pendataan 
biodiversitas flora dan fauna 
yang di la kukan Yayasan 
Kanopi Indonesia di  area kerja 
TBBM Rewulu telah terjadi 
peningkatan jumlah jenis 
tumbuhan dan kelimpahan 
individu suatu spesies. Hal ini 
membuktikan bahwa dengan 
menjaga indeks tanaman 
dengan baik maka akan 
menjaga jumlah dan jenis 
fauna di TBBM Rewulu.•mor iV
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nasional oSn Pertamina

operasi Katarak Gratis bagi Masyarakat 
Kurang Mampu cilacap

Mor IV Seleksi calon Penerima 
Beasiswa Sobat Bumi
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Proses operasi katarak disaksikan GM RU IV Cilacap Edy Prabowo.

Pembangunan rumah Ibadah di 
Komplek Lanud adisujipto, yogyakarta
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yogyakarta – Perta-
mina ikut serta dalam pem-
bangunan Kori Agung Pura 
Vaikuntha Vyomantara di 
Komplek Lanud Adisujtipto, 
Yogyakarta.

Kori Agung Pura Vai-
kuntha Vyomantara di Kom-
plek Lanud Adisujt ipto, 
Yog ya karta, ini diresmikan 
pada 6 Agustus 2014 oleh 
Sri Maryurias Mulya Dewi 
sebagai Area Manager SME 
& SR Part Program Area 
JBT, Claudie Humphrey La-
tumeten sebagai Aviation 
Area Manager JBT, Sodikin 
sebagai Sr. Supervisor Se-
curity, serta I.M.R. Arnaya 
Gula sebagai OH DPPU Adi 
Sutjipto. 

Tidak hanya itu, acara 
pe resmian ini juga dihadiri 

depok-  Tiga tahun berturut-turut mengikuti 
seleksi Olimpiade Science Nasional (OSN) dan 
selalu gagal tidak membuat patah semangat Izul 
Supriyadi pemenang Olimpiade Science Nasional 
(OSN)  Pertamina bidang fisika tingkat DKI.  
“Perbanyak latihan soal dan referensi jurnal,” tutur 
mahasiswa semester 5 Universitas Negeri Jakarta 
(UNJ)  membocorkan rahasianya. Izul merupakan 
juara lintas bidang mewakili DKI untuk maju 
seleksi nasional pada November mendatang.

Yavie al Islami mahasiswa UNJ memenangkan 
proyek sains tingkat DKI dan Alvin Gustomi terpilih 
sebagai pemenang tingkat Jawa Barat. Seleksi 
OSN tingkat provinsi Bidang matematika berhasil 
dimenangkan oleh Setiawan (UI), bidang fisika 
oleh  Samson Clymton, bidang kimia Putu Ivan 
dan bidang biologi Ita Rostina. 

Mereka akan kembali berlomba untuk 
merebut kan juara tingkat nasional yang akan 
dilaksanakan pada November 2014 mendatang.

Olimpiade Science Nasional Pertamina ke 7 
telah melewati tahap seleksi provinsi menyaring 
435 pemenang dari total peserta sebanyak 
25.000 mahasiswa serentak di 33 provinsi di 
Indonesia. 

Eko Kristiawan, Officer CSR Bidang Pendidikan 
Pertamina mengharapkan, peningkatan jumlah 
peserta pada penyelenggaraan kompetisi sains 
ini berbanding lurus dengan kemajuan pendidikan 
di perguruan tinggi di Indonesia.• marosa affandy

CiLaCap – “Terima kasih 
kepada Pertamina yang telah 
membantu saya operasi 
seh ingga  b i sa  me l i ha t 
kembali. Sebelumnya saya 
tidak bisa berbuat apa-apa 
karena selama 5 tahun tidak 
bisa melihat. Sekali lagi terima 
kasih banyak,” ujar Sawiyem, 
Adipala.

Beg i tu lah  ungkapan 
haru dari salah satu peserta 
ope ras i  ka ta rak  g ra t i s 
RU IV yang berlangsung 
d i  Pe r t am ina  Hosp i t a l 
Cilacap (PHC), pada (14/9). 
Operasi katarak tersebut 
ditujukan bagi masyarakat 
kurang mampu di wilayah 
Ci lacap dan sekitarnya. 
Acara yang terselenggara 
berkat kerja sama dengan 
Persatuan Dokter  Mata 
Indonesia (PERDAMI) dan 
PMI Kabupaten Ci lacap 
memperoleh apresiasi dari 
banyak masyarakat dan 
instansi setempat.

Kegiatan yang merupakan 
bagian dari tanggung jawab 
sosial perusahaan terhadap 
masyarakat sekaligus bentuk 
program CSR RU IV ini digelar 
bersamaan dengan ulang 
tahun ke-69 PMI. Dalam 

semarang – Pertamina melalui organisasi Pertamina 
Foundation melakukan seleksi calon penerima  Program 
Pertamina Beasiswa Sobat Bumi di tiga universitas di 
wilayah Jawa Tengah & DIY yaitu di Universitas Gadjah 
Mada,  Universitas Negeri Semarang, dan Universitas 
Diponegoro, pada 25-27 Agustus 2014.

Setelah dilakukan seleksi administratif dan substantif, 
tahapan selanjutnya adalah seleksi wawancara. Seleksi 
wawancara dilakukan oleh tim Manajemen Marketing 
Operation Region IV yang hadir di tiap-tiap universitas. 
Untuk UGM para calon penerima diwawancara oleh 
Branch Marketing Manager DIY-Surakarta Freddy Anwar, 
di UNNES diwawancarai oleh HR Area Manager JBT 
Tri Waluyo, dan di Undip oleh Business Support Area 
Manager JBT Triokto Hendarmanto.

Pertamina Foundation yang berfokus dalam bidang 
pendidikan dan lingkungan hidup melalui seleksi calon 
penerima Program Pertamina Beasiswa Sobat Bumi 
dituntut tidak hanya pintar dalam akademik, namun dapat 
menjadi duta dalam menjaga lingkungan sekitarnya dan 
mengajak orang lain untuk berbudaya ramah lingkungan. 
Kandidat-kandidat tersebut diharapkan dapat menjadi 
Energi Baru Pertamina dengan added value yang unggul 
dan kompeten di antara fresh graduate lainnya.•mor iV

kegiatan tersebut, seluruh 
fasilitas kesehatan diberikan 
oleh RU IV Cilacap kepada 
peserta operas i  secara 
gratis. Sebelum pelaksanaan 
operasi, dilakukan peme-
riksaan awal calon pasien 
oleh tim PERDAMI Cabang 
Yogyakarta dan dipimpin 
oleh Prof. Dr. Suhardjo, SU 
SpM (K) yang dilanjutkan 
d e n g a n  p e l a k s a n a a n 
operasi pada 14 September 
2014. Proses  screening 
dilakukan di halaman markas 
PMI Kabupaten Ci lacap 
sedangkan pelaksanaan ope-
rasinya dilakukan di Rumah 
Sakit Pertamina Cilacap.  

“Tahun in i ,  ada 100 
pasang mata yang dioperasi 
katarak secara gratis. Awal 
mulanya ada 210 pendaftar 
namun setelah dilakukan 
screening atau pemeriksaan 
mata, hanya 100 orang yang 
mendapatkan rekomendasi  
untuk dilakukan operasi ka-
tarak,” ujar GM RU IV Edy 
Prabowo.

Edy menambahkan kerja 
sama antara RU IV dengan 
PMI sudah, sedang dan 
akan terus dilakukan untuk 
kemaslahatan masyarakat 

Cilacap. “Beberapa waktu 
yang lalu kita bantu 1 (satu) 
unit kendaraan ambulance 
yang diperuntukkan ba-
gi masyarakat Kabupaten 
Cilacap yang membutuhkan 
kendaraan untuk merujuk ke 
RS karena keadaan darurat 
dan gratis,” tambah Edy.

Sementara itu, Ketua 
PMI Kabupaten Cilacap, 
Bambang Toedjiono, SSos. 
MM mengatakan tu juan 
dise lenggarakannya bakti 
sos ia l  ope ras i  ka ta rak 
grat is  in i  ada lah untuk 
membantu pemerintah dalam 
mengurangi angka kebutaan 
yang  d i sebabkan  o l eh 
katarak. “Karena kita tahu 
bahwa dari kasus kebutaan 

yang ada 70% di antaranya 
disebabkan oleh katarak. 
Untuk itulah sesuai dengan 
tema Har i  U lang Tahun 
PMI tahun 2014 ini yaitu 
Totalitas Tanpa Batas Untuk 
Kemanusiaan maka kiranya 
tepat diselenggarakannya 
kegiatan semacam ini,” je-
lasnya.

Pada kesempatan itu juga, 
Edi Parbowo memberikan 
souvenir dan uang saku 
kepada seluruh peserta 
operasi katarak. Kemudian 
dilanjutkan dengan kunjungan 
ke tempat operasi guna 
memberikan dukungan agar 
para peserta operasi katarak 
tidak merasa takut selama 
menjalani proses operasi.•ru iV

oleh Kasau Lanud Adisudjito 
Marsekal TNI Ida Bagus Putu 
Dunia yang turut memberi 
sam butan pada pembukaan 
acara. Pura ini nantinya dapat 
menjadi salah satu fasilitas 
tempat ibadah khususnya 
umat Hindu yang ada di 
sekitar Lanud Adisutjipto. 

“Semoga dengan ada-
nya pura ini, umat Hindu 
terus meningkatkan ke-
giatan keagamaan dan 
menciptakan toleransi antar 
umat ber aga ma,” tutup Ida 
Bagus.

Berdasarkan keterangan 
pengurus Pura atau disebut 
dengan Pengempon Pura, 
Vaikuntha Vyomantara di-
bangun atas kebutuhan 
umat Hindu yang berdinas 
dan bertugas di Pangkalan 

TNI AU Adisutjipto Yogya-
karta. Di samping itu didi-
rikannya pura ini juga me-
ru pakan kebijakan dari pim-
pinan TNI Angkatan Udara 
untuk menyiapkan sarana 
tempat ibadah bagi prajurit 
TNI beserta keluarganya 
yang beragama Hindu dalam 
bentuk Pura, mengingat di 

pangkalan TNI AU Adisutjipto 
belum memiliki pura sebagai 
tempat untuk melakukan 
persembahyangan, pem-
binaan mental bagi Prajurit 
TNI AU beserta keluarganya, 
Karbol AAU, dan Siswa Se-
kolah penerbang khususnya 
yang beragama Hindu.•mor iV
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Judul buku : Financial and Time Freedom 
with Entrepreneur
penulis : sapto rahardjo
penerbit : elex media komputindo
kolasi : xiii/il/258p/15cm

Apa alasan penting seseorang menjadi entrepreneur? 
Tidak hanya semuanya karen ingin dapat uang banyak, 
tetapi karena entrepreneur pada dasarnya adalah sebuah 
pilihan hidup untuk menjadi lebih baik. Banyak orang 
menjadi entrepreneur bisa lebih sukses dan lebih besar 
karena alasan penting lainnya.

Banyak alasan penting menjadi entrepreneur, kita dapat 
menentukan nasib kita sendiri, mengatur pola atau ritme 
kerja yang kita mau, mempunya waktu yang fleksibel dalam 
menentukan prioritas, bisa berkreativitas dan menciptakan 
ide atau mimpi besar kita, menjadi bos bagi diri anda sendiri 
yang seperti kata pepatah lebih terhormat menjadi seekor 
kepala seekor ular daripada menjadi ekor dari seekor 
naga, karena kita dapat lebih bebas menentukan kemana 
akan pergi.

Untuk menjadi seorang entrepreneur tentulah harus 
mempunyai ambisi dan kemauan yang keras, semua 
kesulitan dan masalah akan lebih mudah untuk diatasi. 
Karena dalam proses menjalani bisnis diperlukan upaya 
dengan landasan ambisi yang kuat. Kita perlu mempunyai 
ambisi agar dapat melakukan semua pekerjaan dengan 
gairah.

Kebebasan finansial merupakan impian semua orang, 
banyak orang ingin berstatus bebas secara finansial. 
Karena dengan kebebasan finansial setiap orang bebas 
untuk melakukan apa saja. Salah satu ciri utama orang 
yang memiliki kebebasan financial adalah memiliki passive 
income yaitu pendapatan yang terus-menerus dari aset 
atau bisnis yang dimilikinya.

Entrepreneur sukses merupakan pribadi yang dinamis 
dan aktif. Sebagai entrepreneur sukses, untuk mengikuti 
tren bisnis yang ada, harus melakukan perubahan secara 
dinamis. Kalau tidak dinamis dan melawan perubahan, bisa 
dipastikan bisnis kita akan tersingkir. Entrepreneur yang 
efektif beradaptasi dan dinamis merespons secara positif 
masalah yang tidak terduga akan menjadi pemenang.

Tidak ada kebahagiaan sejati selain mencintai dan 
bersemangat atas apa yang dilakukan setiap hari. Dengan 
mencintai serta memiliki hasrat yang tinggi atas apa yang 
dilakukan, dapat dipastikan akan lebih sukses disbanding 
yang lainnya. Hubungan antara kebahagiaan dan kemajuan 
sebuah bisnis sangatlah erat. Tidak ada entrepreneur 
sukses skala dunia yang begitu hebat tanpa mencintai 
bisnis yang dilakukannya. Contohnya seperti Steve Jobs 
yang begitu mencintai bidang TI dan komputer dapat 
menciptakan perusahaan raksasa seperti Apple, yang 
setiap orang di dunia ini hampir memakai produk yang 
beliau ciptakan.

Idealnya milikilah uang yang banyak sehingga kita 
bisa mendapatkan kebebasan waktu untuk melakukan 
apa yang disukai. Dengan waktu yang berkualitas, kita 
akan lebih menghargai hidup, keluarga, orang-orang yang 
dicintai, dan lingkungan kita. Ketika menyadari waktu lebih 
berharga daripada uang, akan lebih mudah jika menjadi 
kaya raya. Wujudkanlah mimpi menjadi entrepreneur sukses 
maka kekayaan dan kebahagiaan kebebasan waktu akan 
didapatkan.•perpustakaan
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eksistensi Budaya Berbagi Pengetahuan & Inovasi Semakin terbukti
Keseriusan Pertamina dalam pengelolaan budaya berbagi pengetahuan dan inovasi, 

salah satunya dapat dilihat dari realisasi pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Other 
Operational Matric (OOM) Knowledge Sharing & Innovation yang saat ini sudah memasuki 
Triwulan III. 

Keterlibatan Insan Pertamina sejumlah 3.706 Pekerja yaitu 30% populasi Pekerja 
menunjukkan antusiasme positif dalam implementasi budaya berbagi pengetahuan dan inovasi 
di Pertamina. Aset pengetahuan yang sudah diunggah di Portal Knowledge Management 
Pertamina (KOMET) sejak Januari sampai dengan September 2014 ini saja sudah mencapai 
3.864 aset pengetahuan. Angka ini akan terus bergerak. Tidak hanya sampai dengan akhir 
triwulan IV, namun hingga tahun-tahun berikutnya. Tercatat 1.970 tema inovasi yang sudah 
terdaftar dan sedang berjalan saat ini di Pertamina. Kegiatan inovasi alias Continuous 
Improvement Program (CIP) tersebut terus dimonitor dan diaudit implementasinya secara 
berkala.  

Walaupun KPI ini dinilai sebagai metode “Paksa-Rela,” 
metode ini terbukti ampuh untuk menggerakkan Insan Perta-
mina menerapkan tools DELTA (delapan langkah – tujuh alat) 
untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Tidak berhenti 
di situ, implementasi CIP sebagai bentuk success story dan 
lesson learned Insan Pertamina sesuai prinsip 3R (reliable, 
repeatable, and replicable) disebarkan kembali melalui kegiatan 
berbagi pengetahuan secara langsung atau tatap muka (off-line) 

dan tidak langsung (on-line).
 Kegiatan inovasi ini 

menghasilkan value creation 
yang nilainya sangat fan-
tastis, pada tahun 2013 saja 
Rp 2.6 Trilliun dihasilkan dari 
kegiatan CIP. Tahun 2014 ini 
diperkirakan value creation 
yang dihasilkan lebih besar 
dibanding tahun lalu dan 
akan dipublikasikan setelah 
proses audit selesai secara 
menyeluruh.  

 Peran Manajemen Puncak dan Person in Charge (PIC) dalam implementasi budaya ini 
turut memegang peranan penting. Tidak hanya sebagai Sponsor atau Champion, tapi mereka 
terlibat langsung dalam kegiatan berbagi pengetahuan dan inovasi sebagai bentuk komitmen 
mereka dalam implementasi budaya berbagi pengetahuan dan inovasi.

Insan Mutu!!! Semangat … Hebat!!!
Pertamina!!! Jaya … Jaya!!!
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surabaya- Upaya Retail Fuel Marketing Region V untuk 
me ningkatkan penjualan BBM non subsidi tidak tanggung-
tanggung. Bekerja sama dengan BCA cabang Jawa Timur, 
kedua pihak menggelar program “Isi Pertamax Series Dapatnya 
Yaris”.

Program promo yang berlangsung sejak 1 Juni 2014 hingga 
31 Agustus 2014 ini berlaku di SPBU lima kota besar di Jawa 
Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik dan Malang. 
Secara khusus, program ini ditujukan bagi pembeli Pertamax, 
Pertamax Plus dan Pertamina Dex yang menggunakan kartu 
BCA baik kartu debit, kartu kredit maupun Flazz. Dimana setiap 
transaksi senilai Rp 300 ribu yang menggunakan kartu BCA 
akan mendapatkan satu poin undian. Hingga periode promo 
berakhir, telah terkumpul lebih dari 40 ribu poin undian.

GM Marketing Operation Region V Gir i Santoso 
menyampaikan, program ini merupakan salah satu upaya 
Pertamina untuk mengajak masyarakat menggunakan BBM 
non subsidi.  Sementara Kepala Cabang Utama BCA Lukman 
menambahkan, program ini juga bukti apresiasi BCA dan 
Pertamina terhadap para konsumen loyal. 

Pengundian hadiah digelar di Kantor Pertamina Surabaya, 

Bekerja dan bergaul di kantor menuntut Anda untuk 
senantiasa bersikap profesional. Perbedaan aturan 
kerja tak akan menjadi masalah bagi para profesional 
mengingat dirinya bisa dengan cepat beradaptasi dengan 
berbagai situasi perusahaan. Berikut tujuh cara agar 
bisa bersikap profesional di tempat kerja, seperti dilansir 
magforwomen.com.

berpakaian rapi. Kebanyakan perusahaan meng-
haruskan para pegawainya berpakaian dengan sejumlah 
ketentuan yang tersedia. Hal ini bukan karena perusahaan 
mencoba mendorong Anda berseragam, tapi karena pihak 
manajemen tengah berupaya membentuk kepribadian. 
Selain itu cara Anda berpakaian juga mencerminkan 
sikap kerja. Jadi pastikan Anda berpakaian dengan rapi 
dan mengesankan.

bicara langsung ke intinya. Dalam kehidupan pro-
fesional, orang-orang yang jarang bicara, tapi menyam-
paikan sesuatu dengan efektif dan jelas lebih dihargai 
dibandingkan karyawan lain yang banyak bicara. Komu-
nikasi yang jelas dan efektif sangat penting dan membuat 
Anda lebih profesional dibanding yang lain.

membentuk wilayah kerja sendiri. Anda harus bisa 
memisahkan kehidupan pribadi dan profesional. Tak 
ada yang melarang Anda untuk berteman di kantor. 
Namun jagalah kehidupan kerja seprofesional mungkin. 
Jangan biarkan perasaan pribadi mengganggu pekerjaan. 
Dengan kata lain, silahkan berteman di kantor, tapi tetap 
ingat tanggung jawab masing-masing dalam pekerjaan.

Lupakan kehidupan lain. Saat bekerja, coba untuk 
menghindari urusan pribadi seperti membayar tagihan 
listrik atau memesan barang online. Tahan diri Anda untuk 
menggunakan media sosial di kantor. Anda juga harus 
membatasi kontak yang masuk dari teman atau keluarga. 
Semakin Anda fokus pada pekerjaan, maka bos akan 
merasa Anda sebagai orang yang sangat berdedikasi, 
dan akan menghargai profesionalisme Anda.

mudah bergaul. Untuk menjadi pegawai yang pro-
fesional, mudah bergaul dengan rekan kerja merupakan 
hal yang penting. Hal ini bisa membuat pegawai lain 
menjadi ramah pada Anda. Hindari untuk berkelompok 
di kantor, karena dapat membuat Anda terlihat tidak 
profesional. Ingat, kantor berbeda dengan sekolah di 
mana Anda memiliki geng dan pesaingnya. Berusaha 
akrab dengan banyak orang di kantor dapat membuat 
pekerjaan lebih lancar.

rajin belajar. Profesional hanya bisa diraih orang 
yang tak pernah berhenti belajar. Bersikaplah terbuka 
terhadap jenis pengalaman dan pelajaran baru. Hal ini 
dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja 
pribadi. Tak hanya itu, Anda juga dapat menjadi pegawai 
yang kompeten.

bekerja sistematis. Teratur dalam melakukan tugas 
harian merupakan salah satu kunci untuk menjadi 
profesional. Jangan biarkan senior atau bos mengingatkan 
soal pekerjaan yang harus diselesaikan. Bekerja secara 
teratur dapat membuat pekerjaan diselesaikan dengan 
mudah dan tanpa hambatan.•www.lifestyle.liputan6.com

Promo Pertamax Mor V - Bca Berhadiah yaris

Rabu (24/9). Turut hadir juga perwakilan dari Polres Wonokromo, 
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan pihak Notaris untuk 
memastikan keabsahan hasil undian. Salah satu konsumen 
yang membeli Pertamax Series di SPBU Jemursari dengan 
nomor kupon 07355 menjadi pemenang hadiah utama, yaitu 
mobil Yaris. Penyerahan hadiah dilakukan oleh GM Marketing 
Operation Region V Giri Santoso kepada Kepala Cabang Utama 
BCA Lukman sebagai wakil nasabahnya.•mor V
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Mitra Binaan Pertamina hadir di trade expo 29th 2014
Jakarta -  Beberapa pengunjung melihat kerajinan tangan di salah satu stand PKBL Pertamina  dalam acara Trade Expo 
29th 2014 di Hall D, Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, pada  (8/10). Sebanyak  15 stand mitra binaan SME 
& SR Partnership Program Pertamina ikut meramaikan acara yang digelar  hingga 12 Oktober 2014. Stand mitra binaan 
Pertamina ini menampilkan produk seperti kerajinan tangan, kerajinan kulit,  lampu hias, kerajinan dari kayu dan beragam 
kerajinan lainnya. Acara kali ini dapat digunakan untuk sarana promosi dan perkenalan produk mitra binaan pertamina 
kepada konsumennya. Seperti salah satu stand H Toha Idris dari Kalimantan yang menjual  produk pernak-pernik kerajinan 
tangan dan sangat terbantu dengan adanya acara Trade Expo ini.  “Mengikuti acara seperti ini diharapkan usaha saya 
dapat lebih berkembang, lebih maju dan lebih dikenal produknya” ujar Mesiah Owner H Toha Idris salah satu mitra binaan 
pertamina yang sudah bergabung dengan pertamina selama kurang lebih satu tahun. Trade Expo 2014 dibuka oleh Menteri 
Perdagangan Muhammad Luthfi.•priyo
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forum SVP Kembali rutin diadakan
Jakarta –  Pertamina kembali rutin menggelar Forum Senior Vice President (SVP) setiap minggunya, terhitung 
sejak forum ini digelar, pada Jumat (10/10). Berlokasi di Executive Lounge, Gedung Utama Pertamina, Forum 
ini dibuka oleh Plt Direktur Utama Pertamina, Muhamad Husen, dan diikuti oleh para SVP, manajemen senior, 
dan VP Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir sebagai moderator. Husen menegaskan, forum ini 
wajib diikuti para SVP setiap Jumat.  Berbagai isu akan dibahas terkait dengan kebijakan yang sudah maupun 
akan diambil atau diusulkan kepada Direksi. “Forum ini dilaksanakan kembali agar semua kebijakan Direksi bisa 
disosialisasikan, sehingga para SVP bisa men-deliver kepada jajaran di bawahnya,” kata Ali Mundakir.•sahruL
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BPtP jabar Monitor Program cSr ru VI Balongan
baLongan –  Dalam rangka ikut mengawasi program CSR RU VI Balongan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
(BPTP) Provinsi Jawa barat melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kegiatan CSR RU VI, pada (22/8). 
Monitoring dari BPTP Jabar ini disambut baik oleh RU VI Balongan karena memiliki tujuan untuk melakukan evaluasi agar 
program lanjutan dari CSR Pertamina RU VI Balongan tepat sasaran sehingga pengembangan ekonomi masyrakat sekitar 
kilang RU VI dapat terangkat. Petugas BPTP Jabar, Darmawan mengharapkan program CSR RU VI Balongan yang telah 
berjalan dapat dijaga dengan baik. Menanggapi masukan tersebut, pendamping program CSR RU VI Muslim Dharmawan 
dan Meidina Arimbi menyatakan siap untuk melaksanakan berbagai upaya agar program CSR RU VI semakin dirasakan 
manfaatnya  oleh masyarakat.•irw

Semangat ukhuwah dalam Idul adha 1435 h di ru IV cilacap
CiLaCap – Perayaan Hari Raya Idul Adha  pada 5 Oktober 2014 dirayakan oleh seluruh umat Muslim di dunia. Tahun ini, 
pekerja dan keluarga RU IV Cilacap juga turut merayakan perayaan Idul Adha dengan berbagai macam kegiatan. Di lingkungan 
RU IV Cilacap, perayaan Idul Adha diawali dengan kegiatan takbir keliling di sekitar area kerja kilang pada malam hari menjelang 
hari raya. Keesokan harinya, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Sholat Idul Adha di Lapangan Komperta Donan dan di 
Kompleks Masjid Baitussalam Komperta Tegalkamulyan. Hadir pada kesempatan tersebut segenap tim manajemen RU IV, 
pekerja dan keluarga, serta masyarakat sekitar. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Lapangan Komperta Donan dipimpin oleh 
Imam dan Khotib Ustadz H. Muhammad Nuruddin Lc, M.Si dari Yogyakarta.  Tahun ini, pekerja dan keluarga RU IV Cilacap 
kembali berqurban baik melalui Badan Dakwah Islam (BDI) maupun langsung disalurkan kepada Masjid atau Mushola di 
lingkungannya. Berdasarkan data BDI, tercatat ada 42 ekor sapi dan 7 ekor kambing yang disalurkan melalui BDI.•ru iV

Fo
to

 : 
R

U
 IV

Mahasiswa feB  unair Sambangi Mor V
surabaya –  Marketing Operation Region V menerima kunjungan sekitar 100 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
(FEB) Universitas Airlangga Surabaya, pada Kamis (18/9). Bertempat di aula Fastron gedung Pertamina MOR V, mahasiswa 
yang terdiri dari berbagai tingkat semester ini mendapatkan “ tabungan ” ilmu dan informasi seputar Manajemen Akutansi 
dan Keuangan Pertamina.  Kegiatan company and business visit Universitas Airlangga tersebut merupakan program 
kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi. Tujuan diadakannya kegiatan ini tidak lain adalah untuk menjalin 
hubungan kerja dengan perusahaan BUMN  yang ada di kawasan Jawa Timur khususnya Pertamina.  Mereka mendapatkan 
pengetahuan mengenai bisnis Pertamina secara global dan Performance Management Report di Fungsi Keuangan MOR 
V  dari Muhammad Al Farizy,  Jr. Analyst Marketing Financial Performance dari fungsi Finance MOR V.•mor V
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anak perusahaan

Pt Pertagas niaga Pasok Gas 
untuk Pt Indonesia Power

POSISI

triyasmawan wahyu w.
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Finance RU II Manager,
Financial Accounting & Reporting,
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Controller,
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endang prabandari
HR General Support Function Manager 
HR Development
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Cash Receipt Manager,
Treasury,
Financing & Business Support,
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Joen riyanto s.
Vice President 
Procurement Excellence Group 
Direktorat UmumFo
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hut ke-1, hujan hadiah Pt Pertamina 
Lubricants di region V
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Lukito suwarno
Vice President Business Demand 
Corporate Shared Service,
Direktorat UmumFo
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President Director PT Pertagas Niaga Jugi Prajogio, Direktur Utama PT Pertagas 
Hendra Jaya, dan Direktur Utama PT Indonesia Power Supangkat Iwan San toso 
sepakat memasok kebutuhan pembangkit listrik IP di Pesanggaran, Bali.

surabaya - Dalam rangka 
merayakan har i  jad inya 
yang pertama, Pertamina 
L u b r i c a n t s  R e g i o n  V 
menggelar acara bertajuk 
“Hujan Hadiah Pertamina 
Lubricants” pada Kamis 
(25/9). Acara ini digelar di 
Lobby Gedung Menara 
Pertamina MOR V – Jagir 
Wonokromo 88, Surabaya.

Puluhan undangan baik 
t im manajemen, pekerja 
MOR V, dan mitra kerja ikut 
menghadiri acara ini dengan 
antusiasme yang besar.

Pada  sambutannya , 
Sales Manager Region V D 

Jakarta - Bertempat di 
Ge dung Indonesia Power 
lan tai 8 dilaksanakan pe-
nan  datanganan Head Of 
Agreement Jual Beli Gas 
untuk Kebutuhan Pem bangkit 
Listrik di Pe sang garan-Bali 
antara PT Per tagas Niaga 
dengan PT In donesia Power, 
pada (10/9).

Kerja sama penyediaan 
gas untuk pembangkit listrik 
milik Indonesia Power ini 
merupakan kontrak yang 
memiliki durasi jangka waktu 
yang cukup panjang, yakni 
selama 16 tahun dengan 
per kiraan pasokan gas men-
capai volume sebesar 63.000 
BBTU.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Direktur Utama PT 
Indonesia Power Supangkat 
Iwan San toso menyatakan, 
penandatanganan HoA ini 
merupakan awal dari kerja 

sama kedua belah pihak. 
“Bali merupakan wilayah 
pertama yang mendapatkan 
pasokan gas dari Pertamina 
untuk keperluan Pembangkit 
Listrik dan untuk ke depannya 
akan diperluas ke wilayah 
Kawasan Timur Indonesia,” 
papar Supangat.

“Kami mengharapkan pe-
nandatanganan HOA da pat 
segera ditindaklanjuti de ngan 
action plan yang kom prehensif 
agar gas dapat dialir kan pada 
2015,” tambahnya. 

Jugi Prajogio, President 
D i r e c t o r  P T  P e r t a g a s 
Niaga dalam sambutannya 
menyatakan bahwa kerja 
sama dengan Indonesia 
Power merupakan hasi l 
kerja keras yang mendapat 
dukungan penuh dari PT 
Pertamina (Persero). Kerja 
sama pemenuhan kebutuhan 
suplai gas di Bali merupakan 

langkah awal pemanfaatan 
suplai gas bagi kebutuhan 
listrik di Bali, yang selama ini 
masih dipasok dengan Marine 
Fuel Oil, yang bertujuan untuk 
menyukseskan salah satu 
program utama Pemerintah 
dalam rangka konversi bahan 
bakar minyak ke gas.

“Kerja sama dengan In-

do nesia Power ini adalah 
sa  lah satu pioneer untuk 
memenuhi kebutuhan suplai 
gas di Bali dan menunjukkan 
adanya sinergi yang cukup 
ba ik dan kuat sesama BUMN 
dan afiliasinya guna men-
du kung pertumbuhan eko-
nomi nasional,” tutup Jugi.• 

bak - ptgn  

Arifun Dhalia T menjelaskan 
visi Pertamina Lubricants 
yang bertekad untuk menjadi 
perusahaan pelumas berkelas 
dunia. “Kita harus yakin dan 
bekerja keras agar kita bisa 
menjadi the best 15th di 
dunia”, ujarnya. 

Pada kesempatan yang 
sama, General Manager MOR 
V, Giri Santoso menyampaikan 
bahwa meskipun Pertamina 
Lubricants kini sudah menjadi 
anak perusahaan Pertamina, 
namun ia berpesan agar 
para pekerjanya dapat be-
kerja sama dan bersinergi 
untuk meningkatkan profit 

perusahaan.
Acara ini diisi dengan 

pemotongan tumpeng, hi-
buran dan pembagian hadiah.

Semoga kesuksesan 

Pertamina Lubricants pada 
tahun pertamanya terus 
berkembang di tahun-tahun 
berikutnya.• mor V
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Legal Service Conflict & 
Dispute Manager,
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mengoperasikan SPB Vi-
Gas di 11 SPBU di daerah 
Jabodetabek dan 3 SPBU 
di Bali. Sebagai tambahan, 
untuk daerah Jabodetabek 
terdapat 8 SPBU yang sudah 

Pertamina operasikan SPB Vi-Gas di Mabes tnI cilangkap... sambungan dari halaman 1

siap dioperasikan sebagai 
SPB Vi-Gas yang baru.

“Peresmian SPB Vi-Gas 
ini juga sebagai salah satu 
bentuk dukungan langsung 
Pertamina dan TNI dalam 

upaya membantu Pemerintah 
mewujudkan Program Langit 
Biru serta dalam rangka 
mengurangi konsumsi BBM 
dan mengalihkannya ke BBG. 
Dalam hal konversi BBM ke 

bahan bakar gas Pertamina 
sudah mempersiapkan de-
ngan baik dari segi infra-
struktur, sumber pasokan, 
dan retail penjualan dari hulu 
hingga hilir,” pungkasnya.•rudi
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anak perusahaan

Sinergi Pt Pertagas niaga dengan 
Pt terminal teluk Lamong
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fM Pangkalan Susu 
tatap Muka dengan 
Bupati Langkat

nusantara regas Ikut Semarakkan hut ke-69 PLn
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Jugi Prajugio, President Director PT Pertagas Niaga dan Prasetyadi, Direktur 
Utama PT Terminal Teluk Lamong menandatangani HoA yang disaksikan oleh 
Yenni Andayani, Senior Vice President Gas and Power PT Pertamina (Persero).

Booth NR diminati pengunjung yang datang ke acara Pameran Kelistrikan di 
Jakarta Convention Center.

surabaya - Pada 5 
Septem ber 2014 bertempat 
di kantor Terminal Teluk La-
mong di Surabaya, dilaku-
kan penandatanganan 
Head of Agreement antara 
PT Pertagas Niaga dan 
PT Terminal Teluk Lamong 
m e n g e n a i  k e r j a s a m a 
tentang Jual Beli CNG untuk 
kebutuhan bahan bakar 
alat transportasi di dalam 
pe labuhan Terminal Teluk 
Lamong. 

Kerja sama antara kedua 
Perusahaan ini terwujud 
s e  t e l a h  k e d u a  i n d u k 
perusahaan tersebut PT 
Pertamina (Per  sero) dan PT 
Pelindo III menandatangani 
Nota Ke sepahaman untuk 
Jual Beli CNG di Terminal 
Teluk Lamong pada April 
2014 yang lalu. 

P e n a n d a t a n g a n a n 
d i l a k u k a n  o l e h  J u g i 
Prajugio, President Director 
PT Pertagas Niaga dan 
Prasetyadi, Direktur Utama 
PT Terminal Teluk Lamong, 
yang disaksikan oleh Yenni 

pangkaLan susu - Field Manager Pangkalan 
Susu Dirasani Thaib beserta Senior Publik 
Relation Analyst Zurni Laily Safrida, Senior 
Operation Geophysicists PEP, Ramses Hasoloan 
bersama Tim Manajemen Pertamina EP Asset 1 
Pangkalan Susu Field  Langkat melaksanakan 
kunjungan kerja  ke Pemerintah Kabupaten 
Langkat yang diterima oleh Bupati Langkat H. 
Ngogesa Sitepu, SH, beserta pimpinan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah di Kantor Bupati Langkat 
Stabat, pada (9/10).

Dalam kesempatan tersebut Dirasani me-
nyampaikan kondisi terkini kegiatan eksplorasi 
migas Pertamina EP Asset 1 Pangkalan Susu 
Field di Kabupaten Langkat dan bebe rapa 
kabupaten lainnya yang berbatasan dengan 
Kabupaten Langkat. Sedangkan Ramses Ha-
soloan melaporkan kegiatan survei seismik 
3D Garnicia yang sedang berjalan di Wilayah 
Kabupaten Langkat.

Dirasani Thaib mengungkapkan, untuk 
me menuhi target produksi di tahun ini, PEP 
Pangkalan Susu Field melakukan upaya pe-
ningkatan produksi ditambah pelaksanaan survei 
seismik secara 3D Garnicia dan dilanjutkan 3D 
Seremban, yang merupakan survei seismik 
terpanjang di Indonesia dengan area sepanjang 
1.000km. Hal ini dilakukan sebagai upaya me-
nemukan cadangan baru. 

“Walaupun usia lapangan ini sudah sangat 
tua, tetapi usaha peningkatan produksi dan 
inovasi tetap kami lakukan,” ujarnya.

Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan 
produksi minyak dan gas di tahun 2014 antara 
lain, pengeboran sumur Benggala-02 di 
Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat namun 
saat ini hasilnya kurang ekonomis sehingga 
dilakukan penutupan atau abandoned.

Untuk rencana pengeboran sumur Beng-
gala-03 di Kecamatan Selesai, dan pengeboran 
sumur Meulucut di Kecamatan Pangkalan Susu 
Desa Pematang Siata  Kabupaten Langkat 
menunggu hasil survei seismik 3D .

Dalam pertemuan ini juga disampaikan 
permasalahan yang kerap mengganggu kegiatan 
operasional, diantaranya adalah penjarahan 
sumur-sumur tua, gangguan keamanan, program 
tanggung jawab social Perusahaan (CSR)  dan 
beberapa pengeboran yang belum membuahkan 
hasil.

Bupati Langkat menegaskan, pihaknya  akan 
mendukung sepenuhnya kegiatan eksplorasi 
migas di Kabupaten Langkat sesuai komitmen 
Pemerintah Pusat. Karena, kegiatan eksplorasi 
migas di wilayahnya akan membawa dampak 
po,” tutupnya.•pep pangkaLan susu fieLd

Jakarta  – Dalam rang ka 
ikut berpartisipasi pada HUT 
ke-69 PLN yang melakukan 
berbagai kegiatan antara 
lain seminar dan pameran 
Kelistrikan di JCC Jakarta,  
tanggal 1-3 Oktober  2014, 
PT Nusantara Regas (NR)  
hadir di Pameran JCC dengan 
Tema “Growing Towards 
Operational Exellence”.

Dalam pameran tersebut, 
Direktur Utama NR Tammy 
Meidharma berkesempatan  
m e m a p a r k a n  t e n t a n g 
bisnis NR. “NR merupakan 
perusahaan yang me nye-
diakan gas bumi untuk me-
menuhi kebutuhan PLN se-
bagai pemasok gas hasil 
re  gas i f ikas i  LNG untuk 
pembangkit Listrik di Muara 
Karang dan Tanjung Priok,” 
ujarnya.   

Menurut Tammmy, NR 
telah bekerja sama dengan 

Andayani ,  Senior  V ice 
President Gas and Power PT 
Pertamina (Persero) beserta 
manajemen Direktorat Gas 
PT Pertamina (Persero).

Prasetyadi menyampai-
kan, PT Terminal Teluk La-
mong (TTL) sebagai salah 
satu anak perusahaan 
Pelindo III akan menerapkan 
konsep Eco-Green Port di 
Pelabuhan yang mereka 
operas i kan ,  seh ingga 
moda transportasi di dalam 
pe labuhan d iwa j ibkan 
untuk menggunakan Bahan 
Bakar Gas (BBG). “Terminal 
Teluk Lamong merupakan 
pelabuhan ketiga di dunia 
yang menerapkan konsep 
Eco-Green Port ,” ucap 
Prasetyadi.

Sedangkan Jugi Prajugio, 
Pres ident  D i rector  PT 
Pertagas Niaga memberikan 
apresiasi yang tinggi atas 
terjalinnya kerja sama bisnis 
sebagai bentuk sinergi antar 
BUMN dan afil iasi yang 
saling menguntungkan. Hal 
ini mengingat kebutuhan 

CNG sangat besar untuk 
keperluan bahan bakar alat 
transportasi di Terminal Teluk 
Lamong. Diperkirakan, pada 
tahun 2019 kebutuhan suplai 
gas mencapai hingga 73 juta 
LSP (Liter Setara Premium) 
atau setara dengan volume 
247 MMSCF. 

“Kerja sama dengan Ter-
minal Teluk Lamong untuk 
me nyediakan BBG yang 
ber bentuk Compressed 
Natura l  Gas  (CNG) in i 
memiliki arti yang sangat 
penting dan strategis guna 

menyukseskan program 
diversifikasi energi melalui 
p e n g g u n a a n  B a h a n 
Bakar Gas (BBG) sebagai 
pengganti Bahan Bakar Mi-
nyak (BBM),” ungkap Jugi 
Prajugio. 

P a d a  k e s e m p a t a n 
yang sama, dilaksanakan 
juga penandatanganan 
Me morandum o f  Un -
derstanding antara PT 
Pertamina Lubricant dengan 
PT Terminal Teluk Lamong.• 

bak - ptgn

PLN sejak perusahaan ini 
didirikan dan komersil pada 
24 Mei 2012 sampai dengan 
saat ini.  

Karena itu, perusahaan 
memandang perlu  NR hadir 
dan berpart is ipasi pada 
kegiatan pameran dan seminar 
sejenis di lingkungan energi 
dan Migas. “Selain untuk 
membangun relationship, 
kegiatan ini sekaligus menjadi 
ajang promosi perusahaan 
untuk memperkenalkan bisnis 
dan peran penting NR  dalam 
melakukan penghematan 
sub sidi pemerintah untuk 
penyediaan BBM kepada 
PLN,” jelasnya. 

Pada kesempatan pa-
meran ini hadir sekitar 250 
pengunjung  ke booth NR 
un tuk  mengetahui proses  
bisnis dan proses regasifikasi 
LNG, mengingat NR adalah 
perusahaan pertama d i 

Indonesia yang melakukan 
regasifikasi LNG  setelah 37 
tahun sejak 1975, LNG di-
ekspor ke Jepang dan Korea. 

Dalam pameran tersebut, 
NR  menampilkan produk 
da lam bentuk poster dan 
animasi yang berisikan in-
formasi tentang proses bis nis 
NR dan prospek bisnis NR 

ke depannya. Pada ke giatan 
promosi ini NR didukung 
oleh enam  tenaga ahli muda  
profesional yang berperan 
sebagai juru penerang yang 
mampu menjelaskan dan 
menjawab secara detail per-
tanyaan pengunjung terkait 
proses bisnis yang dilakukan  
perusahaan.•nr
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Gunung Sarjono Hadi, Senior Vice President (SVP) Upstream Development and 
Technology dalam Forum PACE.
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hSe ru VI ajak 
Masyarakat Papua 
Manfaatkan Kulit Kerang

Mengisi Gap, Menekan deviasi di hulu

ru V Gencarkan Kampanye 6c

GM RU V Balikpapan, Eman Salman Arief, memberikan apresiasi kepada 
Syaifuddin Azhar yang terpilih sebagai Duta Clean RU V.
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baLikpapan  – Nilai 6C 
bukanlah sekadar semboyan 
di lingkungan Refinery Unit V 
(RU V) Balikpapan. Dengan 
semangat  implementas i 
dan peningkatan awareness 
kampanye 6C, fungsi OPI 
dan HR RU V menggelar 
sayembara “6C Monthly 
Campaign”. Diawali bulan Juli 
2014, sayembara 6C resmi 
dibuka dengan mengambil 
tema “Clean”. Kategori yang 
dilombakan pun beragam 
di antaranya lomba poster 
“Clean”, lomba foto “Clean”, 
serta Lomba Video dan 
Presentasi Etika 24/7. 

“Diharapkan, 6C bukan 
lagi hafalan kata tapi sudah 
menjadi way of life, way of 
thinking dari seluruh pekerja,” 

Jakarta -  D i rek to ra t 
Hulu Pertamina menggelar 
F o r u m  PA C E  ( P ro j e c t 
Accelation, Capability, and 
Enchancement) yang digelar 
sejak 1-3 September, di Hotel 
Four Season, Jakarta. 

Kegiatan yang dibuka 
langsung oleh Direktur Hulu 
Pertamina Muhamad Husen 
ini diikuti oleh para Project 
Management Team (PMT), 
dan Project Management 
Officer (PMO) dari Pertamina 
dan anak perusahaan.

Para peserta menda-
patkan bimbingan dari para 
ahli di bidangnya terkait 
bisini hulu migas. Fokus dari 
workshop ini adalah seputar 
monitoring dan kontrol proyek. 
Selain itu materi penunjang 
lain seperti komunikasi juga 
diberikan.

SVP Development and 
Techno logy  Per tamina , 

Cirebon – Kulit kerang yang biasanya hanya 
menjadi limbah, ternyata di tangan orang-orang 
kreatif bisa disulap menjadi barang bernilai jual 
tinggi. Hal inilah yang menyebabkan Fungsi HSE RU 
VI Balongan mengundang istri Menteri Lingkungan 
Hidup, Yuliana Kambuaya beserta rombongannya 
yang berasal dari Papua ke rumah kerang di Kota 
Cirebon, Sabtu (30/8).

Pemaparan tentang cara mengolah kulit kerang 
menjadi barang kerajinan dipaparkan langsung 
oleh pengusaha sukses pengolahan kulit kerang 
asal Cirebon, Siti Nurhandiyah di Ruang Diamond 
5, Hotel Aston, Cirebon. Kepada Yuliana, Siti 
menjelaskan tahapan-tahapan dalam mengolah 
kulit kerang menjadi barang-barang menarik yang 
bernilai ekonomis. Kulit kerang yang biasa diolah, di 
antaranya kulit kerang dara, kerang siping, hingga 
kerang hijau.

HSE Manager RU VI Balongan, J Pri Hartanto 
mengatakan tujuanmengundang Istri Menteri 
Lingkungan Hidup Yuliana Kambuaya beserta 
masyarakat Papua dan  pengurus PKK Papua 
ini sebagai upaya untuk memberikan pelajaran 
dan keahlian cara memanfaatkan  kulit kerang 
yang banyak terdapat di daerah pantai Papua 
menjadi barang bernilai ekonomis. Bahkan, dengan 
pengelolaan kulit kerang bisa mengurangi sampah 
dari kulit kerang yang biasa banyak terdapat  di 
pinggir pantai,” tambah Pri.

Sementara itu, Yuliana Kambuaya meng-
apresiasi workshop pemanfaatan kulit kerang  yang 
diselenggarakan HSE RU VI kepada masyarakat 
Papua.

“Di Papua banyak sekali kulit kerang. Biasanya 
jika dagingnya sudah dimakan kulitnya menjadi 
sampah. Kami berterima kasih kepada HSE RU VI 
atas undangannya. Semoga ini bisa menjadi bekal 
untuk masyarakat Papua dalam pemanfaatan kulit 
kerang. Jika bisa kami olah pasti bisa menjadi mata 
pencaharian orang Papua,” ujar Yuliana.

Pada kegiatan tersebut, Yuliana Kambuaya 
membawa sekitar 20 orang dari 3 Kabupaten di 
Papua, yakni Kabupaten Biak, Raja Ampat, dan 
Sirui. Bahkan masyarakat Papua yang hadir di Hotel 
Aston ini membenarkan apa yang disampaikan 
oleh istri Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II 
Tersebut. Mereka menyatakan, di Papua belum ada 
pemanfaatan kulit kerang menjadi barang bernilai 
jual tinggi padahal kerang melimpah di Papua. 

Usai mengikuti workshop, rombongan meninjau 
proses pembuatan kerajinaan dari kulit kerang ke 
Pabrik Multi Dimensi Shell Craft, di Desa Astapada, 
Tanah Tani Cirebon.•riki hamdani/ade

Gunung  Sar jono  Had i , 
mengatakan bahwa forum ini 
merupakan bagian dari upaya 
mengisi “gap”. Oleh karenanya 
diundanglah para PMO dan 
PMT. Dimana para  PMO 
ini nantinya akan bertugas 
mengawasi PMT. “Kita akan 
memberikan semacam know-
ledge tambahan yang terkait 
dengan capability maupun 
kompetensi, maupun project 
management mulai dari plan-
ning, cost control, “ kata nya.

Forum ini merupakan Di-
rektorat Hulu untuk me-remind 
kembali para pe kerja yang 
sudah pernah mendapatkan 
ilmu project management, 
maupun pekerja yang belum 
mendapatkan ilmu tersebut.

 “ I n i  s e m u a  u n t u k 
mengawal agar proyek-proyek 
kita on time, on budget, dan 
on scope. Jadi semua deviasi 
yang terjadi seperti change 

order, juga delay¸ bisa kita 
kurangi sebanyak mungkin,” 
ungkap Gunung.

Disebutkan bahwa saat 
ini Direktorat Hulu tengah 
mengelola 42 proyek dimana 
di tahun depan akan ada lagi 
proyek yang alan dieksekusi 
lagi. Hal ini bagi Gunung, 
merupakan tantangan yang 
berat bagi Pertamina. 

“Kita harus betul-betul 
fight, tahun 2014 ini target 
sudah berjalan tanpa delay. 
Tahun depan kita akan per-
siapkan lebih matang lagi 
mulai dari mekanisme, proses 
bisnisnya. Ini semua mengacu 
pada Pertamina Exploration 
Way dan Perta mina Upstream 
Way,” imbuh Gunung.•sahruL

raLat
Pada Energia Weekly edisi 29 September  2014  

halaman 5 tercantum kesalahan penyebutan unit 
operasi Pertamina. Di situ tertulis CIP MOR IV : Treasure 
of Innovation. Seharusnya yang benar Cip mor V : 
Treasure of Innovation. Terima kasih.

jelas Riny Utami (OPI RU V) 
di sela-sela pengumuman 
p e m e n a n g  K a m p a n y e 
“Clean” di Ruang Premium 
Kantor Besar Pertamina, pada 
(7/8). Pada kesempatan yang 
sama, Syaifuddin Azhar, TA 
Manager RU V dinobatkan 
menjadi Duta Clean RU V. 
GM RU V Eman Salman Arief 
didampingi Senior Manager 
Operation & Manufacturing 
Djoko Priyono memberikan 
apresiasi kepada Syaifuddin. 

Di je laskan o leh Riny 
Utami, upaya penanaman nilai 
6C dan budaya kinerja melalui 
6C Monthly Campaign telah 
menarik minat insan RU V. 

Karya-karya yang diterima 
pun secara gamblang menya-
takan pesan pentingnya men-

junjung nilai “Clean”, sebagai 
tema perdana 6C Monthly 
Campaign July lalu. ‘Keep 
Yourself Clean with GCG 
Principal’ merupakan salah 
satu seruan dalam karya 
Fauzan dan Ilham Workshop 

RU V yang sukses menyabet 
juara I dalam Lomba Poster. 

Kampanye 6C di RU V 
terus dilakukan dengan tata 
nilai Pertamina lainnya di bulan-
bulan mendatang.•keishkara 

pLaJu – Selaras dengan sistem informasi perusahaan 
yang mengarah kepada Real Time Informaton System 
(RTIS), Laboratory Information Management System (LIMS) 
hadir sebagai bentuk improvement sistem informasi yang 
menyediakan hasil analisa data secara terintegrasi, cepat, 
mudah diakses serta mampu meningkatkan produktivitas kerja 
Fungsi Laboratory. Bertempat di Ruang Rapat 27 Gedung 
Musicool, Kick Off Roll Out LIMS di RU III dibuka secara resmi 
oleh GM RU III, Mahendrata Sudibja didampingi tim manajemen.

Training yang diikuti oleh 22 peserta dari RU III, RU VI dan 
RU VII ini merupakan salah satu bagian penting dari Integrated  
Refinery Management Sytem. Mahendrata mengungkapkan 
melalui LIMS telah menyediakan data yang sudah terintegrasi 
dengan sistem lain seperti SAP dan ROAS (Refinery Oil 

Kick off roll out LIMS di ru III Plaju
Accounting System). “Dengan menggunakan LIMS, maka 
produktivitas kerja akan meningkat sampai dengan 3.7 %.”, 
jelas Mahendrata.

Nantinya, hasil dari LIMS adalah reporting analisa seluruh 
produk, bahan baku dan bentuk olahan data laboratory 
lainnya. Selain itu melalui LIMS akses pengambilan data secara 
real time pun dapat dengan mudah dilakukan. Mahendrata 
berharap pelaksanaan tahapan implementasi LIMS dapat 
berjalan dengan baik dan sesuai dengan timeline kerja yang 
telah ditentukan. “Tim manajemen dan para leader fungsi 
terkait sangat diharapkan dapat berkomitmen penuh untuk 
mendukung implementasi LIMS di RU III melalui cascading 
role & responsibility kepada masing-masing pekerja,” ungkap 
Mahendrata.•ru iii
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fastron Gold dan Pertamax Plus 
teruji untuk Supercars Pendidikan BKjt ru VI dimulai
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hSe ru V Gelar Pelatihan Gas tester

baLi –  Sete lah di lepas 
secara resmi oleh Direktur 
P e m a s a r a n  &  N i a g a 
Pertamina Hanung Budya 
di Kantor Pusat Pertamina 
pada 19 September 2014 lalu, 
Speedgonz Club memulai 
kegiatan Bali Adventures 
pada 24 – 27 September 
2014 menggunakan Pelumas 
Fastron Gold SAE 5W 30 
dan bahan bakar Pertamax 
Plus. Sebanyak 30 mobil 
Po rsche ,  Lamborgh in i , 
Ferrar i ,  Mercedez Benz 
SLK, dan supercars lainnya 
menjajal perjalanan di Bali 
menggunakan bahan bakar 
Pertamax Plus dan pelumas 
Fastron Gold. 

Perjalanan selama 3 hari 
dimulai dengan rute Seminyak 
– Kuta – Legian – Bali Toll 
Road - Nusa Dua (Pandawa 
Beach). Speedgonz Club juga 
mengunjungi berbagai tempat 
keramaian di Pulau Dewata 
untuk memamerkan performa 
mesin kepada turis-turis di 
Bali. Nono Soedewo selaku 
Presiden Speedgonz Club 
menceritakan, “Salah satu 
yang berkesan adalah ketika 
kami parkir di sepanjang 

baLikpapan – Sebagai 
upaya peningkatan kom-
petensi pekerja, fungsi Health 
Safety & Environment (HSE) 
menggelar Training Petugas 
Gas Test Batch  I I  yang 
ber lang sung pada 12-13 
Agustus 2014. Acara yang 
dilaksanakan di Hotel Grand 
Tiga Mustika Balikpapan itu 
dirancang dengan format 
classroom selama 2 hari. 
Para peserta mendapat pre-
test dan post test. 

Diikuti oleh puluhan pe-
kerja internal HSE, training 
Petugas Gas menyajikan 9 
judul modul tutorial praktik. 
Acara dibuka oleh Manajer 
HSE  Tjahjo Widodjoko dan 
Safety Section Head Rully 
Hendarsetiawan. 

Diungkapkan oleh Tjahjo 
Widodjoko, ada beberapa 
tujuan dari penyelenggaraan 
Pelatihan Gas Tester. Yang 
pertama adalah peningkatan 

Cirebon – Sebanyak 81 orang mengikuti 
pembukaan pendidikan Bimbingan Kerja 
Juru Teknis (BKJT) RU VI Balongan Tahun 
2014, di Hotel Patra Jasa Cirebon, Rabu 
(1/10). Acara dibuka oleh SMOM RU VI 
Safii Triyono Yunianto. 

HR Area Manager RU VI Suprapno 
melaporkan, rekrutmen BKJT dilakukan 
guna mengisi jabatan vacant level operator. 
Rekrutment BKJT Tahun 2014 ini dimulai 
sejak 12 Mei hingga 8 Agustus 2014 
dengan jumlah pelamar sebanyak  2.960 
orang. Dari 2.960 pelamar, diperoleh 100 
calon pekerja yang dinyatakan lulus dan 
harus mengikuti pendidikan program 
perusahaan sebelum diangkat menjadi 
pekerja tetap atau pekerja waktu tidak 
tertentu. 

Suprapno menambahkan, dari 100 
orang yang dinyatakan lulus, sebanyak 10 
orang mengikuti  pendidikan beasiswa di 
program DIII STEM Cepu selama 3 Tahun 
mulai 1 September 2014. Bila berhasil 
melalui pendidikan program dengan baik, 
maka akan diangkat sebagai pegawai 
tetap pada 1 Agustus 2017.

pantai Kuta, tepatnya di depan 
area Beach Walk. Banyak 
turis asing yang menanyakan 
sticker yang terpampang di 
kaca mobil kami. Mereka 
tanya, ‘Apa itu Fastron Gold 
dan Pertamax Plus?’ kami 
pun sibuk menerangkan 
bahwa Fastron Gold dan 
Pertamax Plus merupakan 
pelumas dan bahan bakar 
buatan dalam negeri yang 
menjadi produk unggulan 
dan digunakan untuk super 
cars kami.”

Erwin, salah satu anggota 
Speedgonz pemilik Porsche 
Boxter mengungkapkan, “Ta-
dinya untuk pakai Fas tron 
Gold, awalnya masih ragu. 
Tapi ternyata begitu ditarik, 

tarikan mesinnya beda. Di 
putaran mesin 8000 RPM 
ternyata tidak ada masalah. 
Lalu sebelumnya ada suara-
suara mesin yang tidak enak, 
ternyata pakai Fastron Gold 
malah hilang. Bagus sekali, 
recommended!” 

Arif, pemilik Porsche 996 
Carrera Turbo juga meng-
ungkapkan, Speedgonz Club 
sempat terjebak kemacetan di 
area Legian hampir 2 jam dan 
se luruh tim khawatir mesin 
ken daraan mereka menjadi 
panas. Namun, berkat meng-
gunakan Pelumas Fastron 
Gold, ternyata mesin mobil 
ti dak panas dan berhasil 
me lewati kemacetan dengan 
baik.•mor iii

kompetensi pekerja yang 
terlibat langsung de ngan 
pekerjaan seputar hidro-
karbon, sehingga insiden 
dapat dicegah. Selain itu, 
diharapkan pekerjaan yang 
berkaitan dengan unsur 
panas  dan  berpotens i 
bahaya dapat berlangsung 
aman. Tak kalah pentingnya, 
masing-masing pekerja harus 
tahu dan paham apa yang 
menjadi tugasnya sehingga 
lolos men jadi gas tester.  “Jika 
lu lus, peserta mendapat ser-
tifikat dan memiliki otorisasi 

Pekerja HSE RU V siap ikuti Pelatihan Gas Tester dalam acara pembukaan yang 
dihadiri oleh Manajer HSE, Tjahjo Widodjoko.
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melakukan gas test,” ujar 
Tjahjo.

Pihaknya juga menya-
takan, ke depannya tidak 
menutup kemungk inan 
bahwa  se r t i f i k as i  gas 
m e r u p a k a n  k r i t e r i a 
mandatory untuk jabatan-
jabatan tertentu. 

Da l am kesempa tan 
tersebut, Tjahjo kembali 
berterimakasih atas prestasi 
26.547.053 manhours dalam 
Anugerah K3 bulan April 
2014 lalu.•keishkara hanandhita 

putri 

Sementara itu, 81 orang yang mengikuti 
pendid ikan BKJT Tahun 2014 akan 
menempuh pendidikan selama 6 bulan 
sejak 2 Oktober 2014 hingga 31 Maret 2015. 
Sedangkan sebanyak 6 orang BKJT ex 
outsourcing saat ini telah menempuh program 
BKJT di HSE Sungai Gerong Palembang. 

Safii Triyono Yunianto mengharapkan 
peserta yang lulus program BKJT Tahun 2014 
ini dapat dapat merealisasikan Visi dan Misi 
Pertamina ke depan yang mampu bersaing di 
era pasar bebas. “Berperilakukah yang baik 
karena pasti akan berinteraksi dengan senior 
dan atasan, untuk mewujudkan perilaku 
yang baik akan disosialisasikan tata Nilai 6C 
kepada Anda,”tambah Safii.•riki hamdani
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terapkan Metode hydraulic fracturing 
jaring financial Gain 40,4 juta uSd
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Rig Up Unit Coil Tubing & pompa fracturing di sumur Ogan-31.

huLu tranSforMatIon

CiLaCap – Direktur Pe-
ngo lahan Pertamina Chrisna 
Damayanto meresmikan  
Operator Training Simulator 
(OTS) Room RFCC, di Gedung 
Dining Room Lantai II RU IV 
Cilacap, pada (25/9).

Acara yang dibarengi de-
ngan pembukaan training OTS 
ini juga dihadiri manajemen 
Direktorat Pe ngolahan, RU IV 
serta RFCC Project.

Operator Training Si-
mulator merupakan suatu 
perang kat aplikasi yang dibuat 
untuk pelatihan operator 
dalam mengoperasikan suatu 
unit operasi dalam berbagai 
kondisi operasi, baik normal 
operasi, start up, shutdown, 
maupun kon disi emergency 
atau suatu kondisi operasi 
yang jarang ditemui selama 
melakukan tugasnya sebagai 
panelman operator. 

VP Refining Project Ig-
natius Tallulembang meng-
ungkapkan, sasaran utama 
pembuatan OTS ini adalah 
untuk menjamin keandalan 
pengoperasian unit proses 
RFCC melalui peningkatan 

operator training Simulator 
rfcc cilacap diresmikan

Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto menandatangani prasasti 
peresmian  Operator Training Simulator (OTS) RFCC Cilacap.

kompetensi dalam melakukan 
start up, troubleshooting unit 
process, dan emergency 
shutdown equipment/plant.

“Konf igurasi  OTS in i 
terdiri dari 4 UOP unit proses 
antara lain RFCC, Gas Con-
centration, LPG Merox, dan 
Prolypene Recovery Unit 
serta mencakup 25 case 
emer gency .  Alur proses 
simulasinya menyerupai kon-
disi aktual dengan respon se-
cara real time,” jelas Ignatius.

Lebih dalam, diungkapkan 
bahwa sebelum ruangan ini 
diresmikan, terdapat project 
set up dan kick off meeting 

p repara t ion  ser ta  DFS 
Development, baru dibangun 
OTS Model Development. 
“Pada 4 Oktober 2014, OTS 
digunakan untuk Start Up 
Training,” tambah Ignatius. 

“OTS merupakan wujud 
komitmen kita. Komitmen 
tersebut harus dijaga terutama 
untuk meningkatkan kualitas 
dan menjaga performance 
dari personil operasi  sehingga 
memberikan jaminan agar 
kilang dapat beroperasi se-
cara aman dan andal sehing-
ga dapat menghasilkan value 
sesuai target produksi,” tutur 
GM RU IV Edy Prabowo.•ru iV

Penghargaan untuk Komisaris 
Pertamina dan dirut Pertamedika
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Jakarta –  Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero), Dr. Sugiharto  dan dua anggota 
Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero), Ir. Soesilo Siswoutomo, serta Prof. Dr. 
Bambang PS Brodjonegoro, mendapatkan anugerah Bintang Mahaputera dari Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Negara, Senin (13/10). Sementara Direktur Utama 
PT Pertamedika Brigjen TNI (Purn) H. Dr. Mardjo Soebiandono, Sp.B mendapatkan 
anugerah Bintang Jasa Utama.

Bintang tanda kehormatan Republik Indonesia diberikan Presiden kepada puluhan 
tokoh yang dianggap telah memberikan jasa dan bakti kepada negara, berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 89/TK/Tahun 2014 Tanggal 11 Oktober 2014 tentang 
Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, yang dibagi menjadi tiga 
kategori, yakni Bintang Mahaputera Adipradana, Bintang Mahaputera Utama serta 
Bintang Mahaputera Nararya. Sedangkan Bintang Jasa Utama merupakan penghargaan 
tertinggi yang dikeluarkan pemerintah dengan derajat setingkat dibawah Bintang 
Mahaputra.

Dalam upacara resmi tersebut, Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero), Dr. 
Sugiharto mendapatkan Bintang Mahaputera Adipradana, sementara anggota Dewan 
Komisaris PT. Pertamina (Persero) Ir . Soesilo Siswoutomo, serta Prof. Dr. Bambang 
PS Brodjonegoro mendapatkan Bintang Mahaputera Utama.•dsu

Jakarta –  Produksi minyak struktur Ogan pada 31 Desember 
2011 sebesar 247,84 MSTB dengan nilai perbandingan produksi 
terhadap cadangan (withdrawal rate) baru mencapai 3,70 persen 
dari sisa cadangan minyak sebesar 6693,30 MSTB. Masih 
besarnya potensi dan rendahnya pencapaian produksi di struktur 
tersebut akibat terkendala limitasi dalam optimasi artificial lift 
sehingga perlu dilakukan optimasi produksi guna menaikkan 
produksi struktur Ogan. “Upaya yang kami lakukan adalah 
dengan cara menerapkan hydraulic fracturing untuk menaikan 
konduktivitas, permeabilitas dan Productivity Index (PI) serta 
melakukan konversi lifting ke ESP yang dapat meningkatkan 
produksi 3 s/d 5 kali lipat dari nilai produksi sebelumnya,” terang 
Rasanudin, Senior Production Engineer, Eksploitasi Asset 2 
Pertamina EP (PEP) Field Prabumulih saat forum presentasi CIP 
Upstream Improvement and Innovation (UII) Award 2014 (28/9).

Selanjutnya Rasanudin menjelaskan yang dimaksud 
dengan hydraulic fracturing adalah suatu metode yang 
digunakan untuk meningkatkan produktifitas sumur dengan 

cara memompakan fluida perekah 
(pad) pada tekanan dan rate yang tinggi 
sehingga akan terbentuk rekahan di 
reservoir. Kemudian rekahan tersebut 
diganjal dengan material pengganjal 
(proppant) agar formasi tidak menutup 
kembali. Tujuannya yaitu menghilangkan 
kerusakan formasi sekaligus untuk 
meningkatkan konduktivitas sumur. 

Proyek yang dimulai pada 2012 lalu, mengawali langkahnya dengan 
mencari dua kandidat sumur yaitu OGN-31 dan OGN-32 berdasar 
data reservoir, geologi, produksi serta sejarah sumur.

Rasanuddin menyatakan, dengan menerapkan metode 
hydraulic fracturing pada sumur OGN-31 dan sumur OGN-32 PEP 
Aset-2 Field Prabumulih, sejak 11 November 2012 sampai 31 
Maret 2014 yang lalu, optimasi lifting ESP di kedua sumur tersebut 
memberikan penambahan financial gain sebesar USD 40.417.358,‐ 
atau Rp 404.173.576.651,‐ dari penambahan gain produksi sebesar 
568 bopd. “Bahkan hasil optimalisasi produksi dapat diperoleh 
hanya dalam waktu dua minggu setelah metode hydraulic fracturing 
dilakukan. Jadi jika kita ingin meningkatkan produksi, kita harus 
berani berpikir di luar kebiasaan sehari-hari,” tegas Rasanudin.

Biasanya pelaksanaan hydraulic fracturing dilakukan pada 
reservoir yang memiliki karakteristik low permeability dan high 
skin yang menghasilkan laju produksi kecil. Berbanding terbalik 
dengan yang dilakukan di Field Prabumulih, mereka menggunakan 
metode hydraulic fracturing  di sumur yang produksinya besar. 
“Bila dibandingkan pekerjaan hydraulic fracturing pada sumur low 
permeability dan moderate‐high permeability dengan menggunakan 
persamaan Darcy maka peningkatan laju produksi pada suatu 
reservoir akan terlihat jelas,” papar Rasanudin. Hal inilah yang 
menjadi awal dari pemikiran mengapa sumur yang memiliki 
parameter geologi, reservoir, dan produksi yang baik menjadi 
kandidat yang baik pula (good well good candidate).

Langkah aggresif untuk meningkatkan produksi terus dilakukan 
di seluruh lapangan operasi PT. Pertamina EP (PEP). Berbagai 

inovasi dan metode dikembangkan untuk bisa mempercepat 
dan mengoptimalkan produksi  guna mencapai target yang 
telah ditetapkan. Struktur Ogan yang berada di Field Prabumulih 
wilayah kerja PEP Asset 2, dikembangkan sebagai salah 
satu struktur penghasil hidrokarbon sejak tahun 1938 melalui 
pemboran eksplorasi OGN‐03 oleh BPM. 

Sampai Oktober 2014, struktur Ogan telah memberikan 
kontribusi produksi sebesar 3.167 barrel oil per day (bopd) dari 
total produksi Field Prabumulih yang mencapai 11.782 bopd. 
”Dengan inovasi dan kreatifitas ternyata, meski ladang tua sumur-
sumur di struktur Ogan masih berjaya,” pungkas Rasanuddin 
penuh optimisme.•dit. huLu
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