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pengurangan subsidi - Pemeirntah memutuskan untuk mengurangi subsidi BBM untuk Siolar dan Premium sejak Selasa, 18 November 
2014 pukul 00.00 WIB.  Dengan pengurangan subsidi tesebut, harga Premium menjadi Rp8.500 per liter, sementara Solar menjadi Rp7.500 per liter.

jakarta – Direktorat Gas 
menyelenggarakan The 2nd 
Gas Technical Exchange Fo
rum  (GasTEF) 2014 selama 
dua hari,  (18-19/11) di Lantai M 
Gedung Utama, Kantor Pusat 
Pertamina. GasTEF 2014 kedua 
ini mengusung tema “Achieving 
C o m p e t i t i v e  A d v a n t a g e  
Through  Technology  and 
Technical  Leadership”. Sebuah 
forum berbagi pengetahuan, 
pengalaman dan inovasi yang 
ada di lingkungan Direktorat 

Gas Harus Semakin Kompetitif
Gas. Dan untuk menambah 
pe ngetahuan peserta , ikut di-
undang pula  para pakar mau-
pun praktisi dari luar Pertamina. 

Acara yang dibuka oleh 
SVP Engineering & Operation 
Management Direktorat Gas 
Salis S. Aprilian, dan kemudian 
ditutup oleh Direktur Gas Hari 
Karyuliarto ini, dihadiri para 
stakeholder dari kementerian 
ESDM, anak perusahaan 
Direktorat Gas dan praktisi dari 
berbagai lembaga maupun 
perguruan tinggi.

Dalam sambutannya Di-
rektur Gas Pertamina Hari 
Karyu liarto menyinggung ma-
salah competitive advantage 
dalam dunia gas. “Menurut 
saya, dalam dunia energi baru 
dan terbarukan, termasuk 
gas didalamnya, competitive 
advantage adalah dalam segi 
biayanya. Semakin cost efisien, 

semakin bisa mengungguli 
lawan-lawannya. Atau mungkin 
juga posisi atau tempatnya se-
cara geografis lebih mengun
tungkan,” lanjut Hari.

Hari menegaskan tekadnya 
untuk melanjutkan kerja sama 
Direktorat Gas dengan lembaga 
dan institusi bidang ristek, 
seperti BPPT, Batan, serta 
perguruan tinggi seperti ITB, UI,  
UGM, dan lain-lain. 

Seba gai wujud kerja sa-
ma tersebut, pada kesem-
patan ini juga dilakukan pe-
nan datanganan nota kese-
pahaman antara Direktorat 
Gas dengan BPPT terkait Joint 
Study Pengembangan Aplikasi 
Teknologi Gas, Energi Baru dan 
Terbarukan. Penandatanganan 
dilakukan oleh SVP Engineering  
& Operation Management 
Sal is S. Apri l ian dan dari 
BPPT diwakili oleh Dr. Eniya 

Listiyani Dewi, B.Eng.  Signing 
disaksikan oleh Direktur Gas 
Hari Karyuliarto dan Direktur 
Pu sat Teknologi Konversi 
dan Konservasi Energi  BPPT 
Dr. Ir. Muhammad Amirullah 
Makmusyah Oktaufik.

VP Engineering & Pro ject 
Management Tanudji mela-
porkan, sejak awal tahun ini, 
Direktorat Gas meluncurkan 
program Virtual Research & 
Development yang menekankan 
kerja sama dan kolaborasi 
dengan berbagai  lembaga dan 
institusi di bidang pendidikan 
dan penelitian, termasuk salah 
satunya dengan BPPT. Tanudji  
berharap hasil  kerja sama 
riset tersebut dapat diterapkan 
secara komersial.

GasTEF 2014 diisi dengan 
talkshow dan 8 sesi  diskusi, 
juga diramaikan dengan lomba 
poster dan presenter.•urip

pertamina bertekad 
memaksimalkan sinergi 
dengan institusi di bidang 
riset dan teknologi 
melalui program future 
research & development 
agar dapat diterapkan 
secara komersial.

CSR :
bantuan untuk korban sinabung 
terus digulirkan6

Jepang adalah tujuan investasi bagi investor asing yang 
mendapatkan alokasi significant. Kebijakan Three Arrow 
Strategy* diyakini mampu mengubah tren deflasi menjadi 
pertumbuhan. Meski hingga kuartal 3-2014 pertumbuhan 
ekonomi Jepang belum menunjukkan tanda pemulihan, investasi 
asing makin mengalir deras. 

Sejak terpilihnya Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 
2012, indeks Tokyo Stock Price Index (TOPIX) bertumbuh dua 
kali lipat melampaui saham negara-negara maju. Nilai kapitalisasi 
sahamnya juga naik, dari US$3.4 triliun (tahun 2012) ke US$4.4 
triliun (Nov 2014). Kenaikan signifikan ini menjadikan TOPIX 
sebagai indeks saham terbesar ketiga di dunia, setelah New York 
Stock Exchange (AS) dan NASDAQ (AS). Sebagai gambaran, 
nilai kapitalisasi saham di Bursa Efek Indonesia saat ini Rp5.116 
triliun (setara US$426 miliar), atau kurang dari 10% kapitalisasi 
pasar TOPIX.

Sementara di pasar obligasi, pergerakan tingkat imbal 
hasil (yield) obligasi Pemerintah Jepang bertenor 10 tahun turut 
menguat dari 0.75% menjadi 0.48%, menunjukkan optimisme 
pelaku pasar. Sebagai komparasi, yield obligasi 10 tahun AS kini 
2.34%, Inggris 2.12%, dan Jerman 0.8% yang berarti negara-
negara tersebut dinilai lebih berisiko dibanding Jepang. 

Reaksi investor ini mengherankan. Pasalnya, data ekonomi 
Jepang masih negatif dan tidak mengindikasikan adanya 
pertumbuhan. Seperti terlihat pada grafik, pertumbuhan 
domestik kotor (GDP) lebih lemah dibanding kuartal-kuartal 
sebelumnya. Daya beli konsumen dan ekspor-impor pun belum 
seimbang.

Namun dari sudut pandang investor, penurunan ekonomi 
kerap dianggap sebagai peluang untuk masuk ke pasar pada 
harga rendah, atau investasi cenderung murah. Salah satu 
investor AS yang banyak berinvestasi di negeri Sakura ini 
adalah Federated Investor Inc, dengan total dana US$364 miliar 
di seluruh dunia. Federated mengungkapkan, keterpurukan 
ekonomi tidak akan mengganggu proses pemulihan. 

Fenomena investasi ini dapat menjadi pembelajaran bagi 
negara atau korporasi. PM Abe berhasil menarik investor asing 
meski kondisi negaranya belum stabil. Inilah buah dari ketegasan 
komunikasinya, tidak hanya menyampaikan namun meyakinkan 
bahwa program Pemerintah akan menjadi overnight success. 
Bagaimanapun data yang ada, positif atau negatif, senantiasa 
dikomunikasikan dan diyakinkan pada investor akan prospek 
bisnis mendatang. Karena bagi pelaku pasar global, persepsi 
lebih nyata ketimbang fakta. Seperti yang diungkapkan oleh 
Tokoh Investasi Benjamin Graham, “to be an investor you 
must be a believer in a better tomorrow.”•

*  Strategi Three Arrow bertujuan meraih pertumbuhan dan meningkatkan investasi, 
terdiri dari upayaupaya fiskal dan moneter serta reformasi struktural.



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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peruBaHan MIndSeT, 
KuncI KeBerHaSIlan 
TranSforMaSI

pengantar redaksi :
Bagi Pertamina EP, transformasi merupakan suatu keharusan 

dengan mengubah pola pikir pekerja yang melahirkan konsep-
konsep dan menciptakan peluang-peluang bagi perusahaan. 
Berikut penuturan yang disampaikan oleh direktur utama 
pertamina ep, adriansyah terkait transformasi.

apa arti transformasi bagi bapak khususnya dan 
bagi pep pada umumnya ? Dari definisi yang umum istilah 
transformasi itu adalah melakukan perubahan bentuk yang sesuai 
atau yang lebih sesuai untuk mencapai tujuan lebih baik.

Kalau kita lihat dari substansinya, transformasi adalah peru-
bahan-perubahan sistem, cara kerja, mindset yang harus kita 
lakukan. Perubahan tersebut harus continue dan konsisten untuk 
mencapai tujuan.  Dari satu sisi saya melihatnya transformasi ini 
suatu gelombang perubahan yang secara tiba-tiba dilakukan 
untuk mengakselerasi perubahan sehingga kita bisa meraih apa 
yang diharapkan.

Transformasi ibarat langkah awal kita saat mendorong mobil 
yang mengerahkan tenaga sekuat mungkin dan begitu mobilnya 
sudah bergerak maka kita tinggal mendorong sedikit saja. Kita 
punya tujuan dan aspirasi di tahun 2025 dan apa yang kita lakukan 
sekarang kita harus melakukan suatu pekerjaan dengan membuat 
suatu rencana kerja yang lebih agresif dan lebih cepat. Dengan 
dorongan tersebut, kita mengakselerasi, menginisiasi sesuatu 
sehingga kita bisa bersama-sama mengerjakannya untuk menuju 
apa yang kita inginkan.

Hal apa yang dirasa urgent harus dilakukan peru-
bahan di pep? Saya pikir yang paling urgent sekarang ini 
adalah transformasi mindset, yaitu transformasi cara berpikir kita,  
transformasi cara kita menghadapi suatu tugas. Mindset kita yang 
utama adalah memahami bahwa kesuksesan pekerjaan kita diukur 
dari parameter business performancenya.

Ingatlah selalu, bekerja harus menghasilkan sesuatu yang 
punya kontribusi terhadap performance business perusahaan. 
Mindset inilah yang kita tanamkan di seluruh pekerja Pertamina 
EP. Tanggung jawab terhadap pekerjaan harus sesuai dengan visi 
dan misi perusahaan.

butuh waktu berapa lama itu untuk melakukan trans for -
masi perubahan mindset ? Untuk mindset, saya pikir itu akan 
lebih lama dan juga model transformasi harus kita terapkan di 
pekerja sedini mungkin. Kita harus melakukan perubahan mindset 
terhadap eksisting pekerja. Kita harus mampu menjaga gate agar 
tidak ada diskontinuitas antara pekerja baru dan pekerja lama.

Perubahan mindset itu harus kita lakukan secara continue 
sedini mungkin dan memang butuh waktu  dan konsistensi 
terhadap pembinaan pekerja-pekerja baru sehingga tidak ada 
gate. Perubahan mindset adalah bagaimana kita menggerakkan 
hati orang, bukan sesuatu yang secara fisik terlihat. Itulah 
tantangannya.

bagaimana bapak melihat peran pimpinan di pep 
dalam menjadi agen perubahan? Jika kita bicara tentang 
perubahan, peran pimpinan itu sangatlah vital dan tidak hanya 
untuk lingkungan PEP saja. Kita sudah mengetahui bahwa 
seorang pimpinan itu harus menjadi role model. Tetapi yang lebih 
penting lagi adalah kontinuitas dan konsistensi untuk mendukung 
transformasi ini. Pada akhirnya yang saya inginkan adalah semua 

Direktur Utama PT Pertamina EP, Adriansyah

Perubahan Mindset adalah Kunci Keberhasilan Transformasi

pekerja PEP menjadi agent of change. Bukan hanya leader.

dengan transformasi yang telah berjalan di pep, target 
apa yang sudah tercapai dan target yang belum tercapai? 
Jika kita mengukur dari aspek transformasi, target yang berhasil 
dicapai, yaitu dari sisi Governance dimana index GCG PEP terus 
naik, melakukan sertifikasi beberapa prosedur kerja yang secara 
internasional sudah diakui, seperti ISRS 7 di beberapa Field, ISO 
14001, OHSAS 18001, Business Process Management System, 
ecorrespondence, SOT (Sistem Operasi Terpadu) yang integrated 
dengan SKK Migas & KPK, menjadi percontohan bagi KKKS 
lain di Indonesia, WebGIS sebagai sistem ICT untuk monitoring 
keberadaan aset, serta GCG Online.

Jadi saya mengukurnya bukan dengan terciptanya sistem 
tetapi saya mengukurnya dari hasilnya. Dengan mindset yang 
bagus walaupun sistemnya tidak sempurna, saya percaya 
performance PEP jauh lebih bagus, daripada kita punya sistem 
yang bagus tetapi diisi dengan orang-orang yang mindsetnya 
tidak bagus.

Yang lebih penting lagi, kita harus trust terhadap diri kita 
sendiri dan trust terhadap sistem yang kita punya bahwa kita bisa 
melakukannya. Inilah yang harus dimiliki oleh pekerja PEP dan 
mereka adalah bagian dari proses ini. Semua orang bertanggung 
jawab terhadap pencapaian target perusahaan.

Berbicara target yang belum tercapai, dengan sistem yang 
kita buat sekarang dengan begitu canggihnya, masih banyak yang 
harus kita lakukan sehingga bisa mencapai target.

Kita harus growth dan continue memperbaiki sistem yang 
ada, cerdik menangkap peluang untuk menaikkan produksi, 
melakukan perubahan mindset yang terkadang melahirkan konsep 
baru membuka peluang baru untuk menaikkan produksi. Setiap 
pekerja harus melakukan pekerjaannya dengan semangat CIP 
sehingga membawa hasil yang paling maksimum.

bagaimana pep mensinergikan visi misinya diantara 
apH Hulu lainnya agar selaras dengan pertamina korporat? 
Saya melihat visi misi Pertamina EP selaras dengan visi misi 
dengan PT Pertamina (Persero). Saya berharap anak perusahan 
yang lain juga berpikir seperti itu. “One Pertamina –One Vision and 
One Mision” menjadi World Class Energy Company dan masuk 
Fortune 100 di tahun 2025.

Apapun yang dilakukan di anak perusahaan itu selalu 
mengacu kepada kepentingan visi misi korporat. Sehingga pada 
saat kita melakukan sinergi antar APH yang paling penting adalah 
apa impactnya terhadap PT Pertamina (Persero).  Jangan masing-
ma sing berpikir untuk kepentingan anak perusahaan, namun 
sinergi antar anak perusahaan harus membawa keuntungan yang 
maksimum ke Persero.

pesan apa yang ingin disampaikan agar transformasi 
bisa berjalan maksimal, khususnya di pertamina ep? Kita 
jangan puas dulu dengan apa yang telah dicapai sekarang. 
Transformasi itu memang suatu proses yang memang harus 
kita lakukan.  Tetapi ketika sudah berjalan, sistem harus kita 
pertahankan. Jadi yang harus diukur adalah product dan efisiensi 
dari sistemnya dan ji ka itu belum maka transformasi belum selesai 
dan tidak pernah ada kata selesai untuk improvement. Dalam 
transformasi ini kita harus menciptakan sistem yang memiliki 
semangat improvement, sistem yang memiliki perangkat yang 
betulbetul tanggap terhadap perubahan.•irli
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Good is not Good when Better is expected
ivan maltar sanggauala - IT Operation Unit Downstream Manager

Teknologi di Pertamina sudah menjadi kebutuhan primer 
yang dimanfaatkan di semua lini proses bisnis perusahaan. 
Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi / Information 
and Communications Technology (TIK/ICT) salah satunya 
adalah memberikan solusi bisnis yang lebih ringkas (less 
time), tepat proses (less resource) dan efisien serta optimal 
(less input more output). 

Sebagai penyedia layanan ICT di Pertamina, CSS 
(Corporate Shared Service) bertekad memberikan layanan 
terbaik untuk customer. CSS memposisikan diri sebagai 
fungsi pendorong percepatan teknologi di Pertamina. CSS 
meyakini bahwa ICT merupakan salah satu kunci sukses 
bisnis Pertamina dalam menghadapi kerasnya persaingan 
di pasar global (Business Driven Information Systems).

CSS dengan semangat “Your Partner Running Business” 
sangat dekat dengan tata nilai 6C terutama nilai Customer 
Focused. Customer Focused memiliki makna berorientasi 
dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada 
pelanggan. Sebagai penyedia layanan jasa ICT, Customer 
Focused adalah nadi dan roda penggerak untuk terus 
menumbuhkan rasa ingin melayani, memberikan pelayanan 
yang lebih baik dan memenuhi pelayanan yang dijanjikan 
(deliver what you promise).

Untuk membangun service culture tersebut, IT 
Region Sumatera berinisiatif menangkap kebutuhan dan 
permasalahan customer langsung dari lapangan (lokasi kerja 
customer) dengan suatu kegiatan yang diberi nama Daily 
Visit. Kegiatan Daily Visit ini dimulai pada bulan Oktober 
2012, dilakukan secara bergiliran oleh pekerja dan mitra 
kerja setiap dua kali seminggu (Senin dan Kamis) secara 
konsisten. Melalui rutinitas ini, customer dapat langsung 
‘curhat’ dan menceritakan permasalahan dan kebutuhan 
seputar ICT. Jika memungkinkan, saat itu juga Tim IT 
langsung menangani permintaan atau permasalahan yang 
dihadapi customer. Hal ini tentu menuntut rasa percaya 
diri (Confidence) dan dapat meningkatkan kemampuan 
(Capable) serta pengetahuan Tim IT seiring bertambahnya 
bentuk permasalahan IT yang ditangani.

Selain meningkatkan layanan, IT Region Sumatera 
berusaha meningkatkan koordinasi antar pekerja dan 
mitra kerja melalui Morning Meeting. Setiap hari Senin 

sampai Kamis pagi, selama 20-40 menit, seluruh pekerja 
berkumpul dan menceritakan permasalahan pekerjaan 
operasional. Morning Meeting dimulai dengan doa dan 
dilanjutkan dengan safety pause. Setelah itu pekerja akan 
menceritakan perkembangan pekerjaan, laporan insiden 
yang terdapat dalam system Remedy serta pekerjaan-
pekerjaan yang akan dilakukan di hari tersebut dan jika ada 
termasuk pekerjaan beberapa hari ke depan. Koordinasi 
antar pekerja meningkat, pengetahuan dan wawasan teknis 
pekerjaan pekerja meningkat, kesadaran akan keselamatan 
kerja bertambah dan kedisiplinan pekerja meningkat adalah 
salah satu manfaat yang secara langsung dirasakan sejak 
Morning Meeting dilakukan. Morning meeting ini adalah 
salah satu metode culture transformation yang wajib 
dilakukan oleh pekerja IT.

Dampak langsung dari program Daily Visit dan Morning 
Meeting adalah meningkatnya kepuasan Customer di IT 
Region Sumatera pada umumnya dan di area Marketing 
Operation Region (MOR) I pada khususnya. Hasil Survey 
Kepuasan Pelanggan Corporate Shared Service Semester 
I Tahun 2014 IT Region Sumatera cukup membanggakan. 
Dari sisi kualitas Layanan CSS per Region dan Kepuasan 
Responden Terhadap 20 Layanan CSS per Region, IT 
Region Sumatera mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan 
Region lain. Sedangkan untuk IT Area M&T Sumbagut, 
19 layanan dari 20 layanan CSS telah memenuhi 
ekspektasi dan memberikan kepuasan kepada customer. 
Keberhasilan ini menjadi cambuk dan penyemangat bagi 
IT Region Sumatera karena hasil ini diraih melalui proses 
transformasi yang panjang.

Good is not Good when Better is Expected. Saat ini, 
menjadi penyedia layanan ICT yang sekedar baik saja tidak 
cukup. Ekspektasi customer terhadap layanan CSS di masa 
yang akan datang pasti akan meningkat semakin besar. 
Oleh karena itu, terus mendengarkan dan menindaklanjuti 
feedback yang disampaikan customer adalah modal utama 
ICT Continous Improvement. Peningkatan layanan dan 
peningkatan kemampuan dalam memberikan layanan serta 
keinginan untuk berubah lebih baik lagi adalah rangkaian 
dari service excellence IT Region Sumatera yang tidak 
akan pernah putus.•
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semarang – Sebagai salah satu upaya untuk lebih 
mengenalkan produk BBM Non Subsidi Pertamax dan 
Pertamax Plus kepada masyarakat, Marketing Operation 
Region IV turut berpartisipasi dalam ajang Penggaron 
Motoadventure 2014. Kegiatan otomotif tahunan ini 
diadakan di Alun-alun Bung Karno Ungaran, Semarang.

 Penggaron Motoadventure sebagai event motor 
offroad diadakan dengan tema “The High Tension Series”, 
yang memuat konsep Full Day Enduro, dengan jarak 
tempuh sejauh 165 kilometer dan jarak waktu tempuh 
lebih dari 10 jam. 

Dalam kesempatan tersebut, Pertamina men dirikan 
booth Pertamax yang menjual voucher BBK bagi 
pengunjung yang hadir. Pertamina juga memberikan 
voucher BBK bagi peserta senilai Rp50 ribu per voucher. 
Dengan acara ini diharapkan produk Pertamina semakin 
dipercaya bagi para pengendara sepeda motor.•mor iv

Pengumuman pemerintah mengurangi 
subsidi BBM jenis Premium dan Solar, 
ternyata membuat sebagian besar masyarakat 
melakukan aksi antri beli sebelum harga 
ber ubah. Dalam kurun waktu 3 jam, sejak 
pengumuman disampaikan oleh Presiden RI 
Joko Widodo, pemilik kendaraan rela meng-
antri berjam-jam untuk mendapatkan harga 
BBM sebelum subsidinya dikurangi.

Alasan berhemat Rp2.000 per liter se-
pertinya tidak masuk akal. Apalagi untuk 
sepeda motor yang hanya bisa menampung 
maksimal 3 liter. Toh, besok setelah habis 
juga harus membeli dengan harga baru. Dan 
penghematannya tidak seberapa dibanding 
effort yang dilakukan antri berjam-jam, mena-
han emosi dengan para penyalip antrian, atau 
sudah tiba di depan dispenser ternyata harga 
baru sudah berlaku.

Pada kondisi seperti itu, kadang orang 
tidak berpikir dengan logika. Dalam ka mus 
bahasa Indonesia, logika diartikan sebagai 
ber pikir menggunakan akal budi untuk mem-
pertimbangkan dan memutuskan sesuatu. 
Dengan contoh tadi, mungkin bisa menjadi 
gambaran kadang orang berpikir spontan, 
tanpa menimbang secara logis dan langsung 
ikut-ikutan terlarut ikut antri. Sementara jika 
dipikirkan lebih mendalam, manfaat yang 
didapat tidak sebesar usaha yang dila ku-
kannya.

Hal yang nyaris sama terjadi saat saya 
men dapatkan postingan link berita online 
dari seorang teman, tentang pernyataan Plt. 
Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen 
terhadap kinerja pekerjanya. Sesaat saya 
sempat tidak menggunakan logika. Dalam hati 
saya sempat berprasangka “Kog Pak Dirut 
Tega ya?”. Padahal di pagi hari, Pak Husen 
begitu semangat dan menggebu, memotivasi 
semangat insan hulu, mendorong transformasi 
serta meningkatkan kinerjanya.

Saya mulai mencari info kesana kemari. Hal 
itu dilakukan juga oleh pekerja lainnya. Di satu 
titik, pemikiran logis saya mulai berjalan. Tulisan 
tersebut merupakan tulisan dari media. Dan 
saya tidak pernah mendengarkan langsung. 
Bisa jadi ada kesalahan penafsiran.

Ternyata apa yang diduga tidak benar. Pak 
Husen dengan lugas dan jelas menyatakan 
ti dak pernah mengungkapkan hal tersebut. 
Bah kan dalam broadcast pun Pak Husen 
menyampaikan permintaan maafnya.

Apabila sejak awal saya berpikir logis, 
mungkin tidak perlu ada prasangka. Ibaratnya, 
orang tua mana pernah menjelek-jelekkan 
anaknya di depan publik. Secara logis tidak 
ada orang tua seperti itu.

Menyikapi hal-hal yang belum tentu 
benar, seharusnya kita mengesampingkan 
ego. Apalagi jika tidak mendengarkan sendiri. 
Karena  justru akan membuat kontraproduktif 
dalam semangat bekerja.

Saya jadi ingat pesan Pak Sugiharto dalam 
acara sharing session Annual Hulu Day pekan 
lalu. Jangan penuhi pikiran kita dengan hal-hal 
negatif, karena hal itu akan mempengaruhi ha-
sil pekerjaan kita. Karena itu, marilah berpikir 
positif dan berprasangka baik.•
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peMerInTaH janjIKan ISenTIf unTuK 
InVeSTor KIlanG
jakarta (Investor Daily) – Pemerintah 
memastikan akan segera merealisasikan rencana 
penambahan kilang BBM setelah tertunda 
bertahun-tahun. Untuk  itu, pemerintah menjanjikan 
investor yang menanamkan dananya untuk 
pembangunan kilang tidak akan merugi. Menteri 
ESDM Sudirman Said mengatakan, bagi negara 
dan pemerintah, kecukupan energi merupakan 
hal utama yang harus terwujud. Karenanya, 
pembangunan kilang baru harus terealisasi. Untuk 
itu, sesuai hasil rapat dengan Menteri Keuangan 
Bambang Brodjonegoro, pemerintah akan 
emmbuka kembali rencana pembangunan kilang 
yang pernah disusun. Menurut Sudirman, rencana 
tersebut masih valid untuk dikerjakan. Apalagi, 
investor juga masih berminat membangun kilang 
baru di Indonesia.  Pemerintah disebutnya juga 
siap berdiskusi terkait insentif untuk pembangunan 
kilang. Prinsipnya, tutur Sudirman, pemerintah 
tidak akan mengorbankan investor lantaran 
sudah mau berbagi risiko yang mendukung 
kedaulatan energi. Apalagi Menteri Keuangan 
sudah memberikan dukungan penuh untuk 
membangun kilang.

perTaMIna TaMBaH perTaMax
jakarta (Kompas) – Pertamina mendorong 
konsumen yang semula memakai Premium beralih 
ke Pertamax. Pertamina juga berupaya menambah 
jumlah mulut selang di SPBU dan menambah 
impor Pertamax hingga dua kali lipat. Direktur 
Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya 
memperkirakan kenaikan harga BBM bersubsidi 
sebesar Rp2.000 per liter akan berpengaruh pada 
peningkatan konsumsi Pertamax. Alasannya, 
selisih harga Premium yang saaat ini Rp8.500 per 
liter tidak berbeda jauh dengan harga Pertamax 
yang Rp10.500 per liter. “Saya menduga konsumsi  
Pertamax harian secara nasional saat ini 2.500 
kiloliter akan melonjak sampai 10.000 kiloliter 
dalam tiga sampai empat bulan ke depan. Sebab, 
selisih harga Premium dengan Pertamax tidak 
terlalu jauh sehingga konsumen akan cenderung  
memakai Pertamax,” ujar Hanung.

realISaSI lIfTInG GaS BuMI capaI 
99,8%
jakarta (Bisnis Indonesia) – SKK Migas 
menyatakan realisasi lifting gas bumi hingga 
akhir Oktober mencapai 7,085 miliar British 
Thermal Unit per hari atau 99,8% dari target yang 
ditetapkan dalam APBN-P 2014. Pelaksana Tugas 
Kepala SKK Migas J. Widjonarko mengatakan, 
pencapaian angka lifting itu tidak lepas dari peran 
lima kontraktor kontra kerja sama (KKKS) yanga 
menyumbang lebih dari 75% dari total lifting gas 
yang ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 
7,099 BBTUD. “Kelima KKKS itu adalah Total 
E&P Indonesie, ConocoPhillips (Grissik) Ltd, PT 
Pertamina EP, BP Berau Ltd dan PetroChina 
International Jabung Ltd. “Kami harap semua 
pemangku kepentingan terus memberikan 
du kungan sehingga angka lifting bisa terjaga 
dan memenuhi target yang telah ditetapkan,” 
katanya.•rianti

Insight Makro ekonomi Indonesia 
di Bondholders day 2014
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jakarta – PT. Pertamina 
(Persero) kembali menggelar 
Bondholders Day, pada Senin 
(17/11),yang diikuti oleh 50 
perusahaan pemegang bond. 
Mendapatkan insight dari 
Pemerintah tentang makro 
ekonomi Indonesia.

Bertempat di Gedung 
U t a m a  K a n t o r  P u s a t 
Pertamina, acara ini diikuti 
oleh para pemegang bond  
Pertamina, dengan jumlah 
yang besar, berbeda dengan 
pelaksanaan di tahun se-
belumnya, yang dihadiri juga 
oleh perusahaan terbuka.

Kali ini materi yang dipa-
parkan tentang berbagai on 
stream project Pertamina. 
Para bondholders  lebih 
dikenalkan secara proaktif 
tentang update kinerja operasi 
dan keuangan Pertamina, 
sampai dengan tr iwulan 
ketiga di 2014. Salah satunya 
mengenalkan sistem monitor 
update yang kini dimiliki oleh 
Direktorat Pemasaran dan 
Niaga Pertamina, “Simolek” 
dan “Simontok”. Sistem ini 

bisa memonitor posisi stok 
BBM, dari depot, kapal, dan 
sistem terkait lainnya.

Selain itu, yang penting 
adalah partisipasi pemerintah 
yang memberikan insight 
soal makro ekonomi In-
do   nesia, lewat materi “In
do  nesian Recent Eco no 
mic Development,” yang 
disampaikan oleh Dir jen 
Pengelo laan Utang Ke-
menterian Keuangan, Robert 
Pakpahan.

“Kita ingin menjelaskan 
update kinerja Pertamina 
kepada para bondholders 
demi meningkatkan kualitas 
hubungan  k i ta  dengan 
me reka. Dan yang paling 
penting, kali ini ada insight 
dari pemerintah soal makro 
ekonomi Indonesia,” kata Vice 
President Investor Relations 
Pertamina, Achmad Herry 
Syarifuddin.

Achmad Herry menam-
bahkan, ke depannya upa-
ya  engagement  ini akan 
dilakukan lebih baik lagi, 
dengan memberikan update 

terbaik. Hal ini penting dila-
kukan semata-mata demi 
me ningkatkan kepercayaan 
bondholders, bahwa uangnya 
itu aman dikelola Per tamina.

Keterbukaan,  me nu-
rut Achmad Herry me ru-
pakan hal penting. “Karena 
itu, bondholders perlu me-
ngetahui update posisi Per-
tamina sehingga terl ihat 
bahwa uang yang mereka 
berikan itu berguna,” imbuh 
Achmad Herry.

Total peserta yang dalam 
acara tahunan ini sebanyak 50 
perwakilan lembaga. Namun 

demikian, dalam interaksi 
ha rian total bondholders 
Pertamina hampir mencapai 
500 institusi.

Sa lah  sa tu  peser ta , 
Verdianto Prakoso, dari PT. 
AXA Asset Management 
Indonesia,  berpendapat 
acara ini bagus untuk lebih 
mengintensifkan hubungan 
dengan pemegang bond 
Pertamina, begitupun dengan 
materi yang disampaikan. 
Ia berharap di bondholders 
day berikutnya akan ada 
presentasi dari Direktur yang 
bersangkutan.•saHrul 

Dialog antara Pertamina dengan investor pada acara Bondholders Day, (17/11).

malang –  Per tamina 
selalu memiliki ke pedulian 
terhadap pendidikan di 
Indonesia dengan menga-
dakan program Pertamina 
Mengajar yang dilakukan 
oleh pekerja Pertamina dari 
berbagai fungsi.  Adalah 
Indar Syah Putra, Lumiel 
Fritz, Ishfihana Hafny Noer, 
Hermansyah Y. N, Saptiatna 
Aribawa, Djengkar Subagyo, 
dan M. Ichsan berbagi cerita 
tentang sumber daya alam 
hingga cinta akan alam di 
Indonesia lewat program 
sobat bumi dari Pertamina 
Foundation, pada kamis 
(13/11) di Malang, Jawa 
Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan 
selama dua hari. Hari pertama 
tim menuju SMAN 10 Malang  
dan bertemu dengan 20 siswa 
penerima beasiswa Sobat 
Bumi Pertamina Foundation, 
yang di antaranya 16 siswa 
dari Papua dan 4 siswa 

Berikan pemahaman Baru kepada Generasi 
Muda tentang Bisnis pertamina 

dari Sabah. Di hari kedua 
tim Pertamina mengajar di 
empat sekolah unggulan, 
yaitu SMAN 10, SMPN 3, 
SMPN 5 dan SMPN 6. 

“Kami sangat berterima 
kasih kepada Pertamina yang 
telah memberikan motivasi 
untuk anak didik kami,” ujar 
Wahyu Dwi Sari, guru Bahasa 
Inggris SMPN 5. 

Menurutnya, sebelum 
mendapatkan penjelasan 
mengenai Pertamina, para 
siswa menilai BUMN ini identik 
dengan SPBU. “Tapi setelah 
diberikan penjelasan, mereka 
mulai mengerti kegiatan usaha 
Pertamina.  Bahkan yang 
tadinya ditanya siapa yang 
ingin bekerja di Pertamina, 
hanya 1 atau 2 siswa yang 
angkat tangan. Sete lah 
diberi wawasan, justru jadi 
banyak yang ingin bekerja di 
Pertamina,” kata Wahyu Dwi 
Sari.  Dan yang membuatnya 
bangga, antusiasme siswa 

dalam bertanya diapresiasi 
pengajar dari Pertamina. 

Hal senada disampaikan 
salah satu anggota t im 
P e r t a m i n a  M e n g a j a r, 
Indar Syah Putra.  “Kami 
surprise dengan antusiasme 
siswa SMAN 10 Malang. 
Keingintahuan mereka sangat 
tinggi mengenai Pertamina 
mulai Program Sobat Bumi, 
sejarah Pertamina, hingga 
proses eksplorasi mi nyak di 
darat dan laut. Kami bersyukur 
mendapat pengalaman ini 
karena di sini kita sharing dan 

memberikan pemahaman-
pemahaman selama bekerja 
di Pertamina,” tukas Indar 
Syah Putra. Para siswa di 
sekolah lain, seperti SMPN 
3, SMPN 5 dan SMPN 6 
juga mendapat kesempatan 
yang sama mendapatkan 
p e n g e t a h u a n  t e n t a n g 
Pertamina. 

Indar berharap sharing 
i n i  men j ad i  beka l  dan 
pengetahuan untuk para siswa 
sehingga lebih mencintai dan 
bangga akan produk dalam 
negeri.•aditYo     
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Kementerian eSdM Bentuk Tim reformasi Tata Kelola Migas
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jakarta – Pemerintah 
me lalui Kementerian Energi 
Sumber  Daya Manus ia 
(ESDM) memutuskan mem-
bentuk Tim Reformasi Tata 
Kelola Migas guna me-review 
seluruh proses perijinan dari 
hulu ke hilir, menata ulang 
kelembagaan yang terkait 
dengan pengelolaan Migas, 
mempercepat revisi UU migas, 
dan merevisi proses bisnis 
untuk mencegah adanya 
pemburu rente dalam setiap 
rantai nilai industri migas.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
kon ferensi pers yang ber-
lang sung di Kementerian 
ESDM, Minggu (16/11), 
Men teri ESDM Sudirman 
Said memaparkan cadangan 
migas Indonesia terus meng-
alami penurunan sejak tahun 
2001. Kegiatan eksplorasi 
tidak maksimal, tingkat pe-
ngembalian cadangan tak 
sampai 60 persen. Sejak 
tahun 1997 lifting terus me-
nurun dan lima tahun terakhir 
tidak pernah mencapai target.

Persoalan lainnya adalah 
kilang pengolahan minyak 
mengalami penuaan dan 
t idak  e f i s ien .  “Se lu ruh 
kilang kita yang dikelola 
oleh Pertamina mengalami 
penuaan yang akut, tidak 

efisien, dan kompleksitasnya 
rendah. Kilang kita hanya 
mampu mengolah crude 
tertentu dan produknya juga 
tidak bisa menghasilkan nilai 
tambah yang lebih baik,” ujar 
Sudirman.

Pihaknya juga menye-
butkan, sejak 5 tahun terakhir 
rata-rata kerugian kilang ter-
sebut mencapai Rp10 triliun 
per tahun.  

“Inilah yang kadang-ka-
dang memaksa Pertamina 
untuk melakukan impor dari-
pada memproduksi sendiri. 
Secara korporat, kami bisa 
mengerti, tetapi secara na-
sional ini problem besar,” 
lanjut Sudirman.

Selain i tu, cadangan 
ope ras i  BBM semak in 
me nurun dalam 10 tahun 
terakhir, dari 30 hari saat 
ini menjadi maksimal 18 
hari. Indonesia tidak punya 
cadangan strategis (strategic 
reserve) BBM. Indonesia 
merupakan importir BBM 
nomor 2 terbesar di dunia. 
”Dan jika tidak melakukan 
apapun akan menjadi importir 
ter besar,” tegasnya.  Di sam-
ping itu, program pem ba-
ngunan infra struk tur gas amat 
lam bat, menyebabkan ke-
tergantungan pada BBM 

Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan tentang tim reformasi tata kelola migas, 
di  Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Minggu (16/11).

begitu besar.
Karena i tu lah, untuk 

menga tasi masalah-masalah 
tersebut supaya tidak se makin 
memburuk dan ti dak terjadi 
krisis energi, pemerintah 
mem bangun sistem dengan 
menata regulasi dan membuat 
tata kelola yang baik. Salah 
satunya dengan membentuk 
Tim Reformasi Tata Kelola 
Migas pada 14 November 
2014 berikut surat yang telah 
dikirimkan ke BPKP un tuk 
memulai audit Tata Kelola. 

Menurut Sudirman,  Tim 
Reformasi Tata Kelola Migas 
yang diketuai oleh Ekonom 
Senior, Faisal Basri ini bersifat 
Ad Hoc dimana anggotanya 
terdiri dari pelaku internal, 
perwakilan dari stakeholders 
dan masyarakat agar menda-
patkan perspektif yang leng-
kap untuk menangani ma-
salah mafia migas. Dalam 
enam bulan ke depan di-
harapkan sudah ada reko-
mendasi ke pada Menteri 
ESDM.

S e m e n t a r a  M e n t e r i 
BUMN Rini Sumarno me-
nyam pa ikan  dukungan 
pe nuh terhadap program 
Menteri ESDM sehubungan 
dengan pembentukan tim 
tersebut. Pihaknya merasa 

turut berkepentingan meng-
ingat pengelolaan Pertamina 
sebagai BUMN ke depannya 
sangat bergantung pada 
aturan main usaha migas.
Sehingga mana jemen Perta-
mina pun dapat bergerak 
se cara transparan dan pro-
fesional karena Pertamina 
se bagai perusahaan mem-
punyai potensi untuk menjadi 
50 besar di dunia.

“Kami dari Kementerian 
BUMN sangat berharap 
temuan-temuan ataupun  
usul an-usulan dari tim re-
formasi ini dapat diman-
faatkan sebagai pintu masuk 
untuk merevital isasi dan 
me restrukturisasi BUMN di 
bidang migas sehingga kami 
dapat membentuk mana-
jemen yang profesional dan 
dan berstandar internasional. 
Nantinya, Pertamina dan PGN 
betul-betul dapat me miliki 
kompetensi se cara global 
dan menjadi ke banggaan kita 
semua,”  te gas Rini.

Ketua T im Reformasi 
Tata Kelola Migas Faisal 
Basri mengungkapkan, ti-
dak menutup kemungkinan 
timnya akan bekerja sama 
dengan Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI) 
sebagai partner. Dalam EITI 

sendiri merupakan gabungan 
kerja sama antara pemerintah 
dan juga berbagai LSM dan 
masyarakat.

 “Kita mencoba untuk 
ban tu pemerintah untuk 
mem  perkuat institusi penge-
lolaan migas. Institusi itu 
ada lah trigger bagi trans-
paransi, penguatan itu ada 
di transparansi, akuntabilitas, 
dan efektif itas. Kegiatan 
migas banyak yang efektifitas 
rendah. Kami pun ingin mena-
warkan, migas ini bukan se-
bagai energi namun juga 
ujung tombak industrialisasi,” 
ungkap Faisal Basri.

Adapun tugas pokok tim 
ini, yaitu (1) mengkaji seluruh 
kebijakan dan aturan main tata 
kelola migas dari hulu hingga 

hilir yang memberi peluang 
maf ia migas beroperasi 
secara leluasa. Kebijakan 
dan a tu ran  ma in  yang 
teridentifikasi menyuburkan 
praktik mafia migas akan 
dihapus dan atau diubah;  (2) 
menata ulang ke lembagaan, 
termasuk di dalamnya me-
motong ma ta rantai birokrasi 
yang ti dak efisien;  (3) mem
per cepat revisi UU Migas 
dan memastikan seluruh 
sub stansinya sesuai dengan 
kon s titusi dan memiliki ke -
berpihakan yang kuat ter-
hadap kepentingan rakyat; 
dan (4) mendorong lahir-
nya iklim industri migas di 
Indonesia yang bebas dari 
para pemburu rente di setiap 
rantainilai aktivitasnya.•irli
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pTK Tanam Mangrove 
di pulau ngenang
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Bantuan untuk Korban erupsi Gunung Sinabung 
Terus digulirkan
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Bantuan untuk korban erupsi Gunung Sinabung terus disalurkan ke posko-posko 
pengungsian.

pSGaS dukung 
pembangunan Taman 
Kota prabumulih
prabumuliH – Sebagai bagian dari kegiatan CSR, PT. 
Perta-Samtan Gas (PSGAS) berpartisipasi dalam pembangunan 
Taman Kota Prabumulih dengan mem berikan bantuan dana 
Rp540 juta. 

Pemberian bantuan ini diawali dengan pe nan da tanganan 
MoU Kerja Sama Pembangunan Taman Kota antara President 
Director PSGAS, Suprapto Soemardan dan Walikota Pra-
bumulih, Ir. H. Ridho Yahya MM. 

Suprapto menuturkan, bantuan tersebut me rupakan kon-
tribusi perusahaan secara langsung untuk keindahan kota.•psgas 

subang-Workshop di se-
kolah-sekolah yang masuk 
dalam ring kerja Pertamina 
EP Asset 3 sudah menjadi 
agenda khusus dalam pe-
nerapan  p rogram CSR 
perusahaan.  Salah satunya 
adalah Workshop Kesehatan 
Lingkungan Sejak Dini.

Hampir semua sekolah 
setingkat SMP dan SMU 
di semua kabupaten yang 
merupakan wilayah kerja 
Pertamina EP Asset 3 telah 
melaksanakan keg iatan 
tersebut. Kegiatan workshop 
ini telah berlangsung sejak 
3 tahun la lu. Baru-baru 
ini kegiatan serupa juga 
dilaksanakan di salah satu 
sekolah kejuruan/SMK yang 
berada di wilayah kerja Oil 
and gas Transportation (OGT).  
Yaitu di Sekolah Menengah 
Kejuruan Terpadu Bangun 
Persada Subang, Kecamatan 
Blanakan.

Selain menyampaikan 

Workshop Kesehatan lingkungan 
untuk Siswa SMK Subang

materi tentang kesehatan 
lingkungan, kegiatan tersebut 
juga diberikan materi kese-
lamatan oleh HSSE OGT 
Asset 3, pencegahan nar-
koba, kewirausahaan dan 
sesi motivasi yang disam-
paikan oleh Bang Haq.  Ban-
tuan berupa buku-buku ba-
caan kewirausahaan dan 
ban tuan tanaman diberikan 
oleh Pertamina EP Asset 
3, yang diserahkan oleh 
Asset 3 Government and PR 
Astman, Dian Hapsari Firasati, 
yang sekaligus dilakukan 
penanaman di lahan milik 
sekolah tersebut.

Kegiatan serupa diha-
rapkan akan terus berlanjut 
sehingga kebiasaan menjaga 
kesehatan lingkungan da-
pat diterapkan di sekolah 
ter  sebut,  dan u jungnya 
adalah menjadikan sekolah 
tersebut sebagai sekolah 
“Adiwiyata”.•gie
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batam - Pertamina Trans Kontinental bersama 
Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(KP3K), Kementrian Kelautan dan Perikanan serta 
masyarakat yang tergabung dalam Kelompok 
Usaha Bersama, secara berkesinambungan 
me nata lingkungan pesisir kawasan Pulau 
Ngenang, Batam. Warga pulau tersebut antusias 
dalam mengikuti bimbingan teknis penguatan 
kelembagaan serta pendampingan  teknik 
menanam Mangroove oleh Para Penyuluh Dit. 
PMPU di Balai Desa Ngenang Kecamatan Nongsa, 
Batam. Kegiatan ini melibatkan komunitas aktif, 
semai, tanam dan pelihara yang sejak 2013 
bekerja sama dengan PTK dalam menyukseskan 
program Penananam 100 Juta Pohon. 

Sebelum PTK dan KP3K - KKP memberikan 
pencerahan mengenai pentingnya tanaman Mang-
rove, warga seolah acuh terhadap keberadaan 
tanaman yang sebenarnya memiliki nilai tinggi 
dan bermanfaat bagi ekosistem khususnya 
di pesisir pantai. Minimnya kesadaran warga 
terhadap pentingnya sinergi flora dan fauna di 
wilayah sekitar pantai disinyalir menjadi salah 
satu penyebab masih rendahnya hasil tangkapan 
nelayan pulau Ngenang. 

 Karena itu, PTK menyerahkan bibit mangrove 
kepada nelayan beserta warga Pulau Ngenang 
yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama 
(KUB).  Mereka diberi tugas utama meliputi pem-
bibitan dan pemeliharaan mangrove yang sudah 
ditanam di beberapa titik kawasan pemukiman 
nelayan di beberapa RW. 

Pada 2013, sebanyak 50.000 pohon mangrove 
ditanam di pulau tersebut. Sementara tahun ini 
ditanam kembali sebanyak 25.000 mangrove.

Sekretaris Kelurahan Ngenang Sulaiman, 
mengapresiasi kepedulian PTK pada warganya. 
“Semoga semangat penghijauan dapat melahirkan 
lebih dari banyak lagi Kelompok Usaha Bersama 
yang peduli akan ekosistem flora dan fauna di 
pulau ini,” ujarnya.•ptk 

kabanjaHe –  Se jak 
erupsi Gunung Sinabung 
pertengahan September 
2013, pengungsi di Tanah 
Karo belum sepenuhnya 
kembali ke rumah masing-
masing. Dan terkait erupsi 
yang kembali terjadi di 
minggu akhir Oktober hingga 
minggu pertama November 
2014, jumlah pengungsi 
se makin bertambah.  Untuk 
itulah, Marketing Operation 
Region I melalui SME & 
SR Partnership Program 
Region I  dalam program 
“Pertamina Peduli”, Rabu 
(12/11) kembali menyalurkan 
bantuan logist ik seni lai 
Rp100 juta di delapan titik 
pengungsi Sinabung.

Bantuan berupa beras 
3.570 Kg, ikan teri 188 kg, 
minyak goreng 292 liter, mie 
instan 296 dus, telur 122 
papan, kecap 290 botol, 
teh 180 kotak, sabun mandi 
935 batang, sikat gigi 2.475 
buah dan pasta gigi 775 
buah. Bantuan tersebut 
di salurkan di delapan titik 
pengungsi yang dirasakan 
membutuhkan, yakni GBKP 
Kota Berastagi, Klasis GBKP 
Berastagi, KWK Berastagi, 
GBKP Simp VI Kabanjahe, 
Paroko G.Katolik Kabanjahe, 
UKA Kabanjahe 2 dan UKA 
Kabanjahe 3.

Area Manager SME&SR 
Partnership Program Sum-
bagut, Amrun Mahda di-
dampingi Senior Super-
visor External Relation, 

Zainal Abidin menyatakan, 
Pertamina turut prihatin atas 
musibah erupsi Sinabung, 
yang kembali terjadi dan 
masyarakat yang menempati 
lokasi pengungsian ber-
tambah. 

“Sebagai  wujud ke-
prihatinan dan ke pe dulian 
perusahaan, kami kembali 
menyalurkan bantuan berupa 
beras, ikan teri, minyak 
goreng dan lain-lain. Bantuan 
serupa sudah kami berikan 
sebelumnya dan sangat 
d i rasakan  man faa tnya 
oleh pengusngsi. Karena 
itu, agar bantuan ini tepat 
guna dan tepat sasaran 
dangan memberikan secara 
langsung di posko-posko 
peng ungsian,” ujar Amrun 
Mahda.

Sementara itu, Koor-
di nator Posko UKA Ka-
ban jahe 3 F.L Sur bakt i 
meng ucapkan terima kasih 
kepada Pertamina yang telah 
memberikan ke pe dulian nya 
kepada para pengungsi. 
“Pertamina sudah sering 
m e m b e r i k a n  b a n t u a n 
sehingga kami tidak pernah 
kekurangan lo gistik”, ungkap 
Surbakti.

Hal yang sama juga 
diung kapkan o leh Iyan 
Tarigan, Staff logsitik Posko 
Erupsi Gunung Sinabung 
yang mener ima se cara 
langsung bantuan Per tamina 
untuk para pengungsi.

Sebelumnya rombongan 
“Pertamina Peduli” terdiri dari 

tim SME & SR Partnership 
Program Region I  dan tim 
External Relation MOR I 
dilepas oleh Pjs General 
Manager MOR I  Nurhadiya 

di depan Kantor Pertamina 
Marketing Operation Region 
I  Medan menuju posko 
bencana pengungsi erupsi 
Gunung Sinabung.•Wali



CORPORATE
social responsibilitY

7No. 46
Tahun L, 24 November 2014pertamina foundation 

rangkul Kepala daerah
Menata lingkungan di pesisir Teluk naga

Bersama masyarakat, secara berkesinambungan Pertamina menata lingkungan 
pesisir kawasan Teluk Naga, Tangerang.
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tangerang - Pertamina 
bersama masyarakat, se-
cara berkesinambungan 
me nata lingkungan pesisir 
kawasan  Te l uk  Naga , 
Tangerang. Kegiatan yang 
dilaksanakan sejak tahun 
2012 di Desa Muara dan 
Lemo, telah menghimpun 
inisiatif masyarakat pesisir 
dalam menjaga pelestarian 
lingkungan lewat komunitas 
aktif, semai, tanam dan 
pelihara.

Puluhan warga antusias 
melaksanakan kegiatan gelar 
kerja bakti menata lingkungan 
pesisir di Desa Muara dan 
Lemo, Kecamatan Teluk 
Naga, pada (22/10).

Kegiatan tersebut meli-
bat kan komunitas akf i f , 
semai, tanam dan pelihara 
yang sudah dua tahun 
terakhir bergerak bersama 
Pertamina, menghijuakan 
kawasan pesisir.

Mereka yang terl ibat 
tidak terbatas pada warga, 
tetapi juga para pemangku 
pemerintah desa, tokoh 
masyarakat, serta pemuda 
yang tinggal di Desa Muara 
dan Lemo, di sekitar Jl. Pipa 
Pertamina.

Gelar kerja bakti merupa-

kan kegiatan rutin warga, yang 
meliputi pembersihan sarana 
lingkungan, pemeliharaan 
pohon mangrove, pena-
nam an pohon buah di ka-
wasan hunian warga, ser-
ta peninjauan model sa-
rana instalasi pembibitan 
mangrove di Desa Lemo.

Manager CSR Pertamina 
Ifki Sukarya menjelaskan, 
kegiatan tanggung jawab 
sosial ini diawali dengan 
meng himpun inisiatif ke-
pedulian masyarakat pesisir 
dalam wadah komunitas 
aktif, semai, tanam dan 
pelihara.

Pertamina bekerjasama 
dengan Lembaga Bina 
Lingkungan dan Landskap 
Tri sakti, menggugah ke-
sadaran masyarakat untuk 
bersama-sama memikirikan 
dan melakukan sesuatu yang 
bermanfaat bagi lingkungan 
sekitar.

Diawali pendampingan 
yang dilakukan sejak tahun 
2012 di Desa Muara dan 
Le mo, dengan program pe-
nelitian, pendidikan serta 
rehabilitasi mangrove. Ma-
sya rakat pun mulai menanam 
mangrove  d i  kawasan 
ban  taran sungai, tambak 

dan pantai. Hingga tahun 
2013, kegiatan aktif ini telah 
mencatatkan penanaman 
mangrove sebanyak 75.000 
pohon. Sementara pada 
ta hun 2013-2014 telah 
ditanam 130.000 mangrove 
dengan bentangan luas area 
tanam meliputi Desa Muara 
109 ha dan Desa Lemo 35 
ha.

Lu rah  Desa  Mua ra 
Kecamatan Teluk Naga, 
Muhamad Yasin mengatakan, 
kegiatan komunitas aktif 
yang menanam mangrove 
di kawasan pesisir, juga 
diikuti dengan kelompok 
semai dengan membangun 
sentra pembibitan mangrove 
di Desa Muara dan Lemo. 

Kini lebih dari sepuluh ke-
lompok semai ,  lah i r  d i 
kawasan tersebut, sehingga 
menjadikan kawasan tersebut 
sebagai sentra industr i 
pembib i tan  mangrove . 
“Sentra pembibitan di Desa 
kami sudah menjadi tujuan 
beberapa perusahaan yang 
mencari bibit mangrove un-
tuk berbagai kegiatan peng-
hijauan atau pemulihan eko-
sistem pesisir,” jelas Yasin.

Kini dengan berkem-
bang nya sentra industri 
pem bibitan, kawasan Desa 
Muara dan Lemo mulai 
d ikembangkan sebagai 
desa wisata mangrove, yang 
dilengkapi dengan saung 
pendidikan mangrove.•dsu

jakarta-Peran pemerintah daerah dalam 
mendorong peningkatan mutu sekolah memiliki 
posisi strategis. Namun begitu, sinergi dengan 
pihak lain sangat penting untuk menjamin kon-
tribusi terhadap sekolah benar-benar terjadi. 

“Karena itulah Pertamina Foundation 
mengajak pemerintah kota atau pemerintah 
kabupaten untuk ambil bagian dalam program 
Sekolah Sobat Bumi,” tegas Direktur Pendidikan 
Pertamina Foundation Ahmad Rizali di Jakarta, 
Selasa (18/11).

Sekolah Sobat Bumi Tahun 2015 meru-
pa kan kelanjutan dari program Sekolah 
Sobat Bumi tahap sebelumnya, yang telah 
berlangsung dari  tahun 2012. Pada program 
Sekolah Sobat Bumi tahap pertama, sekolah 
peserta adalah hasil seleksi dari sekolah 
penerima Adiwiyata Mandiri.

Untuk program tahun 2015, Pertamina 
Foundation memberikan kesempatan kepada 
wali kota atau bupati se-Indonesia untuk ambil 
bagian dalam program ini. Jangka waktu 
program tahap kedua akan berlangsung hingga 
2017 mendatang.

“Dengan skema baru ini, kita berharap akan 
lebih banyak lagi sekolah yang tidak hanya 
me  mentingkan faktor pendidikan, tetapi juga 
kepedulian terhadap lingkungan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, program Sekolah 
Sobat Bumi merupakan integrasi program 
capacity building (good school government, 
education for sustainable development dan 
leadership) dengan sebuah proyek fisik yang 
ditetapkan berdasarkan kebutuhan kota/
provinsi.

Adapun proyek yang dapat dipilih se-
suai kebutuhan adalah energi terbarukan, 
transportasi ramah lingkungan, dan penge-
lolaan limbah, sumber daya hayati, serta kantin 
terpadu.

Dengan penerapan program-program 
ini, imbuh Rizali, sekolah diharapkan dapat 
menjadi basis pelaksanaan program dalam 
mengukuhkan komitmen pembentukan ka-
rakter generasi Sobat Bumi melalui jalur pen-
didikan. 

“Kami berharap program ini dapat men-
dorong lebih banyak lagi sekolah hijau di 
Indonesia,” ujar Rizali.

Mengenai pelaksanaan program Sekolah 
Sobat Bumi tahap pertama, Staf Ahli Pendidikan 
Pertamina Foundation Rida Hesti Ratnasari 
mengatakan, program ini telah memfasilitasi 
17 Sekolah Adiwiyata Mandiri, yang terdiri atas 
7 SD, 5 SMP, 3 SMA, dan 2 SMK. Sekolah-
sekolah tersebut masing-masing membina 
10 sekolah lain untuk berbagi pengalaman 
mempraktikkan pendidikan kehidupan ramah 
lingkungan. Dengan demikian, secara total, 
program ini telah menaungi sebanyak 187 
sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Persyaratan lebih lanjut untuk meng-
ikuti program ini bisa dilihat di situs per-
taminafoundation.org. Pengumuman, pem-
berian penghargaan, serta penanda tanganan 
MoU terhadap kota atau kabupaten yang 
ter pilih dalam program ini akan dilakukan 
da lam rangkaian acara Festival Sobat Bumi 
2014 yang diselenggarakan pada bulan De-
sember bertepatan dengan peringatan HUT 
Per tamina.•pertamina foundation

semarang – Sebagai 
ben tuk kepedulian dalam 
mengatasi persoalan ling-
kungan ,  dengan  ca ra 
mem  perbanyak dan mem-
percepat resapan air serta 
mening katkan kesuburan 
tanah di Kota Semarang, 
SME & SR Partnership 
Program Pemasaran Region 
IV Jateng & DIY bekerja 
sama dengan Kodim 0733 
BS Semarang membuatkan 
5.000 lubang biopori yang 
tersebar di be berapa wilayah 
Kota Semarang, (30/9).

Kegiatan peduli l ing-
kungan ini merupakan  rang-
kaian acara Karya Bhakti 
TNI memperingat i  HUT 
ke-69 TNI dan HUT ke-
64 Kodam IV Diponegoro. 
Selain pembuatan biopori 
juga dilakukan  upaya peng-
hijauan dengan bantuan bibit 

pertamina dan Kodam IV diponegoro 
Buat 5.000 lubang Biopori

tanaman berupa 5.000 ba-
tang trembesi, 5.000 batang 
sengon, 5.000 batang Ma-
honi, 5.000 batang Jati, 
5.000 batang Durian. 

Acara Karya Bhakti TNI 
dihadiri oleh GM Marketing 
Operation Region IV Jateng & 
DIY Subagjo Hari Moeljanto, 
Pangdam IV Diponegoro 
Mayjen TNI Sunindyo, serta 
Rektor Universitas Negeri 
Se marang Prof. Fathur 
Rokhman M. Hum. 

Menurut Subagjo, ban -
tuan ini merupakan ben-
tuk ke pedulian Per tamina 
t e rhadap  l i ng  kungan , 
khususnya ling kungan di 
wilayah  Se ma rang. 

“Kerja sama yang ber-
langsung pada penghujung 
September ini selain pem-
buatan lubang biopori juga 
penyediaan ribuan bibit 

tanaman untuk penghijauan. 
Pembuatan lubang biopori, 
sangat  pent ing  untuk 
menciptakan pori-pori tanah 
yang akan meningkatkan 
daya resap air pada ta-
nah. Dampaknya akan 
menghidupi fauna dalam 
tanah penyebab kesuburan” 
ujarnya.

Pangdam IV Diponegoro 
Sunindyo menyambut baik 
kerja sama antara Per-
tamina dengan Kodam IV 
Diponegoro dalam mem-

bantu masyarakat untuk 
mengatasi permasalahan 
lingkungan. 

“Keberadaan lubang 
biopori ini sangat membantu 
m e n g a t a s i  p e r s o a l a n 
banjir di Kota Semarang. 
Meski dibuat pada musim 
kemarau, lubang biopori ju-
ga memiliki manfaat sebagai 
rongga vent i las i  tanah 
yang erat kaitannya untuk 
menjaga kesuburan tanah”, 
jelas Sunindyo.•mor iv 
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judul   : sepanjang Hayat bersama  
    rakyat : 100 tahun sultan  
     Hamengku buwono iX
penerbit  : kompas
editor  : julius pour dan nur adji
kolasi  : xii/348p/il/21cm 
isbn  : 978-979-709-634-2

Buku yang diberi judul “Sepanjang Hayat Bersama 
Rakyat” ini berisi catatan kesaksian sejumlah tokoh 
nasional, rekan, sahabat dan kerabat yang pernah 
mengenal langsung sosok almarhum Sultan Hamengku 
Buwono IX. Mereka antara lain Prof. Dr.  Widjojo Nitisastro, 
Prof. Dr. Emil Salim, Prof. Dr. J.B. Sumarlin, Dr. Azwar 
Anas, Dr. Ir. Hartarto, Joop Ave, Laksamana (Purn.) 
Muhtaryono, R. Sudomo Sunaryo, Letnan Jendral (Purn.) 
Moetojib, Jakob Oetama dan St. Sularto.

Buku ini terdiri atas empat bagian. Bagian pertama, 
kedua dan ketiga berisi berita, opini atau tulisan lepas 
tentang Sri Sultan dan kegiatan yang dilakukannya, yang 
pernah dilakukan di media massa, dalam hal ini Kompas. 
Dapat pula dibaa kesaksian atas peranan Sri Sultan dalam 
menjadikan Yogyakarta sebagai bagian integral, menyatu, 
serta dengan demikian ikut menjamin tegaknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dan bagian keempat berisi 
kesan dari rekan-rekan dan orang-orang yang pernah 
dekat dengan Sri Sultan.

Sultan Hamengku Buwono IX telah membuka pintu 
Yogya untuk menampung warga masyarakat dari seluruh 
penjuru Indonesia. Bahkan, dengan tangan terbuka, 
beliau menerima Pemerintah Republik dalam hari-hari 
suram, selama berlangsung Perang Kemerdekaan 
Indonesia, ketika di Jakarta para republiken terusir dari ibu 
kota mereka oleh kekuatan kolonialis Belanda, sehingga 
menjadikan munculnya sebuah pertanyaan, “Apa jadinya 
dengan Republik Indonesia andaikan Sultan Hamengku 
Buwono IX saat itu tidak turun tangan?”

Kesediaan sultan dalam menampung pemerintah 
Republik telah tumbuh menjadi inpirasi semangat 
perjuangan kemerdekaan. Tercermin antara lain dalam 
kata-kata Bung Karno, kalimat yang sepanjang zaman 
tidak pernah bisa dihapuskan, “Yogyakarta menjadi 
terkenal karena perjuangannya…”

Secara garis besar buku ini mengungkap latar 
bela kang sejumlah keputusan politik yang pernah 
dibuat Sri Sultan HB IX, antara lain mengapa sultan 
langsung menyatakan Yogyakarta bagian dari Republik 
begitu Indonesia diproklamasikan? Apa alasan sultan 
menyediakan Yogyakarta sebagai Ibu Kota Perjuangan 
bagi pemerintah Republik yang sedang terusir dari 
Jakarta? Mengapa sultan bersedia menampung ribuan 
mahasiswa dari seluruh penjuru tanah air dan dengan 
sengaja membuka tembok keraton Yogyakarta agar 
kegiatan Universitas Gajah Mada bisa berjalan? Dan, apa 
yang sebenarnya terjadi dalam serangan umum, 1 Maret 
1949?•perpustakaan
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Periode tahun 2013-2014 telah menjadi tonggak penting bagi eksistensi Kriteria Kinerja 
Ekselen Pertamina (KKEP) sebagai pedoman penilaian dan peningkatan kinerja Unit Bisnis/
Unit Operasi/Anak Perusahaan. Selama periode itu, KKEP telah berhasil membuktikan bahwa 
kriteria kinerja ekselen karya insan mutu Pertamina ini telah lebih baik dari kriteria yang digunakan 
sebelumnya, lebih simple namun tetap komprehensif dalam memotret kinerja perusahaan. 

Selama periode itu, sebanyak 27 UB/UO/AP telah dinilai kinerjanya berdasarkan kriteria KKEP 
dengan 4 fokus strategisnya yaitu: kepemimpinan dan keberlanjutan bisnis, operasional ekselen, 
fokus tenaga kerja, dan fokus pelanggan. Di samping proses penilaian itu, dilakukan juga proses 
tindak lanjut terhadap feedback report yang diterima masing-masing UB/UO/AP yang hasilnya 
di monitor setiap triwulan.

Kehadiran KKEP ini telah membuktikan bahwa kita mampu menciptakan sistem yang 
lebih baik, dan diharapkan 
dapat berdampak posit if 
ba gi kemajuan perusahaan 
saat ini dan mendatang. 
Kehadiran KKEP ini sekaligus 
juga sebagai pesan bahwa 
kita harus lebih percaya diri 
dengan kemampuan yang 
dimi l ik i  dan menghapus 
mentalitas follower dengan 
berhenti menganggap bahwa segala sesuatu yang berasal dari luar itu pasti hebat. Belum tentu! 
Kita jangan pernah mau terjebak menjalankan sesuatu yang high effort, high cost, dan low impact 
bagi perusahaan ini. 

Disadari bahwa sebagai entitas bisnis yang strategis dan menarik, saat ini kita tengah 
dikepung oleh suatu bentuk bisnis image yang secara intensif menawarkan berbagai macam 
sistem. Itu sah saja di abad keterbukaan informasi ini, namun hal itu haruslah disikapi dengan 
kesadaran untuk selektif dalam memilih dan membangun semangat kemandirian agar tidak 
terjebak dalam ketergantungan terus menerus karena itu semua itu pasti biaya yang tidak murah. 
Semangat kemandirian diperlukan untuk dapat membangun identitas korporat yang penting bagi 
terwujudnya Pertamina sebagai Energizing Asia 2025. Untuk itulah KKEP hadir dengan harapan 
dapat menjadi trigger bagi terwujudnya identitas perusahaan dimaksud dan best practice bagi 
pencapaian kinerja ekselen perusahaan pada umumnya.

Sesuai dengan road map PQA, periode kedua di tahun 2015 - 2016 mendatang adalah masa 
bagi penguatan KKEP sebagai pedoman praktis pencapaian kinerja ekselen dan world class, 
sekaligus masa eksternalisasi KKEP di kancah Nasional. Untuk itu pada tanggal 12-14 Nopember 
2014 lalu telah dilakukan penajaman terhadap persyaratan kriteria KKEP dan sistem penilaiannya. 

Proses ini melibatkan 12 orang Senior Examiner 
dan beberapa orang Pakar sebagai penguji. 
Penguatan KKEP akan dilanjutkan diawal tahun 
mendatang dengan melibatkan beberapa pakar 
dari perguruan tinggi terpilih. Hal ini dimaksudkan 
agar manfaat KKEP tidak hanya terbatas untuk 
internal Pertamina saja namun juga untuk pihak 
eksternal yang lebih luas termasuk kalangan 
akademisi. 

Insan Mutu !!! Semangat…Hebat !!!
Pertamina !!! Jaya…Jaya!!!

Dalam rangka proses pengelolaan sertifikasi 
telah dibentuk Komite Manajemen Sistem Standar 
(KMSS) yang fungsinya  mengatur penerapan sistem 
standar manajemen yang ada di perusahaan untuk 
terciptanya efektivitas dan efisiensi penerapan sistem 
standard dan proses bisnis di semua fungsi-fungsi 
perusahaan. Peran KMSS ke depan akan ditingkatkan 
adalah menjadi badan sertifikasi serta sebagai badan konsultasi implementasi 
dan presertifikasi. 

Saat ini KMSS telah mengeluarkan 
tiga  rekomendasi penerapan sistem 
standar secara terintegrasi secara 
vertikal dan horizontal, yaitu satu 
rekomendasi untuk PT Pertamina 
EP dan dua rekomendasi untuk PT 
Pertamina Geothermal Energy.

 Sebagai  persiapan untuk me-
wujudkan  KMSS sebagai  lembaga 

sertifikasi Perusahaan, maka pada tanggal 12 – 15 Nopember 2014 telah 
diselenggarakan Workshop  Review Prosedur Akreditasi KMSS bekerjasama 
dengan Badan Sertifikasi Eksternal. Workshop ini diikuti oleh wakil fungsi yang 
expert di bidang sistem standar sesuai penugasan dalam SP Direktur Umum 
No-01/I00000/2014-S0 tanggal 06 Maret 2014.

Tujuan dari   workshop review 
prosedur proses akreditasi adalah 
mempersiapkan proses bisnis 
sertifikasi yang dimulai dengan 
permintaan sertifikasi client hingga 
penerbitan sertifikasi. 

Secara garis besar hasil dari 
konsinyering meliputi prosedur 
implementasi sertifikasi  yang 
disesuaikan dengan Manajemen 
Sistem Tata Kerja Perusahaan  
sesuai yang  dipersyaratkan oleh ISO 17021 terdiri dari :
1. Pedoman yaitu pedoman Mutu KMSS dan pedoman Aplikasi Logo ;
2. Beberapa TKO yang menggambarkan proses prosedur antar fungsi seperti   

Penerbitan Sertifikat,  Proses Banding,  Konflik Kepentingan dan lain  lain;
3. Beberapa  TKI sebagai pedoman pelaksanaan tugas Auditor, Planner, 

Reviewer sertas pihak pihak yang berkepentingan contoh: Penyelenggaraan 
Audit,  Perhitungan Audit, dan lain lain.
Semoga langkah awal ini dapat menjadikan inspirasi pola pikir positif bagi 

para pekera dan manajemen terhadap sistem standar dalam mewujudkan 
proses bisnis yang lebih efektif dan berkelas dunia dengan penerapan sistem 
standar yang tepat.

Melalui Pedoman, TKO dan TKI terkait proses sertifikasi, diharapkan dapat 
mengatur efektivitas penerapan standar di seluruh UO/UB/AP. Sertifikasi bukan 
lagi bentuk gagah - gagahan saja tetapi benar benar jelas manfaatnya bagi 
peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan.

Do What You Write
 Write What You Do

Komite Manajemen Sistem Standar: 
lebih peduli pada Standar

Oleh Hilda Yanti – Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Oleh : Annisrul Waqie – Quality Management Corporate, General Affairs Directorate

KKep: Semakin Sempurna… 
Semakin Mencerminkan Kinerja
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Pemerintah baru saja menaikkan harga BBM ber-
subsidi dan tarif daftar listrik (TDL). Untuk itu, kita 
harus semakin penghematan energi agar biaya 
hidup tidak semakin meningkat. Berikut 10 cara 
konkret menghemat energi.

1. Jangan menyalakan lampu di siang hari. Ini ber-
hubungan juga saat Anda membangun atau 
merenovasi rumah. Sebaiknya, buatlah rumah 
dengan jendela-jendela  yang me mungkinkan 
cahaya matahari masuk.

2.  Matikan lampu kamar saat tidur.

3.  Hanya nyalakan lampu saat Anda masuk ke 
suatu ruangan gelap, misal kamar mandi atau 
gudang.

4. Jika Anda menggunakan pompa air lis trik, 
penuhilah bak mandi dan seluruh ke butuhan 
kamar mandi dalam sekali waktu. Misal setiap 
pagi hari saja. Karena ‘tarikan’ listrik dari pompa 
air ketika pertama kali menyala, cukup memakan 
daya listrik.

5.  Mulai membuat jadwal mencuci dan me nye-
terika pakian secara teratur. Jangan mencuci 
atau menyeterika pakaian secara mencicil. Lebih 
baik dibuat jadwal, misal masing-masing dua 
kali seminggu untuk seluruh pakaian yang kotor.

6.  Jika Anda mengendarai mobil pribadi, berangkat 
kerja lebih pagi dan pulanglah lebih lambat 
agar terhindar jam macet. Kemacetan di jalan 
membuat bensin kendaraan Anda boros.

7.  Usahakan menggunakan peralatan listrik rumah 
tangga yang hemat listrik.

8. Tidur lebih awal. Selesaikan semua pekerjaan di 
kantor, jangan dibawa ke rumah. Selain Anda 
harus membayar energi dari desktop yang 
Anda nyalakan, waktu bersama keluarga juga 
cukup penting. Ini memang tidak meng hemat 
energi tetapi jika waktu Anda bersama keluarga 
optimal, dapat memberi Anda energi lebih untuk 
memulai hari esok dengan lebih baik.

9. Jangan buang begitu saja kertas-kertas be-
kas. Tanamkan di benak Anda bahwa setiap 
Anda menggunakan kertas maka Anda telah 
menebang sebuah pohon.

10.Jangan manjakan tubuh Anda dengan ber-
kendara setiap keluar rumah. Jika tempatnya 
benar-benar jauh boleh saja Anda menggunakan 
kendaraan. Tetapi jika dekat, misalnya hanya 
5-10 menit perjalanan, lebih baik jalan kaki. 
Sekalian berolahraga untuk menyehatkan ba dan 
bukan?• http://kabarinews.com (yayat)

jakarta - Ketua Umum PWP Pusat Kania M. Afdal dan 
Ketua PWP Pusat Dyah Andri T. Hidayat menyalami siswa 
SMK Ar-Rahman saat memberikan bantuan sosial di Bintaro, 
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada (13/11).  Persatuan 
Wanita Patra Pusat Bidang Sosial & Budaya bekerja sa-
ma dengan SME & SR Partnership Program Pertamina 
melakukan bakti sosial dalam rangka memperingati 
masuknya tahun baru Muharam 1436H. PWP melakukan 
kunjungan di dua lokasi yang bertempat didaerah selatan 
Jakarta. 

Dengan mengangkat tema “Berbagi untuk Yatim”, PWP 
mengunjungi Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz AlQuran 
Bani Abbas di daerah Jombang. PWP memberikan bantuan 
dana sebesar Rp 50 juta  untuk pembangunan Mushola. 

PWP juga mengunjungi SMK Ar-Rahman dan mem-
berikan bantuan yang sama dan sarana untuk pe nunjang 
pendidikan.•priYo

pangkalan susu – Persatuan Wanita Patra Tingkat 
Wilayah PT Pertamina  EP  Asset 1 Pangkalan Susu 
Field mengadakan pengajian wirit Yasin dirangkai dengan  
pemberian santunan kepada 50 anak yatim yang berasal 
dari sekitar Pangkalan Susu Field, di RDP Field Manager, 
pada (14 /11).

Acara diisi dengan pembacaan wirit yasin, tausyiah 
oleh Ustadz Syafruddin dari Pangkalan Brandan, dan 
dengan santunan kepada anak yatim. 

Dalam tausiyahnya Ustadz Syafruddin mengingatkan 
sebagai orang beriman, keluarga besar Pertamina wajib 
bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
rezeki-NYA dengan cara pemberian zakat, infak dan 
sedekah kepada yang berhak menerimanya.

“Karena di dalam harta yang kita miliki ada hak 
orang lain dan berharap pemberian santunan ini dapat 
dilaksanakan secara rutin “: himbau Syafruddin.

Sementara Ketua PWP Tingkat Wilayah PEP  
Asset 1 Pangkalan Susu Field Rosdeni Dirasani Thaib 
mengucapkan  terima kasih kepada anggota perwiritan 

yasin PWP yang telah menginfakkan  sebagian  rezekinya 
untuk diberikan kepada anak yatim. 

”Semoga santunan ini dapat menambah keceriaan 
anakanak yatim yang kita sayangi,” ujar Rosdeni.•pep 

pangkalan susu

Ketua PWP Tingkat Wilayah PT Pertamina  EP  Asset 1 Pangkalan Susu 
Field Rosdeni Dirasani Thaib beserta  perwakilan pengurus foto bersama 
anak yatim.

pWp ru VI adakan Kursus Membuat Hantaran pengantin
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balongan – Dalam sebuah momen pernikahan di In-
donesia, hantaran untuk pengantin dianggap menjadi hal 
wajib yang harus dibawa mempelai pria untuk mempelai 
wanita. Hantaran pernikahan biasanya adalah benda 
yang terdiri dari beraneka macam barang yang dikemas 
dan dirancang sedemikian rupa dan diberikan pada saat 
acara lamaran atau prosesi pernikahan. Kini, membuat 
hantaran pengantin bisa dijadikan sebagai sarana mata 
pencaharian.

Momen inilah yang dilirik PWP Tingkat Wilayah RU VI 
Balongan dengan menggelar kursus singkat membuat 
hantaran pengantin di Gedung Patra Ayu, Perumahan 
Bumi Patra Indramayu, Kamis (6/11). Kegiatan yang 
dilaksanakan oleh PWP Bidang Pendidikan ini diikuti sekitar 
70 anggota PWP dari berbagai fungsi di RU VI Balongan. 

Lita Sutarwo dari YPKP Jakarta hadir sebagai nara-
sumber dan memberikan tutorial membuat hantaran pe-
ngantin dengan berbagai bentuk yang menarik, seperti 
bentuk bebek dari mukena. Para peserta pun sangat 
antusias membuat hantaran pengantin ini.

Ketua PWP RU VI Balongan, Ina Yulian Dekri dalam 
sambutannya menyampaikan, kursus ini digelar guna 

menambah keterampilan anggota PWP, sehingga  di 
saat ada kerabat yang akan menikah, mereka bisa mem-
buat hantaran sendiri. “Bahkan jika bisa meningkatkan 
keterampilan membuat hantaran tersebut bukan tidak 
mungkin bisa dijadikan peluang usaha,” ujar  Ina.

Menurut Lita Sutawo, bisnis hantaran pernikahan 
ini merupakan salah satu jenis peluang bisnis dengan 
modal kecil yang menjanjikan keuntungan besar bagi para 
pelakunya. Sehingga tidak heran bila belakangan ini banyak 
yang memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dengan 
modal kecil untuk mendapatkan tambahan penghasilan 
setiap bulan.•riki Hamdani
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direktorat pIMr dorong Semangat Berolahraga pekerja                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
jakarta -  Direktorat PIMR menyelenggarakan HSSE Meeting yang melibatkan semua fungsi yang ada di direktorat tersebut, 
dengan New Venture & Business Development bertindak sebagai tuan rumah. Acara berlangsung di Lantai 21 Gedung Utama 
pada Jumat (14/11).  Dalam acara tersebut, para pekerja mendapatkan pencerahan mengenai tips olahraga yang sehat dan 
nyaman. Selain itu, acara diisi dengan laporan aktivitas Bapor Seni Direktorat PIMR. Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur 
PIMR M. Afdal Bahaudin.•urip
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plt. direktur utama pertamina Tinjau SpB Vi-Gas di Bali                                                                                                                                             
                                                                                                                                          
denpasar – Plt. Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen meninjau fasilitas pengisian Vi-Gas di salah satu 
SPBU di Bali, Jumat (21/11). Peninjauan ini merupakan kegiatan Plt. Direktur Utama Pertamina guna memastikan 
kesiapan Pertamina dalam mendukung percepatan konversi BBM ke BBG. Untuk mendukung pengembangan 
pasar Vi-Gas di Indonesia, hingga saat ini Pertamina telah mengoperasikan SPB Vi-Gas di 11 SPBU di daerah 
Jabodetabek dan 3 SPBU di Bali •arYa
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aksi donor darah pT Tugu pratama Indonesia
jakarta -  Salah satu dari rangkaian program HUT ke-33, PT Tugu Pratama Indonesia (TPI)  menggelar acara donor 
darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), dengan tema “Share Your Blood Share Your Care”, di Kantor 
Pusat TPI, Jakarta, pada (17/11). Donor darah ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk membantu PMI 
yang saat ini masih membutuhkan banyak sumbangan darah dari pendonor. Karena itu, TPI menjadwalkan setahun sekali 
menjalankan program rutin donor darah untuk sesama. Acara dibuka oleh Presiden Direktur TPI Yasril Y.Rasyid dan dihadiri 
pekerja TPI, Tugu Grup, serta klien/relasi. Dari total 327 peserta yang mendaftar, hanya 296 kantong yang diterima.•tpi
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Generasi Baru BKjT ru IV cilacap 
cilacap – Pjs. GM RU IV Jadi Purwoko membuka Program Bimbingan Kerja Juru Teknik (BKJT) RU IV tahun 2014 
di Gedung Griya Patra Cilacap, pada 1 Oktober 2014. Hadir dalam kesempatan tersebut seluruh tim manajemen serta 
section head dari beberapa fungsi untuk menyaksikan bibit baru RU IV Cilacap. Peserta BKJT terdiri dari 125 orang yang ke 
depannya siap ditempatkan di seluruh fungsi operasional kilang RU IV maupun lokasi project. Sebelum melakukan pekerjaan 
sesungguhnya, para pekerja dibekali dengan pendidikan dan pelatihan selama dua minggu serta kerja praktek dengan 
akumulasi total selama enam bulan. Peserta akan dibimbing oleh mentor yakni para section head yang berpengalaman 
di bidangnya masing-masing. HR Area Manager RU IV Didin Mujahidin menuturkan tujuan penyelenggaraan rekruitmen 
BKJT ini adalah untuk menjaring tenaga kerja yang berasal dari SMA/SMK dengan keahlian khusus guna ditempatkan 
di bagian operator kilang RU IV. “Kami sudah memiliki plot plan yang jelas untuk penempatan peserta BKJT sekaligus 
pengembangannya yang tergabung dalam program CPDP yakni Craft Professional Development Program.” jelasnya.• ru iv
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direktur pemasaran & niaga pertamina Sidak ke SpBu Surabaya                                                                                                                                         
                                                                                                                                              
surabaYa – Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di dampingi General Manager Marketing 
Operation Region (MOR) V Giri Santoso dan VP Retail Fuel Marketing Muchamad Iskandar menjelaskan kepada 
media cara pengukuran takaran BBM dengan menggunakan alat ukur (bejana ukur) saat inspeksi mendadak (sidak) ke 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Kayon, Surabaya, pada (6/10). Hanung mengingatkan, dalam 
menjaga motto “Pasti Pas” di SPBU-SPBU, Pertamina sangat tegas dalam menjaga  ketepatan takaran Bahan Bakar 
yang dijual sampai ke konsumen, dan mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran pelayanan yang dilakukan 
oleh SPBU yang dapat merugikan konsumen.•priYo



12No. 46
Tahun L, 24 November  2014KIPRAH

anak perusaHaan

BPS Refinery serius mendengarkan penjelasan mengenai kegiatan operasi PEP 
di lapangan.

GranITe Kunjungi 
Tambun field dan lokasi 
eksplorasi

BPS Refinery Site Visit ke pep asset 2
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pep Sangatta field Gencar Sosialisasi 
Bahaya narkoba ke pelajar

tambun – Teriknya panas matahari tidak 
menyurutkan semangat para peserta company 
visit melihat fasilitas produksi yang berada 
di Stasiun Pengumpul (SP) Tambun. Peserta 
company visit kali ini adalah mahasiswa Geologi 
Universitas Trisakti, UGM, Unpad, Undip dan 
UPN yang tergabung dalam GRANITE. Sekitar 75 
mahasiswa mengunjungi SP Tambun dan lokasi 
eksplorasi Pondok Mak mur (PDM) Development 
Project, (9/10). Mereka dibagi ke dalam dua 
kelompok yang bergantian mengunjungi SP dan 
lokasi eksplorasi yang berada di sumur PDM – A.

Rekan-rekan GRANITE sangat antusias 
mendengarkan pemaparan dari Adhyasa 
Humam, Junior Reservoir Engineer. Bidang 
Geologi yang mereka geluti memang banyak 
bersinggungan dengan dunia perminyakan di 
Indonesia terutama de ngan keadaan sub surface 
seperti jenis lapisan atau struktur batuan yang 
memang merupakan fokus studi ilmu geologi.

“Sharing seperti ini sangat dibutuhkan agar 
mahasiswa bisa mengetahui aplikasi ilmunya di 
lapangan,” ujar Taat, dosen pendamping GRA-
NITE.•ar 

prabumuliH - Sebagai 
pekerja baru Pertamina 
sudah seharusnya 27 peserta 
Bimbingan Profesi Sarjana 
(BPS) Refinery mengetahui 
keberadaan industri migas 
nasional secara umum dari 
Hulu hingga Hilir. Peserta 
Angkatan I/2014 ini telah 
memasuki tahap orientasi 
lapangan di berbagai unit 
operasi, yang salah satunya 
di Pertamina EP Asset 2.

Kedatangan rombongan 
BPS disambut oleh Asset 
2 HR Manager Kunsatrio di 
Ruang Diklat, Kamis (23/10), 
didampingi sejumlah Staff 
HR, SPRM, Prabumulih Field 
dan perwakilan dari RU III 
Plaju. Mereka melakukan 
site visit ke beberapa sumur/
stasiun pengumpul dan 
fasilitas produksi yang ada di 
lingkungan Asset 2, seperti di 
Prabumulih Field dan Limau 
Field.

Asset 2 HR Manager 
Kunsatrio mengapresiasi 
peserta BPS Pertamina 
ju rusan Re f ine ry  yang 
te lah memi l ih  Asset  2 
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sebagai tempat orientasi 
l a p a n g a n ,  s e k a l i g u s 
dalam rangka pengenalan 
industri migas yang ada 
di Prabumulih. “Semoga 
dalam kunjungan ini, adik-
adik banyak mendapatkan 
pengetahuan tambahan 
tentang proses bisnis dan 
pengelolaan industri migas 
di Asset 2, mulai dari tahap 
pencarian minyak, cara 
memproduksikan minyak 
dari sumur-sumur produksi, 
teknik pemboran, penyiapan 
SP dan fasilitas produksi 
hingga proses penyalurannya 
ke unit RU III Plaju,” ujarnya.

Senada dengan Kun-
satrio, pembimbing BPS 
RU III Plaju Husni Fahruddin 
menyebutkan, kedatangan 
peserta BPS ini merupakan 
bagian dari kurikulum pen-
didikan selama OJT (On 
the Job Training), baik yang 
dilakukan di kantor pusat 
mau pun ke unit-unit operasi. 
Setelah menjalani pendidikan, 
peserta akan disebar sesuai 
jurusan masing-masing ber-
samaan pengenalan unit 

operasi di RU III Plaju. 
Sementara Khairul Anam 

selaku Senior Evaluation & 
Performance Analyst, SPRM 
Asset 2 menyampaikan 
overview proses bisnis dan 
alur kegiatan di Pertamina 
EP, pengenalan struktur 
organisasi PEP Asset 2, 
karakteristik WKP, pemilihan 
sumur dan teknik produksi, 
visi misi Pertamina EP serta 
program-program CSR yang 
telah digulirkan perusahaan. 

U s a i  m e n d a p a t k a n 
pengarahan dari PEP Asset 
2, peserta BPS yang terdiri 
dari bagian produksi dan non 

produksi meninjau langsung 
fasilitas produksi yang ada SP 
2 Limau dan sumur produksi 
di struktur Limau.Selanjutnya 
mereka mengunjungi P3 
yang merupakan pusat 
p e n g u m p u l  p r o d u k s i 
terbesar di Asset 2.  Mereka 
mendapat penjelasan seputar 
keberadaan SP dan alur 
kerja dari proses penyaluran 
crude oil, termasuk minyak 
mentah dari mitra kerja yang 
ditransfer melalui pipe line 
dari P3 Prabumulih menuju 
titik serah di Km 3 Plaju untuk 
diproses lebih lanjut di Kilang 
Plaju.•pep asset 2

sangatta –  Menuru t 
penelitian Badan Narkotika 
Nasional (BNN), sebanyak 
22% pengguna narkoba 
di Indonesia meru pakan 
kalangan pela jar.  Untuk 
mengantisipasi semakin ter-
jerumusnya generasi muda 
bangsa, Pertamina EP (PEP) 
Sa ngatta Field menggelar 
sosialisasi bahaya narkoba 
kepada 250 pelajar SD dan 
SMP di Balai Desa Sangkima, 
Sangatta Selatan, Kabupaten 
Kutai Timur, pada (29/10). 

Acara yang dibuka oleh 
Pjs. Sangatta Field Manager 
Hendro Pratomo ini turut 
menggandeng Gerakan 
Nas iona l  Ant i  Narkoba 
(Granat) Kutai Timur, BNN 
Kutai T imur dan Satuan 
Reserse Narkoba Polres Kutai 
Timur serta Dinas Kesehatan 
setempat sebagai pemateri. 

Hendro menekankan 
pen tingnya membentuk ke-
sadaran anak-anak sejak 

dini untuk mencegah penya-
lahgunaan narkoba.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut Kasat Narkoba Kutai 
Timur  Jan Manto Hasiholan 
m e n j e l a s k a n  t e n t a n g 
pengetahuan dasar narkoba. 
Jan Manto mengungkapkan 
di dalam narkoba terdapat zat 
psikoaktif bernama amfetamin. 
Zat ini mempengaruhi kinerja 
saraf sehingga menyebabkan 
ketagihan secara psikologis.

Pada acara  in i  juga 
diumumkan 10 siswa se-

bagai duta Satuan Tugas 
(Satgas) Anti Narkoba. “Adik-
adik Satgas ini diharapkan 
dapat aktif melaporkan jika 
adanya jaringan peredaran 
dan pengguna narkoba di 
lingkungan sekitar,” pesan 
Jan Manto. 

S e m e n t a r a  H e r l a n g 
selaku Ketua Granat sangat 
berter ima kasih kepada 
Pertamina EP Sangatta Field 
yang te lah berkontribusi dalam 
membangun masyarakat ani 
narkoba•pputri

pSGaS Mencapai 100.000 MT 
pengiriman lpG via pipa
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palembang  –  Se j a k  k i l a ng 
berproduksi pada Mei 2013 hingga awal 
November 2014, secara keseluruhan 
ter catat PT. Perta-Samtan Gas (PSGAS) 
telah berhasil melakukan pengiriman 
LPG sebesar 275.000 MT. Yaitu, de-
ngan perincian 100.000 MT untuk area 
Sumbagsel dan 175.000 MT untuk 
area Sumatera dan sekitarnya, serta 
Kondensat sebesar 960.000 Bbl. 

Menurut President Di rector PSGAS 
Suprapto Soe mardan, pencapaian ini 
tidak terlepas dari kerja sama dengan 
stakeholder. “Kami berterima kasih 
kepada Direktorat Gas yang senantiasa 
memberikan du kungan, bantuan dan 
penga wasan dalam hal korporasi, dan 
kepada PEP sebagai penyedia feed 
gas; Pertagas sebagai gas transporter; 
Pertamina – ISC dan Domestic Gas 
Pulau Layang selaku pembeli dan 
penyalur LPG kepada masyarakat; RU-
III yang memberikan bantuan fasilitas 

termasuk jetty; serta pihak lain yang telah 
secara nyata membantu kami selama 
ini,” ujar Suprapto.

Menurutnya, hingga kini PSGAS terus 
bekerja sama dengan berbagai pihak 
guna meningkatkan produksi ki lang. 
“Saat ini kami bekerja sama dengan 
PT Patra Badak Arun Solusi untuk 
maintenance kilang dalam rangka penca-
paian target produksi dan pen  da patan 
KPI tahunan,” jelasnya.•psgas
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pdSI Sharing dengan KaI

pelatihan penggunaan apar untuk erT pHe
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Management Walkthrough Boc dan Bod pep cepu 

apresiasi pdSI untuk Vendor
jakarta -  Sebanyak 86 
vendor berkumpul di Patra 
Jasa Hotel Jakarta. Bukan 
untuk mengajukan surat 
lelang pekerjaan, namun 
untuk memenuhi undangan 
PDSI dalam acara Vendor 
Day, yang diinisiasi oleh fungsi 
SCM PDSI, pada (24/9). 

Menurut Procurement 
Manager PDSI Lestari Utami, 
vendor yang diundang untuk 
acara tersebut tak kurang 
dari  116, dan sebagian 

jakarta - PDSI kembali mengadakan 
forum Breakfast Meeting di Graha PDSI Jakarta, 
Selasa (14/10). Forum ini dihadiri oleh jajaran 
Direksi dan Manajemen PDSI. 

Tampil sebagai pembicara adalah Direktur 
Logistik dan Pengembangan PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) Candra Purnama. Paparan 
tersebut merupakan keberhasilan PT. Kereta Api 
Indonesia (KAI) dalam menjalankan transformasi 
di lingkungannya. 

Menurut Candra, dalam melakukan trans-
formasinya, manajemen KAI mengambil peran 
untuk membuat perubahan identitas perusahaan, 
leading by example, dan restrukturisasi organi-
sasi. Komitmen manajemen dalam melakukan 
transformasi juga tampak begitu kuat dari 
tata kelola perusahaan yang dijalankan dan 
sistem SDM-nya. Tiga unsur penting yang 
didorong secara bersamaan, yaitu mengubah 
budaya kerja, meningkatkan profesionalitas 
dan pengembangan investasi. “Tiga hal ini 
menjadi fokus manajemen untuk menjadikan PT 
KAI sebagai perusahaan pe layanan jasa yang 
berkualitas dan berorientasi pada kepuasan 
pengguna jasa kereta api.Perubahan juga 
dilakukan secara terstruktur agar dapat 
berkesinambungan,” papar Candra.

Candra mengungkapkan, pada tataran 
pertama, KAI melakukan transformasi bisnis 
dengan mengubah mindset dari berorientasi 
pada produk menjadi “marketing oriented” atau 
berorientasi pasar.  Kedua, meningkatkan ke-
sejahteraan dan kualitas SDM dengan mengirim 
pekerja KAI setiap tiga bulan ke Perancis dan 
sejumlah negara lainnya, untuk menimba ilmu 
teknologi dan pelayanan perkeretaapian. Lebih 
dari 1.500 pegawai sudah menyaksikan China 
Railway HighSpeed (CRH) atau Bullet Train 
(Kereta Peluru) di Stasiun Beijing Utara, Beijing, 
China dan mempelajari sistem pengoperasian 
perkeretaapiannya, serta lebih dari 200 pegawai 
sudah belajar di SNCF Perancis.   

Dari  sisi pembenahan budaya lama, 
KAI juga melakukan pembersihan, terutama 
bagi karyawan yang dinilai “nakal” dengan 
memecat secara tidak hormat, termasuk de ngan 
menawarkan pensiun dini.

Perubahan yang dilakukan manajemen 
KAI ini terbukti ampuh. Banyak tampilan pa-
da stasiun dan kereta api yang kini menjadi 
lebih bagus, kenyamanan dan keselamatan 
penumpang meningkat. Dan yang tak kalah 
pentingnya adalah pendapatan dan laba bersih 
yang meningkat tajam. Pendapatan PT. KAI 
tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 5.192 miliar 
dengan laba bersih tahun 2013 Rp. 561 miliar, 
meningkat 3,6 kali lipat dalam 5 tahun terakhir, 
dengan total aset Rp. 15.259 miliar.

Pada banyak kesempatan Ignasius Jonan 
saat menjabat sebagai Direktur Utama KAI sering 
berpesan agar perbaikan tidak boleh berhenti. 
Perbaikan sekecil apapun, harus terus dilakukan 
oleh nsan KAI, karena zaman terus berubah dan 
harapan pelangganpun terus meningkat.•pdsi

bojonegoro - Untuk 
me  mastikan jalannya opera-
sional produksi migas di la-
pangan,  jajaran Board Of 
Commissioner (BOC) dan 
Board of Director (BOD) 
melakukan management 
walk through (MWT) ke lo-
kasi proyek-proyek PT. Per-
tamina EP Cepu (PEPC)
di Banyu Urip, Bo jo ne goro 
pa da, (7/11). Kegiatan ini 
me rupakan sarana jajaran 
manajemen PT. PEPC di 
triwulan ke IV tahun 2014 ini.

Dalam MWT kali ini, ja-
jaran Komisaris PEPC yang 
turut serta ke lapangan Ba-
nyu Urip, antara lain Bagus 
Sudaryanto, Boyke Moekijat 
dan Insan Purwarisya L. 
Tobing. Sementara, Direktur 
Utama PT.  PEPC Amr i l 

jakarta - PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) menga-
dakan t ra in ing  tentang 
teor i  dan  prak t i k  ca ra 
meng gunakan APAR (Alat 
Pemadam Api Ringan)  untuk 
anggota  ERT (Emergency 
Respon Team) di Hotel Patra 
Jasa dan Depo Pertamina 
Plumpang, Jakarta, Kamis, 
(30/10). Teori dan praktik 
di lakukan bekerja sama 
dengan HSE TC Sei Gerong 
dan Instruktur dari MTC 
(Maritime Training Centre) 
Pertamina.

Pelatihan bertujuan me-

ning katkan kemampuan 
tim dalam penanggulangan 
keadaan darurat khusus-
nya bagaimana cara me-
ma damkan api. Semua pe-
serta memahami sikap dan 
t indakan yang di lakukan 
ke tika melihat tanda-tanda 
kebakaran, peduli terhadap 
bahaya kebakaran dan te ram-
pil menggunakan peralatan 
dam kar sesuai pro sedur.

Setelah mengikuti training 
ini diharapkan semua petugas 
ERT bisa menjelaskan da sar 
teori dan terampil meng-
gunakan alat pemadam api 

ringan, mengetahui pe ran-
an dan tugas pokok nya, 
berperan aktif dalam me-

Thaib Mandailing didampingi 
oleh Direktur Operasi RP. 
Yudantoro, Direktur Bisnis 
Support Musa Umbas dan 
Direktur PEPC ADK Perry 
Widyananda serta jajaran 
manajemen lainnya.

Selain mengecek ke-
adaan riil di lapangan, MWT 
juga menjadi sarana un tuk 
evaluasi operasional ser-
ta menyusun strategi per-
usahaan serta tentang ta-
hap-tahap perkembangan 
p r o y e k .  Te r m a s u k  d i 
antaranya membuat catatan-
catatan atas kekeurangan 
yang terdapat di lapangan, 
sehingga perusahaan mam-
pu memperbaiki serta me-
ningkatkan kualitas ope-
rasional perusahaan, terma-
suk juga aspek HSSE.

Adapun lokasi yang di kun-
jungi MWT kali ini antara lain 
Central Processing Facility 
di EPC 1 dan fasilitas Early 
Oil Expansion, yakni fasilitas 
se mentara yang digunakan 
untuk meningkatkan produksi 
minyak di Banyu Urip.  

Secara umum, MWT kali 
ini cukup memuaskan. Ter -
lebih PT. PEPC melalui te-

robosan EOE-nya mampu 
meningkatkan produsi minyak 
sebesar 10.000 BOPD sejak 
pertengahan Oktober silam. 
Diharapkan, setelah MWT 
ini, akan semakin memberi 
dampak yang positif bagi 
kemajuan perusahaan, ka rena 
manajemen telah memve-
rifikasi keadan di lapangan 
secara akurat.• pepc     

lakukan pencegahan pe-
nanggulangan kebakaran dan 
pertolongan korban.•pHe

besar bisa hadir, yang terdiri 
dari berbagai bidang bisnis 
yang selama ini banyak men-
support kegiatan operasional 
PDSI.

Presiden Direktur PDSI 
Faried Rudiono pada ke-
sempatan tersebut menyam-
paikan apresiasinya kepada 
para vendor yang antusias 
dan aktif dalam forum ter-
sebut. Sehingga dapat lebih 
mencairkan komunikasi guna 
memperlancar daya dukung 

terhadap kegiatan PDSI. Kerja 
sama kedua belah pihak 
diharapkan dapat terjalin 
dengan baik. 

“Apabila pekerjaan telah 
selesai dikerjakan dengan 
d i s e r t a i  k e l e n g k a p a n 
invoice dan dokumen yang 
dibutuhkan maka PDSI juga 
menjamin adanya percepatan 
proses pembayaran,” tegas 
Faried.

Menurut Faried, ini meru -
pa kan  salah satu ben-

tuk debirokrat isasi yang 
dijalankan PDSI.

Vendor Day ini dihadiri 
oleh direksi dan  manajemen 
PDSI serta vendor PDSI yang 
men-support kegiatan operasi 
PDSI. Diisi oleh berbagai 
paparan mulai dari pedoman 
pengadaan barang dan jasa, 
pemahaman GCG, contractor 
safety management system, 
pengenalan whistle blowing 
system ,  dan proses in
voicing.•pdsi

Fo
to

 : 
P

H
E



14No. 46
Tahun L, 24 November  2014SOROT

Fo
to

 : 
RU

 V
I

orientasi untuk Satpam 
Baru ru VI Balongan

aramco dan Sinopec Kunjungi ru IV

Site visit yang dilakukan Aramco dan Sinopec ke RU IV Cilacap untuk menjajaki 
kerja sama dengan Pertamina.
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cilacap –  Setelah JX 
Nippon dan PTT Thailang 
mela kukan site visit ke RU IV 
Cilacap, perusahaan migas 
internasional lainnya, Aramco 
dan Sinopec melakukan 
hal yang sama. Kunjungan 
tersebut masih dalam rang-
ka penjajakan rencana kerja 
sama pengembangan kilang 
dengan perusahaan migas 
internas iona l  guna me-
ningkatkan enhancement 
kilang RU IV Cilacap.

Aramco melakukan site 
visit pada Selasa (21/10) 
didampingi oleh Operational 
Risk Manager Taufik Hidayat. 
Se lama kegiatan Focus 
Group Discussion (FGD) 
tim Aramco yang diketuai 
oleh Mohammed Al Qahtani 
banyak berdiskusi seputar 
aspek-aspek keandalan 
kilang, prospek kerja sama, 

balongan – Manager General Affair (GA) RU 
VI Hendra Putra Nasution mengatakan,“Tenaga 
Satuan Pengamanan  (Satpam) selain harus 
berwawasan juga harus memiliki integritas. 
Dengan meningkatkan kemampuan selain 
inte gritas, tadi maka karakter dan perilaku 
yang bersangkutan akan terus baik sampai 
kapan pun.”

Hal tersebut dikatakan  Hendra pada acara 
Orientasi dan Pembekalan Bagi Satpam Baru 
RU VI Balongan, di Gedung PWP Bumi Patra, 
Indramayu, belum lama ini.

“Kita telah ketahui bahwa setiap Satpam 
merupakan unsur yang sangat penting dan 
strategis dalam membantu tugas-tugas Polri 
selaku institusi yang dikedepankan oleh negara 
dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat dalam negeri,” ujarnya di hadapan 
Security Section Head  Karyadi beserta staf, 
perwakilan Pertamina Training & Consult (PTC 
Pertamina), serta dan 60 anggota satpam baru 
RU VI Balongan.

“Keberadaan satpam di l ingkungan 
perusahaan merupakan satu bentuk 
pengamanan yang diadakan atas kemauan/
in is iat i f /  kesadaran dan kepent ingan 
pengamanan korporasi. Apabila setiap 
lingkungan masyarakat sudah tertib, maka 
dengan sendirinya sangat membantu Polri 
dalam mewujudkan perannya dalam menjaga 
keamanan dalam negeri,” tegas Hendra. 

Pihaknya menyadari,  eksistensi Polri baik 
dari jumlah maupun kualitas sumber daya 
yang ada sampai saat ini belum cukup untuk 
mewujudkan keamanan dan ketertiban bagi 
seluruh lapisan masyarakat. “Untuk itulah 
diperlukan berbagai elemen dari masyarakat 
untuk membantu tugas-tugas Polri dalam 
menciptakan dan memelihara keamanan di 
tengah-tengah masyarakat,” ujar Hendra.

Hal yang sama juga ditekankan Karyadi 
selaku Security Section Head - GA RU VI. 
“Perkembangan pertumbuhan Satpam saat 
ini sudah sedemikian pesatnya dan merupakan 
salah satu lapangan kerja yang relatif banyak 
menyerap tenaga kerja dalam berbagai bidang 
usaha  dan lokasi kompleks pemukiman 
penduduk. Namun bila diperhatikan masih 
banyak anggota Satpam belum terdidik 
dengan baik. Sehingga kurang mengerti apa 
yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya,” 
kata Karyadi.

Perekrutan Satpam RU VI dilaksanakan 
oleh Pertamina Training Consulting dibantu 
oleh Polres dan Kodim Indramayu. Menurut 
Karyadi, dari 500 pelamar, yang lolos seleksi 
sebanyak 60 orang.  Mereka akan ditempatkan 
di Kilang RU VI Balongan dan Perumahan Bumi 
Patra, Kilang LPG Mundu RU VI serta WTP 
Salamdarma Subang.• ru vi

dan kual itas man power 
existing RU IV Cilacap.

“Aramco berniat untuk 
memperkuat posisinya di 
tataran global dengan cara 
memperluas operasi di lingkup 
global melalui skema joint 
venture atau shareholding 
relationship bersama part-
ner internasionalnya,” jelas 
Mohammed Al Qahtani me-
ma parkan tujuannya mela-
kukan site visit ke RU IV 
Cilacap.

Menurut Qahtani, dengan 
pengalaman operasional 
selama 80 tahun, Aramco 
telah mencapai target untuk 
menjadi pemimpin dalam 
eksploras i  h idrokarbon, 
p roduks i ,  pengo lahan , 
d is t r ibus i ,  pengapa lan , 
pemasaran, serta eksportir 
utama minyak mentah dan 
natural gas liquids. “Oleh 

karena itu, Aramco meru-
pakan partner kerja sama 
yang paling pas untuk Perta-
mina,” tambahnya.

Sementara itu, Sinopec 
melakukan site visit ke RU 
IV Cilacap pada 28 Oktober 
2014 beserta rombongan dari 
Kantor Pusat yang diketuai 
oleh Syaiful Rohman.  Ketua 
Delegasi  S inopec Deng 

Hanshen  menegaskan , 
komitmen Sinopec dalam 
enhancement migas dengan 
Pertamina sudah jelas.

RU IV Cilacap menyambut 
baik kedatangan kedua tim 
tersebut dan memberikan 
i n fo rmas i  t e r ka i t  yang 
dibutuhkan sehingga proses 
diskusi ber ja lan dengan 
lancar.• ru iv
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Kunjungan duta Besar australia dan 
Ilo ke Mor VIII Maluku-papua Stand ru VI Tampil sebagai Stand Terbaik
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Dialog antara GM MOR VIII Mohammad Irfan,  Health & Medical  Management 
Manager dr. Muhammad Isnaini, Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg 
Mariarty, dan Direktur ILO Indonesia & Timur Leste Peter Van Rooij.

indramaYu - RU VI Balongan kembali 
mengikuti Pameran Pembangunan dalam 
rangka HUT ke-487 Kabupaten Indramayu 
pada 7-17 Oktober 2014.

Kali ini RU VI Balongan tampil dengan 
mengusung tema Friendly Refinery. 
Di stand tersebut, RU VI mem berikan 
edukasi kepada masyarakat dengan 
karakter yang lebih bersahabat, baik 
dari aspek seperti lingkungan, teknologi, 
keselamatan dan keamanan.

Hal tersebut sangat terlihat jelas 
melalui  display yang ditampilkan pada 
stand RU VI, di antaranya foto kegiatan 
pemadaman api oleh masyarakat, 
CSR serta produk olahan binaan RU VI 
Balongan.

Tema yang diangkat oleh RU VI 
menda pat apresiasi oleh Bupati Indramayu 
Hj Ana Sophanah saat meninjau stand 
RU VI pada pembukaan pameran pem-
bangunan Kabupaten Indramayu, (7/10).

Kepada Bupati, Public Relations RU VI 
Didi Andrian Indra Kusuma men jelaskan, 
tema ini diambil guna lebih mendekatkan 
hubungan baik antara Pertamina dengan  

masyarakat sehingga tidak rasa ada 
kesenjangan sosial.

Pada pameran ini, RU VI juga secara 
khusus menyediakan stand untuk mitra 
binaan CSR RU VI.

Dengan tema Friendly Refinery dan 
tampilan stand yang rapi dengan konsep 
minimalis, mengantarkan RU VI Balongan 
meraih juara Stand Terbaik BUMD/BUMN. 
Penghargaan diberikan Bupati Indramayu 
kepada RU VI Balongan melalui Public 
Relation Section Head pada malam pe nu-
tupan peringatan HUT ke-487 Kabupaten 
In dramayu, pada (17/10).•riki Hamdani

Bupati Indramayu Anna Sophanah mengunjungi stand  
RU VI pada Pameran Pembangunan dalam rangka HUT 
ke-487 Kabupaten Indramayu. 

papua - Pertamina ber-
ko mitmen mendukung pro-
gram penanggulangan HIV/
AIDS di tempat kerja. Ber-
bagai program sudah di-
laksanakan di unit operasi 
da lam bentuk sosial isasi 
mengenai HIV/AIDS dan 
VCT (Voluntary Counceling & 
Testing). Upaya ini mendapat 
apresiasi International Labor 
Organization  ( ILO). Oleh 
karena itu, ILO bersama Duta 
Besar Australia mengunjungi 
Marketing Operation Re-
gion (MOR) VIII untuk me lihat 
program yang dilaksanakan 
oleh Pertamina.

Kunjungan Duta Besar 
Australia, HE Greg Doherty, 
dan Direktur ILO Indonesia 
dan T imor Leste, Peter 
Van Rooi j ,  di laksanakan 
tanggal 3 November 2014 
di kantor unit MOR VII I . 
Kedatangan rombongan 
disambut oleh GM MOR VIII 
Mohammad Irfan, Health 
and Medical Management 
Manager Muhammad Is-
naini dan tim manajemen 
MOR VIII. Kunjungan ini juga 
dimanfaatkan untuk so-
sialisasi HIV/AIDS kepada 
keluarga besar MOR VIII. 

Dalam sambutannya, 
Mohammad I r fan   me-
nyam  pa i kan ,  H IV /A IDS 
adalah permasalahan yang 
sifatnya global yang tidak 
hanya mempengaruhi aspek 
kesehatan, namun juga aspek 
ekonomi, sosial dan politik. 

“Kami menyadari pekerja 
Pertamina bisa saja tertular 
HIV/AIDS. Oleh karena itu 
program penanggulangan 
HIV/AIDS adalah sebuah 
program yang pent ing, 
terutama di wilayah dengan 
prevalensi HIV/AIDS tinggi 
seperti Papua. Peran serikat 
pekerja dan PWP juga sangat 
penting dalam menyukseskan 
program ini,” tegasnya. 

Sementara itu Director 
of ILO Indonesia and Timor 
Les te  Pe te r  Van  Roo i j 
mengapresiasi Pertamina 
yang berpart isipasi akti f 
menanggulangi penye baran 
HIV/AIDS melalui program 
VCT@Work.  “Per tamina 
menjadi perusahaan per-
tama yang merespon positif 
r e k o m e n d a s i  I L O  d a n 
menjadi contoh bagi program 
penanggulangan HIV/AIDS di 
perusahaan swasta,” ujarnya.

Health & Medical Mana-
gement Manager Muhammad 

I s  n a i n i  m e n e g a s k a n , 
mana jemen puncak dan 
manajemen unit memiliki 
komitmen yang tinggi dan 
menjadi faktor pendorong 
utama berjalannya program 
ini di Pertamina. “Komitmen 
ini tidak hanya secara tertulis, 
namun dibuktikan langsung 
dengan kesediaan untuk 
melakukan VCT,” jelas Isnaini.

Acara diisi dengan dis kusi 
dan kunjungan ke poli klinik 
Medical Maluku – Papua. 
Dalam diskusi, Duta Besar 
Australia, HE Greg Doherty 
berharap upaya yang telah 
dilakukan Pertamina dapat 
terus dipertahankan bahkan 
ditingkatkan. 

Di poli klinik Medical Malu-
ku-Papua, rombongan men-
dapat penjelasan mengenai 
aktif itas penanggulangan 
HIV/AIDS yang dilakukan 
di polikl inik dan layanan 
rujukan.• e.r mor viii

magelang - Aviasi Area 
JBT sebagai salah satu unit 
bisnis Pertamina berkomitmen 
untuk senantiasa mengem-
bangkan value propositions 
perusa haan bagi  stake
holders. Salah satu upa ya 
me wujudkan hal tersebut 
melalui gathering bersama 
customer, stakeholder dan 
semua elemen Aviasi Area 
JBT di Oxalis Regency Hotel 
Magelang, pada (23-24/9). 

Gathering diisi dengan 
outbond, rafting, golf dan 
bersepeda bersama. 

GM Pertamina Marketing 

aviasi area jBT Gelar Gathering 
customer dan Stakeholder

Operation Region IV Su-
bagjo Hari Moeljanto ber-
harap, kegiatan ini dapat 
meningkatkan silaturahmi 

dan kerja sama yang lebih 
erat antara unit bisnis Aviasi 
Area JBT dengan customer 
dan stakeholder lainnya.•mor iv
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pertamina ep : produksi digapai sampai 
ke lepas pantai 
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Platform Fasilitas Produksi Lapangan Offshore XRay di lepas pantai Indramayu.
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jakarta – “Keandalan sumberdaya manusia Pertamina kini sudah terbukti lewat 
kesuksesan pengelolaan operasi di WK-WK migas baik di tengah hutan, di tengah laut, 
maupun di tengah padang pasir,” demikian ucap Muhamad Husen, Direktur Hulu dan Plt. 
Direktur Utama Pertamina dalam forum talk show Annual Hulu Day, (19/11).

Seolah mengaminkan ucapan Husen tersebut, Pertamina EP (PEP) yang selama ini 
karib diketahui piawai dalam operasi di darat ternyata juga mampu bermain di kawasan 
lepas pantai. “Setelah sukses mengoperatori dan mengelola produksi Lapangan X-Ray 
(Lepas Pantai Indramayu, Jawa Barat) dan Lapangan Poleng (offshore Gresik, Jawa 
Timur), PEP mulai menyasar Lapangan Glagah di Lepas Pantai Pangkalan Susu (Sumatera 
Utara),” akui Doddy Priambodo, Exploration & Discovery Project Director PEP, beberapa 
waktu yang lalu.

Lebih lanjut Doddy mengatakan saat ini PEP telah mengembangkan keandalan 
eksplorasi  di lepas pantai. Tangan dingin para jawara PEP di lepas pantai dapat ditelusuri 
melalu jejak produksi ladang tua eksisting X-Ray (bekas BP) dan Poleng (peninggalan 
CNOC). Dari kedua lapangan offshore tersebut, meski termasuk ladang sepuh, PEP masih 
mampu menggapai produksi sekitar 5.700 bopd.  “Operasi di lepas pantai lebih beresiko 
dibandingkan di darat, di samping membutuhkan kompetensi khusus,  juga diperlukan 
dana lebih besar,” imbuh Doddy. 

Selain lapangan X-Ray dan Poleng, selaku operator PEP masih memiliki Lapangan 
Offshore Langsa (Aceh Timur) yang dioperasikan oleh TAC PT Blue 
Sky dan PT PSO AP One,  yang menambah produksi PEP sebesar 
2.070 bopd dari tiga sumur yaitu L1, L3 dan H4. “Lapangan Offshore 
Langsa menjadi andalan PEP  di wilayah Aceh Timur, dengan pro-
duksi puncak sekitar  2.450 bopd,” ungkap Agus Amperianto, Ran tau 
Field Manager saat melepas tim peninjau persiapan Sistem Sinergi 
Optimalisasi Produksi (SSOP) lapangan Offshore Langsa (12/11).

Agus menambahkan bahwa sempat terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan 
di Lapangan Offshore Langsa,  ketika dikelola PT PSO AP One karena ada kebocoran. 
“Hari ini tim melakukan inspeksi mengenai peralatan dan fasilitas produksi yang ada 
di lapangan tersebut,sehingga nanti pada saat SSOP dapat diketahui gambaran lebih 
jelas,  baik terkait operasi maupun  kinerja peralatan penunjang produksi dar Lapangan 
Langsa,”  tegas Agus mengakhiri perbincangan.•dit. Hulu 



CORNER
SISIPAN

Senin, 24 November 2014

annual Hulu daY

dalam rangka mengapresiasi se-
luruh insan pekerja, Direktorat 
Hulu Pertamina menggelar acara 

‘Annual Hulu Day’ 2014. Bertemakan 
‘Up stream Transformation’, gelaran 
ini merupakan salah satu bentuk 
pencapaian transformasi Pertamina Hulu 
beberapa tahun terakhir ke belakang. Plt 
Direktur Utama Pt Pertamina (Persero), 
Muhamad Husen menyampaikan 
prestasi Pertamina Hulu tidak terlepas 
dari semangat dan motivasi untuk 
Bangkitkan Energi Negeri.

“Acara ini dilaksanakan untuk me-
nyemangati diri sendiri terutama untuk 
Hulu. Pertamina merupakan satu-satu-
nya perusahaan nasional yang nilai pro-

Sejuta Inspirasi 
di annual Hulu day 2014

duksinya naik 2 persen, pokoknya kalau 
secara nasional turun 3 persen jadi ha-
nya kita yang naik,” ujar Husen dalam pi-
datonya di Kantor Pusat Pertamina, pada 
Selasa (18/11).

Berkaca dari keberhasilan Anak Peru-
sahaan Hulu dan semangat dari seluruh 
entitas bisnis Hulu, Husen optimis da-
lam jangka waktu lima tahun kedepan 
pihaknya mampu menaikkan produksi 
dua kali lipat. 

Pada kesempatan itu, Husen berharap 
Pertamina Hulu mampu mencapai Glo-
bal Fortune. “Kita harapkan PEP bisa 
mengalahkan Chevron dan total. PHE 
diharapkan jadi champion di offshore 
dan mudah-mudahan bisa jadi operator 

di Mahakam. PDSI diharapkan jadi jago 
ngebor. tidak hanya di Indonesia saja 
tapi di luar negeri,” ujarnya.

Sementara itu, SVP Development & 
technology Pertamina, Gunung Sardjono 
Hadi, turut mengapresiasi acara Annual 
Hulu Day 2014. Menurutnya, kegiatan 
tersebut sangat inspiratif dengan me-
ngun dang banyak pembicara, seperti 
Men teri Kelautan & Perikanan Susi Pu-
dji astuti, Komisaris Utama Pertamina 
Sugiharto, Plt. Direktur Utama M. Husen, 
serta pebalap Pertamina Rifat Sungkar. 
“Ini menjadi role model di bidangnya 
ma sing-masing yang bisa memberikan 
ins pirasi bagi semua pekerja Hulu 
dimana Pertamina punya target menjadi 

Asian Champion Energy di tahun 2025,” 
ungkap Gunung.

Selebrasi yang berlangsung selama 
tiga hari ini dimeriahkan dengan rang-
kaian hiburan, peluncuran BEN Appli
cations, awarding, workshop media dan 
games menarik dari setiap booth anak 
perusahaan Hulu.

Selain pekerja Hulu, pekerja dan mit-
ra kerja Pertamina serta sejumlah ma-
hasiswa dari berbagai perguruan tinggi 
pun turut hadir. Annual Hulu Day juga 
di ha rapkan dapat membuka wawasan 
ter  hadap kegiatan hulu migas. “Perlu 
di ke  tahui, Hulu merupakan back bone 
Per  tamina,” pungkas Gunung pada pe-
nutupan Annual Hulu Day 2014.•egHa/dsu

Komisaris Utama Pertamina Sugiharto dan Plt. Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen didampingi Direktur Utama PDSI Faried  Rudiono mendengarkan penjelasan mengenai rig yang dimiliki PDSI saat 
menyambangi stand PDSI setelah membuka acara Annual Hulu Day 2014, di Lobi Kantor Pusat Pertamina, pada (18/11).
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jakarta – Kedatangan Menteri 
Kelautan & Perikanan RI, Susi 
Pudjiastuti pada acara sharing 
pengalaman di  Annual Hulu Day 2014, 
menyedot perhatian pekerja Pertamina 
di lantai Ground, Selasa sore (18/2). 
Dengan mengenakan blouse hitam, 
Susi berkesempatan untuk berbagi 
kisah perjalanan hidupnya di hadapan 
seluruh insan Pertamina yang dipandu 
oleh VP Corporate Communication Ali 
Mundakir.

Pemilik maskapai penerbangan 
Susi Air itu justru menceritakan 
transformasi bisnisnya dari pengusaha 
ikan hingga binis penerbangan. 
Sebuah bisnis yang lahir dari upayanya 

Anything You Do, 
Be Responsible

bincang santai bersama susi pudjiastuti :

Transformasi Fisik, Mental dan Attitude
jakarta – Bertempat di Kantor Pusat Pt Pertamina 
(Persero),  sesi talkshow Annual Hulu Day 2014 hari ke-
3, menghadirkan pembalap World Champions Rally 
Rifat Sungkar, Kamis (20/11). Acara yang dipandu oleh 
Dian, dari Humas PHE tersebut  mengajak peserta 
baik itu pekerja Pertamina maupun mahasiswa yang 
hadir untuk melakukan transformasi dalam menggapai 
prestasi dan kesuksesan.

perhatian peserta terutama kiat mengatasi kesulitan-kesulitan 
dalam penca paian karier. Pria yang pernah meng alami pasang 
surut ke hidupan dari berjualan ban mobil, membalap tanpa 
sponsor, hingga tertimpa kesulitan keuangan meng anggap 
kesulitan sebagai tan tangan. “tantangan tersebut mengubah saya 
semakin teguh dan yakin untuk mencapai kesuksesan,”jelasnya.

“Bagi saya, yang terpenting adalah transformasi fisik, men    
tal dan attitude. Pikirkan apa yang bisa kamu lakukan untuk 
negaramu, jangan per nah berpikir apa yang akan negaramu bisa 
lakukan untuk mu, bekerjalah dengan ikhlas,” ujar pria kelahiran 
Jakarta ini.•satWiko vito

SVP Development & technology menyerahkan penghargaan kepada lima pemenang lomba 
karya tulis. Para pemenang, yaitu Saptianta Aribawa Sabaris, Casdira, M. Zia Anggiawan, 
Septrianur Kurniawan, dan Ali Hakim Rosidi.

Award juga diberikan kepada lima pemenang lomba fotografi, yakni Riduansyah, Firman Yugas 
Pustranta, Adit Satriawirawan, Roby Insan Kamil, dan Dwi Mandiri.

Sedangkan pemenang untuk kategori foto Selfie With Bung Ben diraih oleh Mawar Meutia 
dan Arinda Dwi Apsari. Untuk  kategori foto 3D Mural, Dyta Felani dan Yohannes Sunardi terpilih 
menjadi pemenangnya.•egHa

mempercepat pengiriman hasil 
tangkapan laut, agar tetap segar 
dan memiliki nilai jual tingggi.  
Dari bisnis tersebut, kini Susi Air 
telah memiliki 215 rute penerbangan, 
191 diantaranya hanya Susi Air yang 
memiliki rute tersebut, khususnya di 
daerah remote.

“Ketika itu saya hanya ingin 
melakukan sesuatu saya senangi, 
sedangkan sekolah tidak menyenangkan 
pada saat itu. Walaupun begitu, anything 
you do, be responsible,” ungkap Susi 
diikuti dengan tepuk tangan peserta.

Susi mengaku tidak mempunyai 
formula khusus untuk sukses, yang 
terpenting menurutnya adalah totalitas 

bekerja dan menyenangi pekerjaan. “Kalau 
saya yang penting mengerjakan sesuatu bisa 
total dan saya harus suka dengan apa yang 
saya kerjakan,” tuturnya.• egHa

jakarta – Puluhan peserta talkshow lebih dekat bersama 
Komisaris Utama dan Plt.Direktur Utama Pertamina di 
ajang Annual Hulu Day, Rabu (19/11), diajak memasuki 
ruang waktu menuju tahun 2025. Acara yang mengadirkan 
narasumber Komisaris Utama Pertamina Sugiharto dan 
Plt Direktur Utama Pertamina M. Husen tersebut, pada 
awalnya mengajak seluruh peserta bermimpi bersama 
dalam mewujudkan cita-cita Pertamina di tahun 2025 
sebagai Asian Energy Champion.

Dengan tema The Secrets of Success : A 
Transformation Journey, moderator acara Manager Media 
Adiatma Sardjito, membawa seluruh peserta ke ruang 
masa depan dimana Pertamina telah mencapai cita-
citanya dan berupaya meningkatkan pencapaian yang 
telah direalisasikan.

Sugiharto, dengan runut dan optimisme menyampaikan 
kemajuan yang dicapai Pertamina terwujud karena 
kualitas individunya. Demikian halnya dengan M. Husen 
yang menilai pencapaian prestasi di tahun 2025, akan 
dengan mudah ditingkatkan dua kali lipat dalam kurun 
waktu lima tahun kemudian atau di tahun 2030. Baik itu 
produksi, penambahan lapangan di luar negeri.

Menjadi Insan Berkualitas

Saat peserta diajak kembali ke tahun 2014, perbincangan tak 
kalah serunya. Sugiharto berbagi pengalaman hidupnya yang sangat 
menginspirasi. Dia menuturkan kunci keberhasilan yang dicapai, tidak 
datang begitu saja. Melainkan dengan doa dan perjuangan, tekad 
bulat. “Saya mulai memperbaiki kualitas diri. Baik itu secara intelektual, 
spiritual dan emosional. Itu kunci utamanya agar insan Pertamina bisa 
mencapai citacitanya,”kata Sugiharto di akhir acara.• egHa/dsu

Rifat Sungkar mengungkapkan pengalamannya bisa 
meraih pres tasi sebagai pembalap rally kelas dunia. Pria 
kelahiran 22 oktober 1978 ini memulai kariernya pada 
1994. Dengan kesungguhan dan ketekunan serta bakat 
turunan keluarganya, ia ber  hasil menaiki po dium sebanyak 
li ma kali. Empat di antaranya menjadi juara Asia Pasifik 
pada 2007-2011.

Sesi motivasi yang disam paikan Rifat, menyedot 



jakarta – Pt Pertamina Geothermal Energy 
berhasil meraih dua penghargaan terbaik 
kategori The Best Transformation of Upstream 
Subsidiary dan Best Upstream Innovation 2014 
pada acara Annual Hulu Day 2014 di Kantor 
Pusat Pt Pertamina (Persero), Selasa (18/11).

PGE telah mengubah performa drilling secara 
signifikan. Terlebih telah mengimplementasikan 
sistem monitor proyek dan sistem kontrol yang 
sangat kuat. Hasilnya, PGE telah mencapai 
cost saving dengan baik, mereduksi NPt 
(Non Productive Time) dan menjaga proyek-
proyeknya tetap on track.

Direktur Utama Pertamina Geothermal 
Energy, Rony Gunawan, mengungkapkan 
penghargaan yang diperolehnya merupakan 
salah satu bentuk akselerasi pelaksanaan 
proyek. “Kamojang 5 bisa kita akselerasi 
Commercial Operation Datenya, kemudian 

Rahasia di Balik Prestasi PGE
pelaksanaan proyek dan pengeboran kita 
percepat dan hasilnya lebih baik,” ungkapnya.

Selain itu, Ronny menambahkan, bahwa 
pihaknya telah melakukan efisiensi dalam 
perjalanan dinas maupun seminar. “Kita punya 
aturan rapat sedapat mungkin di kantor, 
perjalanan yang tidak perlu dikurangi. Hal itu 
dilakukan agar tidak ada lagi pemborosan. 
Sehingga PGE ini bisa lebih baik lagi di masa 
depan,” pungkas dia.

Rony menilai gelaran Annual Hulu Day 
merupakan sarana positif bertukar pikiran antar 
Anak Perusahaan. Pertamina Direktorat Hulu 
memiliki peranan yang sangat penting dalam 
mengembangkan dan kemajuan Pertamina. 
“Kemudian tentu profit terbesar juga datang 
dari direktorat Hulu, untuk itu harus kita 
pertahankan untuk kemajuan Pertamina,” 
ujarnya.•egHa

SVP Development & technology menyerahkan penghargaan kepada lima pemenang lomba 
karya tulis. Para pemenang, yaitu Saptianta Aribawa Sabaris, Casdira, M. Zia Anggiawan, 
Septrianur Kurniawan, dan Ali Hakim Rosidi.

Award juga diberikan kepada lima pemenang lomba fotografi, yakni Riduansyah, Firman Yugas 
Pustranta, Adit Satriawirawan, Roby Insan Kamil, dan Dwi Mandiri.

Sedangkan pemenang untuk kategori foto Selfie With Bung Ben diraih oleh Mawar Meutia 
dan Arinda Dwi Apsari. Untuk  kategori foto 3D Mural, Dyta Felani dan Yohannes Sunardi terpilih 
menjadi pemenangnya.•egHa

foto-foto : kuntoro dan priyo

jakarta – Keberhasilan transfor masi 
Anak Perusahaan maupun Asset di 
sektor Hulu menjadi hal penting untuk 
mendukung peningkatan nilai produksi 
Pertamina. Untuk itu, Direktorat Hulu 
dalam acara pembukaan Annual Hulu 
Day 2014, memberikan penghargaan 
terbaik yang meliputi beberapa 
kategori atas pencapaian selama 

apresiasi Bagi Transformator Hulu
tahun 2014.

Apresiasi yang dibe rikan meliputi 
kategori The Best Transformation of 
Upstream Subsi diary dimenangkan 
oleh Direktur Utama Pt Pertamina 
Geothermal Energy (PGE) Ronny Gu-
nawan; The Best Upstream Innovation 
2014  untuk team Project GKM 
E=MC2, The Best Assets with Highest 
Incremental Production in 2014 untuk 
GM Asset 5 Pertamina EP Abdul 
Chalik; The Best PMO Upstream 
Trans formation untuk Corporate Sec-
retary Arif Widodo; The Best Safety 
Reliability Clean & Tidy Rig 2014 untuk 
Rig Superintendent Rig#41.3N110UE-E 
PDSI, Team Project Exploration with 
Highest Additional Resources 2014 
untuk Direktur Eksplorasi PEP Doddy 
Priam bodo; The Best Upstream HSSE 

and Housekeeping Standard 2014 untuk 
Unit Kerja Zulu Floating Station PHE 
oNWJ, dan The Best Asset with Highest 
Additional Resource 2014  untuk GM 
PHE Nunukan Ahmad Alfian Husein.

Annual Hulu Day juga memberikan 
apresiasi kepada empat unit kerja 
terbaik lainnya, yaitu SKG Musi Barat 
Field Pendopo Unit Kerja terbaik Pt 
Pertamina EP, Area Kamojang Unit 
Kerja terbaik Pt Pertamina Geothermal 
Energy, Rig Vinct 02 Nglobo timur Unit 
Kerja terbaik Pt Pertamina EP Cepu 
dan Rig 110 UE/59-PPGM Luwuk Unit 
Kerja terbaik dari Pt Pertamina Drilling 
Services Indonesia.

Selain itu, tunggal Puwoko, Rusalida 
Raguwanti, dan Fatkhul Muin dinobatkan 
sebagai peneliti terbaik 1, 2, dan 3 Fungsi 
Upstream Technology Center• egHa



SeMaraK
annual Hulu daY 2014

Kehadiran Rifat Sungkar sebagai 
pembicara dalam talkshow motivasi, 
menyedot perhatian pengunjung untuk 
mengabadikan foto di booth pameran 
Annual Hulu Day 2014.  Penggunaan drone kamera tengah dikembangkan 

oleh Upstream technology Center untuk memantau 
aset serta pengembagan dan perencanaan aset-
aset Pertamina ke depan.

Banjir hadiah, bagi pengunjung  
pameran  Annual Hulu Day 2014, 
dirasakan pekerja dan mitra kerja yang 
beruntung mendapatkan hadiah berupa 
sepeda lipat dan sepeda motor.  

Workshop bersama jurnalis media tentang teknologi 
Hulu  serta Merger & Akuisisi, menghadirkan pembicara 
VP Usptream technology Center Sigit Rahardjo dan SVP 
Upstream Business Development Denie S. tampubolon.  

Peluncuran Buku Pertamina Eksploration Way, Panduan 
Upstream Development dan The Pertamina Drilling Way, 
melengkapi pendokumentasian aturan baku dan sharing 
knowledge teknologi Hulu.

Aneka games pengetahuan tentang bisnis 
Hulu  di setiap booth, menjadi daya tarik 
pengunjung pameran Annual Hulu Day 2014.

Pameran Annual Hulu Day 2014, menjadi 
sarana edukasi bisnis Hulu Pertamina bagi 
para mahasiswa dari berbagai Perguruan 
tinggi di DKI. 

Kuis pengetahuan tentang bisnis Pt Pertamina EP Cepu 
yang dipandu PGA & Relation Manager Pt Pertamina 
EP Cepu Abdul Malik menyedot perhatian pengunjung 
pameran Annual Hulu Day 2014.

foto-foto : kuntoro dan priyo


