
JAKARTA - Penundaan 
pem bangunan Pelabuhan 

Pembangunan Pelabuhan 
Cilamaya Merugikan APBN
Pembangunan mega 
proyek Pelabuhan 
Cilamaya di Kabupaten 
Karawang, Jawa 
Barat akan ditunda 
hingga pemerintahan 
mendatang. 
Pembangunan pelabuhan 
berpotensi merugikan 
APBN, karena operasi 
dan produksi Blok 
Offshore North West 
Java (ONWJ) di lepas 
pantai kabupaten 
Karawang harus ditutup 
sehingga produksi migas 
berkurang.

Cilamaya,  disampaikan 
Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian,  Cha i ru l 
Tandjung, saat menggelar 
konferensi pers di Kantor 
Menko  Perekonomian , 
L a p a n g a n  B a n t e n g , 
Jakarta Pusat, Rabu (20/8). 
“Pembangunan Cilamaya, 
kita tunda sampai pemerintah 
mendatang,” ujar Chairul 
Tan djung.

Dia menjelaskan Pem
bangunan Pelabuhan Cila
maya merupakan bagian 
dari Master Plan Percepatan 
Pembangunan Ekonomi 
Indonesia (MP3EI), tetap 
akan d i lakukan namun 
lokasi pembangunan akan 

diputuskan oleh pemerintah 
mendatang. “Karena yang 
saya tahu, Pak Jokowi 
sebagai Gubernur DKI Ja
karta berkeinginan seperti 
itu, mau bangun pelabuhan di 
tempat yang lain setahu saya, 
makanya diputuskan untuk 
ditunda,” jelasnya.

Pembangunan proyek 
Pelabuhan Cilamaya menurut 
pengamat energi dan eko
nom Darmawan Prasodjo 
be rpo tens i  me rug i kan 
APBN, karena mengancam 
operasi dan produksi Blok 
Offshore North West Java 
(Blok ONWJ) di lepas pantai 
di kabupaten Karawang. 
“Karena itu, pembangunan 
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UPACARA HUT KE-69 KEMERDEKAAN RI. Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen memimpin jalannya upacara HUT ke69 Kemerdekaan Republik Indonesia 
di  anjungan Central Plant PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java di lepas pantai Laut Jawa, pada Minggu (17/8).  Produksi gas PHE ONWJ pada tahun 
2013 sebesar 200 juta kaki kubik per hari. Saat ini PHE ONWJ juga menjadi produsen minyak terbesar keempat di tanah air dan memberikan kontribusi kepada APBN.

MarketUpdate

Unconventional Strategy
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pelabuhan Cilamaya perlu 
d iper t imbangkan lag i , ” 
ujarnya, saat dimintai pan
dangannya soal pem ba ngun
an Pelabuhan Cilamaya, di 
Jakarta, Selasa (19/8/2014). 

Sementara itu, Direktur 
Hulu Pertamina Muhamad 
Husen menyatakan j ika 
proyek pelabuhan Cilamaya 
tetap dibangun di lokasi 
se perti yang direncanakan 
saat ini, maka akan meng
akibatkan anjungan minyak 
lepas pantau milik PT Perta
mina Hulu Energi harus pin
dah, “Tentunya akan mem
buat produksi terhenti,” ka

Bersambung ke halaman 5

Aksi klub Belanda pada Piala Dunia 2014 adalah salah 
satu fenomena bagi pecinta bola. Strategi Pelatih Belanda 
pada penghujung extra time pertandingan perempat final 
saat melawan Kosta Rika mengagetkan nyaris semua pihak, 
dengan mengganti Kiper Utama Jasper Cillessen dengan kiper 
cadangan, Tim Krul. Kemampuan Krul dinilai tidak sebaik 
Cillesen, sehingga menyurutkan optimisme kemenangan tim 
Belanda. Namun, strategi ini ternyata efektif dan skuad De 
Oranje Belanda berhasil memenangkan pertandingan dengan 
skor 4:3 dari adu penalti.

Langkah sang pelatih bukan strategi mudah untuk 
dilakukan. Pelatih Belanda Louis Van Gaal seolah menutup 
telinganya dari cemoohan, saat menarik Cillesen dan 
membiarkan strategi yang telah disusunnya berjalan. 

Dalam hal ini, sepakbola tidak jauh berbeda dengan 
dunia industri di sektor korporasi. Dalam sepakbola dilakukan 
pengaturan dan pengelolaan permainan untuk memenangkan 
pertandingan. Perusahaan juga melakukan hal sama untuk 
mencapai kinerja keuangan dan operasional yang maksimal.  
Sehingga, diperlukan tidak hanya strategi bisnis umum, 
namun juga strategi yang sebelumnya tidak biasa dilakukan 
(unconventional strategy), seperti dengan menciptakan inovasi 
atau terobosan baru. Kemampuan berinovasi ini yang akan 
membedakan perusahaan yang mampu bersaing lebih dari 
kompetitornya. 

Lihat saja General Electric (GE). Bisnis GE berasal dari 
industri listrik dan energi. Kini setelah beroperasi lebih dari 120 
tahun, GE melakukan diversifikasi bisnis antara lain ke industri 
alat kesehatan, infrastruktur, telekomunikasi, dan transportasi 
dan mampu menjadi perusahaan global terdepan hingga kini. 
Bahkan pada peringkat Fortune 500 Tahun 2014, GE masuk 
ke peringkat ke9 karena mampu membukukan pendapatan 
konsolidasi sebesar US$146.04 juta dan laba bersih US$13.06 
juta sepanjang tahun 2013.

  

Layaknya perusahaan global lain, Pertamina pun se
nantiasa mengembangkan inovasinya. Beberapa program 
perusahaan dilakukan, seperti Breakthrough Project (BTP) 
atau Continous Improvement Program (CIP). Unconventional 
mindset bagi Pertamina dapat menjadi langkah peningkatan 
terobosan perseroan ke depan, baik di domestik maupun di 
kancah internasional.•



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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CreAte “PertAMINA 
eNgINeerINg DeSIgN 
PrACtICe” AS rUle of 
thUMB for eNgINeerINg 
exCelleNt DeSIgN

PENGANTAR REDAKSI :
Banyak pekerjaan teknis yang harus dikerjakan oleh 

Direktorat Pengolahan dalam mendukung visi Pertamina 
menyambut tahun 2025. Dan proyekproyek tersebut 
diawali dari Engineering Center, fungsi yang bekerja di 
balik layar.  Energia Weekly pun berbincang dengan vice 
President Engineering Center Silvana da  Costa. 
Berikut petikannya. 

Apa sebenarnya tugas dari Divisi Engineering 
Center ini ? Peran EC adalah pada Conception & Design 
Project yang meliputi : Idea, TOR (Term of Reference), 
Conceptual Design, Pre-Feasibility Study, Bankable 
Feasibility Study, Detail Feasibility Study (Site Selection 
Study, AMDAL Study, Engineering Estimate) Technology 
& Licensor Selection, BED (Basic Engineering Design), 
FEED (Front End Engineering Design), ABL (Approve 
Brand List), SoW (Scope of Work), Risk Assessment dan 
Constructability Study. Itu adalah core business EC.

Apa contoh riilnya? Produk EC berupa Engineering 
Package for Project Development dan Engineering Package 
yang siap untuk ditenderkan baik untuk proyek Grass Root, 
Revamping, Modification maupun Replacement. 

Dalam kurun waktu 2 tahun ini, EC telah menyelesaikan 
review engineering Cilacap RFCC Project, Technical Bid 
Document (FEED, ABL, SoW, EE etc) Proyek Langit Biru 
Cilacap (PLBC),  Lawelawe CCT Project, Open Access 
Dumai, Feasibility Study dari Pertamina EP Cepu, Site 
reconnaissance survey (assessment) untuk kilang baru dan 
sedang menyelesaikan Detail Feasibility Study & FEED Coal 
to Ethanol (dari Direktorat PIMR), Biofuel Demoplant, FEED 
Dumai Calciner Project dan Dumai Upgrading Jetty-1 dll.

Meskipun EC melakukan pekerjaan dari Direktorat 
lain, namun tetap kami atur  manhour kami, supaya tidak 
mengurangi porsi di Pengolahan, yang adalah pelanggan 
utama.

Ini termasuk mendesain kemungkinan adanya 
kilang baru ya? Untuk kilang baru kita terlibat, saat 
ini dalam proses pemilihan dan penentuan lokasi. Site 
reconnaissance survey (assessment) dan study yang 
intensif dilakukan untuk mendukung proses pemilihan 
lokasi tersebut. Preferred location untuk kilang baru 
ditentukan berdasarkan pemenuhan terhadap aspek 
teknis, operasional onshore/offshore, risiko,  keekonomian, 

business sinergy, future development, aspek legal & 
regulasi, aspek lingkungan dan tidak kalah penting adalah 
kajian aspek sosial. Semua studi dilakukan di Divisi kami. 

Artinya kalau Pemerintah menyetujui, sudah siap? 
O ya, sudah siap.  

Berapa jumlah  SDM di Engineering Center ini dan 
apa latar belakang pendidikannya? Aktual total  SDM 
Engineering centre saat ini  32 ( 8 orang Structural dan 23 
orang Spesialist) versus 39 orang establishment, dengan 
latar belakang pendidikan S1, S2 Teknik  dan bersertifikasi 
nasional/internasional.

Masalah SDM ini, kedepannya memang bisa menjadi 
kendala. Spesialist disini ratarata sudah senior dan sudah 
mendekati usia pensiun, umumnya 20 tahun ke atas di 
Engineering Center karena  passion mereka di Spesialist. 

Spesialis ini bukan jabatan struktural ya? Oh  
bukan.  Tetapi leadership tetap dibutuhkan, kan mereka 
bekerja kelompok. Di sini kita punya sistem yang namanya 
Project Charter. Jadi di setiap project, kita akan tunjuk salah 
satu Spesialist sebagai leader. Nah, anggotanya itu multi 
disiplin. Karena itu mereka juga harus belajar leadership. 
Mencari penggantinya di sini susah sekali. 

Jadi akan ada masalah dengan regenerasi? 
Betul ,karena pekerjaan spesialis di Engineering Centre  
membutuhkan pekerja yang sudah berpengalaman  
sehngga diharapkan lulusan BPS baru dapat menimba 
pengalaman terlebih dahulu di unit operasi,  karena itu 
range PRL  Spesialist di Engineering Centre 1620.

Solusi jangka pendek dapat dipenuhi dengan meng
implementasikan kebijakan perusahaan mengenai per
panjangan usia pensiun. 

Solusi jangka menengahpanjang, saat ini EC sedang  
membangun System Engineering Design Practice (EDP) 
sebagai short-cut technology. Sudah ada 3 produk 
engineering calculation tools untuk vessel, hydraulic 
calculation dan System Instrumented Level (SIL) sebagai 
embrio EDP yang telah dihasilkan EC.

Dengan EDP, Engineers dapat menguasai technology 
design dengan cepat dan benar. System EDP yang EC 
bangun kedepannya sebagai rule of thumb Engineering 
Design khususnya di Refining Directorate dan Pertamina 
secara keseluruhan.•URIP      
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BUDI ENDA DHANISWARA - Manager Audit Asset International & Unconventional PHE

Sinergi Phe dengan Anak-anak Perusahaan/KKKS :

Bermula dari keprihatinan saat mengunjungi beberapa warehouse 
di beberapa KKKS di bawah operatorship PHE. Banyak sekali asset 
atau inventory ex project yang nilainya jutaan US Dollar teronggok 
di luar warehouse tidak termanfaatkan menunggu ajal tiba, berubah 
menjadi scrap. Pertanyaan timbul, mengapa tidak termanfaatkan 
oleh KKKS lain yang membutuhkannya? Bukankah ini inefisiensi 
dan pemerintah dirugikan mengingat asset/inventory ini adalah 
milik negara. Di samping itu, KKKS pun sebenarnya dirugikan, 
karena apabila KKKS tersebut dapat menggunakan asset/inventory 
yang masih baru tersebut, berarti menghemat dana (cash call), 
penghematan anggaran dan menekan cash outflow. Dan mesin cash 
flow nya adalah PHE yang berpikir keras menyediakan fresh money 
untuk setiap investasi yang diperlukan KKKS sesuai dengan WP & 
B yang telah disetujui SKK Migas. Walaupun ujungnya, KKKS yang 
melakukan expenditure tersebut pada akhirnya akan memperoleh 
cost recovery pada saatnya.

Mimpi indah yang terbayang di benak adalah bagaimana PHE 
memiliki dash board secara online system melalui perangkat lunak 
SAP untuk memonitor pergerakan terkini keluar masuk inventory 
dari seluruh warehouse inventory di seluruh KKKS. Optimalisasi 
pemanfaatan asset ex project atau capital stock dan non capital 
stock dapat mudah dilakukan, untuk efisiensi penganggaran sebelum 
ditetapkan sebagai WP and B (Work Program and Budget) bagi 
seluruh KKKS di bawah PHE, utamanya yang posisinya sebagai 
pemegang operatorship. Terbayang juga di benak kita, bagaimana 
SKK Migas yang sangat berkepentingan atas asset Negara ex 
project atau inventory capital dan non capital yang teronggok itu 
dapat direncanakan untuk dimanfaatkan oleh KKKS lain yang 
membutuhkan, dimana tercermin dalam proses penganggaran WP 
& B telah melalui proses evaluasi oleh PHE terkait pemanfaatan 
asset / inventory yang menganggur di warehouse pada salah satu 
KKKS untuk dimanfaatkan di KKKS lainnya yang membutuhkannya. 
Sebagai informasi, material yang dead stock setiap KKKS bervariasi, 
tetapi nilainya antara USD 500,000.00 s.d USD 1,000,000,000.00. 
Dengan demikian, akan terjadi penghematan besar jutaan USD 
dollar di PHE, minimal hemat cash flow terkait penyediaan cash 
call bagi seluruh KKKS. Juga di pemerintah, SKK Migas jelas 
menghemat anggarannya, dan ini keuntungan bagi pemerintah, 
karena menghemat anggaran biaya (cost recovery). 

Saat ini, material transfer telah ada dan dilakukan, namun bersifat 
partial dan tidak dalam kesisteman, yaitu KKKS menginformasikan 
kepada PHE asset/ inventory yang surplus, ditawarkan kepada KKKS 
lain yang mungkin membutuhkan. Transaksi material transfer ini 
telah banyak dilakukan, tetapi bersifat informasi partial dan pro aktif 
dari KKKS yang materialnya surplus, itupun hanya untuk material 
material tertentu saja, yang nilainya signifikan dan barang umum/ 
material umum yang dikenal. Sedangkan untuk material ex project 
yang nilainya sudah USD 0, tidak ditawarkan, juga material yang 
material code / material number-nya spesifik dan terkadang berbeda 
antara material number KKKS satu dengan material number KKKS 
lainnya juga tidak ditawarkan. Kondisi ini cukup baik, namun perlu 
ditingkatkan ke dalam online system yang akan mencapai jangkauan 
seluruh material, monitoring / update atas optimalisasi asset / 
inventory yang idle tersebut di atas secara komprehensif.

Mimpi mimpi indah di atas tidak mudah diimplementasikan, 
karena beberapa kendala yang ada, antara lain :
1. Asset / inventory di masing masing KKKS material number nya 

sangat heterogen / berbeda beda antara material number satu 
KKKS dengan KKKS lainnya, belum lagi definisi hak asset untuk 
memperoleh nama material dan material number tersebut masih 
belum seragam antara KKKS satu dengan KKKS lainnya. Hal ini 
menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi material tersedia 
di lapangan dengan kebutuhan material, mengingat keberagaman 
nama material dan material number walaupun kemungkinan 
material tersebut sama / identik dengan material yang dibutuhkan, 
hanya perbedaan penamaan dan material number saja.

2. Tidak semua KKKS bersedia menerima asset / inventory bekas 
(walaupun  sebenarnya kondisi belum terpakai dan brand new), 
dengan alasan operasional dan spec yang belum tentu sama 
dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kondisi ini semakin 
menguat untuk meninggalkan asset / inventory terlantar tersebut, 
mengingat tidak ada nilai tambah bagi KKKS yang menerima 
barang bekas tersebut, tidak ada apresiasi dari manajemen, 
bahkan yang ada, adalah risiko gagal dalam kegiatan operasional, 
apabila ternyata spesifikasi barang tersebut tidak sesuai dengan 
kebutuhan di lapangan. Hal ini antara lain, karena spesifikasi barang 
antara KKKS satu dengan KKKS lain memiliki nama, serial number 
dan material number sendiri – sendiri.

3. Proses pemindahan hak dari pemegang material ke pemegang 
material lainnya, walaupun  tidak ada / tidak terjadi jual beli, namun 
Ditjen pajak tetap mencatat sebagai penjualan dengan nilai yang 
ditentukan oleh Ditjen Pajak,sehingga konsekuensinya adalah, 
KKKS yang menyerahkan material tersebut kepada KKKS lainnya 
ditetapkan harus mengenakan pajak (PPN), sedangkan beban 
pajak dipikul oleh KKKS pembeli.

4. Dengan demikian, pihak KKKS yang menerima material tersebut 
dari KKKS lainnya berpotensi untuk ditetapkan menjadi Pengusaha 
Kena Pajak (PKP) karena adanya transaksi tersebut, yang pada 
konsep awalnya berdasarkan PSC bahwa KKKS dikecualikan 
dari hal terkait perpajakan serta adanya administrasi perpajkan 
tambahan terkait dengan proses tersebut. Selain itu biaya 
angkutan untuk proses transfer material tersebut harus dituangkan 
ke dalam WP and B yang baru.

5. Investasi software yang cukup besar.

Apabila rencana mulia ini hendak diimplementasikan, diperlukan 
langkah langkah yang fundamental sebagai berikut :
1. Membangun jaringan IT sebagai titik pangkal dengan meng

gunakan software yang sama, dari PHE s.d seluruh KKKS, 
misalnya software SAP.

2. Membuat Katalog Material, dimana katalog ini digunakan oleh 
PHE dan anak anak perusahaan (seluruh KKKS), dengan cara 
membuat nama material dan material number yang homogen / 
seragam untuk seluruh KKKS

3. PHE menjadi sentral IT, berfungsi ebagai warehouse central 
yaitu melakukan monitoring keluar masuk material secara online, 
dimana jumlah material KKKS ex project, capital dan non capital 
telah teridentifikasi melalui layar komputer di PHE untuk memonitor 
arus masuk material dari seluruh KKKS dimana material yang 
teridentifikasi tersebut telah dicatat PHE sebagai pemasukan 
material, dan di sisi lain material tersebut sebagai material yang 
diperlukan KKKS lainnya, tercatat sebagai pengeluaran material  
untuk keperluan KKKS tersebut.
a. Tahap perencanaan, yaitu saat penyusunan WP and B. Hal 

ini menunjukkan bahwa KKKS harus mengikuti bisnis proses 
updated dimana penyusunan WP and B harus memperhatikan 
persediaan material yang tersedia/ saldo material di warehouse 
central . Bila tidak ada, maka baru dapat mengajukan material 
baru tersebut dalam nilai di WP and B.

b. Untuk tahap pelaksanaan, yaitu PHE mampu memonitor 
pemanfaatan asset / material tersebut secara optimal. 
Secara periodic PHE memberitahu, daftar material yang 
tersedia di seluruh KKKS diinformasikan kepada seluruh 
anak anak perusahaan (KKKS), untuk dimanfaatkan KKKS 
yang memerlukan material tersebut, dan dilaksanakan 
penganggarannya pada pembuatan WP and B mendatang. 
Di KKKS, Supply Chain Management hanya dapat membaca 
(red only) atas moving material tersebut dari KKKS lain, hanya 
dapat mengaccess moving pada KKKS nya saja. Selanjutnya, 
seluruh KKKS siap berkoordinasi dengan PHE untuk 
pemanfaatan material tersebut, jika ada yang memerlukannya. 

c. Untuk tahap Pengawasan, Internal Audit dapat mengikuti 
secara online (red only), dan segera memberikan reminder 
jika terjadi penyimpangan dalam implementasi untuk segera 
dikembalikan ke policy semula, pemanfaatan material secara 
optimal untuk efisiensi dan efektifitas.

Kendala 
Kendala yang ada pada pemanfaatan material tersebut adalah :

a. KKKS mempunyai kebiasaan menggunakan material baru dengan 
cara membeli baru, dengan alasan lebih nyaman dan sesuai 
dengan kebutuhan operasional.

b. Pengenaan pajak atas serah terima material ex KKKS tertentu 
kepada KKKS lainnya.

Tantangan dan Solusi
a. Culture Change dan Change Management harus diterapkan 

secara intensif melalui sosialisasi dan kebijakan manjemen, dimana 
mulai diterapkannya reward and punishment yang tercermin di 
dalam KPI, dimana diperlukan apresiasi bagi pengguna material 
bekas (ex project, capital dan non capital stock) yang menganggur 
di KKKS lain. Demikian sebaliknya.

b. Diperlukan usaha penghapusan pajak atas penyerahan barang 
bekas (ex project, yang masih baru materialnya/ belum pernah 
dipakai) tersebut, melalui SK bersama Kementerian ESDM 
dan Kementerian Keuangan, yaitu bersama sama SKK migas 
mengajukan usulan tersebut kepada Kementerian terkait tersebut.
Diperlukan keputusan SKK Migas untuk mengcost recovery-

kan investasi software IT untuk keperluan pembangunan IT “ 
Pengembangan IT untuk manajemen persediaan material pada 
KKKS di bawah PHE”, mengingat kepentingan ini juga merupakan 
kepentingan pemerintah, dalam hal ini SKK Migas. Keputusan 
ini bisa dilakukan, apabila ada kesepakatan SKK Migas untuk 
“menurunkan”nya kontrak pembangunan IT tersebut ke dalam 
kontrak turunan kepada seluruh KKKS dengan pengalokasian beban 
kepada masing masing KKKS pengguna software IT tersebut.•

*) Penulis saat ini sedang membuat disertasi untuk jenjang Doktor, Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya 
dan Lingkungan  Institut Pertanian Bogor. 

Upaya Efisiensi melalui Pembangunan IT 
untuk Inventory di Seluruh KKKS

Broadcast email dari Direktur Utama 
Pertamina, Ibu Karen Agustiawan yang di
publish Senin pekan lalu, menjawab tanda tanya 
insan Pertamina tentang berita pengunduran 
diri orang nomor satu di perusahaan ini. Di awal 
paragraf, salah satu hal yang begitu ditekankan 
adalah perlunya regenerasi dalam mengisi 
jabatan yang sudah diemban Ibu Karen, selama 
lebih dari 6 tahun.

Mengundurkan diri dari jabatan penting 
bahkan paling bergengsi di jajaran BUMN 
Indonesia, baru pertama kali ini dilakukan.
Berbagai pertanyaan bergelayut di kepala setiap 
orang yang tidak menduga, keputusan mundur 
diambil secepat itu. Bumbubumbu bernuansa 
politis, beragamnya informasi yang berkembang 
di media massa, terkadang masih membuat kita 
bertanyatanya, “Ada apakah gerangan?”

Memang, bagi sebagian masyarakat kita, 
mundur dari jabatan bisa diartikan bermacam
macam. Tetapi jika dilihat dari sisi positifnya, 
sikap pemimpin mundur karena kerelaan dan 
didasari prinsip sebagai upaya regenerasi adalah 
sesuatu yang jarang dilakukan di negeri ini.

Mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung 
jawab dan kerelaan seorang pemimpin dengan 
tulus yang ingin memberikan tongkat estafet 
kepada generasi selanjutnya. Mundur untuk 
memberikan kesempatan kepada generasi lebih 
muda, agar bisa memulai menjawab tantangan 
dan diberi kepercayaan untuk memajukan peru
sahaan ini.

Biasanya, keinginan tersebut didasari oleh 
keyakinan bahwa diri kita bukanlah orang 
yang paling hebat, di antara orang lain. Mau 
menyisihkan ego, bahwa masih banyak orang
orang hebat dan generasi muda lainnya yang 
mampu dan bisa menggantikan posisinya.

Nilainilai seperti ini, sangat jarang ditemui 
di negeri ini. Biasanya, regenerasi dipandang 
sebagai sesuatu ancaman bagi pemimpin 
yang tak ingin posisinya tergoyahkan. Karena 
itu, salut berada di perusahaan ini, dimana pe
mimpin memberikan contoh sikap positif dalam 
menyiapkan pemimpin selanjutnya, menciptakan 
iklim regenerasi kepemimpinan secara alami, 
tanpa paksaaan dan tanpa menunggu pemimpin 
status quo diberhentikan, atau pensiun. Pola 
kepemimpinan yang menyadari perlunya re
generasi sebagai bentuk nyata keyakinan moral 
untuk mendorong tampilnya figur-figur baru yang 
tentunya lebih kompeten.

Ibu Karen di masa jabatannya selama lebih 
dari 6 tahun ini, telah memberikan banyak peru
bahan di perusahaan ini. Memberikan warna 
dan merangkul seluruh insan Pertamina maju 
bersama dalam mewujudkan citacita sebagai 
World Class National Energy Company.  Dengan 
mundurnya Ibu Karen, tentunya kita harus 
tetap siap menjalankan tugas dan kewajiban 
secara profesional bersama pemimpin baru 
kelak. Bagaimanapun juga, seperti disampaikan 
Ibu Karen dalam email broadcast-nya, setiap 
perubahan dapat menimbulkan perasaan tidak 
nyaman.

“Namun, itu semua tidak boleh membuat 
Anda memutar arah untuk kembali. Itu semua 
tidak boleh menyurutkan tekad kita dalam men
jadikan Pertamina sebagai World Class National 
Energy Company”.•



RESUME
PEKAN INI
elNUSA BeNtUK DUA ANAK USAhA
JAKARTA (Media Indonesia) – PT Elnusa Tbk 
(ELSA) bersama anak perusahaan perseroan, PT 
Elnusa Patra Ritel mendirikan dua perusahaan. 
Aksi korporasi ini dilakukan guna memperkuat 
bisnis perseroan di bidang energi. Direktur Utama 
Elnusa Syamsurizal menjelaskan kedua anak 
usaha itu adalah PT Elnusa Oilfield Services dan PT 
Elnusa Geosains Indonesia. Perusahaan pertama 
bergerak di bidang drilling dan oilfield services. 
Sementara itu, Elnusa Geosains  Indonesia 
bergerak di bidang seismic services. Pada 
kedua usaha itu, perseroan memiliki saham 
ma singmasing 99 persen. “Perseroan ini akan 
memberikan layanan di bidang jasa, perdagangan, 
pembangunan dan perindustrian yang memberikan 
jasa pendukung operasional kegiatan perusahaan 
yang bergerak di bidang energi,” ujarnya.

elPIjI NAIK tIDAK DoroNg INflASI
JAKARTA (Republika) – Kenaikan harga 
jual LPG non subsidi 12 kg diperkirakan tidak 
akan memberikan tekanan signifikan terhadap 
inflasi. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia 
MUslimin Anwar mengatakan, dampak kenaikan 
elpiji 12 kg terhadap inflasi indeks harga konsumen 
(IHKP tidak akan mencapai 0,05 persen. Muslimin 
menyebutkan, tiga alasan tidak akan meroketnya 
inflasi jika harga elpiji yang diperuntukkan bagi 
kalangan menengah atas itu dinaikkan.  Pertama, 
kontribusi kenaikan elpiji 12 kilogram terhadap 
hitungan inflasi tidak sebesar lonjakan yang 
disebabkan oleh kenaikan harga BBM. “Rata
rata rumah tangga mengganti tabung elpiji 12 kg 
pada setiap tiga pekan sekali, berbeda dengan 
BBM dengan frekuensi lebih tinggi,” ujarnya. 
Kedua, bobot elpiji 12 kg dalam perhitungan inflasi 
kelompok bahan bakar rumah tangga relatif kecil 
jika dibandingkan dengan bahan bakar rumah 
tangga lainnya. Ketiga, jumlah rumah tangga 
pemakai elpiji 12 kg sangat jauh lebih sedikit 
dibandingkan pengguna tabung elpiji 3 kg.

PeMerINtAh SetUjU elPIjI 12 Kg 
NAIK
JAKARTA (Kontan) – Pemerintah akhirnya 
memberi lampu hijau kepada Pertamina untuk 
menaikkan harga gas elpiji ukuran 12 kg. Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian Chairul 
Tanjung menegaskan, Presiden Susilo BAmbang 
Yudhoyono telah menyetujui rencana Pertamina 
menaikkan harga gas elpiji 12 kg ini. “Namun, 
waktunya kapan, kenaikan harganya berapa, 
dan lain sebagainya, masih menunggu rapat 
yang akan dijadwalkan segera,” ujar Chairul. Ia 
menjelaskan, ada dua rapat koordinasi yang akan 
digelar pemerintah untuk membahas rencana 
kenaikan gas elpiji 12 kg tersebut. Pertama, rapat 
koordinasi di Kementerian Bidang Perekonomian. 
Kedua, pembahasan akan dilanjutkan pada sidang 
kabinet terbatas. “Jadi secara prinsip pemerintah 
sudah setuju, hanya menunggu waktunya yang 
pas,” imbuh Chairul.  Sebelumnya, Pertamina 
berencana menaikkan harga gas elpiji 12 kg 
sebesar Rp 1.000  Rp 1.500 per kg karena 
mengalami kerugian.•RIANTI
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Direktur Utama Mundur 
Agar Ada regenerasi di Pertamina
JAKARTA – Vice President 
Corporate Communication 
Pertamina, Ali Mundakir 
dalam penjelasannya kepa
da wartawan di  Kantor 
Pusat Pertamina, Senin 
(18/8) mengklarifikasi kabar 
pengundu ran  D i rek tu r 
Utama Pertamina, Karen 
Agustiawan.

Ali menyampaikan bahwa 
Direktur Utama memang 
mengajukan pengunduran 
diri kepada seluruh anggota 
komisaris perusahaan yang 
di tembuskan ke Menteri 
BUMN sejak 13 Agustus 
2014. “Namun, hingga saat 
ini, beliau masih mengemban 
amanat mengelola peru
sa  haan sampai dengan 1 
Oktober 2014,” tegas Ali.

Surat pengunduran diri 
tersebut diajukan 30 hari 

sebelum pengunduran diri, 
hal ini mengacu pada aturan 
dasar perseroan. 

Ali menjelaskan, dalam 
wak tu dekat pemegang 
saham akan mengadakan 
Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) Luas Biasa, 
untuk memutuskan soal 
pengunduran diri itu. 

Untuk mencegah ber
kembangnya  i su  yang 
simpang siur, Ali menegaskan 
bahwa pengunduran diri 
Direktur Utama karena alasan 
pribadi, dan terkait dengan 
regenerasi.

“Ini adalah alasan pribadi 
mengingat bel iau sudah 
menjabat 6,5 tahun sebagai 
Direksi, ataupun sebagai 
Direktur Utama Pertamina,” 
kata Ali Mundakir. 

Ali menuturkan, banyak 

kontribusi yang sudah di
berikan Karen dalam mem
bawa Pertamina ke kancah 
internasional. Sehingga di 
tahun 2013, Pertamina ber
hasil masuk ke jajaran For tune 
500, di ranking 122 di antara 
perusahaanperusahaan 
terkemuka di dunia. Begitu 
pula dengan tahun 2014 ini. 

“Beliau berpendapat ini
lah saatnya untuk melaku
kan regenerasi, da lam kepe
mimpinan di Pertamina,” 
ung kap Ali Mundakir.

Sejatinya itikad untuk 
mun dur sudah lama diajukan 
Karen,  saat akan diper
pan  j ang  masa  j aba tan 
o l eh  pemer in tah  pada 
2013 lalu. Namun, saat itu 
Menteri BUMN Dahlan Iskan 
menahannya.

Dalam kesempatan ter

sebut, Ali juga membantah 
isuisu  yang berkembang 
d i  masya raka t .  “T idak 
benar ada tawaran politik.
Yang benar adalah beliau 
mendapat tawaran dar i 
inst itusi pendidikan dan 
korporasi  internasional , 
namun demikian beliau masih 
mempet imbangkannya,” 
terang Al i . “Bel iau ingin 
ist i rahat dulu dan lebih 
banyak mengurusi keluarga,” 
tambahnya.  

Ali menjamin, pengun
duran diri Karen Agustiawan 
tidak akan memberikan pe
ngaruh terhadap Pertamina. 
“Karena kinerja perusahaan 
sudah rapi dan roadmap 
Pertamina memiliki sistem 
kerja yang kuat,” pungkas Ali 
memberi alasan.•SAHRUl

Direktorat gas Berbagi Pengetahuan untuk 
Peningkatan Bisnis gas

SVP Enginering & Operation Management Gas Directorate Pertamina, Salis S. 
Aprillian menjadi keynote speaker pada Forum KOMET.
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JAKARTA – “Keberadaan 
gas ke depan akan semakin 
dominan karena ketersediaan 
minyak yang akan semakin 
sedikit dan semakin habis. 
Se hingga gas berperan 
penting sebagai pengganti 
bahan bakar. Diharapkan 
pekerja Direktorat Gas sudah 
mulai mendokumentasikan 
dari halhal yang kecil ke 
dalam sebuah Knowledge 
Managemant untuk kita 
share antar pekerja Direktorat 
Gas maupun dengan pekerja 
di direktorat lain”.

Demikian diungkapkan 
SVP Enginering & Operation 
Management Gas Directorate 
Pertamina, Salis S. Aprillian 
saa t  men jad i  Keynote 
Speaker  da lam Forum 
Knowledge Management 
Direktorat Gas di Lantai M 
Kantor Pusat Pertamina, 
Rabu (13/8). Pada Forum 
tersebut, Salis memaparkan 
overview dan pencapaian 
D i rek to ra t  Gas  da lam 
peningkatan bisnis gas untuk 
pemenuhan kebutuhan 
energi dalam membangun 
ketahanan nasional.

Menurut Salis, Forum 
Knowledge Management ini 
pertama kali bagi Direktorat 

Gas dan ini menjadi momen 
yang sangat baik karena 
Di rektorat Gas sebagai di
rektorat yang baru. “Banyak 
sekali ideide maupun project 
yang sudah dilakukan dan ini 
perlu dishare kepada para 
pekerja Direktorat Gas itu 
sen diri maupun pekerja di 
luar Direktorat gas,” ucapnya.

Dalam kesempatan ter
sebut, Direktur Utama PT 
Pertagas Niaga, Jugi Prajogio  
juga membagi pe ngetahuan 
mengenai “Penyelesaian 
K r i s i s  E n e r g i  d e n g a n 
Melakukan Sinergi Pertagas 
N iaga dengan Indust r i 
Besar di Sumatera Utara. 
Sedangkan  Engineering 
Manager Direk torat Gas, 
Arie Wisianto me maparkan 
bagaimana pe ning  katan 
kua l i tas gas ruas p ipa 
distribusi 8” dengan Repiping 
Pipa Beji – Ragunan – Lebak 
Bulus di West Java Area 
Per tagas. 

“Kita harus mengert i 
dengan baik tentang regulasi 
gas dan kita juga harus 
mengerti tentang perijinan
perijinan di daerah. Karena 
pada saat menggarap pipa 
gas di kawasan yang mem
butuhkan ijin. Selain itu, kita 

harus mengerti bagaimana 
p e  m e t a a n  p a s a r  d a n 
bagaimana peta persaingan 
gas,” ungkap Jugi. 

Sa l is  meni la i  pos i t i f 
penyam paian pengetahuan 
oleh kedua nara sumber 
te r   sebut .  Menuru tnya , 
ini akan menjadi sebuah 
Know  ledge Management 
yang bermanfaat besar ba
gi Direktorat Gas dalam 
menjalankan project-project 
melalui berbagai strategi. 
Aksi keberhasilan tersebut 
bisa diikuti ataupun dilakukan 
untuk menjalankan project-
project di daerah lainnya juga.

Selanjutnya VP Quality 
S y s t e m  &  K n o w l e d g e 
Mana gement Pertamina, 

Faisal Yusra menyampaikan 
empat hal penting mengenai 
KOMET. Empat pilar yang 
berperan membawa strategi 
perubahan, yakni pedoman, 
infrastruktur, people, dan 
kepemimpinan. 

Keempat pilar tersebut, 
menurut Faisal, terutama 
p e o p l e  h a r u s  m a m p u 
menjad ikan knowledge 
sharing sebagai budaya kerja 
perusahaan dan menjadikan 
KOMET sebagai pendukung 
upaya pembelajaran, proses 
pemecahan masalah, inovasi 
dan proses pengambilan 
keputusan. Berbagai prestasi 
yang diraih oleh Komet 
menjadi ukuran kinerja dari 
para insan Pertamina.•IRlI
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rU IV Adakan 
Assessment CPDP 
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Pelatihan Public Speaking untuk 
Anggota Polri Dilanjutkan
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fgD PBBKB : 
Meningkatkan Pendapatan 
Daerah jawa tengah

Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen 
Pol. Ronny F. Sompie berjabat tangan setelah menandatangani Kesepakatan 
Bersama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Public Speaking.

SEMARANG – Sebagai 
b e n t u k  k e p e d u l i a n 
Pertamina untuk mendorong 
peningkatan pendapatan 
daerah melalui Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor 
(PBBKB) di wilayah Jawa 
Tengah dilakukan kegiatan 
Focus Group Discussion 
(FGD) dengan Tema PBBKB: 
Meningkatkan Pendapatan 
Daerah di Hotel Grand Candi 
Semarang (16/6).

Wadah diskusi antara Per
tamina, Pemerintah Daerah, 
DPRD, dan seluruh instansi 
dan lapisan masyarakat 
ini diisi dengan materi dari 
beberapa narasumber yang 
kompeten dalam membahas 
korelasi sumbangan PBBKB 
terhadap pendapatan daerah 
yaitu GM Marketing Operation 
Region IV Pertamina Subagjo 
Hari Moeljanto, Anggota 

JAKARTA - “Ini waktunya 
bagi kita untuk melihat dan 
me rev iew  keberadaan 
o rgan i sa s i  Co rpo ra t e 
Secre tary.  Ma singma
sing perusahaan punya 
karakteristik sendiri, punya 
kebijakan sendiri, punya 
t rendnya send i r i  akan 
membentuk  organisasinya 
seperti apa,” kata Corporate 
S e c r e t a r y  P e r t a m i n a 

JAKARTA -  Per tamina 
dan Kepolisian Negara RI 
(Polri) menandatangani  Ke 
se pakatan Bersama ten
tang Penyelenggaraan Pe
latihan Public Speaking. 
Penandatanganan dilakukan  
oleh Corporate Secretary 
Pertamina Nursatyo Argo 
dan Kepala Divisi Humas Polri 
Irjen Pol. Ronny F. Sompie di 
Jakarta, pada (11/8). 

Dari Polri, tampak ha
dir Brigjen Pol.  Boy Rafli 
Amar, sementara dari Perta
mina hadir pula External  
Communication Manager 
Jekson Simanjuntak dan ja
jarannya. 

Dalam sambutannya, 

CIlACAP - Banyaknya pekerja lapangan senior 
yang memasuki masa pensiun dan adanya gap 
kompetensi yang sangat besar antara pekerja 
baru dari BKJT dan BPAT dengan kompetensi 
jabatan yang dibutuhkan, membuat fungsi HR RU 
IV perlu mengadakan Assessment Craft Personal 
Development Program (CPDP). 

Assessment CPDP dilakukan selama dua 
tahap, pada Mei dan Juli lalu.  CPDP Gelombang 
II diikuti oleh seluruh pekerja dari program BKJT 
dan BPAT dari angkatan 2008 sampai dengan 
angkatan 2013.

“Tujuan pelaksanaan Assessment CPDP 
adalah untuk percepatan pembinaan pekerja 
baru dari penerimaan BKJT dan BPAT yang harus 
segera mengisi atau menggantikan posisi pekerja 
lapangan senior yang sudah memasuki pensiun,” 
ujar Anggoro Sukmo selaku perwakilan dari HR 
Area pada saat memberikan pengarahan. 

CPDP adalah program mandatory yang 
merupakan program pembinaan secara terstruktur 
dan komprehensif untuk pekerja penerimaan 
BKJT dan BPAT di Direktorat Pengolahan Perta
mina. Assessment CPDP berlangsung secara 
bertahap, disesuaikan dengan kesiapan dari ma
sing-masing bagian.•RU Iv

Komite BPH Migas, Ibrahim 
Hasyim, dan Widiantoro 
L Putro da r i  Direktorat 
Keuangan Per tamina.

Subagjo Hari Moeljanto 
men je laskan mengena i 
Bussines Overview Pertamina 
di wilayah Jawa Tengah dan 
DIY termasuk sumbangan 
PBBKB dari setiap penjualan 
BBM oleh Pertamina di 
wilayah tersebut. 

K e g i a t a n  d i h a d i r i 
oleh sekitar 40 peserta 
yang berasal dari instansi 
pemerintah dan masyarakat, 
maupun internal Pertamina. 
Melalui kegiatan FGD ini, 
P e r t a m i n a  m e n g a j a k 
seluruh stakeholders untuk 
berdiskusi, memberikan 
masukan bagi isu PBBKB 
yang secara nyata mem
berikan kontribusi kepada 
Pemerintah Daerah.•MOR Iv

Nursatyo Argo menyatakan, 
kerja sama ini melanjutkan 
pelatihan public speaking 
yang sudah dilakukan tahun 
lalu, di Medan, Palembang, 
Makassar  dan Jakar ta . 
Tahun 2014 ini, akan ada tiga 
pelatihan lagi, untuk jajaran 
kepolisian di PapuaMaluku, 
KalimantanSulawesi, dan 
BaliNusa Tenggara. 

Nursatyo juga me nya
takan selain di ikuti para 
perwira polisi,  tidak tertutup 
kemungkinan pelatihan diikuti  
staf humas unit Pertamina 
di daerah. “Dalam pelatihan 
ini mereka akan dilatih ba
gaimana menghadapi media. 
Karena k i ta  memahami 

tidak semua orang mampu 
tampil tetap tenang di depan 
kamera dan bisa memberikan 
statement yang terukur,” kata  
Nursatyo. 

Sementara Ronny meng

akui ada banyak manfaat 
positif  yang didapat kepolisian 
setelah  pelatihan public 
speaking tahun lalu. Termasuk 
meningkatnya hu bungan  Per
tamina dan Polri.•URIP

organisasi Corporate Secretary Perlu Penyempurnaan
Nursatyo Argo.      

Hal tersebut disampai
kan nya pada saat  kick 
off meeting restrukturisasi 
organisasi Sekretaris Per
seroan,  di Ge dung Perwira 
6, Jakarta (13/8).  

Mesk ipun  meyak in i 
o r g a n i  s a s i  C o r p o r a t e 
Secretary yang sekarang 
masih dianggap terbaik, 
Argo menyatakan  perlunya 

m e  re v i e w  o r g a n i s a s i 
y a n g  a d a  s e k a r a n g 
mengingat perubahan dan 
perkembangan yang dihadapi 
Pertamina. “Kita mengetahui, 
dengan Pertamina masuk ke 
Global Fortune 500, setuju 
tidak setuju, mau tidak mau, 
kita sudah masuk di dalam 
kelompok global company. 
Sehingga organisasi kita 
harus mengikuti hal tersebut,” 

tegas Nursatyo. 
H a l  y a n g  m e n a r i k 

adalah Nursatyo Argo juga 
membuka kesempatan 
untuk mereview keberadaan 
CSR, PKBL dan Pertamina 
Foundation yang dirasakan 
tumpang tindih dalam ke
giatannya. 

Diperkirakan hasil kajian 
baru akan selesai 19 minggu 
ke depan sejak kick off.•URIP

ta Husen usai memimpin 
upacara pe r ingatan 17 
Agustus di anjungan lepas 
pantai PHE ONWJ, Minggu 
(17/8).

Terhentinya produksi PHE 
ONWJ akan mengakibatkan 
produksi minyak turun drastis 
hingga 43.000 barel per hari. 
Selain itu, pasokan gas ke 
PT PLN (Persero) untuk dua 
pembangkit, yakni PLTG 
Tanung Priok dan PLTG 
Muara Karang terhent i . 
Demikian halnya dengan 
pasokan gas untuk pupuk 
khususnya ke PT Pupuk 
Kujang juga terhenti.

“Dari PLN sudah bilang 
jika gas dari ONWJ terhenti 
Jakarta gelap gulita. Dari 

Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Merugikan APBN... Sambungan dari Halaman 1

Pupuk Kujang, pasti produksi 
pupuk turun drastis yang 
mengakibatkan petani ke
kurangan pasokan pupuk. 
Jadi efeknya ke manamana,” 
ungkap Husen.

Husen mengungkapkan, 
Pertamina sudah menyatakan 
hal ini ke pemerintah. “Namun 
pemerintah tetap ingin mem
bangun. Katanya tetap bi
sa dibangun tanpa harus 
memindahkan anjungan mi
nyak ONWJ,” terang Husen.

Namun bagi Pertamina, 
hal tersebut tetap menim
bulkan risiko sangat tinggi, 
karena jaringan pipa di bawah 
laut Jawa khususnya melintasi 
perairan ke Pelabuhan Cila
maya sangat banyak.

“Di bawah itu banyak 
sekali pipa gas dan minyak. 
Arus di bawah kuat sekali, 
apalagi angin pada akhir 
tahun dan awal tahun ken
cang hingga 20 knot lebih. 
Kalau kapal besar tersebut 
jangkarnya terkena pipa, 
bahaya sekali. Apabila ada 
angin kencang membawa 
kapal tersebut menabrak 
anjungan, lebih bahaya lagi. 
Bagi kami risikonya tinggi, 
makanya kami ingin rencana 
itu ditinjau ulang,” jelasnya.

Blok ONWJ berproduksi 
sejak 1971 dan saat ini 
dioperasikan oleh PT Perta
mina Hulu Energi (PHE) 
ONWJ. Selain itu, di blok ini 
terdapat pipa gas Pertamina 

EP yang memasok ke 
PT Pupuk Kujang, BBM 
ke Jabodetabek,  ser ta 
pembangki t  l is t r ik  PLN 
Tanjung Priok dan Muara 
Karang, serta SPBE Bus 
TransJakarta.

Produksi gas PHE ONWJ 
pada tahun 2013 sebesar 
200 juta kaki kubik per hari 
dan PT Pertamina EP sebsar 
63 juta kaki kubik per hari. 
Adapun ratarata produksi 
minyak hariannya sebesar 
38.30040.000 barel per 
hari. Saat ini PHE ONWJ juga 
menjadi produsen minyak 
terbesar keempat di Tanah 
Air, dan memberi kontribusi 
besar bagi  APBN.• IMAM 

RISMANTO/RUDI/DSU
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Dana Pendidikan 
untuk generasi Muda 
di Wilayah Perbatasan
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Peresmian Pos Kesehatan kerjasama PT Pertamina Persero dengan TNI  AD 
oleh Direktur Pertamina Geothermal Energy Ronny Gunawan dengan Pangdam 
VII Wirabuana Mayjen TNI Baktiar.

Pertamina dan tNI AD Adakan 
Bakti Sosial di Minahasa

Patra Bike Community rU VI dan SPPBB 
Adakan Bakti Sosial
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MANADO – Pertamina dan 
TNI  AD menyelenggarakan 
bakti sosial di Kecamatan 
Kakas, Kabupaten Minahasa, 
pada (7/8). Kegiatan ini di
hadiri oleh Direktur Pertamina 
Geothermal Energy Rony 
Gunawan, GM MOR VI I 
Budi Setio Hartono, SME 
& SR Partnership Program 
Region 2 Manajer Medianto 
T. Herawan, Pangdam VII Wi
rabuana Mayjen TNI Baktiar, 
Bupati Minahasa Drs Jantje 
Wowiling Sajow.

Direktur Utama PGE Rony 
Gunawan mengatakan, kerja 
sama ini merupakan wujud 
kepedulian Pertamina dan TNI 
AD terhadap kesejahteraan 
masyarakat. “Masih ba
nyak saudarasaudara ki

BAlONGAN - Semangat 
berbagi terus tertanam oleh 
pekerja RU VI Balongan. 
Kali ini, komunitas olahraga 
sepeda Pekerja Pertamina 
RU VI Balongan, Patra Bike 
Comunity (PBC), mengadakan 
bakti sosial sambil bersepeda.

Sebanyak  200 peker
ja yang tergabung dalam 
komunitas tersebut be
serta  tim manajemen RU VI 
Balongan dan Serikat Pekerja 
Pertamina Balongan Bersatu 
(SPPBB), bersepeda pada 

TANA TIDUNG - PT Pertamina Hulu Energi 
(PHE) salah satu anak perusahaan (AP) PT 
Pertamina (Persero) melalui APnya, Joint 
Operating Body PertaminaMedco E&P 
Simenggaris (JOB PMEPS) memberikan 
bantuan dana pendidikan kepada 25 lulusan 
SMU yang berada di Kecamatan Tana Lia 
dan Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten 
Tana Tidung, Kalimantan Utara. Bantuan dana 
pendidikan ini untuk digunakan sebagai biaya 
melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat yang 
lebih tinggi, kuliah di Universitas Negeri yang 
sesuai dengan keinginan para siswa. Bantuan 
diberikan langsung oleh GM JOB PMEPS Sri 
Budiyani ke para siswa dalam acara Community 
Development yang dilaksanakan di ruang serba 
guna kantor Kecamatan Tana Lia, Jum’at (15/7). 

Abdul Hamid, Kabag Humas Kabupaten 
Tana Tidung memberikan apresiasi dan ucapan 
terima kasih kepada JOB PMEPS yang telah 
memberikan kepedulian kepada masyarakat 
Kabupaten Tana Tidung. “Sebagai rasa 
tanggung jawab, saya mengimbau para tokoh 
adat dan masyarakat agar mendukung kegiatan 
operasional perusahaan ini sehingga kerjasama 
antara perusahaan dan masyarakat dapat 
berkesinambungan. Saya juga mengharapkan 
agar bantuan ini tidak berhenti sampai saat ini 
saja, namun juga dapat terus berkelanjutan,” 
imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Camat Tana 
Lia, Asnol berpesan agar para pelajar yang 
menerima bantuan dana pendidikan ini lebih 
giat belajar sehingga mampu menyelesaikan 
pendidikan yang ditempuh.

Sementara itu, GM JOB JOB PMEPS, 
Sri Budiyani meminta dukungan Pemda 
setempat, Pemangku Adat dan Masyarakat, 
agar JOB PMEPS  segera berproduksi. “Sebab, 
manfaat yang kami terima juga akan dirasakan 
masyarakat sekitar,” ujarnya.

Siti Nurbaya, salah satu penerima bantuan 
dana pendidikan yang merupakan lulusan 
SMAN 1 Tana Lia, merasa senang dan berterima 
kasih kepada JOB PMEPS. “Alhamdulillah saya 
sangat senang karena mendapatkan bantuan 
dana pendidikan ini. Dana yang diberikan sangat 
membantu saya, saya bercitacita menjadi guru, 
namun keluarga tidak mampu untuk membiayai 
kuliah saya ke jenjang yang lebih tinggi. Saya 
ingin melanjutkan ke Universitas Mulawarman. 
Saya berjanji akan memanfaatkan dana bantuan 
ini sebaikbaiknya untuk mengejar citacita 
saya,” ungkapnya penuh haru.•PHE

BAlIKPAPAN – Sejumlah 
komun i t as  anak  muda 
Balikpapan berpartisipasi 
da lam keg ia tan Market 
Cleaning Day – Sobat Borneo 
Pertamina Balikpapan. Tidak 
kurang dari 110 pelajar ikut 
andil dalam aksi bertajuk 
Market Cleaning Day ini. 
Komunitas dimaksud antara 
lain Green Generation (GG), 
Forum Anak Bal ikpapan 
(FAB),  dan Forum Duta 
Wisata Balikpapan (FDWB). 
Komun i t as  i n i  be r sa tu 
melakukan aksi kepedulian 
l i ngkungan h idup yang 
di inisiasi oleh Pertamina 

ta yang tinggal di daerah 
ma sih tertinggal di bidang 
kesehatan, pendidikan, dan 
informasi,” ujarnya. 

“Semoga pengobatan 
berupa operasi katarak, 
hernia, bibir sumbing serta 
bantuan pos kesehatan dan 
1 unit mobil ambulans dapat 
dirasakan oleh masyarakat di 
sini,” tambahnya.

Pengobatan ini di lak
sanakan dalam beberapa 
tahap yang menargetkan 
1.000 masyarakat, mulai dari 
pengobatan umum dan gigi 
yang dilakukan di lapangan 
sepak bola Kakas. Sedangkan 
pengobatan operasi bibir 
sumbing, operasi katarak dan 
hernia, serta khitanan massal 
dilaksanakan terpisah di RS 

Robert Wolter Mongisidi.
Dalam kesempatan itu 

juga dilaksanakan peresmian 
pos kesehatan dan pemberian 
satu unit ambulan se bagai 
kelengkapan operasional di 
pos kesehatan tersebut. 

Kegiatan diakhiri dengan 

kunjungan ke RS Robert 
Wolter Monginsidi untuk me
motivasi 50 peserta operasi 
bibir sumbing, 250 peserta 
khitan, 250 peserta operasi 
katarak, dan 50 peserta 
operasi hernia.•ADITYO

23 Juli 2014. Rombongan 
bergerak  mengunjungi Pe
santren YAPIIM di Jl. Kapuan 
Jaya No. 175 Desa Dukuh 
Indramayu. Kunjungan ini 
merupakan bentuk kepedulian 
PBC terhadap pesantren yang 
baru saja terkena musibah 
kebakaran.

Dalam kunjungan tersebut 
PBC & SPPBB  menyerahkan 
bantuan berupa 13 set lemari 
plastik serta uang hasil iuran 
spontan dari para bikers. 
Bantuan diserahkan oleh 

GM RU VI Balongan yang 
sekaligus Pembina PBC Yulian 
Dekri kepada perwakilan 

pengurus pesantren YAPIIM, 
H. Maksudi Marfuh.•RU vI

rU V gelar Market Cleaning Day Bersama Sobat Borneo
melalui program CSR Sobat 
Borneo.

Dimulai dari Pasar Inpres 
Kebun Sayur, para pelajar 
melakukan pembersihan 
yang dilanjutkan ke pasar 
tradisional Kebun Sayur. 

Mereka membersihkan 
pasar dengan memunguti 
sampah sambil mengimbau 
pedagang dan pengunjung 
untuk t idak membuang 
sampah  sembarangan . 
Beberapa kelompok bahkan 
membantu pedagang mem
bersihkan dan merapikan 
lapaknya.

Sampah yang dikum
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pulkan telah dipilah sesuai 
jenis nya, yaitu sampah or
ganik, anorganik, dan ber
bahaya. 

CSR Officer Pertamina RU 
V Puput Dewanthy berharap 

kegiatan yang mereka lakukan 
hari ini dapat menginspirasi 
anak muda lainnya untuk 
bergerak melakukan aksi 
nyata penyelamatan ling
kungan.•RU v
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rU V Adakan Workshop 
Creative teaching

Pertamina tanam 2.000 Pohon 
di Kawasan Universitas Diponegoro

Peresmian gedung Pertamina-MBA 
Business research Center ItB
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BANDUNG - Sebagai ko
mit mennya untuk turut serta 
mence rdaskan  bangsa 
khu sus nya mela lu i  ja lur 
pendidikan formal, Pertamina 
memberikan bantuan dana 
dalam pembangunan Gedung 
PertaminaMBA Business 
Research Center Institut 
Teknologi Bandung (ITB) atau 
Labtek XII senilai Rp5 miliar. 

Bertempat di Gedung 
MBA ITB, Sekolah Bisnis 
Manajemen ITB, Jalan Ge
lap Nyawang no.1 Ban
dung, Sabtu (15/8) peres
m ian  gedung  te r sebu t 
dila ku kan oleh Rektor ITB, 
P ro f  Akhma loka  Ph .D , 
dan Corporate Secretary 
Pertamina, Nusatyo Argo. 

H a d i r  j u g a  d a l a m 
peresmian gedung tersebut, 
Senior Vice President Fuel 
Retail Marketing Pertamina, 
Sukartoko, Manager CSR 
Pertamina, Ifky Sukarya, 
Dekan SBM ITB Prof Sudarso 
Kaderi Wiryono.

BAlIKPAPAN - Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) menjadi salah satu sasaran dari 
kegiatan Corporate Social Responsibility 
(CSR) Pertamina RU V Bal ikpapan. 
Peningkatan mutu dan kreativitas guru mutlak 
diperlukan untuk mencetak sumber daya 
yang memenuhi standar tenaga pendidik 
dan kependidikan. Hal tersebut melandasi 
diadakannya Workshop Creative Teaching 
Pertamina 2014 di Penajam Paser Utara, 
belum lama ini.

Setelah sukses menyelenggarakan 
pro  gram serupa di bulan April 2014, Perta
mina kembali menggandeng Lembaga 
Kemanusiaan Nasional PKPU sebagai 
rekanan dan pemateri dalam workshop. Hari 
itu, tak kurang dari 250 guru PAUD dan TK 
ikuti pelatihan yang digelar di Hotel Al Banjari. 
Dalam pembukaan, turut hadir Himpunan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak 
Usia Dini (Himpaudi) PPU, serta Act. General 
Manager Eman Salman Arief dari RU V 
Balikpapan.

Eman Salman menuturkan bahwa 
kesiapan optimal seorang anak dalam 
memasuki pendidikan dasar membutuhkan 
dukungan banyak pihak, termasuk PT 
Pertamina Persero. Sebagai korporasi, 
Pertamina memiliki spirit untuk menyeleraskan 
p rog ram CSR  dengan  kebu tuhan 
masyarakat dan visi pemerintah. Sebab, 
sinergi antara pemerintah, korporasi dan 
instansi pendidikan akan menjadi tonggak 
masa depan pendidikan yang lebih baik. 
Para pendidik anak usia dini merupakan 
perpanjangan tangan yang berinteraksi 
langsung dengan generasi penerus bangsa. 
Maka, Creative Teaching merupakan strategi 
Pertamina untuk menyentuh sasaran tersebut. 
“Dengan menumbuhkan kecerdasan fisik dan 
emosional, bahasa, komunikasi semenjak 
dini, kami percaya ke depan nanti akan 
muncul generasi penerus bangsa ke arah 
yang lebih baik,” ujar Eman Salman. 

Ketua Himpaudi Puji Lestari menuturkan 
bahwa program Creative Teaching Pertamina 
dapat menjadi pion solusi pendidikan 
khususnya di Penajam Paser Utara. Hal 
senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas 
Pendidikan Balikpapan yang menyatakan 
bahwa pendidikan tidak bisa diproses dengan 
instan. 

Dengan pelatihan seputar Multiple 
Intell igences, Fun Learning, Quantum 
Teaching, Communication, Service excellent, 
Team Work, dan Smart Learning diharapkan 
para peserta dapat berkontribusi dalam 
peningkatan mutu pendidikan anak usia 
dini, khususnya di kawasan Penajam Paser 
Utara.•KEISHKARA HANANDHITA PUTRI

SEMARANG - Pertamina 
b e k e r j a s a m a  d e n g a n 
Univers i tas D iponegoro 
(Undip) Semarang melak
sanakan program penghijauan 
di Kawasan Kampus Undip 
dengan menanam 2000 
pohon jenis buah langka dan 
pohon keras. Penanaman 
perdana di lakukan o leh 
Gubernur Jawa Tengah Ir. 
Ganjar Pranowo, beserta 
Direktur Gas Pertamina  Hari 
Karyuliarto, Rektor UNDIP 
Prof. Soedharto, Deputi 
Sekretaris Kabinet Dr. Ir. Surat 
Indrijarso beserta GM PT 
Pertamina (Persero) Marketing 
Operation Region IV, Subagjo 
Hari Moeljanto, pada tanggal 
20 Agustus 2014.

2000 pohon yang akan 
ditanam merupakan jenis 
pohon buah langka yang 
meliputi Kepel, Duwt, Sawo 
Kecik, Matoa, Pronojiwo, 
Mundung dan jenis tanaman 
keras yang meliputi Trembesi 
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Penanaman perdana  di kawasan kampus Undip dilakukan oleh Gubernur Jawa 
Tengah Ir. Ganjar Pranowo, beserta Direktur Gas Pertamina  Hari Karyuliarto (kiri), 
Rektor UNDIP Prof. Soedharto, Deputi Sekretaris Kabinet Dr. Ir. Surat Indrijarso 
beserta GM PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV, Subagjo 
Hari Moeljanto.

dan Mahoni. Realisasi ke
giatan yang diadakan pada 
tahun 2014 ini, rencananya 
akan dilakukan di Kawasan 
Universi tas Diponegoro. 
Nantinya kawasan pena
naman akan dijadikan sebagai 
Kawasan “Hutan Pertamina”. 
Kegiatan penanaman yang 
merupakan wujud kepedulian 
Pertamina terhadap ling
kungan, diharapkan akan 
menjadi bagian dari program 
Campus Eco  Green  d i 
Universitas Diponegoro. Hal ini 
sekaligus merupakan bentuk 
dukungan langsung dari 
Perta mina terhadap program 
Gerakan 1 Miliar Pohon yang 
dicanangkan Presiden RI 
pada 28 November 2011.

P e r t a m i n a  s e b a g a i 
perusahaan yang bergerak 
dalam bidang energi menya
dari masyarakat memiliki 
harapan agar Perusahaan 
ini senantiasa memberikan 
kontribusi nyata bagi ling

kungan khususnya di wilayah 
terdampak yakni kawasan 
di sekitar area operasi Per
tamina. Oleh karena itu, 
Marketing Operation Region 
IV selalu mendukung pro
gramprogram Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
Pertamina khususnya yang 
berlangsung di wilayah Jawa 
Tengah dan D.I Yogyakarta. 
Bahkan melalui program 

menabung pohon baik di 
sekitar kawasan Merapi, pesisir 
pantai utara Jawa Tengah, 
dan kawasan lainnya, sejak 
tahun 2011 sampai dengan 
pertengahan semester tahun 
2014 ini tercatat Pertamina 
telah menanam sebanyak 
3.516.280 pohon di wilayah 
Uni t  Operas i  Market ing 
Operation Region IV.•MOR Iv

Rektor ITB Prof Akhmaloka 
Ph.D menyampaikan rasa 
ter ima kasihnya kepada 
Pertamina, atas kontribusinya 
dalam pembangunan gedung 
laboratotium dan pusat riset 
bisnis dan manajemen itu. 
Rencananya gedung empat 
lantai tersebut mulai diisi pada 
Senin, 25 Agustus 2014.

“Mudahmudahan bisa 
mem berikan manfaat yang 
besar bagi  bangsa dan 
negara,”ucap Akhmaloka.

Gedung 4 lantai ini di ba
ngun melalui 3 tahap pem
bangunan (tahap 1 tahun 
2011, tahap 2 tahun 2012, 
dan tahap 3 tahun 2014), yang 
menghabiskan dana Rp 20 
miliar. Dengan dana dari ITB 
dan 25 persen  di antaranya 
merupakan bantuan dari CSR 
Pertamina. 

Pembangunan gedung 
tersebut ditujukan untuk 
p e n g e m b a n g a n  i l m u 
pengetahuan, khususnya 
ilmu manajemen dan bisnis. 

Dengan faislitas ini diharapkan 
dapat meningkatkan kua li
tas proses belajar menga jar 
mahasiswa dan berkem
bangnya aktivitas pelayanan 
kepada masyarakat serta 
peningkatan penelitian untuk 
mendukung Tri Dharma Per
gu ruan Tinggi. 

Akhmaloka menuturkan  
bahwa selain digunakan 
sebagai fasilitas akademik 
ITB, gedung ini juga  akan 
di share untuk kepentingan 
bangsa. Dicontohkan salah 
satunya ada lah mela lu i 

program Klinik Bisnis, yang 
ditujukan sebagai tempat 
berkonsultasi para pengusaha 
kecil dan menengah.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
ter sebut, Pertamina juga 
member ikan satu  buah 
unit mobil listrik eksekutif. 
Penyerahan mobil ini meru
pakan sebagai bagian dari 
upaya dari perusahaan da
lam mendukung kapasitas 
nasional dalam penyediaan 
mobil l istr ik sebagai sa
rana transportasi ramah 
lingkungan.•SAHRUl

Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo meninjau ruangan setelah 
meresmikan Gedung PertaminaMBA Business Research Center Institut Teknologi 
Bandung. 



8No. 33
Tahun L, 25 Agustus 2014DINAMIKA

TRANSFORMASI   
S I N O P S I S

Judul      : Potret Dhuafa 
        Perekonomian Indonesia
Pengarang : Dr. Darwin Zahedy Saleh
Penerbit     : Expose
Kolasi      : xix/452/il/23cm
ISBN      : 9786027829183

Buku berjudul Potret Dhuafa Perekonomian Indonesia 
ini berisi sejumlah potret dhuafa, yang sehariharinya 
bergerak di sektor informal. Mereka antara lain bekerja 
sebagai pedagang kaki lima, pengrajin industri rumah 
tangga dan pekerja sektor perdagangan dan jasa lainnya 
di berbagai pelosok Nusantara. Potret kaum dhuafa 
dalam buku ini sepintas terlihat sebagai snapshot saja, 
yakni gambar yang tidak bergerak, diambil saat pedagang 
kaki lima atau pengrajin industri kecil itu sedang bekerja 
mencari nafkah.

Masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia 
sejak 60 tahun yang lalu, dimana pada saat itu lebih 
dari separuh penduduk dunia hidup dalam kondisi yang 
memprihatinkan. Berbagai lembaga internasional dengan 
kegiatankegiatannya sejak 20 tahun yang lalu telah 
berhasil menurunkan angka kemiskinan secara drastis 
dari 43 persen menjadi 21 persen, yang mengentaskan 
masalah kemiskinan dari sekitar 1 miliar orang.keberhasilan 
ini disepakati oleh MDG PBB untuk dilanjutkan dan 
diterapkan di semua Negara di seluruh dunia pada masa 
20 tahun mendatang.

Setiap bangsa yang berjaya, segenap rakyatnya 
pun berdaya, begitulah logisnya. Pembangunan suatu 
bangsa menuju kejayaannya harus harus dapat membuat 
rakyat bangsa itu berdaya, kuat dan tidak lemah dalam 
menjalankan peran kehidupannya. Dalam kaitan itu, 
pembangunan ekonomi adalah bentuk pembangunan 
bangsa guna memberdayakan rakyat agar mampu 
mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, daya kerja produktif 
segenap rakyat harus meningkat dari waktu ke waktu 
agar kesejahteraan mereka dapat terus naik ke taraf yang 
lebih tinggi.

Indonesia berupaya membuat kebijakan yang 
terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan 
kesempatan kerja, pemberian jaminan sosial, reformasi 
di lembaga perpajakan dan bea cukai, pemberantasan 
korupsi dan menciptakan transparansi dalam pengambilan 
keputusan, serta pembangunan infrastruktur dan 
jasajasa. RPJM 20102014 menargetkan penurunan 
angka kemiskinan Indonesia hingga 810 persen pada 
tahun 2014, dengan ditunjang oleh berbagai program 
penanggulangan dan pengentasan kemiskinan jangka 
panjang.

Kesungguhan kita kaum mampu dalam membantu 
kaum dhuafa perlu dibuktikan secara konkret. Mewu
judkannya tidak lagi memerlukan model berpikir “trickle-
down effect” yang semakin lama kian mirip isapan jempol, 
tetapi lebih tepat jika kita melanjutkan rintisan sejumlah 
tokoh masyarakat dalam membantu kaum dhuafa dengan 
menyelenggarakan berbagai program atau mendirikan 
lembaga yang hingga kini masih terus berdiri. Dalam buku 
ini disajikan sejumlah kisah inspiratif dari berbagai tokoh 
yang pantas diteladani, dalam membantu kaum dhuafa 
atau mentransformasikan kehidupan rakyat.•PERPUSTAKAAN
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Pengelolaan Kekayaan Intelektual Pertamina : 
Porsi Pekerja yang lebih Dihargai 

QSKM: Sinergi untuk lebih Strategis

Seiring pertumbuhan budaya inovasi di lingkungan Perusahaan, 
terdapat invensi yang berupa ide inovasi dan perbaikan yang saat ini telah 
mencapai tahap maturity di beberapa entitas dan operasional. Invensi 
tersebut merupakan aset pengetahuan Perusahaan yang beberapa di 
antaranya berpotensi untuk mendapat pengakuan dan perlindungan 
secara hukum oleh lembaga yang ditunjuk oleh Negara. 

Dalam upaya mendukung proses tersebut, maka Perusahaan 
berkewajiban menyediakan mekanisme pengelolaan invensi di lingkungan 
internal sebagai proses pemeliharaan dan seleksi awal untuk mendapatkan 

pengakuan dan perlindungan dari Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).
Fungsi Quality Management seluruh Direktorat bekerjasama dengan berbagai fungsi terkait di 

Perusahaan antara lain Fungsi Refining Technology, Strategic HR, Financial Accounting & Reporting dan 
Legal telah menyusun mekanisme dan aturan dalam mengelola Kekayaan Intelektual Pertamina dalam 
bentuk Sistem Tata Kerja (STK).

STK yang terdiri dari Pedoman Pengelolaan Kekayaan Internal (KI) Pertamina, TKO Pengelolaan 
Intelektual (KI) Pertamina,dan TKI Penyusunan Uraian Invensi ini telah dapat dibaca dan didownload di 
http://intra.pertamina.com/Pages/PageDbPeraturan.aspx.

Segala jenis invensi yang dihasilkan oleh Pekerja melalui berbagai mekanisme dan entitas yang ada 
di Perusahaan seperti Continuous Improvement Program (CIP), Breakthrough Project (BTP), Organization 
Performance Improvement (OPI), Fungsi Research & Development dan kegiatan serta entitas lain yang 
secara langsung mampu mendukung bisnis dan meningkatkan citra Perusahaan merupakan lingkup 
invensi yang harus dikelola secara korporasi.

Setiap inventor dapat melakukan pengajuan pendaftaran atas invensi sesuai dengan ketentuan  dalam 
TKI Penyusunan Uraian Invensi No. C001/I00010/2014S0 yang terlebih  dahulu diseleksi awal oleh 
Manajemen fungsi inventor. Selanjutnya, Direktur Umum sebagai wakil Perusahaan akan meneruskan 
proses tersebut kepada Fungsi Quality Management Direktorat Umum selaku Pengelola KI. Pengelola 
KI bersama dengan Komite KI akan melakukan evaluasi dan seleksi invensi yang layak untuk didaftarkan 
kepada Ditjen HKI.

Komite KI tersebut merupakan Komite yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan KI yang terdiri 
dari anggota tetap yaitu Fungsi Inventor, Fungsi Legal, Fungsi Keuangan, Fungsi Business/Engineering 
Development, Fungsi QM semua Direktorat dan Fungsi Manajemen Risiko dan anggota tidak tetap yang 
merupakan Fungsifungsi yang terkait dengan aspek teknis yang ditetapkan melalui Surat Perintah Direksi.

 Perusahaan juga memberikan 
apresiasi kepada para Inventor 
(sesuai t ingkatan invensinya) 
sebagai bentuk stimulus dan 
apresiasi untuk terus memotivasi 
terciptanya peningkatan kinerja 
Peker ja. Apresiasi  diber ikan 
kepada para Inventor sesuai 
haknya termasuk invensi yang 
memberikan nilai ekonomi kepada 
Perusahaan. Kompensasi berupa 
royalti diberikan kepada inventor 
sebesar 40% dari nilai invensi 
dan 60% kepada Perusahaan 
sebagai pemilik KI (Ref. Pedoman 
Pengelolaan Kekayaan Internal 
(KI) Pertamina No. A001/I000102014S9) apabila invensi tersebut berhasil dimanfaatkan oleh pihak 
eskternal.

Dengan adanya mekanisme pengelolaan tersebut, diharapkan citacita untuk terus menumbuhkan 
budaya inovasi dan perbaikan secara berkelanjutan akan semakin memberikan bukti nyata secara 
langsung kepada peningkatan pendapatan dan citra Perusahaan yang pada akhirnya akan semakin 
memperkokok competitive advantage atau daya saing Perusahaan di mata Nasional dan Internasional.•

“The whole is greater than the sum of its parts.” ― Aristotle

Terhitung 1 Juni 2014, Fungsi System & Business Process (SBP) kembali bersinergi 
dengan Quality Management (Korporat) dalam Fungsi baru, Fungsi Quality, Sistem & 
Knowledge Management. 

Dilandasi dengan optimisme yang tinggi, ditambah chemistry yang kuat, pada 1416 
Agustus 2014 dilaksanakan konsinyiring perdana yang bertempat di House Sangkuriang, 
Bandung yang dihadiri oleh seluruh pekerja Fungsi QM Korporat dan SBP.

 
Konsinyiring Fungsi QSKM

Pada hari pertama, hal yang dibahas antara lain:
1. Modal Dasar Fungsi QSKM sebagai Enabler Pencapaian Aspirasi Energizing Asia 

2025;
2. Kegiatan dan roadmap Fungsi System & Business Process (SBP).

Beberapa hal penting yang menjadi fokus pembahasan pada konsinyiring adalah:
1. Diskusi tentang revitalisasi Gedung Sentral Arsip (GSA) yang dibangun pada tahun 

1993 namun kondisinya sangat tidak memenuhi syarat sebagai tempat penyimpanan 
arsip yang representative sehingga perlu kajian yang komprehensif terkait dengan 
implementasi UU No. 43/2009 tentang Kearsipan;

2. Proses publikasi dan internalisasi kegiatan Quality Management sebagai enabler 
dalam seluruh kegiatan proses bisnis harus dilakukan secara intensif dan berke
lanjutan melalui media komunikasi yang relevan;

3. Keselarasan kegiatan Quality Management (QM) dalam konsep integrasi empat pilar 
QM harus dapat dijaga dengan dikelolanya kegiatan proses bisnis, Manajemen Sistem 
Tata Kerja Pertamina (MSTKP) dan office management;

4. Peningkatan efektifitas pelaksanaan kegiatan dengan merancang sistem kerja yang 
berbasis web sehingga proses pengendalian dapat sepenuhnya dilakukan oleh sistem 
(control by system);

5. Sistem pengendalian administrasi perkantoran dan tata kerja haruslah terintegrasi 
secara korporat dan pemutakhiran dokumen referensi pelaksanaan pekerjaan 
yang diatur dalam MSTKP harus dapat menjamin seluruh pekerjaan dilaksanakan 
berdasarkan rujukan yang sah.

Hari terakhir konsinyering diawali dengan pembahasan UPJ Manager QSKM, 
kemudian berturutturut dilanjutkan dengan penyusunan KPI VP QSKM, integrasi 
agenda kegiatan SeptemberDesember 2014, dan diakhiri dengan evaluasi ketersediaan 
anggaran dan manpower Fungsi QSKM. 

 

Seluruh peserta konsinyiring QSKM

Konsinyering tersebut merupakan embrio pelaksanaan kegiatan Fungsi QSKM. 
Semangat, optimisme, passion, dan chemistry yang kuat sangat dibutuhkan agar 
empat pilar dapat berdiri kokoh dalam sebuah Fungsi yang strategis sehingga dapat 
mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan khususnya visi Pertamina sebagai 
energizing Asia tahun 2025. 

Insan mutu Pertamina…Semangat !!! Hebat !!!
Pertamina…Jaya !!! Jaya !!!
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Apakah Anda merasa tak bahagia dalam 
bekerja? Jika jawabannya ya, maka Anda tak 
sendiri. Sebab, tak sedikit pekerja yang merasa 
tidak bahagia dengan pekerjaannya.

Penyebab rasa tidak bahagia pun beragam. 
Misalnya, bos yang tak kompeten, deadline yang 
terlalu singkat, klien yang menyebalkan, atau bosan 
dengan kantor. Kalau sudah begitu, kemungkinan 
besar Anda bakal tak semangat datang ke kantor.

Nah, untuk mengatasinya, situs You Beauty 
memberikan tiga tips agar bisa bekerja dengan 
bahagia.

1. Tulis tiga hal baik di pekerjaan Anda
Pekerjaan Anda mungkin membosankan, tapi 

cobalah berpikir hal yang menyenangkan darinya. 
Seperti teman kerja yang menyenangkan, lokasi 
kantor Anda, atau reward yang menjanjikan.

Menulis tiga hal menyenangkan dalam pe
ker jaan ini merupakan rekomendasi dari satu 
perusahaan teknologi bertaraf internasional. 
Menurut perusahaan ini, pekerja yang menemukan 
tiga hal mengembirakan itu bakal termotivasi untuk 
bekerja.

2. Jangan memasukkan ke hati
Kadang dalam pekerjaan ada sikap rekan 

kerja atau bos yang tak mengenakkan. Entah cara 
mereka berkomentar atau melemparkan penolakan 
ketika Anda meminta suatu bantuan. Kalau sudah 
begitu, ada baiknya Anda tak mengambil pusing 
sikap mereka itu. Apalagi memasukkannya ke 
dalam hati. Sebab, itu hanya akan membuat Anda 
sakit hati atau uringuringan.

Jika Anda memang tak suka akan tindakan si 
rekan kerja, cobalah diam sejenak dan renungi, 
apakah Anda pernah melakukan hal sama ke orang 
lain di kantor itu. Pikirkan lagi, apakah sikap Anda 
yang menyebalkan membuat hubungan dengan 
rekan kerja memburuk atau tetap baik. Kalau 
keadaannya tetap baikbaik saja, maka tak ada 
alasan bagi Anda untuk sakit hati dengan sikap 
si rekan kerja.

3. Beristirahatlah ketika marah
Frustasi, marah, dan cemburu dengan rekan 

kerja atau pekerjaan merupakan hal biasa dalam 
pekerjaan. Ketika rasa ini menyerang, ada 
baiknya Anda mengambil napas dalamdalam 
dan menjaga jarak dengan pekerjaan atau rekan 
kerja itu. Tenangkan pikiran Anda, bayangkan hal 
yang baikbaik, dan lakukan pelbagai hal yang 
bisa menyenangkan hati Anda. Dengan begitu, 
kedongkolan hati bisa Anda lupakan.•sumber : www.

tempo.co

CIlACAP – Dalam rangka mewujudkan komitmen 
kepedulian sosial terhadap masyarakat di Bulan Ramadhan 
lalu, Persatuan Wanita Patra (PWP)  RU IV menyelenggarakan 
bakti sosial dan buka bersama anak yatim di wilayah Cilacap. 
Acara yang diselenggarakan pada (17/7) ini bertempat di 
Gedung PWP Komperta Gunung Simping Cilacap.

“Untuk mendukung terselenggaranya acara ini, PWP 
bekerjasama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) 
Pertamina RU IV serta panti asuhan dan lingkungan RT/RW 
wilayah Cilacap sehingga tercipta sinergi program,” ujar Gita 
Chudori selaku Wakil Pendamping Sosial Budaya PWP.

Sebanyak 200 anak yatim dan kaum duafa hadir dalam 
acara tersebut. Peserta baksos datang dari wilayah Ring 1 
Pertamina terutama sekitar Cilacap yakni Area 70, Lomanis, 
dan lain sebagainya. Bantuan yang diberikan yakni santunan 
dengan total nilai lebih dari Rp 50 juta. 

“Tujuan penyelenggaraan acara adalah untuk menunjuk
kan kepedulian PWP terhadap masyarakat sekitar. Dengan 
demikian dapat terwujud hubungan yang harmonis dengan 
masyarakat,” tambah Gita Chudori.

JAKARTA – Persatuan Wanita Patra Direktorat Pengolahan 
mengadakan Halal Bihalal sebagai bentuk menjaga 
silahturahmi sesama istri para pekerja, mulai dari wilayah 
Refinery Unit (RU) II Dumai hingga RU VII Sorong 
yang diadakan di gedung Wanita Patra Simprug, pada 
(12/8). Acara tersebut diisi dengan tausiyah dari Ustadz 
Taufiqurahman dan hiburan dari TimLo.

Ketua PWP Direktorat Pengolahan Maria Krisna 
Damayanto mengatakan,  acara ini adalah kesempatan 
yang baik sebagai ajang silaturahmi dengan membersihkan 
hati, saling memaafkan dan mempererat tali persaudaraan 
di antara anggota dan pengurus PWP. 

Sementara Ustad Taufiqurahman dalam ceramahnya 
menyampaikan beberapa hal bagaimana menjadi sosok 
seorang istri yang baik. 

JAKARTA –  PT Media 
Nusantara Citra (MNC) Tbk 
yang bergerak di bisnis media 
ternyata melirik Pertamina 
untuk melakukan benchmark 
mengenai  implementasi 
e-Procurement yang telah 
digunakan di Per  ta mina. 
Benchmark berlangsung 
Rabu,  17 Ju l i  2014 d i 
Executive Lounge, Gedung 
U t a m a  K a n t o r  P u s a t 
Pertamina. Rombongan 
dari PT MNC disambut oleh 
Upstream & Corp Application 
Deve lompent  Manager 
Corporate Shared Service 
(CSS) Lukman Sjaifullah yang 
didampingi oleh Procurement 
Excellence Group Manager 
Muhadi dari Fungsi Procu
rement Excellence Group 
(PEG) Pertamina.

Sete lah sebe lumnya 
meng adakan kunjungan 
ke beberapa perusahaan, 

 Acara diakhiri dengan sesi ramah tamah sekaligus 
bersalamsalaman bersama keluarga besar PWP Direktorat 
Pengolahan.•ADITYO

Komitmen RU IV dalam acara ini juga ditunjukkan oleh 
kehadiran GM RU IV, Edy Prabowo untuk meresmikan acara 
didampingi oleh sejumlah tim  manajemen RU IV.

Selain Bakti Sosial kepada anak yatim dan kaum 
duafa, PWP RU IV juga mengadakan acara Baksos Pra 
Sejahtera, Pesantren Kilat, dan Bazaar yang diperuntukkan 
bagi pekerja maupun masyarakat umum guna mengisi 
kegiatan selama Bulan Ramadhan agar bermanfaat dan 
barokah.• RU Iv

rangkaian benchmark PT 
MNC terkait e-Procurement 
ini ditutup dengan mencari 
referensi ke CSS Pertamina. 
e-Procurement merupakan 
apl ikas i  NonERP yang  
mengatur proses pengadaan 
barang d i  perusahaan, 
e-Procurement digunakan 
sebagai jembatan bagi para 
vendor untuk menjadi peserta 
dalam proses pengadaan 
b a r a n g  d i  P e r t a m i n a . 
e-Procurement nantinya akan 
diimplementasikan oleh PT 
MNC untuk memudahkan 
proses procurement  di 
seluruh grup bisnisnya. 

PT MNC menyampaikan 
apresiasinya kepada CSS 
yang telah mengakomodir 
kebutuhan referensi terkait 
implementasi e-Procurement 
ini. Purchasing Departement 
H e a d  I k e  S u k m a s a r i 
menyatakan terima kasih 

kepada CSS atas sharing 
k n o w l e d g e  a p l i k a s i 
e-Procurement. “Sejauh ini 
infor masi yang kami terima 
sudah cukup memenuhi ke
butuhan referensi, jika nanti 
ada pertanyaan lebih lanjut 
kami mohon CSS siap untuk 
kami kontak lebih lanjut,” 
ujar Ike.

Dengan adanya bench-
mark tersebut diharapkan 
dapat memberikan manfaat 
bagi kedua belah pihak. 
Hal ini sekaligus menjadi 
salah satu parameter bahwa 
CSS semakin terpercaya 
sebagai penyedia layanan 
Teknologi Informasi dan Ko
munikasi.•CSS 
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Alignment & team Building Pertamina Algeria
BANDUNG –  One Team One Heart One Goal, itulah tema Alignment & Team Building Pertamina Algeria (COPAL) yang 
mengambil tempat di Padma Hotel Bandung, pada SeninRabu (1113 Agustus 2014). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran 
manajemen dan perwakilan tiaptiap fungsi sebagai ajang evaluasi kinerja semester I sekaligus koordinasi antar fungsi untuk 
mencapai akselerasi pelaksanaan program kerja di semester II serta penyiapan program kerja tahun 2015. Pada hari terkahir 
ditutup dengan kegiatan team building untuk semakin mempererat kebersamaan di antara pekerja Pertamina Algeria yang 
secara organisasi belum genap satu tahun dan dalam keseharian lebih sering terpisah jarak dan waktu antara Jakarta di 
Indonesia dengan Algiers-Hassi Messaoud-MLN di Algeria.•SAS
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Pertamina gelar Upacara 17 Agustus di Kantor Pusat
JAKARTA – Dalam rangka pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Ke69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 
2014, Minggu (17/8), PT Pertamina melangsungkan upacara kenaikan Bendera Merah Putih yang diikuti oleh seluruh 
pekerja Pertamina, jajaran Direksi Pertamina dan jajaran direksi anak perusahaan turut hadir dalam upacara tersebut. 
Pelaksanaan upacara kenaikan bendera berlangsung khidmat dan Direktur Keuangan, Andri T Hidayat bertindak 
sebagai pembina upacara. “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung Sukses Kepemimpinan 
Nasional Hasil Pemilu dalam Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia Yang Makin Maju dan Sejahtera” adalah 
menjadi tema dalam HUT RI ke 69 kali ini.• IRlI
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Kunjungan DPrD Kabupaten Bangka Barat ke Kantor Pusat Pertamina
JAKARTA  -   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, kunjungi Kantor Pertamina Pusat, Jakarta pada 
Rabu, (13/8). Rombongan yang terdiri dari Ketua DPRD Kab. Bangka Barat, Ariyanto, Wakil Ketua II DPRD Kab. Bangka 
Barat, Markus, serta perwakilan dari Anggota Komisi III DPRD Kab.Bangka Barat, disambut oleh  perwakilan dari External 
Relation, Corporate Secretary Pertamina, serta dari Unit Domestic Gas, Direktorat Pemasaran Niaga. Dalam kesempatan 
tersebut, Project Coordinator Kerosene to LPG Conversion, Pertamina, Primarini, bersama jajaran Unit Domestic Gas, 
memberikan penjelasan me tentang masalah realisasi distribusi LPG 3 kg, di wilayah Kepulauan Bangka Barat.• SAHRUl
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Pekerja & tKjP BDI Pertamina Donasikan Bantuan ke Palestina
MEDAN – Untuk memberikan kepeduliannya kepada rakyat Republik Palistina, Pekerja & TKJP Badan Dakwah Islam (BDI) 
Pertamina Marketing Operation Region I memberikan bantuan donasi sebesar Rp 70.750.000, kepada rakyat Republik 
Palistina melalui Komite Nasional untuk Rakyat Palistina (KNRP) Sumatera Utara. Pemberian ini diberikan oleh Ketua BDI 
Pertamina MOR I selaku Manager Fuel Retail Marketing PT Pertamina Marketing Operation Region I, Nurhadiya  dan 
diterima oleh Komite Nasional untuk Rakyat Palistina (KNRP) Sumatera Utara, Jum’at (15/8) di Gedung Serbaguna Kantor 
Pertamina Medan.•WAlI

Peringatan hUt ke-69 rI di Mor I
MEDAN – Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke69, pertamina Marketing Operation 
Region I mengadakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih  di Lapangan Upacara Kantor Unit Pertamina Medan 
serta kegiatan panjat pinang yang di ikuti setiap fungsi, Minggu (17/8) Jl. K.L Yos Sudarso Medan. Bertindak sebagai 
pembina upacara GM Marketing Operation Region I, Jumali.  Selanjutnya rangkaian Peringatan HUT ke69 RI diadakan 
perlombaan panjat pinang oleh setiap fungsi di Marketing Operation Region I yang diadakan di Lapangan rumput Kantor 
10 Medan dengan memperebutkan uang tunai yang disediakan oleh Panitia.•MOR I
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P R A B U M U l I H  –  P T 
Per ta  mina  EP Asset  2 
merayakan  pe r i nga tan 
HUT Kemerdekaan ke69 
Republik Indonesia dengan 
melangsungkan upacara 
pengibaran bendera merah 
putih dan serangkaian per
tandingan yang diikuti oleh 
pekerja dan mitra kerja di 
lingkungan Asset 2.

D a l a m  a m a n a t n y a , 
pim pinan upacara Asset 
2  G e n e r a l  M a n a g e r 
Pribadi Mahagunabangsa 
menyampaikan sambutan 
ter tu l is  D i rektur  Utama 
PT Pertamina (Persero) 
Karen Agustiawan. Dalam 
sambutan tertulisnya, Karen 

JAKARTA – PT Pertamina 
Geothermal Energy (PGE) 
bekerja sama dengan Kon
sorsium Su mitomo Cor
poration dan PT. Rekayasa 
Industri sepakat mengadakan 
perjanjian kontrak proyek 
2  x  55  MW,   d i  a rea 
geothermal Ulubelu 3 dan 
4, Lampung, pada Jum’at 
(8/8). Ulubelu 3 diharapkan 
selesai 2016 mendatang, 
dan siap menopang pasokan 
sumber listrik kota Lampung, 
dengan energi yang ramah 
lingkungan.

Bertempat di Kantor Pusat 
PGE, penandatanganan kerja 
sama tersebut dilakukan oleh 
Direktur Utama PGE, Roni 
Gunawan, Presiden Direktur 
PT Rekayasa Industri, Firdaus 
Syahril, dan Presiden Direktur 
Sumitomo, Meizo Sahashi.

S e l a k u  p e l a k s a n a 
proyek, Presiden Direktur PT 
Rekayasa Industri, Firdaus 

EDY SUPRIJADI
Manager Quality Management,
Direktorat PengolahanFo
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Manager Business Development, 
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Budgeting & Forecasting Manager,
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Syahri l , mengungkapkan 
rasa terimakasihnya atas 
kepercayaan dari Pertamina 
untuk mengelola proyek 
tersebut. Ia juga mengatakan, 
pihaknya dan Sumitomo yakin 
bisa menyelesaikan proyek ini 
dengan baik dan koperatif.

Kepada Konsorsium pe
nerima mandat, Roni meng
harapkan agar percepatan 
dilakukan supaya proyek 3 
dan 4 cepat selesai. Ia juga 
berpesan agar HSSE harus 
tetapi diutamakan. Selain 
itu, sinergi dengan sesama 
konsorsium juga diharapkan 
terjalin dengan baik, anti dis-
pute dan kompak sampai 
akhir proyek.

“Diharapkan ada akse
lerasi untuk percepatan, 
ka rena kita butuh energi 
l i s t r i k  untuk memenuh i 
kebutuhan masyarakat, dan 
untuk memenuhi kebutuhan 
ekonomi di daerah Lampung 

yang semakin lama semakin 
meningkat. Kami berharap 
listrik  tidak lagi meng gunakan 
BBM tetapi menggunakan 
energ ienerg i  yang k i ta 
punya. Energi yang lebih 
ra mah lingkungan dan ter
barukan,”ungkap Roni Gu
nawan.

Roni Gunawan berharap 
proyek yang dialiri dana dari 

Direktur Utama PGE, Roni Gunawan, Presiden Direktur PT Rekayasa Industri, 
Firdaus Syahril, dan Presiden Direktur Sumitomo, Meizo Sahashi sepakat 
menggarap Ulubelu 3 dan 4.

World Bank ini bisa selesai 
dengan cepat. Tahun 2016 
diharapkan proyek Ulubelu 3 
selesai, kemudian disusul oleh 
Ulubelu 4 di waktu berikutnya.  
“Ulubelu 1 dan 2 kita hanya 
menjual uap, PLTP nya adalah 
dengan PLN. Nah, ini dengan 
Ulubelu 34 kita menjual 
listrik,” ucap Roni.• SAHRUl

PeP Asset 1 Pangkalan Susu field Peringati hUt ke-69 rI
PANGKAlAN SUSU - Field Manager Pangkalan Susu Dirasani 
THaib bertindak selaku pembina upacara  peringatan hari ulang 
tahun kemerdekaan ke69 RI, di halaman kantor Field Manager  
PT Pertamina Asset 1 Pangkalan Susu, Minggu (17/8) pagi. 
Upacara diikuti dengan khidmat oleh pekerja dan mitra kerja, 
PWP Pangkalan Susu Field. Upacara pengibaran bendera 
yang berjalan dengan lancar tersebut diakhiri dengan ucapan 
selamat dari Field Manager dan tim manajemen PT Pertamina 
Asset 1 Pangkalan Susu kepada pasukan pengibar bendera  
dan petugas upacara yang telah menjalankan tugasnya dengan 
baik.•PEP PANGKAlAN SUSU FIElD
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Isi Kemerdekaan, Butuh Karya Nyata
menyampaikan ajakannya 
agar warisan kemerdekaan 
yang dinikmati saat ini tidak 
membuat kita berpangku 
tangan dan menikmati tanpa 
meneruskan per juangan 
bangsa ini dengan karya
karya nyata. “Kita mengetahui 
bahwa mengisi kemerdekaan 
i n i  j uga  membutuhkan 
pe r juanganper juangan 
dari kita dengan segenap 
tantangan yang kita hadapi.” 
ujarnya.

Upacara peng ibaran 
bendera yang berjalan dengan 
lancar tersebut d iakhi r i 
dengan ucapan selamat dari 
Asset 2 General Manager 
kepada pasukan pengibar 

bendera yang berasal dari 
SMASMA yang berada di 
Kota Prabumulih. 

Sebaga i  kepedu l i an 
peru sahaan kepada pejuang 
dan keluarganya, dalam pe
ringatan HUT Kemer dekaan 

tahun ini, perusahaan mem
bagikan 341 paket sem
bako kepada 141 veteran, 
janda dan wredatama di 
Kota Prabumulih, dan 200 di 
Kabupaten Muara Enim.•PEP 
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Pompa angguk di Lokasi Kenali Asam # 274 dan 276.

Pertamina jalin Kerja Sama dengan Pt PBAS

Menyapa Kinerja ladang tua field jambi
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Proyek Kilang lNg 
Donggi Senoro Siap 
gas Commissioning 
Akhir Agustus 2014
DONGGI SENORO - Proyek Kilang LNG 
Donggi Senoro ditargetkan untuk memasuki 
fase gas commissioning di akhir bulan 
Agustus 2014. Selanjutnya, kilang diharapkan 
bisa mulai beroperasi sesuai jadwal di tahun 
2015.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 
Karen Agustiawan ketika memberikan 
pengarahan kepada manajemen PT Donggi
Senoro LNG, JOB Pertamina Medco Tomori 
Sulawesi (JOB PMTS), dan Pertamina EP 
Matindok Gas Development Project  (MGDP), 
Selasa (5/8), mengemukakan, proyek 
tersebut memiliki arti penting bagi pem
bangunan ekonomi nasional.

Kilang LNG Donggi Senoro merupakan 
p royek  k i l ang  LNG per tama yang 
dikembangkan dengan skema hilir yang 
memisahkan pengembangan gas di hulu 
dengan pembangunan kilang LNG di hilir. 

Di bagian hulu, pengembangan gas 
dilakukan oleh JOB PMTS sebagai pengelola 
Blok Senoro Toili dan Pertamina EP MGDP 
sebagai pengelola Blok Matindok. Keduanya 
ditargetkan memasok gas dengan jumlah 335 
MMSCFD ke kilang LNG yang berkapasitas 
2,1 mtpa.

Pasokan gas dari JOB PMTS dijadwalkan 
dimulai pada April 2015 sedangkan pasokan 
gas dari MGDP dijadwalkan menyusul 
pada akhir 2015 dan awal 2016. Kemajuan 
pembangunan kilang LNG Donggi Senoro 
hingga Juli 2014 telah mencapai 99 persen.

Kilang LNG Donggi Senoro berlokasi di 
Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten 
Banggai. Proyek kilang LNG keempat 
di Indonesia ini menjadi awal monetisasi 
cadangan gas di wilayah Sulawesi Tengah 
setelah menunggu 30 tahun sejak ditemukan.

Kilang LNG Donggi Senoro dibangun 
sebagai sebuah joint venture antara PT 
Pertamina (persero) melalui Pertamina 
Hulu Energi, Medco Energi, Mitsubishi 
Corporation, dan Korea Gas Corporation.• 

PT DONGGI SENORO lNG

JAMBI –  Regu las i  te lah 
mema gari PT Pertamina EP 
(PEP) untuk bermain hanya di 
lahanlahan eksisting bekas 
pengelolaan Pertamina. Azas 
legalitas yang sarat aroma 
liberalis itu, seperti hendak 
mengebiri Pertamina melalui 
PEP. Betapa tidak, mematok 
PEP diwilayah yang sebagian 
besar sudah masuk kategori 
ladang sepuh, dan secara 
alami produksinya turun rata
rata 20 persen pertahun, bak 
menggiring PEP sakarat, siap 
diantar ke liang lahat. Namun, 
lain regulasi beda pula kenyataan 
di lapangan. Alihalih PEP susut 
produksinya, justru meski kini 
sudah usia senja toh pesona 
produksinya masih menyala.  
Kearifan alam tak susut oleh 
perkembangan jaman. Bahwa 
kreativitas akan tercuat keatas, 
manakala kita didera kesulitan. 
Kear i fan demik ian hanya 
terjaring lewat kepekaan hati 
dan kecemerlangan nalar yang 
dengan sabar terus berusaha, 
mengakali situasi, tak henti 
mencari terobosan dan inovasi.

Lewat kacamata di atas 

JAKARTA - Memanfaatkan 
pengalaman dan fasil itas 
yang dimiliki Pertamina da
lam bisnis kilang LNG, se
kaligus menangkap peluang 
bisnis yang terbuka  di bidang 
operation & maintenance, 
training, plant services, dan 
EPC, mendorong Perta mina 
‘melahirkan’ PT Patra Badak 
Arun Solusi (PBAS), yang 
sebelumnya bernama PT 
Patra Teknik. 

Untuk itu,   Direktorat Pe
ma saran & Niaga PT Perta
mina  (Persero) melakukan 
pe nandatanganan nota ke
sepahamanan dengan  PT  
Patra Badak Arun Solusi 
(PBAS) yang dilakukan  oleh 
Direktur Pemasaran & Niaga 
Pertamina Hanung Budya 
dengan Direktur Utama PT 
Patra Badak Arus Solusi  
(PBAS) Nanang Untung. Acara 
berlangsung pada Jumat  
(15/8) di Gedung Utama Lantai 
13 Kantor Pusat Pertamina.  

Dalam kesempatan ter 
sebut Hanung Budya me
minta kepada jajarannya 
untuk bisa bersinergi dengan 
PBAS dalam hal operation & 
maintenance, training, plant 
services, dan EPC. 

Hanung menyatakan, 

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan 
berfoto bersama manajemen PT DonggiSenoro LNG, JOB 
Pertamina Medco Tomori Sulawesi, dan Matindok Gas 
Development Project, saat berkunjung ke proyek Kilang LNG 
Donggi Senoro, Selasa (5/8).

PBAS merupakan anak 
peru sahaan Pertamina yang 
baru, yang berkecimpung 
di bidang operation & main-
tenance, training, plant ser-
vices, dan EPC. Hanung pun 
menyebutkan PBAS berangkat 
dari penga la man dan reputasi 
yang di mi liki PT Badak NGL 
da lam mengoperasikan dan 
memelihara kilang LNG di 
Norwegia, Qatar dan Angola. 

S e m e n t a r a  D i re k t u r 
U t a m a  P B A S  N a n a n g 
Untung menyatakan, pada 
dasarnya PBAS dibuat untuk 
menangani  seluruh kegiatan 
Pertamina dalam bidang 
operation & maintenance, 
training, plant services, dan 
EPC. “PBAS ini memang 
dibentuk sebagai services 
company yang profesional 
yang akan menangani seluruh 
kebutuhan teknis operation 
and maintenance di Pertamina 
dan sifatnya lintas direktorat. 
Mulai dari hulu sampai hilir, 
yang berbau teknis dan high 
skill, akan kita tangani,” kata 
Nanang. 

Harapannya, lanjut Na
nang, Pertamina bisa men
ciptakan perusahaan yang 
kom petitif, karena  memang 
kompetensi Pertamina itu 

harusnya luar biasa. “Kita 
ini sudah berusia 57 tahun, 
dan punya dua anak peru
sahaan yang bagus, Badak 
dan Arun. Kompetensi ini
lah yang seharusnya bisa 
di padukan untuk memenuhi 
ke butuhan Pertamina. Se
hingga kompetensinya me
ningkat, dan bisa dijual ke 
luar Pertamina, apakah di 
Indonesia ataupun di luar 
negeri,” ujar Nanang. 

Menurut Nanang, PBAS 
bisa menjadi perekat dari 
semua fungsi engineering/
keteknikan yang ada di Per
tamina. “Engineering itu di

mulai dari laboratorium, pilot 
plant, kemudian membuat 
project, sampai ke operation 
dan maintenance. Ini ha
rus dirangkum menjadi sa
tu untuk memastikan bisa 
dikelola dengan baik, dan 
dimanfaatkan bukan ha
nya untuk Pertamina saja. 
Engineering ini suatu aset 
yang berharga dan bisa men
datangkan profit,” tuturnya. 

Untuk sementara in i , 
PBAS ditempatkan di ba
wah korporat, dan be lum 
ditentukan direktorat pem
binanya.•URIP

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya dengan Direktur Utama 
PT Patra Badak Arus Solusi  (PBAS) Nanang Untung menunjukkan nota 
kesepahamanan yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

kita menyapa PEP Field Jambi. 
Meski zaman kecemerlangan nya 
sudah berlalu, namun wajahnya 
belum sendu. Hal ini terpancar 
dari kinerja pro duksinya yang 
hingga akhir semester I/2014 
angka pro duk sinya berada  
pada level sekitar 3.900 BOPD 
(barel oil per day). “Produksi 
Field Jam bi berasal dari ladang
ladang tua peninggalan era pra 
kemerdekaan seperti Lapang an 
Kenali Asam, Tempino, Baju
bang, Sungai Gelam, Ketaling 
Timur, Ketaling Barat, Setiti 
Pa  me rukan, Bungin Batu, dan 
Barbo Sela,” terang Mukti Ali, 
staf Fungsi Produksi PEP Field 
Jambi di Lapangan Kenali Asam 
(15/7). 

Lebih lanjut Ali menyatakan 
bahwa meski banyak aset Field 
Jambi berupa sumursumur 
tua peninggalan Belanda, tapi 
kinerjanya hingga kini masih 
memberikan konstribusi sig
nifikan untuk menambah pun-
dipundi produksi PEP. “Agar 
sumursumur tersebut tak ber
henti dan berkontribusi untuk 
peningkatan produksi PEP se
bagai bagian dari upaya me

nambah produksi nasional 
maka kami harus telaten da lam 
merawatnya, termasuk menjaga 
keandalan berbagai fasilitas 
produksi supaya selalu prima,” 
imbuh Ali mewartakan kiatnya.

Di samping itu, agar kinerja 
operasi pengurasan minyak dari 
dalam batuan reservoir berjalan 
optimal, Field Jambi sudah 
terpilih sebagai salah satu Pilot 
Project Program EOR (Enhanced 
Oil Recovery) metode waterflood. 
Diharapkan melalui langkah
langkah berfikir out of the box 
dan pantang menyerah menjadi 
kunci dari keberhasilan Field 
Jambi dalam merawat sumur
sumur tua agar terus berjaya. 
Di sisi lain, paralel dengan itu 

Fungsi Eksplorasi juga sedang 
melalukan pengeboran untuk 
mencari cadangan baru di Area 
Field Jambi lewat pengeboran 
taruhan lokasi sumur Puspa 
Asri (PPAA), dengan target 
kedalaman akhir 3.800 meter 
dalam Formasi  Lahat.  Sumur 
yang berlokasi di Desa Lopak 
Alai, Kecamatan Kumpeh Hulu, 
Kabupaten Muaro Jambi, itu 
ditajak pada 17 Maret 2014 
menggunakan rig PDSI 12.1/
N110.M berkapasitas 1500 HP. 
Tujuan dilakukannya pemboran 
ini adalah untuk membuktikan 
potensi cadangan baru migas 
yang diperkirakan sebesar 22 
MMBO.•DIT. HUlU



14No. 33
Tahun L, 25 Agustus 2014SOROT

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya didampingi oleh President & CEO PTT Global Chemical (PTTGC), 
Bowon Vongsinudom, melakukan pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya PT Indo Thai Trading (PT ITT).
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garap Petrokimia, Pertamina resmikan 
Pt Indo thai trading

Implementasi grC 
Pertamina jadi 
Bahan Benchmark 
Pt PlN

JAKARTA – Berlangsung 
di Menara Satu, Kelapa 
Ga ding, Senin (12/8), Di
rek tu r  Pemasaran  dan 
Nia ga Pertamina, Hanung 
Budya d idampingi  o leh 
President & CEO PTT Global 
Chemical (PTTGC), Bowon 
Vongsinudom, melakukan 
pemotongan pita sebagai 
tanda diresmikannya PT Indo 
Thai Trading (PT ITT) yang 
berkantor di Lantai 1 Menara 
Satu, Jl. Boulevard Barat 
Kelapa Gading, Jakarta Utara.

P e r e s m i a n  P T  I T T 
ini sebagai t indak lanjut 
da r i  Penandatanganan 
Akta Pendirian (Article of 
Association, AoA) perusahaan 
patungan (Joint Venture 
Company,  JVC)  anta ra 
Pertamina mela lu i  anak 
usahanya PT Pertamina 
Patra Niaga, dengan PTTGC 
melalui anak usahanya PTT 
Chemical International Pte. 
Ltd. yang berkedudukan di 
Singapore.

Pembentukan perusahaan 
patungan ini bertujuan untuk 
memasarkan produkproduk 
Petrokimia, terutama produk 
Polypropylene  (PP) dan 
Polyethylene (PE) yang dikenal 
luas sebagai bijih plastik, 
yang akan dihasilkan oleh 

kilang Petrokimia berskala 
dunia yang akan dibangun 
oleh kedua perusahaan in
duk, yaitu Pertamina dan 
PTTGC. JVC ini merupakan 
bentuk kerjasama awal antara 
kedua perusahaan. Untuk 
sementara ini, sebelum kilang 
Petrokimia tersebut dibangun 
dan beroperasi,  produk 
Petro kimia yang dipasarkan 
yaitu PP didapatkan dari 
kilang RU III Plaju dan PE 
import dari PTTGC Thailand.

PT ITT merupakan reali
sasi kerjasama antara PT 
Pertamina (Persero) de

ngan PTT Global Chemical 
– produsen petrokimia terke
muka di Thailand – yang 
dila kukan sejak awal tahun 
2013. PT.ITT berbentuk 
peru sahaan Penanaman 
Modal Asing (PMA) dengan 
modal disetor 8 juta dolar 
AS, dengan PT Pertamina 
Patra Niaga memegang porsi 
saham 51%, sementara PTT 
Chemical International 49%. 

“Perusahaan ini kita ha
rapkan menjadi salah satu 
raksasa marketing company 
produk petrokimia di Indonesia 
dan merambah ke Asia 

karena pasar Indonesia pada 
tahun 2025 bernilai sekitar 
USD 25 miliar, diharapkan joint 
venture Pertamina bersama
sama dengan PTT ini bisa 
mengambil market share 
sekitar 30 persen atau sekitar 
10 miliar dolar AS,” ungkap 
Hanung.

Sehingga dengan ma
suknya Pertamina ke bisnis 
Petrokimia ini menurut Ha
nung akan mempercepat 
realisasi visi dan aspirasi 
Per  tamina untuk menjadi 
Asian Energy Company pada 
2025.•IRlI

JAKARTA - PT. PLN (Persero) kembali 
mengunjungi Cor porate Shared Service (CSS) 
untuk melakukan benchmark terkait proses 
bisnis yang diterapkan Pertamina, pada  Jumat 
18 Juli 2014 di Lt. 1 Ruang A  B Kantor 
Pusat Pertamina. Kali ini PT. PLN melakukan 
benchmarking  mengenai implementasi 
Governance, Risk Management and Compliance 
(GRC) yang telah dilakukan Pertamina.

Governance,Risk Management and 
Compliance Access Controll (SAP GRC AC) 
adalah aplikasi SAP yang berfungsi mengontrol 
kesesuaian hak akses user ke MySAP, dengan 
melakukan monitoring, pendeteksian dan 
pencegahan atas: (1).Pelanggaran SoD (Segre-
gation of Duties) yaitu ketika seseorang memiliki 
akses atas dua atau lebih fungsi yang tidak 
seharusnya ada pada satu orang di level 
Aplikasi, Role, Tcode, (2). Excessive Access 
yaitu ketika seseorang memiliki akses atas fungsi 
yang bukan bagian dari pekerjaannya.

Tahapan implementasi GRC mempunyai tiga 
tahap, diantaranya adalah Get Clean, Stay Clean 
dan Stay In Control. Pertamina memulai tahap 
Get Clean pada September 2012 dengan tujuan 
membersihkan hak akses dari pelanggaran 
Segregation of duties dan excessive access. 
Saat ini Pertamina masih berada di tahap 
Stay Clean yang bertujuan untuk menyiapkan 
prosedur yang dapat mem bantu memastikan 
hak akses tetap bersih dari pelanggaran.

Benny Ishanda, Head Of Business Demand 
CSS, mengatakan bahwa Project GRC jika 
dilihat da ri potensinya memang disiapkan 
sebelum pihak auditor menemukan temuan
temuan mencurigakan.  “GRC diharapkan dapat 
mengurangi dan mencegah pelanggaran hak 
akses.” ujar Benny.

Hal tersebut didukung dengan keberhasilan 
Perta mina mengurangi resiko se besar 97% atas 
resiko yg dimiliki pada aplikasi MySAP untuk 
kategori High and Critical, serta memaksimalkan 
monitoring terhadap akses yg kritikal, dan 
juga tersentralisasi. Oleh karena itu, dengan 
benchmarking ini PT. PLN (Persero) berharap 
dapat mencontoh Pertamina dalam menerapkan 
GRC agar dapat mengurangi pelanggaran hak 
akses yang mungkin terjadi.•CSS
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Kemeriahan hUt ke-69 rI di Phe dan AP PheBisnis Upstream Pertamina 
jadi jawara energi Asia

“Apa art inya menjadi 
jawara energi Asia untuk 
Upstream?”

Pertamina menca nangkan 
aspirasi untuk menjadi Asian 
Energy Champion (Jawara 
Energi Asia) pada tahun 2025. 
Tjuannya untuk menyaingi 
perusahaanperusahaan 
energi kelas dunia lainnya. 

Sudah merupakan ambisi 
Pertamina untuk menjadi 
perusahaan multi energi, 
didorong oleh teknologi, dan 
terdepan dalam keramahan 
lingkungan. Hal ini tercermin 
dalam peringkat perusahaan 
di Global Fortune 100. Untuk 
mencapai tujuan tersebut,  
perusahaan me lakukan 
upaya transformasi pada tiap 
direktorat. 

Dalam 5 minggu ke depan, 
transformasi untuk semua 
direktorat dan kelompok
kelompok bisnis yang ada 
di Pertamina diulas mulai 
minggu ini.

               •••
Pada bisnis upstream, 

Pertamina akan menjadi 
produsen migas terbesar 
di Indonesia, menghasilkan 
460 kilo barel setara minyak 
per hari dengan komposisi 
44% minyak dan 56% gas. 
Selama bertahuntahun, 
upaya meningkatkan jumlah 
produksi, khususnya produksi 
minyak tumbuh sebesar 12%, 
demi mencapai target lebih 
dari 200 kilo barel minyak per 
harinya.

Pencapaian bisnis up-
stream Pertamina terdiri dari:
• Penerapan pengenalan 

intervensi  sumur ter
improvisasi dan teknik 
p e n g e b o r a n  i n f i e l d 
terbaru. Hal ini mampu 
menutup kerugian pada 
asetaset PEP yang ada.

  Bisnis upstream 
telah sukses mengelola 
blok migas di Lepas Pantai 
Madura Barat (WMO) dan 
Lepas Pantai Utara Jawa 
Barat (ONWJ).  Terbukti 
dengan pen ingkatan 
produksi WMO dari 24 
kilo barel setara minyak 

per hari menjadi 37 barel 
kilo setara minyak per 
hari, menyusul kenaikan 
k e p e m i l i k a n  s a h a m 
hingga 80% pada Mei 
2011. Selain itu, produksi 
ONWJ telah meningkat 
dari 29 ke 44 kilo barel 
setara minyak per hari 
sejak menjadi operator 
pada tahun 2010. 

• Melakukan investasi pada 
area baru dan berskala 
besar untuk peningkatan 
produksi secara kese
luruhan. Sebagai contoh, 
pengembangan proyek 
Banyu Urip dan Senoro.

• Investasi dalam portofolio 
eksploras i  k i ta  te lah 
memungkinkan adanya 
langkah yang signifikan 
dalam kinerja perusahaan 
sehingga memiliki lebih 
dari tiga kali lipat sumber 
daya yang ada. 

• I n v e s t a s i  d a l a m 
pengembangan SDM 
Pertamina berstandar 
kelas dunia. Kita bermitra 
dengan  pe rusahaan 
teknologi global terkemuka 
untuk  men ingkatkan 
keterampilan mereka dan 
merekrut para ahli teknis 
un tuk  men ingkatkan 
kemampuan teknologi. 
Perusahaan juga telah 
m e n y i a p k a n  k a n t o r 
manajemen proyek yang 
lebih baik, terutama untuk 
mendorong kemampuan 
pelaksanaan proyek dan 
meningkatkan jaminan 
proyek. Hal ini penting 
karena proyekproyek 
baru dan yang sudah ada 
akan mencapai  sekitar 
50% produksi pada tahun 
2018. 

• Akuisisi internasional di 
Aljazair dan Irak. Investasi 
ini telah menghasilkan 
jejak yang lebih global dan 
mendukung tujuan kita 
untuk menjadi perusahaan 
yang benarbenar berskala 
internasional.

   Selain itu, ter dapat beberapa 
poin prioritas dan strategis 
yang akan membantu penca

paian aspirasi perusahaan:
• Melanjutkan roll out “Perta-

mina Production Way” 
untuk mengendal ikan 
decline produksi, terutama 
pada aset backbone . 
Production Way dapat 
memulihkan penurunan 
alamiah hingga 50%. 

• Mempercepat proyek yang 
ada dan memproyeksikan 
penemuan baru. Lima 
proyek besar, yakni Banyu 
Urip, Matindok, Tomori, 
DSLNG, dan Pondok 
Makmur, menjadi kunci 
utama untuk keberlanjutan 
produksi jangka pendek.

• Membuka  cadangan 
panas bumi Indonesia 
dengan menerapkan tarif 
ekonomis. PGE sedang 
m e n g e m b a n g k a n  8 
proyek, yaitu Ulubelu, 
Kamojang, Karaha, La
hendong, Sungai Penuh, 
Hululais, dan 2 fase di 
Lumut Balai. 

• Bangkit dan menciptakan 
kemitraan dengan para 
spesial is untuk mem
b a n g u n  o r g a n i s a s i 
(pro yek),  kemampuan 
teknis dan modal untuk 
mendorong berbaga i 
proyek.

• Menstimulasi talenta teknis 
dan manajerial eksternal 
un tuk  men ingka tkan 
k e m a m p u a n  k e 
pemimpinan dan meng
ubah budaya organisasi 
secara signifikan. 

  Karena itu, kita harus 
meningkatkan intensitas 
kinerja dan akuntabilitas 
kepada tingkat yang lebih 
rendah pada organisasi, 
tidak hanya di tingkat SVP 
semata. 
Pada tahuntahun men

datang, perusahaan akan 
melanjutkan pengembangan 
bisnis upstream. Mari, ber
sama kita bangun Pertamina 
menjadi perusahan terbesar 
di Indonesia.

Pada Energia Weekly edisi 
minggu depan, kita akan 
mengisahkan cerita tentang 
Gas. Bersiaplah!•McKinsey

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan beberapa anak perusahaan (AP) 
menyelenggarakan upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 
ke69 di lapangan tenis perkantoran Arcadia, Kebagusan, Jakarta Selatan, Minggu (17/8). 
Upacara yang diikuti oleh pekerja PHE ini dengan inspektur upacara, General Manager 
PHE WMO, Boyke Pardede. Perayaan HUT ke69 RI dilanjutkan dengan berbagai gelaran 
lomba khas 17 Agustus, seperti lomba balap karung, lomba makan kerupuk, hingga 
merias wajah. Semangat kebersamaan merayakan kemerdekaan RI terekam di wajah para 
karyawan,  peserta lomba dan keluarganya.  Suasana makin meriah, dengan banyaknya 
hadiah doorprize yang disediakan panitia.•PHE
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PUDC : Memadu Data hulu di Bawah Satu Pintu
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“Gedung Pertamina Upstream Data Center (PUDC) di Pasar Minggu, 
Jakarta Selatan.”
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JAKARTA –  Aspirasi Direktorat Hulu yang agresif dengan 
produksi 2,2 juta BOEPD pada  2025 menuntut perubahan 
pola bisinis hulu Pertamina dari investment holding menjadi 
operation holding. Perubahan strategi bisnis dimaksud 
membawa implikasi  signifikan pada irama kerja Upstream  
Technology Center (UTC). “Kami semakin pontangpanting 
dalam upaya mendukung target peningkatan produksi dan 
cadangan  di seluruh anak perusahaan hulu (APH) dan 
Business Development,” ungkap Sigit Rahardjo, VP UTC 
menjelaskan aktivitas kesehariannya, saat diwawancarai 
pada Kamis (10/7) lalu.

Kondisi di atas bisa dipahami, karena dalam perannya 
sebagai pusat keunggulan teknologi hulu migas, UTC 
aktif memberikan saran dan rekomendasi teknis kepada 
manajemen Direktorat Hulu  sebagai bahan masukan 
untuk pengambilan keputusan yang bersifat strategis. 
Maka wajar bila penerapan strategi operation holding, 
membuat UTC pun semakin sibuk. “Semua rekomendasi 
tersebut dituangkan dalam program kerja yaitu dengan 

memenuhi permintaan bantuan teknis 
di lingkungan Pertamina dalam bentuk 
task  force specialist, kajian dan evaluasi 
termasuk di dalamnya peer review, 
problem solving, sentralisasi data dan 
aplikasi software, simulasi & pemodelan, 
workshop & training  dan pekerjaan lain 

yang sejalan dengan kompetensi spesialis di UTC,” urai Sigit 
menggambarkan peran UTC.

Lebih lanjut, Sigit menambahkan bahwa dalam rangka 
meningkatkan daya saing Perusahaan maka inovasi teknologi 
yang ditunjang dengan data yang terpadu merupakan suatu 
keniscayaan. Dari sisi inilah  Direktorat Hulu lewat UTC perlu 
mendapatkan dukungan solusi layanan sentralisasi data 
demi mewujudkan efisiensi kinerja perusahaan. Di samping 
itu,  data terkait kegiatan eksplorasi sebagai bagian dari 
upaya penambahan cadangan dan data eksploitasi untuk 
meningkatkan produksi, juga dibutuhkan secara real time, 
termasuk akses langsung ke seluruh APH. Paham dengan 
kondisi tersebut, UTC pada September 2013 yang lalu telah 
mengoperasikan Pertamina Upstream Data Center (PUDC) 
di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nantinya datadata akan 
diintegrasikan dalam satu sistem manajemen, sehingga 
memudahkan dan mendukung kegiatan evaluasi maupun 
studi para ahli baik dalam bidang migas maupun energy baru 
dan terbarukan. “Sesuai harapan Direktur Hulu, semua data 
yang menyangkut geologi, geofisika dan reservior (GGR), 
produksi & fasilitas (PF), drilling, dan geothermal yang ada di 
APH harus disatukan di PUDC,” jelas Sigit. Selain itu, PUDC 
pun telah menyiapkan ruangan yang nyaman untuk workshop 
sembari menggelar berbagai data yang diperlukan baik data 
seismik maupun data pengeboran, termasuk batuan inti bor 
(core). Workshop terkait dengan analisis detail kenampakan 

fisik core berikut struktur sedimen, serta deskripsi lainnya 
seperti warna, besar butir, porositas, permeabilitas, 
kekerasan, kandungan fosil, mineral berat, serta contoh 
hasil uji kandungan lapisan, akan meningkatkan keakuratan 
analisis yang bermuara pada tingkat keberhasilan ketika 
suatu peluang dieksekusi.  

“Untuk melengkapi PUDC, tahun depan (2015) UTC 
akan mempunyai laboratorium core yang representatif 
berlokasi di Pertamina Corporate University (PCU), 
Simprug. Laboratorium ini utamanya dimaksudkan 
untuk mendukung program simulasi kegiatan EOR, serta  
dimanfaatkan juga oleh para ahli geologi dan reservoir 
untuk mengevaluasi berbagai parameter batuan reservoir,” 
pungkas Sigit menutup perbincangan.•DIt. HUlU 


