
Awal April lalu,  dunia terhenyak oleh wafatnya Margaret 
Thatcher, Perdana Menteri Inggris periode 1979-1990. 
Kepergian The Iron Lady tersebut menjadi duka bagi 
berbagai kalangan. Kontribusinya pada perekonomian 
Inggris dan industri di kawasan Uni Eropa di nilai cukup 
fenomenal. Pada pertengahan 1970, Inggris mengalami 
perlambatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tinggi 
akibat naiknya harga minyak mentah dunia. Akhirnya, timbul 
resesi ekonomi dan lonjakan angka pengangguran pada 
awal 1980-an. 

Di tengah kondisi ekonomi yang buruk, Thatcher 
menghadapi tantangan besar dalam mengambil kebijakan 
ekonomi guna menyelamatkan perekonomian negara dan 
kawasan Eropa. Beberapa kebijakan ditempuhnya, antara 
lain seperti pemotongan pajak, reformasi serikat pekerja, 
pengurangan belanja pemerintah di seluruh lini, dan 
deregulasi pasar keuangan. Selain itu, dia juga melakukan 
privatisasi industri dalam negeri untuk mendapatkan dana 
masyarakat. Langkah privatisasi tersebut diterapkan antara 
lain pada British Aerospace, British Telecom, British Gas, 
dan British Steel. Dampaknya, perekonomian Inggris 
tumbuh lebih pesat dibanding negara Eropa lainnya. 
Pendapatan domestik bruto (GDP) Inggris meningkat 
signifikan pada masa pemerintahannya. Kebijakan 
ekonominya juga berhasil menurunkan tingkat inflasi serta 
menjadikan London sebagai pusat keuangan global.

GDP – United Kingdom (1976 – 1993)

Kegigihan The Iron Lady dalam menghadapi tantangan 
yang ada guna mencapai hasil yang luar biasa, dapat 
dicontoh oleh seluruh Insan Pertamina baik pria maupun 
wanita. Pertamina telah menetapkan visi menjadi peru-
sahaan energi nasional kelas dunia serta target 2025 
menjadi “Energizing Asia”. Mengutip pernyataan Thatcher 
ketika diminta untuk membatalkan kebijakan ekonominya, 
ia menjawab “You turn if you want to. The Lady’s not for 
turning”. Suatu pernyataan sikap yang tegas dan bermakna 
dalam menggapai visi. Menggugah, khususnya bagi para 
Kartini Indonesia dan Pertamina.•
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The Iron Lady

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan sedang membantu gosok gigi salah satu salah satu siswa SD dari Kabupaten Sorong, saat penyuluhan kesehatan di 
Gedung Oksigen.

Pertamina Garda Terdepan 
Pembangunan Daerah Perbatasan

jaKaRta –  Hal tersebut di-
wu jud kan melalui berbagai 
peninjauan lokasi bantuan sosial 
Pertamina di wilayah Wamena, 
dan Sorong. Untuk wilayah 
Wamena, Pertamina mendukung  
pembangunan kesehatan, 
kesejahteraan, masyarakat dan 
pendidikan.

 Melalui program Pertamina 
Sehati, Direktur  Utama Pertamina  
Karen Agustiawan menyerahkan 
bantuan alat-alat kesehatan 
berupa inkubator, tempat tidur, 

Pertamina kembali 
memberikan perhatian 
kepada masyarakt 
indonesia timur dengan 
memberikan bantuan 
sosial bagi masyarakat di 
sekitar daerah operasinya. 
khususnya wamena dan 
sorong, Papua barat.

timbangan bayi dan renovasi 
posyandu Kama, di Desa Kama 
Jayawijaya Papua. Selain itu juga 
diserahkan bantuan infrastruktur 
untuk renovasi gereja dan 
masjid.

Dalam bidang pendidikan 
Pertamina menyerahkan bea-
siswa bagi 50  siswa SLTP dan 
SLTA di Papua untuk dapat 
melanjutkan sekolah di Jawa. 
Selain itu juga diserahkan bea-
siswa uang kepada 20 mahasiswa 
Universitas Cendrawasih dan 
Universitas Negeri Papua.

Di Sorong, Pertamina melalui 
program SME & SR Partnership 
Program memberikan bantuan 
pembangunan bedah desa di 
15 desa di Kabupaten Sorong. 
Pembangunannya meliputi pos-
yandu, kantor desa, dan po-
liklinik desa senilai Rp 7,5 miliar.  
Sementara itu, Pertamina EP juga 
menyerahkan pembangunan 20 

unit rumah layak huni di Desa 
Maraloli Distrik Salawati Selatan, 
senilai Rp 2 miliar. Sedangkan JOB 
Salawati Petrochina memberikan 
bantuan pembangunan sekolah 
dasar Maralol senilai Rp 200 
juta.

Di bidang pengembangan 
sepakbola, Pertamina melalui 
Pertamina Foundation mem-
berikan bantuan peralatan 
sepakbo la  bag i  se jumlah 
SSB di wilayah Sorong, yang 
memiliki sejumlah SSB sebagai 
penggemblengan potensi bibit 
pesepakbola.

Karen mengatakan, “Perta-
mina merupakan garda terdepan 
BUMN dalam membangun 
daerah-daerah terpencil dan 
perbatasan, dan sudah menjadi 
komitmen kami untuk turut serta 
dalam pembangunan Papua 
melalui pembangunan SDM yang 
harus dimulai sejak dini.”

Dalam kunjungannya ke 
wilayah Papua Barat selama dua 
hari,  Karen  yang didampingi 
Dewan Komisaris Pertamina 
Nurdin Zaenal, utusan khusus 
Presiden untuk MDGs Nila 
Juwita A. Moeleok, dan pejabat 
lainnya, melihat langsung ber-
bagai kegiatan pengobatan 
massal dan bantuan operasi 
bibir sumbing, serta penyuluhan 
kesehatan untuk ibu hamil dan 
anak sekolah. 

Menurut Karen, perhatian 
Per tamina pada generas i 
penerus  bangsa  men jad i 
prioritas, yang diawali dengan 
memperhatikan kesehatan ibu 
hamil, bayi dan balita, hingga 
akan duduk di bangku sekolah 
dasar. “Pada tahapan tersebut 
karakter generasi penerus 
bangsa terbentuk, yang menjadi 
dasar mereka ke depan,” tandas 
Karen.•imam Rismanto/ DsU

Sumber: www.bbc.co.uk
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

MISI

POJOK
ManajEMEn DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA PERTAMINA

EVita M. taGOR
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

Pengantar Redaksi :
HR Expo 2013 akan diselenggarakan mulai 25 hingga 

27 April 2013 di Kantor Pusat. Ini merupakan expo kedua 
yang diselenggarakan oleh Direktorat SDM sebagai 
cara menginformasikan upaya Direktorat SDM dalam 
mendukung tantangan bisnis perusahaan serta untuk 
mendekatkan layanan SDM kepada pekerja. Melengkapi 
sukses HR Expo 2011, expo tahun ini akan memberi 
bobot lebih pada ajakan Direktorat SDM kepada pekerja 
untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan personal yang 
dapat menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan 
pribadi. Berikut adalah obrolan dengan Evita M. tagor, 
Direktur sDM Pertamina mengenai ajang yang akan 
diselenggarakan pada pekan ini.  

apa yang ingin disampaikan melalui HR Expo 
2013 kali ini? Pertama, tentu saja merespon keinginan 
pekerja untuk mengadakan HR Expo secara rutin 
sebagaimana tercermin dari opini mereka tentang HR 
Expo pertama yang dilakukan tahun 2011 lalu. Ada yang 
menginginkan dua kali setahun, ada yang mau expo 
setahun sekali. Salah satu alasan pekerja menginginkan 
expo HR dilakukan sesering mungkin karena pekerja 
dapat memperoleh informasi, mendapatkan layanan 
HR di tempat; dan inilah tujuan HR Expo pertama dulu: 
mendekatkan layanan HR ke pekerja atau dengan kata 
lain “jemput bola.”  Untuk HR Expo 2013 kali ini, kita 
juga ingin mengajak pekerja untuk meningkatkan kualitas 
hidup profesional dan personal agar lebih berimbang.  
Pesan yang ingin disampaikan adalah work-life balance.

Mengapa work-life balance? Kita menyadari bahwa 
perusahaan menuntut pekerjanya untuk memberikan 
yang terbaik, memberi lebih bagi kemajuan perusahaan. 
Ini terkadang menuntut pekerja untuk bekerja extra hour, 
melebihi jam kerja, on-call. Apalagi melihat kehidupan 
kerja di Jakarta, seringkali waktu pekerja habis di jalan 
pulang pergi ke kantor. Sementara sisi lain dari kehidupan 
pekerja, mereka juga butuh untuk mengurus keluarga, 
sekolah anak, travelling, menyiapkan masa depan 
misalnya dengan mencari investasi yang cocok, terlibat 
dalam kegiatan sosial dan lain sebagainya. Nah, dalam 
HR Expo 2013 ini kita ingin memfasilitasi pekerja untuk 
bertemu dengan provider-provider yang bisa memenuhi 
kebutuhan tersebut. Silakan mereka memilih sendiri 
mana yang dibutuhkan, karena life balance itu tidak sama 
untuk setiap individu. 

jadi ada peran perusahaan untuk mendukung 
aktivitas non profesional? Ya tentu saja. Banyak 
aktivitas non profesional yang dibutuhkan pekerja. 

Perusahaan tidak bisa menyediakan semuanya. Oleh 
karena itu kita fasilitasi dengan mendatangkan beberapa 
provider seperti untuk pendidikan anak misalnya, ada 
sharing session dari beberapa universitas. Kesehatan ada 
sesi berbagi mengenai healthy food dan cara memasaknya, 
serta konsultasi berbagai macam penyakit. Hobi seperti 
travelling, reading, sport dan sebagainya juga ada. Bahkan, 
Expo kali ini kita dengan sengaja selenggarakan pada hari 
Sabtu agar keluarga pekerja dapat ikut hadir, anak-anak 
dapat bermain di kids corner. Intinya adalah kegembiraan 
dan kebersamaan bagi pekerja dan keluarganya. 

apakah hanya terbatas pada aktivitas non-
profesional? Tidak. Dalam expo, kita akan mendekatkan 
layanan ke pekerja. Pekerja juga bisa mendapatkan 
apa saja yang dia butuhkan dari fungsi SDM. Pekerja 
bisa mendapatkan informasi mengenai peraturan dan 
kebijakan-kebijakan SDM. Pekerja juga bisa mendiskusi-
kan karir (career counseling). Juga ada layanan di tempat 
seperti pendaftaran kartu kredit korporat, juga ada 
simulasi i-AM, PAP dan lainnya. Juga akan disediakan 
berbagai informasi seperti Single Grade, Performance 
Management, juga PKB. 

apa harapan ibu kepada pekerja Pertamina 
me lalui HR Expo 2013 ini? Perlu diingat bahwa HR 
Expo hanyalah satu dari berbagai cara yang ditempuh 
Direktorat SDM untuk memberikan informasi, mengajak 
pekerja terlibat dalam inisiatif perusahaan menjadi world 
class energy company. Harapan kami adalah involvement, 
proaktif melibatkan diri, jangan menunggu. Sebab pada 
akhirnya, pengembangan diri pekerja baik dari sisi 
profesional seperti career development, education & 
training serta sisi  personal seperti kesehatan pekerja, 
investasi pribadi memerlukan inisiatif perorangan. Singkat 
kata, pekerja harus aktif juga melibatkan diri dalam 
program-program perusahaan, termasuk HR Expo kali 
ini.

apakah event ini hanya untuk pekerja Kantor 
Pusat Pertamina saja? Tidak, ini adalah acara untuk 
Pertamina. Kami juga mengajak pekerja Pertamina yang 
ada di Jakarta termasuk pekerja Anak Perusahaan untuk 
ikut hadir. 

sepertinya asyik ya ibu? Itulah yang ingin kita capai. 
Pekerja yang bahagia dengan sendirinya akan menjadikan 
perusahaan sebagai tempat kerja yang menambah 
kebahagiaan. Keduanya saling terkait. Dan semoga fokus 
HR Expo 2013 bermanfaat dan dapat diterima dengan 
baik oleh pekerja semua.•HR DiREctORatE

hr exPo 2013,
MencIPTakan 
keSeIMbanGan hIDuP
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Menjadi Pekerja Wanita di Pertamina
Tanggal 21 April, peringatan hari Kartini, momentum 

kelahiran ibu Kartini selalu digunakan untuk mengingatkan 
kembali bagi kaum wanita akan emansipasi.  Sesungguhnya 
emansipasi selalu ada dan telah menginternalisasi dalam 
keluarga-keluarga di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari 
bagaimana anggota keluarga berbagi tugas sehingga roda 
keluarga berjalan dengan harmonis dan membuat semua 
anggota keluarga merasa nyaman dan bahagia.

EMansiPasi
Pemahaman tentang emansipasi, kalau menurut 

pendapat saya tidaklah sesederhana pada hanya “kaum 
perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum 
pria untuk bekerja/ berkarier”, tetapi lebih kepada “nilai/
penghargaan semua insan (baik pria maupun wanita) 
terhadap kemampuan para wanita mengaktualisasi diri 
di bidang yang menjadi amanahnya. Baik wanita sebagai 
ibu rumah tangga maupun wanita ibu rumah tangga yang 
bekerja/berkarier.”

Betapa hebatnya peran wanita, yang dalam hadist 
di sebutkan “kalaulah rusak para wanita di suatu negara, 
maka akan rusaklah bangsa itu”. Sungguh penghargaan 
yang luar biasa dari Tuhan melalui rasul terhadap para 
wanita, khususnya kiprah 
para wanita dalam menjaga 
kemuliaan suatu bangsa. 
Inilah emansipasi menurut 
saya.

MEnjaDi PEKERja wani-
ta Di PERtaMina

Bukan hal yang mudah 
untuk menyeimbangkan peran 
sebagai ibu rumah tangga dan 
pekerja wanita di Pertamina, 
dengan lokasi kerja di seluruh 
wilayah Indonesia. Beberapa 
hal yang tidak umum dalam 
rumah tangga tradisional dapat 
terjadi terhadap rumah tangga 
pekerja wanita Pertamina. 
Semuanya  itu mengandung 
kon sekuensi, memberikan 
dampak, memerlukan pe-
ngorbanan dan ketabahan untuk menjalaninya. 

Hal-hal yang tidak umum tersebut misalnya : 
terpisahnya suatu keluarga oleh jarak. Karena 

penempatan yang berbeda dengan tempat kedudukan 
suami (bagi yang sudah berkeluarga) memberikan tantangan 
dan dampak yang sangat besar terhadap pola keluarga 
tradisional yaitu keluarga berkumpul di satu tempat antara 
suami, istri dan anak-anak, yang hal ini bagi pekerja wanita di 
Pertamina adalah kemewahan. Hal utama yang terdampak 
adalah tidak dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban 
bagi masing-masing anggota keluarga dan tentunya hal 
ini sedikit atau banyak akan memerlukan energi yang 
lebih untuk melakukan balancing, sehingga ketimpangan 
saat ketidakhadiran ibu/ ayah dapat dipenuhi pada saat 
berkumpul. 

Pada beberapa kasus, akibat terpisahnya jarak ini 
meligitimasi para pria/ wanita untuk melakukan hal-hal yang 
tidak terjadi pada rumah tangga tradisional,yang dapat 
berakibat kepada terguncangnya keharmonisan keluarga.
Dalam beberapa kasus, akhirnya pekerja wanita menyerah 
dan resign dari perusahaan untuk dapat berkumpul bersama 

keluarga. Sehingga sangatlah besar rasa syukur yang harus 
dilakukan apabila dalam suatu keluarga dapat berkumpul 
bersama. Alangkah indah dan berkahnya perusahaan 
kalau dapat memfasilitasi terbentuknya keluarga sakinah, 
mawadah wa rohmah sesuai tuntunan agama.

Pendapatan yang lebih tinggi dibanding suami. 
Dengan tingkat pendapatan yang diberikan oleh Pertamina 
saat ini, bukan mustahil, rata-rata pekerja wanita di 
Pertamina memiliki penghasilan jauh melampaui para suami 
maupun calon suami. Hal tersebut selain memberi dampak 
positif juga memerlukan upaya yang jauh lebih keras untuk 
tetap menyeimbangkan harmonisasi dalam keluarga. 
Karena pada umumnya, para suami /para pria adalah para 
pencari nafkah utama sehingga rasa superioritasnya lebih 
kuat dibanding para wanita. Namun dengan menjadi pekerja 
wanita di Pertamina, kondisi tersebut dapat terbalik. Dan hal 
ini memerlukan trik-trik khusus dan pengertian yang sangat 
mendalam dari kedua belah pihak untuk saling menerima 
dan menghormati agar keluarga tetap langgeng. “Komitmen 
bersama antara suami dan istri terhadap definisi rezeki yang 
diberikan Allah kepada keluarga” akan sangat membantu 
untuk mengeliminir permasalahan akibat perbedaan ini.

Karier lebih bagus dari 
suami atau calon suami. 
Karena untuk menjadi pekerja 
Pertamina diseleksi sehingga 
yang unggul sajalah yang 
diterima. Hal ini juga berlaku 
untuk pekerja wanita. Maka 
bukan tidak mungkin, karier 
pekerja wanita di Pertamina 
lebih tinggi dari karier para 
pria. Hal ini juga bukan 
hal yang mudah dijalani, 
karena akibat hal tersebut 
diperlukan upaya  untuk 
tetap menjaga ego para pria/
suami dalam keluarga agar 
tetap eksis dan menjalankan 
fungsinya sebagai kepala 
rumah tangga seperti yang 
dituntunkan oleh agama. 

Dalam kasus ini jurus 
empan papan dalam budaya Jawa sangat membantu. 
Yaitu, tahu waktu dan tahu tempat, kapan dan dimana para 
pekerja wanita harus berperan sebagai siapa.

Sungguh, menjadi pekerja sekaligus ibu rumah tangga, 
apalagi pekerja wanita di Pertamina bukanlah hal yang 
mu dah. Akan tetapi juga bukan hal yang mustahil untuk 
mengusahakan keluarga sakinah, mawadah warahmah 
bagi keluarganya. Sekali lagi, kendali keharmonisan keluarga 
adalah lebih besar kepada peran para wanita, dengan cara 
para wanita selalu menjaga kehormatan diri, kehormatan 
suami, kehormatan keluarga dan kehormatan perusahaan 
dalam kondisi apapun.

Kondisi keluarga yang harmonis akan memberikan 
peningkatan produktivitas yang signifikan bagi para wanita 
dalam amanah yang diembannya. 

Dengan momen hari Kartini tahun ini, semoga para 
pekerja wanita di Pertamina, menyadari kemuliaannya 
mengemban amanah ganda di pundaknya, sehingga dapat 
memberikan yang terbaik bagi keluarga dan perusahaan. 
Amin.•

Pertamina sebagai perusahaan energi terbesar  
di Indonesia, mewujudkan komitmen tanggung 
jawab sosialnya di seluruh wilayah sekitar daerah 
operasinya. Sebagai entitas bisnis yang memiliki 
daerah operasi dari Sabang sampai Merauke, 
Pertamina merealisasikan tanggung jawab 
sosialnya tersebut dengan berbagai kegiatan. 

Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat 
Indonesia yang semakin berkembang,  Pertamina 
menyadari untuk merealisasikan tanggung 
jawab sosialnya tersebut bukanlah sekadar 
menggerojokkan dana di daerah tertentu, tanpa 
kajian yang jelas. Banyak proposal yang masuk 
dari tingkat kampung, LSM dan lembaga lainnya, 
yang diterima unit operasi Pertamina di seluruh 
pelosok Indonesia. Namun,  BUMN ini memiliki 
skala prioritas tanggung jawab sosial dengan 
mendahulukan untuk masyarakat di sekitar daerah 
operasi, dengan istilah ring satu, ring dua hingga 
ring tiga. Jika sudah keluar dari lingkaran yang 
ditetapkan, perlu pertimbangan khusus untuk 
mendapatkan dukungan dari Pertamina.

Memang tidak dapat dipungkiri, seiring 
dengan otonomi daerah, masyarakat dari 
berbagai kalangan banyak yang meminta 
bantuan sosial dari Pertamina, meskipun jauh dari 
tempat operasi. Namun lagi-lagi prioritas menjadi 
pertimbangan pada daerah sekitar operasi.

Ka laupun pada akh i rnya Per tamina 
memberikan dukungan, semata-mata itu lebih 
pada pemberdayaan yang mengarahkan pada 
kemandirian ekonomi masyarakat. Memang 
masih berkembang pandangan bahwa bantuan 
sosial dilihat dari besarnya dana yang diberikan.
Padahal, bantuan tersebut tidak akan berarti apa-
apa atau tidak memberikan manfaat maksimal jika 
tidak diarahkan pada pengembangan ekonomi 
dan kemandirian masyarakat.

Sebagai contoh suatu daerah mendapatkan 
bantuan hanya sekitar Rp 10 juta untuk renovasi 
posyandu. Bantuan itu akan memberikan hasil 
maksimal karena menjunjung perbaikan kesehatan 
ibu dan balita, dengan pengelolaan kegiatan 
posyandu yang baik oleh para kader setempat. 
Sebaliknya, tidak akan bermanfaat jika posyandu 
yang dibantu hingga ratusan juta rupiah, namun 
tidak dimanfaatkan maksimal. Hanya bangunan 
megah yang berdiri, tanpa kegiatan dan tidak 
memberikan manfaat bagi perbaikan kesehatan 
ibu dan anak balita.

Karena itu, sebagaimana disampaikan 
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan 
saat menyerahkan bantuan ke Kabupaten Sorong 
untuk kegiatan bedah desa, pembangunan 
rumah layak huni, dan renovasi sekolah, besarnya 
bantuan janganlah dilihat dari jumlah nominal 
rupiah yang diberikan.  Tapi lihatlah secara bijak 
dari sisi manfaat yang ingin diberikan Pertamina 
untuk masyarakat yang dibantu.

Dana yang digelontorkan Pertamina bisa jadi 
berbeda untuk setiap wilayah. Itu bukan pilih 
kasih. Tapi asas manfaat dalam pemberdayaan 
yang ingin ditunjukkan Pertamina harus lebih 
ditonjolkan dan dipahami semua pihak.  “Small 
is beautiful,” demikian perumpamaan yang 
diungkapkan Karen Agustiawan. Bantuan bisa 
saja dianggap kecil, tapi sesungguhnya manfaat 
yang dirasakan masyarakat tak ternilai harganya. 
Inilah konsep hakiki yang dipegang teguh 
Pertamina. Mencerdaskan dan memandirikan 
masyarakat desa dengan cara yang benar.•
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PEKan ini
PerTaMIna TaWarkan 
PeLuanG InVeSTaSI GaS
HOUstOn  (Koran Tempo) – Pertamina 
menawarkan kesempatan investasi di bidang 
gas alam cair kepada investor yang hadir di 
17th International Conference & Exhibition on 
Liquefied Natural Gas (LNG 17), pada 16-19 
April 2013 di Houston, Amerika Serikat. Menurut 
Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo, 
acara ini dimanfaatkan Pertamina untuk menarik 
minat investor asing. Dalam kesempatan tersebut 
Pertamina menampilkan 9 proyek gas. Salah 
satunya adalah pembangunan terminal LNG 
skala kecil yang mulai dikembangkan Pertamina 
di Kawasan Indonesia Timur.  Di antaranya di 
Maros, Batakan, Tanjung Batu, Halmahera, 
Pomala, Pesanggaran, Pontianak, dan Kupang. 
Pertamina mengalokasikan dana investasi senilai 
Rp 3,41 triliun pada 2013 atau naik dari tahun 
lalu sebesar Rp 1,4 triliun. Dana investasi ini 
rencananya digunakan untuk pembangunan 
jaringan pipa, kompresor dan konstruksi.•Rianti 

OctaVia

Dari Pangkalan brandan, 
Migas Indonesia Mendunia

Pelni Gunakan Pelumas Pertamina

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya dan Direktur Utama PT 
Pelni Jussabella Sahea berjabat tangan setelah menandatangani MoU.
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Hadi Daryanto dan Ponco Sutowo saat peluncuran buku.

jaKaRta - Bicara tentang 
pembangunan Indonesia tidak 
bisa lepas dari migas. Dan 
bicara migas, tidak bisa lepas 
dari peran Pangkalan Brandan, 
kota minyak yang ada sejak 
penjajahan Belanda tersebut 
merupakan denyut nadi awal 
migas dalam negeri yang 
kemudian dikenal dunia. 

Hal itu diungkapkan Hadi 
Daryanto, salah satu penulis 
buku “Dari Pangkalan Brandan 
Migas Indonesia Mendunia” 
yang diluncurkan di Ballroom 
Hotel Sultan Jakarta, Sabtu 
(30/3).  “Lewat buku ini kami ingin 
mengutarakan, dari Pangkalan 
Brandan lah migas ini lahir, 
berkembang, berkontribusi 
untuk pembangunan bangsa, 
dan akhirnya mendunia,” kata 
Hadi Daryanto.

Buku ini ditulis  oleh lima 
alumni Pangkalan Brandan, 
R a m l i  D j a a f a r,  R i d w a n 
Nyak Baik, Soedaldjo PA, 
He rmanses  Akuanba t i n 
dan Hadi Daryono. Mereka 
merupakan insan Pertamina. 
Tak heran jika peluncuran 
buku itu pun dihadiri beberapa 
pejabat Pertamina, seperti 
Direktur Hulu Muhamad Husen, 
Presiden Direktur dan CEO PT. 
Badak NGL  Nanang Untung, 
Vice President Corporate 
Communication Pertamina Ali 
Mundakir, dan lain-lain. Selain 

itu hadir juga Ponco Sutowo, 
salah satu putera founding 
father migas Indonesia, Ibnu 
Sutowo. 

Hadi berharap pembaca 
khususnya generasi muda 
b isa  menangkap esens i 
makna dari sejarah Pangkalan 
Brandan, baik roh nya, nilai-
nilai, dan semangat juang 
yang bisa dijadikan bekal 
untuk menghadapi masalah 
kekinian.

Peran Pangkalan Brandan 
yang menjadi kota minyak 
se jak zaman penja jahan 
Be landa ditutup Pertamina 
pada  tahun 2006, karena 
faktor keekonomian. Hadi 
memaparkan, penutupan kilang 
minyak Pangkalan Brandan 
awalnya sulit.Namun akhirnya 
kehidupan masyarakat kembali 
menggel iat.  Menurutnya, 

Pangkalan Brandan menjadi 
kota minyak tertua di Indonesia 
dan nomor dua tertua di dunia 
setelah Amerika Serikat, yang 
ditemukan pada 1883.

Terkait dengan perjalanan 
migas dulu dan kini, Hadi ber-
komentar dinamika memang 
tidak bisa dihindari, dan pas-
tinya ada pasang surut namun 
semuanya harus dihadapi 
dengan baik.  

“Ini menjadi tantangan 
semua pihak pemangku jabatan 
untuk  kembali meningkatkan 
komitmennya memacu ke-
majuan migas ke depan agar 
bisa memenuhi amanah UUD 
1945, memanfaatkan dan 
meng  gunakan  migas untuk 
se besar-besar kebutuhan 
rak  yat,” ungkap Direktur 
Umum Pertamina di era 90-an 
itu.•saHRUl HaEtaMY anantO 
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jaKaRta – Pertamina kem-
bali bersinergi dengan BUMN 
lain. Kali ini Pertamina akan 
menyuntikkan pelumas untuk 
10 kapal PT Pelni.  Kerja 
sama tersebut diwujudkan 
dengan penandatanganan 
Memorandum of  Under-
standing  (MoU) antara Direk-
tur Pemasaran dan Niaga 
Per tamina Hanung Budya 
dengan Direktur Utama PT 
Pelni Jussabella Sahea pada 
(5/4), di Jakarta.

Menurut Hanung, proses 
kerja sama hingga tercapai 
kata sepakat ini memang 
membutuhkan waktu yang 
tidak sebentar. Penyesuaian 
dan penjajakan dari berbagai 
aspek menjadi perjalanan 
spesial dari sebuah perjanjian 
kedua BUMN ini. 

“Kami memberikan jaminan 
kepada Pelni bahwa pelumas 
Pertamina akan memberikan 
keuntungan yang signifikan 

baik dalam konteks harga 
ataupun dalam technical 
service. Kami juga membuka 
kritik dan saran agar kami 
bisa meningkatkan kualitas 
pelayanan kami. Pelni sudah 
percaya menggunakan produk 
Pertamina. Semoga ini dapat 
menjadi benefit bagi kedua 
belah pihak,” ujar Hanung.

Sementara Jussabel la 
Sahea mengakui, proses 
penjajakan yang panjang 
karena Pelni sudah terbiasa 
menggunakan pelumas yang 
lama dan tidak mau mengambil 
r is iko dengan mengganti 
pelumasnya. “Perjuangan 
Pertamina masuk Pelni me-
mang panjang.  Tapi setelah 
ada komunikasi intens yang 
menguntungkan kedua belah 
pihak, akhirnya kerja sama ini 
disepakati,” jelas Sahea.

Pihaknya semakin yakin 
setelah uji coba menggunakan 
pelumas Pertamina yang 

ternyata bekerja dengan baik 
tanpa menimbulkan kerusakan 
mesin. “Sebetulnya sudah 
dicoba di kapal Pelni, dan 
setelah dicek mesin dalam 
keadaan baik. Saya rasa 
tidak ada alasan lagi untuk 
tidak menggunakan pelumas 
Pertamina. Mudah-mudahan 
di 10 kapal ini nantinya tidak 
ada halangan, sehingga bisa 
bertambah jumlah kapalnya,” 

tutur Sahea.
Untuk pengisian awal pada 

10 kapal Pelni akan dilakukan 
dua tahap. Tahap awal initial 
filling akan mengisi sekitar 
50.000 – 100.000 liter yang 
diperkirakan memakan biaya 
Rp 20 miliar.  Kemudian pada 
tahap kedua tahap topping up 
pada 10 kapal diperkirakan 
30.000 liter.•aji HUtOMO PUtRa
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rumdani Prakti Sumiwi berdayakan Perempuan
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Pertamina buMn Pertama 
bantu korban banjir Demak dan kudus

hatta rajasa Puji 
Produk Mitra binaan 
Pertamina
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Penyerahan bantuan untuk korban banjir Demak dan Kudus.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa memuji produk 
mitra binaan Pertamina di Agrinex Expo 2013.

jaKaRta -  Menteri Koordinator Bidang 
Per e ko nomian Hatta Rajasa mengapresiasi 
produk olahan mitra binaan PKBL (Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan) Pertamina 
di pembukaan Agrinex Expo ke-7, di Hall B 
Jakarta Convention Center, Jum’at (5/4).

Setelah membuka pameran pangan 
terbesar di Indonesia tersebut, Hatta 
menyempatkan diri berkunjung dan meninjau 
stand-stand mitra binaan PKBL Pertamina. 
Salah satunya adalah stand  baby fish milik 
Wildan asal Cianjur. Dalam kesempatan 
tersebut Hatta mencicipi produk olahan berupa 
baby fish atau bibit ikan nila yang digoreng 
kering dengan baluran bumbu khasnya. 

“Bagus ini, enak dan kreatif, sudah seha-
rusnya inovasi seperti ini mendapat dukungan 
dari berbagai pihak,” katanya sembari mencicipi 
sekaligus membeli produk tersebut.  Ia 
kemudian berkeliling dan mengapresiasi 
berbagai inovasi meninjau stand-stand 
lainnya.

Gelaran Agrinex Expo 2013 yang mengu-
sung tema “Agribusiness for food & bioenergy 
Security” tersebut melibatkan 200 stand 
peserta, dan Pertamina memamerkan 31 
mitra binaan dari berbagai daerah di Indonesia 
lengkap dengan beraneka ragam inovasi 
produk olahan.  Pertamina kerap melibatkan 
para mitra binaan PKBL nya di berbagai 
pameran bergengsi baik dalam maupun 
luar negeri untuk dapat lebih mengenalkan 
berbagai produk dan inovasi mintra binaan, 
termasuk di  Agrinex kali ini.

 “Agrinex harus menjadi sebuah komunitas 
yang terdiri atas unsur pemerintah, BUMN, 
dan mahasiswa pertanian kita. Agrinex  jangan  
sekadar expo atau pameran namun bisa 
dijadikan ajang interaksi,” ucap Hatta.

Dia menegaskan tidak ada negara yang 
tidak memberikan perlindungan kepada 
petani. Hal ini terkait dengan kemandirian dan 
ketahanan pangan secara nasional. “Tanpa 
ada kemandiriran pangan tidak mungkin 
negara ini melompat menjadi negara maju,” 
ungkap Hatta.

Sementara itu Ketua Panitia Penyelenggara 
Agrinex 2013, Rifda Ammaria berpandangan 
melalui helatan ini UKM Agribisnis bisa 
bertemu pejabat pembuat kebijakan, bisa 
melihat pencapaian UKM lain, dari panggung- 
presentasi maupun lewat stand peserta, 
disamping  masukan langsung dari pengunjung 
dan media,” imbuh Rifda.•saHRUl HaEtaMY anantO

DEMaK –  PT Pertamina 
(Persero) menjadi BUMN 
pertama yang menyerahkan 
bantuan paket logistik yang 
sangat diperlukan untuk korban 
banjir di wilayah wilayah Demak 
dan Kudus, Jawa Tengah.  

Bantuan logistik tersebut 
meliputi paket kebutuhan 
pengungsi berupa makanan, 
air kemasan, obat-obatan, 
kebutuhan bal i ta sepert i 
susu dan popok h ingga 
perlengkapan mandi dan 
selimut yang diharapkan dapat 
membantu meringankan beban 
korban banjir.

Untuk menghibur warga 
serta anak-anak yang berada di 
tenda pengungsian, Pertamina 
juga menyerahkan bantuan 

cilacaP - Keberadaan 
kelompok PKK dan Posyandu 
identik dengan kerja sosial 
yang hanya menghasilkan 
kepuasan batin semata. Tapi 
melalui tangan dingin seorang 
aktivis PKK dari Kelurahan 
Tegalkamulyan, Kecamatan 
Cilacap Selatan, image  ini 
lebur dan memunculkan 
gambaran segar tentang 
kiprah ibu-ibu rumah tangga 
yang sukses secara finansial.

Ya ,  S r i k a n d i  d a r i 
Tegalkamulyan ini bernama 
Rumdani Prakti Sumiwi. Ia tak 
hanya melayani masyarakat, 
namun membantu  me-
nyejahterakan mereka.

Meski hanya tamatan SMP, 
Rumdani merupakan sosok 
perempuan tangguh yang 
punya visi jauh ke depan. Istri 
Sugiman ini tak mau sekadar 
aktif dalam kegiatan pokok 
posyandu, yakni menimbang 
ba l i ta  dan member ikan 

makanan tambahan saja.
Perhatian perempuan 

kelahiran 2 Juni 1962 ini justru 
mengarah kepada peningkatan 
kualitas SDM yang bergerak 
aktif bersamanya. Karenanya, 
Rumdani menciptakan ruang-
ruang dan peluang-peluang 
bagi ibu rumah tangga untuk 
mengembangkan diri.

Di bawah bendera Pos-
yandu Puspa Ayu 14, Rumdani 
dan kawan-kawan tetap 
melaksanakan tugas pokok 
sebagai kader posyandu. 
Dengan strategi ekonominya, 
ibu tiga putra yang semuanya 
sarjana ini membuat usaha-
usaha yang menghasilkan 
tambahan penghas i lan. 
Hebatnya, semua kegiatan 
ini melibatkan ibu-ibu rumah 
tangga di sekitarnya, terutama  
para kader Posyandu Puspa 
Ayu 14.

Budidaya jamur tiram 
putih dan pengolahannya 

menjadi salah satu catatan 
kesuksesannya. Dari awal 
yang hanya 500 media di 
tahun 2005, Rumdani dan 
kawan-kawan kini mengelola 
lebih dari 5.000 media. Dari 
rumah jamur atau kumbung 
yang awalnya hanya berukuran 
3 x 3 meter, kini berubah 
menjadi kumbung permanen 
berukuran 12 x 20 meter.

Kegigihan Rumdani me-
ngo barkan semangat wira-
usaha di kalangan kader 
posyandu in i  d i tangkap 
RU IV Ci lacap.  Se ja lan 
dengan m is i  CSR-nya , 
Pertamina membantu pe-
ngembangan budidaya ja-
mur tiram putih ini. Di tahun 
2009, Rumdani menerima 
bantuan 1.000 media dan 
perluasan kumbung. Sejak 
itu, pertumbuhan budidaya 
jamur melej it luar biasa. 
Pemanfaatan hasil panen 
jamur pun berkembang. 
Yang awalnya dijual mentah, 
kini dikembangkan dengan 
mengolah jamur menjadi 
makanan yang bernilai jual 
tinggi.

Diversifikasi usaha juga 
terwujud berkat bantuan 
Pertamina. Dengan bantuan 
berupa alat-alat produksi 
media, Rumdani tak hanya 
bisa memenuhi kebutuhan 
akan media jamurnya sendiri. 
Dia bahkan bisa menjualnya, 
s e h i n g g a  m e n a m b a h 

pos pemasukan bagi or-
ganisasinya. Hingga saat ini 
tak kurang dari 35 macam 
menu masakan diproduksi, 
berupa makanan ringan, lauk, 
serta sayur berbahan jamur 
tiram putih.

Kini, program pemberian 
makanan tambahan bagi balita 
di posyandu tak lagi menemui 
kendala karena dana tersedia 
cukup.  Kesejahteraan para 
kader posyandu dan  guru-
guru PAUD yang dikelola 
posyandu pun meningkat. 

Dengan penuh inovasi 
dan semangat, Rumdani 
aktif membuat terobosan 
usaha yang mel ibatkan 
perempuan. Membuat suvenir 
berbahan limbah, membuat 
hantaran, beternak itik dan 
mengembangkan catering 
terus menerus dilakukannya 
sehingga pos pendapatan 
bagi keluarga yang terlibat di 
dalamnya terus bertambah.

Memang bagi Rumdani 
itulah tujuan besarnya, yakni 
meningkatkan kesejahteraan 
anggotanya. Kreativitasnya 
luar biasa dalam menciptakan 
peluang-peluang.

Rumdani yang berpem-
bawaan riang memang meng-
gugah perempuan untuk 
bisa bangkit mandiri melalui 
kegiatan wirausaha. Hingga 
ia pernah dinobatkan sebagai 
juara kader PKK berprestasi 
tingkat Jateng.•RU iV

berupa buku-buku bacaan 
yang masih layak baca.

Bantuan Pertamina peduli 
tersebut diserahkan oleh Pjs. 
General Manager Pertamina 
Marketing Operation Region 
IV Jateng & DIY Widodo 
Budi  Suprasto d i  posko 
Kecamatan Mijen, Demak, 
kepada perwakilan ketua tim 
posko. Dalam kesempatan 
tersebut Widodo berharap 
bantuan tanggung jawab 
sosial Pertamina ini dapat 
meringankan beban  korban 
banj i r  d i  wi layah Demak 
maupun Kudus.

 “Ini bagian dari tanggung 
jawab sosial  perusahaan 
terhadap masyarakat, terutama 
yang saat ini tertimpa musibah 

banjir,” kata Widodo.
Bantuan logistik kepada 

korban banjir di wilayah Demak 
disalurkan melalui posko di 
Kecamatan Mijen yang diisi 
oleh pengungsi dari warga 
Desa Jleper, Desa Pecuk, 
Desa Pasir, dan Desa Ngegot. 

Sedangkan bantuan untuk 
pengungsi di wilayah Kudus 
disalurkan melalui Kecamatan 
Jati dan Kal iwungu yang 
meliputi Desa Strokalangan, 
Desa Banget, Desa Blimbing 
Kidul, dan Desa Pasuruan 
Lor.•MO REG. iV
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Tim knowledge Management (koMeT)
Quality Management – Dit. Ga
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

audit cIP 2013 : Siapkan Gugus anda!
Semangat Pagi Insan Mutu Pertamina! 

oleh Susanti Chandra - Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Dewi Hanifah - Quality Management, General Affairs Directorate

Selamat bergabung Menjadi Insan Mutu Pertamina

No. 16
Tahun XLIX, 22 April 2013

Masih ingatkah Insan Mutu dengan 
statement Direktur Utama, Karen Agustiawan, 
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 
2013 mengenai pencapaian Perusahaan 
menjadi BUMN Pertama dalam menyelesaikan 
laporan keuangan? Penyelesaian laporan 
keuangan tersebut tentunya menjadi satu 
rangkaian proses termasuk didalamnya adalah 
proses audit laporan keuangan oleh Badan 
Pengawas Keuangan (BPK). Proses audit dari BPK tersebut dilakukan untuk 
menegaskan tidak adanya  penyimpangan dalam seluruh transaksi dan kegiatan 
Perusahaan. 

Sama halnya dengan proses audit yang dilakukan oleh BPK, kegiatan Continuous 
Improvement Program (CIP) juga memerlukan proses audit.  Audit CIP dilakukan 
untuk melakukan monitoring terhadap  realisasi, konsistensi dan kontinyuitas dari 
implementasi seluruh risalah CIP (Gugus Kendali Mutu, Proyek Kendali Mutu dan 
Suggestion System) yang ada di lapangan dan memantau keberlangsungan tahapan 
kegiatan CIP yang akan dilakukan oleh masing-masing Gugus.

Tahun 2013 ini, Tim CIP akan melaksanakan program audit CIP di Triwulan II 
(April – Juni 2013) terhadap 95 risalah yang telah dipresentasikan dalam Forum 
Presentasi level Korporat pada Annual Pertamina Quality (APQ) Awards tahun 2012. 
Wilayah operasional Audit CIP dibagi ke dalam 12 kelompok Area yang tersebar 
dari Sabang sampai Merauke dengan pembagian sebagai berikut:

 

Pelaksanaan audit CIP akan melibatkan 29 Pekerja yang tergabung dalam Tim 
Auditor CIP yang berasal dari seluruh Unit Operasi/Unit Bisnis/Region dan Anak 
Perusahaan. Masing-masing Auditor bertanggung jawab atas pelaksanaan audit 
dan menyajikan laporan sesuai dengan daftar risalah yang telah ditentukan. 

Tim CIP mengharapkan ke-95 Gugus tersebut (baik GKM, PKM, maupun SS)  
dapat mempersiapkan diri sebagai auditee dan mempersiapkan seluruh kebutuhan 
audit yang meliputi: 
• alat/produk hasil improvement
• evidence kegiatan (verifikasi value creation, absensi pertemuan Gugus, testimoni, 

foto, dsb) 
• data penunjang lain yang menunjang kegiatan CIP yang sudah terlaksana.

Bagaimana dengan hasilnya? Kita tunggu kontribusi Gugus Anda dalam 
pencapaian audit CIP tahun ini. 

Salam Mutu!•

Banyak diantara Pekerja tanpa disadari sudah menyandang predikat “Insan Mutu Pertamina” setelah mengikuti 
beberapa kegiatan quality management (QM) yang berlangsung selama ini. 

Tidak sedikit manfaat bagi personal maupun Organisasi dengan adanya keterlibatan menjadi Insan Mutu 
Pertamina. Kita tidak hanya dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang berbagi proses bisnis di seluruh 
entitas Perusahaan, namun keterlibatan tersebut akan dapat membangun jejaring yang luas yang akan sangat 
bermanfaat bagi pengembangan karir.

Kita akan semakin mengenal hal-hal strategis Perusahaan yang merupakan kekuatan yang harus bisa dielaboarasi 
untuk menambah daya saing dan citra Perusahaan di mata Nasional dan Internasional. Selain itu kita juga akan 
lebih memahami area yang masih harus diperbaiki sebagai proses pembelajaran dan untuk menumbuhkan budaya 
inovasi di setiap sentra Organisasi. 

Namun, disamping itu ada beberapa tanggung jawab yang secara otomatis akan selalu melekat selama 
kita menjadi Insan Mutu. Kita dituntut untuk senantiasa menjaga atitude, integritas, menjadi contoh yang baik di 
lingkungannya dan menjaga totalitas dalam menjalani peran sebagai Insan Mutu Pertamina.

Untuk mengetahui peran apa saja yang sudah kita lakukan sebagai Insan Mutu, mari mengenal secara cepat 
apa itu kegiatan QM melalui kegiatan 4 pilar berikut:

• Continuous Improvement Program Kegiatan ini mempunyai misi untuk meningkatkan 
pertumbuhan ide perbaikan dan inovasi, menciptakan dan meningkatkan value creation, dan 
membangun budaya perbaikan berkelanjutan.

Para Manajemen dan Pekerja diharapkan dapat menyelesaikan permasalah yang ditemui 
di lingkungan kerja dengan konsep CIP, yaitu Delapan Langkah (DELTA) dan Plan Do Check 
Action (PDCA).

Yang pada akhirnya, ide inovasi ini diharapkan dapat memberikan value creation bagi 
Perusahaan yang berupa peningkatan revenue ataupun efisiensi biaya.

• Standardization Management 
(sM). Pengelolaan SM bertujuan untuk 
mengendalikan kesesuaian penerapan 
sistem standar di Organisasi, menciptakan 
proses kerja agar sesuai dengan standar, 
menciptakan produk yang berkualitas yang 
pada akhirya akan mampu menciptakan kepuasan pelanggan.

SM juga menjalankan cross-functional internal audit yang melibatkan internal auditor dari berbagai Fungsi, Unit 
Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan 
internal auditor serta meningkatkan objektifitas hasil audit.

• Knowledge Management System (KMs). Upaya Perusahaan untuk mengelola aset 
pengetahuan melalui KMS memiliki cita-cita untuk membangun budaya berbagi pengetahuan 
tidak hanya di lngkungan Pekerja namun juga di tingkat Manajemen dan Pimpinan puncak. 
Banyak manfaat yang didapatkan dengan terbentuknya budaya tersebut, antara lain : 
meningkatkan kepuasan Pekerja dalam hal pengembangan kemampuan dan kompetensi, 
menghindari hilangnya aset pengetahuan.

• Quality Management Assessment (QMa). Dengan 
melaksanakan asesmen berdasarkan Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) dan 
kriteria yang berlaku secara internasional, diharapkan akan mampu meningkatkan 
fokus pencapaian kinerja ekselen Organisasi dan meningkatkan corporate image 
secara Nasional dan Internasional.

Jadi... sejauh ini sudah seberapa dalam kita terlibat dalam kagiatan QM? Sudah 
seberapa dekat kita mengenal QM. Mari kita mengenal lebih dekat dan terlibat lebih 
jauh dalam kegiatan QM. Mari membangun daya saing Perusahaan melalui budaya 
inovasi dan berbagi pengetahuan.•

Gambar 1. Keterlibatan Insan Mutu dalam kegiatan QM.



SINOPSIS

judul buku : jURUs jitU atasi KRisis 
atasi KRisis : Pengalaman Mustafa 
abubakar Memimpin bulog
Pengarang : Rusdiono Mukri
Penerbit : Republika

Pada maret 2007 Mustafa Abubakar 
ditunjuk pemerintah untuk memimpin Bulog. 
Fokus pun dirancang, dan sejumlah strategi 
disusun. Yang intinya adalah konsolidasi 
didalam lembaga Bulog, memperkuat 
kerjasama dengan lembaga pemerintah 
yang terkait dengan pangan, membangun 
dan memperkokoh jaringan kerja, termaksut 
dengan swasta, perguruan tinggi, lembaga 
penelitian, lembaga swadaya masyarakat, 
serta organisasi tani. Fokus kegiatas PSO 
pun ditetapkan, yaitu pengadaan gabah/
beras dalam negeri diperbesar, impor 
beras diprioritaskan sangat sangat rendah, 
stabilitasi harga beras diutamakan, stok 
yang dikuasai Bulog diperbesar guna 
meredam spekulasi. Pada saat yang sama 
manajemen Bulog diperbaiki, penerimaan 
pegawai baru disaring ketat oleh lembaga 
independent, tanpa intervensi pejabat 
Bulog.   

   
Saat pertama kali masuk ke kantor 

Bulog sebagai Direktur Utama, Mustafa 
langsung mengumpulkan semua karyawan 
Bulog. Pada pertemuan perdana dengan 
karyawan ini, ia memperkenalkan diri 
sebagai pimpinan Bulog yang baru. Perte-
muan itu juga digunakan untuk menggali 
pendapat dan persepsi karyawan tentang 
Bulog. Lebih dari itu ia sebenarnya ingin 
menanmpung keluh kesah mereka dan 
mencari solusinya agar suasana kerja lebih 
kondusif dan mereka bisa bekerja dengan 
maksimal. Tugas pertama dan utama 
Mustafa adalah bagaimana memulihkan 
kepercayaan semua stakeholder bahwa 
penunjukan dirinya bukan sekedar pejabat 
baru yang numpang lewat. Mustafa pun 
berupaya meyakinkan publik bahwa jabatan 
barunya tersebut bukan karena titipan partai 
politik tertentu. 

Momentun h i j rah tersebut juga 
dimanfaatkan Mustafa untuk membangun 
semangat insan Bulog melalui pelatihandan 
training ESQ tersebut, bukan hanya untuk 
kalangan direksi, tapi juga pegawai Bulog 
hingga kepala gudang dan staf pelaksana. 
Pelatihan ESQ dilakukan secara bertahap. 
Tahap pertama diikuti sekitar 450 orang. 
Bahkan saat pembukaan pelatihan, hadir 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Muhammad Nuh. Dalam sambutannya 
Muhammad Nuh mengingatkan jika Bulog 
bekerja dengan baik, sehingga aliran 
beras sampai ke masyarakat, dan itu 
membuat rakyat menjadi khusuk dalam 
beribadah, maka profesi karyawan Bulog 
mulia sekali. Mengambil kaidah Fiqih 
Muhammad Nuh mengatakan “sesuatu 
yang menyempurnakan yang wajib, maka 
hukumnya wajib.”          

Gebrakan yang dilakukan Mustafa 
untuk memperkuat manajemen Perum 
Bulog tidak berhenti hanya sampai pelatihan 
karyawan oleh tim ESQ. Setelah itu Mustafa 
menindak lanjuti dengan ceramah Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KP ). Kegiatan 
tersebut dilakukan saat pagelaran ulang 
tahun Ulang Tahun Perum Bulog ke 40 
yang memang menjadi awal perubahan bagi 
perusahaan tersebut.• PERPUstaKaan

8PerSaTuan WanITa PaTra

Serah Terima Jabatan ketua PWP 
PeP area Lirik dan asset-1
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Kunjungan Kasih Paduan Suara Nafiri Patra 
ke Panti asuhan Darma bakti Salatiga

jaKaRta – Mushola Kantor Pusat 
Pertamina yang resmi diberi nama 
Al- Kautsar Pertamina Energy telah 
selesai dibangun. Mushola tersebut 
dapat menampung hingga 400 
jamaah. Peresmian  dilakukan oleh 
Direktur Umum Pertamina Luhur 
Budi Djatmiko dan disaksikan 
Direktur Keuangan Pertamina Andri 
T Hidayat dan  SVP Fuel Marketing 
& Distribution yang juga sekaligus 
Ketua Umum Badan Dakwah Islam 
(BDI) Pertamina Suhartoko, pada 
(11/4). Mushola ini berlokasi di 
basement Kantor Pusat Pertamina, 
Jakarta.

Pada kesempatan tersebut 
Luhur mengingatkan agar seluruh 
insan Pertamina memakmurkan 
mushola baru. “Adalah penting 
bagi pekerja maupun pekarya 
Pertamina mampu memakmurkan 
mushola ini. Jangan sampai sepi 

RantaU - Ketua PWP Tingkat Pusat Direktorat Hulu PT Pertamina 
EP Atu Samsul Alam  melantik Zola Martinus Barus sebagai Ketua 
PWP Tingkat Wilayah PEP Area  Lirik menggantikan Wince Pony 
Lahera Triyono di Gedung Wisma Jeumpa PEP Area Rantau, (22/3).  
Selain itu juga dilakukan pengangkatan serta pengesahan pengurus 
PWP Tingkat Wilayah PEP Asset I Ny. Bidayana Sigit Gunanto 
sebagai Ketua PWP Area Rantau, Ny. Rizal Risnul Wathan sebagai 
Ketua PWP Area Pangkalansusu, Ny. Faya Wiko Ketua PWP Area 
Jambi dan Ny.Zola Martinus Barus Ketua PWP Area Lirik.

Atu Samsul Alam dalam sambutannya mengatakan, serah 
terima ini merupakan dinamika dari suatu organisasi yang saling 
membutuhkan dengan tujuan melakukan pembinaan kepada seluruh 
pengurus dan anggota tentang persatuan dan kesatuan, rasa setia 
kawan, senasib dan sepenanggungan.

Atu juga mengingatkan,” sebagai anggota PWP,  jangan lupa 
dengan kodrat kita sebagai wanita atau istri serta ibu dari anak-
anak kita di rumah.”•PEP aREa RantaU

SOROT

Mushola baru kantor Pusat Tampung 400 Jamaah
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dari aktifitas ibadah. Kami yakin 
kualitas iman yang baik dapat 
menjadikan SDM yang baik 
dalam setiap bidang pekerjaan,” 
ujarnya.

Sementara Ketua Umum Badan 
Dakwah Islam (BDI) Pertamina 
Suhartoko memaparkan, mushola 
Al  Kautsar d ibangun untuk 
menggantikan mushola di Gedung 
Perwira 2 yang ukurannya lebih 
kecil.  “Insyaallah, mushola ini 
dapat menampung hingga 400 
jamaah, sementara bagian lain 
bisa digunakan untuk tausiyah,” 
jelas Suhartoko.

Suhartoko juga mengimbau 
kepada para pekerja dan pekarya 
Pertamina agar bi jak dalam 
menggunakan waktu di mushola, 
jangan sampai waktu kerja terlalu 
banyak diluangkan di mushola. 
“Mushola ini sungguh nyaman. 

Mudah-mudahan kita lebih 
khusyuk beribadah. Namun, 
kita harus ingat pekerjaan kita 
juga harus diselesaikan,” terang 
Suhartoko.

Mushola baru tersebut di-
leng kapi dengan 2 TV LED yang 
cukup besar untuk menampilkan 

Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko menandatangani prasasti Mushola Al Kautsar.

jadwal sholat, penggalan ayat – 
ayat Al- Quran ataupun informasi 
lainnya. Mushola juga memiliki  
satu pintu darurat berada di 
sebelah kanan depan berwarna 
merah yang dapat digunakan 
dalam keadaan genting.•aji 

HUtOMO PUtRa 

salatiGa – Dalam rangka 
memper ingat i  Paskah 2013, 
anggota Paduan Suara Nafiri Patra 
mengadakan kunjungan kasih ke 
Panti Asuhan Darma Bakti, Desa 
Sukorejo Bancaan Salatiga, pada 
4 April 2013.

Panti asuhan yang membina 42 
anak usia TK hingga SMA ini terdiri 
dari anak-anak yatim piatu maupun 
anak-anak yang pernah bermasalah 
dengan hukum.

Menurut Pendeta Napsun 
Setiono, pemimpin panti asuhan, 
pembinaan yang dilakukan terhadap 
anak-anak tersebut dilakukan 
dengan sederhana. 

Dalam kesempatan tersebut, 
Pendeta Napsun Setiono juga 
memberikan renungan singkat 
tentang Kasih Tuhan Yesus dengan 
sapaan “Damai, Tenteram, Sejahtera 
(Lukas 24 : 36-49).

Ia sangat berterima kasih atas 
kedatangan anggota Panduan 
Suara Nafiri Patra. “Ini merupakan 
berkat Tuhan, yang memang harus 
diwujudkan dengan perbuatan-
perbuatan nyata dari kita dengan 
rasa cinta kasih. Begitu juga dalam 
melaksanakan kegiatan pelayanan 
dimanapun, semuanya harus 
berjalan disertai dengan iman yang 
kuat,” ujar Pendeta Napsun.

Pada akhir acara diserahkan 
sumbangan kasih berupa uang 
Rp 7,5 juta, pakaian dewasa 
dan anak-anak, buku renungan 
harian, serta bingkisan alat-alat 

tulis dan kue-kue. Penyerahan 
dilakukan oleh pimpinan Nafiri 
Patra Yanti Dharmono dan diterima 
oleh sang pendeta.•Yanti DHaRMOnO
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kick off Project IaDMS
ciKaMPEK  –  Pada Kamis (4/4) fungsi Corporate Shared 
Service (CSS) Direktorat Umum bersama fungsi Fuel Marketing 
& Distribution Direktorat Pemasaran dan Niaga melaksanakan 
kick off proyek Integrated Automated & Data Management 
System (IADMS) yang berlokasi di Depot Cikampek, Jawa 
Barat. Kick off dihadiri oleh Direktur Umum, SVP CSS, SVP 
Fuel Marketing & Distribution, VP SPC-CSS, VP Supply & 
Distribution, GM Retail Marketing Region III, Direktur Operasi 
Patra Niaga dan tim project IADMS. Pelaksanaan kick off diawali 
dengan pengarahan dari Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko 
kemudian dilanjutkan dengan presentasi proyek oleh VP Shared 
Processing Centre Said Reza Pahlevy dan VP Supply and 
Distribution Alfian Nasution. Acara ditutup dengan kunjungan 
ke control room dan  fasilitas Depot Cikampek. Kegiatan ini 
merupakan bagian dari upaya CSS untuk terus memberikan 
service excellence, value added dan business driver kepada 
pelanggan guna mendukung pencapaian aspirasi Pertamina 
2025 sebagai Asian Energy Champion.•css

Tim Futsal Sekuriti korporat 
Juara I huT Sandi

 
jaKaRta – Tim Futsal Security Corporate Pertamina 
dibawah komando Andi Bardi Tonra dan Oficial Bpk 
Suwardi berhasil menyabet Juara I dalam rangka 
memperingati HUT Lembaga Sandi Negara yang ke 67.  
Setelah dalam babak final mengalahkan Tim Sandi BAIS 
TNI dengan skor 12-6,   tim berhak mendapatkan piala 
serta dana pembinaan sebesar 3 juta rupiah.  Sebelum 
melaju ke babak final, pada babak sebelumnya Tim 
Security mengalahkan Tim Kemhan 8-3, menang dari 
Tim Kemhan 8-3 dan melibas Tim LSN 6-2.  “Saya 
sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas 
prestasi yang telah diraih Tim Futsal Security,” kata 
Manager Security Yuandreas dalam acara penyerahan 
piala yang diserahkan oleh Asmen Sandi A.W.Heri 
Parwanto.•sEKURiti
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kerja Sama Pertamina 
dengan harvard
bOstOn –  Pada 9 April 2013 lalu, dilakukan 
penandatanganan Memorandum of Understanding 
(MoU) antara Pertamina dengan Harvard terkait 
Pertamina Corporate University. MoU tersebut 
ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan dan Graham T Allison sebagai Director of 
Belfer Center for Science and International Affairs.•bOD 
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Direktur Development
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Direktur Utama
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Maintenance Planning & Support 
Manager
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EDi sEMbiRinG
Turn Around Manager
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Pembukaan basket ball 
kilang cup Tahun 2013 
  
DUMai - Dalam rangka menyambut Kilang Cup ke 4 
tahun 2013, pada (4/3) di Lapangan Basket Bukit Datuk 
dilaksanakan pertandingan basket pekerja Pertamina 
RU II. Adapun peserta yang mengikuti pertandingan 
basket ini terdiri dari 10 kontingen. Acara dihadiri oleh tim 
manajemen, peserta, dan supporter yang datang untuk 
menyemangati tim yang bermain pada pembukaan 
turnamen basket ini. “Kemenangan bukan tujuan utama, 
yang terpenting adalah bagaimana kita dapat memupuk 
tali silaturahmi sambil bisa mendiskusikan pekerjaan dan 
tetap mengutamakan sportifitas serta kesehatan,” tutur  
SMOM  RU II Afdhal Marta. Mengawali pertandingan 
sore itu, sebagai juara bertahan Utilities melawan tim 
dari HOC yang di menangkan oleh Utilities. Selanjutnya 
pertandingan antara OM vs  Patra Sk.•RU iiFo
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127 anjungan Lepas Pantai 
PHE ONWJ Tersertifikasi SKKP

jaKaRta - Produksi minyak dan gas bumi 
(migas) Pertamina Hulu Energi West Madura 
Offshore (PHE WMO) kembali bertambah 
dengan mulai beroperasinya sumur PHE 
KE-38 B3. Sumur tersebut berproduksi 
sebesar 3.000 barel minyak per hari dan 1,7 
juta kaki kubik gas per hari. Saat ini, produksi 
blok WMO mendekati 17.000 barel per hari, 
diharapkan dapat terus naik sehingga dapat 
memenuhi target PHE WMO sebesar 20.500 
barel per hari pada tahun ini.

“Kita mengandalkan Pertamina untuk 
dapat meningkatkan produksi minyak nasional 
tahun ini,” kata Deputi Pengendalian Operasi, 
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK 
Migas), Muliawan di Jakarta, Selasa (9/4).

Produksi ini menunjukkan peningkatan 
sebesar 23 persen dibandingkan produksi blok 
WMO ketika diserahkan pengoperasiannya 
ke PHE WMO pada 7 Mei 2011 lalu, yaitu 
sebesar 13.725 berel per hari. Sumur PHE 
KE-38 B3 ini merupakan sumur ketiga dari 8 
sumur baru yang direncanakan di lapangan 
PHE 38B. Ketiga sumur baru tersebut telah 
memberikan kontribusi produksi sebesar 
10.000 barel minyak per hari BOPD  dan 11 
juta kaki kubik gas bumi per hari. 

Menurut Muliawan, rencana pengem-
bangan lapangan (plan of develop ment/POD) 
PHE 38B dianggap sebagai breakthrough 
project karena jangka waktu sejak pengeboran 
Eksplorasi hingga produksi pertama dicapai 
dalam 8 bulan 11 hari. “Apresiasi diberikan 
kepada PHE WMO yang telah menjalankan 
proyek ini dengan sangat baik,” katanya.

General Manajer PHE WMO, Bambang 
Kardono menjelaskan, pada kuartal pertama, 
kegiatan pengeboran di PHE WMO dengan 
empat rig berhasil menyelesaikan enam 
dari 21 sumur pengembangan dan tiga dari 
sembilan sumur eksplorasi yang direncanakan. 
Anjungan PHE 39 telah terpasang dan siap  
digunakan untuk  pengembangan sumur-
sumur PHE KE-39. “Diharapkan melalui sisa 
kegiatan pemboran sumur tersebut, target 
produksi sebesar 20.500 barel per hari dapat 
tercapai,” katanya.

Aktifitas lain yang mendukung produksi 
adalah penyelesaian penyambungan 
pipa baru 16 inci sepanjang 21 km yang 
menghubungkan anjungan baru yang telah 
selesai dipasang di PHE 39, PHE 54, PHE 
38B ke Poleng Process Platform. Pipa 
ini diharapkan dapat diselesaikan  pada 
Mei 2013, sehingga tambahan produksi 
dari sumur-sumur pengembangan yang 
baru dapat difasilitasi oleh jaringan pipa 
tersebut.•

PerTaMIna PeDuLI banJIr boJoneGoro
bOjOnEGORO - Banjir kembali menimpa Kabupaten Bojonegoro dan 
sekitarnya. Sebagian Desa dan Daerah seperti Kalitidu, Dander, dan 
Sumbertlaseh yang terkena imbas dari Banjir Bojonegoro ini merupakan 
Wilayah Kerja dari PT Pertamina EP Cepu (PEPC). PT Pertamina EP 
Cepu bersama dengan PT Pertamina EP dan CSR PT Pertamina 
(Persero) mencoba untuk meringankan beban para korban banjir 
dengan memberikan bantuan berupa 1000 bungkus nasi bungkus dan 
2000 paket sembako. Penyerahan secara simbolis oleh Direktur Utama 
PEPC  Amril Thaib Mandailing pada 11 April 2013 ini kepada Pemerintah 
kabupaten Bojonegoro yang disaksikan oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto 
di Kantornya. Diharapkan dengan bantuan nasi bungkus dan sembako ini 
para pengungsi dapat terbantu sedikit untuk kebutuhan bahan makanan 
yang sulit didapat dalam keadaan seperti sekarang ini.•PEPc

bOGOR - Pada 14 Maret 2013 
Direksi, Tim Management, Para 
Manager Kantor Pusat dan 
Cabang serta Direktur Anak 
Perusahaan melaksanakan 
Rapat Kerja disertai Outbond 
Tim Building selama dua hari 
dengan jadwal acara yang 
cukup padat. 

Salah satu agenda Rapat 
Kerja kali ini adalah pemaparan 
Kinerja perusahaan di tahun 
2012 serta Tantangan dan 
Target Kinerja 2013. Pada 
tahun 2012 PTK membukukan 
laba bersih sebesar Rp 44,97 
miliar (audited). Sedangkan 
untuk tahun 2013 seluruh 
a u d i e n c e  m e n y a t a k a n 

jaKaRta - Beroperasi di 
laut Jawa Barat yang mem-
bentang dari utara Cirebon 
hingga Kepulauan Seribu, 
PT Pertamina Hulu Energi 
Offshore North West Java 
(PHE ONWJ) memiliki tan-
tangan besar bagaimana 
mengelola fasilitas yang sudah 
berumur lebih dari 30 tahun 
secara aman. 

Berbagai upaya dilakukan 
untuk menjawab tantangan 
tersebut, semata karena 
keselamatan kerja merupakan 
yang utama. Salah satu upa-
ya yang di lakukan un tuk 
memastikan bahwa anjungan 
lepas pantai milik ONWJ benar-
benar layak dan aman untuk 
dioperasikan adalah dengan 
melakukan sertifikasi. 

Ser t i f i ka t  Ke layakan 
Konstruksi Platform (SKKP) 
a d a l a h  s e r t i f i k a t  y a n g 
dikeluarkan oleh Direktorat 
Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
setelah diadakan pemeriksaan 

teknis atas platform baik yang 
sedang didirikan ataupun  
yang sudah berdiri sebelum 
b e r l a k u n y a  P e r a t u r a n 
Menteri, seperti tercantum 
pada  PP.  NO 05 /P /M/
PERTAMBANGAN/1977.

Tu juan ser t i f i kas i  in i 
adalah untuk memastikan 
bahwa desain, kalkulasi, 
pemasangan peralatan dan 
instalasi telah memenuhi 
standar, serta peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku dan pada akhirnya 
adalah memastikan bahwa 
platform aman dan layak 
untuk beroperasi .

“Sertifikasi ini menunjukkan 
bahwa PHE ONWJ sangat 
memperhatikan kepatuhan 
pada peraturan pemerintah 
c/q Dirjen Migas dan aspek 
keselamatan kerja meskipun 
usia anjungan sebagian sudah 
berumur lebih dari 30 tahun. 
Terima kasih atas kerja keras 
rekan-rekan yang mewujudkan 

sertifikasi ini,” tutur Eksekutif 
VP/GM PHE ONWJ Jonly 
Sinulingga.

Upaya tersebut mem-
buahkan hasi l .  Satu per 
satu anjungan mendapatkan 
sertifikasi. Direktur Teknik dan 
Lingkungan, Ditjen Migas, Edi 
Purnomo telah menyetujui 
dan menandatangani SKKP 
Minyak dan Gas Bumi di 
Daerah Lepas Pantai untuk 
anjungan  PHE ONWJ. 

SKKP ini diterbitkan dengan 
syarat semua rencana kerja 
perbaikan anjungan termasuk 
perbaikan struktur bawah 
airnya dapat dilaksanakan 
sesuai dengan jadwal dan 
komitmen yang telah diajukan 
oleh Kepala Teknik Tambang 
PHE ONWJ.

Pada tahun 2012, jumlah 
SKKP yang berhasil diperoleh 
ONWJ untuk 113 anjungan, 
dimana merupakan milestone 
dan pencapaian yang luar 
biasa untuk License to Operate 

yang tidak pernah dicapai 
ONWJ sebelumnya. Triwulan 
pertama tahun 2013 ini sudah 
bertambah lagi  sertifikasi 
untuk 14 anjungan sehingga 
total SKKP yang dimiliki sudah 
sebanyak 127 anjungan yang 
bersertifikat. 

“Upaya kami tidak berhenti 
disini. Manajemen meminta  
kepada rekan-rekan yang 
bekerja di anjungan, untuk 
mengikuti prosedur yang ada, 
karena SKKP ini dapat ditinjau 
kembali apabila dikemudian 
hari terdapat hal-hal yang 
menyebabkan platform tidak 
layak dan tidak aman untuk 
dioperasikan,” tutur Jonly.

Ditjen Migas akan terus 
memantau bagian yang ha-
rus diperbaiki sesuai jad-
wal yang telah diajukan, 
dan sewaktu-waktu bisa 
men cabut SKKP bila PHE 
ONWJ tidak melaksanakan 
program perbaikan anjungan 
dimaksud.•PHE Onwj

“sanggup” untuk mencapai  
target Rp 97,4 miliar. Angka 
yang cukup menantang, itu 
berarti dua kali lipat lebih dari 
tahun 2012.

Sete lah  pemaparan, 
acara dilanjutkan dengan 
penandatanganan KPI dan 
Pakta Integritas mulai level 
General Manager hingga level 
Manager disaksikan oleh 
Direksi PTK. Ini merupakan 
bukti komitment bersama 
untuk mencapai target 2013 
dan melaksanakan tata kelola 
perusahaan yang baik.

M e n t a r i  p u n  b e l u m 
bersinar,  kegiatan para 
pimpinan PTK di lokasi sudah 

dimulai. Kali ini giliran outbond 
tim building dilaksanakan 
area open air sekitar tempat 
pelaksanaan. Setelah tenaga 
dan p ik i ran d iu j i  da lam 
kegiatan tersebut secara 
bersamaan, sebuah kanvas 
putih berisikan kesepakatan 
bersama Direksi, Manajemen 

dan seluruh pimpinan unit 
j uga  anak  pe rusahaan 
ditandatangani satu persatu 
secara bergantian di hadapan 
Pres ident  D i rector  PTK 
Ahmad Bambang. Sebuah 
kom i tmen  un tuk  t e tap 
berupaya mencapai target 
laba 2013.•PtK
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Pertamax Motivamor roadshow 
di universitas Padjajaran

Fo
to

 : 
W

A
H

Y
U

 N
U

G
R

A
H

A

rakor asset Management 2013

banDUnG – Terus mem-
promosikan dan mengakrab-
kan  p roduknya  kepada 
masyarakat, Pertamina meng-
gelar Pertamax Motivamor 
Roadshow, sebuah acara 
motivasi berbumbu humor 
yang diisi oleh brand endorser 
program tersebut,  Tukul 
Arwana dan sebagai host 
Chintya Sari, pada Kamis (4/4), 
di Bale Santika, Universitas 
P a d j a d j a r a n  ( U n p a d ) , 
Jat inangor. Dalam acara 
tersebut Tukul membagi kisah 
perjuangannya dari pu tus 
sekolah sampai bisa sukses 
seperti sekarang ini.

Ia juga bercerita ten-
tang pengalamannya meng-
gunakan BBM. “Waktu masih 
susah, motor saya pakai 
Premium. Tapi brebet terus.
Akhirnya saya memberanikan 
diri pake Pertamax. Wussss 
jarang masuk bengkel lagi.
Pertamax kan gak disubsidi. 
Jadi secara gak langsung 
saya didoakan jadi orang kaya. 
Kalau  Premium kan disubsidi, 
berarti dia harus dibantu. 
Enak mana? Membantu atau 
dibantu? Membantu kan? 
Makanya pakailah Pertamax,” 
tutur Tukul.

Dalam acara tersebut, 
s e l a i n  m e n g a k r a b k a n 
produk Pertamax, Tukul juga 
selalu memberikan selipan 
nasihat dan motivasi ke pa ra 

lOMbOK - Untuk menyatukan Visi dalam 
pencapaian Kontrak Manajemen 2013 
yang diantara adalah kegiatan aset (Portal 
Kementerian BUMN, Optimalisasi Aset, 
dan Energy Efficiency Improvement), fungsi 
Asset Management menyelenggarakan 
Rapat Koordinasi Asset Management 2013 
pada 27-28 Maret 2013 di Hotel Santosa, 
Senggigi Lombok.

Rapat Koordinasi tersebut diikuti perwakilan-perwakilan Fungsi Asset Management dan 
Fungsi Legal dari setiap Unit operasi Direktorat Pengolahan dan Direktorat Pemasaran, serta 
dihadiri Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko dan VP Asset Management Gathot Harsono. 

Direktur Umum dalam arahannya menyampaikan terima kasih kepada unit-unit operasi yang 
telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Asset Management di tahun 2012 dan dukungan 
yang diharapkan dari unit-unit operasi untuk pencapaian kinerja Asset Management di tahun 2013 
yang beberapa diantaranya merupakan Kontrak Manajemen kepada Pemegang Saham.

Momentum Rapat Koordinasi tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan apresiasi 
kepada beberapa unit. Yaitu  Marketing Operation Region VII sebagai Pencatatan Data Terbaik, 
RU V sebagai Monetisasi Aset Terbaik,  Marketing Operation Region IV sebagai Inisiatif Terbaik, 
RU III sebagai Awareness Terbaik, Marketing Operation Region I sebagai Sertifikasi Terluas, RU 
IV sebagai Sertifikasi Terbanyak,  dan RU VI sebagai Energy Efficiency Terbaik.

Sebagai bukti komitmen bersama dalam mendukung peningkatan kinerja Asset Management, 
dilakukan penandatanganan Piagam Lombok oleh semua peserta Rapat Koordinasi Asset 
Management tersebut. Yaitu, (1) bersinergi dalam penyelesaian sertifikasi, divestasi, dan 
optimalisasi aset antara pusat dan unit; (2) proaktif menyelesaikan permasalahan aset pusat 
dan unit; dan (3) menyukseskan kebijakan Asset Management.

Rapat Koordinasi tersebut diharapkan tercipta komunikasi yang lebih baik antara fungsi Asset 
Management Pusat dengan Fungsi Asset Management dan Fungsi Legal di Unit Operasi.•Fs

mahasiswa Unpad.
Dalam kesempatan yang 

sama, Commercial Retai l 
Fuel Marketing Pertamina 
Waljiyanto puas melihat animo 
mahasiswa yang datang. ”Hari 
ini luar biasa. Animo mahasiswa 
luar biasa. Alhamduli l lah, 
singkat kata Motivamor ini 
adalah dedikasi Pertamina 
untuk sharing kepada kawan-
kawan tentang perkembangan 
Pertamina,” ujar Waljiyanto.

Tak ketinggalan dalam 
acara tersebut Vice President 
Corporate Communication 
Pertamina Ali Mundakir juga 
memberikan motivasi kepada 
mahasiswa Unpad bagaimana 
menjadi sukses melalui jalur 
formal seperti pendidikan 
yang sedang mereka tempuh. 
“Nilai-nilai yang ditanamkan 
mas Tukul sebetulnya bisa 
dirangkum dalam tiga hal. 
Yaitu, kompetensi, attitude dan 
integritas,” ujar Ali. 

Al i  juga menekankan, 
agar para mahasiswa dapat 
membangun kompetensinya 
baik secara formal maupun 
informal. “Kalau formal bisa 
di Unpad seperti sekarang, 
sedangkan informal seperti 
mas Tukul, belajar di UAI. 
Universitas Alam Indonesia. 
Jadi, di dunia pendidikan 
maupun dunia kerja, coba-
lah  marke t ing  yourse l f , 
memasarkan diri kita,” terang 

Ali.
“Dan ingatlah,  kesuksesan 

tidak bisa ditempuh dalam satu 
malam. Itu proses. Ini yang 
sering dilupakan generasi anak 
muda sekarang. Apa yang 
dilakukan mas Tukul adalah 
kehidupan yang riil proses 
yang nyata. Dan kita bisa 
belajar darinya,” tambahnya.

 Program “Per tamax 
Motivamor Roadshow”, me-
rupakan program motivasi yang 
dikemas unik berbasis humor 
bersama komedian kenamaan 
Tukul Arwana di tiga kota 
besar di Indonesia. Program 
yang diluncurkan pada  (3/4) 
lalu menjadi salah satu bentuk 
kontribusi Pertamina secara 
aktif dan berkesinambungan 
menyebarkan edukasi positif 
kepada  generas i  muda 
sebagai rantai perubahan 
dengan harapan terbentuknya 
generasi muda berkarakter 
yang menjunjung tinggi nilai-
nilai luhur seperti berintelektual 
tinggi. 

Tukul menjadi pembicara 
di tiga perguruan tinggi di 
Bandung, Yogyakarta, dan 
Surabaya. Setelah  Unpad,  
Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta (8 April) dan 
Universitas Air langga 
Surabaya (18 April) dengan 
mengusung topik “Sukses 
Adalah Proses”.•aji HUtOMO 

PUtRa/saHRUl HaEtaMY anantO

VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir bersama Tukul Arwana memberikan motivasi kepada mahasiswa 
Universitas Padjajaran.
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aSF-05 Digunakan 
di Lapangan PPeJ

komitmen Pertamina Dirikan SPDn

jaKaRta –  Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) 
telah meminta Pertamina  
untuk mencukupi kebutuhan 
solar bagi masyarakat di 
wilayah Karawang dengan 
mendirikan SPDN (Solar Paket 
Dealer Nelayan). Hal ini terkait 
banyaknya tengkulak dan 
jauhnya lokasi SPBU yang 
berimbas kepada tingginya 
harga solar eceran.

Pe r nya taan  te rsebu t 
d isampaikan  SBY saat 
meninjau Kampung Nelayan 
di Dusun Pasir Putih, Desa 
Sukajaya Kecamatan Cilamaya 
Kulon Kabupaten Kerawang, 
Jawa Barat, Selasa (16/4).  Turut 
mendampingi SBY, Menteri 
Kelautan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Syarif Tjitjip 
Sutardjo, Menteri Koperasi 
dan UKM Syarief Hassan, 
Seskab Dipo Alam, Menteri 
BUMN Dahlan Iskan, Wagub 
Jabar Dede Yusuf, Bupati 
Karawang Ade Swara, serta 
Direktur Pemasaran dan Niaga 
Pertamina Hanung Budya.

SBY  yang didampingi Ibu 
Ani Yudhoyono memantau 
proses bongkar hasil laut hingga 

Barat, dan Sumatera. 
Menanggapi hal tersebut, 

General Manager Marketing 
Operation Region III Hasto 
Wibowo mengatakan, Per-
ta mina memang sudah me-
rencanakan membangun 
SPDN di daerah Dusun Pasir 
Putih yang dinilai strategis.
Pertamina juga sudah berkoor-
dinasi dengan TPI setempat. 

Namun, ia menambahkan 
kini keputusan akhir ada di 
Dinas Kelautan dan Per-
ikanan (DKP) yang berhak 
mengeluarkan izin pendirian 
SPDN di lokasi Dusun Pasir 
Putih.”Semua tergantung DKP, 
Dinas Kelautan Perikanan, 
karena penunjukan titik lokasi 
SPDN itu dari DKP. Kalau 
Pertamina ya meneruskan 
progress pembangunannya,” 
kata Hasto Wibowo.

susahnya mendapatkan 
solar di Kampung 
nelayan  Dusun Pasir 
Putih, Karawang bukan 
karena tidak ada pasokan. 
namun karena jauhnya 
lokasi sPbU dari tempat 
mereka.
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Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdialog dengan nelayan Dusun Pasir 
Putih, Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang.

pelelangan ikan. Kemudian 
bersama rombongan, SBY 
menyaksikan pengolahan 
ranjungan dan menyempatkan 
berdialog dengan masyarakat 
nelayan setempat. 

“Masyarakat disini cuma 
ingin satu. Ingin didirikan 
SPDN karena sulit mencari 
solar di sini. Bukan karena 
langka pasokannya, tapi jarak 
dari Dusun ke SPBU, itu 12 
Km,” ungkap Waryono, salah 
satu perwakilan warga, yang 
juga menjabat Wakil Manajer 
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  
Pasir Putih.

Waryono memaparkan, 
jauhnya jarak ke SPBU beraki-
bat kepada kurang efektifnya 
waktu dan membengkaknya 
pengeluaran operasional 
nelayan. Akhirnya mau tidak 
mau para nelayan memilih 
membeli di tengkulak dengan 
harga yang lebih mahal yaitu 
berkisar Rp 5.000 - Rp 6.000, 
dari harga normal Rp 4.500 
per liternya. 

“Ini akan berpengaruh 
pa da harga jual ikan. Kalau 
ada SPDN,  otomatis bisa 
ringan perbekalannya,” kata 
Waryono.

Rata-rata kebutuhan 228 
nelayan di dusun pemasok  ikan 
Rajungan, Pancing Rawai, dan 
Cunang ini se kitar 164 ribu liter 
setiap bulan. Tingginya angka 
konsumsi tersebut karena 
jauhnya daerah jelajah para 
nelayan untuk mencari ikan 
yang mencakup Kalimantan 

GenTa300k
Berbagai literatur dan fakta lapangan mewartakan informasi 
bahwa produksi minyak melalui sembur alami (natural flow) 
dari dalam tubuh batuan reservoir tak pernah melebihi 
setengahnya. Maksimum tingkat pengurasan pada umumnya 
berkisar sekitar 30 s/d 40 % saja, dari jumlah sumber daya 
minyak bumi yang tersedia. Maka, untuk menguras cadangan 
sisa yang notabene masih diatas 60% itu digunakan berbagai 
metode sebagai upaya meningkatkan recovery factor. Metode 
yang ampuh untuk tujuan peningkatan recovery faktor dewasa 
ini adalah improved oil recovery dan enhanced oil recovery 
(I/E-OR), atau biasa disebut tertiary recovery. 

Berpijak pada kalkulasi serta pengalaman dalam mengelola 
lapangan-lapangan aset produksi selama ini, manajemen 
Direktorat Hulu Pertamina mengintrodusir Brigade 200K. 
Yaitu suatu gugus tugas yang dengan terintegrasi mengawasi, 
memfasilitasi, dan mengakselerasi seluruh proses berjalan, 
baik teknis maupun non teknis sehubungan dengan upaya 
perolehan tambahan produksi minyak di luar target biasa 
sebesar 200 ribu BOPD. 

Kiat, taktik, jurus, dan strategi yang digunakan untuk pe-
nambahan produksi minyak dimaksud adalah  melalui metode 
I / EOR. Metode tersebut dipilih bukan lewat cara undian adu 

Menjaring Inspirasi Tingkatkan Produksi
keberuntungan, tapi diputuskan setelah melewati sekian banyak 
studi, evaluasi, dan telaah yang mendalam terhadap kisah-kisah 
sukses negara lain dalam meningkatkan produksi migasnya. 
Salah satu kisah sukses yang menginspirasi upaya peningkatan 
produksi Pertamina adalah, penerapan metode Injeksi Air di 
Lapangan Ekofisk, Norwegia.
 

                                
Lapangan Ekofisk, terletak di lepas pantai Norwegia. Ladang 
minyak tersebut mulai berproduksi pada 1971 dari lapisan 
batugamping kapuran (chalky limestone) yang getas dan bersifat 
kurang permeabel, itu mencapai puncak sebesar 675 ribu BOPD 
di 1980. Karena produksinya terus menurun drastis hingga 60% 

dari produksi tertinggi itu, kemudian dilakukan serangkaian 
pilot test untuk menaikkan recovery factor. Uji coba dimaksud 
dimulai  sejak 1987 menggunakan metode injeksi air yang 
kemudian disusul dengan pengeboran horizontal di era 1990-
an. Pada akhir 1990 mulai diinjeksikan 900 ribu barel air per 
hari yang diturunkan secara berangsur hingga   tingkat 500 
ribu barel air per hari. Strategi itu berhasil menjaga tingkat 
produksi pada kisaran 336-417 ribu BOPD sampai saat 
ini sebagaimana terlihat dalam profil produksi di bawah ini. 
Diperkirakan periode eksploitasi Lapangan Ekofisk masih 
berlanjut hingga akhir 2045.•bc/Rnb

Anjungan Lapangan Ekofisk, Norwegia   

bOjOnEGORO - Sebagai wujud brand awareness atas 
produk-produk Pertamina sekaligus siner gi korporasi 
dengan Anak Perusahaan, JOB Pertamina – Petrochina 
East Java (PPEJ) menginiasi penggunaan produk 
Smooth Fluid-05 (SF-05) di lingkungan PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE). Produk SF-05 digunakan sebagai 
salah satu komponen pembuatan lumpur minyak (Oil 
Base Mud) untuk keperluan pengeboran di lapangan 
Sukowati, Bojonegoro Jawa Timur. 

Pada tahap awal, saat proses pengeboran di 
Sumur Sukowati #17, aplikasi SF-05 dilakukan secara 
mixing bersama Base Oil impor yang selama ini dipakai 
dalam pembuatan Oil Base Mud (OBM). Namun,  
perkembangan berikutnya penggunaan Base Oil impor 
tersebut dikurangi secara bertahap. Dan pada akhirnya, 
SF-05 diaplikasikan 100%  pada pengeboran di Sumur 
Sukowati # 24, tanpa campuran Base Oil impor.  “Sejauh 
ini tidak ditemui kendala dan kesulitan apapun dalam 
pembuatan OBM menggunakan SF-05, ” tutur Liquid 
Mud Plant Supervisor COSL Muhammad Gega. 

Hal tersebut disepakati Mud Engineer COSL, 
Fachrony K. “Meskipun dengan kandungan 100% SF-
05 dalam lumpur OBM, tidak ada masalah atau kendala 
teknis dalam proses pengeboran. Aktifitas pengeboran 
pun berjalan lancar. Ini membuktikan kualitas SF-05 tidak 
kalah dibandingkan produk impor,” jelasnya. Bahkan 
terdapat keunggulan teknis SF-05 dibandingkan produk 
impor. “Kami lebih mudah membersihkan alat pemboran 
dari lumpur dan bau lumpur jauh lebih soft/friendly saat 
digunakan SF-05,” Fachrony menambahkan.

Dalam rangka after sales services aplikasi SF-05 di 
Lapangan Pengeboran PPEJ, telah dilakukan witness 
bersama dari tim teknis SF-05 yang melibatkan Fungsi 
Petrochemical Trading, Fungsi Research & Development, 
dan tim teknis agen SF-05 ke Sumur Sukowati #24 
pada 26 Maret 2013 lalu dipimpin oleh Special Chemical 
Manager Adi Haryono. Ia sangat mengapresiasi 
keputusan yang diambil PPEJ untuk menggunakan 
100% SF-05 dalam proses pengeboran di Sumur 
Sukowati #24. “Semoga hal ini dapat diikuti oleh unit-unit/
JOB PT PHE lainnya untuk menggunakan SF-05. Seperti 
halnya, seluruh lapangan PEP telah menggunakan SF-
05,”  tambahnya•OOs KOsasiH/PEtROcHEMical tRaDinG
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Namun demikian Pertamina 
tetap bergerak cepat dengan 
menggelontorkan solusi baik 
jangka pendek maupun jangka 
panjang. Setidaknya 10 drum 
solar berisi masing-masing 
200 liter dengan bobot total 
keseluruhan mencapai dua 
ton telah disediakan Pertamina 
di TPI Pasir Putih dan 2 
Alat Pemadam Api Ringan 
(APAR). Para nelayan bisa 
membeli  solar dengan harga 
Rp 4.750 per liter. Pertamina 
menyediakan drum-drum solar 
bekerja sama dengan koperasi 
dan Himpunan Dana Nelayan.

“Kami  sangat  meng-
harapkan kerja sama pem-
da setempat untuk mem-
perbaiki akses jalan agar bisa 
dilalui mobil tangki tangki 
Per tamina berbobot 16 KL.” 
tegasnya.•saHRUl HaEtaMY anantO


