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Too Big To Fail

Teori ‘too big to fail’ juga berlaku untuk negara. Tahun
2010 terjadi krisis utang Zona Eropa, seperti di Portugal,
Irlandia, Yunani, dan Spanyol. Meski secara skala ekonomi
Yunani relatif kecil, namun Yunani dianggap sebagai ‘too big
too fail’. Pasalnya, banyak institusi global yang memiliki obligasi
negara ini. Sehingga jika ekonomi Yunani terpuruk, Yunani
tidak bisa melunasi obligasinya. Pada jangka panjang, dapat
berdampak besar bagi ekonomi dunia. Untuk menghindari
efek berkepanjangan, Bank Sentral Eropa dan IMF memberi
pendanaan untuk menyokong ekonomi Yunani.
Salah satu faktor penyebab ‘too big to fail’ adalah moral
hazard. Yakni saat suatu pihak melakukan transaksi berisiko
terutama jika instrumen yang dilakukannya menyepelekan
aspek kehati-hatian (prudent). Satu contohnya, kasus Bank
Century di Indonesia tahun 2008 yang dipicu penjualan
produk investasi keuangan fiktif hingga berakibat pada defisit
keuangan Century.
Bagaimana dengan Pertamina? Tentu kita tidak ingin
Pertamina menjadi ‘too big to fail’. Sebagai BUMN terbesar
Indonesia, Pertamina harus dikelola dengan profesional,
prudent, kompetitif, dan komersial. Sejalan dengan nilai
6C, aspek competitive dan commercial harus dilaksanakan
oleh seluruh Insan agar Pertamina makin besar dan memiliki
keberlanjutan (sustain). Inilah tanggung jawab bersama guna
mengamankan energi Indonesia.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Pojok Manajemen :
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
merangkul expert untuk pertamina
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Istilah ini sering terdengar saat krisis subprime mortgage
menghantam AS pada 2008. Krisis bahkan menyebabkan
Lehman Brothers, salah satu institusi keuangan terbesar
AS, terpaksa tutup karena kesulitan keuangan. Sementara,
inst`itusi besar lain dihadapkan pada aksi akuisisi untuk
mempertahankan bisnisnya, seperti pembelian Merril Lynch
oleh Bank of America. ‘Too big to fail’ adalah teori bahwa
institusi yang sangat besar dan saling berhubungan dapat
menjadi bencana bagi ekonomi, sehingga harus didukung
pemerintah ketika institusi tersebut menghadapi kesulitan.
Itulah yang menjadi kiblat Pemerintah AS saat memberi
bantuan dana (bailout) kepada dua institusi simpan pinjam
terbesar di AS, yakni Fannie Mae dan Freddie Mac, sebagai
upaya untuk melindungi perekonomian AS supaya tidak
memburuk.
Krisis AS nyatanya memiliki dampak sistemik pada
pertumbuhan ekonomi dunia karena ekonomi antar negara
kini saling terkoneksi. Terlihat pada gambar di bawah, dimana
terjadi penurunan ekonomi global pada 2008.

Beberapa pekerja sedang melakukan pemasangan ULA Platform di perairan utara Jawa. Berita terkait di halaman 12
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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merangkul expert

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

Pengantar Redaksi:
Tugas dan peran Upstream Technology Center (UTC) terus
berkembang. Kebutuhan tenaga-tenaga berpengalaman untuk
terus meningkatkan kinerja Direktorat Hulu menjadi bagian tugas
UTC yang terbaru. Kami pun berbincang dengan VP Upstream
Technology Center Sigit Rahardjo di ruangannya.
Mohon dijelaskan program kerja Upstream Technology
Center (UTC) untuk tahun 2014 ini. UTC saat ini merupakan
bagian dari SVP Development & Technology. Karena itu UTC juga
mem-back up di sisi organisasi, tetapi secara overall atau function,
UTC ini men-support aspek teknologi, improve knowledge &
competency baik yang ada di Direktorat Hulu maupun di seluruh
Anak Perusahaan (AP) Hulu. Jadi sifatnya kita ini corporation.
Tugas pokok kita adalah mengembangkan, melakukan
screening, memberikan advice terkait teknologi, pada seluruh
stakeholder kami, men-develope people upstream competency
antara lain Geophysisist, Geologist Reservoir & Production Engineer,
Drilling Engineer, Process & Facility Engineer, dll untuk men-support
lini bisinis Direktorat Hulu dan AP Hulu. Khususnya organisasi di UTC
meliputi geofisika, geologi, reservoir, produksi, proses dan fasilitas,
EOR, New Energy dan Green Technology, Drilling, Geomatika dan
Petro Technical serta Commercial & Adm.
Selain itu ada dua tugas tambahan yang sedang kita
kampanyekan. Yaitu, Enhanced Oil Recovery (EOR) dan NEGT (New
Energy dan Green Technology). Tambahan fungsi ini karena kita
mempunyai aktivitas terkait dengan geothermal dan unconventional
energy, seperti CBM (Coal Bed Methane), Shale Gas, dan lain-lain.
Tambahan lainnya ialah fungsi geomatika dan data. Di dalam
geomatika itu, terkait dengan masalah geodetic, yaitu pengukuran
koordinat yang saat ini menggunakan Bessel dan WGS. Sementara
pengelolaan data keseluruhan Direktorat Hulu dan AP Hulu. Nanti
arahnya ini centralised yang kita tempatkan di Pasar Minggu.
Namanya itu PUDC (Pertamina Upstream Data Center).
Fungsi tambahan lainnya adalah Commercial and Administration.
Fungsi ini terkait dengan bisnis dan marketing yang ada di kita,
termasuk kontrak-kontrak kita. Karena di UTC, sekalipun hubungan
dengan Hulu dan AP Hulu, disitu ada kontrak, ada administrasi,
budgeting, dan lain sebagainya.
Jadi total UTC punya 8 fungsi untuk mensupport Direktorat
Hulu dan seluruh AP Hulu.
Nah, itulah tugas pokok yang harus dikelola UTC. Masih ada
pula Pertamina Corporate University (Corpu). Tanggung jawab
untuk Corpu di Dit Hulu ada di UTC sebagai desainer terkait dengan
Hulu. Misalnya untuk menyiapkan silabus untuk pengembangan
SDM Hulu yang terkait dengan GGRPF dan D tadi.
Sebagai contoh, ada gap diantara senior dengan junior yang
cukup tinggi untuk bagaimana mempercepat junior ini menjadi
senior atau setidaknya tenaga menengah maka kita lakukan
program internship.
Kami dengar ada rencana untuk merekrut tenaga-tenaga
ahli berpengalaman dari eks pensiunan Pertamina maupun
dari luar. Nah, dikaitkan dengan kebutuhan SDM di Hulu ini,
bagaimana gambaran besarnya? Memang di Hulu dan AP Hulu
saat ini kita punya gap yang cukup signifikan, yaitu masih cukup
tingginya organisasi yang vacant di Hulu. Mungkin ada sekitar 2.500

posisi di Direktorat Hulu dan AP Hulu yang kosong. Nah, salah
satu opsinya kita akan merekrut tenaga experience. Rekrutmen
itu sekarang sudah kita jalankan.
Namun demikian, saya pikir mungkin tidak cukup hanya untuk
yang mid (menengah) ataupun senior, tetapi juga expert yang
levelnya advisor. Ini yang dimaksud dengan menambah tenagatenaga expert dari luar yang lebih fokus pada advisor. Sekarang
ini sudah on going beberapa expert. Fungsi UTC disini sebagai
screening untuk mereka.
Bagaimana dengan usia? Apakah mereka pensiunan,
ataukah masih usia produktif? Sebenarnya yang kita cari
keduanya, karena content-nya itu adalah pengalaman dan
kemampuannya. Masalah apakah dia sudah pensiun atau belum,
itu tidak menjadi penting selama expert ini sesuai dengan harapan
kita. Yang penting mereka masih sehat. Kita akan lakukan tes
medis, yang tentu berbeda dengan rekrutmen untuk fresh
graduate.
Bagaimana dengan latar belakang pendidikannya? S2
ataukah S3? Umumnya, rata-rata minimal S2. Masa kerjanya
paling sedikit berpengalaman 20 tahun. Jadi ini rata-rata usia yang
matang. Ada yang belum pensiun, dan ada yang sudah pensiun.
Yang perlu kita klarifikasi adalah yang masuk dari luar. Bisa
saja yang ada di Indonesia, bisa juga expatriate. Bukan hanya
sekadar di luar Pertamina saja. Bahkan saat ini ada yang masih
bekerja untuk perusahaan minyak asing di luar, atau di KPS di
dalam negeri.
Apakah mereka akan menjadi pekerja atau kontrak?
Sebenarnya sejak awal yang kita inginkan adalah expert-nya.
Ada kecenderungan yang sudah pensiun, tidak akan menjadi
karyawan Pertamina, mungkin mereka kontrak. Tetapi yang masih
di usia produktif, tergantung kesepakatan dengan mereka. Kalau
memang mereka mau dan dari perusahaan memungkinkan, ya
mengapa tidak.
Jadi bagaimana mensinergikan pekerja existing dengan
ten aga berpengalaman ini? Yang paling penting adalah
bagaimana meng-utilize expertise secara optimal mereka untuk
Pertamina supaya tidak sia-sia. Masalah price, pastinya kita akan
kompetitif. Namun demikian, kita juga akan melihat jangan sampai
nanti expert yang satu dengan yang lain berbeda. Ini memang
akan menimbulkan kecemburuan sosial.
Jadi dengan kemudahan ini, tidak serta merta dengan mu
dah merekrut mereka. Tetap kita akan mengikuti aturan-aturan
yang berlaku di perusahaan, termasuk aspek good corporate
governance (GCG).
Kita harapkan untuk pekerja yang existing, dengan adanya
tenaga expert ini, otomatis dari aspek kebutuhan pekerjaan yang
harus di-deliver, harusnya akan semakin bagus. Harapannya,
kinerjanya semakin bagus untuk kita semua. Kinerja dalam arti
kontribusi terhadap produksi dan kontribusi terhadap pendapatan
perusahaan.
Di sisi lain bagi kami, pekerja existing, ini akan menjadi adanya
semacam suasana kompetisi. Artinya, kita akan lebih cepat dalam
peningkatan kapabilitas dan kompetensi kita.•URIP
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Usai Pesta,
Mau Kemana?
Gaung pesta demokrasi di negeri ini
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Dalam setiap sendi kehidupan, peran role model (panutan) sangat penting artinya. Termasuk pada perusahaan.
Perannya akan sangat efektif dalam menunjang keberhasilan perusahaan jika konsep tentang role model dipahami
secara benar oleh seluruh lini pekerja. Berikut beberapa konsep role model menurut beberapa pekerja Pertamina.

masih terasa. Pemilihan legislatif sudah dilalui.
Hasil sementara dari hitung cepat, sudah
menunjukkan sinyal partai yang unggul.
Penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum
(KPU), memang baru akan selesai pada 9 Mei
2014. Tetapi dari hasil hitung cepat tersebut,
setidaknya sudah banyak pertanyaan yang
muncul, kelak mau dibawa kemana negeri
ini ?
Partai-partai yang saat ini menjadi partai
unggulan dalam penghitungan cepat, sudah
siap dengan strategi menuju ke Pemilu
selanjutnya. Tetapi belum satupun yang
begitu tegas dan jelas menyentuh isu energi
di negeri ini.
Ketahanan energi memang menjadi isu

Menurut saya, role model yang
ideal di tempat kerja adalah orang yang
tegas, peduli terhadap rekan kerja terutama
ketika menghadapi permasalahan kerja,
memberikan ruang gerak dan menumbuhkan
semangat berinisiatif dan berinovasi bagi
kemajuan di tempat kerja namun masih
dalam batasan/koridor peraturan.

Role Model itu berani tampil di depan. Bukan
sekedar teori, tapi aksi nyata. Menjadi trend
setter lewat behavior yang apik.
Achmad Zaki
Performance & Competency Management
Dit. SDM

Njo F. X. Anditya C.P.
PEP Papua CSR Staff

berat jika dijadikan materi kampanye. Isu
yang kurang populer dan kadang dianggap
‘tidak’ menjual. Padahal, masalah energi di
negeri ini sudah menjadi hal yang serius untuk
dipikirkan, disamping masalah pendidikan,
kesehatan serta kesejahteraan.
Ketahanan energi di negeri ini sudah
sangat rentan. Bayangkan saja, pemerintah
tidak memiliki cadangan BBM sebagaimana
negara-negara lainnya. Cadangan BBM yang
ada adalah cadangan operasional, untuk
dikonsumsi. Bukan cadangan BBM untuk
disimpan dan hanya digunakan pada kondisi
mendesak, perang, dan sebagainya.
Di Jepang misalnya, negara memiliki
cad angan BBM sampai 6 bulan, di luar
cadangan yang digunakan untuk operasional.
Malaysia memiliki cadangan hingga 25 hari,
bahkan negara tetangga Singapura memiliki
cadangan untuk 50 hari.
Lemahnya ketahanan energi nasional,
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Role model di lingkungan kerja bagi saya adalah
yang bekerja dengan jujur (berintegritas). Karena
bagaimanapun bagus dan pintarnya pemimpin, tapi jika
tidak punya integritas sama dengan nol. Karakteristik
lainnya adalah disiplin dan tegas bekerja secara nyata,
bekerja dengan giat (etos kerja yang baik), terus
menerus belajar di lingkungan kerjanya, senantiasa
melakukan coaching bagi pekerja di bawahnya dan
membantu penyelesaian permasalahan secara nyata.
Selain itu, ia juga proaktif dan mempunyai komunikasi
yang baik dalam berhubungan dengan sesama
pekerja maupun mitra kerja.
Hendra Tria Putra Nasution
General Affairs Manager
RU VI Balongan

khususnya cadangan BBM ini seharusnya
menjadi pemikiran serius para calon wakil
rakyat dan calon pemimpin negeri ini kelak.
Apalah artinya menduduki kursi jabatan,
jika ternyata negara ini diserang dan hanya
mampu bertahan dalam beberapa hari saja.
Belum lagi masalah ketidakseimbangan
neraca perdagangan akibat goyangan harga
minyak mentah dunia. Dengan impor minyak
mentah dan BBM sekitar 900 ribu barel
per hari, kurs dolar yang menguat, sudah
tentu akan sangat mengganggu neraca
perdagangan negara.
K a re n a i t u , u s a i p e s t a , s a a t n y a
mempertanyakan secara serius mau dibawa

Role model perusahaan adalah seorang pimpinan yang dapat menjadi suri tauladan
bagi diri sendiri dan anggota timnya karena suci dalam pikiran, tepat dalam tindakan,
dan dapat dipercaya. Bertindak untuk kepentingan perusahaan bukan untuk pribadi
dan golongan. Selain itu melalui kesadaran pribadi selalu berinisiatif menggerakkan
berbagai budaya perusahaan karena sarat akan manfaat. Misalnya budaya berbagi
dan memanfaatkan pengetahuan serta perbaikan berkelanjutan.
Desy Puspitasari
Jr. Analyst Knowledge Asset Management
Quality Management Function - General Affairs Directorate

kemana negara ini? Saatnya kritis menilai arah
pemikiran dan kebijakan energi pemimpin
selanjutnya. Karena sejatinya, manusia tak
akan bisa melakukan upaya apapun tanpa
energi. Begitu juga negara, tak bisa berbuat
banyak jika ketahanan energinya rapuh.•
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Untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina berkaitan dengan kebijakan perusahaan, kami menerima beberapa tanggapan untuk dimuat dalam rubrik
Opini Pekerja. Setiap minggu kami akan menentukan tema yang bisa ditanggapi para pekerja. Tanggapan yang kami muat dalam edisi berikutnya akan
mendapatkan souvenir menarik. Bagi yang berminat, silakan mengirimkan opininya ke alamat email bulletin@pertamina.com
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Bagaimana konsep emansipasi menurut Anda?

Redaksi memiliki kewenangan untuk mengedit tanggapan yang masuk ke bulletin@pertamina.com
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JAKARTA (Kontan) – Kementrian ESDM mendukung
Pertamina untuk mengambil alih PT Trans Pacific
Petrochemical Indotama (TPPI). Asalkan, pemegang
saham lama tidak mempersoalkan di kemudian hari
jika proses pengambilalihan itu sudah dilakukan.
Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian
ESDM Naryanto Wagimin menyatakan, pihaknya
berharap pengoperasian kilang TPPI bisa kembali
dilakukan, supaya produksinya bisa dinikmati oleh
masyarakat. Naryanto menegaskan, pemerintah
dan Pertamina memang harus memikirkan juga
jika ingin mengambil alih TPPI. Sebab, menurut
hitung-hitungan Kementerian ESDM, kapasitas
kilang TPPI hanya 100.000 barel per hari dan itu
tidak ekonomis. Sebab, yang menjadi operator
harus membayar hutang ke beberapa kreditur.
“Kalau pengambilalihannya tanpa syarat, bagus.
Bisa langsung ganti manajemen,”katanya.

harga beli listrik biomassa
Rp1.000/kwh

BANGLI, BALI (Bisnis Indonesia) – Pemerintah
menetapkan harga beli listrik energi baru dan
terbarukan berbasiskan pembangkit biomassa
dari semulai Rp 975 per kWh menjadi Rp1.000
per kWh untuk lebih mendorong pelaku usaha
tertarik masuk ke energi tersebut. Menteri ESDM
Jero Wacik mengaku telah menetapkan harga beli
listrik PLN dari pembangkit listrik energi terbarukan.
“Kami terus mendorong agar harga beli listrik lebih
menarik lagi Saya berjanji juga akan menandatangani
peraturan menteri untuk menaikkan harga beli listrik
tenaga surya dan listrik tenaga mikro hidro dalam
waktu dekat,” ujarnya dalam groundbreaking PLT
Biomassa Bangli dan Pembangkit Listrik Tenaga
Surya (PLTS)/Pembangkit Tenaga Lustrik Minihidro
(PLTMH) APBN Kementerian ESDM 2013.

ICP Maret naik tipis jadi
106,9 dolar as/barel

JAKARTA (Investor Daily) – Harga minyak mentah
Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada Maret
lalu naik tipis menjadi 106,9 dolar AS. ICP naik meski
harga minyak mentah utama di pasar internasional
turun. Menurut Tim Harga Minyak Indonesia, ICP
pada Februari lalu tercatat sebesar 106,8 dolar AS/
barel. Pada Maret lalu, ICP naik sebesar 0,82 dolar
AS/barel menjadi 106,9 dolar AS/barel. Sementara
harga minyak Minas/SLC naik hingga 3,75 dolar AS/
barel menjadi 112,46 dolar AS/barel dari harga bulan
sebelumnya 108,71 dolar AS/barel. “Kenaikan harga
minyak mentah Indonesia tersebut disebabkan
peningkatan permintaan minyak mentah jenis
direct burning dari Jepang,” kata Tim Harga Minyak
Indonesia•RIANTI

Pertamina Aviation dan APPI Bahas
Avgas Station
JAKARTA - Perkembangan
pesat industri penerbangan
Indonesia membutuhkan
400-600 pilot setiap ta
hunn ya. Tidak heran jika
perkembangan ini pun di
ikuti dengan meningkatnya
jumlah flying school yang
kini hampir mencapai 40
akademi penerbangan di
seluruh Indonesia. Sehingga
memunculkan kebutuhan av
gas untuk pesawat-pesawat
latihnya.
Hal tersebut terungkap
dalam pertemuan antara
Pertamina Aviation – Flying
School di Hotel Borobudur,
Senin (17/3). Hadir dalam
kesempatan terebut
Vice President Aviation
P e r t a m i n a W i s n u n t o ro ,
Manager Aviation Marketing
Eldi Hendry, Marketing &
Operation, Support Manager
Kusumo Wibowo, Aviation
Product Quality Assurance

Manager Affan Hidayat,
serta Asosiasi Pendidikan
Penerbangan Indonesia
(APPI).
Eldi Hendry menjelaskan,
pertumbuhan flying school
yang semakin banyak di
Indonesia sejalan dengan
perkembangan industri
penerbangan Indonesia.
Hal ini menyebabkan me
ningkatnya permintaan avgas
dari flying school, yang pe
sawat-pesawat latihnya ber
mesin piston berbahan ba
kar Avgas. Selama ini flying
school membeli in drum
dari beberapa DPPU atau
langsung di Surabaya.
Persoalan yang muncul,
lanjut Eldi, adalah masalah
handling Avgas yang benar.
Selain itu, dengan semakin
banyaknya flying school,
Pertamina Aviation mencoba
melayani langsung ke
pesawat-pesawat seperti
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Pertemuan Pertamina Aviation dengan fying school menjadi upaya memberikan
layanan terbaik bagi konsumennya.

konsep DPPU mengisi
pesawat komersial.
“Keuntungannya, mereka
tidak perlu memikirkan ma
salah availability. Adanya
Avgas station membuktikan
Avgas selalu tersedia,” te
gasnya.
Secara cost, flying school
juga bisa lebih hemat. “Kalau
mereka harus angkut sendiri,
mereka harus menyiapkan
orang dan transportasinya,”
lanjut Eldi. “Melalui APPI,
kami menawarkan untuk

membangun avgas station
yang sesuai dengan per
mintaan pasar dan pertum
buhan bandara,” ujarnya.
Perlu diketahui, ban
dara-bandara yang men
jadi basis flying school
umumnya bandara kecil
seperti di Cirebon, Cilacap,
Banyuwangi, Lampung,
Palangkaraya, dll. Tahun
2013 yang lalu, penjualan
Avgas adalah 2.600 KL
dengan nilai sekitar Rp 50
miliar.•URIP

Go Live New e-Corr di MOR IV Semarang
Semarang – Marketing
Operation Region (MOR)
IV menjadi lokasi pertama
di lingkungan wilayah Mar
keting & Trading yang meng
implementasi (go live) program
IT New E-correspondence
atau disingkat New E-corr.
Go Live New E-Correspon
dence dilakukan di Kantor Unit
MOR IV pada 3 Maret 2014.
Untuk mempersiapkan para
pekerja dalam mengadaptasi
sistem baru ini, fungsi IT & MT
MOR IV mengadakan training
N e w E - C o r re s p o n d e n c e
pada 19-21 Februari 2014.
Selain itu, untuk melayani
pen anganan pertanyaan
dan permasalahan dalam

menggunakan aplikasi New
E-Corr, fungsi IT M&T juga
membuat klinik E-Corr di
kantor unit MOR IV.
GM Marketing Operation
Reg IV Subagjo Hari Moel
janto berkesempatan untuk
melakukan launching dan
mencoba menggunakan ap
likasi New E-Corr tersebut.
Menurut Area Manager IT
& MT JBT Yusuf Gunawan,
aplikasi New E-Corr meru
pa
kan pembaruan dari
aplikasi E-Correspondence.
Beberapa fitur yang menjadi
unggulan aplikasi ini adalah
fitur cancel document, insert
image pada content dokumen
dan respositary.

Foto : MOR IV

RESUME
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“Kami berharap aplikasi
New E-Corr di MOR IV ini
dapat cepat diadaptasi oleh
pekerja. Jika ada pertanyaan
dan permasalahan mengenai

aplikasi tersebut, selain ke
klinik, kami juga menyediakan
Group E-Corr Admin (admin_
ecorr_mor4@pertamina.
com),” tutup Yusuf.•MOR IV

Menuju Profesional Engineering melalui Challenge Session EPDP
CILACAP - Guna mening

latihan (Diklat) berlangsung

Scheduling (MPS) RU IV.

untuk menguji tingkat pe

katk an kompetensi teknis

selama dua hari, pada 4-5

Program ini diikuti oleh 19

mahaman peserta sekaligus

Challenge session yang

dari fungsi EngDev untuk

bagi para engineer, RU

Maret 2014.

orang peserta yang berasal

untuk menguji kelayakan

digelar pada awal bulan Maret

bidang proses dan MPS

dari fungsi EngDev dan MPS.

IV menggelar “Challenge

Program EPDP yang

Session Engineering Pro

d i in i s i a s i o l e h R e f i n i n g

fessional Development Pro
gram” atau yang dikenal
dengan sebutan EPDP.

jenjang selanjutnya.

session tersebut berasal

peserta program EPDP

silam ditujukan untuk menguji

untuk bidang non proses.

merupakan

untuk menjalankan bi

kompetensi peserta dan

Selama challenge session,

Technology Kantor Pusat

program perdana pengem

dang operasinya. Apabila

memperoleh sertifikasi tier 1.

tim penguji akan menilai

Pertamina ini bekerja sama

bangan kapabilitas en

peserta lulus uji kelayakan

Kegiatan ini dibagi ke dalam

kelayakan kompetensi pe

EPDP

dengan fungsi Process

gineering di unit operasi

dalam challenge session

dua bidang, yakni bidang

serta berdasarkan kriteria

Acara yang digelar di

Engineering (PE) dan

Pertamina. Peran challenge

yang diselenggarakan, maka

proses dan non proses. Tim

penilaian modul EPDP.•RU IV

Gedung Pendidikan dan Pe

Maintenance, Planning, and

session EPDP disini adalah

peserta dapat melanjutkan ke

penguji dalam challenge
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Jakarta - Sebagai perusahaan yang bergerak
di bidang energi yang sadar akan pentingnya
pengamanan objek vital nasional, PT Pertamina
(Persero) menyelenggarakan pelatihan gabungan
International Ships & Port Facility Security (ISPS)
Code, Fire Fighting, dan Oil Spill Recovery di
Terminal Khusus (Tersus) Migas Pertamina Tanjung
Priok, pada (13/3). Kegiatan ini bekerja sama
dengan Direktorat Polisi Perairan Polda Metro
Jaya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan KODIM
0502 Jakarta Utara.
Pelatihan ISPS Code dilakukan sebagai upaya
untuk mengantisipasi berbagai ancaman teror,
insiden bahaya, dan bencana terhadap Terminal
Khusus Migas sebagai salah satu jalur distribusi
terpenting. Pelatihan ini dilakukan setiap 18
bulan sekali oleh setiap Terminal Khusus Migas
Pertamina yang telah tersertifikasi ISPS Code.
Sertifikasi ISPS Code wajib dimiliki oleh Tersus
Migas Tanjung Priok karena kapal-kapal asing
hanya dapat bersandar di pelabuhan yang sudah
tersertifikasi ISPS Code. Hal ini juga menjadi
persyaratan bagi kapal-kapal Pertamina maupun
kapal-kapal yang sebelumnya bersandar di
Terminal Khusus Migas Tanjung Priok untuk dapat
bersandar di pelabuhan internasional. Sertifikasi
ISPS Code diterbitkan oleh Syahbandar (Port
Security Committee) sebagai persyaratan yang
berlaku secara internasional mengacu pada
UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal
208-212 dan Keputusan Menteri Perhubungan
No.3/2004 tentang ISPS Code.
“Saat ini ada 32 buah Terminal Khusus Migas
Pertamina yang sudah mendapat sertifikasi
ISPS Code. Tidak hanya itu, adanya simulasi
pemadaman kebakaran dan oil spill recovery juga
menjadi komitmen kami untuk menjaga keamanan
jalur distribusi migas, dari segi security maupun
safety,” ujar Milla Suciyani selaku Assistant
Manager External Relations Marketing Operation
Region III.•MOR III

sambutannya mengatakan,
kerja sama ini dinilai sangat
penting untuk menunjang
kegiatan operasional
Pertamina kedepan. “Saat
ini banyak lahan Pertamina
yang diduduki masyarakat
terutama sekitar kilang,
sehingga membuat Pertamina
kesulitan untuk melakukan
eksplorasi. Bahkan membuat
operasional terganggu dan
berdampak pada penurunann
produksi BBM. Jika kondisi
ini dibiarkan, masyarakat
yang menduduki lahan
Pertamina akan berupaya
memilikinya,”Ujarnya.
GM RU III Yulian Dekri
mengatakan, kerja sama de
ngan Kejati ini merupakan
lanjutan dari kerja sama
sebelumnya dan juga me
rupakan pembaruan di bidang
hukum dan tata usaha negara.

Foto : RU III

Pertamina Uji Standar
Pengamanan Tersus
Migas Tanjung Priok

PALEMBANG – Unit Operasi
Pertamina yang berada di
Sumatera Bagian Selatan
(Sumbagesel), Refinery Unit
(RU) III Plaju dan Marketing
Operation Region (MOR)II
Sumbagsel bekerja sama
dengan Kejaksaan Tinggi
Sumsel di bidang perdata
dan tata usaha negara terkait
pembebasan lahan di sekitar
wilayah operasionalnya,
pada (28/3) di Hotel Arista
Palembang.
Penandatanganan Me
morandum of Understanding
(MoU) yang disaksikan Direktur
P e n g ol a h a n P e r t a m i n a
Chrisna Damayanto dilakukan
oleh Kepala Kejaksaan Tinggi
Sumsel Ajimbar, GM RU III
Yulian Dekri dan GM MOR
Region II Sumbagsel Ageng
Giriyono.
Chrisna Damayanto dalam

(ki-ka) GM RU III Yulian Dekri, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Ajimbar, GM
MOR Region II Sumbagsel Ageng Giriyono, dan Direktur Pengolahan Pertamina
Chrisna Damayanto melakukan tos setelah menandatangani kerja sama antara
kedua belah pihak.

Sementara itu Kepala Ke
jaksaan Tinggi Sumsel Ajim
bar mengatakan, pih akn ya
hanya sebatas menjembatani
Pertamina terk ait dengan
masalah bidang perdata dan
tata usaha negara. “Walaupun
sudah MoU, Pertamina harus
mengajukan permintaan atau

permohonan kepada Kejati
untuk penyelesaian masalah
sengketa,” ujarnya.
Hadir pada acara tersebut
Tim Manajemen RU III dan
MOR Region II, Wakil Kepala
Kejaksaan Tinggi Sumsel Sri
Harjati dan para jaksa ne
gara.•RU III

Pelatihan Public Speaking :

Tips dan Trik Menghadapi Media Massa
JAKARTA – Berpidato, me
nyampaikan sambutan dan
presentasi di depan umum,
sudah menjadi bagian yang
tak terpisahkan bagi pe
jabat Pertamina dari level
General Manager hingga Di
reksi. Meski demikian, tidak
semua memiliki tips dan trik
berhadapan dengan media
massa.
Untuk itu, Fungsi Cor
porate Communication Perta
mina menggelar pelatihan
Public Speaking bagi Pejabat
Pertamina di Kantor Pusat,
Anak Perusahaan dan unit
bisnis untuk level General Ma
nager, Vice President, Senior

Vice President dan jajaran
Direksi.
Pelatihan yang dibuka
Corporate Secretary Nursatyo
Argo, berlangsung selama
dua hari, 10 -11 April 2014
di Jakarta.
Peserta diberikan teori
dan praktik bagaimana menja
lankan strategi komunikasi
saat berhadapan dengan
media massa, dari profesional
di bidangnya, yaitu Riza
Primadi, Imam Wahyudi dan
Rizal Mustari dan Redaktur
Harian Kontan.
“Pelatihan ini sangat pen
ting bagi para pejabat agar
mereka lebih percaya diri dan

Foto : PRIYO

Foto : MOR III

Pertamina Tandatangani
Kerja Sama dengan Kejati Sumsel

siap menyampaikan informasi
karena sudah mendapatkan
skill bagaimana menghadapi
media massa,” harap
Vice President Corporate
Communication Pertamina
Ali Mundakir saat menutup
acara.

VP Enginerring Service
dan Business Support Patra
Niaga, Ali Budiman merasakan
pelatihan ini menjadi
pengalaman yang sangat
berharga. Dirinya jadi lebih
percaya diri saat berhadapan
dengan wartawan.•IRLI/ADITYO

Kendari – Sebagai upaya
pelayanan prima MOR VII
kepada maskapai pener
bangan yang ada di Bandara
Haluoleo, pada Senin (1/4)
diresmikan DPPU Haluoleo
Baru Kendari. DPPU
Haluoleo merupakan DPPU
KSO pertama di Sulawesi.
Launching DPPU

Haluoleo merupakan rang
kaian acara yang meliputi
media visit dan prosesi laun
ching. Media visit dilakukan
ke DPPU Haluoleo lama dan
DPPU Haluoleo Baru untuk
menjelaskan kepada rekanrekan jurnalis tentang relokasi
DPPU Haluoleo. Sementara
itu prosesi launching sendiri

dihadiri oleh Gubernur
Sulawesi Tenggara, Nur
Alam, beserta jajarannya.
DPPU yang memiliki
kapasitas 200 KL ini, melayani
17 penerbangan yang
ada di Bandara Haluoleo.
DPPU Haluoleo merupakan
KSO antara Pertamina de
ngan PD Utama Sultra

yang merupakan BUMD di
Sulawesi Tenggara. “Dengan
beroperasinya DPPU baru ini
menggantikan DPPU yang
lama kami berharap kegiatan
operasi aviasi di Bandara
Haluoleo dapat berjalan lebih
baik ke depan,” ungkap Dani
Adriananta, GM MOR VII.•
ER VII

Foto : ER VII

DPPU Haluoleo Baru Resmi Beroperasi
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Pelatihan Damkar untuk
Siswa SMK Cilacap
Cilacap – “Nyong njajal… (saya mencoba),”
ujar Dhimas, siswa SMK Dr. Soetomo Cilacap
sambil mengangkat jarinya saat Hery Harnoto
dari HSE Refinery Unit (RU) IV menawarkan
siapa peserta pelatihan Pemadam Kebakaran
(Damkar) yang hendak mencoba memadamkan
api dalam drum dengan menggunakan Alat
Pemadam Api RIngan (APAR). Kemudian, hanya
dalam hitungan detik api padam disemprot APAR
oleh Dhimas.
Kejadian tersebut tergambar dalam Pelatihan
Damkar yang dikemas dalam acara bertajuk
“HSE Goes To School” di SMK Dr. Soetomo
Cilacap baru-baru ini. Pelatihan yang digelar
dalam rangka Bulan K3 2014 ini diawali
dengan pemaparan teori Damkar oleh Hery
Harnoto. Selain pemaparan teori, terdapat
pula praktik langsung pemadaman api. Siswa
diajarkan bagaimana cara memadamkan api
dengan menggunakan APAR maupun peralatan
sederhana, seperti karung goni basah.
SMK Dr. Soetomo menyambut dengan
baik pelaksanaan HSE Goes To School
tersebut, terbukti dengan tingginya antusiasme
peserta dalam mengikuti acara. Hal senada
juga diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMK
Dr. Soetomo Drs. Eko Widodo, MM yang
mengatakan kerja sama antara RU IV dan SMK
Dr. Soetomo sudah terjalin sejak lama. “Salah
satu yang mendukung kemajuan SMK kami ini
ya Pertamina,” ungkap Eko.
Dalam bulan K3 tahun 2014 yang
dicanangkan oleh HSE RU IV selain program HSE
Goes to School, terdapat pula program-program
lain yang dilakukan untuk menyemarakkan acara.
Sebelumnya, RU IV menyelenggarakan lomba
jalan sehat sandi prana, sertifikasi safetyman,
lomba pemasangan scaffolding dan workshop
sekaligus lomba Damkar tingkat Provinsi Jawa
tengah.• RU IV

Jakarta – Direktorat Pe
masaran dan Niaga Per
tamina tahun ini menargetkan
penghematan Rp 2 triliun
atau setara 200 juta dolar AS,
dengan cara fokus menekan
losses BBM. Tim yang me
nangani masalah losses ini
akan segera dibentuk.
“Dirut sudah meng
instruksikan saya dan Di
rektorat Pengolahan untuk
membentuk tim yang me
nangani losses. Penekanan
losses BBM ini bisa ditekan
untuk mendapatkan peng
hematan Rp 2 triliun,” kata
Direktur Pemasaran dan Niaga
Hanung Budya, dalam Forum
Knowledge Management
(Komet) bertajuk ”Pertamina
Shipping Mendistribusikan
Energi Melayani Negeri”,
pada Senin (24/3) di Gedung
Utama Pertamina.
Hadir juga pada kesem
patan tersebut SVP Shipping
Pertamina Mulyono, Senior
Vice President Fuel Retail
& Marketing Pertamina Su
hartoko, dan jajaran mana
jemen lainnya.
Hanung mengungkapkan,
jika target tersebut tercapai,

maka laba hilir otomatis naik
dengan hanya mendandani
masalah losses. “Apalagi
apabila bisa membenahi hal
lainnya, seperti HSE dan
SOP operasi lainnya,” ujarnya
optimistis.
Karena itu, Hanung
menegaskan hal tersebut
perlu menjadi pembahasan
dalam Komet, agar Forum
baik seperti ini bisa betul-betul
berkontribusi secara riil.
Hanung menekankan
agar Komet dan forum-forum
improvement lainnya bisa
menunjukkan kontribusinya
dalam menyelesaikan ma
salah, termasuk di perkapalan
dengan losses yang masih
tinggi. Sejatinya, losses
mer upakan masalah klasik
puluhan tahun bagi Pertamina
yang belum menemui titik
terang penyelesaiannya.
“Saya mensinyalir masih
ada losses yang secara admi
nistrasi tidak diketahui, tetapi
nyata. Ini tantangan yang harus
dibenahi segera,” tegasnya.
Hanung mempersilakan para
peserta untuk memberikan
masukannya di Forum ini,
mel alui pengetahuan-pe

Foto :WAHYU

Foto : RU IV

Fokus Tekan Angka Losses
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Direktur Pemasaran & Niaga Hanung Budya menegaskan, tahun ini sektor Hilir
menargetkan penghematan Rp 2 triliun dengan cara fokus dalam menekan
losses BBM.

ngetahuan yang sudah
menjadi rahasia umum namun
tidak terungkap.
Hanung beserta jajaran
D i re k s i m e n a n t a n g b a 
gaimana agar Komet bisa
m e m b e re s k a n m a s a l a h ,
bag aimana agar forum-fo
rum improvement banyak
menghasilkan pemikiran yang
bisa memeperbaiki kapabilitas
operasi.
Direktorat Pemasaran
dan Niaga akan segera ber
benah dalam men angani
losses ini. Di antaranya
mengungkap lingkaran losses,
mengendalikan losses, serta
ihwal bisnis praktis yang akan

diperbaiki menuju standar
operasi yang lebih baik.
Perkapalan kini sudah me
nunjukkan geliat kemajuan
nya. Salah satunya dengan
bertambahnya jumlah armada
milik. Bahkan kini Pertamina
Perkapalan sudah memiliki
VLGC terbesar di dunia, dan
April ini sister ship yang kedua
datang. Tanker Gunung Geulis
datang membawa crude dari
Al-Jazair.
“Saya berharap 3-4
tahun ke depan kita juga
bisa memiliki tanker LNG
yang pertama,” ungkap Ha
nung.•SAHRUL

RU IV Sosialisasikan Produk Aspal
ke PNPM Mandiri Pedesaan
CILACAP - Untuk mening

Kabupaten Cilacap. Sebanyak

katkan pengetahuan masya

110 peserta PNPM Mandiri

rakat mengenai produk Aspal,

Pedesaan yang berasal dari

RU IV berinisiasi memberikan

area Kabupaten Cilacap dan

sharing knowledge mengenai

sekitarnya ikut berpartisipasi

produk aspal bagi peserta

dalam acara tersebut.

PNPM Mandiri Pedesaan

Acara yang berlangsung
Persatuan Wanita Patra

MOR VII Ajak Lembaga Publik
Gunakan BBM Non Subsidi
Makassar – Marketing

untuk menggunakan bahan

VII didaulat untuk menjadi

Acara dibuka oleh GM

Operation Region (MOR)
tuan

rumah

BUMN

Marketeers Club (BMC) ke10 tahun 2014. Acara yang
berlangsung pada Rabu
(2/4), di Aula Prima XP
Kantor MOR VII ini, dihadiri
perwakilan BUMN di Kota
Makassar. Forum BMC kali
ini mengangkat topik seputar
kewajiban lembaga publik

bakar non subsidi.
MOR VII, Dani Adriananta.
“Ini merupakan forum yang
positif untuk meningkatkan
s i n e r gi a n ta r B U M N di
Kota Makassar”, ungkap
Dani. Materi disampaikan
oleh Umar Chotib selaku
RFM Region Manager VII.
Sementara hadir selaku
moderator adalah Faizal

Foto :RU IV

pada 5 Maret 2014 di Gedung
(PWP) tersebut memperoleh

Syam, Pimpinan Red aksi
Harian Fajar.
Melalui Forum tersebut,
MOR VII berupaya mengo
munikasikan Permen ESDM
No. 01 Tahun 2013 mengenai
kewajiban penggunaan BBM
nonsubsidi untuk kendaraan
dinas Pemda, BUMN dan
BUMD. Acara ini merupakan
kerja sama antara Mark Plus

antusiasme yang tinggi

mulai dari proses awal hing

pengetahuan masyarakat

dari peserta. Hal tersebut

ga proses pengemasan di

tentang produk aspal

terlihat dengan banyaknya

drum. Acara tersebut juga

Pertamina sekaligus untuk

pertanyaan seputar aspal,

sekaligus digunakan untuk

menjawab pertanyaan

baik mengenai produksinya

memperkenalkan lingkup

masyarakat yang selama

maupun proses distribusi

usaha operasi RU IV yang

ini timbul mengenai produk

aspal yang dilakukan oleh

berperan sebagai tempat

aspal.

Pertamina.

pengolahan minyak mentah

“Selama ini masyarakat

menjadi produk jadi yang

seringkali menanyakan perihal

bernilai tambah.

distribusi aspal dan standar

Pertamina yang diwakili
oleh Suyanto selaku Relations
Officer RU IV mengemukakan

Penanggung Jawab

harga aspal Pertamina.

tujuan penyelenggaraan acara

O p er a s i o n a l K a b u p a t e n

Melalui acara ini, masyarat

adalah untuk memberikan

(PJOK) PNPM Mandiri Pe

menjadi lebih paham

wawasan kepada peserta dan

desaan Kabupaten Cilacap

mengenai proses produksi

pelaku usaha agar mereka

Cabang Makassar dengan

Subandiyono menuturkan

aspal hingga distribusinya.”

memahami prosedur dan

acara ini sangat bermanfaat

tutur Subandiyono.• RU IV

Pertamina MOR VII.•

tahapan pembuatan aspal

untuk

ER VII

meningkatkan

CORPORATE
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Bantuan tersebut dise

(RU) VI Balongan melalui

rahkan oleh Data & Media

program CSR kembali me

Publication RU VI Didi An

nunjukkan kepeduliannya

drian Indra Kusuma di RU VI

Mitra Binaan Pertamina
di Agrinex Expo 2014

kepada instansi pemerintah

Balongan kepada perwakilan

di sekitar Kilang RU VI Ba

Sub Detasemen Polisi

longan. Kepedulian tersebut

Militer III/3-3, Rabu (19/3).

JAKARTA – Agrinex Expo kembali

direalisasikan dengan pem

Bantuan ini dimaksudkan

berian bantuan komputer

untuk men-support instansi

dan printer kepada Sub Deta

pemerintah agar dapat me

semen Polisi Militer III/3-3

layani masyarakat dengan

Kabupaten Indramayu.

maksimal.•RU VI

Komisaris Utama Pertamina Sugiharto mendengarkan
penjelasan dari salah satu mitra binaan Pertamina yang
mengikuti Agrinex Expo 2014.

diadakan. Pameran yang memperkenalkan
hasil produksi pertanian, dalam upaya
memperkuat potensi hortikultura Indonesia

tersebut diselenggarakan di Prefunction
Assembly Hall JCC selama 3 hari, pada 2830 Maret 2014.
SME & SR PP Region I Manager Aris
Mahendrawanto menjelaskan, tahun ini
Pertamina mengajak 10 mitra binaan untuk
mengikuti kegiatan tersebut. Yaitu, Arnisa
Argo Lestari dari Medan, Kelompok II Mete
Muna dari kabupaten Muna, Jaenal Abidin
dari Indramayu, Koka Milk Fresh dari Jambi,
Asep Hermawan dari Bandung, Suhada dari
Cianjur, CV Riawan Tani dari Blitar, Citra Argo
Nursery dari Semarang, dll.
Sementara Komisaris Utama Pertamina
Sugiharto pada kesempatan yang sama
memberikan apresiasi kepada SME & SR
PP Peramina. “Saya sangat menghargai
dan bangga karena Pertamina tidak
pernah ketinggalan dalam mengikuti event
penting nasional untuk memperlihatkan,
memamerkan, mempromosikan dan
menyosialisasikan pentingnya pembinaan
UKM untuk menghasilkan produk-produk
yang bisa dikonsumsi masyarakat lokal,”
ujarnya.
Menurut Sugiharto, dalam persaingan
global yang akan datang, Indonesia harus
mengutamakan produk-produk dalam
negeri, termasuk pangan. “Di sinilah peran
Pertamina mewujudkan tanggung jawab

Foto : RU VI

BALONGAN – Refinery Unit

RU IV Cilacap Maksimalkan Keahlian
Kelompok Bina Usaha
CILACAP – Refinery Unit
(RU) IV selalu berupaya untuk
menciptakan program yang
berkualitas dan berkelanjutan
melalui skema Corporate
Social Responsibility (CSR).
Salah satu program yang
dicanangkan di awal tahun
ini adalah program pelatihan
pemanfaatan limbah non
B3 yang berlangsung
selama tiga bulan. Setelah
melalui serangkaian tahapan
pelatihan, peserta mengikuti
uji kompetensi akhir pelatihan
pemanfaatan limbah non
B3 bidang cinderamata dan
hantaran.
Uji kompetensi pelatihan
pemanfaatan limbah non
B3 dilakukan pada Kamis
(27/3), di Gedung Persatuan
Wanita Patra (PWP) RU
IV. Sertifikasi kompetensi

tersebut diuji oleh Lembaga
Sertifikasi dan Kompetensi di
bawah naungan Kementerian
Pendidikan dan Budaya RI.
Dalam acara ini, hadir pula
Public Relations Section
Head Sundoro Ribudhy,
dan Lembaga Pelatihan dan
Kursus (LPK) Bu Nandang
selaku mitra RU IV dalam
pelatihan. Total peserta yang
mengikuti uji kompetensi
sebanyak 24 orang dari enam
Kelompok Bina Usaha (KBU)
binaan RU IV.
Program ini bertujuan
untuk meningkatkan kom
petensi para KBU binaan
RU IV dan kemampuan
kewirausahaan mereka
sehingga diharapkan dapat
mengembangkan usahanya
dan membantu meningkatkan
perekonomiannya.

Foto : RU IV

Foto : ADITYO

RU VI Balongan Serahkan Bantuan untuk
Instansi Pemerintah

Menurut Bu Nandang,
program pelatihan yang
ditujukan bagi ibu-ibu rumah
tangga ini dimaksudkan untuk
memb erdayakan ibu-ibu
rumah tangga agar memiliki
ket erampilan, kemampuan
berkreasi dalam membuat
cinderamata dan hantaran
dengan memanfaatkan limbah
non B3 seperti sampah,

kertas koran, kemasan air
mineral, dan lain-lain.
Beragam produk yang
dihasilkan, seperti bingkisan
hantaran, tas, tempat tisu,
notebook, dan sebagainya,
sudah memperoleh apresiasi
bertaraf nasional melalui
penyelenggaraan pameran
yang diselenggarakan di
berbagai tempat.• RU IV

sosial dalam bentuk program - program
program kemitraan, bina lingkungan,
program CSR, dan ditambah program
Pertamina Foundation. Semuanya itu
dimaksudkan untuk memberdayakan
masyarakat sekaligus memajukan ekonomi
nasional,” lanjut Sugiharto.
Sugiharto berharap dengan adanya
promosi seperti ini, kesejahteraan mitra
binaan Pertamina dapat lebih meningkatkan
sehingga dapat memajukan ekonomi
bangsa. “Kita tahu sebagian besar binaan
ini adalah UKMK yang memang sangat butuh
dorongan dari perusahaan-perusahaan besar
seperti Pertamina. Mudah-mudahan apa
yang dilakukan Pertamina dapat memberikan
manfaat maksimal untuk seluruh pihak,”
tegas Sugiharto.•ADITYO

Tanam Pohon pada Hari Bakti Rimbawan
Sorong – PT Pertamina
EP (PEP) Asset 5 Papua Field
menyukseskan pelaksanaan
Hari Bakti Rimbawan.
Bekerja sama dengan Aliansi
Pecinta Alam Kota Sorong,
PEP Papua Field bersamasama dengan Balai Besar
Konservasi Sumber Daya
Alam (BBKSDA) Papua
Barat, Dinas Kehutanan Kota
Sorong, Badan Lingkungan
Hidup (BLH) Kota Sorong,
SKK Migas Perwakilan
Papua dan Maluku, LSM
GRANAT, LSM Endoras,
Forum Komunikasi Galang

Aksi Untuk Lingkungan (FK
GAUL), dan para pelajar
pecinta alam di Kota Sorong,
memperingatinya dengan
cara jalan sehat.
Kegiatan dilanjutkan
dengan penanaman pohon
sejumlah 200 bibit di
lingkungan TWA Kota Sorong.
Dukungan PEP Papua
Field terhadap gerakan
pelestarian lingkungan sudah
sejak lama dilakukan. Pada
bulan Juli tahun 2013 lalu, PEP
Papua Field dan BBKSDA
Papua Barat menandatangani
perjanjian kerja sama dalam

Foto : PEP PAPUA FIELD

yang selama ini sudah dijalankan, seperti

hal pendataan tanaman dan
satwa asli yang menghuni
TWA Kota Sorong dan TWA
Klamono. Termasuk kegiatan

konservasi tanaman maupun
satwa asli untuk menjaga
keberadaan tanaman maupun
satwa tersebut.•Andi Njo

SINOPSIS
		

Judul Buku :

Your Journey To Be The # Ultimate U
Penulis : Rene Suhardono
Penerbit : Kompas

Your Journey To Be The # Ultimate U, ditulis
dengan mengetengahkan perbedaan nyata antara
pekerjaan dan karier. Definisi pekerjaan sendiri adalah
alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan tertentu
dan alat bagi individu untuk terus tumbuh sebagai
pribadi & profesional. Sedangkan karier adalah
totalitas kehidupan professional sejak mata terbuka
hingga tertutup di malam hari. Selain itu buku ini juga
memperkenalkan konsep dasar mengenai passion dan
purpose sebagai kekuatan hakiki.
Passion adalah segala hal yang sangat
diminati sehingga tidak pernah terpikir untuk tidak
mengerjakannya. Jangan berpikir passion sama
dengan hobby. Memang mirip, tapi tidak sama.
Passion adalah anak tangga pertama sebuah karier.
Tanpa passion, semua aktivitas hanya sekedar untuk
memenuhi kebutuhan minimal memperoleh gaji,
pangkat, fasilitas kerja, dan atribut lain. Tidak ada
kesenangan berkarya. Tidak ada keasyikan merasakan
hal-hal baru. Tidak ada desakan dari dalam diri untuk
terus-menerus menjadikan diri lebih baik. Semua
dilaksanakan atas nama uang, kebutuhan dan
keterpaksaaan.
Berbeda apabila bekerja dengan passion, dengan
passion aktivitas paling menantang sekalipun akan
menyenangkan. Uang, pangkat, pengakuan, dan
segala atribut lain yang berdatangan hanya dipandang
sebagai by-product. Tanpa passion, tidak akan pernah
bisa menikmati situasi rumit dan kerja keras selama
penugasan di daerah selama tahun. Tanpa purpose,
kegiatan hanya sekedar akan jadi peristiwa yang tiadk
memberikan impact kepada sesama.
Buku ini memuat cerita, celoteh, dan inspirasi
yang diperoleh dari banyak teman dan kenalan. Buku
ini berisikan cerita-cerita inspiratif sebagai panduan
Anda dalam memulai petualangan asyik dan penuh
makna untuk menemukan versi terbaik dari diri Anda
sendiri, your journey to be the ultimate you. Buku ini
bisa menjadi bagian dalam cerita hidup Anda. Buku
ini adalah awal perjalanan Anda menjadi diri sendiri
yang terbaik.
Sebuah buku yang ditulis dengan hati, bukan
sekedar pikiran. Sebuah colekan bahwa sukses adalah
semata perjalanan menjadikan diri sendiri yang terbaik,
your Ultimate U. Kekuatan hakiki tidak terkait dengan
latarbelakang pendidikan, pengalaman atau bidang
keahllian yang akan Anda geluti saat ini. Kekuatan
Hakiki adalah kombinasi passion dan purpose Anda.
Be the very best version of yourself. Be the
#Ultimate U.•PERPUSTAKAAN
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Antusiasme KOMETers
Menyambut Bulan KOMET
Bulan KOMET diawali dengan Forum Knowledge Management Pertamina (KOMET) yang
berlangsung pada 2 April 2014 di Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI). Forum ini dihadiri
oleh Direktur Utama, Manajemen dan Pekerja PDSI yang antusias untuk mengikuti kegiatan berbagi
pengetahuan ini. Djohardi Angga Kusumah - SVP Upstream Strategic Planning & Optimization
Evaluation hadir dalam Forum tersebut sebagai narasumber utama.
Keesokan harinya, agenda Forum KOMET berlanjut di MOR III Jawa Bagian Barat (JBB) yang
dibuka langsung oleh Afandi – General Manager MOR III JBB. Hadir pula narasumber utama Gandhi
Sriwidodo – VP Industrial Fuel Marketing yang menyampaikan materi berjudul “Peningkatan Profit
Penjualan melalui Tactical Action Programs di Lini Bisnis Industrial Fuel Marketing.”
Pada hari yang sama turut berlangsung Forum KOMET di MOR II Sumbagsel dan Pertamina EP
Cepu. Minggu selanjutnya, MOR I Sumbagut menyelenggarakan Forum KOMET yang juga dihadiri
oleh Gandhi Sriwidodo – VP Industrial Fuel Marketing sebagai narasumber utama.

Kehadiran para SVP, VP dan Direksi Anak Perusahaan dalam Forum KOMET sebagai salah satu
buktinya nyata komitmen Manajemen Puncak mendukung tumbuhnya budaya berbagi pengetahuan
di lingkungan Perusahaan hingga Anak Perusahaan.
Masih puluhan Forum KOMET yang berlangsung baik secara offline maupun online melalui
KOMET Webinar Lync sepanjang bulan April ini. Terus ikuti kegiatan berbagi pengetahuan ini agar
dapat mengakselerasi pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki. Untuk informasi lebih lanjut,
diinformasikan bahwa kegiatan Bulan KOMET telah ditunjuk Person in Charge (PIC) Bulan KOMET
yaitu Tim Knowledge Management Pertamina (Email: KOMET@pertamina.com atau Service Desk
KOMET 021 381 6666 Pilih 5).
The more you share, The more you get!!! Let’s share knowledge!!!
oleh Shynta Dewi - Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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PQA: Consensus Review untuk
Feedback Report yang lebih S.M.A.R.T
Memasuki bulan Maret 2014, kegiatan assessment QMA (Quality Management Assessment)
tahun 2014 resmi dimulai. Setelah seluruh Dokumen Aplikasi (DA) dari Aplikan QMA 2014 yang
terdiri dari 14 Unit Bisnis di lingkungan RU’s dan Anak Perusahaan dikumpulkan, kegiatan dilanjutkan
dengan proses Consensus review.
Bertempat di Yogyakarta pada tanggal 24 – 28 Maret
Group
Group AP Group AP
2014,
consensus review diselenggarakan dengan diikuti
RU’s
Hulu
Others
oleh
sekitar
39 orang Internal Examiner terlatih, hasil dari
RU II – Dumai
PT Pertamina EP
PT Pertamina Gas
PT Pertamina Geo.
RU III – Plaju
pelatihan KKEP pada bulan Januari dan Meret 2014 lalu.
Energy
PT Pertamina Dana
Ventura
PT Pertamina Hulu
RU IV – Cilacap
Energy
Dari 39 orang internal examiner tersebut dibagi menjadi 7
PT Pertamedika
RU V – Balikpapan
PT Pertamina EP Cepu
group yang rata-rata meng-assess 2 (dua) Aplikan.
PT Pertamina Training
PT Pertamina Drilling
RU VI – Balongan
& Consulting
Services Indonesia
Proses assessment tahun ini memiliki perberbedaan
dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini setiap
group terdiri dari 5 orang yang masing-masing
melaksanakan assessment untuk 4 fokus sesuai
dengan KKEP tahun 2014 dengan 1 orang Team
Leader yang melakukan validasi scorebook hasil
assessment. Keempat fokus tersebut adalah: Fokus
Kepemimpinan dan Keberlanjutan Bisnis, Fokus
Operasional Ekselen, Fokus Tenaga Kerja, Fokus
Pelanggan. Selain itu perbedaan lainnya adalah
proses consensus dan site visit review tidak lagi
dilakukan secara menerus dalam satu periode waktu.
Ada jeda waktu antara keduanya. Hal ini memberikan dampak positif dimana Examiner dapat lebih
fokus dalam menyusun draft feedback report dan mempersiapkan
site visit issues (SVI) yang lebih baik.
Kehadiran hampir seluruh Examiner dalam consensus review
di Yogyakarta akhir bulan lalu menjadi awal dari keberhasilan
pelaksanaan assessment tahun ini. Penugasan sebagai Examiner
bukanlah tugas yang ringan, karena butuh knowledge, skill,
komitmen dan konsistensi yang lebih untuk melaksanakan
assessment.
Alhamdulillah, proses consensus review ini dapat berjalan
sesuai yang direncanakan. Seluruh Examiner telah bekerja
sungguh-sungguh dan diharapkan dapat memberikan feedback
yang berkualitas bagi Aplikan. Draft feedback report untuk seluruh
aplikan telah siap, site visit issues sebagai bekal untuk site visit
pun telah dikirimkan kepada Aplikan. Salut untuk Tim Examiner
Pertamina (ExPert), walaupun harus bekerja hingga larut malam
selama sepekan penuh.
Tahap berikutnya dari proses asesmen ini adalah
mengklarifikasi dan verifikasi draft feedback report, site visit serta melakukan review akhir terhadap
feedback report.

Ayo semangat Tim Examiner Pertamina … Jalan masih panjang untuk menghasilkan feedback
yang S.M.A.R.T … Demi kemajuan Pertamina menuju perusahaan energi nasional kelas dunia.
Semoga.•
oleh Primawan Ratiansyah - Tim Quality 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

.



PERSATUAN WANITA PATRA

Peringati Paskah,
PWP Pusat Adakan Bakti Sosial

foto: ISTIMEWA

JAKARTA – Dalam rangka memperingati hari Paskah
2014, Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat Bidang sosial
budaya Seksi Kerohanian Kristen melaksanakan kegiatan
bakti sosial di Tanjung Priok dan Ciracas, pada (26/3).
Dalam kesempatan tersebut Ketua PWP Pusat Rinie Hari
Karyuliarto didampingi oleh Ketua PWP Pusat lainnya Diah
Andri T Hidayat Bakti menyerahkan bantuan berupa bahan
bangunan untuk renovasi Gereja Kristen Pasundan Galilea
Tanjung Priok senilai Rp. 62,8 juta. Sedangkan untuk Panti
Asuhan Bersinar Tunas Bangsa, Ciracas Jakarta timur
diserahkan bahan bangunan senilai Rp.37.201.000.
Semua dana yang disalurkan berasal dari PKBL
Pertamina, yang diharapkan akan membantu meringankan
beban pengelola gereja dan panti asuhan.
Rinie Hari Karyuliarto berharap bantuan ini dapat
membuat para jemaat gereja nantinya akan lebih khusyu
untuk menjalankan ibadahnya kepada Tuhan Yesus.
Sementara kepada anak-anak panti asuhan Rinie berpesan

tips
tetap segar meski
cuaca panas
Cuaca panas tidak menghalangi Anda bisa
mendapatkan tubuh sehat dan bugar. Ba
gaimana caranya?
Ya, semua orang harus tahu cara mengambil
tindakan yang bijak saat dihadapkan pada cuaca
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Foto : KUNTORO

TIPS

agar senantiasa bersyukur serta taat beribadah kepada
Tuhan agar kelak menjadi manusia yang cerdas secara
intelektual maupun spiritual serta berguna bagi bangsa
dan Negara.•KUN

yang sering membuat dehidrasi. Pasalnya, tak
panas bisa membuat Anda mudah jatuh sakit.
Karenanya, Anda harus bisa menyiasati cuaca

PWP RU IV Adakan Siraman Rohani
CILACAP - Persatuan Wanita Patra (PWP) Pertamina
Refinery Unit (RU) IV mengadakan pengajian yang digelar
di Gedung PWP, pada (28/3). Dengan mengusung tema
“Selangkah Lagi Menuju Surga”, pengajian ini bertujuan
untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota PWP dan
menambah pengetahuan mengenai ilmu agama.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Bupati Cilacap

panas supaya tubuh tetap sehat dan segar.
Lantas, bagaimana cara menyiasati agar
tubuh tetap sehat saat cuaca sangat panas?
Berikut cara melindungi diri tetap sehat dan
segar, menurut Foxnews.
1. Ganti air putih menjadi air elektrolit. Hal ini
berguna mengembalikan cairan dalam tubuh
dengan cepat akibat dehidrasi. Kemudian
konsumsilah sebanyak yang Anda perlukan.

tubuh terdehidrasi.
3. Tetap menjalani aktivitas fisik seperti biasanya,
namun harus lebih memanfaatkan ruang
teduh dan AC di sekitar Anda.
4. Batasi olahraga di luar ruangan.
5. Perhatikan kondisi tubuh bila Anda sudah
tergolong usia tua. Pasalnya, orangtua lebih
rentan jatuh sakit terhadap perubahan suhu
yang mendadak.
6. Meningkatkan jam istirahat malam dan kalau
bisa mengambil lebih banyak tidur siang.
7. Jauhkan dari mengonsumsi kopi dan alkohol.
Ini merupakan obat yang ampuh menjaga
tubuh terus segar.
8. Selain banyak mengonsumsi banyak cairan,
sangat disarankan makan banyak buah dan
sayuran yang tinggi kadar air, seperti buah
semangka, jeruk, melon, jeruk, timun, selada,
dan brokoli.•www.okezone.com

Foto : RU IV

2. Kenakan pakaian tipis untuk menghindari

Tetty Suwarto Pamudji beserta Ustad Dr. H. Ahmad Lutfi
Fatullah MA sebagai pemberi tausiah dalam pengajian
tersebut. Acara diikuti oleh 140 peserta.
Ketua PWP RU IV yang diwakili oleh Fitri Hidayaturrahim
mengungkapkan rasa syukurnya sekaligus ucapan
terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu
terselenggaranya acara ini.
Sementara Ustad Ahmad Lutfi dalam ceramahnya
menegaskan, cara masuk surga sangat mudah bagi para
kaum muslimin dan muslimat. Yakni, dengan cara bertakwa
dan selalu memberikan kebaikan kepada orang-orang
lain serta tidak memiliki sifat dusta. Ia juga menerangkan
tentang keburukan neraka dimana ternyata orang-orang pun
dapat dengan mudah menjadi penghuni kekal di dalamnya.
Beberapa penyebab yang dapat menjadikan seseorang
masuk ke dalam neraka antara lain banyaknya seseorang
melakukan dosa selama hidup dan tidak bertobat hingga
akhir hayatnya.•RU IV

Kegiatan Pengelolaan Sampah Domestik untuk
PWP PEP Papua Field
Sorong – Memperingati bulan LK3 (Lingkungan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja), HSSE PT Pertamina
EP (PEP) Asset 5 Papua Field dan Persatuan Wanita Patra
(PWP) menyelenggarakan kegiatan pelatihan pengelolaan
sampah domestik pada (6/3-7/3) di fire station PEP Papua
Field dan Gedung Kasuari Klamono. Bekerja sama dengan
PT Citra Sinar Kencana, distributor alat pengolah sampah
domestik (komposter), kegiatan ini diikuti sekitar 50 anggota
PWP. Bersamaan dengan pelatihan, HSSE Papua Field
membagikan 50 unit komposter kepada anggota PWP di
Sorong dan Klamono.
Papua HSSE Assistant Manager Arif Budiarto me
nyampaikan, pelatihan ini bermanfaat untuk mengurangi
sampah domestik, khususnya yang bersumber dari rumahrumah karyawan. “Anggota PWP dapat menjadi motor
penggerak pengelolaan sampah rumah tangga sehingga
perlu mengikuti pelatihan. Dengan komposter, sampahsampah organik yang seharusnya dibuang akan diolah lebih
lanjut dan akan menghasilkan pupuk kompos. Jadi secara
umum program kami mendukung program pengelolaan

Foto :PEP PAPUA FIELD

pintar-pintar menjalani gaya hidup saat cuaca

sampah. Kalau ini banyak ditularkan di Sorong dan Klamono,
akan lebih bagus lagi karena semakin mengurangi sampah
yang bersumber dari rumah tangga,” jelasnya.
Sementara Ketua PWP PEP Papua Field Dwi Margilestari,
menyampaikan tanggapan yang positif terhadap kegiatan ini.
Ke depannya, PEP Papua Field menggandeng pemda
dan masyarakat untuk membentuk komunitas binaan di
bidang pengelolaan sampah dan menjadi benchmark bagi
pemda setempat dalam pengelolaan sampah.•Andi Njo
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JAKARTA – PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan Dirjen Pajak menyediakan layanan dropbox untuk SPT
pribadi atau perorangan di lantai Ground kantor pusat Pertamina (24/3). Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah
pekerja Pertamina untuk menyerahkan SPT tanpa harus ke kantor pajak. “Dalam pelayanan dropbox kali ini juga
diadakan sosialisasi tentang e-filling kepada para pekerja Pertamina. e-filling merupakan layanan pendaftaran atau
pelaporan pajak secara online,” jelas Donny Uyung Perkasa selaku tax analiyst Direktorat Keuangan. Para pekerja
sangat antusias dengan adanya layanan drop box tersebut. Apalagi dengan adanya sosialisasi efilling yang nantinya
akan mempermudah mereka untuk melaporkan pajak mereka secara online. Layanan dropbox berlangsung selama
2 hari dari tanggal 24 - 25 Maret 2014, sedangkan untuk informasi e-filling bisa di akses melalui https://efilling.pajak.
go.id.•Kun/Rina

Foto : KUN

Pekerja Pertamina Peduli Pajak

RU VI Adakan Donor Darah Peringati Bulan K3

Foto : RU VI

BALONGAN – Dalam rangka memperingati bulan K3, RU VI Balongan mengadakan kegiatan donor darah yang
berlangsung di Gedung Patra Ayu Perumahan Bumi Patra Indramayu, Rabu (19/3). Kegiatan sosial ini merupakan kerja
sama Pertamina Hospital Balongan dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Panitia Bulan K3 di RU VI Balongan.
Sekitar 300 pendonor darah hadir dalam kegiatan ini terdiri atas pekerja organik, non organik, keluarga pekerja serta
masyarakat sekitar Perumahan Bumi Patra. Sebelum mendonorkan darahnya, setiap beserta terlebih dahulu melakukan
berbagai pemeriksaan seperti pemeriksaan tensi darah, berat badan, serta tes darah untuk mengetahui layak atau
tidak untuk mendonorkan darah.•RU VI

Forum Komet Terus Digaungkan di MOR IV

Foto : MOR IV

SEMARANG – Marketing Operation Region (MOR) IV terus melakukan inisiatif budaya berbagi pengetahuan melalui
forum Komet di wilayah kerjanya. Tak hanya di lingkungan kantor unit, forum sharing knowledge pun diselenggarakan di
unit-unit operasi yang berada di wilayah Jateng & DIY. Lokasi pertama yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum
Komet tahun ini adalah TBBM Lomanis dengan mengundang 3 narasumber, pada (12/3). Selain pekerja TBBM Lomanis,
forum tersebut juga dihadiri perwakilan pekerja dari TBBM Maos, TBBM Cilacap, dan Terminal LPG Cilacap. Sampai
dengan akhir Maret 2014, terselenggara empat kali Forum Knowledge Management. Sharing knowledge tersebut dilakukan
dengan berbagi pengetahuan yang berasal dari success story, lesson learned, problem solving maupun troubleshooting
sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh insan-insan mutu Pertamina secara individu dapat menjadi pengetahuan bersama
atau “pengetahuan Pertamina”.• MOR IV

PEP Rantau Field Adakan Tabligh Akbar

Foto : PEP RANTAU FIELD

RANTAU – Bertempat di Masjid AT’Taqwa Komplek Pertamina Rantau, PT Pertamina EP Asset I bekerja
sama dengan Badan Dakwah Islam (BDI) mengadakan Tabligh Akbar dengan tema “Indahnya Ukhuwah Dalam
Syukur dan Ketaqwaan”, yang diisi oleh Ustadz DR.Ir H.Haikal Hassan MBA dari Jakarta, pada (23/3). Hadir
pada kesempatan itu Rantau Field Manager Agus Amperianto, Asset I Human Resources Manager Adlun
Alhakam, tim manajemen Rantau Field, pekerja/pekarya, unsur Muspika serta masyarakat. Tabligh Akbar ini
juga merupakan upaya membangun komitmen sosial dengan harapan momen ini dapat menempa pribadi
kita menjadi insan yang bersyukur dan memperkuat silaturrahmi, sebagai salah satu jalan perjuangan menuju
ketakwaan, sehingga membawa dampak terhadap kesalehan sosial diri pribadi serta untuk Perusahaan dan
lingkungannya. Tabligh Akbar ditutup dengan doa bersama serta penyantunan anak yatim piatu.• PEP RANTAU FIELD

BALONGAN – BAPOR Bola Basket Pertamina bekerja sama dengan RU VI Balongan pada 29-30 Maret 2014
mengadakan Mini Tournament Basket Ball di GOR Bumi Patra RU VI Balongan – Indramayu. Tournament yang pada
tahun sebelumnya dilaksanakan di tempat yang sama ini bertujuan untuk mengembangkan olah raga bola basket di
kalangan pekerja Pertamina, tidak terbatas pada pekerja di Kantor Pusat ataupun yang berada di Jakarta saja, namun
juga di unit-unit operasi Pertamina. Ikut bertanding tim bola basket dari 6 Unit Operasi. Yaitu, tim Pertamina Corporate,
RU VI Balongan, RU VI Cilacap, RU II Dumai, Refinery Directorate dan PEP Asset 3 Jatibarang. Sebagai juara pertama
adalah Tim Bola Basket Pertamina Corporate, juara kedua adalah Tim Bola Basket tuan rumah RUVI Balongan dan
juara ketiga adalah Tim Bola Basket Refinery Directorate. Untuk tahun depan, RU IV Cilacap disepakati untuk menjadi
tuan rumah Mini Tournament Basket Ball berikutnya.• BAPOR

Foto : BAPOR

Mini Tournament Basket Ball di Balongan

PGE Adakan Workshop
Security Vulnerability
Assessment
Jakarta - Bertempat di Kantor Pusat PT

Pertamina Geothermal Energy (PGE) Menara
Cakrawala lantai 10, telah berlangsung acara
Workshop Security Vulnerability Assessment
pada 17-18 Maret 2014. Penyelenggaraan
workshop ini merupakan pelaksanaan program
kerja Sekuriti PGE tahun 2014 terkait dengan
sistem pengamanan objek vital nasional.
Berdasarkan KepMen ESDM No. 3407K/07/
MEM/2012, PT Pertamina Geothermal Energy
(PGE) merupakan perusahaan yang telah
ditetapkan sebagai objek vital nasional di
sektor energi dan sumber daya mineral bidang
energi baru, terbarukan, dan konservasi energi
yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sehingga sistem pengamanannya pun harus
memenuhi standar kualitas atau kemampuan
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PHE ONWJ Capai Rekor
Produksi Tertinggi
Jakarta – PT Pertamina
Hulu Energi Offshore North
West Java (PHE ONWJ)
kembali mencatatkan rekor
produksi minyak harian
tertinggi pada kuartal pertama
tahun 2014. Pada penghujung
bulan Maret lalu, PHE ONWJ
berhasil membukukan catatan
produksi minyak sebesar
43.900 barel minyak per hari
(BOPD) atau tertinggi sejak
Pertamina menjadi operator
blok ONWJ.
Capaian tersebut sangat
menggembirakan karena
sebelumnya pada periode
Januari-Februari operasi
produksi minyak dan gas
bumi sempat terganggu oleh
cuaca buruk. Diharapkan
t a r g e t p ro d u k s i m i n y a k
sebesar 39,400 BOPD sesuai

persetujuan WP&B 2014
dapat direalisasikan.
Peningkatan prod uksi
ini utamanya didukung oleh
selesainya Pengemb angan
Lapangan Baru, Lapangan
UL. PHE ONWJ telah berhasil
mengop erasikan sumursumur di lapangan UL pada
Februari 2014. Keberhasilan
ini kembali menunjukkan
keandalan PHE ONWJ dalam
mengoperasikan lapangan
minyak dan gas bumi lepas
pantai.
“Tambahan produksi dari
pengembangan lapangan
UL ini diharapkan dapat
membantu pencapaian target
produksi pada tahun 2014
ini sebesar 39.400 BOPD
dan 207,7 MMSCFD,” ujar
Executive VP/GM PHE ONWJ

Jonly Sinulingga.
P r o y e k P en g e m 
bangan Lapangan UL
merupakan sa
lah satu
proyek pengembangan
yang dilakukan PHE ONWJ
untuk menambah produksi
minyak dan gas bumi.
Lingkup pekerjaan proyek ini
meliputi pembangunan ULA
tripod platform (anjungan
lepas pantai berkaki 3) dan
pemasangan pipa bawah
laut sebesar 12” sepanjang
6,1 km.
Dengan mengutamakan
kehandalan dan kemanan
operasi yang diterapkan di
PHE ONWJ, proyek ini dapat
diselesaikan tepat waktu dan
aman tanpa ada kecelakaan.
Selain kontribusi dari
produksi yang dihasilkan dari

Lapangan UL, peningkatan
produksi juga berasal dari
berbagai inovasi dan optimasi
produksi yang dilakukan tim
PHE ONWJ.
“PHE ONWJ akan terus
melakukan berbagai aktivitas
yang dapat mendukung target
produksi migas nasional.
Kegiatan eksplorasi dan
berbagai pengembangan
lapangan baru akan terus
kami lakukan pada tahuntahun mendatang agar trend
peningkatan produksi dapat
terus dijaga,” tutup Jonly.
Pada tahun 2013, PT
Pertamina Hulu Energi
Offshore North West Java
(PHE ONWJ) berhasil melebihi
target produksi minyak de
ngan perolehan produksi se
besar 38.300 BOPD.•PHE ONWJ

yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kegiatan workshop ini bertujuan untuk
memberikan pengetahuan kepada seluruh
peserta tentang teknis pembuatan data SVA
(Security Vulnerability Assessment) sehingga
dapat memberikan rekomendasi pengendalian
risiko dan ancaman kepada pimpinan di ling
kungan kerja masing-masing.
Direktur Utama PGE Rony Gunawan dalam
sambutan pembukaan menyampaikan apresiasi
atas terselenggaranya kegiatan workshop ini.
“Pergunakan momentum workshop ini dengan
sebaik-baiknya sebagai wahana untuk menilai
dan mengevaluasi kegiatan pengamanan yang
dilaksanakan oleh fungsi Sekuriti baik di Kantor
Pusat, Area maupun Proyek-proyek,” ucap Rony
mengawali sambutannya.
Lebih lanjut Rony menyampaikan keberhasilan
yang telah diraih oleh Sekuriti PGE sebagaimana
hasil audit Sistem Manajemen Pengamanan
(SMP). Untuk Area Kamojang dengan nilai
kesesuaian 90% dan Area Lahendong 86,67 %
tim Audit SMP merekomendasikan ke Mabes
Polri untuk memperoleh sertifikat dan plakat
emas dari Kapolri.
Hal yang lebih membanggakan bagi
perusahaan, untuk tingkat Direktorat Hulu, PGE
merupakan anak perusahaan yang pertama kali
menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan
sesuai PERKAP No. 24/2007.
Workshop ini dihadiri oleh peserta dari
Kantor Pusat, Area dan Proyek-proyek dari
fungsi sekuriti, humas dan logistik. Hadir pula
VP Manajemen Jasa Penunjang Dewi Gentana
dan Manajer Sekuriti Sugiyono.•PGE

PDSI Berkomitmen Kembangkan Komet
JAKARTA – PT Pertamina
Drilling Services Indonesia
turut berpartisipasi dalam
gelaran Bulan Knowledge
Management (Komet) yang
jatuh di bulan April. Forum
Komet yang berlangsung di
Graha PDSI, Rabu (2/4) ini
dihadiri oleh Direktur Utama
PDSI Faried Rudiono, jajaran
direksi serta tim manajemen
dan seluruh pekerja PDSI
Kantor Pusat.
Faried Rudiono menilai
pentingnya Komet demi
keb erl angsungan dalam
pekerjaan khususnya dari sisi
aspek safety yang menurutnya
akan berdampak kepada
value creation. Karena itu
seluruh jajaran direksi dan
tim manajemen PDSI sangat
mendukung keberadaan
Komet sebagai wadah untuk
berbagi pengetahuan ke
semua Rig-rig yang dimiliki
oleh PDSI.
“Prinsip-prinsip Komet
sudah kita jalankan di PDSI
seperti halnya safety alert
yang kita miliki langsung kita
lakukan sharing ke semua
rig PDSI sehingga insideninsiden yang sama tidak lagi
terjadi di tempat lain. Be
gitu pula dengan technical
alert menjadi pembelajaran di

tempat lainnya,” kata Faried.
PDSI juga berkomitmen
menjadikan Komet sebagai
Key Performance Indicator
(KPI) bagi para pekerjanya.
Dimana setiap pekerja yang
memiliki aset pengetahuan
akan dimasukkan dalam
Komet untuk di-sharing
bers ama. Komitmen inilah
yang mengantarkan PDSI
meraih penghargaan Platinum
tingkat nasional untuk aset
pengetahuannya.
“Kalau kita ingin pin
tar sendiri, itu tidak ada
manfaatnya. Karena sharing
sangat berharga untuk
diketahui bersama agar tidak
terjadi lagi insiden yang tidak
diinginkan. Sehingga semua
orang menjadi aware karena
dampaknya sangat besar
bagi PDSI,” lanjut Faried.
Sementara Quality Ma
nagement Manager GA Per
tamina, Faisal Yusra men
jelaskan tujuan pengelolaan
aset pengetahuan. Yaitu,
menghindari hilangnya aset
pengetahuan/ intelektual,
mengurangi jumlah pengu
langan penanganan dan
permasalahan yang sama,
menurunkan terhambatnya
suatu pekerjaan karena
tidak memiliki pengetahuan
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Quality Management Manager Faisal Yusra mengapresiasi kontribusi PDSI dalam
mengembangkan Komet.

yang cukup, meningkatkan
produktifitas kerja, dan
meningkatkan kepuasan
p e k e r j a m e l a l u i p ro s e s
pemberdayaan.
“PDSI betul-betul bisa
memanfatkan peluang yang
terjadi di sektor upstream me
lalui peningkatan cadangan,
peningkatan produksi dan
profesional excellent. Kami
menjadi pendorong bagi
insan-insan mutu untuk bisa
mencapai visinya,” ungkap
Faisal.
Faisal juga mengapresiasi
kontribusi PDSI dalam
mengemb angkan Komet
dimana dalam kurun waktu 3
bulan di awal tahun ini, PDSI
sudah mengumpulkan aset
pengetahuan CIP sekitar

26 aset pengetahuan. Hal
ini membuktikan proses
improvement dan budaya
inovasi sudah mulai terwujud.
Dikatakan Faisal, Komet
telah tertuang dalam RUPS
dan direksi memandang perlu
kebijakan Komet di Pertamina
dalam rangka upaya
pelestarian aset pengetahuan
untuk berbagi pengetahuan
sebagai role model budaya
berbagi ilmu pengetahuan.
Selama 5 tahun Komet
sudah ada 853 forum, 9.760
as et pengetahuan, 123
person in charge (pic) Komet,
95 expert panel, 11.799 CoP
members, 5 national award
dan 1 regional award sebagai
The winner 2013 Asian make
award.•IRLI

PEP Rantau Field
Adakan Pelatihan
Resolution Day
RANTAU - Bertempat di Mess Jeumpa Rantau
Field, PEP Rantau Field bekerja sama dengan
Asset I Human Resources mengadakan pelatihan
Resolution Day kepada seluruh Pekerja Rantau
Field, Pangkalan Susu Field dan Keluarga dengan
tema “Think Aggressive Do More”, pada 24-29
Maret 2014.
Acara dilaksanakan dan dibagi menjadi tiga
batch serta batch tambahan diperuntukkan untuk
ibu-ibu dan keluarga Rantau Field dan Pangkalan
Susu Field.
Hadir pada kesempatan itu Rantau Field
Manager Agus Amperianto, Asset I Human
Resources Manager Adlun Al Ahkaam beserta
staff serta motivator DR.Ir. H.Haikal Hassan MBA
beserta Akhirudin dari Jakarta.
Adlun Al Ahkaam menyampaikan, think
aggressive do more ini merupakan harapan
management Pertamina EP yang digagas untuk
meningkatkan motivasi dan pola pikir yang lebih
baik bagi segenap pekerja Asset-1.
Pelatihan diselenggarakan untuk seluruh
pekerja Asset-1 yang berjumlah 685 orang,
diharapkan menjadi momen kelanjutan kesadaran
pribadi untuk menjadi insan yang lebih baik,
dalam tatanan sosial dan kehidupan sehari-hari.
Motivator DR.Ir. H.Haikal Hassan, MBA
menyampaikan penjelasan awal terhadap
perlunya rasa cinta kebangsaan, sebagai insan
perminyakan yang bekerja di Pertamina.
Pekerja di lingkungan Field Rantau diharapkan
mampu meningkatkan motivasi, kemauan dan
kemampuan melalui kegiatan yang positif dengan
dilandasi niat yang baik, serta bertakwa kepada
Tuhan yang Maha Esa.
Haikal Hassan juga banyak menyontohkan
keberhasilan orang-orang ternama, bahwa me
reka dengan tekad pada dirinya untuk melakukan
perubahan secara total.
Ia mengharapkan agar semua peserta
mampu mengubah hati menuju ke arah yang
lebih baik sehingga dapat menciptakan suasana
kerja yang harmonis dan target produksi migas
Rantau dapat diraih.
Pada hakekatnya kegiatan yang digagas
manajemen Pertamina EP Asset-1 ini merupakan
aplikasi konsep untuk membangun komunikasi
dalam rangka konsolidasi perubahan pola pikir
dan tindakan antara sesama pekerja, untuk
melakukan komunikasi intelektual, spiritual dan
sosial, sehingga tujuan dan cita-cita perusahaan
dapat diraih.
“Perubahan itu harus dilakukan dan diawali
dari diri sendiri. Karena jika kita ikhlas mengubah
sikap, maka kita bukan hanya memandang hidup
ini secara berbeda, tetapi hidup itu sendiri akan
menjadi beda,” ujar Rantau Field Manager Agus
Amperianto.•PEP RANTAU FIELD
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SKK Migas Apresiasi
PHE ONWJ dan PHE WMO
BANDUNG - PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) kembali
mencatatkan prestasi hasil
kinerja tahun 2013. Prestasi
diraih PHE melalui dua anak
perusahaannya (AP), yakni
PHE Offshore North West
Java (ONWJ) & PHE West
Madura Offshore (WMO) yang
memiliki kinerja terbaik dalam
aspek pelaporan keuangan
dan kepatuhan (financial
reporting and compliance) di
tahun 2013 versi Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (SKK Migas).
SKK Migas telah mem
berikan penghargaan kepa
da enam Kontraktor Kon
trak Kerja Sama (KKKS).
Penghargaan ini diserahkan
oleh Deputi Pengendalian
Keuangan SKK Migas Budi
Agustyono dalam acara Rapat
Kerja Crude Oil Monitoring
Lifting & Entitlement (COMLE)
dan Gas ke-47 tahun
2014 yang berlangsung di
Bandung, Kamis (27/3).
“Harapannya peng
hargaan ini dapat menjadi
motivasi bagi KKKS yang
lain,” ujar Budi seusai penye
rahan penghargaan. Enam
KKKS tersebut adalah PHE
WMO, PHE ONWJ, Santos,
Star Energy, Kangean Energy
Indonesia dan Premier Oil.
Enam KKKS ini dipilih dari 90
KKKS yang dievaluasi.
“Dari sini terlihat yang
dinilai bukan hanya seberapa

besar kontribusi kontraktor
terhadap penerimaan negara,
tetapi juga penilaian terhadap
good corporate behavior
terutama terkait dengan ke
patuhan mereka terhadap
aturan-aturan yang ada,” ujar
Budi.
Budi menegaskan, di
tengah kompleksitas tan
tangan yang dihadapi oleh
industri hulu migas saat ini,
good corporate behavior sa
ngat diperlukan untuk dapat
mensinergikan solusi atas
permasalahan yang dihadapi
sektor ini.
Bambang Kardono,
Direktur Operasi & Produksi
PHE merasa bangga
dengan penghargaan ini.
“Ini adalah bukti penerapan
prinsip-prinsip Transparansi,
Akuntabilitas, Responsibiltas,
Independensi dan Fairness
untuk meningkatkan kinerja
dan citra perusahaan. Pe
doman Tata Kelola Perusahaan
merupakan acuan penerapan
Good Corporate Governance
dalam membuat keputusan,
menjalankan tindakan dengan
dilandasi moral yang tinggi,
patuh kepada Peraturan
Perundang-und angan dan
kesadaran akan tanggung
jawab sosial perusahaan
terhadap stakeholders”.
Widiati, Manager Com
pliance & Corporate Adm
PHE, senang dan bangga
atas penghargaan SKK Migas
ini. “Tujuan penerapan GCG

adalah untuk memaksimalkan
nilai perusahaan, terlaksana
nya pengelolaan perusahaan
secara profesional dan mandiri,
terciptanya pengambilan
keputusan oleh seluruh organ
perusahaan yang didasarkan
pada nilai moral yang tinggi
dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-un
dangan yang berlaku, dan
terlaksananya tanggung ja
wab sosial perusahaan ter
hadap stakeholders,” ujarnya.
Melalui GCG, perusahaan
menjaga kepercayaan dan
kemandirian dengan integritas
yang tinggi. Penerapan GCG
di PHE sebagai prinsip tata
kelola perusahaan untuk
memb angun lingkungan
bisn is yang sehat dengan
mitra bisnis dan stakeholders
lainnya.
Penilaian dilakukan
terhadap dua aspek besar
yaitu aspek kinerja keuangan
(financial performance) dan
aspek proses bisnis dan
perilaku organisasi (business
p ro c e s s a n d c o r p o r a t e
behavior). Penilaian terhadap
para kontraktor ini dilakukan
oleh Bidang Pengendalian
Keuangan SKK Migas dan
khusus untuk pengukuran
kinerja keuangan dilakukan
dengan menggunakan para
meter yang dirancang oleh
Ernst & Young.
Penilaian aspek kinerja
keuangan mencakup penilaian
terhadap kontribusi terhadap

penerimaan negara; rasio
pengembalian biaya operasi
(cost recovery) terhadap
penerimaan kotor (gross
revenue); dan perbandingan
antara lifting aktual dengan
perencanaan (actual lifting vs
plan). Aspek kinerja keuangan
ini diberi bobot 30 persen
terhadap total penilaian.
Aspek penilaian kedua
adalah aspek proses bisnis
dan perilaku organisasi
( b u s i n e s s p ro c e s s a n d
corporate behavior). Penilaian
atas aspek ini fokus kepada
dua hal, yaitu perbaikan
berkelanjutan (continuous
improvement) untuk proses
bisnis (business process)
dalam hal perhitungan
bagian negara dan bagian
kontraktor (entitlement), dan
monitoring biaya operasi
yang dapat dikembalikan
(cost recoverable). Parameter
ini berkontribusi 30 persen
terhadap total penilaian.
Hal kedua yang dinilai
adalah perilaku organisasi
yang baik (good corporate
behavior) yang terkait dengan
kepatuhan (compliance), ke
mampuan bekerja sama
d a n b e r s i k a p re s p o n s i f
(cooperative and responsive),
kemampuan memenuhi target
(deliverability) dan keandalan
(reliability) serta penerapan
nilai (values). Parameter ini
berkontribusi 40 persen ter
hadap total penilaian.•PHE

PEP Sangasanga Field Jadi Tuan Rumah Migas Cup XVI
Balikpapan - Migas Cup
yang dilaksanakan sejak tahun
1998 ini merupakan agenda
tahunan yang diadakan guna
menjalin persahabatan antar
KKKS wilayah kalimantan
Sulawesi serta SKK Migas.
Tahun ini, PT. Pertamina Asset
5 Field Sangsanga dipercaya
sebagai tuan rumah untuk
penyelenggaraan Migas Cup
XVI. Kegiatan berlangsung
pada 22-23 Maret 2014.
Pertandingan ini mengadu
kehebatan 10 grup perwakilan
KKKS dan SKK Migas di
bidang Tenis. Peserta yang
ikut antara lain SKK Migas,

PT. Pertamina RU V dan M&T
Region VI Balikpapan, Total
E&P Indonesie, Badak LNG
Bontang, PT. Pertamina Field
Tanjung, Medco Indonesia
(Tarakan), Vico Indonesia,
Chevron Indonesia Co., serta
empat perusahaan yang
bergabung menjadi 2 grup,
yaitu PT. Pertamina EP Field
Sangasanga dengan Field
Sangatta serta Field Tarakan
dengan Field Bunyu.
Kegiatan dibuka oleh
Asisten Wali Kota Balikpapan
di Lapangan Indoor Tennis
Stadion Balikpapan. Penyi
sihan grup dilaksanakan pada

Foto : PEP SANGASANGA

Foto : PEP
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KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

hari pertama dengan 7 partai
pada masing – masing grup.
Keesokan harinya dilanjutkan
dengan semi final hingga
mempertemukan Total E&P
dan Badak LNG Bontang

di partai final. Akhirnya PT.
Badak LNG yang keluar
sebagai juara dan berhasil
membawa pulang piala bergilir
yang sebelumnya diraih oleh
Chevron.•PEP SANGASANGA FIELD
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Depot Pulau Layang Jadi Percontohan
Depot LPG
Palembang – Direktur

KaliUrang – Pada 27- 28 Maret 2014
dilaksanakan BootCamp bagi Tim Building
RFCC Project Cilacap, yang diikuti 90 peserta
dari berbagai fungsi serta asal unit operasi.

Hanung Budya didampingi
oleh Vice President Retail
Fuel Marketing

Moch.

Iskandar dan Vice President
Domestic Gas Gigih Wahyu
Irianto melakukan ma
nagement walkthrough ke
Marketing Operation Region
(MOR) II, Palembang.
Agenda dalam mana

Kegiatan diadakan di Hotel Griya Persada

gement walkthrough

Kali Urang.

meliputi arahan Direktur

B o o t C a m p d i b u k a o l e h D i re k t u r
Pengolahan Chrisna Damayanto. Dalam
acara bertema Growth The Future With RFCC
Cilacap Project, Direktur Pengolahan Chrisna

Foto : MOR V

Siap Sukseskan
Start Up RFCC
Project

Pemasaran dan Niaga

Pemasaran & Niaga kepada
pekerja di Kantor MOR
II, kunjungan ke DPPU
Sultan Mahmud Badarudin

Direktur Pemasaran & NIaga Hanung Budya melakukan management walkthrough ke Depot LPG Pulau Layang.

II Palembang, Depot LPG

meminimalkan losses di

terbaik atas pertanyaan

Budya juga melakukan

Pulau Layang dan Terminal

bawah angka toleransi,

yang diberikan mengenai

penanaman pohon secara

BBM Kertapati.

karena dengan demikian

pentingnya peran Pertamina

simbolis. Dalam kunjungan

Dalam arahannya Ha

dapat berkontribusi untuk

dalam keberlangsungan

tersebut, Hanung memuji

menjalankan Kilang yang kapasitasnya lebih

nung Budya mengingat

meningkatkan laba per

bangsa Indonesia.

Depot Pulau Layang dan

besar dari Unit lain sehingga memerlukan

kan pekerja di lingkungan

usahaan. Arahan kemudian

“Saya memang ingin

dapat menjadi percontohan

MOR II untuk dapat tetap

dilanjutkan dengan tanya

sekali lagi bertemu bapak

Depot LPG Pertamina di

bekerja keras, cerdas dan

jawab dengan pekerja.

(Hanung Budya, red) secara

seluruh Indonesia.

Damayanto mengingatkan tim yang berasal
dari berbagai fungsi dan unit ini. “Di sini kita
harus menyamakan persepsi. Karena akan

energi yang lebih besar. Kekompakan yang
lebih solid pun sangat diperlukan. Aturan
safety harus dibumikan dalam-dalam agar
menjadi kebutuhan saat kita beraktivitas,”
ujarnya.
Chrisna menegaskan, yang paling utama
seluruh angggota tim harus bekerja bukan
sekedar menggunakan tenaga ataupun
fikiran, tapi juga dengan sepenuh hati
sehingga rasa cinta dan memiliki terhadap
pekerjaan itu akan menimbulkan full power
yang sangat luar biasa
Sementara Vice President Refining Project
Ignatius Tallulembang, saat penutupan
BootCamp menyampaikan kebanggaannya
untuk semua peserta yang sangat antusias
mengikuti kegiatan tersebut.
“Hal ini merupakan modal dasar yang kuat
serta optimis untuk mencapai keberhasilan
dan tujuan yang akan kita capai bersama.
Kekompakan di acara ini harus menjadi modal
dalam aktivitas di Site nanti sebagai spirit baru
yang sangat solid,” imbau Tallulembang.
Ia juga kembali mengingatkan agar
seluruh peserta untuk bekerja keras dalam
mengemban tugas perusahaan yang
telah dipercayakan, bekerja cerdas untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada
dan selalu ikhlas dalam bekerja sebagai
ibadah.•RFCC PROJECT

ikhlas serta dapat meresapi

Dua pekerja MOR II,

langsung,” ketika ditanya

Dalam kunjungan ke

makna safety, passion

Richie Febrianto dan Paria

mimpinya sebelum me

Terminal BBM Kertapati,

and profit sebagai insan

Nur Aida mendapatkan ha

nerima hadiah tersebut.

Hanung Budya meresmikan

marketing sejati.

diah dari Direktur Marketing

Bersamaan dalam

Hanung juga berharap

and Trading karena berhasil

kunjungan di Depot LPG

agar para pekerja dapat

memberikan jawaban

Pulau Layang, Hanung

Labolatorium TBBM Ker
tapati.•MOR II
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Partisipasi RU V pada Earth Hour



Komplek Pertamina Gn. Dubbs Balikpapan sebagai salah satu kawasan yang
melakukan Earth Hour.

ini juga berpengaruh terhadap
p en u r un a n b eb a n s e rt a
penghematan refinery fuel. Di
tahun 2013 lalu, penurunan
beban total dari Earth Hour
mencapai 3.797 MW.
Turut hadir dalam acara
SMOM RU V Balikpapan,
Eman Salman Arief dan
Section Head terkait. Selain
melibatkan Divisi Energy
Conservation & Loss
Control, HR, Utilities, General
Maintenance, PR , Electrical
& Instrument Engineering,

pelaksanaan Earth Hour
2014 juga turut mengundang
pekerja dan keluarga RU V
serta MOR VI.
Acara ditutup dengan
rekapitulasi hasil pengukuran
beban listrik awal dan saat
pelaksanaan. Balikpapan
menjadi bagian dari 37 kota
di Indonesia dan ribuan kota
lainnya di seluruh dunia dalam
kampanye “Earth Hour”
dengan cara mematikan
lampu dan peralatan listrik
lainnya selama satu jam.•RU V

Jakarta – Direktorat Sumber Daya
Manusia (SDM) Pertamina akan senantiasa
untuk lebih fleksibel, membuka diri, meng
upgrade diri terhadap aturan-aturan lain
di SDM. Hal tersebut disampaikan oleh
Direktur SDM Pertamina, Evita M. Tagor
saat menutup Career Counseling Day
2014, pada Jumat (4/4) di Gedung Utama
Pertamina.
“Kita bukan katak dalam tempurung,
kita membuka diri terhadap kritik dari
luar,” kata Evita.
Empat hari pelaksanaan Career
Counseling Day 2014 ini diharapkan
bisa memperkaya dan meng upgrade
Direktorat SDM untuk tahu aturan-aturan
lain di HR. Sehingga Direktorat SDM tidak
lagi dilabeli kurang fleksibel dan tertutup.
“Kita bisa memperkaya dan mengupgrade diri untuk tahu aturan-aturan
lain di HR, trigger dari luar, sehingga
kita tidak lagi silo,” ucap Evita Tagor di
hadapan manajemen dan para pekerja
Direktorat SDM.
Sejatinya Direktorat SDM ingin menjadi
teman berkeluh kesah yang membuka diri

Foto : PRIYO

Lebih Fleksibel dan Anti Silo

Foto : RU V

BALIKPAPAN - Refinery Unit
(RU) V Balikpapan kembali
tunjukkan aksi kepedulian
lingkungan hidup lewat
ajang Earth Hour 2014 di
Balikpapan. Melalui partisipasi
yang telah dirintis sejak tahun
2010 ini, Pertamina harapkan
pengurangan dampak pema
nasan global lewat efisiensi
penggunaan energi di kom
plek perumahan dapat ter
capai.
Bertempat di Kantor Gent
Main sebagai master point
Earth Hour 2014, dilakukan
sejumlah agenda Earth Hour
seperti pembagian souvenir,
penandatanganan banner
dukungan Earth Hour, serta
pembukaan yang dilakukan
oleh manajemen RU V, pada
(29/3).
Di RU V, realisasi Earth
Hour pun mengalami pe
ningkatan dari tahun 2010
dikaji dari presentase
partisipasi yang naik dari
58,4% di tahun 2012 menjadi
100% di tahun 2013. Angka
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kepada semua insan Pertamina. Career
Counseling Day 2014 merupakan salah
satu bentuk cultutre listening, mendengar
apa yang kurang, dan apa yang ingin
disampaikan pekerja kepada Korporat
melalui Direktorat SDM.
Evita mengatakan, rencananya acara
Career Counselng Day 2014 ini akan digelar
menjadi counseling month. Selain itu acara
serupa juga akan digelar di unit bisnis
Pertamina. Para pekerja bisa melakukan
konseling kepada conselor internal dan
eksternal, aspirasi ataupun keluh kesah para
pekerja akan ditampung untuk ditindaklanjuti
kepada perusahaan, untuk mencegah halhal yang tidak diinginkan.•SAHRUL

CILACAP – Corporate Social
Responsibility (CSR) Refinery
Unit (RU) IV meraih peringkat
1 Penghargaan Tanggung
Jawab Sosial Dunia Usaha
Tingkat Provinsi Jawa Tengah
tahun 2013. Hal tersebut
merupakan bukti konkret
keberhasilan program kerja
CSR RU IV dalam upaya
nya memberdayakan ma
syarakat daerah menuju
mas yarakat yang mandiri
secara sosial ekonomi. Itulah
yang mendasari ketertarikan
D i n a s S o s i a l , Te n a g a
Kerja, dan Transmigrasi
(Dinsosnakertrans) Kota
Salatiga untuk melakukan
kunjungan studi banding ke
Pertamina RU IV, pada (20/3).
Acara yang berlangsung
di Gedung Persatuan Wanita
Patra (PWP) RU IV tersebut
turut dihadiri oleh Asisten Sek
da II Pemkot Salatiga, Kepala
Dinsosnakertrans Salatiga,
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, dan Koperasi
(Disperindagkop) Kota Sala
tiga dan Cilacap, Pimpinan

Foto : RU IV

RU IV Sharing Knowledge dengan
Dinsosnakertrans Salatiga

Perusahaan Pengurus Cor
porate Forum Community
Development (CFCD) kota
Salatiga, Ketua Forum CSR
Kabupaten Cilacap, sejumlah
instansi dan perusahaan dari
Salatiga, serta manajemen
RU IV.
Asisten Sekda II Pemkot
Salatiga, Karyadi mengu 
capkan apresiasinya terhadap
RU IV karena telah menerima
kunjungan studi banding
Dinsosnakertrans Salatiga.
”Program CSR RU IV akan
dipelajari untuk diterapkan
di Salatiga terutama dalam
bidang pemberdayaan

masyarakat kaitannya dengan
pelatihan dan keterampilan,”
ujarnya.
Sementara Manager
General Affairs Pertamina RU
IV Eko Hernanto mengung
kapkan, RU IV akan terus
mengevaluasi program
CSR-nya dan meningkatkan
kualitasnya.
Dalam acara tersebut, RU
IV juga menghadirkan hasil
karya mitra binaan CSR agar
dapat mendorong masyarakat
untuk melakukan gerakan go
green dengan melakukan daur
ulang terhadap sampah.•RU IV
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Produksi
Meningkat
Berkat
MDT
Bagian 1 dari 2 tulisan
erat sama dipikul, ringan sama dijinjing, adalah ungkapan yang
tepat untuk menggambarkan totalitas jalinan kerja sama dan
sinergisitas lintas fungsi tim Pertamina EP. “Suatu kerja sama
tim yang solid dan matang umumnya akan memberikan hasil
yang maksimal,” demikian ucap Ganda Isnanda, Exploitation
Senior Manager PT. Pertamina EP (PEP) Aset 5 belum lama ini.
Fakta tersebut menjadi sahih ketika kita menakar kesuksesan
program (rapat) Multi-Disciplinary Team (MDT) yang diterapkan
sejak pertengahan 2013, di PEP Aset 2 (Sumatera Selatan) dan
Aset 5 (Kawasan Timur Indonesia), dalam mengatasi berbagai
permasalahan operasi lapangan terkait upaya peningkatan
produksi. Sebagai pilot proyek uji coba keandalan jurus MDT,
itu dipilih Field Bunyu (Aset 5) dan Field Limau (Aset 2), yang
implementasinya dimulai pada 1 Juli 2013 yang lalu. “MDT telah
menghasilkan dampak substansial terhadap produksi, yaitu
peningkatan gain sebesar 19% atau 2700 BOPD per bulan melalui
well intervention,” imbuh Ganda
Maksud dan tujuan dilaksanakannya MDT adalah: (1)
Menyediakan pendekatan terstruktur terhadap optimalisasi
produksi menggunakan Technical Tool Kit untuk mengidentifikasi
well intervention guna memaksimalkan perolehan (gain); (2)
Memastikan koordinasi dan kolaborasi antara fungsi EPT yang
berada di level Aset dan field team di lapangan untuk melaksanakan
intervensi sesuai hasil identifikasi dan mengatasi permasalahan
yang ada; (3) Mengkaji kinerja intervensi yang telah dilaksanakan

Foto :DIT. HULU

B

Rig pengeboran di struktur Louise Field Sangasanga, milik Pertamina EP
Asset 5.

guna mengukur tingkat keberhasilan serta melakukan analisis akar
masalah untuk perencanaan yang lebih baik.
Menurut Reservoir Manager Aset 5, Jassa Maulana Widjaja
aktivitas rapat rapat linta fungsi model MDT bukanlah hal baru,
karena mekanisme serupa telah diterapkan sejak satu decade silam
di PEP, khususnya Aset 5 dengan nama Kelompok Kerja Antar Fungsi
(KKAF), namun hasilnya tidak sekomprehensif MDT. Meski memiliki
komposisi tim yang sama, namun tingkat keberhasilannya terhitung
masih rendah dikarenakan kurangnya konsistensi, komitmen, dan
intensitas diskusi yang mendalam.
“Konsistensi merupakan elemen yang paling krusial dan kali
ini (dalam MDT) diimplementasikan melalui initiative register. Hal ini

memungkinkan kontinuitas dan fokus pada isu atau masalah yang
tepat”, urai Jassa.
Lebih lanjut, Jassa menambahkan bahw MDT telah membantu
penerapan interaksi yang sistematis antara field team dengan
Fungsi EPT yang berada di tataran aset, serta mendukung upaya
mengatasi keterbatasan yang kerap dijumpai di lapangan, melalui
sharing best practices dan memberikan masukan yang terstruktur
di setiap area operasi. Khusus penerapan di Aset 5, MDT meeting
mencakup keterlibatan berbagai bidang operasi yang ada, antara
lain bidang produksi, eksploitasi, geofisika, geologi, reservoir, dan
teknik produksi. Sementara di lapangan terdiri dari Petroleum
Engineering (PE), Operation Production, Surface Facility, dan Work
Over or Well Services (WO/WS).
Komponen lain yang juga krusial terhadap kesuksesan MDT,
adalah keterlibatan top management, khususnya GM Aset dan Field
Manager (FM). Oleh karena itu, kehadiran FM pada setiap MDT
secara reguler merupakan hal mutlak, sedangkan
GM akan memperoleh update melalui War Room
Aset mingguan. “Melalui pelaksanaan MDT
diharapkan dalam 2014, ini Aset 5 akan menjadi
aset terbaik di PEP. Indikatornya dapat dilihat
lewat kinerja produksi minyak Januari - Februari
yang lalu, capaian Aset 5 masih yang tertinggi di
seluruh aset PEP operasi sendiri,” ucap Ganda
optimis.• Bersambung

Penghargaan untuk Contact Pertamina
2014 di Hotel Mulia Senayan,
Jakarta, (3/4). Penghargaan
pertama diterima VP Corporate
Communication Pertamina Ali
Mundakir, dan penghargaan
kedua diterima Media Manager
Adiatma Sardjito. Keduanya
diserahkan Founder dan CEO
Carre Center for Customer and
Loyalty (Carre CSSL) Yuliana
Agung.
“Ini membuktikan apa
yang sudah kami kerjakan

dihargai dan mendapat tem
pat di hati konsumen,” kata
Adiatma seusai acara. “Hal itu
juga menjadi salah satu kriteria
world class company.”
Anang Gozali, pimpinan
majalah Service Excellence,
menyatakan bahwa ajang
CCSEA ini sudah berlangsung
10 tahun dan menjadi tradisi
yang baik dalam bidang contact
center. Penghargaan diberikan
kepada contact center

perusahaan yang punya kinerja
terbaik dan dalam monitoring.
Penilaian terhadap contact
center didasarkan pada tiga
kategori, yaitu Access, System
& Procedure dan People.•URIP

VP Corporate Communication
Pertamina Ali Mundakir menerima
penghargaan CCSEA 2014 Customer
Service Email Centers untuk Contact
Pertamina.

Foto : ADITYO

J AKARTA - P e r t a m i n a
berhasil menyabet dua peng
hargaan dalam ajang Contact
Center Service Excellence
Award (CCSEA) 2014. Kedua
penghargaan itu dalam kategori
Public Service, yaitu CCSEA
2014 Customer Service Email
Centers dan CCSEA 2014 Call
Centers.
Penghargaan diberikan
pada malam Contact Center
Service Excellence Award

