
Corporate Social Responsibility (CSR) seringkali 
menjadi upaya untuk meminimalisasi kesenjangan antara 
Perusahaan dengan lingkungan sekitar. Fenomena pemberian 
bantuan atau program kemitraan di sekitar korporasi dapat 
menciptakan sinergi positif, memitigasi gangguan terhadap 
bisnis perusahaan, bahkan pada akhirnya mendukung upaya 
Perseroan dalam mencapai target kinerja. Berkembangnya 
jaman memicu korporasi tak hanya menjalankan program 
CSR semata, namun mulai berevolusi menjadi creating shared 
value (CSV), yakni upaya meningkatkan daya saing korporasi, 
sekaligus meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan 
kondisi sosial 

CSR dan CSV merupakan bagian dari Corporate 
Community Investment, istilah akan bentuk kebijakan 
korporasi untuk menyalurkan sebagian laba perusahaan guna 
peningkatan kualitas hidup masyarakat.  

Hal itu disampaikan oleh Pakar Manajemen Harvard 
Business School Prof. Michael Porter pada NextGen Forum 
di Canada bulan lalu. Pertemuan itu turut dihadiri oleh 
perusahaan-perusahaan besar di Canada dari berbagai sektor, 
seperti Talisman dan Cenovus Energy. Peran baru korporasi 
ke arah pendekatan creating shared value ini sudah banyak 
dilakukan dan terbukti mampu merubah dan me-redifinisi 
strategi korporasi, hingga positioning dan produk mereka. 
Sebut saja Nestle yang awalnya dikenal sebagai produsen 
makanan kini memiliki positioning baru sebagai produk nutrisi. 

Bagaimana dengan Pertamina?

Sebagai Delegasi Indonesia dalam salah satu forum 
diskusi NextGen, Pertamina menyampaikan program-program 
CSR-nya. Program CSR Pertamina fokus pada community 
enggagement and empowerment, serta inisiatif lingkungan 
seperti penanaman 100 juta pohon, mencerminkan bahwa 
Perseroan menjalankan bisnis tanpa lupa akan tanggung 
jawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Meski 
dimensi filantrofi masih kuat melekat karena masih menjadi 
kebutuhan masyarakat Indonesia, peserta diskusi menilai 
program CSR Pertamina telah dapat memitigasi gangguan 
terhadap berjalannya bisnis.

Terlepas dari perbedaan karakteristik tiap negara, 
upaya corporate community investment Pertamina sudah 
mengarah pada penciptaan nilai bersama antar korporasi dan 
masyarakat. Pemahaman “impact, not amount (dana CSR)”, 
serta kemampuan mengkonversi hasil tersebut ke dalam nilai 
uang (monetizing), adalah hal yang dipandang positif oleh 
pelaku pasar uang global atas peran dan nilai Pertamina.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 
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Direktur Utama Pertamina Karen  Agustiawan dan Komisaris Utama Sugiharto didampingi Direksi dan Komisaris Pertamina lainnya memaparkan evaluasi kinerja 
2013 dan rencana kerja tahun 2014 di hadapan seluruh pekerja Kantor Pusat Pertamina dan melalui teleconference ke seluruh unit operasi dan anak perusahaan.

Cetak Laba Rp 32 Triliun
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Jakarta –  Pencapaian 
kinerja tahun 2013 tersebut 
t idak saja tercermin dari 
laba, tetapi juga pendapatan 
usaha perusahaan yang 
mencapai tingkat tertinggi 
sepanjang se jarah yakni 71,1 
miliar dolar Amerika, atau 
setara Rp 743,11 triliun. Hal 
tersebut disampaikan jajaran 
manajemen dan  dewan 
komisaris Pertamina dalam 

garisbawahi sejumlah catatan 
penting di tahun 2013. Di 
antaranya, Pertamina menjadi 
p e r u s a h a a n  I n d o n e s i a 
pertama yang berhasil masuk 
Fortune 500 dan berada di 
peringkat 122. Pertamina telah 
mengakuisisi  aset migas di 
luar negeri, yaitu Blok 405a  
Algeria dan lapangan West 
Qurna-1 Irak serta blok di 
dalam negeri.

D e n g a n  p e n c a p a i a n 
ter  sebut, Karen berharap 
di tahun 2014 ini, seluruh 
pro yek harus dikerjakan on 
specs, on schedule,  on 
budget dan on return. Dia 
juga menekankan tema aksi 
budaya yang sudah dimulai 
2013 dan akan terus berlaku 
di 2014. “One Pertamina, 
dimana kepentingan korporat 
di atas kepentingan sektoral 
dan fungsional. Diharapkan 

Town Hall Meeting di lantai 
M, Kantor Pusat Pertamina, 
(26/2).

“Kami dari jajaran mana-
jemen mengucapkan terima 
kasih,  bahwa Pertamina  
bisa mencapai laba terbesar 
tahun ini Rp 32 triliun, berkat 
kerja keras seluruh insan 
Pertamina baik di  pusat 
maupun di daerah. Harapan 
kami adalah semua pekerja 
tetap mempertahankan juga 
seka l igus meningkatkan 
kinerjanya di tahun 2014 ini,” 
kata Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan se telah 
menyampaikan kinerja per-
usahaan selama tahun 2013.

Dalam Town Hall Meeting 
yang mengangkat tema “To
wards Global Recognition” 
(Evaluasi Kinerja Tahun 2013 
dan Rencana Kerja Ta hun 
2014) tersebut, Karen meng-

juga dapat menghilangkan 
silosilo direktorat dan fungsi,” 
tegas Karen. Dengan beratnya 
tantangan di tahun 2014, 
Karen berharap se luruh 
pekerja bisa kerja keras, 
cerdas dan ikhlas agar target 
RKAP 2014 bisa terlampaui. 
Pekerja juga diminta lebih 
fokus dan tidak ikut larut dalam 
kegiatan politik praktis di tahun 
politik ini, tanpa mengurangi 
haknya dalam ber partisipasi 
di pemilihan umum.

Sementara Komisar is 
Utama Pertamina Sugiharto 
menga takan bahwa ada beban 
tambahan bagi Pertamina se-
bagai persero.  Hal ini tidak 
dapat dihindari karena posisi 
Pertamina  sebagai BUMN.
Co ntohnya dalam pengelolaan 
bisnis Elpiji 12 Kg. “Ini adalah 

pt pertamina (persero) 
mencetak laba bersih 
tahun 2013 senilai 3,07 
miliar dollar amerika 
atau setara dengan 
rp32,05 triliun. laba 
tersebut naik 11 persen 
dari tahun sebelumnya 
yang disokong oleh 
peningkatan produksi 
migas dan pertumbuhan 
positif bisnis niaga migas.

Bersambung ke halaman 4



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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MeLayanI bISnIS 
dengan LebIh baIk

pengantar redaksi : 
Dinamika bisnis yang cepat menghasilkan perubahan yang 

cepat pula. Hal itu menuntut Corporate Shared Service (CSS)  untuk 
terus selalu mengikuti perubahan iklim bisnis, karena CSS menjadi 
pintu gerbang bisnis Pertamina. Berikut perbincangan kami dengan 
senior Vice president Css Jeffrey tjahja indra.

 
apa visi anda tentang peran  it di perusahaan besar 

seperti pertamina ini? Visi IT  di Pertamina ini dinyatakan dalam 
bentuk Corporate Shared Service (CSS). Jadi sebagai CSS, visinya 
adalah menjadi ICT Service Provider di industri energi. Kenapa di 
industri energi, karena pasti berbeda IT di industri energi dengan  
misalnya perbankan. 

IT di perbankan itu sudah menjadi jantung. Tanpa IT, tidak ada 
bisnis perbankan yang bisa maju seperti hari ini, misalnya Klik BCA. 
Siapa orang yang tidak tahu Klik BCA? Itu produk IT di perbankan. 

Nah, kalau ICT di industri energi seperti perminyakan, belum 
seperti di perbankan. Contohnya begini kalau IT-nya mati, apakah 
sumur minyaknya berhenti berproduksi. Tidak berhenti kan… 
Minyaknya tetap berproduksi, cuma datanya yang mungkin tidak 
lengkap. Setidaknya, datanya tidak akurat. Kalau diperbankan, 
begitu Klik BCA mati, maka pelanggannya akan langsung lari ke 
bank lain. 

Namun demikian, ICT bisa menjadi keunggulan  kompetitif 
perusahaan. Misalnya, bagaimana Pertamina bisa mengambil 
manfaat yang sebesar-besarnya dari penggunaan atau implementasi 
ICT di lingkungan Pertamina. Bahasanya yang lebih mudah, 
ba gaimana membuat IT ini menjadi IT  Enabler. Contohnya, di 
Pertamina yang memanfaatkan IT untuk memungkinkan bisnis itu 
terjadi, yaitu proses bisnis penjualan BBM di Dit. Pemasaran & Niaga. 
Saat ini kita membangun aplikasi host to host, yang menghubungkan 
bank-bank pemerintah dengan Pertamina. Jadi pelanggan di seluruh 
Indonesia cukup datang ke cabang bank-nya terdekat, sudah  bisa 
melakukan pembelian BBM. 

Jelasnya ?  Pertamina tidak perlu  membuka loket-loket sendiri 
untuk melayani pelanggan karena  sudah di-handle oleh perbankan.    
Kemudian online, real time, connect dengan sistem ERP Pertamina. 
Setelah  itu langsung SO (sales order). Basis data tersebut, langsung 
bisa masuk  sebagai data untuk good issues. Jadi datanya  mengalir.  
Sampai dengan nanti proses penagihan ke customer tersebut. 

berarti ada penghematan waktu ya? O, bukan waktu saja. 
Tetapi juga penghematan energi dan  resources, dan kemudian juga 
menjadi terkelola dengan baik. 

bagaimana idealnya fungsi it di pertamina? karena di sini 
ada hulu dan ada hilir yang karakteristiknya berbeda. Dahulu 
kita punya fungsi IT di masing-masing direktorat. Jadi ada IT Hulu, 
IT Pemasaran & Niaga dan IT Pengolahan. Dengan adanya  fungsi IT 
di direktorat itu, memang secara sederhana mereka menyelesaikan 
masalah di direktoratnya. Begitu dibawa di korporat, malah menjadi 
masalah. Karena aplikasinya saja tidak standard, atau bisnis 
prosesnya yang tidak standard. 

Oleh karena itu sejak tahun 2009, dibentuklah CSS ini yang  
merupakan suatu konsolidasi IT. Setidaknya di korporat ini sebagai 
payung untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan layanan ke 
seluruh direktorat, baik direktorat operasi maupun penunjang, dalam 
satu koordinasi . 

Untuk anak perusahaan (AP), memang entitas bisnisnya 
berbeda. 

bagaimana hubungan dengan it yang ada di ap?  Karena  
entitasnya berbeda, maka tentu saja CSS tidak bisa melakukan 
cross entitas dalam hal kewenangan langsung. Yang kita lakukan 
adalah kita melakukan koordinasi antara CSS dengan  IT Anak 
Perusahaan. Pertama, kami CSS Korporat meminta atau bahkan 
‘memaksa’ seluruh AP, apalagi kalau AP itu core atau 99,9% - 100%  

saham Pertamina, untuk menggunakan ERP atau SAP yang sama. 
Yang kedua, kita menggunakan email yang sama, yaitu ‘@

pertamina.com’. Dahulu kan , masing-masing AP punya email sendiri. 
Dulu AP, bahkan  unit bisnis dan unit di daerah punya email sendiri. 

oke, apa  rencana kerja anda yang strategis?  Ini 
bebe rapa  rencana strategis  yang saya siapkan. Pertama, kita 
ingin membuat strategic alliances sama fungsi-fungsi  bisnis 
terkait dalam mendukung sejumlah key project. Seperti misalnya 
implementasi IFRS, IADMS, rollout ERP ke AP, ICoFR, CRM, ROAS, 
eCorrespondence dan PIPS. Jadi CSS ini tidak bisa bekerja sendiri, 
dia akan selalu bekerjasama dengan business owner-nya. 

karena itu kah di Css ini ada Head of Business Demand 
itu? Betul. Seluruh kebutuhan kastemer itu akan dilayani  melalui 
pintu pertama CSS. Baru kemudian nanti masuk ke  di internal. 
Kalau itu aplikasi maka akan dibantu oleh IT Solutions. Kalau dia 
pengembangan infrastruktur maka akan dibantu oleh IT Operations. 
Kalau sifatnya aplikasi atau transaksi SAP, akan dibantu oleh SPC.      

 Kedua, kami akan mendorong IT alignment to business. 
Mungkin  IT zaman dulu itu punya rencana kerja yang tidak ber-
hubungan dengan bisnis. Sekarang kita ingin bagaimana IT ini 
semakin menempel ke bisnis, supaya kita memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya ke bisnis melalui peningkatan peran fungsi 
Business Demand itu dalam mengidentifikasi ICT values.  Kita akan 
identifikasi values apa saja yang diberikan untuk menunjang bisnis 
itu semakin cepat dan  berhasil. 

Ketiga, kami akan berusaha meningkatkan  Data Security melalui 
IT Security Awareness dan program Data Leak Protection (DLP). 
Kami sedang menggarap kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara 
(Lemsaneg). Nanti Lemsaneg akan memberikan supervisi advice, 
termasuk memberikan pengujian. Kalau kami kan dealnya di bidang 
soft data, tetapi di sini juga ada security yang sifatnya  hard ware. 

Keempat, meningkatkan  IT Operations Excellence di seluruh 
layanan CSS Existing. CSS punya 20 jenis layanan. Itu memang 
sudah merupakan suatu kemajuan bahwa sebagai fungsi layanan, 
kami mempunyai katalog layanan. Tetapi kami tidak menafikan 
bahwa dari 20 layanan itu bagus. Makin kita bagus, maka para 
user makin demanding juga. Maka  20 layanan ini harus dievalusi  
setiap tahunnya. 

Kelima, dalam mendukung target laba perusahaan,  kami akan 
mendorong upaya-upaya efisiensi  layanan ICT yang berkualitas. 

Berikutnya dalam jangka panjang, kami akan mempelajari 
kemungkinannya  CSS ini menjadi IT Shared Service Provider bagi 
Pertamina Group, yaitu  Persero dan Anak Perusahaan yang sifatnya 
mandiri.  

Menurut anda, apakah sebaiknya Css tetap ada di dalam 
pertamina sendiri, ataukah menjadi  satu anak perusahaan?  
Sampai beberapa tahun yang lalu ada pemikiran kalau kita punya 
ICT mandiri. Menjadi subsidiary atau anak perusahaaan. Namun 
tidak semua anak  perusahaan IT yang di-spin off itu bisa berhasil. 
Petronas melakukannya tetapi tidak berhasil.  Sekarang kembali lagi 
masuk ke internal  Petronas. 

Fungsi  CSS Pertamina, dalam beberapa hal, sudah tidak 
melaksanakan sendiri pekerjaan yang dulunya dipegang. Kami 
banyak juga melakukan outsourcing pekerjaan operasional pada 
pihak ketiga. 

Jadi hal itu  sebenarnya tergantung pada kebutuhan bisnis, 
serta  tuntutan stakeholders. Kalau Pertamina memang mau jadi 
strategic holding company, maka CSS itu calon kuat untuk menjadi 
AP. Memang  bisa saja ke arah sana. Sehingga nanti yang ada di CSS 
itu hanyalah para pembuat kebijakan IT saja. Hal itu untuk menjaga 
kualitas layanan  atau menjalankan fungsi-fungsi administratif seperti 
memonitor SLA dan implementasinya. 

Jadi idealnya CSS seperti apa, tergantung  pada bagaimana ke 
depannya Pertamina ini seperti apa. Kalau memang fokus menjadi 
holding, maka kami akan menjadi AP.•urip 
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Minggu lalu, jajaran direksi dan komisaris Pertamina mengumumkan perolehan laba bersih tahun 
2013 senilai 3,07 miliar dolar amerika atau setara dengan Rp 32,05 triliun. Laba tersebut naik 11 
persen dari tahun sebelumnya. Ini merupakan laba tertinggi yang diraih dalam sejarah perusahaan. 
berikut tanggapan beberapa pekerja Pertamina berkaitan dengan pencapaian tersebut.

Bersyukur, 
salut, dan bangga 

terhadap pencapaian laba 
Pertamina tertinggi di th 2013.

Mari berikan kontribusi yang 
tinggi dalam pekerjaan kita 

masing-masing, sehingga kita dapat 
mencapai target laba di 2014 dan kita 
yakin bahwa itu adalah hasil kerja 
keras kita BERSAMA!

ramanda hasibuan 
Officer Transfer - EIS
Direktorat SDM

Great job Pertamina. teruskan kerja  
keras, cerdas dan ikhlas untuk 
Pertamina mendunia.

dr. eni da
Officer Medical 
Jawa Bagian Barat

Pencapaian laba tertinggi sebesar Rp32,05 triliun, 
menjadi bukti bahwa seluruh insan Pertamina 
telah menunjukkan kinerja maksimalnya. Se-
moga kinerja tersebut dapat berdampak pada 
peningkatan peringkat Global Fortune pada 
tahun 2014. Ini menjadi bukti  bahwa Pertamina 
telah go international.

budi santoso syarif
General Manager RU VI Balongan

Pertamina telah berhasil 

membuktikan diri sebagai 

lokomotif utama pertumbuhan perekonomian 

Indonesia. Pencapaian laba tahunan Pertamina 

melesat sangat membanggakan selama 

periode 5 tahun terakhir. Pekerjaan rumah kita 

yang tidak kalah penting selanjutnya adalah 

edukasi kepada masyarakat bahwa Pertamina 

merupakan peluang sekaligus harapan terbesar 

negeri ini.  Jika hendak berdaulat penuh dalam 

ketahanan energi, Pertamina harus dibela 

sepenuh hati.

Taufan Enggar

Operation Head
Terminal BBM Pulau Baai Bengkulu

Selamat kepada seluruh Insan 
Pertamina di manapun berada 
atas kinerja yang diberikan 
sehingga Pertamina  mampu 
me raih laba tahun 2013 sebesar 
Rp 32 triliun. Kita sudah di-track 
yang benar menuju world class 
company, teruskan perjuangan 
untuk menjadi energy champion 
dengan kerja keras, cerdas, dan  
ikhlas.

pandjie galih anoraga 
Media Relations Analyst
PT Pertamina EP

Untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina berkaitan dengan kebijakan perusahaan, kami menerima beberapa tanggapan untuk dimuat dalam rubrik 
Opini Pekerja. Setiap minggu kami akan menentukan tema yang bisa ditanggapi para pekerja.  delapan  tanggapan pertama akan kami muat dalam 
edisi berikutnya dan akan mendapatkan souvenir menarik. bagi yang berminat, silakan mengirimkan opininya ke alamat email bulletin@pertamina.com

Kita harus obyektif dan fair bahwa 
Pertamina pada tahun 2013 dapat 
mencapai kinerja cukup baik dan 

membanggakan walaupun dalam tantangan yang cukup 
berat, khususnya tugas PSO BBM, masalah bisnis LPG 
12 kg yang belum memenuhi harapan, serta kondisi 
natural decline rate dari sumur-sumur hulu yang sudah 
tua. Ini menjadi bekal dan menambah kepercayaan diri 
Pertamina untuk lebih agresif dalam meraih aspirasi 
mencapai milestone berikutnya yang jauh lebih menantang 
khususnya di sektor hulu yg mempunyai aspirasi 2025 
sebesar 2.2 juta boepd. Kesinambungan langkah dan 
akselerasi dari tahun ke tahun harus selalu ditingkatkan 
sehingga kita tetap dapat menjga perusahaan kita pada 
horizon pertumbuhan sesuai target yang diharapkan.

uky Moh Masduki
Assistant Manager General Support
Dit. Hulu

Angka yang fantastis untuk 
tahun 2013, namun tantangan 
ke depan akan kian berat. Mari 
kita bekerja sebaik-baiknya, 
agar visi 2025 dapat terwujud.

 iman Wibisono
Investor Relations
Corporate Secretary

Turut bangga dengan pencapaian laba 
tertinggi 2013. Saatnya kita menambah 
kontribusi pada perusahaan. Single grade 
adalah salah satu transformasi Pertamina 
yang harus kita dukung agar laba lebih 
tinggi lagi.

brasto galih nugroho
External Relation
Marketing Operation Region I Sumbagut

TeMa MInggU dePan, 10 MaReT 2014
berkaitan dengan reward perusahaan terhadap kinerja pekerja Pertamina.
Redaksi memiliki  kewenangan untuk mengedit tanggapan yang masuk ke bulletin@pertamina.com

Pertamina mencatatkan pendapatan dan 
laba terbesarnya sepanjang sejarah. Dalam 
laporan keuangan tahun buku 2013 tercatat 
pendapatan sebesar  Rp 743,11 triliun, dengan 
laba Rp 32 triliun. Sebuah pencapaian yang 
terwujud berkat dukungan kinerja seluruh insan 
Pertamina, baik dari pusat dan daerah. 

Laba tersebut sebenarnya bisa lebih 
maksimal jika saja Pertamina tidak harus 
menanggung rugi atas bisnis Elpiji 12 Kg 
sebesar Rp 5,7 triliun. Komisaris Utama 
Pertamina Sugiharto dalam arahannya saat 
Town Hall Meeting di Kantor Pusat Pertamina 
mengakui adanya beban tambahan persero, 
yang  tidak bisa dihindari. “Kalau saja kita 
tidak menggendong Elpiji 12 kg, dan lain-lain, 
mestinya kita bisa mencapai lebih dari Rp 40 
triliun untuk tahun ini,” papar Sugiharto.

Pertamina sudah berupaya maksimal untuk 
menutup kerugian tersebut dengan menaikkan 
Elpiji Non Subsidi 12 kg pada awal tahun 2014. 
Namun apa daya, telah terjadi turbulence. 
Begitu Sugiharto mengistilahkannya. Kenaikan 
Elpiji Non Subsidi 12 kg tetap terjadi meski 
harus dikoreksi menjadi Rp 1000/kilogram.

Dalam dunia penerbangan, turbulence 
adalah pergerakan udara yang tidak tampak, 
yang dapat muncul kapan saja baik itu saat 
kondisi cuaca yang baik, terlebih lagi dalam 
kondisi cuaca yang kurang baik. Turbulence 
dapat menyebabkan pesawat udara yang 
tengah terbang, terombang ambing oleh 
gelombang, pesawat kehilangan atau berubah 
posisinya sehingga menyebabkan cedera 
penumpangnya. Begitu kira-kira gambaran 
langkah Pertamina dalam upaya menutup 
kerugian, tetapi mendapat goncangan yang 
datang tiba-tiba.

Turbulence sudah merupakan peristiwa 
keseharian para pilot.  Perlu kehati-hatian dan 
kewaspadaan mengendalikannya. Karena 
dampaknya bisa fatal jika guncanganya begitu 
hebat. Mu;ai dari kepanikan penumpang, 
hingga cedera penumpang akibat benturan. 

Itu semua merupakan bagian dari perjalanan 
yang harus dilalui Pertamina sebagai entitas 
bisnis dalam upaya mencapai target dan 
tujuan yang diharapkan. Tidak bisa dipungkiri, 
kondisi cuaca yang tidak bersahabat bisa 
mengakibatkan turbulence begitu hebat dialami 
sebuah pesawat. Demikian halnya di tahun 
politik seperti saat ini, dalam menjalankan 
kinerja terbaiknya Pertamina akan selalu 
mengalami ‘turbulence’.

Hal tersebut tentu saja menjadi tantangan. 
Dan Sugiharto begitu mengapresiasi kinerja 
Pertamina yang lebih baik daripada BUMN 
lainnya. Menurutnya, tahun 2014 yang 
merupakan tahun politik, sudah seharusnya 
disikapi dengan hati-hati. Karena itu Sugiharto 
juga mewanti-wanti agar Pertamina tidak 
tergelincir. Krena dengan prestasi besarnya, 
sudah pasti akan menjadi sorotan berbagai 
pihak. 

Pertahankan posisi Pertamina yang menjadi 
andalan utama dan paling utama bagi bangsa. 
Hadapi ‘turbulence’ dengan kewaspadaan 
agar kelak ‘pesawat’ yang dikendalikan bisa 
mencapai tujuan yang diharapkan.•



RESUME
pekan ini
MIgaS  ekSPanSI ke LUaR
Jakarta (Kompas) – Pertumbuhan peru-
sahaan minyak dan gas bumi  menjadi skala 
internasional umumya berawal dari ekspansi 
operasi ke mancanegara. Sejumlah perusahaan 
nasional Indonesia juga demikian. Dan ekspansi 
ke ladang-ldangan minyak mancanegara 
itu mulai membuahkan hasil. Pertamina, 
misalnya menuntaskan akuisisi kepemilikan 
hak partisipasi ConocoPhilips Algeria Limited 
di Blok 405a, Aljazair, dengan nilai 1,75 
miliar dolar AS akhir tahun lalu. Hasilnya, 
awal tahun ini Pertamina mengangkut 600 
ribu barel minyak mentah dari Aljazair untuk 
diolah di Kilang Balikpapan. Pertamina juga 
menuntaskan akuisisi hak partisipasi 10 persen 
ExxonMobil di Lapangan West Qurna Phase-1 
di Irak dengan produksi 500 ribu barel per hari. 
Untuk meningkatkan kompetensi, perusahaan 
Indonesia semestinya menjadi operator blok 
migas yang diakuisisi di luar negeri. Ini sekaligus 
pengakuan internasional atas kemampuan 
Pertamina. Perkembangan ini tentu membuat 
pemerintah Indonesia sudah semestinya tidak 
meragukan kemampuan perusahaan nasional 
dalam mengelola blok migas di tanah air.

PeRTaMIna kUCURkan 1 MILIaR dOLaR 
aS UnTUk InfRaSTRUkTUR gaS
Jakarta (Suara Pembaruan) – Pertamina 
menganggarkan dana investasi sebesar 1,051 
miliar dolar AS untuk menggarap infrastruktur 
gas pada tahun ini. Proyek yang dikerjakan, 
yakni fasilitas regasifikasi Arun hingga Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Vice 
President Corporate Communication Pertamina 
Ali Mundakir mengatakan, anggaran investasi 
untuk infrastruktur gas ini naik cukup signifikan 
jika dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 
437 juta dolar AS. Hal ini karena perseroan 
tengah agresif mengembangkan infrastruktur 
gas. Pertamina akan menjamin kebutuhan 
gas untuk pembangkit listrik dan industri di 
Aceh dan Sumatera Utara. Ke depan, fasilitas 
regasifikasi ini akan berfungsi sebagai hub dan 
penyimpanan untuk menjual gas ke tempat 
lain. Pertamina juga akan menambah SPBG 
pada tahun ini. Tahun lalu, Pertamina telah 
merevitalisasi 4 SPBG dan membangun 2 SPBG 
online (tersambung pipa). Seluruh proyek ini 
baru mulai beroperasi awal tahun ini. 

bPh MIgaS USULkan aLPha  
PeR wILayah
Jakarta (Bisnis Indonesia) – BPH migas 
mengusulkan penetapan biaya distribusi dan 
margin penyaluran (alpha) BBM bersubsidi 
d i lakukan berdasarkan wi layah. Andy 
Noorsaman Someng, Kepala BPH Migas, 
mengatakan perubahan mekanisme penetapan 
alpha itu untuk meningkatkan minat investor 
membangun infrastruktur BBM di daerah. 
Selama ini, pembangunan infrastruktur BBM 
di Indonesia Timur dianggap kurang ekonomis 
karena jauh  dari tempat penyimpanannya. 
Penetapan alpha BBM bersubsidi per wilayah 
itu nantinya akan menghapus mekanisme alpha 
nasional karena biaya distribusi dan penyaluran 
BBM bersubsidi antara daerah satu dan yang 
lainnya berbeda.•berlian/rianti
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Sinergi Pengembangan bisnis IPP dan 
Infrastruktur gas oleh Pertamina dan Marubeni

SOROT

VP Strategic Planning & Business Development Ginanjar dan Senior Operating Officer Power Projects & Infrastruktur 
Division Eiji Hijikata & Senior Operating Officer Plant & Industrial Machinery Division Hiroshi Nakagawa menandatangani 
Memorandum of Under standing (MoU) pengembangan bisnis IPP dan infrastruktur gas di Indonesia yang disaksikan oleh 
Direktur Gas, Hari Karyuliarto.
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Jakarta – PT Pertamina 
(Persero)  dan Marubeni 
Corporation menandatangani  
Memorandum of Under 
standing (MoU) pengem bang-
an bisnis IPP dan infrastruktur 
gas di Indonesia. Kerja sama 
tersebut mencakup pengem-
bangan IPP berbahan bakar 
gas, jaringan transmisi gas, 
LNG receiving terminal dan 
Kilang mini LNG, pada (19/2), 
di Kantor Pusat Pertamina, 
Jakarta.

Penandatanganan dilaku-
kan oleh VP Strategic Planning 
& Business Development 
Ginanjar dan Senior Operating 
Off icer  Power  Pro jects 
& Infrastruktur Division Eiji 
Hijikata & Senior Operating 
Officer Plant & Industrial 
Machinery Division Hiroshi 
Nakagawa yang disaksikan 
oleh Direktur Gas, Har i 
Karyuliarto.

Hari Karyuliarto meng-
ung  kapkan ,  Pe r t am ina 
berkomitmen untuk men-
dukung program pemerintah 
dalam diversifikasi energi 
serta pemenuhan kebutuhan 
energi nasional. Sebagai 
Direktorat yang ditugaskan 
untuk pengembangan bisnis 
gas, Direktorat Gas memiliki 
peran yang sangat penting 
dalam meningkatkan nilai 
tambah bisnis gas serta 
menjamin ketahanan energi 
dan pemenuhan kebutuhan 

listrik di tanah air. Kunci utama 
dalam ketahanan energi 
ini adalah pengembangan 
infrastruktur gas dan pem-
bangkit listrik tenaga gas yang 
terintegrasi.

Sementa ra  G inan ja r 
menegaskan, Direktorat Gas 
memiliki target pembangunan 
IPP sebesar 750 MW pada 
tahun 2017 yang sebagian 
besar berbasis gas. Program ini 
merupakan upaya Pertamina 
untuk meningkatkan nilai 
tam bah pada bisnis gas 
serta mengurangi defisit 
listrik, khususnya di Pulau 
Jawa  dan  mendukung 
pro gram Pemerintah da-
lam meningkatkan rasio 
elektrifikasi di Indonesia.

Terkai t  l ingkup ker ja 
sama ini Hiroshi Nakagawa, 
mengatakan bentuknya 
mencakup pengembangan 
IPP, pipa transmisi gas, FSRU 
dan ki lang LNG mini.

Adapun poin objektif dari 
kerja sama ini,  di antaranya 
menentukan peluang dalam 
pengembangan  IPP  d i 
Indonesia, menaksir skema 
awal bisnis, desain teknis 
dasar dan penerimaan pasar 
terhadap pembangkit listrik 
berbasis LNG, termasuk 
menentukan peluang bisnis 
infrastruktur gas di Indonesia 
dan mencari daerah potensi 
ko l abo ras i  an ta ra  dua 
perusahaan.

Marubeni merupakan 

salah satu pemain besar 
dalam bisnis IPP dan infra-
struktur gas di dunia. Dengan 
demikian sinergi kedua peru-
sahaan diharapkan dapat 
mempercepat  pengem-
bangan infrastruktur gas dan 
IPP di tanah air.

Da lam b isn is  IPP d i 
Indonesia, Marubeni memiliki 
rekam jejak pada lebih dari 
7.500 MW dalam bidang 
engineering, procurement 
dan construction. Di samping 
itu, Marubeni melakukan 
investasi pada 3 independent 
power producer (IPP), yaitu 
PLTU Cirebon 660 MW, PLTU 
Paiton-2 1.220 MW, dan PLTG 
Rantau Dedap 220 MW.•dit 

gas/sahrul

satu  dari banyak sekal i 
de di  kasi  yang diber ikan 
Pertamina ke pada negara,” 
ujar Sugiharto.

Adapun  pencapa ian 
perusahaan tahun 2013 
yang memberikan kontribusi 
bagi  perusahaan yakni , 
peningkatan produksi migas 
Pe r tam ina  tahun  2013 
sebesar 465.220 boepd, dari 
tahun 2012 sebesar 461.630 
boepd. Peningkatan produksi 
tersebut juga diikuti dengan 
penambahan cadangan 
m i  g a s  y a n g  m e n c a p a i 
237,31 juta barel setara mi-
nyak selama tahun 2013. 
Produksi uap panas bumi 
untuk pembangkitan listrik 
terealisasi 21,73 juta ton atau 
naik 38,5% dibandingkan 
2012 yang hanya mencapai 

Cetak Laba Rp 32 Triliun.... sambungan dari halaman 1

15,69 juta ton.
Bisnis hi l i r  Pertamina 

memperkokoh pengua saan 
pangsa pasar BBM non subsidi 
dan pelumas di pasar domestik 
dan gen carnya ekspansi pasar 
beberapa produk, seperti 
aviasi, pelumas dan BBM 
industri ke luar negeri.  Hal 
positif juga ditunjukkan pada 
bisnis niaga gas, dimana pada 
tahun 2013 meningkat 147% 
menjadi 33,8 ribu BBTU dari 
tahun sebelumnya sebesar 
23,1 ribu BBTU.

Untuk penugasan PSO 
dalam penyaluran BBM dan 
LPG 3 Kg ke seluruh wilayah 
Indonesia, Pertamina kembali 
membuktikan keandalannya 
dalam menjaga ketahanan 
stok serta proses suplai dan 
distribusi sehingga pasokan 

kepada masyarakat bisa 
terjamin dengan baik. Selama 
tahun 2013, Pertamina telah 
menyalurkan BBM dan LPG 
3kg PSO masing-masing 
sejumlah 46,25 juta Ki lo 
Liter dan 4,4 juta metrik ton, 
dan untuk pertama kalinya 
penyaluran BBM PSO di bawah 
kuota yang telah ditetapkan.

Adapun realisasi investasi 
Pertamina sepanjang 2013 
mencapai rekor tertinggi se-
besar 6,87 miliar dolar AS atau 
Rp71,8 triliun yang disokong 
oleh realisasi investasi hulu 
dan akuisisi blok-blok migas di 
dalam dan luar negeri.

Kinerja keuangan yang 
terus meningkat telah ikut 
mendongkrak kontr ibus i 
Per tamina bagi penerimaan 
negara, baik dalam bentuk 

dividen maupun setoran pajak. 
Total kontribusi Pertamina 
bagi penerimaan negara pada 
2013 mencapai Rp78,22 
tri l iun, terdiri dari dividen 
sebesar  Rp9,5 triliun dividen 
dan setoran pajak sebesar 
Rp68,72 triliun. Kontribusi 
tersebut meningkat sekitar 18 
persen dibandingkan tahun 
2012.

Pencapaian rating Good 
Corporate Governance, yang 
merupakan salah satu aspek 
dalam meraih kepercayaan 
publ ik dan investor juga 
terus meningkat. Pada tahun 
2013, rating GCG Pertamina 
mencapai kriteria “sangat baik” 
dengan skor 94,27 dari skala 
100, naik jika diban dingkan 
dengan skor tahun 2012 
sebesar 93,51.•uhk/dsu



Sosialisasi Produk 
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CilaCap -  RU IV mengadakan grand safety talk 
mitra kerja HSE yang dilaksanakan di lapangan 
parkir HSE pada 24 Januari 2014. Safety Talk 
yang disampaikan oleh pekerja HSE ini, selain 
untuk merefresh kembali pengetahuan mitra 
kerja tentang Alat Pelindung Diri (APD), Ijin 
Kerja Aman, dan prosedur kerja juga ditujukan 
untuk menambah wawasan dan pengetahuan 
peserta tentang lingkungan. Pada kesempatan 
tersebut panitia juga memberikan penghargaan 
kepada mitra kerja yang telah menunjukkan 
kinerja baik. “ Penghargaan ini diberikan untuk 
memberikan motivasi kepada mitra kerja untuk 
selalu memberikan kinerja terbaiknya,” ungkap 
Safety Section Head  RU IV Subari Abdullah.

Kegiatan safety talk kali ini menekankan agar 
semua mitra kerja memiliki attitude dan kebiasaan 
yang baik dalam bekerja, mau menerima masukan 
dari orang lain dan siap melakukan intervensi 
kepada orang lain terkait HSE.  “Jangan membenci 
orang yang mengingatkan kita saat bekerja, karena 
itu untuk kebaikan kita bersama,” ujar Environtment 
Section Head RU IV Herman Sumantri.•ru iV

teMbilahan – Dalam meningkatkan pelayanan 
kepada konsumen, Terminal BBM Tembilahan 
mengadakan sosialisasi produk Bio Solar untuk 
menggantikan Solar. Pada acara sosialisasi ini 
diundang customer Terminal BBM Tembilahan, di 
antaranya pengurus SPBU, APMS, SPBB beserta 
transportir, pada (22/1).

Peserta sosialisasi sangat antusias mengikuti 
kegiatan tersebut. Hal tersebut terlihat dengan 
banyaknya pertanyaan mengenai Bio Solar, 
baik mengenai produknya maupun prosedur 
penebusannya ke Pertamina.

 Mengingat pihak SPBU, APMS, dan SPBB 
ini merupakan pihak yang langsung berhubungan 
dengan end user, maka diharapkan apabila 
ada pertanyaan dari masyarakat, mereka dapat 
menjelaskannya dengan baik.

Pada hari yang sama  juga disalurkan Bio Solar 
perdana untuk SPBU 14.292.643 di Tembilahan. 
Guna kelancaran Operasi, dilaksanakan safety 
talk yang dipimpin oleh Pjs. OH TBBM Tembilahan 
Nunuk Suhandy.•Mor i

Safety Talk 
Mitra kerja hSe RU IV
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RS Pertamedika Sentul berhasil 
Operasi Cangkok hati

Muhammad Sayid Hafidz dengan “Allegile Syndrome Pro Transplantasi Liver” sejak lahir bersiap menuju ruang operasi. Hafidz 
ditangani dokter-dokter terbaik RS Pertamedika Sentul dengan supervisi dari Ahli Liver Transplant Dunia, Prof. Koichi Tanaka.

Jakarta – Sebagai ru mah 
sakit yang memiliki keunggulan 
dalam pengobatan penyakit 
Liver dan Jantung, Rumah 
Sakit Pertamedika Sentul 
(RSPS) membuktikan diri 
unjuk keunggulannya dengan 
melakukan operasi cangkok 
hati bagi pasien berusia 8 
tahun, Muhammad Sayid 
Hafidz yang didiagnosa de-
ngan “Allegile Syndrome Pro 
Transplantasi Liver” sejak 
lahir. 

Operasi pencangkokan 
yang dilakukan di ruang 
operasi RS Pertamedika 
Sentul, pada Senin (24/2), 
menjadi  sangat spes ia l 
karena disuperv is i  o leh 
Ahli Liver Transplant Dunia, 
Prof. Koichi Tanaka yang 
mendirikan IFMS KIFMEC 
Liver Center di Jepang.  
Tanaka telah menyebarkan 
ilmu transplantasi hati yang 
dipelajarinya dalam kurun 
waktu lebih dari 40 tahun. 
Lebih dari 2.300 pasien 
berhasil ditangani oleh Tanaka 
dengan transplantasi hati.

Presiden Direktur RS 
Pertamedika Sentul City, 
DR. Dany Amrul Ichdan 
mengatakan, pelaksanaan 
operasi ini menjadi paket 
untuk transfer knowledge 

antara pihak Jepang dengan 
RS Pertamedika Sentul 
yang mend id ik  dokter-
dokter RS Pertamedika 
Sentul menjadi dokter yang 
memiliki keunggulan dalam 
mengembangkan  L i ve r 
Center.

Disampaikan oleh Dany, 
bahwa rumah sakit ini tidak 
hanya menitikberatkan kepa-
da business value tetapi juga 
kepada social value,  seperti 
memperhatikan masyarakat 
yang tidak mampu melalui 
kerja sama dengan beberapa 

yayasan, seperti Yayasan 
Peduli Hati Indonesia, Ya-
yasan Peduli Jantung. Se-
hingga social value juga bisa 
menjamin sustainabi l i tas 
misi mulia ini seperti operasi 
Liver yang dilakukan pada 
Muhammad Sayid Hafidz.

S e t e l a h  o p e r a s i 
Transplantasi Liver ini berjalan 
dengan lancar, pihak rumah 
sakit akan konsentrasi untuk 
membuat Liver Center yang 
terdir i  dar i  para dokter-
dokter bedah yang unggul 
untuk berbaur menjadi satu 

melakukan tindakan preventif 
dan rahabilitatif. 

Beberapa pekan lalu, RS 
Pertamedika Sentul ini juga 
telah berhasil melakukan 
operas i  bedah jan tung 
terbuka pergantian 2 katup 
kepada tiga pasien yang 
dilakukan oleh tim dokter 
jantung. Menurut Dany, 
rumah sakit ini bisa menjadi 
contoh pengobatan penyakit 
Lever dan Jantung Modern 
sehingga pasien tidak perlu 
berobat ke luar negeri dengan 
biaya yang lebih mahal.•irli
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SPP UPMS I Peduli 
korban Sinabung
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Pertagas hijaukan bukit Cinta 
desa Serang dengan 7.000 Pohon

Direktur Operasi PT Pertamina Gas Wahyudi Satoto (kanan) bersama Kepala 
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi M.A Soepratman (kiri) dan Wakil 
Dandim 0509 melakukan penanaman serentak bersama warga sekitar.

Jakarta – Menyambut 
u l ang  t ahun  ke -7 ,  PT 
Pertamina Gas (Pertagas)
beke r j a  sama  dengan 
CSR Pertamina, Pertamina 
Foundation dan Kodim 0509 
melakukan penanaman 7.000 
pohon di sekitar area operasi 
Pertagas Jawa Bagian Barat 
dengan luas lahan tanam 
mencapai 7 hektar. Pohon 
yang ditanam berjenis Akasia, 
Trembesi, Albasia dan Jabon. 

D ip i l i hnya  Trembes i 
sebagai salah satu jenis 
pohon yang ditanam karena 
pada usia 6-7 tahun dengan 
diameter mencapai 40 cm 
dan lebar tajuk 15 meter 
akan mampu menyerap 28,5 
ton karbondioksida setiap 
tahunnya serta Albasia yang 
memiliki ketahanan untuk 
hidup di berbagai kondisi 

kabanJahe - Pekerja Pertamina terus me-
nun jukkan aksi kepeduliannya atas musibah 
bencana alam Erupsi Gunung Sinabung di 
Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Donasi 
untuk korban bencana terus disalurkan melalui 
Panitia Peduli Korban Sinabung Serikat Pekerja 
Pertamina (SPP) UPMS I. 

 Aksi Serikat Pekerja Pertamina UPMS I 
Peduli Sinabung ini bertujuan untuk  meringankan 
beban para pengungsi korban Sinabung yang 
telah berada di lokasi pengungsian sekitar 
empat bulan.  Dengan menggalang bantuan 
melalui Dompet Peduli Korban Sinabung 
SPP-UPMS I sejak 24 Januari 2014 lalu, telah 
terkumpul donasi dari pekerja Pertamina yang 
tersebar di seluruh Indonesia hingga mencapai 
Rp. 184.725.000 melalui tiga tahap. Dalam 
pen distribusian bantuan tersebut, SPP UPMS 
I bekerjasama dengan BAZMA UPMS I, MUI 
Sumut dan Aliansi BEM Sumut.

 Bantuan tahap I telah disalurkan pada 2 
Februari 2014 di Posko Pengungsian KOPKRI, 
UK 2, Islamic Center dan Masjid Amal Bakti 
berupa 700 paket sembako dan pakaian layak 
pakai. Selain itu, didirikan juga Posko Psikososial 
dari relawan Aliansi BEM Sumut yang selama 7 
(tujuh) hari berada di lokasi untuk memberikan 
dukungan moril kepada para korban. 

 Selanjutnya, bantuan tahap II diserahkan 
pada 8 Februari 2014 berupa pemberian paket 
sembako di  lokasi pengungsian KORPRI, 
Masjid Amal Bakti, UK2 dan belakang Stadion 
Makamehuli. Panitia Bersama Peduli Korban 
Sinabung bekerja sama dengan BAZMA UPMS 
I juga menempatkan  10 unit tenda musholla 
berikut perlengkapan Ibadah serta Iqra’ (Al 
Qur’an) di beberapa lokasi pengungsian. 

 Penyaluran bantuan tahap III dilaksanakan 
pada 22 Februari 2014 di Masjid Istihrar, Posko 
Pengungsian Klasis berupa paket sembako 
dan obat-obatan. Tahap ini Panitia Bersama 
Peduli Korban Sinabung menggalang kerja 
sama dengan MUI Sumut untuk menempatkan 
da’i guna memberikan siraman rohani kepada 
para korban. Selain itu, donasi berupa bantuan 
biaya pendidikan juga diserahkan kepada Heriko 
Safriandi, anggota tim relawan yang sekaligus 
bersama orang tua dan saudara-saudaranya 
menjadi korban dari erupsi Gunung Sinabung.

 “Kami berharap aksi sosial ini bisa terus 
mengobarkan semangat kepedulian bagi insan 
Pertamina karena merupakan bagian dari amal 
ibadah kita,” ujar Koordinator Umum Panitia 
Bersama Peduli Korban Sinabung, Suwito. 

Panitia Bersama Peduli Korban Sinabung 
mengucapkan terima kasih atas segala donasi 
yang telah diamanahkan melalui Dompet Peduli 
Korban Sinabung SPP-UPMS I.•suWito

tanJung uban – Dengan 
tubuhnya yang ringkih dan 
renta, Siti Mariah (70 tahun) 
per lahan melangkahkan 
kakinya di te ngah keramaian 
orang yang me madati Gedung 
Nasional, Korem 033/WP, 
Tanjung Uban, Kecamatan 
Bintan Utara, Kepulauan Riau. 
Walau sambil menahan sakit, 
ia tak berhenti berjalan menuju 
meja pemeriksaan dokter.

Rupanya, Jumat, (14/2) 
kala itu sedang ada kegiatan 
bakti sosial, pemeriksaan 
kesehatan gratis di gedung 
milik satuan Korem 033/
WP. Fungsi SME&SR (Small 
Medium Enterprise and Social 
Responsibility) Pertamina, 
bekerja sama dengan TNI AD 
menggelar Bakti sosial untuk 
masyarakat di Provinsi Kepri, 
Tanjung Uban, Kecamatan 
Bintan Utara. Pelayanan 
berupa pengobatan umum, 
operasi hernia, bibir sumbing 
dan operasi katarak gratis 
diberikan di posko kesehatan.
Selain itu, disumbangkan pula 
sebuah mobil ambulan.

Mariah, merupakan salah 
satu dari 500 pasien yang 
mendaftar. Raut mukanya 
tampak begitu antusias kala 

lahan.
Penanaman pohon di-

pimpin oleh Direktur Operasi 
Pertagas Wahyudi Satoto 
yang mengajak masyarakat 
untuk menanam secara 
se rentak 7.000 pohon di 
Bukit Cinta, Desa Serang, 
Cikarang Selatan.  Dengan 
melibatkan seluruh kom-
ponen masyarakat untuk 
meng ikuti kegiatan ini di-
harapkan masyarakat Cika-
rang akan merasa turut andil 
dalam pelestarian lingkungan 
dan bersama-sama menjaga 
lingkungan hingga di masa 
mendatang akan merasakan 
manfaat dan kebanggaan 
dengan keberadaan pohon-
pohon yang ditanam.

“Sebagai  sa lah satu 
bentuk tanggung jawab 
sosial perusahaan untuk 

perbaikan kualitas kehidupan 
masyarakat, kegiatan ini 
adalah bagian dari pena-
naman 100 juta pohon oleh 
Pertamina hingga tahun 2015 
dan program pemerintah 
menanam 1 miliar pohon yang 
telah dimulai sejak tahun 2010 
hingga 2014,” ujar Wahyudi di 

saat memberikan sambutan.
Kegiatan yang disambut 

baik oleh Kepala Badan 
Lingkungan Hidup Kabupaten 
Bekasi ini diharapkan dapat 
menambah  luas lahan terbuka 
hijau di daerah Cikarang yang 
saat ini merupakan daerah 
industri.•pertagas

Siti Mariah dalam Rangkulan Sehat
menuturkan keluh kesahnya 
kepada dokter. Tak hanya 
mendapat  pemer iksaan 
dan obat grat is,  begi tu 
melenggang pulang, ia juga 
dibekali sekantong besar 
makanan dan perlengkapan 
lainnya. 

Mariah bertutur, ke da-
tangannya ke posko ke-
sehatan diakomodasi oleh 
pihak Koramil. Kini ia merasa 
sedikit lega. Ia mengaku 
sudah sepuluh tahun merintih 
dan menahan nyeri yang 
mendera tubuh ringkihnya. 

Tak banyak yang bisa 
diperbuat oleh nenek berdarah 
asli Sebung Pereh, Bintan 
ini. Ia hanya tinggal berdua 
dengan sang kakak yang juga 
renta, tanpa ditemani anak 
dan cucu mereka. Jangankan 
berobat, untuk makan sehari-
hari pun, Mariah terkadang 
harus mengandalkan hasil 
berkebun di belakang rumah, 
walaupun sesekali anaknya 
mengirimkan uang. Namun 
kini suka cita mulai tersungging 
di senyum Mariah, setidaknya 
rasa sakitnya bisa berkurang 
dengan pengobatannya se-
karang ini.

Sejatinya kerja sama yang 
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Siti Mariah berdialog dengan dokter di posko kesehatan yang didirikan Fungsi 
SME & SR Partnership Program Pertamina bekerja sama dengan TNI AD di 
Tanjung Uban.

dijalin bersama TNI AD ini 
telah berlangsung hampir satu 
tahun. Mulai kegiatan bakti 
sosial ini dilaksanakan di tahun 
2013, dengan jumlah pasien 
katarak yang telah dioperasi 
berjumlah 165 pasian, pasien 
hernia berjumlah 333 pasien 
dan jumlah pasien bibir 
sumbing 26 pasien, serta 
pengobatan umum berjumlah 
1.553 pasien. 

Di samping kegiatan ter-
sebut, Pertamina juga telah 
melaksanakan bantuan ke-
sehatan lainnya, sepert i 
bantuan Poskesdes serta 

mobil ambulan yang tersebar 
di 15 lokasi. Selain itu, ada 
juga kegiatan di bidang 
pe lestarian alam, seperti 
penanaman pohon di seluruh 
wilayah tanah air. 

Tanjung Uban dan daerah 
perbatasan lainnya sengaja 
dipilih dalam rangka menjaga 
agar masyarakat selalu sehat 
dan menjaga kedaulatan 
NKRI. Dukungan masyarakat 
yang selalu sehat diperlukan 
disamping aparat keamanan, 
demi menjadi kedaulatan 
bangsa.•sahrul
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Siswa SMKN 1 Budi Utomo mendengarkan penjelasan instruktur pada kegiatan 
pelatihan mekanik yang didukung Pertamina dan diadakan di sekolahnya.
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Mekanik Training Center untuk 
SMkn 1 boedi Utomo
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Pertamina Latih 
40 guru Sd di Sumut

Pertamina Sulawesi Peduli 
korban bencana banjir Manado
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Jakarta – Sebagai upaya 
memajukan dunia pendidikan 
di Indonesia, Pertamina 
melalui gerakan “Pertamina 
Sobat Bumi” menyalurkan 
program bantuan Mekanik 
Training Center di SMK Negeri 
1 Budi Utomo, Jakarta. 
Program ini telah berjalan 
sekitar satu tahun yang dirasa 
telah membawa manfaat bagi 
para siswa didik disekolah 
tersebut.

“ S e b e l u m  a d a n y a 
bantuan yang diber ikan 
oleh Pertamina ini, peralatan 
praktik yang kami mil ik i 
masih sangat terbatas. 
De  ngan  ban tuan  yang 
diberikan oleh Pertamina ini 
menggambarkan bagaimana 
kondisi kerja di bengkel yang 
sebenarnya. Peralatan yang 
diberikan sudah didesain 
sedemikian rupa seperti 

Medan – Untuk meningkatkan kualitas dan 
peningkatan profesionalitas guru Sekolah 
Dasar (SD) di Sumatera Utara, Marketing 
Operation Region I melaksanakan program 
Cerdas Bersama Pertamina pada akhir tahun 
lalu di Hotel Patra Jasa Prapat Lake Resort, 
Parapat.

Pelatihan yang mengusung tema “Inter-
nalisasi Kurikulum 2013 Menuju Peningkatan 
Profesionalitas Guru” ini diikuti sekitar 40 
guru yang berasal dari lingkungan sekitar 
operasi Kantor Marketing Operation Region 
I Sumbagut, Terminal BBM Medan Group, 
Terminal BBM Pematangsiantar, Terminal 
BBM Kisaran, Terminal BBM Sibolga, Depot 
LPG Tandem, dan Depot LPG Pangkalan 
Susu. 

Program CSR tersebut bekerja sama 
dengan Universitas Negeri Medan (Unimed)  
dibuka oleh GM Marketing Operation Region 
I, Jumali bersama Rektor Unimed Prof. 
Drs Ibnu Hajar Damanik M.Si,  di Kantor 
Pertamina Marketing Operation Region I, 
Medan.

Jumali menegaskan,  guru mempunyai 
peranan yang sangat besar  da lam 
membentuk karakteristik anak didiknya di 
dunia pendidikan, sehingga peranan anak 
akan menjadi akan yang sangat berguna 
bagi keluarga dan bang sanya.

Kegiatan CSR Pertamina ini bukan per-
tama kali dilaksanakan melainkan sudah 
ke-4 kalinya. Program CSR Pertamina 
bidang pendidikan lainnya ialah Olimpiade 
Sains Nasional (OSN), Beasiswa Sobat 
Bumi, Pertamina Goes to Campus (PGTC), 
Pertamina Mengajar dan Sekolah Sobat 
Bumi.

Sementara, Ibnu Hajar memaparkan 
bahwa 3 unsur di dalam dunia pendidikan 
ialah kurikulum, sarana dan guru. “Tantangan 
terbesar seorang guru adalah menciptakan 
murid yang berkualitas dan menciptakan 
hasil karya sendiri. Karena itu, jadilah guru 
yang menjadi inspirasi bagi murid muridnya,” 
ujarnya.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut 
Senior Supervisor External Relation Fitri Erika, 
Assistant Community Development Brasto 
Galih Nugroho, Staf External Relation, Small 
Medium Enterprises & Social Responsibility 
Partnership Program (SME & SR PP) Region 
Sumbagut Yusmadi dan Tim Unimed.•Mor i

Manado - Pekerja Pertamina 
Region VII, Sulawesi peduli 
bencana banj ir bandang 
Manado. Kepedulian ter-
sebut  dibuktikan dengan 
penyerahan bantuan berbagai 
bahan kebutuhan, baik pa-
ngan maupun sandang di 
empat lokasi terparah, pada 
awal Februari lalu.

“Serikat Pekerja Selebes 
dan Persatuan Wanita Patra 
(PWP) Region VII Sulawesi 
mengumpulkan dana yang 
selanjutnya dibelikan berbagai 
bahan kebutuhan seperti 
beras, minuman, selimut, 
springbed, lemari, peralatan 
mandi dan lainnya,” kata 
Ketua Serikat Pekerja Selebes 
MOR V I I  Su lawes i ,  MJ 
Muliahati di Manado, Sabtu.

K e e m p a t  l o k a s i 
yang mendapat bantuan, 
yakni Kelurahan Tanjung 
Batu, Kecamatan Wanea, 
Kelurahan Paal IV, Kecamatan 
Tikala, Kelurahan Perkamil 
Kecamatan Paal Dua, serta 
Keluruhan Singkil Kecamatan 
Singkil Manado.

halnya bengkel motor,” ujar 
Kepala Sekolah SMKN 1 
Budi Utomo Jakarta, Adi 
Purwantoro saat ditemui di 
SMKN 1 Budi Utomo Jakarta, 
Rabu (19/2).

Lebih lanjut Adi Purwan-
toro mengatakan, tidak hanya 
para murid yang di berikan 
kesempatan untuk training 
tapi juga para guru diberikan 
kesempatan untuk mengikuti 
pelatihan sehingga mereka 
bisa semakin berkompetisi 
dan berkembang. 

D i  samping bantuan 
fasi l i tas, Pertamina juga 
m e m b e r i k a n  p e l a t i h a n 
me kanik kendaraan roda 
dua yang diperuntukkan 
bagi peserta didik sekolah 
kejuruan. Diharapkan dengan 
program pelatihan ini dapat 
membekali mereka dengan 
keahlian praktik agar dapat 

terserap didunia kerja secara 
cepat dan tepat. Pertamina 
juga akan membantu penya-
luran lulusan SMK terlatih ke 
bengkel-bengkel, yaitu Mr. 
Montir yang dimiliki oleh mitra. 

“Pelajaran kami disini 70 
persen praktik dan 30 persen 
teori. Karena itu, kami sangat 
terbantu dengan fasil itas 

mekanik yang diberikan oleh 
Pertamina. Fasilitas yang 
lengkap ini memudahkan 
kami untuk lebih menggali 
ilmu di bidang mekanik mo-
tor,” ungkap Aditya Aristoni 
siswa Kelas 12 SMKN 1 
Budi Utomo Jurusan Teknik 
Kendaraan Ringan.•irli

Ketua Persatuan Wanita 
Patra Region VII Sulawesi, Ira 
Dani Adriananta mengatakan, 
bantuan in i  merupakan 
wujud kepedulian dan rasa 
sepenanggungan dengan 
korban bencana di Manado.

“Kami  turut prihatin dan 
merasakan pender i taan 
masyarakat yang menjadi 
korban bencana,” kata Ira.

S e m e n t a r a  S e n i o r 
Supervisor External Relation 
P e r t a m i n a  M a r k e t i n g 
Operation Region (MOR) VII 
Sulawesi, Taufikurachman 
mengatakan, bantuan ini 
merupakan tahap ketiga yang 
diberikan jajaran Pertamina. 

“ S e b e l u m n y a  k a m i 
sudah menyalurkan bahan 
makanan, pakaian dan obat-
obatan. Semoga bantuan ini 
dapat meringankan beban 
masyarakat yang sedang 
tert impa bencana,” kata 
Taufikurachman.

Sebelumnya, Pertamina 
telah menyalurkan 5.000 
tabung elpiji 3 kg beserta 
kompor dan regulator, karena 

hampir semua korban banjir 
bandang Manado kehilangan 
peralatan masak tersebut.

Camat Tikala, Kota Ma-
nado, M. Sofyan seusai 
me nerima bantuan sangat 
berter ima kasih kepada 
Pertamina atas kepedulian 
terhadap korban bencana 
banjir Manado.

“ K e l u r a h a n  P a a l  I V 
merupakan daerah terparah.
Bukan hanya ketinggian 
air mencapai atap rumah, 
tetapi air banjir sangat deras 
sehingga puluhan rumah yang 
ada di bantaran sungai hancur 
terbawa arus,” kata M Sofyan.

H a l  s e n a d a  j u g a 
disampaikan Lurah Perkamil, 
Richard Mantik. Menurutnya, 
sebagian besar korban tidak 
sempat menyelamatkan 
harta benda mereka karena 
banjir datang secara tiba-
tiba. Karena itu, apapun 
bentuk bantuan diberikan 
akan sangat membantu 
masyarakat korban banjir.

Banjir bandang menerjang 
Kota Manado dan sekitarnya 
pada 15 Januari 2014 lalu 
yang menyebabkan 11 
kecamatan tergenang air, 
dan 19 korban meninggal.• 
manado.antaranews.com-Mor Vii
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Judul buku : Mendidik anak Menjadi pengusaha
penulis       : Wiji suprayogi 
penerbit      : pustaka bina swadaya
Klasifikasi   : 338.040 92 Sup m

Mendidik anak menjadi pengusaha disadari bukan 
hanya mengajarkan anak mengelola uang, peluang, 
dan organisasi.di sisi lain hal ini merupakan suatu 
pembelajaran karakter seumur hidup. Kemampuan 
belajar dan karakter yang bertumbuh harusnya 
mendasari sebuah keinginan untuk berwirausaha. 

Kemampuan dan keterampilan juga diajarkan untuk 
mencapai kehandalan teknis, tapi juga keandalan 
karakter. Karakter yang baik membuat orang bisa tahan 
banting, tabah, sabar, dan pada akhirnya bertanggung 
jawab. Dengan karakter bertumbuh itu, semua 
usaha entrepreneur akan dijalankan dengan penuh 
kebijaksanaan.

Buku ini berusaha menjelaskan mengenai cara 
mendidik anak menjadi entrepreneur. Pengertian  
Entrepreneur atau Wirausaha adalah jenis usaha mandiri 
yang didirikan oleh seorang wirausahawan, atau sering 
pula disebut sebagai pengusaha. Wirausahawan adalah 
seseorang yang mampu menciptakan lapangan kerja 
baru dan mencari cara-cara atau teknik yang lebih 
baik dalam pemanfaatan sumber daya, memperkecil 
pemborosan, serta menghasilkan barang atau jasa 
dalam upaya memuaskan kebutuhan orang lain. 

Di dalam buku ini juga terdapat beberapa cara untuk 
para orangtua dalam mendidik anak untuk berwirausaha, 
cara tersebut yaitu :
  1. Ajari anak anda memiliki hati yang siap (bersedia/

available and able)
  2. Tanamkan sikap tabah
  3. Tanamkan sikap sabar
  4. Tanamkan sifat rajin
  5. Pupuklah sifat jujur
  6. Ajarkan tanggungjawab sejak dini
  7. Pupuklah sifat pemberani dan percaya diri
  8. Ajarkan cara bergaul
  9. Ajarkan agar anak anda bisa menyesuai kan diri
10. Ajarkan anak Anda melihat peluang di setiap ke-

sem patan
11. Ajarkan anak berinvestasi

Kewirausahaan sangat dipengaruhi oleh mimpi dan 
ide, kreativitas, keberanian, kerja keras, dan kemampuan 
melihat peluang. Modal uang bukanlah yang utama. 
Pertama dan yang utama adalah hati, kemudian relasi, 
fisik, uang, dan otak.

Cara-cara diatas merupakan sebuah proses 
pembelajaran pembiasaan untuk para orangtua, jadi 
jalankan cara-cara tersebut dengan penuh cinta dan 
kesabaran. Mulailah dari hal-hal kecil dengan penuh 
cinta dan kesabaran dalam mendidik anak untuk menjadi 
seorang pengusaha.• perpustakaan



Sejalan dengan pesan Direksi pada Townhall Meeting 
Rabu lalu 26 Pebruari 2014 dengan tema “Towards 
Global Recognition”, Fungsi Quality Management (QM) 

Direktorat General Affair selangkah lebih dulu merencanakan 
kegiatan Quality Management yang mendukung pencapaian visi 
Perusahaan dalam memperoleh pengakuan global. Kegiatan QM 
tersebut dijabarkan dalam empat pilar kegiatan utama Quality 
Management yaitu Continuous Improvement Program (CIP), 
Standardization Management (SM), Knowledge Management 
System (KOMET), dan Quality Management Assessment (QMA). 

 
Sebagai panduan melaksanakan kegiatan tersebut, Fungsi 

Quality Management seluruh Direktorat melalui the 5th Quality 
Management Forum (QMF) bersama para penggiat kegiatan 
mutu di seluruh UO/UB/AP telah menentukan beberapa fokus 
kegiatan mutu pada tahun 2014 ini. Kegiatan-kegiatan tersebut 
tertuang dan terjadwalkan dalam Calendar of Event (CoE) of 2014. 

Dengan “kolaborasi” sebagai tema utama kegiatan Mutu 
Pertamina, rencana kerja dalam CoE 2014 disusun terintegrasi 
antar Fungsi QM dan Anak Perusahaan yang mencakup kegiatan 
empat pilar utama dan beberapa aktifitas pendukung untuk 
menjamin keberhasilan program QM serta alignment dengan 
tujuan Perusahaan. 

pilar ConTInuouS ImProvEmEnT Program (Cip)
Audit Implementasi dan 

Kegiatan CIP, sebagai upaya 
untuk mempertahankan 
konsistensi implementasi 
dan pengndalian proses 
penciptaan ide perbaikan/
inovasi, akan dilaksanakan 
sepanjang Apr i l  h ingga 
Agustus 2014.

Sebagai usaha meningkatkan kualitas proses pengelolaan ide 
perbaikan/inovasi tersebut pelatihan bagi para Juri CIP, Auditor 
CIP, dan Calon Peserta CIP akan dilaksanakan dalam berbagai 
program kegiatan pelatihan. Upskilling Juri CIP, Pelatihan Juri 
Baru CIP, Upskilling Auditor CIP, dan Pelatihan Penyusunan 
Risalah adalah kegiatan yang dilaksanakan hingga TW II berakhir. 

Forum Presentasi CIP sebagai ajang sharing knowledge 
hasil ide perbaikan/inovasi dalam kegiatan operasional bisnis 
dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Unit Operasi/
Bisnis/Anak Perusahaan (UO/UB/AP) yang harus sudah selesai 
selambat-lambatnya Minggu II bulan Oktober. Hasil seleksi gugus 
pada forum tersebut akan ditampilkan dalam Forum Presentasi 
Korporat pada awal November hingga hasil terbaik dari forum 
tersebut berhak berkompetisi mewakili Perusahaan dalam ajang 
Forum Presentasi tingkat Nasional tahun 2014. 

Gugus CIP terbaik dari forum nasional tersebut akan menjadi 
perwakilan Indonesia dan Perusahaan dalam Forum International 
bersama dengan gugus CIP terbaik pilihan Korporat. Inilah salah 
satu usaha QM dalam mendukung Perusahaan mendapatkan 
pengakuan dunia. Sebagai catatan, tahun 2013 lalu Pertamina 
berhasil mengirimkan lima perwakilan gugus CIP terbaik dan 
mendapatkan penghargaan “Excellence Award” dalam ICQCC 
2013 Forum di Taipei, Taiwan. 

Dengan dilaksanakan seluurh program CIP diharapkan dapat 
mendukung pencapaian value creation kegiatan CIP yang telah 
dicanangkan sebagai salah satu KPI strategis Perusahaan.

pilar STanDarDIzaTIon managEmEnT
Salah satu fokus dari subfungsi SM adalah menyediakan 

tenaga auditor berkualitas dalam menjalankan kegiatan Cross 
Functional Internal Audit (CFIA) di lingkungan Perusahaan 
terutama UO/UB/AP yang telah mengimplementasikan sistem 
standar. Maka dari itu pelatihan dan pendidikan para auditor, 
menjadi hal yang penting dilaksanakan. Pelatihan Auditor baik 
untuk New dan Lead Auditor akan dilaksanakan pada bulan 
April – Mei 2014. Sementara untuk pendidikan auditor baru 
dilaksanakan dalam bentuk tandem audit dalam kegiatan CFIA 
di sepanjang tahun. 

 Komite Manajemen Sistem Standar (KMSS) akan 
melaksanakan tugasnya sepanjang tahun. Sementara Tim 
Proses Akreditasi KMSS akan bertugas dalam proses Akreditasi 
KMSS sebagai suatu badan sertifikasi Internal Pertamina hingga 
Juli 2014.

pilar KnowlEDgE managEmEnT (koMet) 
Sebagai tahapan proses hasil asesmen KOMET pada tahun 

2013, tindak lajut hasil asesmen akan dilaksanakan di seluruh UO/
UB/AP untuk menjamin pengelolaan kegiatan KOMET berjalan 
baik dalam mendukung pencapaian kontrak manajemen yang 
tercermin dalam salah satu KPI Other Operational Metric (OOM) 
Knowledge Sharing and Innovation. Penyelesaian tindak lanjut 
akan dimonitoring setiap triwulan bersamaan dengan monitoring 
penyelesaian OFI-AFI QMA. 

 Tingkat efektifitas pengelolaan kegiatan untuk Perusahaan 
diukur melalui corporate assessment dalam ajang penghargaan 
MAKE Awards 2014 yang mulai dilaksanakan mulai Pebruari – 
Juli 2014.  

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengetahuan 
tersebut, berbagai program pengembangan kompetensi bagi 
Manajemen, Pekerja, dan Penggiat KOMET telah disusun untuk 
meningkatkan kualitas inaN KOMET dalam menjalankan kegiatan 
KOMET dilaksanakan Maret – April 2014. Program tersebut 
antara lain; Workshop KOMET for Expert Panel, for Panelist, and 
for Assessee. Selain itu, pelaksanaan Forum KOMET di seluruh 
UO/UB/AP bersama campaign KOMET terus dilaksanakan 
sepanjang tahun 2014.

pilar QualITy managEmEnT aSSESSmEnT (QMa)
Sebagai bagian dari rencana speed up tindak lanjut 

Opportunity for Improvement (OFI) dapat langsung direncanakan 
sebagai Action for Improvement (AFI) bagi Aplikan 
dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan, 
asesmen para Aplikan tahun ganjil (2015) akan 
dipercepat prosesnya pada bulan Nopember 
2014.

Untuk memastikan tindak lanjut OFI-AFI 

terlaksana dengan baik oleh aplikan, maka monitoring OFI-
AFI akan diadakan setiap triwulan sepanjang tahun dengan 
memperhatikan kualitas progress penyelesaian OFI-AFI tersebut. 

Dalam mendukung program percepatan ini, para Examiner 
dan Penyusun Dokumen Aplikasi dari Aplikan terpilih intensif dilatih 
sesuai metode asesmen Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) 
versi 2014. Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang bulan Januari – 
Pebruari 2014 mengingat jadwal asesmen harus segera dimulai 
bulan Maret 2014 minggu ke-III.

rapat kerJa dan Quality ManageMent foruM 
Forum koordinasi yang dihadiri oleh seluruh Insan Mutu di 

Direktorat dan Anak Perusahaan dilaksanakan dua kali dalam 
setahun. Rapat Kerja Tengah Tahun dilaksanakan pada bulan 
Juli 2014 untuk mengevaluasi pencapaian kinerja selama 
semester pertama. Segala laporan, berhasil tercapai ataupun 
di bawah target akan menjadi pelajaran dan masukan dalam 
melaksanakan strategi pengelolaam kegiatan mutu di setengah 
tahun ke depannya. 

Di akhir tahun, tepatnya Desember 2014, the 6th Quality 
Management Forum dilaksanakan sebagai media koordinasi 
dalam menetapkan target dan rencana kerja tahun yang akan 
datang yang juga mempertimbangkan hasil evaluasi kegiatan 
selama setahun penuh sebagai masukan.

The 6th annual Pertamina Quality (aPQ) awards 2014 
merupakan ajang penganugerahan terhadap Manajemen dan 
Pekerja atas keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan mutu. 
Tahun ini APQ Awards akan dilaksanakan pada bulan Nopember 
2014 dengan persiapan yang dimulai semenjak Agustus 2014. 
Terdapat dua belas kategori penghargaan dengan tambahan 
satu penghargaan best of the best yang ditentukan berdasarkan 
kinerja dan prestasi yang berhasil dicapai selama tahun 2013. 

Sebagai cerminan keterlibatan dan konsistensi, minggu lalu 
seluruh manajer fungsi QM direktorat telah menandatangani CoE 
2014 sebagai target bersama. Selain rencana pelaksanaan, CoE 
2014 menjadi manifestasi fungsi QM dalam mencapai aspirasi 
Direksi 2014 bagi Perusahaan dalam mendapatkan Pengakuan 
Global, dan aspirasi Pertamina 2025 “Energizing Asia”.

Bakti Kami untuk Tuhan, Bangsa, dan Pertamina! 
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(KMSS)

6 Integrasi Database Sistem Tata Kerja
7 Compliance to ISO 9001 di UO/UB/AP
8 Penetapan Rekomendasi/Hasil Evaluasi KMSS

C KNOWLEDGE MANAGEMENT PERTAMINA I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV V I II III IV I II III IV V

1 Publikasi / Campaign
2 Konsolidasi Expert Panel Team
3 Pelatihan/Workshop /Seminar/Awareness
4 Forum KOMET dan Awareness (Online/Offline)
5 KOMET Assessment
6 Corporate Knowledge Management Assessment *)

D PERTAMINA QUALITY ASSESSMENT I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV V I II III IV I II III IV V

1 Program Pelatihan/Workshop /Seminar
2 Asesmen PQA (2014-2015)
3 Tindak Lanjut OFI-AFI Hasil Asesmen 2013
4 Corporate Assessment (National/Regional)
5 Review KKEP & Scoring 2015 - 2016
6 Kick-off PQA 2015

E GENERAL PROGRAM I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV V I II III IV I II III IV V

1
Penyajian Laporan Kegiatan Quality Management (SM, 
CIP, PQA dan KOMET)

2
QM Awareness for Management (SM, CIP, PQA dan 
KOMET)

3 Annual  Pertamina Quality  (APQ) Awards 2014
4 Rapat Kerja Mutu dan QMF
5 Kick-Off Dan Monitoring KPI OOM (KM dan CIP)
6 Kolaborasi dengan Stakeholder

AKTIFITAS JANUARI PEBRUARI MARET OKTOBER NOPEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER

AKTIFITAS JANUARI PEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

AKTIFITAS JANUARI PEBRUARI MARET APRIL

APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER

NOVEMBER DECEMBER

AKTIFITAS JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI

MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

DECEMBER

AKTIFITAS JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
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Pengendara sepeda motor setiap tahunnya 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 
Karena itu, selain harus diberikan tempat 
parkir yang lebih luas, etika parkir pun harus 
diperhatikan oleh pengendara sepeda motor  
agar kondisi parkir yang semrawut.  Berikut, tips 
memarkirkan kendaraan :
1.  Pada pertama kali Anda datang ke lokasi par-

kir, pastikan memperhatikan dan mengikuti 
rambu yang telah disediakan oleh manajemen 
parkir, atau pengelola gedung. Ini akan jauh 
membantu dalam kelancaran parkir itu 
sendiri, bahkan Anda tidak akan membuat 
kesal pengendara lain.

2.  Setelah Anda menemukan lokasi parkir, lihat 
kon disi ruang parkir, apakah cukup untuk 
kendaraan Anda atau tidak. Jangan terlalu 
memaksakan ruang, sehingga membuat 
ketidaknyamanan untuk kendaraan lain.

3. Pastikan anda melihat marka parkir yang 
telah disediakan oleh manajemen parkir atau 
pengelola gedung. Sesuaikan dengan posisi 
kendaraan Anda. Usahakan memberikan 
jarak toleransi kepada motor lain.

4. Apabila harus parkir paralel, usahakan 
men cari pihak yang berwenang untuk 
memastikan posisi yang anda akan lakukan 
tidak mengganggu kendaraan lain. Untuk 
motor jangan menggunakan kunci stang, dan 
gunakan standar tengah.

5.  Kunci kendaraan Anda, bila ada, kunci meng-
gunakan kunci ganda, tidak semua pengelola 
parkir melengkapi manajemen mereka 
dengan asuransi kehilangan.

6.  Pakai sarung motor. Tips yang satu ini ber-
la ku apa bila motor hendak ditinggal lama, 
misalnya akan keluar kota. Lebih baik 
menutupinya dengan sarung khusus motor. 
Selain agar terhindar dari debu, cara tersebut 
juga bagus dilakukan untuk memperlambat 
maling ketika hendak mencuri motor.

7.  Bila sempat, cek dengan berkeliling di sekitar 
kendaraan anda, ini berguna untuk melihat 
kon disi terakhir, kendaraan pada saat Anda 
tinggalkan.
Bersikap tegaslah kepada operator parkir, 

apabila terjadi sesuatu. Karena ini akan 
membantu meningkatkan kualitas pelayanan 
pengelola par kir.•berlian/dari berbagai sumber

eTIka  
PaRkIR kendaRaan 

SePeda MOTOR
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PwP RU III adakan Penyuluhan Clino gigi
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koperasi wanita Patra adakan RaT
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PwP Pusat Salurkan bantuan untuk 
warga Teluk Jambe, karawang
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plaJu - Sebanyak 150 anak-anak TK PWP Tingkat Wilayah 
RU III mendapatkan program clino gigi melalui penyuluhan 
dan pemeriksaan gigi gratis oleh pengurus PWP RU III yang 
bertempat di TK PWP I Plaju, Senin (24/02).

Anak-anak yang mendapatkan clino gigi adalah anak-
anak TK PWP I Plaju dan Anak-anak TK PWP 2 Baguskuning 
dengan melibatkan mahasiswa Poltekes Gigi Palembang. 

Menurut Ketua PWP Tingkat Wilayah RU III, Drg. Ina 
Yulian Dekri,  kegiatan ini merupakan program kerja PWP 
Tingkat Wilayah RU III bidang Pendidikan, yang bertujuan 
untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak 
bagaimana cara merawat gigi yang benar. 

Kegiatan clino gigi diawali dengan penyuluhan mengenai 
kesehatan gigi. ”Jika salah satu anak yang diperiksa 
terdeteksi memiliki masalah dengan kesehatan gigi, maka 
akan diberikan penjelasan kepada gurunya, sehingga 
kesehatan gigi dan mulut mereka terjaga,” tukasnya.

Jakarta – Bertempat di Gedung Wanita Patra simpruk, 
berlangsung acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi 
Wanita Patra yang ke XXXII, pada (20/2). RAT tersebut 
dibuka secara resmi oleh Ketua Pembina KWP Kania Afdal 
Bahaudin. RAT kali ini ada dua agenda, yaitu menyampaikan 
laporan pertanggung jawaban realisasi program kerja tahun 
2013 dan pemaparan rencana Angaran program kerja tahun 
2014.

“Ini dilaksanakan agar para pengurus dan anggota KWP 

karaWang – Perjalanan yang cukup jauh tidak meng-
u rungkan niat Persatuan Wanita Patra Pusat untuk 
menyerahkan bantuan kepada warga Teluk Jambe yang 
menjadi korban banjir. Bantuan diserahkan  ke PMI cabang 
Karawang, (13/2). 

“Terima kasih kepada PWP Pusat yang telah peduli 
kepada kami. Kami memang menyalurkan bantuan untuk 
warga korban banjir yang membutuhkan mulai dari obat-
obatan, pakaian dan makanan,” ujar Ketua PMI cabang 
Karawang Hj. Eli Amalia Priatna.

Perwakilan PWP Pusat Ariatni Iqbal berharap, bantuan 
tersebut dapat meringankan kesulitan yang dialami para 
warga korban banjir. “Oleh karena itu, kami berupaya 
menggalang dana dan berbagai bentuk bantuan, baik dari 
pribadi para anggota maupun dari program sosial organisasi 
kami. Bantuan ini adalah bentuk simpati dan empati kami, 
serta dukungan atas upaya mengatasi masalah, akibat 

Sementara itu Kepala TK PWP I Nurmalina sangat 
berterima kasih atas penyuluhan yang telah diberikan. 
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak. 
Alhamdulillah kita selama ini terus mendapatkan perhatian 
dari pengurus PWP,” ungkapnya.•ru iii

dapat mengetahui semua yang telah dilaksanakan oleh 
para pengurus selama tahun 2013 serta rencana yang akan 
dijalankan di tahun 2014,” kata Kania dalam sambutannya. 

Kania menyatakan, KWP merupakan usaha milik 
PWP yang melaksanakan berbagai usaha dalam upaya 
menjalankan tugasnya untuk memperoleh dana dalam rangka 
menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan PWP.

 Sementara itu Ketua KWP Elly Hemzairil mengatakan  
selama tahun 2013, upaya pening katan kinerja KWP juga 
telah dilakukan, seperti penyempurnaan kepengurusan 
KWP dan penempatan karyawan di tempatnya dan penyem-
purnaan sistem dan unit-unit usaha.  

Pelaksanaan RAPK tahun 2013 telah disusun dan 
diaudit oleh akuntan publik dengan peringkat wajar tanpa 
pengecualian. Realisasi pendapatannya pun meningkat 20%, 
sedangkan SHU mengalami penurunan dikarenakan efek 
dari diberlakukannya peraturan pemerintah tentang kenaikan 
UMR DKI sebesar lebih dari 40%. Walaupun demikian, sudah 
melebihi target yang ditetapkan RAPK tahun 2013.  

Elly berharap, tahun 2014  ada peningkatan SHU.•kuntoro

musibah yang terjadi,” ujarnya.
Bantuan yang diberikan berupa 150 paket peralatan 

sekolah, 100 paket peralatan kebersihan, 20 lusin pakaian 
dalam, 2 dus pakaian layak pakai, 10 dus sabun krim, 10 
dus susu UHT, dan 3 dus biskuit.•adityo
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Sambut Tahun 2014, Manajemen asset 2 adakan doa bersama
prabuMulih - PEP Asset 2 terus berupaya meningkatkan produksi migas di PEP Asset 2 terus dilakukan, baik melalui 
KUPL, reparasi atau pemboran sumur-sumur baru.  Untuk itu, memasuki tahun 2014 jajaran manajemen juga menggelar 
doa bersama, di kediaman GM, Jalan Nusa Indah Komperta Prabumulih. Acara yang dihadiri segenap manajemen Asset 
2, berlangsung ba’da Magrib, dilanjutkan dengan shalat Isya, pembacaan Surah Yasin dan ditutup dengan doa bersama. 
GM Asset 2 Tubagus Nasiruddin, mengingatkan jajarannya agar selalu bekerja dengan ikhlas, kerja cerdas, barokah 
dan selalu berdoa. Acara pengajian ditandai dengan pembacaan Surah Yasin, dipimpin oleh Imam Masjid Darussalam 
H. Rozak Mukti.•pep asset 2

KRONIKA

RU IV Peringati Maulid nabi Muhammad Saw
CilaCap  –   Pada 11 Februari 2014, Komsat Badan Dakwah Islam Masjid Baitussalam menggelar Pengajian 
Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema “Aktualisasi Akhlak Rosul Dalam Kehidupan Masyarakat Modern” 
yang disampaikan oleh Ustadz Drs. M. Dzulbazhor M,Ag di Masjid Tegalkamulyan. Pengajian tersebut dihadiri 
oleh Jamaah Masjid dan masyarakat disekitar Komperta Tegal Kamulyan. Ketua BDI yang diwakili oleh M. Hadjar 
menyampaikan pengajian seperti ini merupakan bentuk dari pembinaan rohani untuk umat dalam menatap 
datangnya era globalisasi. Masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri dengan era globalisasi namun juga 
harus mempertahankan iman Islam. Hal itu dapat terwujud  apabila masyarakat selalu mengingat Rasul dan 
meneladani akhlaknya.•ru iV
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kunjungan Mahasiswa Universitas diponegoro
Jakarta – Sebanyak 200 mahasiswa Universitas Diponegoro, Jurusan Akuntasi,  Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 
didampingi oleh dosen pembimbing melakukan kunjungan ke Pertamina Pusat, pada (27/2). Tujuan kunjungan 
mereka adalah untuk lebih mengenal fungsi dan sistem yang digunakan  Direktorat Keuangan Pertamina. Dalam 
kesempatan tersebut para mahasiswa mendapatkan pembekalan ilmu pengetahuan dari Jekson Simanjuntak External 
Comunication Manager, Fadjar Harianto Widodo Budgeting & Forecasting Manager, Hery Murahmanta Ast Manager 
Downstream Budget dan Burhan Akhbar Sr Supervisor M&T Budget Preparation & Rep.•adityo
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Siraman Rohani aam aminudin di RU IV Cilacap
Jakarta  –   “Hidup manusia hanya sebentar, maka sudah selayaknyalah hidup harus memiliki makna”, ujar Ustadz Profesor 
Dr H Aam Aminuddin mengawali tausiyahnya di hadapan jamaah Masjid Baiturrahmah Komplek Perumahan Pertamina Donan 
Cilacap. Acara pengajian untuk umum ini  digelar pada 26 Januari 2014.    Dikatakannya, untuk memberikan makna di dalam 
hidup, seorang muslim harus menyadari bahwa life is never flat, selalu bersyukur pada saat berada dalam kebahagiaan 
dan selalu sabar saat berada didalam cobaan. GM RU IV Edy Prabowo menyambut baik diselenggarakannya pengajian ini.
“Selain untuk tambahan wawasan, juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Sang Pencipta,” ujarnya.•ru iV

Phe OnwJ gelar One day Course di ITb
bandung -  Society of Petroleum Engineers (SPE) Institut Teknologi Bandung (ITB) menggandeng 
Pertamina Hulu Energi ONWJ menggelar kegiatan “One Day Course” yang berlangsung di Aula Barat 
ITB, Minggu (16/2). Sekitar 150 Mahasiswa dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan 
(FTTM) ITB terlihat antusias mengikuti kursus yang mengusung dua topik, yaitu Understanding Business 
Process of Drilling Project Within Pertamina Hulu Energy ONWJ oleh Erwindo Tanjung (Drilling and 
Well Services Department PHE ONWJ) dan Field Development Cycle yang dipaparkan oleh Senior 
Geologist Subsurface Department PHE ONWJ, Prawoto Syuhada. Dengan kegiatan “One Day Course” 
ini diharapkan para mahasiswa dapat lebih menambah ilmu & pengetahuannya dari para pembicara 
yang telah lama berkarir dibidang industri migas.•irli
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PT Pertamina Lubricants dukung Pre Olimpiade 
Science SMa  dan SMP se-Sumbar

KIPRAH
anak perusahaan
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Gubernur Sumatera Barat irwan Prayitno memberikan ucapan selamat kepada15  
siswa yang berjaya dalam Pre Olimpiade Science yang diakan SMA N 1 Padang.
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PeP adera field 
adakan Penyuluhan 
kesehatan keluarga
pengabuan - Dalam rangka memperingati bulan 
K3, Adera Field mengadakan penyuluhan kesehatan 
keluarga yang diikuti oleh sekitar 100 ibu rumah 
tangga di sekitar wilayah kerja perusahaan pada 
Sabtu, (8/2). Acara ini diisi dengan pemaparan poin-
poin penting dalam menjaga dan mengantisipasi 
problem kesehatan keluarga sehari-hari. “Sebagai 
pemeran utama dalam urusan rumah tangga sehari-
hari, para ibu jadi harus memiliki pengetahuan 
mendasar mengenai kesehatan keluarga,” ujar 
dokter klinik Adera Field, dr Ardi. 

Kegiatan diisi oleh staf K3 HSSE Adera Field, 
Khairil Febriandy,dilanjutkan dengan pemaparan 
materi oleh dr. Ardi, disusul tanya jawab seputar 
masalah kebersihan rumah, pertolongan pertama 
pada kecelakaan ringan, resiko di berbagai ruangan 
di rumah terutama dapur dan kamar mandi, upaya 
preventif  menghadapi musim hujan, kemarau 
dan pancaroba serta berbagai materi bermanfaat 
lainnya. 

“Mumpung lagi ada momennya, saya tadi 
bertanya mengenai penanganan demam tinggi 
pada anak. Ilmunya bermanfaat sekali untuk kami 
gunakan di rumah,” ujar Eny, salah satu peserta 
penyuluhan.  

Di akhir acara, para peserta dipersilakan me -
nimbang berat dan tinggi badan sembari dibekali 
metode penghitungan berat badan dan tinggi yang 
baik untuk kesehatan. Mereka juga mendapatkan 
seperangkat alat dan kotak P3K untuk menangani 
kecelakaan ringan yang beisiko terjadi di lingkungan 
rumah.•Miranda

padang - PT Pertamina 
Lubricants memberikan du-
kungan penuh terhadap pe-
nyelenggaraan SMAPSIC IX 
dan JUNIOR V, yakni Pre
Olimpiade Science - yang 
diselenggarakan oleh Sekolah 
Menengah Atas (SMA) Negeri 
1 Padang - dan diikuti oleh 

3.000 siswa SMA dan SMP 
se-Sumatera Barat.  

 “Event ini merupakan 
event pemanasan sekaligus 
kompet is i  bag i  se luruh 
siswa-siswi SMA dan SMP di 
Sumatera Barat dalam bidang 
science dan merupakan unjuk 
kebolehan Siswa SMA 1 
Padang dalam melakukan 
event skala nasional,” ujar 
Misnawati, guru sekaligus 
ketua pelaksana SMAPSIC ini. 

Dalam event in i ,  PT. 
Pertamina Lubricants ber-
kontribusi dalam seluruh 
acara. Melalui brand pelumas 
unggulannya, Enduro dan 
Fas tron,  PT Pertamina Lub-
ricants juga melakukan promo 
penjualan pelumas dengan 
program khusus untuk pelajar, 
melalui salah satu distributor 
eksklusifnya PT. Suka Melaju.

 Program itu antara lain 
dengan membuka booth 
khusus penjualan pelumas 
yang memberikan potongan 
harga sangat spesial bagi 
peserta dan pelajar – disertai 
berbagai hadiah menarik 
serta door prize. Promo ini 
mendapat sambutan dari 
seluruh peserta SMAPSIC.

“Kami t idak sekadar 

member i kan  dukungan 
terhadap kemajuan bidang 
pendidikan, namun juga 
ingin menunjukkan kepada 
masyarakat, khususnya para 
pelajar, bahwa kita memiliki 
produk dengan kualitas In ter-
nasional. Dengan demikian 
kami berharap para pelajar ini 
juga akan termotivasi untuk 
go international dan sekaligus 
menc in ta i  dan  bangga 
terhadap produk dalam 
negeri,” ungkap Wahyu Ismail, 
Sales Engineer PT. Pertamina 
Lubricants Sumatera Barat.

Pelumas Pertamina sudah 
diekspor ke lebih 25 negara, 
termasuk negara-negara rak-
sasa otomotif, seperti Je pang 
dan Korea.  

“Kami ingin para pelajar 

maju di kancah internasional 
dengan terus berprestasi, 
tetap mencintai negeri ini 
dan produk dalam negeri,”  
tegasnyal.

P a d a  p e l a k s a n a a n 
SMAPSIC ini dipilih 15 kate-
gori juara dari masing-masing 
mata lomba dan satu juara 
umum. Seperti tahun-tahun 
sebelumnya, SMA Negeri 
1 Padang kembali berhasil 
mempertahankan Juara 
Umum.

Pada penutupan acara, 
Gubernur Sumatera Barat, 
Irwan Prayitno berharap 
di masa mendatang akan 
muncul tokoh-tokoh nasional 
dari Sumatera Barat yang 
dapat memberikan kontribusi 
untuk Indonesia.•bmW

Jakarta - Pertamina Hulu 
Energi West Madura Off shore 
(PHE WMO) pa da 2013 mampu 
memproduksikan minyak dan 
gas sebesar 18.086 barel 
minyak per hari (BOPD) dan 
114,5 juta kaki kubik per 
hari (MMSCFD). Produksi ini 
mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan dimana pada 
awal tahun lalu hanya mampu 
berproduksi sebesar 6.284 
BOPD dan 96,4 MMSCFD. 

Produksi puncak PHE 
WMO sempat menyentuh 
ca tatan produksi  har ian 
ter t inggi  d i  tahun 2013 
sebesar 28.262 BOPD dan 
produks i  gas mencapai 
125 MMSCFD. Pencapaian 
produksi  in i  merupakan 
hasil yang didapat melalui 
berbagai aktivitas eksplorasi 
dan pengembangan.

Phe wMO Terus Tingkatkan 
Produksi Minyak dan gas bumi

 Sebanyak 3  sumur 
eksplorasi dan 24 sumur 
pengembangan telah berhasil 
diselesaikan sehingga sempat 
menyentuh catatan produksi 
harian tert inggi di tahun 
2013 sebesar 26.282 BOPD 
dan produksi gas mencapai 
125 MMSCFD. Tambahan 
produksi itu berhasil dicapai 
diantaranya melalui reaktivasi 
lapangan PHE-40 yang 
berhasil menyumbangkan 
produksi sebesar 2.508 
BOPD dan 12,9 MMSCFD. 
Pemasangan pipa sepanjang 
21 km dari PHE-38B ke 
PPP telah berhasil dilakukan 
sehingga minyak dan gas dari 
lapangan PHE 38B sebesar 
12.500 BOPD dan 13,7 
MMSCFD dapat dialirkan. Dua 
lapangan baru, yaitu PHE-54 
dan PHE-39 juga berhasil 

member ikan  kont r ibus i 
produksi sebesar 2.578 
BOPD dan 17,7 MMSCFD dari 
lapangan PHE-54 serta 1.310 
BOPD dan 0.6 MMSCFD dari 
lapangan PHE-39.

 Selain itu, sepanjang tahun 
2013, PHE WMO berhasil 
melakukan 3D Broadband 
Seismik seluas 900 km2, 
menambah contingent re
sources (2C) sebesar 29.98 
juta barel minyak (MMBO) 
dan 60.24 miliar kaki kubik 
(BCF) atau 40.02 juta barel 
minyak ekuivalen (MMBOE) 
serta menambah cadangan 
(P1) sebesar 16.8 MMBO dan 
62.5 BCF atau 27.6 MMBOE. 
PHE WMO juga berhasi l 
memperoleh persetujuan 
rencana pengembangan 
(POD) Integrasi-1 dari SKK 
Migas.

“Tahun Pemboran yang 
dicanangkan oleh SKK Migas 
pada tahun 2013 sangat 
membantu upaya PHE WMO 
dalam meningkatkan produksi 
minyak dan gas agar dapat 
mencapai target. Kami akan 
terus melakukan upaya-upaya 
agar pencapaian produksi 
in i  dapat dipertahankan 
dan terus ditingkatkan di 
masa mendatang,” ujar PJ 
Direktur Operasi dan Produksi 
Per tamina  Hu lu  Energ i 
Bambang H Kardono.

 Untuk tahun 2014 ini, 
pro duksi minyak dan gas 
bumi PHE WMO ditetapkan 
sebesar 21.432 BOPD dan 
113 MMSCFD sesuai dengan 
target yang disetujui SKK 
Migas pada Work Program & 
Budget (WP&B) 2014.•phe WMo

evaluasi Partisipatif kelompok 
Penerima Manfaat CSR di Rantau
rantau – Bertempat di 
Wisma Jeumpa Komperta 
Rantau, PT Pertamina EP Field 
Rantau melakukan kegiatan 
evaluasi partisipatif kelompok 
penerima manfaat CSR pada 
Rabu-Kamis (19-20/2), yang 
diikuti oleh 12 kelompok 
penerima manfaat CSR Field 
Rantau dari berbagai jenis 
kegiatan kelompok binaan. 
Di  antaranya Kelompok 
Budidaya Ikan Lele Tanah 
Berongga (Sido Urep) Desa 
kebun Tanjung Seumantoh, 
Kelompok Budidaya Ikan 
Sekar Wangi Desa Sukajadi, 
dan Kelompok Budidaya Ikan 
Gurami Patra Tanjung Jaya 

Desa Tanjung Seumantoh.
Evaluasi partisipatif ter-

sebut merupakan upaya Field 
Rantau untuk mengetahui 
sejauh mana pemberdayaan 
masyarakat yang dilakukan 
dapat  menguatkan dan 
membangun  kemi t raan 
dengan masyarakat sehingga 
mendukung pembangunan 
daerah yang berdampak pada 
kemandirian ekonomi.

R a n t a u  A s s i s t a n t 
Manager Legal & Relation 
Jufri menyampaikan, kegiatan 
i n i  me rupakan  ben tuk 
kesadaran dan kepedulian 
sosial perusahaan dalam 
pengembangan potens i 

lokal, ekonomi, sosial dan 
lingkungan untuk mendukung 
pembangunan berkelanjutan 

Evaluasi dilakukan secara 
partisipatif oleh masing-masing 
ke lompok d ipandu o leh 
fasilitator dari LP2K (Lembaga 
Pengkajian, Pemberdayaan 
dan Konsultasi) dan semua 
kelompok dampingan CSR 
Pertamina EP Field Rantau.

Acara ditutup dengan 
pembentukan Forum Komu-
nikasi Kelompok Penerima 
Manfaat CSR Field Rantau 
serta penyerahan rekomendasi 
dari 12 kelompok penerima 
manfaat CSR PT Pertamina 
EP Field Rantau.•pep field rantau
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anak perusahaan

Tubasa Pertamina 
enduro Trail adventure

Pertagas Percepat Pipa arun - belawan 
atasi krisis energi Sumut dan aceh

Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Lambok Hamonangan 
Hutahuruk beserta Direktur Utama Pertagas Hendra Jaya dan Tim Proyek Arun 
Belawan meliat proses coating sambungan pipa.
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Cross Inspection & Joint exercise di Sangasanga

padang - Ratusan peserta ikut berpartisipasi 
memeriahkan gelaran Tubasa (Tuah Basamo) 
Pertamina Enduro Trail Adventure di Pasaman Barat 
yang dilaksanakan awal Februari lalu. Para peserta 
yang terdiri dari berbagai kalangan dan tingkat usia 
tersebut datang dari berbagai wilayah di Sumatera.

Bukan hanya hadiah utama sebuah sepeda 
motor dan aneka doorprize menarik - yang 
menjadi daya tarik para peserta, namun juga 
keindahan alam di sepanjang lintasan yang sangat 
mempesona. Sehingga para peserta selain bisa 
menyalurkan hoby petualangannya mengendarai 
motor trail, juga disuguhi pemandangan yang indah 
dan bisa saling berbagi dengan sesama penggila 
trail adventure. 

Apalagi PT Pertamina Lubricants juga mendapat 
partner dari Ikatan Trial Adventure (ITA) Sumatera 
Barat (Sumbar) selaku panitia pelaksana - yang 
bekerja sangat profesional dan  solid. Sehingga 
para peserta merasa puas, karena gelaran ini 
berjalan dengan lancar, sukses dan meriah.

“Melihat antusiasme peserta, kami akan 
mengadakan trail adventure ini secara bergantian 
di setiap kota atau kabupaten di Sumatera 
Barat. Kami sangat berterima kasih kepada 
Pertamina Lubricants yang telah berkomitmen 
untuk mendukung acara ini,” ujar Wakil Ketua ITA, 
John.

Medan yang ditempuh dalam event ini memang 
sangat menantang, karena tidak hanya melewati 
jalanan tanah, namun juga melintasi rawa, bukit, 
tanjakan berbatu yang sangat terjal dan berliku 
di kawasan pelosok. Sehingga menjadi tontonan 
menarik bagi masyarakat yang daerahnya dilintasi 
oleh para peserta. “Pelumas Enduro sangat pas 
digunakan dalam segala kondisi jalanan dan 
cuaca, bahkan dengan kondisi yang ekstrim seperti 
lintasan trail ini,” ungkap Wahyu Ismail, Sales 
Engineer PT. Pertamina Lubricants Sumatera Barat.

Dalam kesempatan tersebut PT Pertamina 
Lubricants melakukan penjualan pelumas Enduro 
dengan harga khusus bagi peserta dan masyarakat 
Pasaman Barat. “Ini merupakan salah satu apresiasi 
atas loyalitas mereka” ungkap Gushendri selaku 
Direktur PT. Suka Melaju. 

Selain pelumas Pertamina, produk bahan 
bakar Pertamax Racing juga dijual dengan harga 
khusus. ”Pertamax Racing ini merupakan bahan 
bakar dengan oktan 100, sehingga bahan bakar ini 
menjadi  bahan bakar yang memiliki kinerja paling 
optimal di Indonesia” ungkap Ardha Agnisatria, 
Sales Executive Pertamina Retail.

Acara serupa juga akan dilaksanakan di Agam. 
Tentu saja Pertamina Pelumas dan Pertamina 
retail juga akan tetap memberikan program 
khusus sebagaimana yang dilakukan di Pasaman 
Barat.•bmW

Medan - Proyek Pem-
bangunan Pipa Gas Arun 
- Belawan terus dipercepat 
un tuk  menge ja r  ta rge t 
onstream pada November 
2014. Menerima tugas pada 
April 2013, sampai dengan 
16 Februari 2014 progress 
pengerjaan mencapai 60 
persen. Technic & Business 
Deve lopmenet  D i rec tor 
Pertagas Ahmad Kudus 
m e n y a t a k a n ,  s t r a t e g i 
percepatan yang dilakukan 
melalui percepatan proses 
lelang proyek. Dengan begitu 
Pertagas bisa melakukan 
efisiensi konstruksi. “Dengan 
strategi tersebut, ket ika 
proses konstruks i  akan 
dimulai, proses lelang sudah 
selesai dan material pekerjaan 
sudah tersedia,” katanya 
ketika meninjau Proyek Arun-
Belawan di Medan bersama 
BPH Migas dan Ditjen Migas, 
pada (20/2).

Di kesempatan lain, Ko-
misioner BPH Migas Ibrahim 
Hasyim mengatakan, akan 

memfasi l i tasi kelancaran 
proyek ini untuk menunjang 
peningkatan pemanfaatan gas 
bumi sehingga masyarakat 
tidak tergantung lagi kepada 
BBM.

Pada 13 Februari lalu, 
Tim SKK Migas bersama 
President Director  Pertagas 
Hendra Jaya juga melakukan 
kunjungan ke lapangan. Kun-
jungan ini terkait dengan per-
izinan penggunaan Right of 
Way (ROW)  milik exxon dan 
Medco yangg akan digunakan 
untuk penempatan pipa Arun-
Belawan. Pada kesempatan 
ini, Tim SKK Migas yang diikuti 
oleh Deputi Pengendalian 
Dukungan Bisnis SKK Migas 
Lambok Hamonangan Hu-
tahuruk menyusuri langsung 
ROW Exxon dan Medco 
yang masih mengalami ken -
dala dalam perizinan pe-
manfataannya. T im SKK 
Migas beserta rombongan 
juga menyempatkan di-
ri mengunjungi lokasi pe-
nyimpanan pipa di stock yard.

Gas yang dialirkan pada 
pipa sepanjang 345 km 
ter sebut akan digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan 
energi pulau di ujung barat 
Indonesia tersebut. Melalui 
anak perusahaannya Per-
tagas Niaga, perusahaan 
memiliki Head of Agreement 
penyediaan gas dengan 
Kawasan Industri Medan 
(KIM) dan Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) Sei Mengkei 
sebanyak 150 mmscfd. Se-
banyak 70 mmscfd dialo-

kasikan untuk kebutuhan 
PLN, sisanya untuk industri.

Proyek Arun Belawan me-
rupakan salah satu komitmen 
Pertagas untuk mendukung 
Pemerintah dalam melakukan 
percepatan pembangunan 
ekonomi di luar Jawa, dimana 
kawasan industri KEK Sei 
Mengkei merupakan salah 
satu Master Plan Percepatan 
dan Perluasan Pembangunan 
E k o n o m i  I n d o n e s i a 
(MP3EI).•pertagas

sangasanga-Tepat pukul 
09.00 WITA sirine keada-
an darurat terdengar dari 
Jetty 136 Anggana Field 
Sangasanga. Kerusakan 
terjadi pada fleksible hose 6 
inci dari pipa transfer peng-
i s ian minyak mentah ke 
dalam kapal tanker milik PT. 
Pertamina EP (PEP) Field 
Sangasanga. Tumpahan 
minyak memasuk ke dalam 
perairan Sungai Mahakam.

 Muharza selaku Staff 
Environment HSSE Field 
Sangasanga  seka l i gus 
s e b a g a i  D e p u t y  o n 
S c e n e  C o m m a n d e r 
penanggulangan keadaan 
darurat segera mengum-
pulkan seluruh ang gota Tim 
Organisasi Penanggulangan 
Keadaan Darurat (OPKD). 
Dengan sigap dan jelas, ia 
memberikan arahan serta 
membagi anggota menjadi 
T im  Oi l  Boom  bertugas 
menyiapkan oil boom dengan 
dibantu oleh T im Speed 
Boat menggelar oil boom 
dari darat menuju perairan 
agar tercecer minyak mentah 

ter loka l is i r.  Se lan jutnya 
Tim Skimmer menyiapkan 
peralatan penghisap minyak 
mentah di perairan yang 
telah terlokalisir. Sedangkan 
T im Waste Management 
bergegas membersihkan 
sampah dan bahan sisa 
digunakan pada penghisapan 
tumpahan minyak. Termasuk 
Tim Medical sudah bersiap 
di lokasi Jetty 136 Anggana. 

 Dalam waktu kurang dari 
dua jam, Tim OPKD PEP 
Field Sangasanga dengan 
dibantu oleh Emergency 
Respond Team (ERT) dari 
SKK Migas Kalsul, Chevron, 
Medco Energi, Mubadala 
Petroleum, Total EP Indonesie, 
dan Vico Indonesia dapat 
menanggulangi tumpahan 
minyak mentah yang berada 
di perairan Sungai Mahakam 
tanpa ada korban jiwa dan 
kerusakan akibat kebakaran 
dari insiden ini.

 I tu adalah scenar io 
singkat simulasi penang-
gulangan keadaan darurat 
pada hari kedua Kegiatan 
Cross Inspection & Joint 

Exercise 2014 dengan PEP 
Field Sangasanga menjadi 
tuan rumah. 

 Meutiah Friszky, salah 
seorang peserta Medco Energi 
di Tarakan mengungkapkan, 
T im OPKD  PEP F ie ld 

Sangasanga sangat kompak 
dan sudah sangat terlatih 
melakukan penanggulangan 
keadaan darurat.  “Inilah yang 
patut kami contoh,” tambah 
Meutiah.•pep field sangasanga

Menggelar oil boom dari darat ke perairan untuk melokalisir tumpahan minyak.
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CSS adakan Customer 
gathering 2014
bataM - Untuk mendekatkan diri dengan para 
customer, Corporate Shared Service (CSS) 
kembali mengadakan Customer Gathering 
2014 pada 7-8 Februari 2014 di Batam. Acara 
ini bertujuan untuk mendapatkan feedback yang 
komprehensif guna meningkatkan layanan CSS 
kepada customer. 

Sesuai dengan tema acara, “CSS as A 
Strategic Business Partner”, CSS memberikan 
update informasi secara langsung kepada 
customer mengenai layanan CSS di tahun 
2014. Selain sharing informasi mengenai 
kebutuhan customer, dalam acara tersebut juga 
disampaikan testimoni dari customer yang selama 
ini merasakan layanan CSS. Antara lain dari Vice 
President Financial Accounting & Reporting, Ari 
Budiarko; Vice President Management Accouting, 
Muhammad Syahid; dan Account Payables 
Manager, Iswina Dwi Y.

Dalam acara tersebut, CSS juga memberikan 
apresiasi kepada customer dengan tiga kategori 
penilaian, yaitu Innovative Customer yang 
diberikan kepada Fungsi Human Resources (HR), 
Cooperative Customer yang diberikan kepada 
Pertamina Lubricant dan Progressive Customer 
diberikan kepada Fungsi Keuangan.

CSS Customer Gathering 2014 diharapkan 
mampu membina hubungan CSS dengan para 
customer dan meningkatkan lagi komunikasi 
dengan para customer, khususnya seluruh 
fungsi di Pertamina dan anak perusahaan di area 
upstream dan downstream yang mendapatkan 
layanan dari CSS.•Css

seMarang -  Marketing 
Operation Region IV bekerja 
sama dengan Persatuan 
Wanita Patra (PWP) area 
Jawa Bagian Tengah dan 
Badan Narkotika Nasional 
(BNN) menyelenggarakan 
Sos ia l isas i  Pencegahan 
dan  Penyalahgunaan Nar-
koba di Ruang Serba Guna 
Kantor Pertamina Marketing 
Operation Region IV Sema-
rang, (11/2).

Sosialisasi yang diha diri 
oleh GM Pertamina Mar-
keting Operation Region 
IV Subagjo Hari Moeljanto, 
t im manajemen, pekerja, 
serta  Ikatan Istri Pimpinan 
(IIP) BUMN ini tidak hanya 
memberikan pengetahuan 
dasar tentang narkotika dan 
obat-obatan terlarang, namun 
juga bahaya yang ditimbulkan 
akibat virus HIV/AIDS.

Brigjen Pol.dr.Victor Pu-
djiasi SpB, FICS, DFM menjadi 
narasumber  untuk mem beri-

labuhan deli – Dalam 
rangka peringatan Bulan K3, 
Terminal BBM Medan Group 
mengadakan lomba gelar 
gulung selang, identifikasi 
bahaya serta pemberian 
penghargaan bagi pe kerja, 

“Say no To drugs”
kan paparan menarik dengan  
menggabungkan ele men-
elemen ilmiah, video, cerita, 
musik, sulap, dan humor. 

V ic to r  men je l askan , 
pen  t ing bagi  orang tua 
me mahami berbagai jenis 
nar kotika serta gejala pe-
nya l ahgunaannya  aga r 
mereka dapat berperan untuk 
menghindarkan generasi 
muda dari dampak bahaya 
ak ibat  penya lahgunaan 
narkotika. 

Sementara GM Pertamina 
Marketing Operation Region 
IV, Subagjo Hari Moeljanto 
menegaskan penyalahgunaan 
narkoba dapat menyebabkan 
penurunan kinerja, perubahan 
perilaku pekerja maupun 
keluarga. Hal ini berisiko tinggi 
terhadap penurunan kualitas 
SDM yang mengakibatkan 
ke matian, cacat, penyakit, 
property damage, dan juga 
pencemaran l ingkungan 
yang akan menurunkan citra 

perusahaan.  “Pertamina 
dengan SDM di dalamnya 
harus bebas dari bahaya 
Narkoba. Hal ini menunjukkan 
komitmen pimpinan Perta-
mina un tuk terus berupaya 
menjauh kan diri dari bahaya 
penyalah gunaan narkotika 
dan obat-obatan terlarang,” 
terang Subagjo

Sosialisasi penuh inspirasi 
ini merupakan  langkah inisiatif 
untuk meredam peningkatan 

Brigjen Pol.dr.Victor Pudjiasi SpB, FICS, DFM menjadi Narasumber  untuk 
memberikan paparan menarik tentang pencegahan dan  penyalahgunaan 
Narkoba dengan menggabungkan elemen-elemen ilmiah, video, cerita, musik, 
sulap, dan humor. 
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ancaman penyalahgunaan 
Narkoba yang telah meram-
bah ke berbagai lapisan 
m a s y a r a k a t .  S e b a g a i 
perusahaan yang termasuk 
dalam Fortune Global 500, 
Pertamina terus berupaya 
meningkatkan kualitas kinerja 
khususnya dengan mencetak 
pekerja yang andal dan 
profesional sebagai langkah 
awal menembus pertarungan 
di kancah global.•Mor iV

TbbM Medan group Semarakkan bulan k3
mitra kerja, dan awak mobil 
tangki (AMT). Lomba gelar 
gulung selang dilaksanakan 
pada Jumat, 14 Februari 
2014.

Acara tersebut diikuti oleh 
berbagai elemen dari pekerja 

organik, mitra kerja, security, 
Depot Supply Point (DSP) 
Pelumas dan vendor. 

Acara dibuka oleh Pjs. 
Operation Head (OH) Terminal 
BBM Medan Group Ikmal.  
“Kegiatan ini dilaksanakan 
agar kita selalu peduli akan 
safety di manapun kita ber-
ada terutama di tempat ker ja 
dan selalu siap siaga ke-
tika terjadi suatu insiden 
ke   bakaran,” ungkap Ikmal 
dalam sambutannya.

Lomba identifikasi ba-
haya dan risiko diikuti oleh 
berbagai fungsi yang saling 
mengidentifikasi bahaya apa 
saja yang mungkin terjadi 
dengan mengumpulkan 
gambar yang telah difoto. 
Setelah itu dikumpulkan oleh 
panitia dengan batas akhir 19 
Februari 2014.

Selanjutnya pada Jumat, 
21 Februari 2014 dilakukan 
penutupan dan sekaligus 
memberikan hadiah bagi 
pemenang dan juga pekerja 
terbaik, mitra kerja dan AMT 
yang langsung dilakukan oleh 
OH Terminal BBM Medan 
Group, Gunawan Istiarso 

didampingi oleh Supervisor 
HSE, Dhifa Hanif Vegasha. 

G u n a w a n  I s t i a r s o 
menga  takan, peringatan 
bulan K3 adalah kegiatan 
untuk mengingatkan seluruh 
pekerja akan pentingnya 
aspek HSE. 

“HSE merupakan tang-
gung jawab bersama se-
hingga koordinasi antar 
fungsi sangat diperlukan.
Tidak ada saling me nya-
lahkan tugas antara fungsi 
yang satu dengan yang 
lainnya. Selain itu kebersihan 
juga merupakan salah satu 
aspek HSE sehingga kita 
wajib menjaga kebersihan 
lokasi kerja,” imbuhnya.

P e m b e r i a n  h a d i a h 
ser ta penghargaan juga 
diserahkan, terdapat tiga tim 
juara gelar gulung selang, 
enam orang juara identifikasi 
bahaya dan risiko, serta tiga 
pekerja teladan dan tiga 
awak mobil tanki. Untuk 
pemilihan juara pekerja dan 
AMT teladan didasarkan 
atas pengamatan keseharian 
mereka dalam bekerja.•Mor i
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Patrapala adventure ke Rancah babakanPertamina berpartisipasi 
di UI Jobfair 2014

Suasana stand Pertamina dalam UI jobfair 2014 yang paling banyak dikunjungi 
pencari kerja.
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depok-Pertamina kembali 
berpartisipasi  dalam acara 
UI Career & Scholarship 
Expo XVII, yang digelar di 
Balairung UI, Depok, pada  
Kamis – Sabtu (20-22/2). 
Pembukaan dihadiri oleh 
Pembantu Rektor UI Bidang 
Akademik & Kemahasiswaan 
Prof. Bambang Wibawarta, 
VP HR Operations Pertamina 
Setyo Wardono, Direktur 
P e  n g e m  b a n g a n  P a s a r 
Ker ja Kemenakertrans Tri 
Retno, dan wakil-wakil dari 
perusahaan/instansi  peserta 
jobfair. 

Prof. Bambang Wibawarta 
menyatakan, jobfair ini menjadi 
bukti bahwa  UI sangat peduli 
dengan mahasiswanya,  mulai 
dari masuk kuliah sampai 
selesai dan mencari kerja. 

Bambang pun memuji 
kontribusi Pertamina untuk UI 
selama ini. “Selain partisipasi 
dalam jobfair, Pertamina juga 
telah membangun beberapa 
fasilitas perkuliahan,” ujarnya. 
Karena itu, ia mengimbau 
industri yang lain juga mem-
berikan kontribusinya.    

S e m e n t a r a  V P  H R 
Operations Pertamina Setyo 
Wardono menyatakan pen-
tingnya acara jobfair ini bagi 
industri seperti Pertamina. 

CilaCap - Para pecinta alam RU IV yang 
tergabung dalam Patrapala mengadakan 
adventure ke pantai Rancah Babakan 
di pulau Nusakambangan yang belum 
banyak dikenal oleh khalayak. Lokasi ini 
dipilih karena perjalanan ke lokasi sangat 
menantang  dan memacu adrenalin. 

Sebanyak 50 anggota Patrapala 
mengikuti kegiatan tersebut pada 25 -26 
Januari 2014.

Ketua Patrapala Ristanto Heru 
Widodo mengatakan, kegiatan ini di-
gelar terkait perekrutan anggota baru 
Patrapala, seka ligus untuk memberikan 
pengetahuan ke pa da anggota mengenai 
bagaimana hidup di alam.

kisaran – Dalam rangka 
memperingati Bulan K3 Ta-
hun 2014, Terminal BBM  
(TBBM) Kisaran mengadakan 
s e r a n g k a i a n  k e g i a t a n 
yang ber langsung mulai 
12 Januar i -12 Februar i 
2014 dengan tema “HSE 
Excel lenceToward Asian 
Energy Champion”. 

TBBM Kisaran menga-
dakan lomba pelaporan near
miss, lomba pengetahuan 
mengenai prosedur kerja dan 
aspek HSE di Terminal BBM, 
lomba pengetahuan umum 
Pertamina & aspek HSE, lomba 
keterampilan memadamkan 
api menggunakan fire blanket 
serta Alat Pemadam Api 
Ringan (APAR).

Melalui jobfair ini, Pertamina 
tidak hanya dapat me rekrut 
kandidat-kandidat pekerja 
terbaik dari institusi pendidikan 
terbaik di Indonesia tersebut. 
“Namun lebih dari itu, ke-
giatan ini menjadi penting 
bagi kami selaku industri 
untuk dapat mendekatkan diri 
dengan elemen masyarakat, 
khususnya perguruan tinggi,” 
kata Setyo. 

Pertumbuhan ekonomi In-
donesia yang cukup kondusif, 
lanjut Setyo, di satu sisi men -
ciptakan pertumbuhan in-
dustri  yang cukup baik, na-
mun di lain sisi memerlukan 
tenaga profesional untuk 
meng gerakkan kinerja dan 
ope rasional perusahaan. 
“Sebagai gambaran, se-

tiap tahunnya Pertamina 
me merlukan tenaga kerja 
baru sekitar 1.000 orang di 
berbagai tingkat pendidikan 
dan dari berbagai disiplin 
ilmu,” tambah Setyo. 

Karena itu, selain mela-
kukan rekrutmen secara in -
ternal, Pertamina juga secara  
aktif  “jemput bola”, se-
perti mengikuti UI Career & 
Scholarhip Expo. “Semoga 
kami mendapatkan yang 
terbaik,” ujar Setyo. 

 UI Jobfair diikuti oleh 70 
peru sahaan/instansi pencari 
tenaga  kerja, yang ikut 
dalam pameran, konsultasi, 
rekrutmen dan wawancara. 
Selain itu hadir pula beberapa 
lembaga pemberi beasiswa 
pendidikan pascasarjana.•urip

kegiatan bulan k3 di TbbM kisaran
Operation Head (OH) 

Ter minal BBM Kisaran Budi 
Mustanto  mengatakan, 
rang kaian lomba yang dilak-
sanakan ini adalah sebagai 
bukti bahwa seluruh pekerja 
di Terminal BBM Kisaran 
peduli dan paham terhadap 
keselamatan dan kesehatan 
kerja di lokasi kerja masing-
masing fungsi. 

“D iharapkan kepada 
se luruh pekerja agar tetap 
menjadikan keselamatan 
dan kesehatan kerja serta 
lindungan lingkungan sebagai 
prioritas utama dalam setiap 
akitifitas yang dilakukan,” 
imbuhnya.

Suherman sebagai salah 
satu perwakilan peserta dari 

AMT mengatakan, dirinya 
akhirnya paham dan mengerti 
cara menggunakan APAR 
bila seandainya terjadi ke-
bakaran di mobil tangki yang 
dikemudikannya. 

Sete lah serangka ian 
kegiatan lomba Bulan K3 , 
lomba ditutup secara resmi 
pada tanggal 12 Februari 
2014, Operation Head (OH) 
Ter minal BBM Kisaran Budi 
Mustanto menyerahkan 
langsung hadiah dan sertifikat 
kepada pemenang yang 
beruntung. Hadiah yang 
diterima oleh para pemenang 
berupa safety shoes, safety 
helmet, safety goggles, dan 
handphone.•Mor i

Selain tracking, Patrapala juga menggelar 
kegiatan climbing, rafting, caving, belajar 
survival & topografi, rapling, menanam 
pohon dan bersih-bersih pantai. Selain itu 
di berbagai kesempatan Patrapala juga 
berkoordinasi dengan orgarnisasi lain untuk 
menggelar game out bond.•ru iV 




