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Hingga jelang akhir 2014, Pertamina terus menjadi perhatian
komunitas pasar uang global. Dari sekitar 600 pemegang obligasi
global (bondholders) Pertamina di seluruh dunia, Perusahaan
melalui Fungsi Investor Relations telah melakukan interaksi
langsung dengan lebih dari 50% bondholders tersebut hingga
akhir tahun 2014. Tidak hanya dengan bondholders, juga
komunikasi dengan Lembaga Pemeringkat (Rating Agencies) dan
institusi keuangan global yang memandang Pertamina sebagai
benchmark bagi industri maupun perekonomian Indonesia. Adalah
suatu catatan positif, bahwa Pertamina dinilai sebagai pusat
ilmu pengetahuan (center of knowledge) karena luasnya lingkup
kegiatan bisnis Pertamina. Beberapa pertanyaan umum yang
sering muncul tidak hanya seputar industri energi konvensional
(migas), namun informasi lain seperti biosolar, prospek energi
baru dan terbarukan, bahkan hingga pertanyaan arah kebijakan
Pemerintah dan dampaknya bagi pelaku bisnis.

AUDIENSI DENGAN KPK. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto memberikan keterangan pers usai bertemu dengan pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Senin (22/12/2014). Dwi mendatangi KPK untuk melakukan audiensi dan konsultasi terkait pencegahan
korupsi untuk membangun Pertamina ke depan yang lebih baik.

	
  

Lima topik utama yang menjadi perhatian investor global
Pertamina (investor’s concerns) tahun 2014:
• Kebijakan Pemerintah Indonesia: arah kebijakan migas
nasional, kontribusi Pertamina dalam penerimaan negara,
subsidi BBM, dan peran Pertamina dalam kedaulatan energi
Indonesia
• Hulu: migas, energi baru terbarukan, potensi akuisisi lapangan
migas di dalam negeri, dampak shale gas, kegiatan ekspansi
dan rencana akuisisi Pertamina di mancanegara
• Hilir: upaya peningkatan kompleksitas kilang, arus minyak,
penyaluran BBM, biosolar, infrastruktur Pertamina, dan ke
siapan kompetensi Pertamina di bisnis hilir
• Keuangan: efek penurunan harga minyak dunia terhadap
kinerja keuangan hulu dan hilir, modal kerja dan struktur pen
danaannya, performa kinerja keuangan, dan kesehatan finansial
Pertamina
• Investasi : rencana, progres investasi Pertamina, dan para
meternya
Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tentu diperlukan
kualitas respon yang komprehensif dan strategis. Namun, azas
pengelolaan informasi senantiasa dilakukan dengan memilih
jawaban yang tidak merugikan Perusahaan. Hal-hal ini penting
bagi Perseroan guna memperoleh penilaian bisnis yang wajar
dari investor global. Selain itu, bondholders akan terus memberi
kredibilitas positif bagi Perseroan dan dapat mempermudah
Pertamina dalam mengakses pendanaan eksternal ke depan.
Disimpulkan, masuknya Pertamina dalam obligasi global sejak
tahun 2011 membuat nama Pertamina di kancah internasional
telah berkibar. Semakin banyak pihak yang paham bisnis dan
ekspansi Perusahaan, sejalan dengan upaya kedaulatan energi
negeri. Pertamina pun mulai dinilai setara dengan perusahaan
publik global, dipercaya sebagai perusahaan energi yang kredibel
dari Tanah Air.•  
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
sustainability
report award 2014
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
untuk pertamina

Program Budaya Harus Berdampak
Terhadap Proses Bisnis
Manajemen Pertamina

mengajak seluruh pekerja
berkomitmen untuk

memperbaiki kinerja

sehingga proses bisnis
bisa tumbuh lebih baik
lagi.

JAKARTA – Senior Vice
President HR Development
Pertamina, Insan Purwarisya
L. Tobing, mengimbau ke
pada seluruh pekerja untuk
menjadi role model, dari
kultur yang ada di Pertamina.
Pekerja diharapkan juga bisa
menjadi supporter aktif untuk
terus menumbuhkan sense
of crisis, atas peran-peran
yang belum pernah diambil.
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“Perubahan yang paling ber
hasil adalah bila kita berhasil
menciptakan role model,”
kata Insan, dalam pidato
sambutannya di acara
Forum Budaya 2014, yang
berlangsung pada Senin
(22/12), di Gedung Utama
Pertamina.
Menurut Insan, sedianya
setiap pekerja bisa saling
memberikan contoh, saling
menginspirasi satu sama
lain. Karena tantangan ke
depan akan semakin sulit,
ia mengajak seluruh pekerja
bersama-sama berkomitmen
membawa perubahan ini
untuk memperbaiki kinerja
sehingga proses bisnis bisa
tumbuh lebih baik lagi.

Kiprah Anak Perusahaan :
pt pertamina retail kerja
sama dengan dealgoing.com

“Yang paling penting adalah
program budaya yang akan
digiatkan harus berdampak
ke proses bisnis, sehingga
ada tahapan selanjutnya.
Dengan begitu peran pegiat
budaya akan semakin luas
dan menantang, mencakup
integrasi seluruh budaya yang
ada, sehingga harus lebih
masif dan mengedepankan
sinergi,” ujar Insan.
Hingga kini, employee
engangement Pertamina
kian baik. Hal ini terlihat
dari kenaikan angka pen
capaiannya setiap tahun.
Pencapaian tersebut tidak
lepas dari kontribusi dari
setiap pekerja. Namun Insan
mengingatkan jajarannya,
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agar tidak berpuas diri.
“Jangan lupa, PR kita ke
depan semakin berat, tugas
ke depan semakin berat.
Program-program ini harus
kita bangun, dimana kita juga
harus menghilangkan silosilo antar Fungsi,” ungkap
Insan.
Untuk menginternalisasi
nilai-nilai perusahaan (6C),
Direktorat SDM telah mela
kukan berbagai program
dan kampanye agar tata nilai
6C bisa menjadi top mind di
benak setiap pekerja.
Menurut Manager Culture
and Tranformation Changing
Pertamina, Ernie D. Ginting,

Bersambung ke halaman 14

Utama :
pertamina kembali dinobatkan
sebagai indonesia trusted company
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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ahmad bambang
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MISI

Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat

Foto : KUNTORO

yang terpenting,
kita SIAP
Pengantar Redaksi :
Pertamina kembali ditunjuk oleh BPH Migas untuk tugas
menyediakan dan mendistribusikan BBM Bersubsidi tahun
2015, bersama dengan satu badan usaha lain. Dari total 46 juta
KL, maka jatah Pertamina ialah 45.355.000 KL, dengan rincian
Premium (mogas 88) sebesar 29.460.000 KL, Kerosene 850.000
KL, dan minyak Solar 15.045.000 KL. Selain itu, Pertamina
wajib menyisihkan 2% minyak Solar dan 2% bensin Premium
sebagai cadangan. Pertamina juga harus menyiapkan sistem IT
yang terpadu yang dapat merekam data konsumen dan volume
penyaluran untuk setiap konsumen secara online. Energia Weekly
menemui Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang
sebelum libur Natal untuk menanyakan kesiapan Pertamina.
Berikut petikannya.
Pertamina kembali ditunjuk untuk menyediakan dan
mend istribusikan BBM PSO tahun 2015. Bagaimana
pendapat Anda? Pertama, soal jumlah kuota. Kuotanya masih
sama, 46 juta KL. Jatah Pertamina itu 45. 355.000 KL. Kalau
dari sisi jumlah sama, dan kami yakin dengan jumlah itu bisa
tercukupi. Karena dengan harga Pertamax yang agak mepet
dengan Premium, terjadi peralihan konsumen dari Premium ke
Pertamax, sehingga kuota Premium akan sisa. Tetapi dengan
harga Solar industri dan ekonomi masih cukup jauh, kami
khawatir kuota Solar akan terlewati.
Ini pe-er kami untuk ke BPH Migas dan Ditjen Migas,
termasuk Kementerian ESDM, bagaimana supaya kuota 46 juta
KL itu, adalah total. Tidak perlu dirinci, artinya boleh fleksibel
untuk rinciannya, supaya tidak terjadi lebih satu, kurang satu,
lalu kita minta penyesuaian.
Yang kedua, permintaan agar disisakan 2% setiap bulan,
untuk Solar dan Premium. Tujuannya supaya ada sisa kuota
di peak season, seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru, untuk
cadangan kalau terjadi peak season tadi. Stok itu yang kemudian
kita lepas di saat puncak itu.
Yang ketiga ialah memanfaatkan IT. Diharapkan seperti dulu
Pertamina punya rencana RFID, tetapi belum berjalan lancar.
Kemudian kami berhasil menerapkan kerjasama dengan bank,
yaitu BRI, untuk SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan)
dengan model kartu, itu pun bisa. Diharapkan dengan adanya
RFID dan kartu yang bekerjasama dengan bank, subsidi bisa
dikendalikan.
Hampir setiap tahun, persoalan dan kendalanya sama
saja. Apa ada solusi atau inovasi untuk mengatasinya?
Apalagi mengingat konsumsi BBM terus meningkat.
Disitulah perlunya kampanye selama model dan kondisi
lingkungan tidak berubah. Demand naik, kuota turun. Secara de
facto, bicara kebutuhan, pasti naik, sementara kuota dibatasi dan
cenderung turun. Di sini yang pertama harus dilakukan adalah
adanya suatu framework atau peraturan, siapa yang sebetulnya
boleh mendapat subsidi. Dengan kata lain, subsidi itu untuk siapa.
Kalau aturan itu ada, sistem apapun yang kita gunakan akan
enak. Misalnya kita mau pasang RFID. Sebetulnya yang perlu
RFID itu siapa? Apakah mobil mewah perlu dipasangi RFID?
Kalau konsepnya subsidi itu untuk rakyat yang kurang mampu,
mestinya kita batasi pada angkutan umum, sepeda motor,
mikrolet, bus kota, transportasi umumlah. Itu mudah dipantau.
Tetapi kalau Mercy atau Alphard, apakah wajar dipasangi RFID?
Nah, aturan itu yang belum ada. Artinya belum tegas,
Pemerintah (cq. ESDM) menetapkan bahwa subsidi itu hanya

untuk yang ini, ini dan ini… Kalau itu ada aturannya, akan jauh
lebih mudah. Dengan demikian tujuannya jelas, hanya yang
berskala kecil yang dikasih kartu kendali atau RFID.
Yang kedua, pemerintah harus secara bertahap memikirkan
konsep subsidi, apapun itu, bukan dalam bentuk barang. Jadi
subsidi harus mulai dipikirkan memang untuk langsung diberikan
kepada masyarakat. Di negara mana pun, subsidi langsung
kepada rakyat dalam bentuk social security card, bukan dalam
bentuk barang. Karena kalau dalam bentuk barang, barang itu
dijual, pasti ada selisih harga, ada disparitas harga, yang rentan
terhadap penyelewengan. Kalau diberikan gratis, seperti raskin,
kan juga diselewengkan.
Sebetulnya pemerintah dengan Kartu Keluarga Sejahtera
sudah mengawali social security card. Nah, seharusnya semua
subsidi ditumpangkan saja di situ. Apakah subsidi BBM, subsidi
beras, tinggal siapa yang berhak saja.
Tadi disebutkan soal kampanye hemat energi. Apakah
ini tidak kontradiktif dengan bisnis Pertamina? Itu bagian
dari tantangan kita, Pertamina, sebagai perusahaan energi. Jadi
yang pertama dalam kaitan dengan BBM, demand terhadap BBM
PSO itu berkurang dan diharapkan larinya ke BBM Non-PSO.
Artinya, secara total tetap bertambah. Tetapi secara proporsi
BBM ini tidak lagi tumbuh terus. Persentasenya menurun dengan
adanya energi-energi bauran yang lain. Makanya Pertamina
juga harus main di gas untuk transportasi, kemudian energi
lainnya harus dikembangkan, seperti CBM, geothermal, algae,
dan lainnya.
Semua harus bisa dimanfaatkan untuk transportasi
publik? O, ya harus bisa dan selain transportasi juga ke industri
dan power.
Apakah situasi masih akan sama tahun 2015 setelah
keluar rekomendasi tim Reformasi Tata Kelola Migas? Nah
itu yang perlu dilihat ke depan, sebagai gambaran bersama,
situasi akan berbeda di tahun 2015. Kemungkinan dengan kuota
seperti itu, tidak naik jumlah kuotanya. Kalau pun naik, kita yakin
tidak lewat mengingat terjadi perpindahan konsumsinya.
Situasi masih ramai dengan adanya rekomendasi Tim
Reformasi Tata Kelola Migas dimana RON 88 diminta dihapuskan.
Posisi Pertamina dalam hal ini, bahwa rekomendasi itu diusulkan
kepada Pemerintah. Kalau Pemerintah setuju, ya siap atau tidak
siap, kita harus siap karena kita kan bagian dari Pemerintah. Kita
memang BUMN, tetapi 100% milik Pemerintah. Yang terpenting,
bagaimana kita mempersiapkan diri lebih baik.
Kalau rekomendasi itu diterima Pemerintah? Program
Pemerintah kalau sudah diputuskan ya kita dukunglah. Tetapi
Pemerintah juga sebaiknya memahami kondisi Pertamina se
bagai aset bangsa dan kondisi masyarakat sebagai pengguna.
Terakhir, tentang stok menjelang akhir tahun? Stok
BBM nasional itu cukup dengan rata-rata 23,88 hari. Stok kita
4 juta lebih, tepatnya 4.331.000 KL. Yang paling rendah, stok
Premium masih 19,12 hari. Yang lain masih tinggi. Sedangkan
stok LPG kita 15,57 hari.
Kita juga membentuk Tim Satgas yang bertugas khusus
merencanakan, memonitor, dan mengendalikan suplai serta
distribusi terkait dengan lonjakan kebutuhan di liburan akhir tahun
(Natal dan Tahun Baru). Jadi, yang penting kita siap.• URIP

EDITORIAL
Penghapusan RON 88
Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang
diberi mandat oleh pemerintah dalam hal ini
Kementerian ESDM, pekan lalu mengeluarkan
rekomendasi kepada pemerintah terkait
penghapusan bahan bakar RON 88 atau di
Indonesia dikenal dengan nama Premium.
Rekomendasi tersebut menjadi pertanyaan
dan pembahasan berbagai kalangan. Mengapa
harus dihapus? Apakah BBM subsidi akan
dihilangkan? Bagaimana dengan kesiapan
Pertamina? Apa implikasinya bagi masyarakat?
Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya.
Dari sisi Pertamina, sejak rekomendasi
ini dikeluarkan oleh Tim Reformasi Tata
Kelola Migas, jajaran Direksi dengan tegas
menyampaikan, apabila rekomendasi tersebut
disetujui oleh pemerintah, Pertamina sebagai
BUMN yang seratus persen sahamnya dimiliki
pemerintah tentu saja harus mendukung ke
bijakan tersebut.
Sikap tersebut tentu saja melahirkan ber
bagai konsekuensi bagi Pertamina. Seperti
dipaparkan Direktur Pemasaran Ahmad
Bambang dalam Pojok Manajemen edisi
pekan ini, “Yang terpenting, bagaimana kita
mempersiapkan diri kita lebih baik !” Maknanya,
Pertamina mulai saat ini harus menyiapkan
segala rencana, agar jika suatu saat diminta oleh
pemerintah, Pertamina sudah siap.
Tentu saja, persiapan tersebut tidak bi
sa diselesaikan dalam satu atau dua hari
saja. Banyak hal yang dipertimbangkan agar
pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik,
tanpa mengenyampingkan aspek good corpo
rate governance.
Secara operasional, hal-hal yang sifatnya
kebiijakan pemerintah dan harus dilaksanakan
Pertamina secepatnya, tetap harus dijalankan
dengan memperhatikan aspek kehati-hatian.
Bukan berarti mengulur waktu, tetapi agar
seluruh proses yang akan dilewati untuk
kebaikan bangsa dan negara ini, bisa berjalan
comply sesuai aturan yang ada.
Di tengah meningkatnya konsumsi BBM
pada libur Natal dan Tahun Baru yang harus
diantisipasi Pertamina, seluruh jajaran BUMN ini
terus bersiap diri menjalankan setiap amanat
pemerintah, terkait penghapusan bahan bakar
RON 88. Kapanpun kebijakan tersebut akan
diimplementasikan.
Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah
rencana dan persiapan matang, dilakukan
secepatnya, dikaji detil dan cermat, serta
memastikan seluruh prosedur dilalui sesuai
dengan aturan. Jangan sampai rekomendasi
dan amanat tersebut dilaksanakan tanpa
mengindahkan atau menabrak aturan yang
berlaku, hanya karena mengejar target.
Atau akan melahirkan masalah baru yang di
kemudian hari justru akan berdampak kurang
menyenangkan bagi bisnis perusahaan,
kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Intinya, Pertamina siap menjalankan penu
gasan dari pemerintah khususnya dalam upaya
meningkatkan ketahanan energi nasional. Te
tapi alangkah baiknya, jika rencana kebijakan
tersebut dicarikan solusi terbaiknya, sehingga
tujuan utama untuk membenahi tatakelola mi
gas yang diamanatkan kepada Tim Reformasi
Tata Kelola Migas bisa tercapai dengan baik dan
bermanfaat bagi bangsa.•
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Menyelamatkan Cost Recovery, Menyelamatkan APBN
Melalui Material Monitoring Dash Board (Serial 1)
Bermula dari keprihatinan saat mengunjungi beberapa
warehouse di beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS),
dimana banyak sekali inventory ex project yang nilainya jutaan
US Dollar yang tidak termanfaatkan dan menunggu menjadi
scrap. Pertanyaan timbul, mengapa tidak termanfaatkan?
Bukankah ini inefisiensi mengingat inventories ini sudah di cost
recovery sehingga menjadi milik Negara. Pemerintah dalam hal ini
SKKMigas memiliki hak dan wewenang penuh untuk mengelola
inventories tersebut, seharusnya under-control SKKMigas, bukan
sebaliknya, under-control KKKS yang hanya sebagai kontraktor.
Mimpi indah yang terbayang di benak adalah bagaimana
SKKMigas memiliki dash board secara online system melalui
perangkat lunak ERP untuk memonitor pergerakan terkini keluar
masuk inventories dari seluruh warehouse inventories di seluruh
KKKS. Optimalisasi pemanfaatan inventories ex project atau
capital stock dan non-capital stock dapat mudah dilakukan. Hal
ini untuk efisiensi penganggaran sebelum ditetapkan sebagai
WP and B (Work Program and Budget) bagi seluruh KKKS.
SKKMigas seharusnya melakukan proses monitoring dan
evaluasi atas pemanfaatan inventories yang menganggur di
warehouse pada salah satu KKKS untuk dimanfaatkan di KKKS
lainnya yang membutuhkannya. Sebagai informasi, material
yang dead stock di 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 SKKMigas
terkait penganggaran di WP & B yang akan berujung pada cost
recovery. Juga keuntungan bagi KKKS yaitu hemat cash flow
terkait penyediaan cash call.
Mimpi mimpi indah di atas tidak mudah diimplementasikan,
karena beberapa kondisi yang ada, antara lain :
1. Inventories di masing masing KKKS material number nya
sangat heterogen/berbeda beda antara material number
satu KKKS dengan KKKS lainnya, belum lagi definisi hak
material 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 per

4. 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
menggunakan software (ERP) yang sama, dari seluruh KKKS
dan bermuara pada Material Monitoring Dash Board atas
material di SKKMigas.
2. Membuat Katalog Material, dimana katalog ini digunakan
oleh SKKMigas dan seluruh KKKS, dengan cara membuat
nama material dan material number yang homogen / se
ragam untuk seluruh KKKS.
3. SKKMigas menjadi sentral IT, berfungsi sebagai warehouse
central yaitu melakukan monitoring keluar masuk material
secara online, atas spesifikasi, jumlah dan kualitas material
KKKS ex project, capital dan non capital. Mekanisme kerja
SKKMigas terdiri dari tiga tahap :
a. Tahap perencanaan, yaitu saat penyusunan WP and B.
Penyusunan WP and B harus memperhatikan persediaan
material yang tersedia/saldo material di warehouse
central. Bila tidak ada, maka KKKS dapat mengajukan
pembelian material baru dalam nilai di WP and B.
b. Tahap pelaksanaan, yaitu SKKMigas memonitor peman
faatan material tersebut secara optimal. Sementara itu,
di KKKS, Fungsi Supply Chain Management atau fungsi
Warehouse hanya dapat membaca (red only) atas moving
material tersebut dari KKKS lain, dan hanya dapat meng
access moving material pada KKKS nya sendiri.
c. Tahap Pengawasan, Fungsi di SKKMigas yang terkait
dengan Fungsi Supply Chain Management dan Fungsi
Auditor SKKMigas dapat mengikuti secara online (red
only), dan segera memberikan reminder jika terjadi
penyimpangan dalam implementasi untuk segera
dikembalikan ke policy semula, yaitu pemanfaatan ma
terial secara optimal untuk efisiensi dan efektifitas.
Tantangan

Tantangan yang ada pada pemanfaatan material tersebut

adalah :
a. KKKS mempunyai kebiasaan menggunakan material
baru, dengan alasan lebih nyaman dan sesuai dengan

bedaan penamaan dan material number saja.
2. Tidak semua KKKS bersedia menerima inventory bekas
(walaupun sebenarnya kondisi belum terpakai dan brand

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

new), dengan alasan operasional dan spesifikasi yang belum
tentu sama dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Semakin beralasan, karena tidak ada nilai tambah bagi KKKS
yang menerima barang bekas tersebut, karena tidak ada
apresiasi dari SKKMigas, bahkan sebaliknya, risiko gagal
dalam kegiatan operasional, apabila ternyata spesifikasi
barang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
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.
		

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 perpajakan tambahan terkait dengan proses
tersebut. Selain itu biaya angkutan untuk proses transfer
material tersebut harus dituangkan ke dalam WP and B yang
baru.

Solusi

a. Change Management harus diterapkan secara intensif
melalui sosialisasi dan kebijakan manjemen SKKMigas
untuk menetapkan kewajiban KKKS sebagai pengguna
material bekas (ex project, capital dan non capital stock)
yang menganggur dari KKKS lain.
b. Diperlukan usaha penghapusan / penangguhan pajak atas
penyerahan barang bekas tersebut, melalui SK bersama
Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, dari usulan
SKKMigas
c. Manajemen SKKMigas wajib mengimplementasikan Three
Line of Control Defense Concept dan System of Certification
of Internal Control atas seluruh KKKS melalui web base
- application system yang terintegrasi dan dimonitor oleh
SKKMigas melalui Certification Monitoring System yang
disimpan dalam server di SKKMigas (baca Serial – 2).
Dengan menyelamatkan Cost Recovery berarti terjadi
efisiensi yang pada ujungnya akan meningkatkan Pendapatan
Negara pada APBN. Semoga pemikiran ini dapat segera
diimplementasikan serta mendapat ridho Allah SWT, aamiin.•

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

pemerintah kaji subsidi pertamax

JAKARTA (Koran Tempo) – Pemerintah mengkaji
kemungkinan subsidi dari APBN untuk BBM
jenis Pertamax (ROB 92). Subsidi itu diberikan
setelah pemerintah mendapat masukan dari Tim
reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus
impor Premium (RON 88). “Kami akan mempelajari
rekomendasi tersebut. Sesuadah itu, saya perlu
mendiskusikan dengan para pihak,” kata Menteri
ESDM Sudirman Said, (21/12). Menurut Sudirman,
para pihak yang dimaksud adalah Kementerian
BUMN, Pertamina, serta Badan Pengatur Hilir
Migas. “Ini sifatnya masukan untuk perbaikan,
harus kami terima dengan tangan terbuka. Tapi
implementasinya harus mempertimbangkan
situasi dan kondisi,” ujarnya. Tim Reformasi Tata
Kelola Migas merekomendasikan penghentian
impor RON 88 atau bensin Premium. Alasannya,
pengadaan BBM bersubsidi ini tak transparan
sehingga masyarakat tak bisa membandingkan
harganya di pasar. Ketua Tim Reformasi Tata Kelola
Migas Faisal Basri menjelaskan, penghentian impor
ditargetkan bisa dilaksanakan lima bulan ke depan.
Menurutnya, kilang milik Pertamina di Balongan
dan TPPI Tuban sudah bisa menghasilkan
Pertamax. Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad
Bambang mengatakan, penghentian importasi
RON 88 tidak bisa langsung dilakukan. “Setahu
saya rekomendasi Tim Reformasi ini dilakukan
secara bertahap,” katanya.

pengusaha bbg minta insentif

BOGOR (Republika) – Para pengusaha
BBG mendesak pemerintah agar secepatnya
mengeluarkan insentif. Insentif tersebut diperlukan
agar program konversi dari BBM ke BBG berjalan
efektif. Tanpa keberadaan insentif ini, masyarakat
tidak akan beralih menggunakan BBG. Ketua
Asosiasi Perusahaan Compressed Natural Gas
Indonesia (APCNGI) Roby R. Sukardi mengatakan,
minat masyarakat untuk memakai BBG masih
sangat rendah. Apalagi harga converter kit untuk
mobil terbilang mahal, yakni mencapai Rp 10
juta hingga Rp 12 juta per unit. “Jadi, tanpa ada
insentif akan sangat sulit membuat masyarakat
mau beralih menggunakan BBG,” kata Roby di
Kantor Menko Perekonomian. Menurutnya, ada
beberapa insentif yang bisa diberikan pemerintah
agar program konversi ke BBG ini bisa berjalan.
Salah satunya, mengurangi pajak kendaraan bagi
mobil yang menggunakan BBG. “Misalnya, pajak
STNK-nya harus murah,” ujar Roby. Bukan hanya
insentif, pemerintah juga harus mengeluarkan
aturan terkait asuransi kendaraan. “Banyak aspek
yang perlu dikaji untuk mendorong program
konversi ini,” ujarnya. •RIANTI
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Sustainability Report Award 2014 untuk Pertamina
JAKARTA – PT Pertamina

bangkan sistem laporan

ann ya PT Pertamina EP

melalui training yang ter

(Persero) dan anak perusaha
berhasil memperoleh peng
hargaan Commendation
for 1st Sustainability Report
2013 kategori G4, pada
mal am penganugerahan
Sustainability Reporting
Award (SRA) di Hotel
Mulia, Rabu (10/12). Pada
kesempatan itu, PT Patra
Jasa juga diapresiasi se
bagai perusahaan pend a
tang baru di tahun perta
ma dalam membuat la
pora n keberlanjutan atau
Commendation for First Years
Report.
Ajang penghargaan
yang digelar oleh National
Center for Sustainability
Reporting (NCSR) diberikan
kepada sejumlah perusahaan
yang telah menerbitkan la
poran keb erlanjutan. Kali
ini, acara SRA 2014 diikuti
oleh 35 perusahaan. NCSR
m e r u p a k a n o r g a n is a s i
independen yang mem
promosikan dan mengem

keb erlanjutan di Indonesia
akreditasi Global Reporting
Initiative (GRI).
Investor Relation Officer
Pertamina Sarah Marikar,
mengatakan, Pertamina
pertama kali melaporkan
den gan kategori G4 yakni
aturan terbaru dan panduan

Foto : ADITYO

RESUME
PEKAN INI

dari NCSR dan SRA. “Kita
mendapat penghargaan
karena pertama kali mene

Sustainability Report Award 2014 diberikan kepada Pertamina sebagai
Commendation for 1st Sustainability Report 2013 kategori G4.

rapkan kategori G4 untuk

memuat kinerja operasional

ini meningkatkan kesadaran

sustainability report. Dan

dan keuangan. Tapi juga

dunia usaha akan arti penting

setiap tahun selalu ikut

lingkungan kita dan tanggung

laporan keberlanjutan sebagai

dalam ajang penghargaan

jawab sosial kepada masya

media untuk menunjukkan

ini. Terakhir, kita menang

rakat,” jelasnya.

level transparansi dan akun

runner up untuk sustainability

Bahkan, sustainability

tabilitas suatu organisasi.

report,” ungkap Sarah usai

report menjadi salah satu

“Laporan ini juga da

menerima penghargaan.

tolok ukur perusahaan

pat digunakan untuk men

Menurut Sarah, peng

yang sahamnya terdaftar

jawab pertanyaan seputar

hargaan tersebut sangat pen

di Singapore Exchange.

efisiensi perusahaan terha

ting bagi Pertamina. Selain

Chairman NCSR, Ali Darwin

dap konservasi energi, pe

bertujuan bentuk laporan

menegaskan, laporan

nerapan pengelolaan limbah

kepada pemegang saham,

keberlanjutan memuat kinerja

yang benar. Bahkan dari

stakeholder serta investor, hal

perusahaan dalam tiga aspek,

menghormati hak-hak karya

itu juga sangat penting bagi

yaitu ekonomi, lingkungan,

wan sampai cara pencegahan

masyarakat. “Karena di dalam

dan sosial. Menurutnya,

korupsi di suatu perusahaan,”

laporan ini kita tidak hanya

penyelenggaraan tahunan

ungkapnya.•EGHA

Hiswana Migas, Partner dan Ujung Tombak Pertamina
ujar Ahmad Bambang.

Ery

pemerintah memasarkan

Hadir dalam

prod uk-produk PSO dan

Menurutnya, kemitraan

pembukaan itu SVP Non Fuel

produk-produk yang mem

mestinya harus memberi

Marketing Taryono dan jajaran

berikan keuntungan bagi

kondisi bisnis yang wajar dan

VP Direktorat Marketing &

Pertamina. “Mereka juga

saling menguntungkan agar

mas alah-masalah SPBU,

Retail. Sementara dari

menjadi bagian ujung tombak

mereka bisa berkembang.

SPPEK/SPPBE/SPBE, Agen

Hiswana Migas hadir seluruh

kita yang ada di depan,” kata

“Tugas Pertamina adalah

LPG, Agen Pelumas dan

jajaran DPD dan DPC-nya dari

Ahmad Bambang.

memb ina mereka,” tegas

Transportir. Workshop ber

seluruh Indonesia.

JAKARTA - Hiswana Migas

Hiswana

(Himpunan Pengusaha Swas

Purnomohadi.

ta Nasional Minyak dan Gas
Bumi) melakukan workshop
sehari yang membahas

Migas

“Sebagai pengusaha

Ahmad Bambang.
Apalagi

tahun depan

langsung di Hotel Mercure,

Dalam kesempatan ter

wajar kalau mereka selalu

Ancol, Jakarta, pada (17/12).

sebut, Ahmad Bambang

ingin untung, dan Pertamina

Indonesia akan memasuki

melihat

Hiswana Migas

pun ingin berkembang.

era Masyarakat Ekonomi

Direktur Pemasaran Perta

merup akan partner yang

Jadi hubungan keduanya

ASEAN 2015. “Kita bersinergi

mina Ahmad Bambang

sangat strategis dalam

adalah sinergi bisnis dengan

menghadapi pesaing-pesaing

did ampingi Ketua Umum

melaks anakan tugas dari

kemitraan yang sangat baik,”

baru nanti,” tuturnya.•URIP

Workshop dibuka oleh

Upskilling Sistem My SAP di RU IV Cilacap
CILACAP – Fungsi Maintenance, Planning, and Scheduling

hari. “Namun sayangnya masih banyak pekerja di bagian yang

(MPS) menggelar sosialisasi Upskilling My SAP pada (24/11), di

belum mengetahui tata cara operasional dari sistem My SAP

Hotel Dafam Cilacap. Sebanyak 25 peserta dari berbagai fungsi

tersebut sehingga perlu diadakan kegiatan upskilling ini untuk

turut hadir dalam acara tersebut. Kegiatan tersebut diadakan

meningkatkan kompetensi pekerja dalam mengaplikasikan

atas dasar banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan

sistem ini,” tuturnya.

upskilling user pengguna My SAP secara komprehensif.

Upskilling My SAP dilakukan selama lima hari mulai 24
hingga 29 November 2014 dengan menghadirkan narasumber

Kegiatan upskilling dibuka oleh Yosua I.M. Nababan

dari CSS Pertamina Pusat, Said Effendy. Materi yang

selaku MPS Manager yang mengungkapkan pentingnya

disampaikan adalah optimalisasi fungsi My SAP sehingga

sistem My SAP ini dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-

dapat dioperasikan oleh user secara maksimal.• RU IV

Foto : RU IV

dengan menggunakan sistem My SAP sehingga diperlukan

JAKARTA – Guna mendapatkan hasil yang

optimal dalam hal pengelolaan sumber daya
migas di sektor hulu, maka perlu perbaikan
kondisi iklim investasi yang lebih baik, kepastian
hukum, stabilitas nasional dan sistem birokrasi
perijinan secara terintegrasi untuk menarik minat
para calon investor.
Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika
menilai bahwa pemerintah perlu melakukan
terobosan untuk memperbaiki iklim investasi
disektor industri hulu migas, salah satunya
dengan menyederhanakan proses perijinan
yang selama ini di nilai terlalu rumit.
“Proses perinzinan di sektor tersebut terlalu
banyak dan berbelit-belit,” ungkapnya dalam
kesempatan sebagai nara sumber di acara
Executive Luncheon Seminar Hulu Migas di Four
Season Hotel, Jakarta, Kamis (11/12). Menurut
Kardaya, untuk melakukan kegiatan produksi

Tahun L, 29 Desember 2014
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Pertamina Hadir dalam LPG Asia 2014
SINGAPURA - Pertamina
kembali hadir dalam acara
LPG Asia 2014 yang dise
lenggarakan oleh IBC Asia
di Singapura, pada 9 - 10
Desember 2014. Peserta
konferensi berasal dari ber
bagai dari berbagai latar
belakang mulai dari trader,
analysts, perkapalan, pet
rokimia maupun perusahaan
migas.
Acara tersebut memba
has tentang LPG Market
Outlook – supply & demand
LPG di pasar Asia, LPG
Shipping, penggunaan Di
methyl Ether (DME) serta
petrokimia market outlook.
Pertamina hadir de
ngan presentasi yang mem

fokuskan tentang keberhasilan
Indonesia dalam program
konversi minyak tanah ke
LPG. Peningkatan kebutuhan
LPG enam kali lebih besar
dari kebutuhannya di tahun
2007, dan telah mengkonversi
55,3 juta rumah tangga dan
usaha mikro menjadikan
program ini sebagai program
konversi energi terbesar
dan tercepat di dunia. Irto
Petrus Ginting dari fungsi
Domestic Gas memaparkan
perkembangan program
konv ersi serta dampaknya
terhadap infrastruktur LPG di
Indonesia.
Sebagaimana juga
yang disampaikan oleh Da
vid Tyler – Director World

Foto : DOMGAS

Sektor Hulu Migas
Perlu Perbaikan Iklim
Investasi
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Irto Petrus Ginting dari fungsi Domestic Gas memaparkan perkembangan program
konversi serta dampaknya terhadap infrastruktur LPG di Indonesia.

LPG Association, bahwa di
awal program banyak yang
menyangsikan keberlanjutan
program ini, namun Indone
s i a s e b a g a i ro l e m o d e l
membuktikan kepada dunia

bahwa program konversi
minyak tanah ke LPG telah
berhasil memberikan alternatif
bahan bakar yang lebih
bersih dan lebih sehat bagi
masyakarat.•DOMGAS

migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas
bumi (SKK Migas).
Sementara itu, Rektor Universitas Pemba
ngunan Nasional (UPN) Yogyakarta, Sari
Bhag iarti Kusumayudha memandang ada
sembilan langkah konkrit yang dapat dilakukan
untuk merealisasikan perbaikan iklim investasi
di sektor industri hulu Migas dan Katahanan
energi Nasional.
Langkah tersebut yaitu melakukan penin
jauan kembali terhadap UU No. 22 tahun
2001, mengevaluasi kebijakan cost recovery,
kepastian hukum, pembenahan organisasi dan
kelembagaan untuk mempercepat perijinan,
membeuat kebijakan progesif di sektor migas,
pembangunan infrastruktur energi yang merata,
meingkatkan potensi sumberdaya gas alam
dan batu bara, Konversi BBM ke Gas, serta
penghapusan subsidi BBM secara bertahap.
Sari Bhagiarti menegaskan, pada tahun
mendatang kebutuhan masyarakat untuk
pasokan energi yaitu Bahan Bakar Minyak
(BBM) akan terus meningkat. Ini menjadi se
buah tantangan pengoptimalan produksi me
lalui pengelolaan cadangan secara efektif dan
efisien.
Sehingga, para industri migas justru mem
butuhkan investasi yang besar. Sementara,
harga minyak dunia yang fluktuatif memiliki
dampak negatif bagi industri dan terjadi
penurunan nilai investasi. Menurutnya, selama
ini pengelolaan sumberdaya energi migas di
Indonesia kegiatan eksploitasinya tinggi, terikat
kontrak panjang, investasi hanya untuk kegiatan
eksploitasi yang menandakan bahwa iklim
investasi belum membaik.
“Komitmen dan integritas, dedikasi, loyalitas,
keberanian, dan kedisiplinan sangat penting
untuk mencapai ketahanan energi yang pada
gilirannya akan menciptakan kemandirian
energi,” lanjutnya.•IRLI

Capability Building Workshop II :

Isi Kesenjangan Tingkatkan Kualitas
Bogor – Seperti diketa

Gunung Sardjono Hadi

hui, Direktorat Hulu (Dit.

dalam samb utannya di

Hulu) beserta seluruh anak

depan peserta workshop,

perusahaan yang berg e

(8/12). Menurut Gunung,

rak di bidang industri hu

ilmu project management

lu (APH) sedang gencar

dari tahun ke tahun terus

meningkatkan produksi

mengalami perkembangan,

dan menambah cadangan

di samping itu masalah yang

migas Pertamina. Hal itu

dihadapi juga bervariasi

tidak akan berjalan lancar

dengan kompleksitas yang

apabila Project Management

berbeda-beda sehingga

Officer (PMO) dan Project

dibutuhkan strategi khusus

Management Team (PMT)

dalam penanganannya. Ma

yang bertugas menjalankan

ka, Gunung menyatakan

membuat suatu kontrak yang

yang harus dilakukan

serta mengawasi project tidak

workshop ini sangat berguna

proper. Dalam workshop

dan tabu dikerjakan. Dia

memiliki kemampuan yang

bagi para PMO dan PMT,

kali ini seluruh peserta,

juga menyebutkan bahwa

mumpuni untuk menyuk

baik yang bertugas di Dit.

lebih banyak diajak untuk

buku pedoman Pertamina

seskan project tersebut.

Hulu maupun APH.

Foto : DIT. HULU

harus menempuh 280 perijijnan melalui Satuan

R. Gunung Sardjono Hadi saat memberikan sambutan dalam acara Capability
Building Workshop II di Bogor.

berdiskusi terkait dengan

Upstream Development

Oleh karenanya Fungsi Up

Lebih jauh Gunung men

masalah-masalah yang

Way (PUDW) yang beberapa

stream Development and

jelaskan workshop yang

muncul ketika suatu proyek

waktu lalu diluncurkan (6/11)

Technology kembali me

dikemas dengan metode

dieksekusi, serta mencari

dirancang untuk menetapkan

nyelenggarakan Capability

stud i kasus terkait de

solusi terbaik. “Diharapkan

standarisasi terkait dengan

Building Workshop II pada

ngan masalah EPC (en

dengan adanya Capability

minimum requirement pada

8-10 Desember 2014 di

gineering, procurement,

Building Workshop, ultimate

posisi tertentu. “Jadi jangan

Aston Bogor Hotel and

dan contraction). Dengan

goal bagaimana semua

sampai kita menempatkan

Resort.

demikian, para peserta

proyek kita bisa OTOBOS

the right man in the wrong

“Capability Building

yang saat ini sedang me

(on time, on budget, on

place. Orangnya baik akan

Workshop II sebenarnya

nangani proyek men

scope) dapat diraih, syukur-

tetapi tidak paham dengan

leb ih menekankan pada

dapatkan gambaran jelas

syukur bisa ahead dan under

proyek yang dijalankan,”tutur

improvisasi dari workshop

bagaimana cara terbaik

cost,” tegas Gunung.

Gunung menjelaskan situasi.

sebelumnya yang bertujuan

dalam mengeksekusinya.

Selanjutnya Gunung

Rencananya workshop ini

untuk mengisi gap yang ada,

Sebagai contoh, salah satu

men ambahkan, dari hasil

akan dilakukan secara kon

antara pengetahuan dan skill

materi yang disampaikan

evaluasi yang dilakukan masih

tinyu, tidak hanya untuk level

para PMO dan PMT,” kata

adalah mengenai kontrak

ada beberapa PMO atau

PMO atau PMT saja tetapi

Senior Vice President (SVP)

management. Dari materi

PMT yang membutuhkan

juga sampai ke level GM

Upatream Development

tersebut para peserta dapat

tamb ahan knowledge su

proyek dan Manager.•DIT. HULU

a n d Te c h n o l o g y, R .

mengetahui bagaimana

paya memahami apa

Pangkalan Susu – Program pelatihan sulam

pita dan payet yang sebelumnya dibuka pada
September 2014 ditutup pada 15 Desember
2014 dengan perlombaan yang diikuti oleh
peserta pelatihan. Acara penutupan program
dilaksanakan di Gedung PPMP yang juga
merupakan Sekretariat Srikandi Khayangan.
Ast. Manager HSSE PEP Pangkalan Susu
Field Hendra Suhartono menyampaikan, “Para
peserta merupakan orang yang beruntung terpilih
mengikuti program perusahaan. Karena itu kami
berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan
semaksimal mungkin untuk menuju kemandirian
kelompok, dan perkuat jaringan.”
Hal senada juga disampaikan Sekretaris
Camat, Jamal Ritonga. “Program bantuan
ini akan sangat dirasakan manfaatnya dan
berdampak langsung terhadap masyarakat.
Dengan demikian kami berharap semua materi
dan keterampilan yang sudah diberikan dengan
tujuan untuk menunjang, merangsang, dan
membuka jalan bagi kemandirian agar segera
diterapkan dengan menghasilkan produk memiliki
nilai jual,” imbau Jamal.
Para peserta pelatihan yang merupakan siswa
SMK Al- Ichlas dan Yayasan Pondok Pesantren
Darussa’adah Kecamatan Pangkalan Susu
memperlombakan hasil karya sulam pita dan
payet dalam sebuah produk berupa sarung bantal
dan jilbab. Perlombaan ini merupakan sebuah
ajang pembuktian implementasi ilmu yang sudah
mereka serap selama 3 bulan pelatihan. Selain
materi yang diberikan fasilitator, mereka juga
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Pertamina Foundation
Deklarasikan Sobat Bumi
J AKARTA - P e r t a m i n a
Foundation deklarasikan So
bat Bumi yang diadakan
pada acara puncak Festival
Sobat Bumi di Parkir Selatan
Senayan, (7/12). Kegiatan
tersebut dihadiri Vice Presi
dent Investor Relations Perta
mina Achmad Herry, para
pemrakarsa dari Pertamina
Foundation, wakil-wakil
dari instansi pem erintah,
komunitas dan para aktivis.
D i r e kt u r E k s e k u t i f
Pertamina Foundation Nurlina
Pramono menjelaskan, Sobat
Bumi merupakan program
dari Pertamina Foundation
yang menemani sekolahsekolah yang cinta dan peduli
dengan bumi selama 3 tahun.
Sekolah-sekolah Sobat Bumi
ini sekarang tersebar di 8
provinsi. Tahun ini program
periode pertama akan
berakhir untuk pindah ke
kabupaten/kota dan provinsi
lain.
Sekolah-sekolah tersebut
dari tingkatan SD, SMP
dan SMA/SMK. Sementara
di perguruan tinggi , ada
sekitar 700 mahasiswa yang
tersebar di 49 universitas,
tergabung dalam komunitas
Sobat Bumi Indonesia. Di
tingkat S2 dan S3, diberikan
Anugerah Riset untuk riset

yang berorientasikan pada
solusi yang bisa diaplikasikan.
Nina Nurlina juga meng
ungk apkan kemajuan Pro
gram Menabung 100 Juta
Pohon yang telah hadir di
3.336 desa yang melibatkan
581 relawan, 40.000-an
petani dan 9.000-an kebun.
“Artinya, di setiap kebun
yang ada pohonnya dari
Sobat Bumi, kita sebut
Kebun Sobat Bumi atau
lot,” tegas Nina.
Selama 3 tahun pula
begitu banyak terdapat
kesulitan dan kendala, yang
semuanya dituangkan dalam
buku “Dapur Sobat Bumi”.
Kenapa disebut ‘dapur’?
“Orang melihat hidangannya
enak sekali. Tetapi di dapur,
kita punya banyak cerita,”
tutur Nina. Karena itu, dalam
acara tersebut juga di-laun
ching buku “Dap ur Sobat
Bumi”.
Sementara Jr. Officer
Administration & Reporting
CSR Pertamina Edward
Manaor Siahaan menjelaskan,
CSR pun hadir mendukung
Festival Sobat Bumi dengan
para mitra binaan, yang dibina
melalui Program Pertamina
Sehati, Program Desa Binaan
Pertamina, Program OSN,
Program Menabung 100 Juta

Foto : PERTAMINA

Srikandi Kahyangan
Menuju Mandiri
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Vice President Investor Relations Pertamina Achmad Herry menandatangani
Deklarasi Sobat Bumi.

Pohon.
Dengan mengikuti acara
ini, diharapkan programprogram CSR akan semakin
dikenal masyarakat. “Artinya
tidak sekadar tahu saja, tetapi
memberikan manfaat bagi
para pengunjung,” kata Edu.
Festival Sobat BumI
diawali dengan kegiatan fun
walk dari kawasan patung
Sudirman, Dukuh Atas, dan
dimeriahkan oleh berbagai hi
buran seperti senam aerobic,
senam ritmix, freestyle dance,
serta band Andra and The
Backbone.
Salah satu peserta
Festival Sobat Bumi adalah
Lembaga Pendidikan Seni
Nusantara (LPSN) yang
beralamat di Bogor. LPSN

berhasil memperoleh Anu
gerah Riset Sobat Bumi 2014
untuk risetnya yang mencoba
memberdayakan bambu
sebagai alat musik. Takhsinul
Khuluq menjelaskan, bambu
banyak terdapat di seluruh
Indonesia, dan digunakan
sebagai bahan dasar alat
musik perkusi. Kini ia men
coba menjadikan bambu
sebagai alat musik dawai.
Dana riset dari Pertamina
Foundation dipergunakan
untuk melakukan riset sam
pai akhir Maret 2015 dan
membuat ensambel music
keroncong dari bambu. Baru
setelah itu mereka memikirkan
untuk masuk ke produksi
massal.•URIP

belajar mengenai teknik sulam pita dari anggota
Srikandi Khayangan.
Juri pada perlombaan merupakan perwakilan
dari PT Pertamina EP Pangkalan Susu Field,
Dompet Dhuafa Waspada Sumatera Utara,
fasilitator/pengajar pelatihan sulam pita dan
perwakilan dari mitra binaan Srikandi Khayangan.
Pemenang lomba dipilih berdasarkan design,
warna , motif dan kerapihan hasil ketrampilan dari
masing-masing peserta yang dianggap menarik
dan paling memiliki nilai jual.
Program pelatihan sulam pita dan payet
merupakan kelanjutan dari program sebelumnya
yang sudah dibina PT Pertamina EP Pangkalan
Susu Field sejak 2012. Kini kelompok mitra
binaan Srikandi Khayangan sudah memiliki
kantor Sekretariat dan inventaris penunjang yang
diberikan oleh PT Pertamina EP Pangkalan Susu
Field pada pembukaan program lalu. Pelatihan
sulam pita yang diberikan kepada siswa SMK
merupakan bentuk regenerasi yang nantinya
diharapkan para siswa dapat bergabung menjadi
anggota Srikandi Khayangan serta memberikan
inovasi baru yang dapat mendukung kemajuan
kelompok mitra binaan.•PEP PANGKALAN SUSU FIELD

TBBM Krueng Raya Salurkan Bantuan Sapi
K r u e n g R aya Untuk memberdayakan
perekonomian masyarakat
di sekitar wilayah operasi,
Terminal BBM Krueng Raya
memberikan bantuan berupa
delapan ekor Sapi kepada
empat Desa di Kecamatan
Mesjid Raya, Kabupaten Aceh
Besar, pada Jumat (12/12).
Penyerahan dilakukan OH
TBBM Krueng Raya, Suwardi
kepada Camat Kecamatan
Medjid Raya, Adnan MM.
Keempat Desa di Keca
matan Mesjid Raya Kabupaten
Aceh tersebut, yaitu Desa
Meunasah Mon, Meunasah
Kulam, Meunasah Keudee
dan Lamreh. Masing-masing
desa mendapatkan dua ekor
sapi.

Camat Mesjid Raya,
Adnan meminta Keuchik
(Kepala Desa) untuk menjaga
sebaik-baiknya kepercayaan
yang telah diberikan ini.
Diharapkan, sapi tersebut
dapat berkembang biak
seh ingga bisa membantu
meningkatkan perekonomian
warga desa.
Sementara itu Operation
Head (OH) Terminal BBM
Krueng Raya, Suwardi
mengatakan, sapi tersebut
merupakan cermin menya
tunya TBBM Krueng Raya
dengan masyarakat sekaligus
wujud kepeduliannya terha
dap lingkungan sekitar.
Suwardi menjelaskan,
Pertamina menjalin kerja
sama dengan Fakultas

Foto : TBBM KRUENG RAYA

N SUSU FIELD
Foto : PEP PANGKALA

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Ekonomi Universitas Syiah
Kuala (Unsyiah) Aceh dalam
memberikan pendampingan
pengembangan usaha eko
nomi masyarakat. Diha
rapkan, dari dua ekor sapi
untuk setiap desa, dapat
berk embang menjadi pu
luhan dan dapat menopang
ekonomi masyarakat sekitar.

Salah seorang warga yang
diwakili oleh Pimpinan Dayah
Tgk. Bustami menyampaikan
rasa syukur dan terima kasih
atas bantuan yang diberikan
TBBM Krueng Raya. Mereka
berjanji akan menjaga amanah
ini agar dapat membantu
meningkatkan perekonomian
masyarakat.•TBBM KRUENG RAYAs
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Semarang - Asset 4 Government and Public
Relation Assistant Manager PT Pertamina EP
Yuliani bersama dengan Public and Government
Relation Staff PT Pertamina EP Asset 4 Field
Cepu, Aulia Arbiani secara simbolis penanaman
bibit pohon sengon di Kelurahan Mangkang
kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang, pada
(9/12). Kegiatan ini dilakukan PT Pertamina
EP Asset 4 Field Cepu bekerja sama dengan
Yayasan Bumi Hijau Lestari Trees4Trees dan
Pemerintah Kota Semarang dengan menanam
10.000 pohon sengon yang berlokasi di sekitar
kawasan kerja PT Pertamina EP Asset 4 Field
Cepu Kelurahan Mangkangkulon dan Kelurahan
Bangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.
Acara tersebut dihadiri oleh Dinas Pertanian
Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Tengah, Camat Tugu, Kepala Kelurahan
Mangkangkulon, tokoh masyarakat dan warga
penerima bibit sengon. Kegiatan ini merupakan
wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang
juga termasuk rangkaian acara HUT ke-57
Pertamina.
Yuliani menyerahkan bibit pohon sengon
kepada perwakilan warga Kelurahan Mangknag
Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang dan
dilanjutkan dengan penanaman pohon di lahan
warga di dekat sumur NCJ-A1, A2, A4.•PEP CEPU

sebagai nelayan sebenarnya

narya menggenggam erat

sudah sejak lama tahu bahwa

sebuah map biru yang terlihat

Pas Kecil diwajibkan oleh

masih baru. Nelayan 43 tahun

pemerintah sebagai surat

asal Sedari itu kemudian

tanda kepemilikan perahu

memasukkan map biru

yang dikeluarkan oleh Dinas

tersebut dengan hati-hati ke

Perhubungan Daerah. Khusus

tas coklat yang dibawanya

untuk perahu dan kapal, surat

dari kampung. Map tersebut

ini sama seperti halnya STNK

hanya berisi selembar kertas,

untuk kendaraan bermotor.

namun berpengaruh besar

Namun, karena ketidaktahuan

bagi nelayan sepertinya saat

prosedur yang harus dijalani

menjalani pekerjaan mencari

dan juga keterbatasan dana,

ikan di laut.

Emong urung mendaftar.

Emong termasuk sa

Risikonya, Emong harus

lah satu nelayan di Kabu

melaut sec ara sembunyi-

paten Karawang yang

sembunyi menghindar dari

mendapatkan bantuan dari

kejaran petugas.

PHE ONWJ bekerja sama

Emong dan 1.215 ne

dengan Dinas Perikanan

layan lainnya di Kabupaten

dan Kelautan, serta Dinas

Karawang akhirnya lega, saat

Perhubungan Daerah yang

PHE ONWJ mengadakan

memfasilitasi pembuatan

program bantuan pengadaan

surat kelengkapan kapal, Pas

Pas Kecil.

Kecil, untuk perahu di bawah

Community Development

5 GT (gross tonnage) bagi

Team Leader Agus Sudar

lebih dari 1.000 nelayan di

yanto menjelaskan, pro

perairan Karawang.

gram ini baru pertama kali

Bantuan tersebut se

dilaksanakan dan diharapkan

bagai bentuk dukungan ter

bisa menjadi proyek per

hadap langkah pemerintah

contohan untuk daerah lain

memberantas penangkapan

nya. Selain sebagai surat ijin

ikan secara ilegal. Dengan

menangkap ikan, Pas Kecil

kepemilikan Pas Kecil, secara

juga diharapkan bisa menjadi

resmi nelayan diperbolehkan

agunan untuk mendapatkan

untuk menangkap ikan di

bantuan kredit permodalan

seluruh perairan Indonesia.

nelayan dari perbankan.

Emong yang sejak 10

“Kami berharap para ne

tahun terakhir berprofesi

layan ini terhindar dari jerat

5.700 Pohon untuk Lahan Kritis di Cilacap

Foto : RU IV

Cilacap - Meningkatnya
lahan kritis di Kabupaten
Cilacap menjadi perhatian
berbagai pihak khususnya
Dinas Kehutanan & Perke
bunan (Dishutbun) dan RU
IV Cilacap. Tercatat pada
tahun 2014 luas lahan

kritis di Cilacap mencapai
17.868 hektar dan lahan
yang berpotensi kritis 49.895
hektar. Bertepatan dengan
HUT ke-57 Pertamina, RU
IV memberikan 5.700 bibit
pohon secara simbolis ke
pada Bupati Cilacap Tatto

Suwarto Pamudji dan
Kepala Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Cilacap
dalam acara Hari Menanam
Pohon Indonesia yang di
selenggarakan di Desa
Karang Anyar, Kecamatan
G a n dr u n g m a n g u , p a d a
(10/12). Kegiatan tersebut
merupakan bagian dari Ge
rakan Nasional Penanaman
1 Milyar Pohon.
Bantuan bibit pohon ini
akan ditanam di beberapa
lo
kasi lahan kritis di
Kabupaten Cilacap. Yaitu,
di Kecamatan Kesugihan
dan Kecamatan Dayeuhluhur
berdasarkan rekomendasi
dari Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Cilacap. Jenis

bibit yang ditanam sebagian
besar adalah jenis Akasia
Mangium. Selain itu ada juga
pohon Manggis, Mangga,
Cengkeh dan Lengkeng.
Selaian mendukung
Gerakan Menabung 100
Juta Pohon (2011-2015)
Pertamina Sobat Bumi,
program ini diharapkan dapat
mendukung Pemerintah
Daerah dalam mengurangi
jumlah lahan kritis di
Kabupaten Cilacap. Kegiatan
ini juga dilaksanakan untuk
memberikan motivasi bagi
pihak lain serta masyarakat
sekitar untuk turut serta
melakukan penghijauan di
lahan-lahan kritis tidak pro
duktif. •RU IV

Foto : PHE

Penghijauan di
Mangkangkulon

KARAWANG - Emong Su

hutang renternir atau teng
kulak,” kata Agus.

seluruh Kabupaten Karawang.
Cellica menyatakan

Agus menjabarkan, pro

kebanggaannya karena di

gram ini membawa man

seluruh perairan Jawa Barat,

faat yang besar bagi operasi

baru nelayan kecil di Karawang

PHE ONWJ, yakni sebagai

yang memiliki kelengkapan

sarana sosialisasi kepada

Pas Kecil secara serentak.

nelayan agar tidak mendekat

Dia berharap bantuan PHE

di bawah 500 meter dari

ONWJ terhadap nelayan akan

anjungan PHE ONWJ.

terus berlanjut.

Penyerahan Pas Kecil

“Dari 1.215 permohonan

dilaksanakan di Alun-alun

pembuatan Pas Kecil, ter

Karang Pawitan Karawang

dapat 1.148 Pas Kecil yang

kepada 50 nelayan yang

berhasil diterbitkan karena

disaksikan oleh Wakil Bupati

memiliki kelengkapan surat.

Karawang Cellica Nurrach

Nelayan harus ingat untuk

diana, Sekda Karaw ang,

memp erpanjang surat ini

Kepala Dinas Perikanan

dalam kurun waktu satu

Kar awang, Kep ala Dinas

tahun,” kata Cellica.

Perhubungan Karawang,

Dengan bantuan itu, kini

Danlanal Cirebon, Polaires

nelayan Karawang bisa me

Karawang, dan muspida

laut dengan tenang.•PHE ONWJ

Bank Sampah
di Kampung Hijau
Kebon Manggis

Foto : ADITYO

Foto : PEP ASET 4

“Pas Kecil” untuk Nelayan Karawang

JAKARTA - Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI)
menginisiasi program bank sampah untuk masyarakat
Matraman, yang tinggal di sekitar kantor PDSI. Peresmian
dilakukan oleh Ketua PWP PDSI Ibu Mira Faried, yang
didampingi Direktur Keuangan & Administrasi PDSI
Hemzairil dan Camat Matraman Hari Nugroho di Kebon
Manggis, pada (12/12). Dua bank sampah yang
diresmikan, yaitu Bank Sampah Marsella di Kelurahan
Kebon Manggis dan Bank Sampah Serumpun Bambu di
Kelurahan Palmeriam. Dalam membangun bank sampah
ini, PDSI bekerja sama dengan LSM perkotaan dari
Bandung, Mandiri Daya Insani (MDI).•URIP

SINOPSIS

Judul

: ENTREPRENEURSHIP HUKUM LANGIT

Pengarang : Abu Marlo

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
ISBN : 978-979-22-9278-7

Istilah “entrepreneurship” sudah tidak asing lagi di
telinga kita. Hampir setiap hari kita mendengar istilah
ini bahkan mungkin Anda sendiri sudah melakukan
entrepreneurship dengan sangat serius, namun boleh
jadi Anda tidak menyadarinya. Secara garis besar,
entrepreneurship adalah bagaimana seseorang
menangkap peluang dengan kemampuan whole brain
(sinkronisasi otak kanan dan kiri) untuk berinovasi dan
melakukan revolusi.
Entrepreneurship tidak berlaku hanya pada bisnis,
tetapi bisa juga terhadap segala sistem apapun
dan dimanapun dalam suatu kegiatan. Singkat
kata, entrepreneurship kental sekali kaitannya
dengan pengusaha dan tentu wirausaha, meskipun
pengusaha tidak sama dengan entrepreneur karena
orang yang melakukan entrepreneurship belum tentu
seorang pengusaha yang memiliki usaha sendiri.
Banyak sekali anak muda yang saat ini menjadi
pengusaha-pengusaha sukses dan sistem wirausaha
ini semakin menjadi trend dan menjamur di Indonesia.
Pada dasarnya entrepreneur adalah ilmu untuk
menangkap peluang. Apapun bisnis atau pekerjaan
yang kita pilih pasti didasari sebuah peluang yang
ada. Oleh karena itu, kita harus mampu membaca
tanda-tanda untuk dijadikan peluang. Secara garis
besar entrepreneurship dapat disimpulkan sebagai
kemampuan seorang entrepreneur untuk peka
terhadap peluang dan memanfaatkan peluang
tersebut untuk melakukan perubahan sistem.
Entrepreneurship sangat berkaitan erat dengan
bisnis. Dalam membangun bisnis tentu semua
manusia memiliki tujuan mendapatkan hasil maksimal
dan keuntungan setinggi-tingginya. Akan tetapi, bukan
berarti untuk menjadi seorang entrepreneur anda
harus memiliki bisnis karena pengertian entrepreneur
sangat luas. Namun intinya entrepreneurship adalah
bagaimana Anda menangkap peluang untuk membuat
hidup lebih baik. Jika Anda sekarang bekerja pada
orang lain dan belum memiliki bisnis sendiri bukan
berarti Anda tidak bisa menjadi seorang entrepreneur.
Setidaknya Anda mampu membuat sistem perubahan
dalam segi apapun ke arah yang lebih baik.
Ini bukan buku motivasi untuk sukses secara
instant, karena buku ini akan menyentak kita dengan
paradigma segar tentang bagaimana seharusnya
bekerja keras serta mendapatkan kepuasan dan
kebahagiaan.•PERPUSTAKAAN
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Kaleidoskop Quality Management 2014 (bagian 2):

Pengelolaan Budaya Berbagi Pengetahuan Sistem Standar
Menuju Kelas Dunia
Tahun 2014 merupakan tahun ke-6 implementasi Knowledge Management Pertamina (KOMET)
yang telah melaksanakan penerapan pengetahuan di perusahaan melalui program-program sebagai
berikut:
1. Pengelolaan Pengetahuan & Pengalaman. Aset pengetahuan
Aset Pengetahuan
merupakan hasil dari lesson learned, success story, troubleshooting
4548
dan problem solving di Perusahaan. Pengelolaan aset pengetahuan
merupakan salah satu indikator penting bagi Perusahaan dalam
mempertahankan kesinambungan kinerja Perusahaan.
KOMET dengan misinya mendorong budaya berbagi penge
tahuan berhasil menangkap pengetahuan dan pengalaman Pekerja
dalam 4548 aset pengetahuan. Kegiatan ini didukung oleh Direksi dan Tim Manajemen Pertamina
yang menetapkan budaya knowledge sharing sebagai salah satu KPI (Key Performance Indicator)
Manajemen.
2084

2010

2312

1869

2011

2012

3256

2013

2014

2. Pelaksanaan Bulan KOMET. KOMET membawa forum berbagi pengetahuan ke level yang
lebih tinggi! Selama Bulan KOMET, sejumlah 27 forum yang terselenggarakan secara pararel di
Unit/Region/Anak Perusahaan diikuti 1420 Pekerja. Forum tersebut dapat diikuti secara langsung
atau melalui KOMET Webinar Lync. Teknologi ini mengindikasikan bahwa kegiatan Forum dapat
dilaksanakan tanpa terhambat jarak dan biaya.
3. Kinerja Para Penggiat KOMET. Apresiasi diberikan kepada pada 134
Expert Panel yang secara sukarela menjalankan tugasnya dalam melakukan
validasi aset Pengetahuan.
Terdapat 6604 Pekerja yang mendaftarkan diri sesuai dengan expertise
yang dimiliki sebagai anggota MySite untuk berkontribusi dalam diskusi terkait
pemecahan masalah yang ada dalam kegiatan Community of Practise (CoP).
	
  
CoP (MySite)
Penghargaan diberikan kepada PIC KOMET dalam ajang Annual
Pertamina Quality Awards 2014, Indra Buana Unit II Dumai terpilih sebagai
The Best KOMETer, dan PIC KOMET RU IV Cilacap sebagai The Best
KOMET Agent.
Hasil dari kinerja para penggiat KOMET tersebut dicerminkan oleh tabel
yang menunjukkan kinerja KOMET dari awal diperkenalkan di Perusahaan.
6604

2014

5837

2013

4156

2012

1176

2011
2010

762

4. Utilisasi Aset Pengetahuan. KOMET telah bergerak dari fase “readiness”
menjadi fase “utilization.” KOMET telah menetapkan strateginya dalam mengelola
pemanfaatan aset pengetahuan yang telah di-upload dalam Portal KOMET.
Sistem aplikasi pada Portal KOMET sudah mengakomodir monitoring dan analisa
pemanfaatan aset pengetahuan yang di-download oleh para KOMETers.

	
  

5. Most Admired Knowledge
Enterprise (MAKE) Asia 2014. KOMET
kembali meraih predikat winner di
Asian MAKE Awards 2014. Predikat
ini didapatkan setelah sebelumnya
Pertamina berhasil meraih posisi teratas
dalam Indonesian MAKE Winner 2014.
Konsistensi meraih pengakuan ini berkat
dukungan seluruh KOMETer yang terus menerus aktif dalam kegiatan berbagi pengetahuan dan
berkembang menjadi salah satu kekuatan utama Pertamina.
Selain itu, dalam upaya pengelolaan bisnis Perusahaan menjadi kelas dunia,
selain dari keikutsertaan dalam ajang kelas dunia, penanganan sistem standar
menjadi suatu keharusan dalam rangka memastikan keluaran setiap proses bisnis
terjaga kualitasnya.
Upaya organisasi dalam meningkatkan kualitas proses, hasil dan eksistensi
di pasar salah satunya melalui implementasi berbagai sistem standar seperti ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 dan sistem standar lain sesuai kebutuhan dan
	
  
tuntutan stakeholder. Proses bisnis dan penanganan dokumen juga menjadi satu hal yang
dibutuhkan
dalam menjamin
Standardization Management (SM) yang merupakan salah satu pilar kegiatan Quality Management
(QM) bertanggung jawab dalam mengendalikan efektifitas Proses Bisnis, implementasi sistem
standar serta pengelolaan dokumentasi di seluruh lingkungan Organisasi dengan tujuan akhir untuk
meningkatkan revenue dan posisi kompetitif Perusahaan.
Berikut adalah beberapa kebijakan, program dan pencapaian yang telah dilahirkan sebagai
bentuk usaha dan pencapaian kegiatan SM sepanjang tahun 2013.
1. Akreditasi Komite Manajemen Sistem Standar (KMSS/Komite). Terlahir dengan semangat

untuk mengendalikan sertifikasi sistem standar sehingga diyakini
kedepannya akan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi
implementasi, Komite Manajemen Sistem Standar menjalankan
fungsinya sebagai pengelola sistem standar di Perusahaan. Hingga
	
  
September 2014, beberapa anak perusahaan yang berkonsultasi dalam mengimplementasi kan
sistem standar diantaranya PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina EP dan PT Elnusa.
Semakin tinggi tuntutan pasar membuat Organisasi semakin giat
	
  
melakukan sertifikasi bahwa yang disinyalir cenderung berlebihan
atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Dari kebutuhan untuk mengelola
kegiatan sertifikasi sistem standar Perusahaan serta untuk meningkatkan
kemandirian Perusahaan akan implementasi sistem standar tersebut,
peran KMSS sebagai pengelola sertifikasi sistem standar perlu diperkuat.
Maka, pada Semester II 2014, dilaksanakan langkah awal bagi KMSS
untuk mengimplementasi ISO 17021 sebagai dasar bagi KMSS sebagai
badan Sertifikasi. Saat ini kegiatan telah sampai pada tahap I implementasi yang berisi proses bisnis,
struktur organisasi, dan sistem informasi yang mendukung kegiatan sertifikasi.
Kegiatan implementasi sistem standar dilaksanakan dengan sebelumnya mempersiapkan Komite
terhadap kegiatan rutin pemeliharaan sertifikat seperti pengelolaan Cross Functional Internal Audit
(CFIA). Persiapan dan pembekalan 637 internal auditor juga merupakan hal penting yang diperhatikan
pengeoloa sistem standar di Perusahaan.
2. Implementasi Sistem E-Correspondence dan Pengelolaan Dokumen. Dalam menjaga
dan mengelola dokumen, Implementasi E-correspondence dilakukan dalam mengelola dokumen
Perusahaan, Perlunya menjaga dan memelihara dokumen tersebut dijelaskan pada pasal 83 Undangundang No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan
sengaja tidak menjaga keutuhan, kemanan dan keselamatan arsip Negara yang terjaga untuk
kepentingan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Atas dasar konsekuensi tersebut telah dilaksanakan sosialisasi dan implementasi E-Corr dan
pengelolaan dokumen sesuai dengan Pedoman Adminstrasi Terpadu Pertamina (PATP) yang
dilaksankan secara masif dan simultan di seluruh UO/UB/AP. Selain itu, dalam mengelola arsip-arsip
inaktif lebih terkendali maka telah dilaksanakan kegiatan digitasi arsip-arsip yang ada di fasilitas
repository Plumpang. Hingga saat ini, sudah terdapat 13.207.835 juta arsip yang telah beralih dari
versi cetak menjadi versi digital.
3. Pengelolaan Proses Bisnis. Dipicu dari adanya evaluasi proses bisnis
Pertamina pada Triwulan III 2014, bahwa terdapat beberapa masalah yang
muncul terkait; terbentuknya organisasi yang “gemuk” karena pembentukan
organisasi tidak sesuai dengan kebutuhan proses bisnis, tanggungjawab
yang tumpang tindih, kebijakan yang terlalu banyak dan tidak efektif, dan
sulitnya mengevaluasi KPI penentu keberhasilan suatu proses; maka Fungsi
Quality, System & Knowledge Management melihat hal ini dengan serius 	
  
dengan mulai melaksanakan evaluasi proses bisnis Pertamina yang mengacu pada SK Direksi No,
Kpts-011/C00000/2007-S0 tentang Pemetaan Proses Bisnis.
Evaluasi Proses bisnis saat ini dilakukan dengan menjabarkan visi dan misi Perusahaan terhadap
kegiatan inti di level 0 hingga level 4 berdasarkan metode pemetaan yang merujuk pada American
Productivity and Quality Center (APQC) dengan lembaga internasional yang senantiaasa melakukan
benchmark proses bisnis berbagai industri di Dunia.
Visi menjadi perusahaan sebagai Asian Energy Champion terus memacu SM untuk melakukan
upaya-upaya layaknya juara. Senantiasa megelola sistem standar secara mandiri namun tetap
berdedikasi. Menjalankan proses bisnis sesuai best practice tanpa harus independensi terkikis.
Insan mutu Pertamina perlu terus bersiap. Persiapkan yang terbaik yang kita punya sebagai bukti
bahwa Pertamina memang pantas menjadi perusahaan Asian Energy Champion.
Mari tetap dukung budaya berbagi pengetahuan di Pertamina dengan terus terlibat aktif dalam
berbagai aktivitas KOMET.
Write what you do, Do what you write
The more you share, The more you get!!!
Let’s share knowledge!!!
Oleh : Tim Quality, System & Knowledge Management, General Affairs Directorate

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

Jika tidak ada rencana ke luar kota, orangtua
sebaiknya sejak jauh hari menyiapkan kegiatan yang asyik
untuk anak. Tentunya, kegiatan yang dilakukan harus
menghibur, mendidik, dan aman bagi si kecil. Jangan
membiasakan mereka menganggur dan menghabiskan
waktu hanya dengan menonton tv atau bermain game.
Berikut ini beberapa kegiatan yang menurut psikolog
Ike R Soegianto, Psi. bisa menjadi pilihan orangtua yang
ingin menghabiskan liburan bersama anak di rumah.
Main Bersama
Ada begitu banyak permainan menarik yang bisa
dipilih anak-anak sebagai alternatif mengisi liburan di
dalam rumah. Permainan-permainan itu juga mempunyai
banyak manfaat. Seperti berikut ini:
a. Permainan Konstruktif
Sejak usia dua tahun, biasanya anak-anak sudah
mengenal jenis permainan yang bersifat konstruktif.
Misalnya menyusun balok maupun puzzle. Semakin
bertambah usia, permainan yang bersifat membangun
ini bisa dikembangkan. Misalnya, susun bangun yang
lebih rumit, puzzle yang lebih besar, dan monopoli. Akan
semakin menarik jika orangtua atau teman-teman si anak
ikut main bersama.
b. Permainan Seni
Membuat patung, merangkai monte, mewarnai,
melukis, atau membuat bingkai foto dari bahan kertas
karton, bisa jadi permainan yang asyik. Manfaat lainnya
adalah permainan ini mampu merangsang kreativitas seni,
melatih kemampuan motorik, serta merangsang anak
untuk bebas menciptakan ide unik. Terapkan prinsip Do
it Your Self agar anak lebih bebas berekspresi.
c. Permainan Logika
Banyak permainan yang melatih logika dan kemam
puan anak menyusun strategi untuk persiapan kompetisi
saat masuk sekolah nanti. Halma atau catur bisa jadi
pilihan untuk si anak dan Anda.
Olahraga
Bagi yang terlalu sibuk untuk olahraga, liburan adalah
saat tepat untuk mulai tekun berolahraga lagi. Ajak anak
untuk berolahraga bersama. Saat ini, banyak orangtua
menyediakan fasilitas olahraga di rumah seperti ring
basket berikut lapangan kecilnya, raket bulutangkis,
kolam renang, atau treadmill. Jika memungkinkan, be
baskan anak mengundang teman-temannya untuk ikut
berolahraga di rumah.
Salurkan Hobi
Liburan bisa menjadi waktu yang tepat bagi anakanak untuk menyalurkan hobi. Apalagi, selama sekolah
mereka tidak sempat melakukannya. Memasak, membuat
handicraft, atau berkebun bersama orangtua bisa jadi
kegiatan mengasyikkan. ”Berkemah di halaman selama
beberapa hari juga pilihan menarik untuk mengisi liburan
di rumah lho. Anak bisa mengajak teman-teman atau
hanya dengan orangtua saja,” ucap Ike.
Bagi mereka yang suka bereksperimen, akhir-akhir
ini banyak dijual perangkat sederhana untuk eksperimen.
Begitu buku-buku percobaan untuk anak
‘Magang’
Tak ada salahnya anak diperkenankan ’magang’ pada
orangtua atau membantu pekerjaan orangtua selama
liburan. Jika Anda memiliki tempat usaha, ada baiknya
anak diberi tugas sederhana. Misalnya, ikut menjaga atau
menata barang-barang kecil. ”Jangan lupa memberikan
reward atau semacam gaji karena hal ini akan membuat
mereka senang dan giat bekerja,” ungkap Ike.•www.nyata.co.id

PWP Rayakan Natal 2014

SIMPRUG – Memperingati Hari Natal 2014, Persatuan
Wanita Patra Pertamina mengadakan ibadah kebaktian yang
mengusung tema “Berjumpa dengan Allah dalam Keluarga”,
pada Kamis (11/12), di Gedung Wanita Patra Simprug. Acara
dihadiri oleh Ketua PWP Direktorat Gas sekaligus Pembina
Seksi Kerohanian Kristiani Rini Karyuliarto dan Ketua Umum
PWP Kania Afdal Bahaudin (saat menjabat) dan mantan
Ketua Umum PWP Lola Frederick Siahaan.
Dalam khotbahnya pendeta Glorius Bawengan meng
ingatkan kembali konsep Natal yang sesungguhnya. “Kita
harus memberi, karena kita sudah terlebih dahulu diberikan
kasih karunia oleh Tuhan kita, Yesus Kristus,” ujarnya.
Menurut Glorius, Natal itu sendiri adalah mendatangi
bukan didatangi. Ini terlihat bahkan Tuhan juga mendatangi
manusia sebagai bayi kecil yang lahir.
Rini Karyuliarto dalam sambutannya menyampaikan,
perayaan Natal selalu kita sambut dengan suka cita. Menurut
Rini, tema yang diambil pada perayaan Natal tahun ini
diambil tidak jauh dari esensi Natal itu sendiri, yang bertujuan

Foto : ADITYO

berlibur di rumah pun
menyenangkan
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untuk memberikan pemahaman kepada kita, sebagai wanita
yang berperan di dalam rumah tangga, organisasi, dan
masyarakat.
“Semoga niat kita untuk berlaku seperti yang dikehendaki
Tuhan Yesus, dapat benar-benar kita laksanakan. Dengan
saling membangun cinta kasih di antara sesama dan ling
kungan, sehingga negara kita akan dipenuhi dengan cinta
kasih, saling menghargai dan menghormati,” ujar Rini.•ADITYO

Serah Terima Jabatan Ketua PWP Pusat
JAKARTA – Berdasarkan Surat Keputusan Persatuan
Wanita Patra Nomor : SKEP 12/PWPP/XII/2014 tentang
pengangkatan Ketua Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat
Direktorat Hulu, Pengolahan, Pemasaran dan Niaga, Sumber
Daya Manusia dan Keuangan tertanggal 16 Desember 2014,
maka setelah melalui Musyawarah Khusus secara resmi
dilaksanakan serah terima jabatan Ketua PWP Pusat. Acara
serah terima jabatan diadakan di Gedung PWP Simprug,
(16/12).
Handini Dwi Soetjipto diangkat sebagai Ketua umum
PWP, Atu Syamsu Alam sebagai Ketua PWP Pusat Direktorat
Hulu, Dhanik Rachmad Hardadi sebagai ketua PWP Pusat
Direktorat Pengolahan, Endah Ahmad Bambang sebagai
ketua PWP Pusat Direktorat Pemasaran, Titi Dwi Wahyu
sebagai Ketua PWP Pusat Direktorat SDM dan Ria Arief
Budiman sebagai ketua PWP Pusat Direktorat Keuangan.
Sertijab tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto yang berpesan bahwa peran istri bagi
para pekerja sangat penting demi mendorong kinerja
suami sebagai pekerja Pertamina. “Untuk itu, walaupun
sibuk dengan organisasi, namun tugas utama sebagai
pendamping suami tetap harus diutamakan,” tegasnya.
Sementara itu Kania Afdal Bahaudin selaku ketua umum

Foto : KUNTORO

sumber :tipsjalan.com
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PWP yang telah selesai tugasnya mengucapkan terima
kasih kepada seluruh pengurus dan anggota PWP yang
sama-sama berkarya untuk kemajuan organisasi PWPP.
Sementara Handini Dwi Soetjipto sebagai ketua umum
PWPP yang baru berjanji akan meneruskan program kerja
yang sudah ada, terutama akan meningkatkan program di
bidang sosial.
Acara diakhiri dengan ramah tamah dan saling bersa
laman sebagai ucapan terimakasih kepada pengurus lama
serta ucapan selamat bertugas kepada pengurus yang baru
menjabat.• Kuntoro

Optimalkan SAP BPC, Indosat Kunjungi CSS Pertamina
Jakarta – Berniat ingin
mengoptimalkan semua
proses dan potensi yang ada
di fitur-fitur perangkat BPC,
PT.Indosat Tbk melakukan
benchmark ke CSS Pertamina,
pada Rabu, (19/11).
Disambut oleh VP Bu
siness Demand Pertamina,
Asep Budiman, rombongan
dari Indosat yang dipimpin oleh
Division Head Entrp. Resource
Plan. Sys. Solution, Indosat,
M. Amar Ma’ruf, melakukan
sharing session yang diselingi
tanya jawab. Mulai dari sharing
implementasi budget planning
sampai dengan sharing im
plemantasi konsolidasi.
M. Amar Ma’ruf, menya

takan sangat banyak menda
patkan informasi dan manfaat
dari berbagi pengalaman
implementasi BPC di Perta
mina. Pihaknya sangat
perlu mengetahui apa yang
sudah diimplementasikan di
Pertamina, baik kesuksesan
maupun kendalanya.
“Karena Indosat akan
mengimplementasikan ini.
Saat ini memang belum
optimal walaupun kita su
dah mempunyai lisensi,
karena belum sesuai dengan
requirement atau proses yang
kita punya,” uncapnya.
Dengan adanya kun
jungan ini, Amar mengaku
mendapat banyak masukan.

Foto : SAHRUL

TIPS

PERSATUAN WANITA PATRA

“Di Indosat, sekarang ini belum
semua anak perusahaan
menggunakan SAP, baik itu
karena implementasi atau
isu penambahan lisensi.
Saya salut Pertamina bisa
mempercepat proses closing,
konsolidasi,” katanya.

Menurutnya hal ini me
nunjukkan bahwa Pertamina
bisa konsisten dalam meng
implementasikan tools
tersebut untuk semua bagian,
mulai dari planning hingga
konsolidasi.•SAHRUL
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JAKARTA – Sebanyak 16 tim futsal yang terdiri dari seluruh Direktorat PT Pertamina (Persero) berlaga di ajang Turnamen
Futsal Corporate Secretary Cup 2014. Kompetisi yang diselenggarakan selama dua hari ini bertujuan sebagai bentuk
syukur atas pencapaian dan prestasi perusahaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut disampaikan
langsung oleh Corporate Secretary Pertamina, Nursatyo Argo, di The Planet Futsal, jalan HR Rasuna Said, Sabtu
(20/12). Sejumlah hadiah menarik diberikan kepada para pemenang dengan beberapa kategori di antaranya, kategori
Top Skor diraih oleh Sugeng Riyadi (tim Arsip) dengan hadiah Rp 750 ribu. Sedangkan The Best Player diperoleh Aldi
(tim Domestic Gas) dengan hadiah Rp 500 ribu. Sementara juara I pada turnamen tersebut diraih tim Domestic Gas
dengan hadiah senilai Rp 7,5 juta. Juara II diraih tim Pengolahan dengan hadiah Rp 5 juta, sedangkan juara III diperoleh
tim SPC dengan hadiah Rp 3,5 juta dan tim Arsip meraih juara IV dengan hadiah Rp 3 juta.•EGHA

Foto : KUNTORO

Corporate Secretary Cup Bidik Pemain Futsal Terbaik Pertamina

Pertamedika Adakan Fun Bike

Foto : PRIYO

JAKARTA - Puluhan peserta fun bike melintasi Jl Kyai Maja yang menjadi salah satu rute sepeda santai yang digelar
oleh Pertamedika di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Kebayoran Baru, Jakarta pada Minggu (22/12). Pertamedika
mengadakan acara fun bike dan senam bersama. Sekitar 900 orang yang terdiri dari 600 peserta fun bike, 200 peserta
senam bersama, serta 100 peserta pameran dan bazaar memadati area RSPP sejak pukul 06.00 pagi hingga 11.00
siang. Hadir pada acara ini Direktur Utama Pertamedika DR Mardjo Soebiandono Sp.b beserta para jajarannya,
Corporate Seceretary Pertamina Nursatyo Argo dan SVP HR Development Insan Purwarisya L Tobing. Acara ini
merupakan rangkaian HUT ke-17 Pertamedika dan diisi pelepasan secara simbolis 17 merpati yang dilakukan oleh
jajaran direksi dan komisaris Pertamedika yang merupakan simbol ulang tahun yang ke 17 dan kunjungan ke stand
pameran dan bazaar. Sebelumnya, Pertamedika telah mengadakan syukuran, donor darah, perlombaan badminton
dan sepak bola, serta penyuluhan kepada pemilik  warung di sekitar RSPP.•PRIYO

Turnamen Pertamina Cup U-40

Foto : WAHYU

JAKARTA – External Communication Pertamina mengadakan turnamen sepakbola U-40, yang diikuti empat tim.
Yaitu Persatuan Sepakbola (PS) Angkatan Darat, Bank Mandiri, Makassar All Star, dan Bapor Pertamina, pada (7/12).
Selama dua hari turnamen ini berlangsung di lapangan sepakbola Pertamina Simpruk dan dijuarai oleh Makasar All
Star. Menurut Manager External Communication Pertamina Jekson Simanjuntak, turnamen ini merupakan bagian dari
rangkaian kegiatan HUT ke-57 Pertamina sekaligus untuk mempererat hubungan baik dengan masyarakat sekitar
dan instansi.•WAHYU

Berbagi Tips Perawatan Bali di HSSE Meeting Corporate Secretary

Foto : KUNTORO

JAKARTA – Memberikan ASI ekslusif kepada bayi, merupakan kewajiban ibu termasuk yang bekerja di perkantoran. Tema
ASI ekslusif, perawatan bayi serta pemberian asupan balita menjadi topik yang dibahas dalam HSSE meeting di lingkungan
Corporate Secretary Pertamina, pada Senin (15/12). Acara HSSE meeting kali ini menjadi berbeda, karena fungsi CSR
selaku host acara menghadirkan Bidan Yogiana Manurung, local hero penerima Pertamina Awards 2014. Perempuan yang
mengabdikan diri sebagai pendekar kesahatan balita di kawasan Tanjung Priok tersebut berbagi tips sehat yang sangat
bermanfaat bagi ibu dan balita. Kegiatan bulanan di lingkungan Corporate Secretary ini diikuti seluruh pekerja, dimana
setiap pertemuan masing-masing fungsi bergiliran memberikan topik-topik seputar Health Safety Security and Environment
(HSSE).•TZATZA

PURWOREJO - Untuk semakin mendekatkan brand LPG unggulan Pertamina kepada masyarakat khususnya masyarakat
Purworejo, Bright Gas ikut mewarnai Pekan Purworejo Expo 2014. Stan Bright Gas menjadi salah satu dari 138 stan yang
berpartisipasi dalam event yang berlangsung meriah ini. Atensi masyarakat terhadap produk Bright Gas selama Purworejo
Expo ini terbilang tinggi, tercatat 1.378 tabung Bright Gas terjual selama pameran yang dikunjungi lebih dari 50 ribu orang.
Promosi program tukar tabung ELPIJI 12 kg gratis dan bundling Bright Gas dengan hadiah voucher Pertamax Series menjadi
andalan penjualan tabung Bright Gas di ajang ini. Menurut Sales Executive LPG Rayon VIII Fahmy Mahdy, salah satu tujuan
dalam mengikuti pekan Purworejo Expo adalah untuk meningkatkan volume penjualan Bright Gas. Hal ini didukung oleh kerja
kompak dari seluruh Agen LPG Non PSO Rayon VIII (Karesidenan Kedu) yang berpartisipasi pada pameran tersebut. “Selain
penjualan tinggi, stan Bright Gas dinobatkan sebagai stand terbaik pada Pekan Purworejo Expo 2014”, ucapnya.•MOR IV

Foto : MOR IV

Bright Gas Warnai Purworejo Expo
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Muara Enim – Manajemen Pertamina EP

Asset 2 dan Field Limau melakukan kunjungan
ke pejabat baru Kapolres Muara Enim, AKBP
Nuryanto, pada Kamis (11/12).
“Pada kunjungan ini, selain mengucapkan
selamat atas penugasan Kapolres baru, ka
mi juga memperkenalkan wilayah kerja PT
Pertamina EP Asset 2 yang terdiri dari 4 Field,
yaitu Prabumulih Field, Limau Field, Pendopo
Field dan Adera Field,” ujar Aji Dharmayasa.
Rombongan dipimpin oleh Limau Field
Manager Rahmad Wibowo dan Asset 2 Legal
& Relation Manager Aji Dharmayasa serta
didampingi oleh Limau Legal And Relation
Ast. Man. Setyo Puji Hartono, dan Limau
Formalities Staff Limau Puspita Irma Adiyuasti.
Selain dengan tujuan untuk bersilahturahmi
dengan Kapolres Muara Enim yang baru,
dalam kunjungan tersebut juga juga dilakukan
koordinasi mengenai kegiatan-kegiatan
operasi Pertamina EP di wilayah Kabupaten
Muara Enim, pengamanan aset serta kasuskasus pidana yang terjadi di wilayah kerja PT
Pertamina EP Asset 2 di Kabupaten Muara
Enim.
Kapolres Muara Enim, AKBP Nuryanto
menyambut baik kedatangan rombongan
dan sangat mendukung serta berjanji akan
memberikan dukungan yang diperlukan
untuk mendukung keamanan dan kelancaran
kegiatan operasi Asset 2.
“Sumur-sumur produksi kita mayoritas
terletak di Kabupaten Muara Enim, sehingga
sangat penting bagi kita untuk menjalin hu
bungan yang baik dengan instansi-instansi
pemerintah setempat,”ujar Setyo.•PEP LIMAU FIELD

MKU (Meter Kedalaman
Ukur) 2,500 mMD ini akan
dilakukan dalam waktu
48.96 hari. Pemboran ini
bertujuan sebagai pemboran
pengembangan reinjeksi brine
ke dalam reservoir lapangan
Ulubelu dari sumur-sumur
produksi untuk Unit 3 dan
4 yang akan beroperasi se
cara komersial dua tahun
mendatang.
Ulubelu tengah diproyek
sikan menjadi lapangan
k e d u a t e r b e s a r s e t e l a h
lapangan tertua dan legen
daris Area Kamojang, Jawa
Barat. Pengembangan la
pangan Ulubelu menjadi
salah satu ambisi PGE untuk
memberikan sumbangsih
untuk negeri, sekaligus solusi

Foto : PRIYO

Manajemen PEP
Limau Field Kunjungi
Kapolres Muara Enim

Ulubelu, Lampung - PT
Pertamina Geothermal Energy
(PGE) tengah berusaha
keras untuk mengakselerasi
peningkatan produksi, de
ngan menggarap berbagai
infrastruktur pengembangan
panas bumi.
Bertepatan dengan
sewindu hari jadi PGE, pada
Jumat, 12 Desember 2014,
dilakukan penajakan sumur
geothermal UBL-R2/1, Area
Ulubelu, Lampung. Direktur
Utama PGE, Roni Gunawan
beserta Jajaran Komisaris,
dan manajemen PGE
berkesempatan meninjau
proses tajak di sumur injeksi
tersebut.
Rencananya pemboran
sumur dengan kedalaman

energi bersih guna melepas
ketergantungan terhadap
energi fosil.
“Kita berikan energi
yang bersih untuk bangsa
ini dengan mengakselerasi
proyek-proyek yang kita
jalankan,” ucap Rony Gu
nawan.

Rony menuturkan be
berapa proyek demi menyo
kong akselerasi tersebut,
seperti Sungai Penuh - Jambi,
Hululais - Bengkulu, Lumut
Balai - Sumatera Selatan,
Kamojang dan Karaha - Ja
wa Barat, dan Lahendong
- Sulawesi Utara.•SAHRUL

PEP Papua Field Mantapkan Skill Microsoft Office
Sorong-PT Pertamina EP
Asset 5 Papua Field (PEP
Papua Field) menggelar
in house training aplikasi
Microsoft Office bagi
pekerja dan mitra kerja pada
Senin-Jumat (8/12-12/12).
Bertempat di City View, in
house training diprakarsai
oleh fungsi ICT dan HR dan
menggandeng Mitra Integrasi
Informatika sebagai pe
laksananya. Diikuti 25 orang
peserta, baik pekerja maupun
mitra kerja, pelatihan hari
pertama menyuguhkan materi
advanced Microsoft Word,
intermediate dan advanced
Microsoft Excel pada hari
kedua dan ketiga, Microsoft
Project dan Microsoft Visio
pada hari keempat, dan
advanced Microsoft Outlook

pada hari terakhir pelatihan.
In house training bertu
juan meningkatkan kemam
puan penggunaan aplikasi
perkantoran kepada pekerja
dan mitra kerja PEP Papua
Field. Metode yang digunakan
dalam pelatihan ini adalah
memperbanyak porsi praktik
dibandingkan teori dan me
nekankan pada diskusi dan
pemecahan masalah yang
dihadapi pekerja-mitra kerja
dalam penggunaan aplikasi
sehari-hari. Hal ini dipertegas
Prasetyo Agung Sumantri, ICT
Operation Staff PEP Papua
Field. “Diharapkan peserta
pelatihan dapat beralih dari
otodidak menjadi terstruktur
dalam penggunaan aplikasi
Microsoft Office. Memahami
dan mengoptimalkan peng

Foto : PEP PAPUA FIELD

AU
Foto :PEP LIM

FIELD

Sumur Geothermal UBL-R2/1 Area Ulubelu Mulai Ditajak

gunaan fitur-fitur yang ada
pada Microsoft Office akan
mempersingkat waktu pe
kerjaan,” terangnya.
Syarief, Safety Officer
PEP Papua Field, merasakan
langsung manfaat yang di
pero leh melalui in house
training ini. “Saya lebih mudah
merencanakan dan memantau

pekerjaan yang saya lakukan
dengan bantuan Microsoft
Project. Sedangkan untuk
keperluan membuat diagram,
saya dapat memanfaatkan
Microsoft Visio. Pelatihan ini
sangat memberikan manfaat,”
ungkap Syarief.• Andi Njo/
Prasetyo A. S.

PHE Adakan Talkshow Dare to be Different
Sekretaris Perusahaan PHE,

Desember, PT Pertamina

PHE Karantina Marhaeni dan

hari Ibu yang jatuh pada 22
Hulu Energi (PHE) bersama
Anak Perusahaannya (AP),
PHE ONWJ, PHE WMO,
JOB PT Jambi Merang, PHE
Nunukan & JOB Simenggaris
menggelar Talkshow bertema
“Dare To Be Different”. Acara
yang dilaksanakan di PHE
Tower ini menghadirkan
Sutradara Wanita Nia Dinata
dan GM JOB Simenggaris
Sri Budiyani. Hadir pula

Wahidin Nurluzia, VP HR & GA
pekerja wanita di PHE Tower.
Acara juga dimeriahkan oleh
penampilan Ibu-ibu PWP
PHE memainkan alat musik
angklung dan penyanyi Yana
Julio diakhir acara.
Dalam sambutan pem
buka, Wahidin mengucapkan
Selamat Hari Ibu kepada
wanita-wanita pekerja PHE
dan AP-nya. “Hari Ibu ber
beda dengan peringatan

hari-hari besar lainnya.
Memaknai Hari Ibu ini saya
mengajak semuanya bahwa

kita harus membalas budi
baik ibu yang tidak pernah
habis-habisnya”.
Sebagai seorang sutra
dara wanita di Indonesia,
Nia Dinata berbagi penga
lamannya menjadi seorang
istri dan bekerja di dunia
yang banyak digeluti kaum
pria.
Sri Budiyani juga berbagi
pengalamannya sebagai

seorang ibu dan pemimpin di
perusahaan. “Terjun ke dunia
Migas bukanlah hal mudah
bagi saya. Namun tetap
saya jalani sehingga terbiasa
hingga saat ini. Support
orang terdekat berpengaruh
dalam proses menjalaninya.
Kebetulan suami juga di
bidang yang sama. Saya juga
berprinsip, dalam melakukan
sesuatu jangan setengahsetengah. Dan itu berhasil
buat saya. Saya sangat
mengapresiasi wanita yang

Foto : PHE

JAKARTA - Memperingai

tidak bekerja dan mengabdi

meninggalkan rumah di pagi

sepenuhnya untuk keluarga.

hari, dan tetap melayani

Sebab, resiko seorang

keperluan anak-anak dan

wanita bekerja mereka harus

suami,” imbuhnya.•PHE
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HUT ke-57 Pertamina
di PEP Asset 2
PRABUMULIH - Memasuki usia ke-57,

Pertamina kini menghadapi era baru, tantangan
baru dan dinamika yang baru. Pasar bebas
ASEAN sudah di depan mata yang artinya tugas
Pertamina ke depan akan semakin berat. Tidak
ada lagi garis batas negeri, perspektif ekonomi
dan daya saing menjadi kata kunci dalam
memupuk kekuatan untuk bekerja keras dan
berdaya saing tinggi. Demikian kutipan pesan
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto pada
acara syukuran ke-57 tahun Pertamina, (10/12),

Jakarta – Pengguna la
yanan e-commerce di
Indonesia saat ini semakin
berkembang. Mayoritas
m as y a r a k a t I n d o n e s i a
m e n gg u n a k a n l a y a n a n
e-commerce ini karena dapat
memb erikan kenyamanan
dalam bertransaksi. Selain
itu transaksi melalui online
ini dapat menghemat waktu
dan biaya serta terjaminnya
keamanan transaksi.
Menyadari hal tersebut,
PT Pertamina Retail meng
gandeng DealGoing.com

unt uk penjualan voucher
Bahan Bakar Khusus
(BBK), melalui media online
dengan beberapa benefit
yang ditaw arkan. Voucher
tersebut hanya berlaku untuk
produk BBM Non Subsidi
jenis Pertamax, Pertamax
Plus, Pertamax Racing dan
Pertamina DEX.
DealGoing.com meru
pakan salah satu e-commerce
di Indonesia yang terkenal
dengan penawaran promo
murah dan diskon keren, baik
voucher maupun branded

Foto : PT PERTAMINA RETAIL

ET
Foto : PEP ASS
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Pasarkan Voucher BBK, PT Pertamina Retail
Gandeng DealGoing.com

product.
Program ini mempunyai
tema besar, yaitu “Deal, Going
to Pertamax - Mendukung

Program Pemerintah Dalam
Hal Penggunaan BBM Non
Subsidi”.•PT PERTAMINA RETAIL

di kantor Pusat Pertamina Jakarta.

Perusahaan Pertamina, termasuk di PEP Asset
2 berlangsung khidmat dan sederhana. Pjs. GM
Patricius Sembiring dan jajaran manajemen serta
para pekerja turut hadir dalam acara tersebut.
Dalam sambutannya, Patricius Sembiring
berpesan agar insan Pertamina di Asset 2
bekerja lebih baik, penuh ikhlas, punya inovasi
dan terukur, timba pengalaman dari para senior,
sehingga produksi Assset 2 meningkat sesuai
dengan yang diharapkan.
Seperti tahun sebelumnya, pada HUT
Pertamina kali ini, PT Pertamina EP Asset 2
memberikan penghargaan kepada para pekerja,
pekarya dan mitra perusahaan, termasuk kepada
pihak eksternal. Di antaranya memberikan
penghargaan kepada desa/kelurahan yang
menjadi daerah operasi pengeboran di tahun
2014, yakni Desa Tanjung Bulan, Kelurahan Anak
Petai, Desa Talang Balai, Desa Lubuk Raman,
Kelurahan Sukaraja dan Kelurahan Muntang
Tapus.
Pemberian penghargaan ini merupakan
bentuk apresiasi perusahaan atas dukungan
pemerintah desa dan kelurahan yang selama ini

Latihan Fire Drill Tim OPKD Tanjung Field

TAN J UNG - P a d a h a r i
(11/12), Tim OPKD (Organi
sasi Penanggulangan Ke
adaan Darurat) PT Pertamina
EP Asset 5 Tanjung Field
melaksanakan simulasi pe
n a n gg u l a n g a n k e a d a a n
darurat kebakaran, dengan
objek latihan tangki solar
berkapasitas 1.000 bbls di
Power Plant PT Pertamina
EP Tanjung Field. Kegiatan ini
rutin dilakukan dalam rangka
melatih kesiapan tim OPKD.
Pada latihan ini, T im
OPKD Tanjung Field yang
diketuai oleh Tanjung Assistant
Manager HSSE Darmansyah.
Ia menerangkan materi
pelatihan difokuskan untuk
menguji keefektifan skenario
pemadam api pada tangki
yang ada pada Prosedur

Emergency Response Plan
Tanjung Field, khususnya
bagaimana setiap personil
dari Tim OPKD mampu men
jalankan fungsi dan perannya
dengan baik.
“Kami memilih objek
tangki power plant karena
merupakan sumber power
listrik Tanjung Field baik untuk
sumur-sumur, perkantoran,
workshop, dan perumahan.
Kegiatan ini merupakan
latihan dalam mengantisipasi
keadaan emergency agar
dampaknya tidak meluas
secara operasional maupun
sosial,” ujar Darmansyah saat
ditemui usai latihan.
Kegiatan ini didukung
sepenuhnya oleh Tanjung
Field Manager, Heragung
Ujiantoro. Ia menegaskan,

Foto : PEP TANJUNG FIELD

Acara yang ditayangkan langsung secara
teleconference ke seluruh wilayah kerja/Anak

tidak hanya Tim OPKD yang
harus selalu tanggap dengan
keadaan emergency, namun
juga harus dimiliki oleh setiap
individu. “Karena safety is
everybody business,” ujarnya.
Latihan ini berjalan dengan
lancar tanpa ada yang cedera.
Usai latihan langsung digelar
evaluasi guna memperoleh

strategi penanggulanggan
yang lebih baik. Latihan
berikutnya direncanakan oleh
Tim OPKD PT Pertamina
EP Tanjung Field dengan
skenario yang lebih luas,
seperti skenario blow out dan
kejadian demonstrasi massa
yang akan melibatkan fungsi
terkait lainnya.•PEP TANJUNG FIELD

memberikan kontribusi terbaik sehingga kegiatan
Perusahaan juga mengumumkan para
pemenang lomba karya tulis untuk pelajar
SMA/sederajat dan PNS. Pada kesempatan itu
perusahaan juga memberikan apresiasi kepada
jajaran internal Asset 2 seperti pemberian
penghargaan kepada pekerja berprestasi,
terdisiplin dan tersehat yang ada di Head Office,
Limau Field dan Prabumulih Field.
Hal yang sama juga diberikan kepada
pekarya/TKJP pembantu operasi fasilitas
produksi, petugas administrasi dan cleaning
service berprestasi yang diserahkan oleh Pjs
GM Patricius Sembiring dan jajaran manajemen
lainnya.
Puncak acara ditandai dengan pemotongan
tumpeng oleh Patricius Sembiring yang dise
rahkan kepada pekerja tertua dan termuda di
PT Pertamina EP Asset 2.•PEP ASSET 2

Pertamina Kembalikan Istana Karang ke Pemda Aceh Tamiang
ACEH TAMIANG - Bertempat
di halaman Istana Karang
Kuala Simpang Aceh Tamiang
PEP Asset 1 Field Rantau
menyerahkan Bangunan Ista
na Karang ke Pemda Aceh
Tamiang, (10/12).
Hadir pada acara terse
but Manager Divestasi
Asset Pertamina Sri Susanti
Marta, Bupati Aceh Tamiang
Hamdan Sati, Muspida
Kabupaten Aceh Tamiang dan
Muspika se-Kabupaten Aceh
Tamiang, Tokoh Masyarakat,
Tokoh Adat, Alim Ulama serta
undangan lainnya.
Field Manager Rantau
Field Agus Amperianto

mengatakan, Istana Kerajaan
Karang merupakan salah
satu cagar budaya yang
harus dilestarikan karena
mempunyai makna sejarah.
Penyerahan Istana
Karang kepada Pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang
merupakan salah satu
wujud kepedulian Pertamina
terhadap pelestarian sejarah
dan budaya yang ada di
Kabupaten Aceh Tamiang.
Sementara Bupati Aceh
Tamiang Hamdan Sati sangat
mengapresiasi upaya yang
dilakukan Pertamina. “Ini
merupakan momen ber
sejarah bagi kita semua

Foto : PEP RANTAU FIELD

operasional perusahaan berjalan lancar.

khususnya bagi masyarakat
dan Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang,” ujar Hamdan.
Seperti diketahui, pa
da tahun 1997 terjadi blow
out sumur KSB-54 yang
mengakibatkan rusaknya

bangunan Istana Karang.
Sebagai bentuk tanggung
jawab, selain memberikan
ganti rugi kepada ahli waris
Istana, bangunan tersebut
juga direnovasi oleh Perta
mina.•PEP RANTAU FIELD
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Yogyakarta - Olimpiade Pertamax
seri ke-4 sukses digelar di Yogyakarta

(2/11). Seri ke-4 ini merupakan rangkaian
dari tiga seri sebelumnya yang diadakan
di Medan, Bali dan Surabaya. Olimpiade
Pertamax merupakan adu mengemudi
hemat bahan bakar antar komunitas mobil
berskala nasional dengan hadiah utama
satu unit mobil baru. Tidak kurang dari 10
klub mobil di Yogyakarta yang ikut serta di
Olimpiade Pertamax seri ini. Mereka adalah
Avanza Xenia Indonesia Club (AXIC), Ertiga
Club Indonesia (ERCI), Great Corolla Club
(GCC), Indonesia Mirage Club (IMEC),
Nissan Datsun Club Indonesia (NDCI),
Terios Rush Club Indonesia (TERUCI),
Slalom Yogyakarta, Maturity, Autonomic,
dan Indonesia Kijang Club (IKC).
Dalam adu mengemudi ini semua
peserta diwajibkan menggunakan Small
Hatchback bermesin 1.200cc bertransmisi
manual 5-speed yang disediakan oleh
Panitia. Start dari daerah Lempuyangan,
tepatnya di SPBU COCO Pertamina
Lempuyangan, setiap tim kali ini hanya
dibekali 4 liter Pertamax untuk menempuh
jarak sejauh-jauhnya. Setelah menempuh
7 jam perjalanan dengan melintasi 3 titik
persinggahan (check point) yang tersebar
di penjuru Yogyakarta, akhirnya seluruh
peserta tiba di garis finish. Keluar sebagai
pemenang peserta dari komunitas Slalom
Yogyakarta dengan total jarak tempuh 102,5
km. Artinya konsumsi BBM rata-ratanya
mencapai 25,63 km/liter.

“Semoga silaturahmi kita
ini dapat menumbuhkan
kondisi kondusif, dinamis dan
berkeadilan serta membawa
sinergi yang mendukung per
kembangan perusahaan,”
harapnya.
Dwi mengakui, kemitraan
antara manajemen dengan
serikat pekerja merupakan
sebuah kebutuhan mutlak
untuk membangun perusa
haan ini.
“Saya berharap kita
bers ama-sama mengawal
penentuan undang-undang
dan sebagainya agar ke
berpihakan kepada kepen
tingan dalam negeri. kita
akan menuntut supaya keber
pihakan ke Pertamina lebih
tinggi ke depan,” tegas Dwi.
Perundingan PKB yang
digelar selama satu pekan
pada 15 – 19 Desember
2014 tersebut membahas
kebijakan-kebijakan peru

Foto :ADITYO

Olimpiade Pertamax
di Yogyakarta

BALI – Fungsi Human Re
sources (HR) Direktorat SDM
Pertamina bersama dengan
Federasi Serikat Pekerja Per
tamina Bersatu (FSPPB),
menggelar perundingan Per
janjian Kerja Bersama (PKB)
periode 2014 – 2016 antara
perusahaan dan FSPPB,
pada (15/12) di Ballroom
Hotel Patra Jasa Bali.
Perundingan PKB kali
ini dihadiri Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto
beserta jajaran Direksi lainnya,
Direktur Jenderal PHI dan
Jamsos Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Irianto
Simbolon, dan Presiden
FSSPB Ugan Ganda.
Dalam sambutan pem
buk aan, Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto
mengapresiasi kemitraan
strategis dan harmonis yang
terjalin selama ini antara
perusahaan dan FSPPB.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetipto memberi sambutan pada pembukaan
Perundingan PKB Periode 2014 - 2016, di Bali, pada (15/12).

sahaan yang berkaitan erat
dengan hak dan kewajiban
pekerja.
Sementara itu Presiden
FSPPB Ugan Ganda dalam
wawancaranya mengatakan,
perundingan PKB ini akan
menjadi payung hukum pe
doman kerja seluruh insan
Pertamina. “Tanpa payung
hukum, hak dan kewajiban
para pihak tentunya jadi
masalah besar,” ujarnya.

“Seluruh pekerja Perta
mina harus sadar, harus tahu
dan memahami bahwa PKB
adalah untuk kepentingan
mereka. Sejatinya setiap para
pekerja itu harus memahami
PKB. Yang diharapkan adalah
mereka setidaknya sudah
membaca PKB dan mestinya
dijadikan buku saku, karena
merupakan UU kita sebagai
pekerja.•ADITYO

Leadership Sharing untuk Generasi Penerus Bangsa

JAKARTA - Dalam rangkaian HUT ke-57 Pertamina, fungsi
Cultural and Transformation bekerjasama dengan Pertamina
Foundation melaksanakan program Pertamina Mengajar
2014 dengan tema leadership sharing. Salah satu pekerja
yang secara sukarela berbagi pengalaman dengan pelajar
adalah Basuki Winarno, Specialist Surface Facilities Pakugajah
Development Project. Ia mengajar di SDN Bendungan Hilir 12
Pagi, Benhil, Jakarta Pusat, pada Kamis (11/12).
Di hadapan sekitar 50 murid kelas 3 dan 4, Basuki menggali
definisi pemimpin di mata anak-anak dan memberikan contohcontoh nyata dari sejarah peradaban tentang para pemimpin. Ia
juga mengajak para siswa untuk melihat para pemimpin dalam
kehidupan sehari-hari, seperti orang tua dan guru.
Basuki mengatakan anak-anak merupakan aset masa
depan bangsa. Ia merasa bahagia bisa melakukan sharing

Foto : URIP

IV
Foto : MOR

Sinergi Manajemen - Serikat Pekerja
Dukung Perkembangan Perusahaan
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untuk anak-anak yang berada di kisaran usia 9-10 tahun.
Sementara Hidayat, Kepala Sekolah SDN Bendungan Hilir 12
Pagi, merasa bangga sekolahnya mendapat kesempatan untuk
berpartisipasi dalam program Pertamina Mengajar.•URIP

Pada kesempatan ini juga Branch
Marketing wilayah DIY dan Surakarta Freddy
Anwar berkesempatan menghadiri acara
yang diadakan berkat kerja sama antara
PT Pertamina dengan Auto Bild Indonesia.
“Kami sangat bangga Yogyakarta menjadi
salah satu lokasi diadakannya Olimpiade
Pertamax ini. Minat masyarakat terhadap
pertamax beberapa tahun ini di wilayah
Yogyakarta juga menunjukkan kenaikan.
Karenanya, kami berharap dengan event
ini masyarakat lebih memahami kontribusi
Pertamax dalam menciptakan penghematan
saat berkendara,” tuturnya.
Selain mendapat uang tunai Rp 2 juta,
Slalom Yogyakarta berhak maju ke putaran
final yang berlangsung di Jakarta. Mereka
bertarung dengan finalis dari 4 kota lain
untuk memperebutkan satu unit Datsun
Go+ Panca.•Sdy

Program Budaya Harus Berdampak Terhadap Proses Bisnis... Sambungan dari halaman 1
salah satu bukti nyata
internalisasi tata nilai ^C
adalah makin bertambahnya
jumlah Change Agent
Budaya Pertamina, dari
tahun lalu sekitar 400 orang
menjadi 523 orang pada
tahun ini. Selain itu ada juga
168 trainer volunteer yang
terdiri dari para Manager,
A s i s t e n M a n a g e r, V i c e
President yang ikut ambil
bagian mengajarkan tata
nilai 6 C.
Ernie juga menerangkan,
tahun depan Value Assess
ment Index akan menjadi
KPI, baik di top management
BOD dan pemegang sa
ham, maupun nanti akan

diturunkan. Hal ini dilakukan
sebagai upaya agar values
betul-betul menjadi mindset
setiap pekerja.
Berdasarkan data per
akhir Desember 2013, hasil
rata-rata self assessment di
Pertamina menunjukkan nilai
tertinggi ada pada perilaku
values Clean, sementara
nilai terendah pada values
Commercial dan Capable.
Sedang gap terbesar antara
self assessment dan 360
juga ada pada values Clean
sedang gap terendah pada
values competitive dan
commercial.
Dalam Forum Budaya
2014 ini, Direktorat HR

juga memberikan beberapa
penghargaan dari beberapa
kategori. Yaitu, Best Manager
Fungsi, dimenangkan oleh
ITSM Process Manager Udi
Priyoko, Manager Reliability
RU III Plaju Wiko Taviarto,
dan OPI RU V Balikpapan
Manager Hermawan Bayu.
Kategori Best CAB
diraih oleh Riny Utami (RU V
Balikpapan), Riki Jaya S (RU
III Plaju), Hilma Martha Ayu
(Kantor Pusat). Sedangkan
Ika S ri Wahyuni ( RU V
Balikpapan) dan Niken Eka
Putri Rosadi (RU III Plaju)
dinobatkan sebagai Teladan
1 dan Teladan 2 Best CAB.
Untuk Kategori Best Team

CAB, RU III Plaju sebagai
juara 1, RU V Balikpapan
sebagai juara 2, dan RU IV
Cilacap menjadi juara 3.
Kategori Best HR
Area diraih oleh Azwar
Syahidin dari HR Area RU
II Dumai, Ika Helnayadi
dari HR RU VI Balongan,
dan Didin Mujahidin dari
HR RU IV Cilacap. Best
Trainer Volunteer Clasroom
diraih Donny J. Subakti,
Arif Romdlon, Sumanto.
Sedangkan Trainer Volunteer
P ro g r a m N o b a r a d a l a h
Tata Mohamad Tafip, Dwi
Mardhianto, Riny Utami, Fikri
Fahmi, Hiasinta Kyky, Suherdi,
Lindy F Rotinsulu.•SAHRUL
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Trinity, Ikuti Hasrat dan Sukses pun
akan Datang

pekerjaan di kantor nya.
Kenekadan itulah yang lalu
menjadi judul bukunya, The
Naked Traveler (TNT).
Ia bercerita banyak
tentang trik-trik travelling,
terutama untuk para pemula,
yaitu uang yang harus dibawa
dan visa masuk ke suatu
negara. Apalagi jika berniat
untuk melanjutkan perjalanan
ke negara lain, tanpa harus
balik ke Indonesia dahulu.
Sampai saat ini, ia sudah
mengunjungi 64 negara. Kalau
mengunjungi negara-negara
Eropa atau Amerika yang
sudah maju dan establish de
ngan fasilitas lengkap, mung
kin sudah biasa. Ia menjelajahi
Machu Picchu di Peru, Sungai
Amazon di Brasil, Galapagos,
Jamaika, kamp Auschwitz, dll.
Menurutnya, seni tra
velling bukanlah melihat pe
mandangan yang indah saja,

tetapi juga mengalami hal-hal
yang tidak menyenangkan.
Misalnya dideportasi,
diturunkan dari pesawat,
sakit di negara yang jauh, dll.
Ia juga mengingatkan,
agar travellers melakukan
riset dahulu negara yang
dituju, berapa tingkat bia
ya hidupnya, dan selalu
gunakan sarana transportasi
dan hotel kelas ekonomi
unt uk menghemat biaya.
“Yang paling penting, jangan
berbelanja kalau tidak ingin
kehabisan uang di perja
lanan,” ujarnya.
Tidak lupa, kemana pun
ia pergi, ia selalu membawa
smartphone dengan provider
Indonesia. Ia bisa langsung
memposting tulisan dan
foto-fotonya di blog nakedtreveler.com , akun twitter @
TrinityTraveler, Instagram @
trinitytraveler.•URIP

Jakarta - Corporate Shared Service
(CSS) menggelar “Upskilling Penilaian
KPI Akurasi Laporan Keuangan Entitas
Anak Perusahaan,” yang diikuti oleh
Fungsi Keuangan Pertamina dan Anak
Perusahaan. Acara yang berlangsung
tiga hari ini, dibuka pada Senin (1/12) di
Auditorium Gedung Kwarnas.
Hari pertama acara ini diisi oleh
dengan sosialisasi ke seluruh manajemen
Anak Perusahaan, meliputi persentasi
pengisian data SAP BPC, persentasi
KPI Utilisasi SIstem ERP, dan persentasi
KPI Kewajaran Saldo. Sedangkan hari
kedua dan ketiganya meliputi klinik
penyelesaian backlog yang diperuntukan
untuk anak perusahaan yang mempunyai
KPI utilisasi ERP (USE) yang merah.
VP Business Demand Pertamina,
Lukito dalam sambutannya mengatakan
klinik ini diperuntukkan untuk penye
lesaian backlog sesuai data simulasi KPI
utilisasi sistem ERP. Ia berharap nantinya
laporan final KPI USE dapat menjadi
hijau semua.

Foto : ADITYO

Upskilling Penilaian KPI Akurasi Laporan
Keuangan Entitas Anak Perusahaan

Foto : KUNTORO

JAKARTA - Hidup dan jalanjalan keliling dunia, bahkan
sepanjang tahun, mungkin
cuma mimpi bagi banyak
orang. Tetapi tidak bagi Trinity
yang memang hidup dalam
mimpi-mimpinya. “I’m living in
my dreams,” katanya. “Follow
your passion, and success
will follow you.”
Demikian dikatakan oleh
Trinity, penulis buku-buku
travelling yang sukses. Trinity
hadir di Gedung Utama
Kantor Pusat Pertamina pada
Kamis (18/12) untuk bedah
buku yang diselenggarakan
fungsi Data & Info – Corporate
Secretary. Ia membahas The
Naked Traveller Part 1 dan
Part 2, serta sharing penga
lamannya.
Tr i n i t y a d a l a h n a m a
pena, bukan nama yang
sebenarnya. Ia mengakui
sampai 10 tahun yang lalu ia
masih seorang MMK (mbakmbak kantoran) alias pekerja
kantoran yang hobi travelling.
Ia melakukan perjalanan
ketika mengambil cuti dan
punya tabungan cukup.
Namun hidupnya berubah
setelah ia membuat blog
travelling. Hasrat travellingnya meningkat dan blognya
banyak dikunjungi orang.
Maka ia pun mengambil kepu
tusan nekad dan melepaskan
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KPI Utilisasi System merupakan KPI
yang mengukur ketetapan penggunaan
sistem ERP di seluruh Pertamina dan anak
perusahaan yang telah menggunakan
sistem ERP. Hal ini dilihat dari sisi usaha
menekan outstanding transaction dan juga
usaha untuk menyelsaikan outstanding
transaction yang memiliki nilai materialitas
yang tinggi, bila outstanding transaction
turun berarti utilisasi meningkat.
KPI ini merupakan produk dari CSS, dan
termasuk dalam KPI Other Operation Matrix
(OOM), yang dilakukan di seluruh Fungsi
Pertamina, dan sesuai instruksi Direktur
Utama untuk diimplementasikan ke seluruh
anak perusahaan.•SAHRUL

Semarang - Marketing
Operation Region (MOR) IV
Semarang kembali menga
dakan tes kebugaran untuk
pekerjanya, di Lapangan
G O R Tr i L o m b a J u a n g
Semarang.
Budaya sehat dengan tes
kebugaran memang ditujukan
untuk meningkatkan budaya
sehat pekerja MOR IV. Tes
kebugaran rutin dilakukan
setiap tiga bulan sekali.
Terdapat dua kategori yaitu
pekerja U-35 (usia di bawah
35 tahun) dan usia di atas
35 tahun.
Selain berlari mengelilingi
lapangan sebanyak empat
kali bagi seluruh pekerja dan
bagi pekerja dibawah 35
tahun ditambah dengan tes
rock portes, yaitu shit-up,

Foto : MOR IV

MOR IV Kembali Adakan Tes Kebugaran

push-up, dan scoot jump.
Acara ini tidak hanya dilak
sanakan sebagai kewajiban
semata, namun juga dijadikan
sebagai wadah untuk menjalin
silaturahmi dan rekreasi
pekerja. Dalam kegiatan
ini, ketangkasan pekerja
melakukan tes kebug aran
juga dinilai. Bagi pemenang,
yaitu yang mencapai waktu

tercepat dalam melakukan
lari maupun rock portes akan
mendapat reward dari panitia
penyelenggara.
Walaupun baru dilak
sanakan beberapa tahun
terakh ir tetapi dengan se
mangat dan niat yang serius
dari para pekerja, menjadikan
kegiatan ini selalu rutin dila
kukan.•MOR IV
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Jakarta – Waktu berjalan cepat. Tidak terasa 2014 hanya tinggal menyisakan hitungan hari.
Karena itu, tidak heran jika seluruh fungsi di PT. Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya
sedang berlomba untuk memenuhi target Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
yang telah disepakati pada awal tahun. Sama halnya bagi Direktorat Hulu (Dit. Hulu), satu
tahun telah berkurang dari waktu yang tercatat dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan
(RJPP) untuk mencapai target produksi 2,2 juta barrel oil equivalent per day (BOEPD) pada
2025 mendatang. Maka tidak salah jika saat ini seluruh pemburu minyak dan gas (migas)
Pertamina di lapangan sedang berusaha dan menguras tenaga untuk mengeluarkan migas
dari setiap sumur yang dimilki demi memenuhi target RKAP.
Di antara aset-aset lapangan PT. Pertamina EP (PEP) maka wilayah operasi PEP Aset
5, Area Sangasanga merupakan salah satu aset produksi yang memiliki reputasi signifikan
sepanjang 2014. Hal ini dapat dibuktikan lewat pencapaian total produksi minyak yang
diraih hingga 14 Desember 2014 sebesar 8.300 barrel oil per day (BOPD). Kontribusi Area
Sangasanga sebesar itu, ternyata cukup bermakna, yakni 35 persen dari total produksi Aset
5 sebanyak 21.577 BOPD dari enam area yang ada (Area Sangasanga, Area Tanjung, Area
Sangatta, Area Bunyu, Area Tarakan, dan Area Papua). Maka tidak heran jika pencapaian
PEP Aset 5, Area Sangasanga telah menyentuh level 110 persen terhadap RKAP 2014.
Tentu, hasil tersebut tidak didapat dengan mudah sambil kerja santai. Namun, diperlukan
upaya keras dari seluruh tim agar produksi Area Sangasanga tetap stabil, mengingat
sebagian sumur yang dimiliki terbilang cukup tua. Salah satu kiat yang ditonjolkan adalah
dengan mengontrol produksi sumur yang masih berproduksi secara sembur alam di bawah
critical rate untuk menghindari terjadinya early water conning. Selain itu juga dilakukan
konversi lifting beberapa sumur SRP (sucker rod pump) ke ESP (electric submersible pump)
untuk mendapatkan laju produksi yang lebih stabil, pada sumur-sumur yang berproduksi
menggunakan artificial lift.
“Untuk sumur-sumur suspend yang masih memiliki potensi kami
melakukan reopening serta reaktivasi, sehingga sumur-sumur tua
tersebut kembali berproduksi,” jelas Hanief Jauhari, Field Manager
Sangasanga beberapa waktu lalu. Upaya optimasi sumur-sumur
eksisting melalui kegiatan work over, well service, reaktivasi, konversi
lifting, stimulasi, dan fracturing menjadi kegiatan yang wajib dilakukan
oleh laskar migas Area Sangasanga dalam upaya terus menjaga irama
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Sumur Anggana 1037, Field Sangasanga.

peningkatan produksi di sumur-sumur tua. Di samping itu, usaha penambahan sumur baru
melalui kegiatan pengeboran juga dilakukan, untuk mendongkrak produksi di masa depan.
“Kita juga melakukan upgrade fasilitas-fasilitas produksi sebagai langkah antisipasi, guna
menunjang peningkatan produksi pada 2015,” imbuh Hanief.
Capaian ini membuat management Area Sangasanga menatap target 2015 yang akan
dituangkan dalam RKAP 2015 dengan penuh percaya diri. Management memprediksi target
di 2015 pastinya akan lebih menantang, mengingat bertambahnya aktifitas pemboran di Field
Sangasanga hingga 40 sumur. Tingginya aktifitas pengeboran tersebut merupakan langkah
nyata yang diambil untuk mengekploitasi Struktur Louise, Muara, NKL, dan Samboja yang
terbukti masih menyimpan cadangan yang ekonomis. “ Seperti yang telah diketahui, Struktur
Louise memiliki cadangan oil in place (OIP) sebesar 361 juta barel dan kumulatif produksi
sebesar 177 juta barel,” jelas Hanief mengunci perbincangan.•DIT. HULU
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Pertamina Kembali Dinobatkan Sebagai
Indonesia Trusted Company

Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo didampingi Good Corporate Governance Manager Pertamina Mindaryoko
menerima penghargaan pada ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2014. Dalam ajang tersebut,
Pertamina dinobatkan sebagai Indonesia Trusted Company.
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