
Selama ini, banyak investor asing mempercayakan investasinya di 
Indonesia karena dipandang memiliki fundamental positif. Selain itu, 
Indonesia memiliki level pertumbuhan ekonomi yang konsisten di 
tengah penurunan ekonomi global, serta imbal hasil investasi yang 
lebih menarik ketimbang negara lain. Kucuran dana asing tersebut 
terhadap sektor riil pada akhirnya memiliki multiplier effect dalam 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi juga membanjiri 
lantai bursa dan valas sehingga indeks saham serta nilai tukar 
Rupiah mampu bertahan dalam teritori positif. 

Namun pada 2013, ekonomi Indonesia diuji akibat tekanan dari 
dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, kenaikan inflasi menjadi 
ancaman utama pelaku industri Tanah Air. Pasalnya, kenaikan inflasi 
berpotensi memacu beban operasional dan penurunan pendapatan 
perusahaan karena penurunan daya beli. Sementara itu, tekanan 
luar negeri muncul dari ketidakpastian iklim ekonomi Amerika 
Serikat, serta kontraksi ekonomi di Uni Eropa, Cina, dan Jepang. 

Antisipasi menghadapi tantangan ekonomi itu terus dilakukan 
oleh Pemerintah Indonesia. Bank Indonesia telah menaikkan suku 
bunga acuan BI (BI rate) ke level 6,5% dan menaikkan bunga 
fasilitas simpanan BI menjadi 4,75%  untuk mengendalikan laju 
inflasi. Serta, memperketat ketentuan kredit sektor properti untuk 
menekan peningkatan harga properti. Pemerintah juga berupaya 
memperbaiki neraca perdagangan dan menstabilkan harga. 

Lebih jauh, kita dapat mengadaptasi kajian McKinsey Global 
Institute untuk bertahan dari kontraksi ini. Disana disebutkan 
lima peluang strategis guna mencapai pertumbuhan di tengah 
gejolak pasar, yakni energi, perdagangan, ketersediaan data, 
infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM). Energi dijabarkan 
sebagai penggerak industri, seperti penggunaan gas dan 
energi alternatif lain yang lebih ramah lingkungan dan hemat. 
Perdagangan, ketersediaan data, serta infrastruktur berperan 
dalam mendukung peningkatan kinerja dan produktivitas, terlebih 
jika data yang ada sudah terintegrasi. Sedangkan, sumber daya 
manusia diinterpretasikan sebagai generasi produktif masa datang. 
Lima peluang ini dapat menjadi pendekatan bagi Indonesia yang 
memiliki kekayaan sumber daya alam serta SDM untuk menghadapi 
tantangan ekonomi ke depan.  
 

Euforia Fortune 500 masih bergemuruh. Namun tidak cukup puas 
sampai disini untuk mewujudkan cita-cita Pertamina menjadi World 
Class Energy Company. Situasi global - domestik yang sangat berat 
dapat disiasati dengan tetap fokus pada peluang, dan menjadikan 
ancaman ekonomi sebagai tantangan yang harus dilewati. •

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 
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Pojok Manajemen :
MANDIRI AsuRANsI pesANgoN seJAHTeRA 
uNTuk TeNAgA OUTSOURCING2 Suara Pekerja:

peRIlAku fRAuD MeMANg 
TIDAk DApAT DIToleRIR3 Kiprah Anak Perusahaan :

peNANDATANgANAN kpI
pT peRTAMINA Hulu eNeRgI10 12 Utama :

peRTAMINA pAsok
 peluMAs uNTuk pelNI
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Direktur Utama Freeport Indonesia Rozik Boedioro Soetjipto menunjukkan  berita acara LoI jual beli HSD (High 
Speed Diesel) yang akan digunakan  Freeport untuk bahan bakar operasionalnya di lokasi tambang emas Timika-Papua.

JAkARTA  –   PT Pertamina 
(Persero) dan PT Freeport 
Indonesia (PTFI) sepakat 
menandatangani Letter of 
Intent (LoI) jual beli HSD 
(High Speed Diesel) yang 
akan digunakan perusahaan 
tersebut untuk bahan bakar 
operasionalnya di lokasi 
tambang emas T imika-
Papua. Penandatanganan LoI 

dilakukan oleh Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
dan Direktur Utama Freeport 
Indonesia Rozik Boedioro 
Soetjipto, pada Senin (1/7) 
di Kantor Pusat Pertamina 
Jakarta. 

Direktur Pemasaran dan 
Niaga Pertamina Hanung 
Budya mengatakan, melalui 
Lo l  in i  Per tamina akan 
memenuhi 70 persen dari 
kebutuhan total HSD di PTFI, 
yakni sebesar 21.000 kilo liter 
(kl) dari 36.000 kl per bulannya 
selama tiga tahun.

Da lam LoI  te rsebut , 
pa sokan HSD Pertamina 
kepada PTFI akan dilakukan 
selama 1 tahun dengan opsi 

perpanjangan setiap tahun 
selama 2 kal i .  Tentunya  
mempertimbangkan hasil 
evaluasi pada kinerja pasokan 
setiap tahun. Dengan pasokan 
HSD dari Pertamina ini akan 
dapat meningkatkan skor 
Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) PTFI.

“Ini sebuah langkah kerja 
sama yang baik, dan mudah-
mudahan ke depannya akan 
ada langkah kerja sama 
lainnya,” kata Hanung dalam 
kesempatan tersebut.

Sebelum pasokan HSD 
dialirkan pada Januari tahun 
depan, akan dilakukan uji 
coba kargo pada tahun ini. 
“Infrastruktur di sana sudah 

siap. Kami akan melakukan uji 
coba kargo tahun ini dengan 
10 ribu kl untuk 2 sampai 3 
bulan. Setelah itu dilakukan 
rutin di Januari 2014,”  ucap 
Hanung. 

Selain HSD, saat ini PTFI 
juga menggunakan  Avtur 
Pertamina untuk kegiatan 
operasional perusahaan. 
“Mengingat frekuensi pe-
nerbangan mereka yang 
cukup padat, kami berharap 
bisa buka DPPU supaya 
penerbangan lain bisa masuk 
ke sana. Selain untuk Freeport, 
tentunya ini akan memberikan 
benefit juga buat masyarakat 
sekitar,” ungkapnya.•sAHRul 

HAeTAMY ANANTo

Pertamina Pasok 
HSD untuk Freeport
pertamina bersinergi 
dengan pT freeport 
Indonesia (pTfI). 
Memasok 70 persen 
kebutuhan  High speed 
Diesel (HsD) pTfI selama 
tiga tahun mulai awal 
tahun 2014.

manDiri aSuranSi 
PeSangon SejaHtera 
untuk tenaga  
outSourcing
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

miSi

POJOK
MANAJeMeN SENIOR vICE PRESIDENT HR DEvELOPMENT PERTAMINA
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

manDiri aSuranSi 
PeSangon SejaHtera 
untuk tenaga  
outSourcing

peNgANTAR ReDAksI :
Manajemen Pertamina dengan me-launching 

program Mandiri Asuransi Pesangon Sejahtera 
(MAPS) pada Jmat (5/7) lalu. Program ini melibatkan 
Pertamina, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (AJTM) dan 
PT Pertamina Training & Consulting (PTC). Berikut 
penjelasan sVp HR Development  Insan purwarisya 
l. Tobing  mengenai asuransi tersebut.

 
Sebagaimana kita ketahui bersama, seluruh 

vendor yang ada di lingkungan 
Pertamina wajib memenuhi 
persyaratan sesuai ketentuan  
perundangan yang ada. Bukan 
hanya saja harus memiliki  
peraturan perusahaan atau 
perjanjan kerja bersama 
(PKB), atau izin usaha atau 
iz in operasi, tetapi juga 
harus mempunyai perjanjian-
perjanjian kerja antara vendor 
dengan pekerjanya. 

Dengan merujuk dengan 
ketentuan normatif yang ada, 
di antaranya UU No.13/2003, 
Putusan MK No.27/2011 
d a n  P e r m e n a k e r t r a n s 
No.19/2012,  maka pengelolaan Tenaga Kerja Jasa 
Penunjang (outsourcing) harus lebih cermat lagi 
agar tidak menimbulkan permasalahan hubungan 
industrial.  Peraturan tersebut didasarkan pada 
kepentingan masing-masing pihak dimungkinkan 
dapat ditafsirkan berbeda (multi tafsir).  Oleh sebab 
itu, pihak vendor yang memiliki hubungan kerja 
langsung dengan tenaga kerja penunjang harus dapat 
menciptakan hubungan kerja yang harmonis sehingga 
tercipta suasana kerja yang baik untuk mendukung 
kelancaran operasional perusahaan yang menjadi 
tanggung jawab kita bersama.

Beberapa upaya untuk menciptakan suasana 
kerja yang kondusif, Pertamina cq Fungsi SDM yang 
berkoordinasi dengan fungsi terkait lainnya telah 
berupaya untuk membuat kebijakan meningkatkan 
kesejahteraan pekerja perusahaan jasa penunjang.  
Selain penetapan upah dasar yang sudah diatas 
ketentuan normatif, perusahaan juga memperbaiki 
jaminan hari tua dari bentuk santunan pekerja sebesar 
1 (satu) bulan upah untuk masa kerja satu tahun 
menjadi asuransi jaminan mendapat pesangon apabila 

berakhir bekerja di lingkungan 
Pertamina yang besarannya 
sesuai dengan ketentuan UU 
No.13/2003.

U n t u k  p e l a k s a n a a n 
program tersebut, Pertamina 
telah menyiapkan dana premi 
yang dititipkan kepada vendor 
untuk dikelola oleh perusahaan 
a s u r a n s i  p r o f e s i o n a l 
demi  sebesar-besarnya 
peningkatan kesejahteraaan 
hari tua pekerja dalam bentuk 
pembaya ran  pesangon 
pada waktunya nanti sesuai 
dengan ketentuan yang 
berlaku.  Diminta kepada 

para vendor untuk dapat bekerja sama dengan baik 
demi kelancaran program yang dimaksud dengan 
mengikutsertakan pekerjanya (outsourcing) pada 
program tersebut.

Kami harap niat baik atau goodwill dari Pertamina 
dapat disikapi dan dilaksanakan secara positip 
agar menghasilkan hal yang terbaik sesuai dengan 
tujuannya, terutama bagi peningkatan kesejahteraan 
pekerja jasa penunjang.  Kami berpendapat bahwa 
ini merupakan amanah dari Allah SWT yang menjadi 
tanggung jawab kita semua untuk menjalankannya 
dengan baik.•uRIp HeRDIMAN kAMbAlI



  

apple vs orange
eDitoriaL

,
3No. 29OPINI

pekeRJA
Tahun XLIX, 22 Juli  2013

Abdul Aziz Mukhlis • Mantan Ka. SPI PDSI - Non Establish Dalam Proses Bipartit

Perilaku Fraud memang tidak Dapat Ditolerir
Pertamina saat ini sedang menuju menjadi perusahaan 

WC-NEC dan memegang teguh prinsip-prinsip good 
corporate governance dan tidak mentolelir perilaku fraud. 
Setiap tahunnya manajemen dan Kepala Satuan Pengawasan 
Intern (CAE) akan menjawab Fraud Questionnaire auditor 
ekstern dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan 
audit atas laporan keuangan, sehingga Manajemen dan 
CAE harus mampu manggaransi terjadi atau tidaknya fraud 
di Perusahaan.

Berikut Fraud Questionnaire auditor ekstern dari Kantor 
Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan 
keuangan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (CAE)  
sebagai berikut:
a. Pertanyaan berikut untuk memperoleh pemahaman Internal 

Audit komitmen perihal pencegahan, penanganan, dan 
deteksi fraud.
- Apa pandangan Internal Audit mengenai risiko fraud?
- Apakah Internal Audit mengetahui adanya kasus fraud 

yang terjadi, dicurigai, atau diduga?
b. Pertanyaan berikut untuk memperoleh pemahaman 

tentang bagaimana Internal Audit mengawasi control 
(pengendalian) dan program-program yang berkaitan 
dengan pencegahan, penanggulangan, dan pendeteksian 
fraud.
- Prosedur spesifik apa saja yang sudah dilakukan 

oleh Internal Audit dalam rangka pencegahan, 
penanggulangan, atau pende teksian fraud?

- Apakah Internal Audit pernah melakukan specific review 
atas permintaan manajemen?

- Apakah manajemen pernah menanggapi secara puas 
atas temuan-temuan dan rekomendasi dari Internal Audit 
dalam kurun setahun ini, yang berkaitan dengan risiko 
atau deteksi fraud?

Jika kita mengacu beberapa section yang  diambil 
dari SPAP/ISA yang berkaitan bahwa manajemen untuk 
mengetahui adanya kecurangan, untuk sekadar pengetahuan 
terutama pada Laporan Keuangan bahwa BOD (CFO dan 
CEO)  harus Konsisten dengan asersi 3 manajemen, dan 
sekaligus bahwa salah satu fungsi Internal Audit memiliki 
pengetahuan mengenai setiap perbuatan fraud (kecurangan) 
yang dapat mempengaruhi perusahaan, baik yang sudah 
terjadi, ataupun yang masih dicurigai atau diduga, dan untuk 
memperoleh pandangan dari fungsi tersebut mengenai 
bahaya (risiko) dari perbuatan fraud.

standar Audit 100 par 3
Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan 

kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan 
memelihara pengendalian intern yang akan, di antaranya, 
mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi 
(termasuk peristiwa dan kondisi) yang konsisten dengan asersi 
3 manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. 

standar Audit 316 par 13
Sebagai bagian dari penaksiran risiko, auditor juga 

harus meminta keterangan kepada manajemen (a) untuk 
memperoleh pemahaman dari manajemen tentang risiko 
kecurangan dalam entitas dan (b) untuk menentukan apakah 
manajemen memiliki pengetahuan tentang kecurangan yang 
telah dilakukan terhadap atau terjadi dalam entitas. 

International standard on auditing par 18 & 19 
standar Audit International bag. 18 & 19

Par 18. The auditor shall make inquiries of management, 
and others within the entity as appropriate, to determine 

whether they have knowledge of any actual, suspected or 
alleged fraud affecting the entity. 

Bag 18. Auditor harus meminta keterangan kepada 
manajemen, dan pihak-pihak lain dalam perusahaan yang 
sesuai, untuk menentukan (memastikan) apakah mereka 
memiliki pengetahuan mengenai setiap perbuatan fraud 
(kecurangan) yang dapat mempengaruhi perusahaan, baik 
yang sudah terjadi, ataupun yang masih dicurigai atau 
diduga.

Par 19.  For those entities that have an internal audit 
function, the auditor shall make inquiries of internal audit to 
determine whether it has knowledge of any actual, suspected 
or alleged fraud affecting the entity, and to obtain its views 
about the risks of fraud. 

Bag. 19. Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah 
memiliki fungsi Internal Audit, auditor harus meminta 
keterangan kepada fungsi internal audit, untuk menentukan 
apakah fungsi tersebut memiliki pengetahuan mengenai setiap 
perbuatan fraud (kecurangan) yang dapat mempengaruhi 
perusahaan, baik yang sudah terjadi, ataupun yang masih 
dicurigai atau diduga, dan untuk memperoleh pandangan 
dari fungsi tersebut mengenai bahaya (risiko) dari perbuatan 
fraud.

penutup
Berdasarkan kondisi tersebut di atas, menjadi tugas berat 

yang diemban oleh manajemen dan fungsi internal audit untuk 
menggaransi ada tidaknya fraud di perusahaan. Untuk itu 
perlu disiapkan suatu  sistem FRAUD CONTROL PLAN. Yaitu 
sistem pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk 
mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan 
kejadian yang berindikasi kecurangan (fraud). Sehingga 
dengan sistem yang telah dipersiapkan, perusahaan memang 
tidak mentolelir adanya perilaku fraud.• 

Makin menanjak ke puncak, makin besar angin 
yang menggoyah. Jika tak fokus dan percaya diri, 
bisa jadi tumbang. 

Baru saja bangsa Indonesia mendapat 
kebang gaan karena salah satu perusahaan milik 
negara, Pertamina, menembus posisi 122 dari 500 
jajaran korporasi terkemuka di dunia. Satu hal yang 
patut disyukuri, dan jangan membuat kita terlena. 
Setidaknya posisi yang diraih bisa menjadi pijakan 
untuk mengarah menuju target selanjutnya.

Bagi insan Pertamina, prestasi itu jelaslah mem-
banggakan. Namun di luar sana, masih banyak 
yang menilai apa yang dicapai belum seberapa 
dengan prestasi negara tetangga. Memang 
faktanya benar. Pertamina sebagai satu-satunya 
perusahaan dari Indoensia dan yang pertama 
mampu menembus ke sana, tentunya ditantang 
kapan bisa melampaui perusahaan lain setingkat 
ASEAN. Dan hal tersebut menjadi challenge 
seluruh insan Pertamina untuk menggiring l o-
komotif perekonomian negeri ini agar bisa menyalip 
korporarasi lainnya, tak hanya sekedar setingkat 
ASEAN.

Dalam wawancara dengan majalah Fortune 
Indonesia Rabu lalu, Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan mendapat pertanyaan tersebut. 
Prestasi Pertamina di dalam negeri memang 
moncer, tapi di dunia luar belum ada apa-apanya. 
Bahkan dibandingkan perusahaan migas tetangga 
yang dulu pernah menjadi murid Pertamina. 
Pertanyaan tersebut bukanlah yang pertama, 
tetapi menjadi pertanyaan yang terus menerus 
ditanyakan tak hanya kepada Direktur Utama, 
mungkin kepada seluruh insan Pertamina ketika 
berada di luar kantor, di lingkungan keluarga, 
kerabat, tetangga, dan lain-lain.

Karen dengan tenang menjawab pertanyaan 
itu. Bukan mencari pembenaran, tetapi menga-
rahkan pertanyaan tersebut sehingga tidak menjadi 
misleading di masyarakat. Dia menyontohkan 
ketika kita akan membandingkan kualitas buah Apel 
haruslah dengan Apel. Bukan membandingkan 
Apel dengan Orange. Membandingkan Pertamina 
masa lalu ketika masih menjalankan fungsi sebagai 
BKKA (Badan Koordinasi Kontraktor Asing) 
dengan Petronas saat ini tentu saja sama dengan 
membandingkan Apel dengan Apel. Tetapi akan 
lain halnya ketika membandingkan Pertamina 
sekarang dengan Petronas. It’s like comparing 
apples and oranges. Karena aset Petronas 
merupakan bagian dari bisnis Petronas dan juga 
Petronas Carigali (BP Migasnya Petronas). 

Toh setelah menjelaskan hal tersebut, Karen 
tak langsung patah semangat. Dia juga tidak 
lantas ingin mencari pembenaran ataupun 
privilege. Tetapi ingin agar masyarakat paham 
bahwa membandingkan itu harus pada bisnis 
yang sejenis dengan lingkup pengelolaan yang 
sama. “Kami mau fokus ke bisnis, jadi kalau urusan 
banding-membandingkan, saya tidak akan terlalu 
memikirkan itu. Karena banyak target yang harus 
kami capai di 2025 yang saat ini sudah mulai 
running,”jelasnya.

Satu hal yang terus ditekankan orang nomor 
satu di Pertamina itu adalah menggandeng 
semua insan Pertamina dari semua lini untuk 
bersama-sama menggapai target menjadi Asian 
Energy Champion 2025. Harapannya agar proses 
yang telah direncanakan berjalan, dan seluruh 
insan Pertamina tetap fokus pada tugas masing-
masing, serta bersama-sama kerja..kerja..kerja 
dan kerja.•

menjadi tugas berat yang diemban oleh 
manajemen dan fungsi internal audit untuk 
menggaransi ada tidaknya fraud di perusahaan. 
untuk itu perlu disiapkan suatu  sistem FrauD 
CONTROL PLAN yang dirancang secara spesifik 
untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan 
pengungkapan kejadian yang berindikasi 
kecurangan (fraud). Sehingga dengan sistem 
yang telah dipersiapkan, perusahaan memang 
tidak mentolelir adanya perilaku fraud.
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pekAN INI
izin PiPa PLtgu 
tanjung Priok terbit
JAkARTA (Koran Tempo) – PT Nusantara Regas 
dipastikan segera memasok gas untuk Pembangkit 
Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Priok 
Jakarta Utara dalam waktu dekat. Menurut Direktur 
Utama Nusantara Regas Hendra Jaya, pasokan 
gas bisa disalurkan karena izin penggunaan pipa 
milik PT Pertamina Hulu Energi Onshore North 
West Java (PHE ONWJ) sudah terbit. “Kami sudah 
mendapat izin dari Kementerian Keuangan,” ujar 
Hendra Jaya. Ia mengatakan, tengah membahasa 
nilai sewa (toll fee) pipa PHE ONWJ bersama 
Pertamina dan SKK Migas. Setelah negosiasi selesai, 
Nusantara Regas akan  berkoordinasi dengan PT 
PLN selaku konsumen. “Targetnya tahun ini gas 
sudah mengalir,” ujarnya. Seperti diketahui, PLTGU 
Tanjung Priok membutuhkan gas hingga 250 juta 
MMSCFD. Sedianya pembangkit bertenaga 1.800 
megawatt tersebut mendapat gas dari terminal 
penerima dan regasifikasi apung (Floating Storage 
and Regasification Unit/FSRU) Teluk Jakarta yang 
beroperasi pada Mei 2012. Namun karena tidak ada 
pipa pengangkut gas dari terminal ke pembangkit, 
akhirnya PLTGU Tanjung Priok hanya menerima gas 
dari lapangan ONWJ dan sisanya menggunakan 
solar. Setelah dikaji, solusinya menggunakan pipa 
gas PHE ONWJ dengan persetujuan Menteri 
Keuangan.•RIANTI ocTAVIA

Pgtc Sadarkan mahasiswa akan 
Pentingnya ketahanan energi

Pertamina jadi tuan rumah 
make Study 2013

antisipasi kabut asap, 
Depot LPg tanjung uban 
bagikan masker

Fo
to

 : 
W

A
H

Y
U

 N
U

G
R

A
H

A

vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir berbicara di 
hadapan mahasiswa Gunadarma dalam acara Pertamina Goes To Campus.

Depok – Pertamina kembali 
menunjukkan kepeduliannya 
mengedukasi generasi muda.
Pada Senin (24/6),  Fungsi 
External Communication 
Pertamina menggelar kegiatan 
“Pertamina Goes to Campus 
(PGTC) 2013” dengan tema 
“Kaum Intelektual Muda 
Menciptakan Ketahanan 
Energi Untuk Negeri”  di 
Aud i to r i um Un i ve rs i t as 
Gunadharma, Depok.

Dalam kunjungannya, 
Pertamina menggelar sharing 
session  bersama pembalap 
nas ional  dengan raport 
internasional, Rifat Sungkar. 
Selain itu, digelar pula talkshow 
bertema Menciptakan Keta-
hanan Energi Untuk Negeri, 
yang digawangi oleh Guru 
Besar Teknik Informatika 
Universitas Gunadharma, 
Prof. DR. I Wayan Wicaksana 
dengan pembicara seperti 

vice President Corporate 
Communication Pertamina Ali 
Mundakir,  Anggota Pengurus 
Harian YLKI dan Dewan 
Transportasi Kota Jakarta  
Tu lus Abadi ,  dan Waki l 
Direktur Reforminer Institut  
Komaidi Notonegoro.

Animo mahasiswa sangat 
bagus mengikuti kegiatan 
ini. Selain pemaparan materi 
mengenai kondisi migas di 
Indonesia dan dunia serta 
sesi diskusi dengan peserta 
PGTC, juga diadakan acara 
nonton bareng fi lm “Kita 
versus Korupsi” di akhir sesi 
acara.

Sa lah satu  peser ta 
yang hadir , Tika Rochendi 
mengungkapkan, kegiatan ini 
memberinya wawasan yang 
lebih luas tentang energi dan 
kecintaan terhadap tanah air. 

“Beberapa fakta baru 
saya dapatkan dari diskusi ini. 

Saya jadi lebih tahu tentang 
bagaimana minyak itu dari 
berbagai aspek. Saya tau 
kenapa harga BBM harus 
naik,” kata mahasiswa jurusan 
Psikologi Universitas Guna-
darma angkatan 2012 ini.

Sementara  i tu  Guru 
Besar Teknik Informatika 
Universi tas Gunadarma, 
Prof. DR. I Wayan Wicaksana 
berharap acara seperti ini 
dapat memberikan semangat  
kepada mahasiswa tentang 
bagaimana menghadapi kon-
disi tuna energi. “Sekarang 
kita pikirkan adalah meng-
g u n a k a n  B B M  s e c a r a 
cerdas yakni penggunaan 
energi yang tepat guna, dan 

mencari energi alternatif untuk 
masyarakat di Indonesia,” 
pungkas Wayan.

P G T C  m e r u p a k a n 
ajang tahunan yang dila-
kukan Pertamina dengan 
m e n g u n j u n g i  k a m p u s -
kampus di Indonesia untuk 
memberkan informasi kepada 
akademisi tentang fungsi dan 
peranan yang diemban oleh 
Pertamina, khususnya.

Rencananya kegiatan 
serupa akan d ige lar  d i 
beberapa kampus di berba-
gai kota di Indonesia, se-
perti ITB pada September 
mendatang.•sAHRul HAeTAMY 

ANANTo

JAkARTA – Indonesian 
Most Admired Knowledge 
Enterprise (MAKE) Study 
menjadi ajang yang dinanti-
nantikan oleh perusahaan-
perusahaan yang memiliki 
o r g a n i s a s i  b e r b a s i s 
p e n g e t a h u a n  s e b a g a i 
pendorong keberhasilan bisnis 
perusahaan. Tahun 2013 
ini PT Pertamina (Persero) 
menjadi tuan rumah dalam 
penyelenggaraan Indonesian 
MAKE Study yang  telah 
memasuki tahun ke-9. 

Dari 66 perusahaan yang 
masuk nominasi, tersaring 
15 perusahaan yang masuk 
menjadi finalis. Salah satu nya 
tim Knowledege Management 
(KOMET) Pertamina. Ke-
15 perusahaan tersebut 
diwajibkan mempresentasikan 
keunggu lan  knowledge 
management perusahaan 
mereka selama dua hari pada 
26-27 Juni 2013 di Lantai M, 
Gedung Utama Kantor Pusat 
Pertamina. 

Sebelum dilangsungkan 
MAKE Finalis Presentation, 

t im penyelenggara dar i 
Dunamis Consulting beserta 
para panelis  melangsungkan 
B re a k f a s t  M e e t i n g  d i 
Ex Lounge Kantor Pusat 
Pertamina, Rabu (26/6). 
Breakfast meeting tersebut 
bertujuan untuk menyamakan 
persepsi sehingga t idak 
terjadi penilaian berbeda dari 
para panelis yang terlihat 
ekstrim. Di samping penilaian 
dari presentasi, panelis juga 
menilai dari sisi implementasi 
pengembangan knowledge 

tersebut.
“Kami tentunya sangat 

b a n g g a  b i s a  m e n j a d i 
tuan rumah da lam pe-
nyelenggaraan MAKE Fi
na l i s  P resen ta t i on  i n i . 
Terlebih Pertamina sa ngat 
konsen dalam pengem-
bangan knowledge  dan 
de ngan MAKE ini menjadi 
pendorong bagi kami untuk 
te rus  mengembangkan  
knowledge,” ungkap Direktur 
Umum Pertamina Luhur Budi 
Djatmiko yang hadir dalam 

TANJuNg ubAN - Akibat kabut asap dari kebakaran 
hutan di Provinsi Riau, menyebabkan kualitas udara yang 
semakin memburuk di Tanjung Uban. Kondisi ini dapat 
berpengaruh pada kesehatan pekerja di lingkungan 
Depot LPG Tanjung Uban. Karena itu, Depot LPG Tanjung 
Uban membagikan masker kepada seluruh pekerjanya. 
Operation Head Depot LPG Tanjung UbanHeri Supriadi 
secara simbolis memberikan masker kepada perwakilan 
pekerja jasa penunjang.  Pada kesempatan tersebut, 
beliau juga mengimbau agar setiap pekerja selalu 
menjaga kesehatan dan kondisi badan yang disebabkan 
asap yang mulai pekat.•MoR I
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kesempatan tersbeut.
Lebih lanjut Luhur Budi 

menga takan, Pertamina 
telah melakukan banyak 
perubahan sebagai dampak 
dari transformasi di Pertamina 
yang setiap tahun minimal 
1400 inovasi. Hal ini cukup 
mencengangkan bagi pihak 
luar dan menjadi modal 
bagi Pertamina untuk bisa 
memenangkan kemba l i 
Indonesian Most Admired 
Knowledge Enterprise (MAKE) 
Study 2013.•IRlI kARMIlA
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Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko berbicara di hadapan panelis Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise 
(MAKE) Study 2013.
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terminal bbm krueng raya 
berdayakan Posyandu

alat Fogging untuk kabupaten cilacap

JAkARTA – Setelah dua hari melewati  babak 
penyisihan Pertamina Soccer Star, Minggu (7/7) 
akhirnya terpilih 8 peserta dari 621 orang yang 
mendaftar di Jakarta. Jakarta merupakan kota 
terakhir digelarnya penyisihan Pertamina Soccer 
Star yang sebelumnya sukses dilaksanakan di 
lima kota, yaitu Malang, Balikpapan, Makassar, 
Palembang, dan Sorong.

Acara yang diadakan di Lapangan Olahraga 
Pertamina Learning Center (PLC) Simprug tersebut 
dibuka oleh Direktur Eksekutif Pertamina Foundation 
Jakarta Nina Nurlina Pramono. Selama masa 
penyisihan, para peserta Pertamina Soccer Star 
yang berusia 13-16 tahun tersebut mengikuti 
rangkaian tes yang cukup ketat, mulai dari tes 
keterampilan (juggling, tendangan penalti, long 
pass accuration), tes fisik, hingga tes permainan 
atau tanding. Dari ratusan peserta, secara bertahap 
terpilih 8 anak, yaitu Ramadhan Dwi, Putra 
Deta, Pandan Wijaya Kosasih, Rossi Nuril, M. 
Fathurrahman, Firdaus Aprillian, Fadil Muslimin dan 
Yoga Triseptian.

Sebelum masuk ke Pertamina Soccer School, 
ke delapan orang anak ini akan dikirim terlebih 
dahulu ke Pertamina Soccer Camp di Bandung 
beserta para peserta terpilih dari berbagai kota 
lainnya. Direktur Eksekutif Pertamina Foundation, 
Nina Nurlina Pramono, menuturkan bahwa  di camp 
yang mengadopsi tipikal camp AC Milan ini, mereka 
mendapat pelatihan awal, seperti pendidikan 
budaya dan kedisiplinan.

“Mereka digembleng oleh pelatih dari internal 
AC Milan Academy  dan pelatih nasional terpilih 
dari UNJ. Mereka akan menempuh beberapa tes 
seperti psikotes dan tes kesehatan yang mendalam. 
Intelegensia dan kesehatan jasmani adalah hal 
penting,” kata Nina Pramono.

Sebanyak 48 pemain berbakat yang tersaring 
dari berbagai kota. Mereka akan disaring kembali 
menjadi 24 pemain berbakat terbaik untuk 
menerima kesempatan beasiswa Pertamina Soccer 
School maksimal tiga tahun di Jakarta. 

“Ini sebagai komitmen nyata Pertamina terhadap 
bakat yang dimiliki generasi muda. Program ini 
sangat komprehensif, menantang dan bagus sekali. 
Masyarakat bisa melihat Pertamina memberikan 
benefit yang sangat maksimal bagi masyarakat,” 
ungkap Manager Brand Pertamina Agus Mashud.

Pertamina tidak hanya ingin menyiapkan 
pemain muda tapi juga data base untuk pem binaan 
jangka panjang. “Kami punya 3.000 data anak yang 
terdaftar di Pertamina Soccer Star dari berbagai 
kota. Data ini bisa dipakai untuk berbagai pihak 
jika akan membina generasi muda sepak bola,” 
ungkap Direktur Eksekutif Pertamina Foundation, 
Nina Nurlina Pramono.•IRlI kARMIlA/sAHRul H.A
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cIlAcAp - Penyakit de-
mam berdarah dengan pe-
nyebaran melalui gigitan 
nyamuk aedes aegypti masih 
merupakan salah satu momok 
menakutkan di Kabupaten 
Cilacap. Ter catat 565 kasus 
demam berdarah  pada 
2012 hingga saat ini dan 
mengakibatkan 7 penderita 
meninggal. 

Tindakan pencegahan 
penyebaran nyamuk bisa 
d i lakukan dengan cara 
membersihkan lingkungan 
yang merupakan tempat 
nyamuk bereproduksi seperti 
genangan air di kamar mandi, 
kaleng bekas dan wadah 

lain nya. Untuk memberantas 
nyamuk dewasa di Kabu-
paten Cilacap, setiap hari 
dilakukan pengasapan atau 
fogging dengan lokasi yang 
berbeda. Hal ini diungkapkan 
oleh Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Cilacap dr. Bam-
bang Setyanto pada saat me-
nerima bantuan alat fogging 
dari Pertamina.

“Kabupaten  C i l acap 
me  mi l ik i  4 a lat  fogging 
yang dioperasikan setiap 
hari. Dengan bantuan dari 
Pertamina sebanyak 4 alat 
fogging baru, tentunya sangat 
membantu dalam operasional 
fogging  dan diharapkan 

pekerjaan akan lebih baik,” 
ungkap dr. Bambang.

Hal senada juga di sam-
paikan oleh Relations Officer 
RU Iv Cilacap Suyanto yang 
menye rah kan alat fogging 

beserta perlengkapannya 
senilai Rp 100 juta. “Dengan 
adanya alat fogging baru ini,  
Pertamina berharap masya-
rakat dapat terhindar dari gi-
gitan nyamuk,” ujarnya.• Ru IV

kRueNg RAYA – Mendu-
kung kesehatan ibu dan anak, 
Terminal BBM Krueng Raya 
memberikan bantuan untuk 
pemberdayaan posyandu 
di tiga desa.  Pada 12 Juni 
2013, penyerahan bantuan 
secara simbolis dilaksanakan  
di Balai Desa Meunasah Mon. 
Sebanyak 17 perwakilan 
posyandu di tiga desa sekitar 
TBBM Krueng Raya hadir 
saat penyerahan bantuan 
CSR Pertamina. Antara lain 
Posyandu Meunasah Mon, 
Posyandu Meunasah Kulam, 
dan Posyandu Meunasah 
Keude. 

Operation Head TBBM 

K r u e n g  R a y a  Te n g k u 
Muhammad Fahmi me nga-
takan, posyandu merupakan 
landasan di sebuah desa 
untuk meningkatkan  kualitas 
SDM dengan peningkatan 
pelayanan dan pemberian 
makanan bergizi ibu hamil 
serta balita-balita di seputaran 
desa TBBM Krueng Raya. 
”Semoga  pemberdayaan 
yang kami lakukan untuk 
posyandu ini dapat membuat 
layanan kesehatan masyarakat 
ini menjadi lebih baik lagi. 
Dengan demik ian akan 
menghasilkan generasi muda 
yang berkualitas sesuai tema 
CSR tahun ini, Penguatan 

Posyandu demi Pelayanan 
Kesehatan Masyarakat,” ujar 
Fahmi.

Turut hadir  dalam kesem-
patan tersebut, Spv.RSD 

Selamat Mingko, Spv.Maint.
Service Ermansyah, Assistant 
General Adm & Security, 
Maimun dan perwakilan PWP 
Edesniati Mingko.•MoR I

Delapan Pemain muda 
terpilih di jakarta
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AceH besAR –  Pada 20 Juni 
2013, Terminal BBM Krueng 
Raya, Branch Manager Aceh  
bersama Sobat Bumi Aceh 
melaksanakan pelestarian 
keanekaragaman hayat i 
daerah pesisir pantai. 

Kegiatan pelestarian yang 
akan terus berkesinambungan 
ini diawali dengan penanaman 
1.000 pohon mangrove di 
Desa Ruyung Kecamatan 

marketing operation Wilayah aceh 
rehabilitasi mangrove

Mesjid Raya, Kabupaten Aceh 
Besar. 

Operation Head Terminal 
BBM Krueng Raya Teng-
k u  M u h a m m a d  F a h m i 
menga takan, l ingkungan 
lestari berimbas terhadap 
kesejahteraan masyarakat 
sekitar. “Misalnya, nelayan 
mudah memperoleh ikan, 
mengurangi potensi tanah 
kerusakan akibat erosi dan 

banyak lagi manfaat lainnya,” 
paparnya.  

Didampingi Camat Mesjid 
Raya, Danramil v, Kapolsek 
Krueng Raya dan Ast.HR 
Branch Manager Aceh Hamlet, 
Teng ku Muhammad Fahmi 
melakukan penanaman pohon 
mangrove di pinggir laut.

M i rdha Fah lev i  (21 ) , 
ke tua Sobat Bumi Aceh 
mengucapkan terima kasih 

kepada Pertamina yang sangat 
komit terhadap perlindungan 
keanekargaman hayati. 

Kegiatan ini akan berke-
sinambungan sampai 2014, 
melalui sosialisasi dan edu-
kasi manfaat mangrove bagi 
nelayan, pem bibitan 20.000 
mangrove, budidaya udang, 
kepit ing dan t i ram, dan 
penanaman akbar mang-
rove.•MoR I
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tim knowledge management (komet)
Quality management – Dit. ga
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

“most numbers of training Participation award”: 
bukti komitmen Pembinaan 
terhadap insan mutu

oleh Senna Gumilar - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Hilda Yanti -  Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Smt ru ii Dumai : 
bentuk nyata komitmen tim manajemen

No. 29
Tahun XLIX, 22 Juli  2013

Dalam menjalankan kegiatan Fungsi Quality Management, Direksi memberikan dukungan dengan 
menetapkan Kebijakan Manajemen Mutu Pertamina. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, 
Pertamina memerlukan sumber daya yang mumpuni agar dapat menghasilkan kualitas kegiatan 
QM yang ekselen. Selaras dengan tujuan tersebut di atas, Fungsi QM menerapkan aturan baku 
tentang pengembangan kompetensi insan mutu Pertamina yang tertuang dalam Code of Pertamina 
Quality Management System (Code). Pasal 5 dalam Code dengan tegas mengamanatkan kewajiban 
pengembangan kompetensi Pekerja yang terlibat dalam kegiatan manajemen mutu.

 

Berbagai jenis pelatihan yang terkait dengan empat pilar QM: Continuous Improvement Program, 
Standardization Management, Knowledge Management, dan Quality Management Assessment, telah 
disusun sedemikian rupa sehingga dapat mendukung peningkatan kapasitas dan profesionalisme 
insan mutu. Hal yang membedakan dengan pelatihan secara umum, peserta pelatihan Quality 
Management dipilih melalui seleksi ketat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Fungsi QM. 
Disamping itu, tujuan pelatihan tidak saja untuk meningkatkan kapabilitas Pekerja tetapi juga untuk 
penugasan lintas fungsi terkait dengan kegiatan manajemen mutu.

Penghargaan yang diperoleh Pertamina sebagai 
“Most Numbers of Training Participation” pada 1st BSI 
client gathering yang diselenggarakan di Jakarta, 2 Juli 
2013 lalu memperkuat bukti akan komitmen Fungsi QM 
dalam mengembangkan kompetensi Pekerja. BSI adalah 
perusahaan yang bergerak dalam jasa sertifikasi sistem 
standar di dunia. Melalui kerjasama dengan BSI ini, Fungsi 
QM banyak melatih insan mutu terkait sistem standar, 
khususnya ISO 9001 sehingga mereka mampu menjadi 
auditor internal yang professional. Para auditor ini nantinya 
akan berkontribusi dalam implementasi sistem standar di 
Perusahaan. 

Tidak ada pelatihan yang sifatnya “gratis”!
Tidak ada satupun peserta pelatihan kegiatan Fungsi Quality Management yang diberikan secara 

cuma-cuma. Semua pelatihan yang diberikan didasarkan pada kebutuhan sumberdaya untuk kegiatan 
Quality Management yang sifatnya penugasan. Dengan adanya prinsip penugasan tersebut setiap 
insan mutu yang telah memenuhi kualifikasi akan menyadari besarnya tanggung jawab di dalam 
pengelolaan kegiatan Quality Management.

Keefektifan proses penugasan 
insan mutu yang telah mendapatkan 
pelatihan diukur melallui kontribusinya 
pada keberhasilan program-program QM 
yang terdapat dalam pasal 6 Code.

Insan Mutu terus bekerja untuk 
dapat memberikan yang terbaik dalam 
mendukung tujuan Perusahaan.•

  

Kabut  asap teba l  yang 
me nyelimuti kota Dumai dan 
sekitarnya tidak menyurutkan 
l angkah  T im  Aud i t  un tuk 
melaksanakan tugas aud i t 
sistem manajemen mutu (SMM) 
di Refinery Unit II Dumai yang 
dilaksanakan pada tanggal 26 - 28 
Juni 2013. Perjalanan Pekanbaru 
menuju Dumai yang biasanya bisa 
ditempuh lewat udara saat itu 
tidak bisa dilakukan karena kondisi 
yang tidak memungkinkan,  dan 
harus dilalui lewat darat dengan 

waktu tempuh sekitar 8 jam.

Lingkup Audit yang dilaksanakan  adalah Audit SMT, yaitu integrasi ISO 9001 : 2008, ISO 
14001 : 2004 serta OHSAS 18001 : 2007. yang berlangsung selama tiga hari.

Tujuan dilaksanakannya Audit 
SMT ini adalah untuk memastikan 
sistem manajermen telah diterapkan 
dengan baik  serta memastikan 
bahwa klausul-klausul pada ketiga 
Sistem Manajemen tersebut telah 
sesuai dengan sistem dan tata kerja 
yang berlaku di Pertamina RU II 
Dumai.

Pada kesempatan opening 
speech General Manager RU II 
Dumai Eko Wahyu Laksmono, 
mengharapkan agar tim bekerja 
bekerja dengan sebaik-baiknya dengan prinsip “Do What You Write, Write What Yo Do”.

Tim Audit Internal berjumlah 25 orang dan dibagi dalam 5 tim yang berasal dari  Refinery 
Unit II Dumai,  RU Iv Cilacap, RU vI Balongan, QM Korporat dan QM Direktorat Pengolahan.  
Ikut serta juga 10 orang dari berbagai fungsi di wilayah RU II sebagai tim trainee.

Adapun Fungsi   yang akan diaudit  sebanyak 16  Fungsi dengan lingkup audit sistem 
dokumen tata kerja, daftar catatan kerja/rekaman serta site visit. Sambutan auditee sangatlah 
kooperatif dengan menyajikan data-data yang diperlukan. Setelah selesai Audit, auditor 
membuat LKA (Lembar Kesepakatan Audit), dilanjutkan dengan kesepakatan antara Auditor 
dan Auditee  untuk bersama-sama menerima dan menyetujui apa yang menjadi temuan untuk 
ditandatangani.

Closing meeting dilakukan 
pada hari Senin tanggal 01 Juli 
2013, dihadiri Tim Management, 
Auditee dan Internal Auditor 
se tempat .  Mana jemen RU 
berharap bahwa semua yang 
menjadi temuan agar ditindaklanjuti 
dengan segera, demi kelancaran 
tugas-tugas yang diemban oleh 
Perusahaan. 

Insan Mutu !!!   Semangat ...Hebat !!!  
Pertamina !!!..Jaya..Jaya..!!!



SINOPSIS

Judul : Audiensi Agung Ramadhan
penulis : Muhammad Tony s. Haroen

Setiap tahun umat muslim di seluruh 
dunia melaksanakan ibadah wajib di bulan 
suci Ramadan. Audiensi agung Ramadan 
merupakan sebuah penghadapan 
diri kepada yang maha kuasa. Bulan 
Ramadan senantiasa menghadirkan 
berkah dan juga mukjizat bagi mereka 
yang melaksanakannya. Bagi kalangan 
umum pemahaman terhadap berpuasa 
sudahlah biasa dan banyak juga buku-
buku yang menyajikannya, namun apakah 
mudah untuk dipahami.

Buku ini menjelaskan bahwa setiap 
umat yang menjalankan ibadah puasa 
dalam bulan ramadhan akan diberikan 
kemudahan, berkah dan juga dimurnikan 
jiwa dan raga dari segala bentuk hal yang 
buruk, peluang tentunya akan didapati 
apabila ada kemauan dari setiap individu 
untuk melakukannya. Ada beberapa 
ayat Al-Quran yang dikutip yaitu “Bulan 
Ramadan yang penuh berkah telah tiba 
mendatangi kalian. Di dalamnya ada 
suatu kebaikan yang diselubungkan 
Allah kepada umat Islam. Allah SWT 
menurunkan rahmat, membersihkan 
segala noda kesalahan, dan mengabulkan 
doa dan Allah menyaksikan berlomba 
– lombanya kalian dalam kebaikan dan 
membangga – banggakannya.

Penyegar jiwa raga. Salah satu 
sebab mengapa manusia tidak mampu 
untuk keluar dari situasi yang menekanya 
adalah ketika manusia tersebut tidak 
menyerahkan permasalahannya kepada 
Allah dan hanya mengandalkan kekuatan 
fisik saja sehingga seringkali manusia 
terjebak dalam kemelut yang sulit untuk 
diselesaikan. Dari permasalahan tersebut, 
“bagi setiap umat yang percaya ketahuilah 
bahwa rahmat Allah  sangat dekat dengan 
orang – orang yang berbuat kebaikan”. 
Kutipan ayat ini merupakan sebuah 
pencerahan yang mampu mengilhami 
manusia agar dapat menenangkan pikiran 
dan raga. Jadi bulan Ramadan merupakan 
waktu yang tepat untuk melatih diri lebih 
dekat dengan Allah.

Yang terakhir adalah menjadi orang 
yang paling beruntung. Di dalam buku 
ini dijelaskan mengenai manusia yang 
beruntung yang dekat dengan Allah, 
yaitu dengan cara meningkatkan iman 
dan taqwa kepada Allah SWT dan juga 
memuliakan Nabi Muhammad Saw. Maka 
manusia tersebut bukan tidak lain adalah 
manusia yang paling beruntung di antara 
manusia lainnya. 

Bulan Ramadan merupakan bulan 
yang penuh berkah, bulan yang memiliki 
waktu yang amat berharga bagi setiap 
muslim, bulan yang hanya ada satu 
dalam satu tahun bulan yang hanya 
memberikan nikmat akhirat dalam satu 
tahun, maka laksanakanlah ibadah dan 
raihlah kemenangan.• peRpusTAkAAN

8PerSatuan Wanita Patra

Hut ke-13 PWP PeP asset 2 Field Pendopo
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peNDopo - Persatuan Wanita Patra (PWP) PT Pertamina EP 
Asset 2 Field Pendopo menyelenggarakan perayaan HUT ke-13 
PWP di Gedung Arsendora Pendopo, Selasa (11/6). Rangkaian 
perayaan HUT yang diselenggarakan adalah jalan sehat, bazaar, 
lomba merangkai bunga, dan ditutup dengan syukuran HUT di 
Gedung Arsendora. Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya 
Ketua PWP Asset 2 PEP Field Pendopo Asih Tubagus Nasiruddin, 
Ketua PWP Pendopo Field Rosalia Handri Utama, Penasihat PWP 
Pendopo Handri Utama, Muspika, PWP Prabumulih, dan jajaran 
tim manajemen. 

Pada acara tersebut  dilaksanakan juga pemotongan tumpeng 
oleh Ketua PWP Pendopo Field. Dalam pidatonya, Penasihat 
PWP Pendopo menyebutkan, peran ibu sangatlah penting untuk 
pembentukan suatu keluarga sehingga berpengaruh kepada 
produktivitas dan kinerja sang suami di kantor. “Support seorang 
istri sangat diharapkan”, tegasnya.

Dalam perayaan HUT tersebut, PWP Pendopo juga memberikan 

JAYApuRA - Dalam rangka memeriahkan HUT ke-13, PWP 
Marketing Operation Region vIII melaksanakan berbagai kegiatan 
maupun lomba. Antara lain lomba volly, tenis meja, memasang dasi, 
joget bersama, anjangsana ke beberapa panti asuhan di wilayah 
Jayapura dan senam ria bersama. 

Acara syukuran HUT ke – 13  dibuka oleh GM Marketing 

bantuan GNOTA untuk 10 anak dari SDN Negri 14 Talang Ubi, 10 
anak dari Madrasah Ibtidaiyah Talang Ubi, dan pramuwisma. 
Kegiatan perayaan tersebut berlangsung meriah. Seluruh undangan 
dihibur oleh penampilan tarian chacha, lagu, dan parodi yang 
merupakan hasil kreativitas dari anggota PWP.•pep fIelD peNDopo

Semarak Hut PWP di jayapura
Operation Region (MOR) vIII selaku sebagai Penasehat Persatuan 
Wanita Patra MOR vIII. Dalam kesempatan tersebut dilakukan 
pemotongan tumpeng oleh Ketua PWP MOR vIII Yayuk Irfan dan 
dilanjutkan dengan pembagian hadiah untuk  para pemenang 
lomba, serta memberikan beasiswa kepada anak-anak tenaga 
outsourcing, driver, dan cleaning service. 

Yayuk Irfan menyampaikan, sebagai wanita patra yang tangguh, 
hendaknyaanggota PWP senantiasa memupuk kreatifitas dengan 
selalu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menempa diri 
menjadi wanita yang mandiri.  “Tapi harus tetap mengutamakan 
tugas dan kewajiban keluarga sebagai seorang ibu sekaligus 
pendamping suami,” tegasnya.

Yayuk  mengingatkan, sebagai istri dan ibu, hendaknya anggota 
PWP mampu mengelola waktu dengan baik, sehingga antara tugas 
organisasi dan kewajiban keluarga dapat berjalan harmonis “ Jadilah 
motivator dalam mendampingi suami,  karena dibalik keberhasilan 
tugas seorang suami pasti ada istri yang tangguh di belakangnya,” 
ujar Yayuk. •MoR VIII
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training Pengetahuan Produk bbm
JAkARTA – Naiknya harga BBM berjenis Premium menjadi sebuah 
isu hangat di kalangan masyarakat pada umumnya. Menyikapi hal 
ini, fungsi Retail Fuel Marketing Pertamina melaksanakan Training 
Product Knowledge dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan 
wawasan mengenai perbedaan jenis dan kualitas BBM PSO dengan 
BBM Non PSO.

  Training yang berlangsung di ruang Enduro, Lantai M Kantor 
Pusat Pertamina, Jumat (28/6) ini diikuti oleh pihak-pihak Pertamina 
yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, yaitu perwakilan Sales 
Area Region III Jabodetabek dan tim Contact Pertamina. 

Dalam training tersebut dipaparkan pemahaman mengenai 
perbedaan RON, additive dan rasio kompresi dan keunggulan dari 
masing masing jenis bahan bakar yaitu Premium, Pertamax, Pertamax 
Plus,dan Pertamax Racing. Secara garis besar, para peserta training 
harus mengetahui definisi bahan bakar itu sendiri.

“Dengan pelatihan ini diharapkan kita bisa menjelaskan kepada 
konsumen bahwa kita memiliki produk yang lebih baik dibandingkan 
produk pesaing. Selain itu, produk yang kita miliki memiliki value yang 
lebih baik dari sisi teknis maupun non teknis,” ungkap Commercial 
Retail Fuel Marketing Manager Waljiyanto. 

Waljiyanto mengatakan, peserta training nantinya menjadi 
penjembatan atau mediator yang bisa lebih percaya diri saat 
menyampaikan spesifikasi BBM kepada konsumen internal dan 

eksternal sebagai wujud mengampanyekan keunggulan produk BBM 
Pertamina.

Disamping itu, fungsi Retail Fuel Marketing Pertamina pada bulan 
Maret lalu juga telah melakukan pelatihan kepada para instruktur dan 
mekanik motor Honda dan Yamaha mengenai bahan bakar Pertamina 
dan pelatihan sales consultant Mobil Mercedes Benz dan Mobil BMW 
dimana mereka merekomendasikan untuk penggunaan bahan bakar 
dari Pertamina.•IRlI kARMIlA
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Forum business executive 
gathering 2013
JAkARTA – Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan 
menjadi pembicara pada forum Business Executive Gathering 
2013 Kementerian BUMN yang mengambil tema “Teknologi 
Informasi Menyukseskan Transformasi Bisnis BUMN” di 
Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta pada Senin (1/7). Acara ini 
merupakan forum bagi para eksekutif BUMN untuk melakukan 
eksplorasi dan interaksi untuk mendapatkan solusi nyata berupa 
produk, layanan maupun solusi termutakhir dari teknologi  
informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan dan daya saing bisnis BUMN. Pada kesempatan 
ini Karen menjelaskan tentang tata kelola IT yang ada di 
Pertamina.•pRIYo wIDIYANTo
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bersama enduro 4t, 
jelajahi Sumatera utara
MeDAN – Tim Ring of Fire Adventure secara resmi dilepas untuk 
menjelajahi Sumatera Utara dan Aceh pada Senin, 3 Juni 2013 
di Lapangan parkir Kantor Region Medan. Acara yang dihadiri 
Retail Marketing Manager Lubricants Andria Nusa dan seluruh 
tim Manajemen Marketing Operation Region I ini dibuka oleh 
Pjs. GM Marketing Operation Region I Budhi Busama dengan 
melepas bendera start untuk berangkat menuju titik nol kilometer 
yang berada di Sabang, Aceh. Petualangan kali ini sekaligus untuk 
pembuktian pelumas terbaru Pertamina Enduro 4T Sport 5W-30 
dan 10W-40.•MARkeTINg opeRATIoN RegIoN I
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budi Santoso Sarif Diangkat 
jadi gm ru Vi balongan
bAloNgAN - Senior Vice President (SVP) Operation Refining Suhaemi 
menyaksikan Serah Terima Jabatan dan Pengukuhan General Manager 
(GM) RU vI Balongan di Ruang Rapat Utama Gedung Admin Kilang RU vI 
Balongan, Indramayu, Mei lalu. Pejabat lama Masputra Agung dipercaya 
perusahaan menjabat sebagai Staff Ahli Refining Directorate. Sedangkan 
Senior Manager & Operational Manufacturing (SMOM) di RU vI Balongan 
Budi Santoso Sarif diangkat menjadi GM RU VI yang baru.•Ru VI
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Diskusi manajemen 
Pengelolaan 
Lingkungan Pertagas

kPi PHe Ditandatangani
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Forum komunikasi kehumasan Skk migas - kkkS Papua maluku terbentuk

Direktur Utama PHE Ign. Tenny Wibowo menandatangani KPI PHE.

Produksi PHe onWj meningkat 

cIkARANg -  Pada 17 Juni 2013, di Kantor 
Area Jawa Bagian Barat (JBB), Pertamina Gas 
(Pertagas) mengadakan Diskusi Manajemen 
Pengelolaan Lingkungan. Diskusi tersebut 
dihadiri oleh Deputi Iv Bidang Pengendalian 
Pencemaran Lingkungan Kemeterian Negara 
Lingkungan Hidup Drs. MR. Karliansyah, MS, 
Environmental Manager Pertamina T. Parningotan 
Pasaribu, Assistant Manager Quality Management 
Pertamina Imam Hidayat, Manajer QM&HSE 
Pertagas Kemas A. Johansyah, Manajer Area 
JBB Pertagas Ahmad Nanang serta jajaran 
personil yang menangani pengelolaan lingkungan 
di seluruh Area Pertagas.

Deputi Iv Bidang Pengendalian Pencemaran 
Lingkungan Kemeterian Negara Lingkungan 
Hidup Drs. MR. Karliansyah, MS memaparkan 
hasil penilaian PROPER Pertagas di tahun lalu 
sebagai basis untuk me-review kinerja pe-
ngelolaan lingkungan di Pertagas, khususnya 
Area JBB. “Pengelolaan Lingkungan yang 
dilakukan oleh Pertagas sudah memenuhi standar 
yang ada, namun bukan berarti berhenti sampai 
disini. Masih banyak yang harus ditingkatkan,” 
ujar Karliansyah.

Environmental Manager Pertamina T. Par-
ningotan Pasaribu juga mengutarakan pandangan 
yang sama. “Dari sisi housekeeping, Pertagas 
secara umum sudah baik. Tapi masih banyak 
yang dapat dikembangkan dari bidang lainnya 
seperti konservasi energi.”

Selain diskusi, rombongan juga mengunjungi 
SKG Tegalgede di Area JBB untuk melihat secara 
langsung hasil pengelolaan lingkungan di salah 
satu fasilitas operasi Pertagas.•peRTAgAs

JAkARTA -  Memasuk i 
semester kedua tahun 2013, 
PT Pertamina Hulu Energi 
(PHE) bertekad genjot kinerja 
untuk pencapaian target 
produksi minyak 76.000 
BOPD. Hal  in i  d i tanda i 
dengan penandatanganan 
Key Performance Indicator 
(KPI) masing-masing anak 
perusahaan (AP) de ngan 
Direksi PHE, Juni lalu di Kantor 
Pusat PHE.

Menurut Direktur Utama 
PHE, Ign. Tenny Wibowo, ada 
perbedaan KPI saat ini dengan 
tahun lalu. “Jika sebelumnya 
di 2012 target PHE kepada 
Hulu lebih besar dan target 
AP PHE ke PHE lebih kecil, 

MANADo  –  SKK Migas 
pe rwak i l an  Papua  dan 
Maluku (Pamalu) bersama 
dengan Kontraktor Kontrak 
K e r j a  S a m a  ( K K K S ) 
Pamalu membentuk Forum 
Komunikasi Kehumasan (FKK) 
SKK Migas-KKKS Wilayah 
Pamalu di Manado, pada 
(4-5/7). Pembentukan FKK 
dihadiri sekitar 50 peserta yang 
mewakili SKK Migas Pamalu 

JAkARTA - Sejak diambil alih 
kepemilikan oleh Pertamina 
pada 2009, Pertamina Hulu 
Energi Offshore North West 
Java (PHE ONWJ) terus 
menunjukkan peningkatan 
produksi  minyak set iap 
tahunnya. Pada 2009-2012, 
produksi rata-rata harian 
PHE ONWJ berturut-turut 
adalah 23.100 barel minyak 
per hari (bopd), 27.400 bopd, 
32.200 bopd, dan 33.300 
bopd. Dari 1 Januari hingga 
31 Mei tahun 2013, rata-
rata produksi minyak harian 
PHE ONWJ telah mencapai 
38.700 bopd.

 Produksi minyak PHE 
ONWJ pada kuartal pertama 
2013 ini merupakan nomr 
4 terbesar di antara KKKS 
di Indonesia, yaitu sebesar 
37.900 barel minyak per hari 

(bopd). Sedangkan produksi 
gas mencapai 212 juta kaki 
kubik per hari (mmscfd). 
Pada saat ini, PHE ONWJ 
memasok gas ke Perusahaan 
Listrik Negara (PLN) melalui 
Pembangkit Tenaga Listrik 
Muara Karang dan Tanjung 
Priok dan Pupuk Kujang di 
Cikampek, Jawa Barat dan 
RU vI Balongan, Indramayu.

 Menurut Executive vP/GM 
PHE ONWJ Jonly Sinulingga, 
PHE ONWJ berkomitmen 
untuk terus mengupayakan 
peningkatan produksi minyak 
dengan berbagai cara. Di an-
taranya, melakukan pem  boran 
sumur-sumur pe ngembangan, 
reaktivasi su mur-sumur lama 
dengan melakukan workover 
dan penggantian pompa ESP, 
reaktivasi lapangan lama, 
pengembangan lapangan-

maka saat ini disesuaikan 
agar KPI dapat tercapai,” 
jelasnya. Ia berharap, target 
produksi minyak sebesar 
76.000 BOPD dan Gas 530 
MMSCFD dapat terpenuhi. 
“Dengan demikian target 
laba perusahaan sebesar Rp. 
8,8 triliun dapat terealisasi,” 
ujarnya.

Semen ta ra  D i rek tu r 
Keuangan PHE Yayok T 
W isanggo mengatakan, 
penandatanganan KPI ini 
sekaligus menjadi acuan 
kerja. “KPI mencerminkan 
target yang ingin kita capai 
dan  men jad i  tanggung 
jawab masing-masing Aset 
serta Direksi. Diharapkan, 

kinerjanya akan semakin 
l eb i h  ba i k ,  dan  dapa t 
melaksanakan komitmen yang 
telah disepakati bersama,” 
tegasnya.

Rencananya ,  se t i ap 

kwartal akan ada kaj ian 
untuk melihat kemajuannya. 
“Jika masih tertinggal, segera 
diperbaiki dan dipercepat 
hingga akhir tahun,” ujar 
Yayok.•pHe

dan 17 KKKS. Kegiatan ini 
dibuka oleh Kepala SKK Migas 
perwakilan Pamalu, Yoseph R. 
Karunden.

FKK Pamalu dibentuk 
untuk menyelaraskan kegiatan 
SKK Migas dengan KKKS 
Pamalu, mengurangi gejolak 
sosial kemasyarakatan yang 
ditimbulkan oleh aktivitas 
usaha hulu migas, dan me-
ning katkan kompetensi kehu-

lapangan baru, penggantian 
dan perbaikan pipa-pipa, 
pemeliharaan fasilitas existing, 
dan optimasi planned losses 
ser ta  quick  recovery  & 
intervention of unplanned 
losses. 

 “Sejak pengambilalihan 
blok ONWJ oleh Pertamina, 
produksi minyak PHE ONWJ 
mengalami peningkatan 
produksi hampir mencapai 
60%. Kami memiliki komitmen 
untuk terus berkontribusi 
dalam upaya meningkatkan 
produksi migas nasional. 
Berbagai perbaikan fasilitas 
dan  ak t i v i t a s - ak t i v i t a s 
akan kami kerjakan agar 
ke langsungan produks i 
migas di Blok ONWJ dapat 
terus terjaga,” ujar Executive 
vP/GM PHE ONWJ Jonly 
Sinulingga.

B e b e r a p a  a k t i v i t a s 
kegiatan yang di lakukan 
pada tahun 2013 antara lain 
kegiatan 3D Seismik seluas 
575 km2, pemboran 23 sumur 
termasuk sumur eksplorasi 
dan pengembangan dengan 
menggunakan 3 rig yang 
telah beroperasi, kegiatan 
recomple t ion  4 sumur, 
dan pemeliharaan fasilitas-
fasilitas produksi, termasuk 
proyek LIMA Subsidence 
Remediation.

 P H E  O N W J  t e l a h 
mendapatkan persetujuan 
da r i  SKK M igas  un tuk 
pengembangan lapangan-
lapangan baru yaitu UL, 
GG, FSB, dan YY. Aktivitas 
pengembangan ini  akan 
dimulai pada tahun 2014.•pHe 

oNwJ

wakil sekretaris, bendahara, 
bidang hubungan pemangku 
kepentingan, bidang me-
dia dan komunikasi, bi dang 
perizinan dan hak ma sya rakat 
adat, bidang pengembangan 
masyarakat, dan bidang 
sekuriti. Da lam susunan pe-
ngu rus tersebut, perwakilan 
PT Pertamina EP (PEP) Asset 
5 Field Papua menduduki 
posisi bendahara, bidang 

masan KKKS  di Pamalu.
Kabag Humas SKK Mi-

gas  Elan Biantoro menjelas-
kan, FKK berperan sebagai 
gar da terdepan untuk me-
nyampaikan misi SKK Migas 
dan KKKS kepada pemangku 
kepentingan agar kegiatan 
usaha hulu migas berjalan 
lancar dan memenuhi target 
produksi. “Seorang humas 
perlu memahami proses bisnis 

usaha hulu migas. Di samping 
itu, seorang humas haruslah 
memiliki sikap terbuka dan 
ramah, memiliki kemampuan 
public speaking yang baik, serta 
mampu me nyampaikan pesan 
dan mendengarkan dengan 
baik pula”, ungkapnya.

Secara umum, susunan 
pengurus FKK Pamalu terdiri 
dari pelindung, penasehat, 
ketua, wakil ketua, sekretaris, 

pe ngembangan masya ra-
kat, dan bidang sekurit i . 
Bendahara dijabat oleh Njo 
F. X. Anditya Ciptadi Putra 
(PEP Papua CSR Staff), Elvira 
M. Wader (PEP Papua Public 
& Government Relations) 
di bidang pengembangan 
masya rakat, dan bidang se-
kuriti dijabat oleh Carmo (PEP 
Papua Security Staff).•pep fIelD 

pApuA



Pertamina berlaga 
di indonesia make StuDY 2013

Quality Mana gement Ma nager Pertamina Faisal Yusra memaparkan penge lolaan 
pengetahuan di Perta mina dalam Presentation Indonesian MAKE 2013.

JAkARTA  –  Per ja lanan 
Knowledge Management 
(KOMET) Pertamina telah 
memasuki tahun kel ima. 
Dalam perjalanannya tersebut, 
KOMET telah membuktikan 
diri membawa keberhasilan 
selama dua tahun berturut-
turut terpilih sebagai The 
Winner of Indonesian Most 
Admired Knowledge Enterprise 
(MAKE) Awards 2011 dan 
2012.

Untuk tahun  ini Pertamina 
kembali menjadi salah satu 
dari 13 finalis dalam ajang 
Indonesian MAKE 2013. 
Kunci keberhasilan ini berkat 
dukungan manajemen puncak 
selaku role model KOMET 
dan keterlibatan seluruh PIC 
KOMET serta Expert Panel.

Menurut Quality Mana-
gement Ma nager Pertamina 
Faisal Yusra, selai keberhasilan 
tersebut, Pertamina  juga 
mendapatkan penghargaan 
da r i  BUMN I n nova t i on 
Continuous Improvement 
Program (CIP) pada Juni 
2013.

“Dengan keberhasilan 
kita berkompetisi di tingkat 

nasional maupun internasional 
menunjukkan bahwa KOMET 
menjadi salah satu pilar penting 
bagi informasi pengetahuan,” 
ungkap Faisal. 

D a l a m  P re s e n t a t i o n 
Indonesian MAKE 2013 di 
Lantai M, Gedung Utama 
Kantor Pusat Pertamina, 
Kamis (27/6),  Pertamina 
mempresentasikan penge-
l o l aan  penge tahuan  d i 
Per ta  mina.  “Cont inuous 
Improvemnet Program ini 
telah terbukti menghasilkan 
pendapatan revenue yang 
baik bagi Pertamina dimana 
pada tahun lalu hingga Rp 1.8 
triliun. Ia berharap tahun ini 
revenue yang diperoleh besar 

lagi karena dari tahun ke tahun 
kualitas KOMET kita sudah 
jauh lebih baik.

Di samping itu, dalam 
pre sentasinya Faisal memper-
kenalkan KOMET Webinar 
Lynch d i  hadapan para 
panelis. KOMET Webinar 
Lynch sebagai wadah kegiatan 
sharing menjadi semakin 
mudah.  “Dua hal ke unggulan 
kami adalah KOMET Pertamina 
menjadi bagian dari suatu pilar 
penting dalam kegiatan quality 
ma nagement dan lebih banyak 
berfungsi untuk membantu 
penyelesaian peker jaan,  
bukan hanya sekadar bagian 
dari learning,” tegasnya. IRlI 

kARMIlA
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berbagi dan menginspirasi di bulan ramadan
Jika ini Ramadan terakhirku,
Ku lembutkan hati
Ku ringankan berbagi
Ku hidupkan ayatayat suci...

Jika ini Ramadan terakhirku,
Ku hiasi bulan suciMu
dengan ribuan ibadah

I tulah rangkaian kata 
dalam iklan Ramadan yang 
dipersembahkan Pertamina 
untuk pemirsa televisi di 
seluruh Indonesia pada 
tahun ini. Kata-kata yang 
menyentuh sanubari tersebut 
membalut  nuansa kehidupan 
keluarga seorang pria di 
perkotaan yang terjebak 
dalam kesibukannya sebagai 
kaum urban.

Beberapa tahun bela-
kangan, Pertamina memang 
menyajikan kampanye tematik 
berupa iklan setiap bulan suci 

Ramadan dan Hari Raya Idul 
Fitri. Dengan mengangkat 
latar belakang kehidupan dari 
berbagai daerah di Indonesia, 
Per tamina member ikan 
pesan moral yang sangat 
menginspirasi untuk seluruh 
stakeholdernya, baik internal 
maupun eksternal. 

Menurut Brand Manager 
Pertamina Agus Mashud, 
kampanye tematik yang 
bernuansa Indonesia tersebut 
sengaja dipilih untuk menjawab 
ekspektasi stakeholder yang 
memang menanti kehadiran 
iklan BUMN ini. “Setiap 
Ramadan tiba, masyarakat 
Indonesia memang menan-
t i k an  i k l an - i k l an  yang 
dapat menginspirasi dalam 
menjalani bulan suci umat 
Islam. Dan lima tahun terakhir, 
iklan Pertamina menjadi salah 
satu iklan yang ditunggu-

tunggu masyarakat,” jelas 
Agus.

K a r e n a  e k s p e k t a s i 
tinggi inilah yang semakin 
memotivasi Pertamina untuk 
membuat  kampanye tematik 
lebih berkualitas dari tahun 
ke tahun. “Teamwork yang 
solid menjadi salah satu point 
penting untuk menghasilkan 
karya terba ik .  Bui ld ing 
creativity bisa berkembang 
jika teamwork dapat bekerja 
maksimal,” ujar Agus. 

Menurut Agus, ada hal 
penting yang harus dilakukan 
Pertamina agar kampanye 
tematik di bulan suci ini berhasil.  
Yaitu, mengintegrasikan 
s e l u r u h  m e d i a  d a l a m 
mengomunikasikannya dan 
mengintegrasikannya  dengan 
kampanye produk Pertamina. 
“Jika ini berhasil dilakukan, 
maka penyebaran seluruh 

informasi ke stakeholder 
internal maupun eksternal 
dapat tercapai,” papar Agus. 

Agus menam bahkan, 
kampanye tematik Pertamina 
untuk stakeholder eksternal 
berupa iklan televisi dan cetak. 
Sedangkan untuk stakeholder 
in ternal ,  lebih beragam 
jenisnya. Mulai dari greeting 
cards ,  dekorasi  nuansa 
pedesaan yang ditampilkan di 
lobi Kantor Pusat Pertamina, 
penayangan iklan televisi 
dalam safari Ramadan, hingga 
iklan cetak.  

Pertamina ingin mem-
be r i kan  ap res i a s i  dan 
mengajak seluruh stakeholder
nya untuk merasakan suasana 
Ramadan dan Idul Fitri yang 
mendalam. “Intinya, kami ingin 
mengajak semua masyarakat 
Indonesia untuk berbuat 
lebih baik lagi dari hari ke 
hari, dimulai dari Ramadan. 
Tidak hanya memperbaiki 
hubungan dengan Tuhan, 
tetapi juga  kepada sesama,” 
jelasnya.

Agus juga menjelaskan, 
memberikan yang terbaik 
k e p a d a  s t a k e h o l d e r 
j uga d i lakukan dengan 
m e n g a d a k a n  p ro g r a m 
Bareng-Bareng Mudik (BBM). 
Bersama dengan unit bisnis 
Pelumas, Pertamax, dan 
CSR, korporat Pertamina 
memfasilitasi operator SPBU, 
mekanik, dan mitra kerja untuk 
mudik bersama ke berbagai 
kota di pulau Jawa,  

“Yang kami lakukan semua 
ini tujuannya hanya satu, 
giving back to community. 
Memberikan yang terbaik 
untuk seluruh stakeholder 
kami. Itulah sebabnya, kami 
juga sedang menjajaki untuk 
mengadakan mudik bersama 
dengan konsumen yang loyal 
terhadap produk Pertamina. 
Ini sebuah challenge buat 
kami,” tegasnya.•RIANTI

Kirimkan pertanyaan seputar Human Resources melalui :
Telpon ke HR Customer Service di 021 - 381.6666 tekan 4 atau
Email ke servicedesk.hr@pertamina.com 
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Budaya brigade adalah lompatan langkah kuda dalam permainan 
catur dengan paradigma out of the box thinking  dan basis pijakan 
not as usual business, untuk meningkatkan produksi keseharian. Dari 
perspektif itulah kita memeta sukses Pertamina dalam menjalankan 
operasi di lepaspantai.

Operasi Pertamina di lepaspantai (offshore) saat ini secara massive 
dikelola oleh strategic business unit PHE ONWJ (Pertamina Hulu Energi 
Offshore North West Java) dan PHE WMO (Pertamina Hulu Energi 
West Madura Offshore). “Strategi meningkatkan produksi di WMO dan 
ONWJ, kuncinya ada di SDM.

Pertamina tidak membedakan SDM ex-WMO dan ex-ONWJ 
dengan SDM Pertamina. Bahkan GM ONWJ yang ex-BP/Arco dinilai 
berprestasi sekarang menjadi Dirut PHE; Manajer ONWJ ex-BP/Arco 
sekarang menjadi GM WMO. Dengan mengakuisi ONWJ, Pertamina 
tidak hanya dapat produksi tetapi juga mendapat SDM terlatih dan 
berpengalaman. Dalam pengoperasian ONWJ dan WMO, Pertamina 
berkomitmen kepada Pemerintah bahwa baik di WMO maupun di 
ONWJ tidak ada PHK dan pengurangan kesejahteraan pekerja di semua 
level. Realitanya sekarang kesejahteraan mereka lebih baik dalam 
pengoperasian oleh Pertamina,” demikian tulis Achmad Luthfi, Ketua 
Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Priode 2005-2008 yang juga 
mantan Deputi Perencanaan BPMigas di milis IAGI (18/7).

wMo 
Lebih lanjut Luthfi menulis bahwa ketika Pertamina masuk untuk 

melanjutkan pengelolaan blok tersebut karena habis masa kontrak 
dengan operator lama (KODECO) pada 2011, level produksi WMO 
adalah 12.000 BOPD. Ketika itu satu platform ditabrak kapal, produksi 
di anjungan itu dihentikan untuk perbaikan (pengalaman merestorasi 

Lompatan brigade 
di anjungan Lepaspantai

platform ini kemudian berguna di ONWJ dalam menangani platform 
yang mengalami subsidence) sehingga produksi anjlok ke 8.000 BOPD. 
Dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi dari para pekerja di WMO 
dan PHE, serta cooperativeness jajaran BPMigas/SKK Migas, WMO bisa 
menambah jumlah rig yang dioperasikan, dari semula satu rig menjadi 
tiga rig, dan tidak lama lagi empat menara pengeboran akan beroperasi 
secara simultan.

Profil produksi naik dari 8.000 bopd menjadi 10.000 terus ke 
13.000, lanjut ke 17.000 ke 20.000, dan saat ini stabil di 22.000 BOPD. 
Sekarang sedang test pipa baru ke gathering station sebagai pengganti 
pipa lama. Kalau hasil tes OK maka produksi WMO akan naik ke level 
25.000 BOPD.

Ada 6 discoveries yang PODnya mulai dibicarakan dengan teman-
teman di SKKMigas. Kalau POD new discoveries ini disetujui, tak sulit 
bagi WMO untuk mendongkrakkan produksinya hingga di atas level 
30.000 BOPD.

oNwJ
Tentang kinerja ONWJ,  Luthfi mengulas, bahwa saat awal Pertamina 

menjadi operator ONWJ pada tahun 2009, produksi di level 22.000 
BOPD. Ketika itu setahun beroperasi 1/2 rig (1 rig hanya beroperasi 6 
bulan), fastrack persetujuan pengadaan rig dari SKK Migas, ONWJ bisa 
mengoperasikan dua rig setiap tahun, dan penggantian fasilitas produksi 
yang sudah aus. Upaya serta kerja keras teman-teman di ONWJ dan PHE, 
serta komitmen yang tinggi membangun reputasi dan brand Pertamina 
di offshore, produksi naik ke level 25.000 BOPD, terus ke 28.000 BOPD, 
lanjut ke 30.000, ke 32.000, kemudian jump ke 36.000 dan stabil di level 
40.000 BOPD.

Akibat beberapa platform mengalami subsidence, secara bergantian 
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Pertamina Pasok Pelumas 
untuk Pelni
sinergi dua buMN 
kembali terjalin. kali ini 
pertamina memasok 
pelumas untuk seluruh 
kapal pelni.

JAkARTA - Bertempat 
di Lantai 13 Gedung Uta-
ma, pada Senin (17/6) pe-
nandatanganan kerja sama 
tersebut dilakukan oleh  Di-
rektur Pemasaran & Niaga 
Pertamina Hanung Budya 
dan Direktur Utama  Pelni 
Syahril Japarin.

Syahril Japarin menya-
takan,  kerja sama  ini meru-
pakan sinergi antara dua 
BUMN,  sesuai pesan dari 
Menteri Negara BUMN ketika 
melantiknya beberapa waktu 
yang lalu. “Ini adalah kerja 
sama bisnis yang sangat 
baik,  winwin solution,” kata 
Syahril. 

Syahril menambahkan,  
kerja sama ini menguntungkan 
kedua belah pihak. “Dari 
sisi pricing, memang harga 

yang ditawarkan Pertamina  
jauh lebih kompetitif ketim-
bang harga dar i  p ihak 
lain. Bagi Pelni, ini sangat 
menguntungkan. Apalagi 
ka mi juga bisa mendapat 
order dari Pertamina untuk 
pengangkutan BBM.”

Sementara itu, Direktur 
P e m a s a r a n  &  N i a g a 
Pertamina Hanung Budya 

menyatakan agar Pelni turut  
mem-provide kapal tanker 
GP ukuran 16.000 DWT 
untuk bisa berpartisipasi 
dalam pengangkutan BBM 
Pertamina ke seluruh Indo-
nesia,” kata Hanung. 

Dalam kesempatan itu, 
Hanung mengingatkan jajaran 
Pelumas Pertamina, untuk 
mengutamakan pasokan 

pelumas di pelabuhan-pe-
labuhan utama. “Dari sisi 
teknis dan performance, saya 
tidak ragu. Namun, yang 
perlu diperhatikan ada lah 
keberlangsungan pasokan-
nya, karena Pelni  berlayar 
sampai ke pelosok  Indonesia 
Timur,” tegas Hanung.•uRIp 

HeRDIMAN kAMbAlI

Pertamina beli 
SPbu Petronas 
di medan

Senior vice President Fuel Marketing & Distribution Pertamina, 
Suhartoko dengan  Direktur Petronas Niaga Indonesia, Azahari Bin 
Mohn Shid menandatangani akta jual beli SPBU Petronas.

Medan – SPBU Petronas Polonia Jl Iman Bonjol, 
Medan telah dibeli oleh Pertamina. Hal ini ditandai 
dengan penandatanganan Akta Jual Beli pada 
Jumat (12/7) di Medan.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Senior 
vice President Fuel Marketing & Distribution 
Pertamina Suhartoko dengan  Direktur Petronas 
Niaga Indonesia Azahari Bin Mohn Shid yang 
disaksikan GM Marketing Operation Region I, Giri 
Santoso.

Dengan demikian, sepenuhnya SPBU Petronas 
Polonia, Jl Iman Bonjol, Medan secara sah 
menjadi milik PT Pertamina (Persero). “Sehingga 
dalam waktu dekat Pertamina akan melakukan 
perubahan nama dan logo di SPBU tersebut,” ujar 
Suhartoko.•MARkeTINg opeRATIoN Reg. I
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Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya berjabat tangan dengan Direktur Utama Pelni Syahril Japarin setelah 
menandatangani kerja sama pasokan

produksi di satu platform dimatikan untuk perbaikan (berdasarkan 
pengalaman di WMO yang platformnya ditabrak kapal), akibatnya 
produksi ONWJ turun, average di 38.000 BOPD.

Apa yang saya sampaikan tersebut adalah fakta. Hal ini 
membuktikan bahwa Pertamina itu tidak hanya mampu beroperasi di 
darat. ONWJ dan WMO menjadi bukti sejarah bahwa Pertamina juga 
handal di Offshore. Banyak dukungan Pertamina untuk melanjutkan 
pengoperasian Mahakam pasca 2017. Sekarang tinggal komitmen 
pemerintah untuk menghargai kemampuan perusahaan negara yang 
100 % dimiliki serta dioperasikan oleh anak negeri. Demikian Luthfi 
mengakhiri tulisannya.•Rnb

Anjungan Bravo di Blok ONWJ


