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Economic Warfare : Russia Sanction
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Tonggak sejarah telah ditancapkan dalam rangkaian
proses pelantikan Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Bagi
pelaku ekonomi, baik domestik dan global, pelantikan menjadi
salah satu milestone yang dinantikan. Selain menunjukkan
kepastian pemimpin negara, juga menggambarkan arah
kebijakan ke depan. Daya tarik serupa juga dirasakan para
Pemimpin Negara Asing. Nyatanya, sekitar 17 perwakilan
negara asing datang ke Indonesia untuk menghadiri prosesisi
ini, seperti Menteri Luar Negeri Amerika Serikat serta Menteri
Perdagangan dan Industri Rusia. Tampaknya, aspek diplomatik
benar-benar dijalankan oleh para tokoh politik dunia. Bagi
hubungan antar negara, diplomasi seperti ini penting untuk
dilakukan. Tidak hanya saat hubungan sedang baik, pun saat
kurang kondusif seperti yang tengah dialami AS dan Rusia.
Seperti pernah ditulis dalam Investor Relations Market
Update, hubungan AS - Rusia sedikit memanas akibat
Russia Sanction. Sanction ini merupakan sanksi ekonomi dari
Pemerintah AS dan Uni Eropa terhadap beberapa perusahaan
strategis Rusia dan beberapa individu yang berada dalam
lingkaran utama Presiden Rusia Vladimir Putin, seperti gambar
berikut.
Plt. Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen dan General Manager Business Development & ICT Solution Department, Energy & Environment, Mr. Takaya
Watanabe menandatangani kesepakatan kerja sama terkait pemanfaatan CO2 dalam teknologi Enhanced Oil Recovery untuk meningkatkan produksi minyak di
wilayah Sumatera Selatan.

Hingga kini, belum ada indikasi penghapusan sanksi.
Para Pemimpin Uni Eropa berkali-kali membahas potensi
pelonggaran atau penghapusan, namun belum mencapai
kesepakatan. AS sendiri telah memutuskan, pelonggaran
sanksi baru dilakukan setelah konflik Ukraina mereda. Di
sisi lain, Rusia memperkuat posisinya melalui peningkatan
kerjasama dengan berbagai negara maju, terutama China.
Bagi pelaku bisnis global, sanction tentu mempersempit
gerak bisnis. Berbeda dengan Iran Sanction yang melarang
semua pelaku bisnis dan keuangan dunia untuk bertransaksi
dengan Iran, Russia Sanction tidak membelenggu semua
pihak. Pemerintah AS hanya melarang Perbankan AS dan
Non AS yang berdomisili di Negara Paman Sam untuk
bertransaksi dengan pihak yang terjerat sanction. Tentunya,
ketidak jelasan aturan perlu menjadi perhatian semua pebisnis
dalam menyelaraskan potensi pengembangan dengan
potensi dampak sanction ini. Misalnya pada akses terhadap
pendanaan, Perbankan pasti menerapkan kebijakan Know
Your Client (KYC) dan mengkaji seksama bisnis klien-kliennya.
Pertamina juga perlu menjaga keselarasan ini, terutama
karena sekitar 40% akses pendanaan perseroan berasal dari
perbankan yang berada di AS. Antara lain melalui kajian atas
dampak implementasi sanksi dan perluasan investor base
keuangan institusional guna menopang ekpansi bisnis supaya
aman dan tidak mempengaruhi investor base yang sudah ada.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Serius Tingkatkan Produksi
2
dengan CO -EOR Technology
Pertamina menjajaki kerja
sama dengan Mitsubishi
Heavy Industries, Ltd.
Sinergi ini sebagai

upaya Pertamina untuk

meningkatkan produksi
minyak di wilayah

Sumatera Selatan

melalui CO2 – Enhanced
Oil Recovery (EOR)
Technology.

J AKARTA – P e n a n d a 
tangana n Memorandum of
Understanding (MoU) antara
PT Pertamina (Persero) dengan
Mitshubishi Heavy Industries,
Ltd dilakukan oleh Direktur
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Hulu Pertamina Muhamad
Husen dan General Manager
Business Development &
ICT Solution Department,
E n e r g y & E n v i ro n m e n t ,
Mr. Takaya Watanabe, di
Kantor Pusat Pertamina,
pada (16/10). Kerja sama
ini sebagai upaya Pertamina
untuk meningkatkan produksi
minyak di wilayah Sumatera
Selatan melalui CO2 –
Enhanced Oil Recovery (EOR)
Technology.
SVP Development
& Technology Pertamina,
Gunung Sardjono Hadi men
jelaskan, kerja sama ini bermula
dari keinginan Mitsubishi
Heavy Industries, Ltd yang

Kiprah Anak Perusahaan :
sinergi dengan inpex,
pbas masuk australia

akan mengembangkan bisnis
Synthetic Natural Gas (SNG)
di Sumatera Selatan dan
natural gas tersebut akan
dijual kembali ke pihak PLN
dan PGN dengan produksi
sekitar 150 mmscfd.
CO2 yang menjadi
hasil pembakaran SNG
tersebut dapat digunakan
Pertamina gunakan untuk
menginjeksikan lapanganlapangan minyak di
wilayah Sumatera Selatan.
Rencananya, CO 2 tersebut
akan diinjeksikan dengan
menggunakan teknologi
EOR di lapangan Abab,
Raja, Dewa daerah Pendopo
untuk meningkatkan produksi
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minyak.
“Kami berharap CO2
dari SNG itu dijual ke kita
d e n g a n h a r g a f re e d a n
akan kita injeksikan untuk
m e n i n g k a t k a n p ro d u k s i
min yak. Jika memang ini
berhasil, maka tidak menutup
kemungkinan akan diterapkan
di lapangan lainnya seperti
di Kalimantan yang punya
potensi batubara tidak
komersial dan kandungan
yang rendah maka bisa
dijadikan SNG,” ungkap
Gunung.
MoU ini akan ditindak
lanjuti dengan Joint Study
Bersambung ke halaman 5

Utama :
penghargaan lingkungan
untuk karen agustiawan
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Menjadi perusahaan energi nasional
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MISI

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

Foto : ADITYO

mendukung
kebijakan
pemerintah
Pengantar Redaksi :
Indonesia perlu membangun kilang baru. Sebenarnya mengapa
dan berapa kilang baru yang diperlukan? Energia Weekly pun menemui
Vice President Grassroots Refinery Djaka Djatnika di kantornya
di Patra Jasa, kawasan Gatot Subroto, untuk berbincang. Berikut
petikannya.
Dalam beberapa kesempatan seringkali kita dengar Indo
nesia, atau Pertamina, perlu membangun kilang baru yang
modern. Seperti apa rencana kilang baru Pertamina ini? Perlu
diketahui bahwa ketahanan energi merupakan pilar penting ketahanan
ekonomi yang bila digabung dengan ketahanan sosial dan ketahanan
politik merupakan unsur ketahanan nasional.
Karena sistem ketahanan energi sangat penting sekali di dalam
suatu negara seperti Indonesia maka tidak salah jika isu energi menjadi
bahan bahasan para politisi dan petinggi negeri ini.
Saya melihat ketahanan energi yang salah satu isi di dalamnya
menyangkut pembangunan kilang baru lebih merupakan tanggung
jawab pemerintah atau pembangunan kilang baru lebih tepat mengarah
menjadi pengembangan proyek infrastruktur.
Pertamina sebagai BUMN telah lebih dari 5 tahun yang lalu men
jalankan perannya dalam mendukung pembangunan kilang baru
dimaksud dengan melakukan beberapa kerja sama antara lain dengan
Kuwait Petroleum International (KPI) dan Saudi Aramco Asia (SAA),
dimana untuk kerja sama dengan KPI sudah tidak dilanjutkan lagi,
sedangkan dengan SAA masih berlanjut.
Apa masalah utamanya? Rencana kerja sama pembangunan
kilang baru yang telah ada dilakukan Pertamina pada awalnya lebih
karena didorong oleh pemerintah untuk ketahanan energi nasional dan
penghematan devisa serta sebagai salah satu upaya pengurangan
impor BBM.
Yang menjadi tantangan dalam menindaklanjuti rencana tersebut,
saya melihat bahwa selama ini yang berjanji untuk memberikan incentive
fiscal dan non fiscal adalah pemerintah, tetapi yang maju selanjutnya
dalam pembahasan skema bisnis atau komersial lainnya adalah
korporasi. Jadi pada saat kita membahas B to B merealisasikan janji
tadi, ternyata insentif atau kemudahan-kemudahan yang direncanakan
saat kita membuat MoU yang didampingi pemerintah ternyata belum
ada. Itulah yang kemudian mengganjal.
Dengan kata lain, pemerintah sendiri belum menyiapkan
peraturan investasi yang mendukungnya? Pemerintah telah
menerbitkan paket insentif melalui kebijakan PP 130 untuk proyekproyek pionir, namun ternyata para investor masih belum cukup untuk
melanjutkan rencana tersebut, apalagi jika dibandingkan dengan
investasi di Vietnam dan China.
Keinginan dan tantangan yang dihadapi para investor selama ini
sudah kita sampaikan kepada pemerintah, termasuk memberikan
pemahaman bahwasanya dalam mengembangkan usaha untuk
membangun kilang baru, Pertamina sebagai suatu korporasi harus
mempertimbangkan keekonomian. Sehingga dalam berbagai ke
sempatan pemerintah menyampaikan bahwa pembangunan kilang
baru tidak hanya semata-mata melihat keekonomian saja, tapi harus
dilihat aspek yang lebih luas menyangkut ketahanan energy nasional.
Pada tahun 2013 pemerintah (ESDM) telah berinisiatif untuk
membangun kilang baru dengan menggunakan APBN, posisi Pertamina
dalam rencana kilang APBN tersebut adalah memberikan dukungan
teknis, sehingga pada akhir tahun 2013 konfigurasi kilang APBN sudah
selesai dan diterima oleh kementerian ESDM serta dalam APBN 2014
sudah keluar anggaran untuk membuat BED dan FEED.
Pada awal tahun 2014 dengan mempertimbangkan postur ke
uangan negara maka skema pembangunan kilang baru dengan APBN
tersebut diubah oleh pemerintah menjadi skema “ Public Private Part
nership” (P3).
Jadi pembangunan kilang yang diinisiasi oleh pemerintah
selanjutnya akan ditawarkan kepada investor dengan skema kerja sama
pemerintah dan swasta yang di dalamnya bisa diikuti oleh Pertamina,
swasta nasional ataupun asing. Posisi Pertamina sendiri dalam pe
nyiapan pembangunan kilang baru skema P3 adalah memberikan
dukungan teknis.
Bersamaan dengan melakukan dukungan teknis terhadap rencana
pembangunan kilang baru yang diinisiasi pemerintah, Pertamina terus
menindaklanjuti kerja sama yang ada dengan SAA.
Lepas dari persoalan iklim investasinya, berapa kilang baru
yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia? Kalau dilihat dari sisi

supply and demand hingga tahun 2025, sebenarnya Indonesia masih
memerlukan peningkatan kapasitas kilang 3 x 300 MBSD.
Makanya di Pertamina saat ini ada 2 inisiatif dalam upaya
peningkatan kapasitas kilang. Inisiatif pertama, adalah Refinery
Development Master Plan (RDMP) untuk meng-upgrade kilang-kilang
existing dimana bila semua kilang yang ada di-upgrade akan terjadi
peningkatan kapasitas kilang menjadi 1,5 juta BPSD.
Itu adalah pilihan yang sangat logis karena kita juga sudah melihat
tantangan membangun kilang baru, selain investasinya sangat besar,
masalah mendapatkan lahan yang luasnya sampai 1.000 hektar itu
bukan perkara yang mudah di negeri ini.
Apakah harus selalu 1.000 hektar? Kalau hanya membangun
kilang minyak saja cukup 400 sampai 600 hektar, namun dalam
pembangunan kilang baru secara bersamaan kita juga berencana
membangun kilang petrokimia yang secara keseluruhan memerlukan
lahan sekitar 1.000 hektar.
Hal ini menjadi tantangan unik juga, karena selain mendapatkan
luas lahan, kita juga harus mendapatkan waterfront yang bisa didekati
oleh kapal VLCC yang setidaknya memiliki kedalaman laut 30 meter,
dan jika keduanya telah ada masih harus mempertimbangkan pula
besarnya ombak agar tidak mengganggu operasional dukungan
perkapalan.
Apakah rencana pembanguan kilang baru terus berlanjut?
Dalam arahan Direksi tanggal 30 September 2014 yang lalu mengenai
penyusunan RJPP 2015-2019, satu dari lima strategi unit bisnis Direk
torat Pengolahan adalah: “Membangun kilang baru yang terintegrasi
dengan Petrokimia melalui kemitraan”
Rencana pembangunan kilang baru, memang lebih tepat dilakukan
dengan kemitraan, karena selain alasan besarnya investasi yang di
perlukan untuk membangun kilang baru, untuk operasional nantinya
sangat diperlukan adanya kepastian ketersediaan crude yang sesuai
dengan konfigurasi kilang yang dibangun.
Artinya, kapasitasnya harus antara 250.000 sampai 300.000
barel? Dari referensi yang ada untuk saat ini kapasitas kilang yang dapat
dioperasikan dengan ekonomis adalah yang berkapasitas 300 MBSD.
Dalam pengembangan kilang baru selain membangun unit process,
ada biaya untuk mendatangkan crude dari Timur Tengah, membangun
SPM, membangun tanki penampung crude, tangki penampung produk,
membangun dermaga untuk distribusi serta membangun sarana utilitas.
Jadi yang diinginkan Pertamina itu satu kilang baru? Betul,
saat ini satu kilang baru dengan kemitraan bersama SAA yang dilakukan
parallel dengan pelaksnaan program RDMP, sedangkan untuk program
pembangunan kilang baru yang diinisiasi oleh pemerintah kita tetap
memberikan dukungan teknis untuk mendukung program pemerintah
melalukan pembangunan kilang baru dengan skema P3.
Kalau kilang P3 itu dibangun, siapa yang mengoperasikannya?
Sampai saat ini belum ditentukan siapa yang akan mengoperasikan,
karena mitranya pun sampai saat ini belum ada, dan apakah mitra
tersebut nantinya akan bekerjasama dengan Pertamina baik dalam
operasional ataupun marketing produk masih perlu didefinisikan lebih
lanjut agar dapat memberikan manfaat kepada negara.
Masalah pembangunan kilang baru ini, tampaknya lebih ke
faktor eksternal? Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ketahanan
energi bukan semata-mata harus menjadi tanggug jawab Pertamina,
sehingga bulan Agustus 2014 yang lalu pemerintah telah mengeluarkan
PerPres 75 / 2014 yang didalamnya mengatur bahwa pengembangan
kilang merupakan bagian dari Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas.
Untuk dapat melancarkan implementasi PerPres 75/2014 itu saat
ini sedang disiapkan pula perubahan PerPres 67/2005 yang didalamnya
mengatur adanya lingkup pengembangan kilang menjadi infrastruktur
yang pembangunannya dapat menggunakan skema kerja sama
pemerintah dan swasta.
Apa untungnya Pertamina membangun kilang? Salah satu
keuntungannya adalah kita dapat mengurangi ketergantungan impor
BBM dari luar negeri yang sudah sangat besar.
Sedangkan tantangannya adalah karena investasi kilang baru ini
nilainya sangat tinggi dengan return yang relatif rendah, maka agar
tidak memberatkan keuangan Pertamina dalam pelaksanaannya harus
dilakukan dengan kemitraan.•URIP

EDITORIAL

Solusi Energi

Sebuah buku “Solusi Jokowi” ada di depan
saya. Buku yang baru diluncurkan beberapa
hari sebelum Presiden Joko Widodo dilantik
tersebut, kabarnya berisi tentang berbagai
gagasan dalam mengatasi berbagai persoalan
bangsa.
Buku setebal 277 halaman dan disusun
oleh editor Michael Umbas tersebut membahas
gagasan Jokowi dalam berbagai sektor. Dari
pengelolaan energi, penegakan hukum, per
tanian dan pangan, kemandirian ekonomi,
lingkungan, kesehatan,pendidikan bahkan
sampai ada e-blusukan.
Saya tidak akan membahas itu, semua.
Tetapi dari bab awal yang baru saya baca, yakni
tentang solusi energi yang ditawarkan, ada
beberapa hal yang memang menjadi pekerjaan
rumah pemerintah serta seluruh bangsa ini
dalam menghadapi ancaman krisis energi.
Permasalahan tersebut, coba diulas
sebagai pemikiran ‘sang’ Presiden dalam
bidang energi. Dimana ada beberapa hal
yang menjadi perhatian. Khususnya BUMN
Migas diharapkan menjadi motor penggerak
ketahanan energi, Pertamina akan mengelola
blok migas yang habis masa kontraknya, serta
Pertamina bebas dari politik.
Sesuatu energi positif tentunya bagi
Pertamina, dimana dalam buku tersebut,
BUMN energi kebanggan bangsa ini akan
dijadikan sebagai motor penggerak ketahanan
energi, dengan diberikan prioritas dalam
mengelola blok migas serta akan selalu dikawal
agar bebas dari kepentingan politik apapun.
Di tengah upaya Pertamina untuk men
capai visinya di tahun 2025 sebagai Asian
Energy Champion, tentunya dukungan positif
pemerintah dalam penguatan energi nasional
sangat lah penting.
Berbagai upaya untuk mendorong
BUMN Migas menjadi motor penggerak ke
tahanan energi, diperkuat dengan upaya un
tuk memberikan iklim investasi energi yang
menarik dan kondusif. Upaya modernisasi serta
pembangunan kilang baru, guna mengurangi
ketergantungan pada BBM impor. Ada pula
upaya untuk merevisi UU Migas yang sampai
saat ini belum juga terealisasi.
Tak kalah pentingnya rencana-rencana
percepatan konversi BBM ke BBG dalam
segala sektor, serta mengalihkan subsidi BBM
untuk sektor lain guna mendorong produktifitas
di masyarakat.
Semoga garis besar solusi energi yang
ditawarkan dalam buku ‘Solusi Jokowi’ bukan
sekadar tulisan di atas kertas. Tetapi akan
menjadi kenyataan yang diterapkan di sektor
energi guna mendukung upaya pemerintah
menjadikan BUMN Migas sebagai penggerak
ketahanan energi bangsa.
Pemikiran tersebut juga sejalan dengan apa
yang disampaikan Plt. Direktur Utama Pertamina
Muhamad Husen dalam beberapa kesempatan.
“Saya optimis kelak 5 tahun ke depan Indonesia
bisa swasembada energi,”ujarnya.•
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Kebijakan Akutansi Penting Perusahaan
yang Perlu Disempurnakan

Kebijakan akutansi penting perusahaan selalu dituangkan
dalam Laporan Keuangan Konsolidasian dan menjadi bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan perusahaan, dan
kebijakan akutansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan
Perusahaan harus sesuai dengan standar akutansi keuangan
(PSAK) dan kebijakan akutansi diterapkan secara konsisten
dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian
Perusahaan.
Kalau kita cermati dalam Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Pertamina (Persero) dan Entitas Anak 31 Desember 2013
dan 31 Desember 2012 dalam Ikhtisar Kebijakan Akutansi
Penting pada Lampiran 5/37 pada paragraph ke 3 yaitu
“...Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari
penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari
penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing
diakui di dalam laporan laba-rugi, kecuali jika ditangguhkan
didalam ekuitas sebagai lindung nilai arus kas dan lindung
nilai investasi bersih yang memenuhi syarat”.
Jika dilihat secara sepintas kebijakan akutansi perusahaan
tersebut merupakan suatu yang lazim dan tidak akan
menimbulkan dampak jika internal control konsisten dalam
menerapkan PSAK dalam penyusunan laporan keuangan
konsolidasian perusahaan. Dimana dapat memisahkan
penjabaran aset dan liabilitas dalam akun ekuitas yang harus
hati-hati bahwa seluruh transaksi liabilitas moneter dalam
transaksi asing diakui didalam laporan laba-rugi. Padahal,
secara PSAK tidak seluruh transaksi liabilitas tidak dapat
dikategorikan sebagai transaksi laba rugi sebagai contoh
pembayaran dividen kepada negara yang termasuk akun
ekuitas yang tidak mempengaruhi laba-rugi perusahaan,
akan tetapi hanya mempengaruhi nilai ekuitas perusahaan.
Dengan diterapkannya PSAK 10 sejak 1 Januari
2012, maka laporan keauangan PT Pertamina (Persero)
sejak tahun 2012 diukur menggunakan mata uang yang
sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas
beroperasi (mata uang fungsional), yaitu dalam US$, sehingga
pencatatan liabilitas kewajiban dividen kepada negara selaku
pemegang saham 100% (dividen declared) dicatat dan
diakui dalam mata uang US$ sesuai dengan besaran dividen
yang diputuskan dalam RUPS. Ini sudah sejalan dengan
kebijakan akutansi terkait dividen, yaitu “pembagian dividen
kepada pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam
laporan keuangan konsolidasian grup dalam periode dimana
pembagian dividen tersebut diumumkan”.
Sebagai perusahaan yang memiliki skor GCG 94,27 pada
tahun 2013, maka perusahaan telah mempublikasikan data
Laporan Keangan Konsolidasian 31 Desember 2013 dan
31 Desember 2012 di Koran Bisnis Indonesia tanggal 28
Februari 2014, dan Energia No. 09 Tahun L tanggal 3 Maret
2014 untuk memenuhi PP No. 64 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi
Keuangan Tahunan Perusahaan (“PP 64/1999”) adalah
sebagai berikut:
1. Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan
Keuangan Tahunan kepada Menteri.
2. Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat
diketahui oleh masyarakat.
Menteri yang dimaksud dalam ketentuan tersebut
adalah Menteri di bidang perdagangan (Pasal 1 angka 2 PP
24/1998). Sedangkan, komponen laporan keuangan tahunan
yang dapat diketahui oleh masyarakat meliputi (Pasal 3 PP

64/1999): Neraca; Laporan Laba Rugi; Laporan Perubahan
Ekuitas: Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan
Keuangan yang mengungkapkan utang piutang termasuk
kredit bank dan daftar penyertaan modal.
Pengaturan mengenai kewajiban untuk menyampaikan
Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (“LKTP”) selanjutnya
diatur dalam Kepmenperindag No. 121/MPP/Kep/2/2002
Tahun 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Ke
uangan Tahunan Perusahaan (“Kepmenperindag 121/2002”).
Dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember
2013 dan 31 Desember 2012, dividen declared tahun
2013 yaitu sebesar US$ 803.743.000 sedangkan dividen
payments sebesar US$ 754.241.000 dan tidak ada lagi
hutang dividen ke pemerintah, serta tidak ada koreksi dividen
declared pada Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian,
sehingga dapat disimpulkan telah terjadi perbedaan kurang
yang memenuhi aspek material antara dividen declared
vs dividen payments sebesar US$ 49.502.000 dan atas
terjadinya perbedaan tesebut sesuai dengan kebijakan
akutansi penting perusahaan maka selisih kurang tersebut
sebesar US$ 49.502.000 dalam Laporan Laporan LabaRugi Komprehensif Konsolidasian untuk yang berakhir 31
Desember 2013 dimasukkan ke dalam akun Laba Selisih
Kurs.{permasalahan tersebut telah penulis konfirmasi ke Ibu
Dwi Martani selaku Komite Audit PT Pertamina (Persero)}
dan berdampak adanya potensi koreksi Laba sebelum pajak
Laporan Keuangan Konsolidasian sebesar US$ 49.502.000.
Berdasarkan kondisi tersebut diatas, penulis perlu
mengusulkan langkah-langkah yang harus dilakukan agar
kejadian serupa tidak terulang kembali dimasa yang akan
dating yaitu :
1. Menyempurnakan dan menegaskan kebijakan akutansi
terkait jika terjadi keuntungan dan kerugian selisih kurs
atas traksaksi pembayaran dividen ke pemerintah diakui
sebagai koreksi ekuitas bukan diakui sebagai laporan
laba rugi.
2. Membentuk tim untuk melakukan evaluasi kelemahankelemahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan
tahun 2013, untuk dapat dijadikan masukan guna pe
nyempurnaan Laporan Konsolidasian tahun 2014.
3. Mengkonfirmasi ke Menteri Keuangan CQ Direktur Jen
deral Anggaran bahwa dividen payments perusahaan
tahun 2013 sudah lunas, mengingat dalam Permen
No.5/PMK.02/2013 tentang Tata Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak dari Dividen pasal 2 menyatakan
“wajib bayar membayar seluruh dividen yang terutang
secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo”
seh ingga dapat diyakini bahwa laporan Keuangan
Perusahaan tahun 2013 tersebut tidak bertentangan
dengan PMK 05 tersebut.
Penutup
Laporan Keuangan Perusahaan yang Wajar dan lengkap
dan tidak mengandung informasi atau fakta material yang
tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta
material merupakan suatu bentuk implementasi customer
focus perusahaan kepada pelanggan dalam hal ini peme
rintah dan masyarakat. Untuk itu, sudah seharusnya kita
semua seluruh pekerja mampu menjamin laporan keuangan
perusahaan memenuhi aspek-aspek tersebut di atas.•
* Penulis Saat ini sedang menyelesaikan program Magister Hukum

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Kementerian
ESDM telah mengantongi investor untuk pem
bangunan kilang minyak berkapasitas 150 ribu
barel per hari yang akan dibangun di Eretan,
Indramayu, Jawa Barat. Wakil Menteri ESDM era
Kabinet Indonesia Bersatu Susilo Siswoutomo
mengatakan telah ada investor yang dalam waktu
dekat membangun kilang minyak berkapasitas
150 ribu barel per hari. Menurutnya, masih ada
persoalan mengenai fasilitas libur pajak (tax holiday)
yang sering dikeluhkan oleh investor akibat tidak
tersedianya lahan dan jaminan pembeli hasil olahan
kilang tersebut. Namun, jelasnya, pemerintah
telah menjamin pembelian (off taker) hasil kilang
tersebut yang akan diserap oleh PT Pertamina
(Persero) sehingga diharapkan kilang itu bisa
segera dibangun.

pemerintah akan lelang
enam blok migas

JAKARTA (Investor Daily) – Pemerintah akan
menawarkan sekitar enam wilayah kerja (WK)
baru kepada investor. Lelang dilakukan guna
meningkatkan produksi minyak dan gas nasional.
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian
ESDM Naryanto Wagimin mengatakan, dari
enam WK tersebut, sebanyak empat blok
akan ditawarkan melalui penawaran langsung
atau joint study dan sisa dua blok lagi melalui
lelang reguler. Menurutnya, pemerintah tengah
mempersiapkan blok yang akan dilelang tersebut.
Selanjutnya, pihaknya akan melaporkan kepada
Menteri ESDM untuk memperoleh pesetujuan.
Kemudian pihaknya akan mengumumkan lelang
blok tersebut.

pertamina akan bangun tiga
fasilitas regasifikasi

JAKARTA (Investor Daily) – PT Pertamina
(Persero) akan membangun tiga fasilitas regasifikasi
gas alam cair (liquefied natural gas /LNG) baru di
Jawa. Pengerjaan proyek akan dimulai tahun
depan. Senior Vice President Engineering and
Operation Management Pertamina Salis Aprilian
mengatakan, ketiga fasilitas tersebut akan
dibangun di Cilacap, Jawa Tengah, Cilamaya,
Jawa Barat, dan Bojanegara, Banten. Untuk
fasilitas regasifikasi di Cilacap dan Cilamaya
akan berupa kapal atau unit penampungan dan
regasifikasi terapung, sementara di Bojanegara,
yakni terminal regasifikasi di darat. Dari ketiga
proyek tersebut, tutur Salis, fasilitas di Cilacap
akan digarap terlebih dahulu. Rencananya, fasilitas
regasifikasi itu akan berkapasitas 70 juta kaki kubik
per hari (mmscfd). Fasilitas ini akan dibangun
menggunakan moduler secara bertahap dengan
kapasitas awal 40 mmscfd. Menurutnya, fasilitas
regasifikasi Cilacap ini sudah memasuki tahap studi
lingkungan. Sementara untuk keputusan investasi
akhir (final investment decision/FID) proyek sudah
selesai. Tahun depan akan dilanjutkan dengan
lelang dan konstruksi pada akhir tahun,” ujarnya.
Target operasi proyek ini pada pertengahan 2017.
Pasokan gas dari fasilitas regasifikasi nantikan
akan dialirkan ke Kilang Cilacap, pabrik semen,
dan keramik batik di sekitar Cilacap.•RIA
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IBCAS 2014 : Dukungan Pertamina untuk
Perkembangan Bisnis Charter Dalam Negeri
Jak arta – P ertam i n a

perkembangan isu-isu global

Aviasi kembali menujukkan

dan praktik terbaik untuk

dukungannya terhadap per

industri penerbangan bisnis

kembangan bisnis pesawat

dan charter di Indonesia.

charter, dengan men-support

Ketua Umum INACA

pelaksanaan Indonesia’s

Arif Wibowo, mengatakan

Business & Charter Aviation

terciptanya iklim usaha

Summit (IBCAS) 2014,

yang kondusif dibutuhkan

di Hotel Grand Mercure,

terbentuknya standar global

Jakarta, 15-16 Oktober

perusahaan penerbangan

2014.

charter, yakni sertifikasi

IBCAS adalah konferensi
para pebisnis penerbangan

IS-BAO yang diterima in
ternasional.

dan charter terbesar di

“Perlu adanya kolaborasi

ASEAN, yang menghadirkan

bersama antara regulator,

250 delegasi dari dalam dan

pengelola bandara, serta

luar negeri, termasuk 38

maskapai sendiri agar bisnis

perus ahaan penerbangan

penerbangan charter dapat

tidak berjadwal atau charter

memiliki peran yang lebih

Indonesia, 18 di antaranya

signifikan dalam mendorong

anggota INACA (Indonesia

pertumbuhan ekonomi na

Nasional Air Corriers Asso

sional,” kata Arif, dalam

ciation).

pembukaan IBCAS, Rabu,

Konferensi yang digagas

(15/10).

oleh INACA ini bertujuan

Dalam kesempatan

untuk mewadahi para pelaku

yang sama, Vice President

industri penerbangan charter

Pertamina Aviasi Wisnuntoro,

untuk saling berinteraksi

berkesempatan memaparkan

(netw orking), bertukar in

p ro f i l b i s n i s P e r t a m i n a

formasi (marketing) serta

Aviasi, dan dukungannya

saling memberikan masukan

akan industri aviasi di

positif dan efektif untuk per

Indonesia dan regional. Serta

kembangan bisnis pener

potensi pasar aviasi dan

bangan charter nasional In

perkembangannya dalam

donesia. Fokus yang dibahas

materi bertajuk “Supporting

dalam IBCAS kali ini adalah

Indonesia’s General Aviation
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kilang baru bakal dibangun
di indramayu
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Vice President Aviasi Pertamina Wisnuntoro memaparkan profil bisnis Pertamina
dan dukungan industri aviasi di Indonesia dan regional.

Sector Throught Win Win
Partnership”.

Selain Wisnuntoro, anak
perusahaan Pertamina yang

Selain didukung oleh

bergerak di bidang pelayanan

Pertamina Aviasi, IBCAS

penerbangan, PT Pelita Air

2014 juga mendapat du

Services (PAS) hadir dan

kungan oleh asosiasi-asosiasi

diundang sebagai wakil dari

terbesar dunia di antaranya

pengelola penerbangan

adalah IBAC (The International

charter terbesar untuk oil

Business Aviation Council),

and gas company. Berlaku

NBAA (National Business

sebagai salah satu pembicara

Aviation Association),

di hari kedua IBCAS, Pre

AsBAA (Asian Business

sident Direktur PT PAS Andjar

Aviation Association) and

Wibawanun.

GAMA (General Aviation

Selain koferensi, ada juga

Manufacturers Association),

pameran yang diikuti oleh

serta perusahaan-peru

perus ahaan-perusahaan

sahaan terkemuka yaitu ASA

industri pesawat, helikopter

Group, Dassault Falcon,

dan jet kawakan seperti

Sikorsky Aircraft Corporation,

Airbus Corporate Jets, Airbus

Textron Aviation, Bell Heli

Helicpoters, dan lain se

copter, Airbus Corporate

bagainya.•SAHRUL

Jets, dan Airbus Helicopters.

Sosialisasi GCG untuk TKJP Kantor Pusat
Jakarta – Fungsi Com
pliance menggelar Sosialiasi
GCG (Good Corporate Go
vernance) yang diikuti oleh
seluruh Tenaga Kerja Jasa
Penunjang (TKJP) Kantor
Pus at Pertamina, secara
bertahap dimulai sejak Senin
(13/10), di Kantor Pusat Per
tamina.
Acara dibuka oleh Ma
nager Policy and GCG
Pert amina, Mindaryoko
yang memaparkan tentang
penerapan GCG di Perta
mina secara mendetail.
Menurutnya Pertamina
selaku perusahaan dengan
cita-cita besar mend unia
harus betul-betul me
nerapkan GCG di berbagai
lapisan, termasuk TKJP.
Majunya Pertamina se
bagai perusahaan energi,

tidak lepas dari bagaimana
caranya melepaskan stigma
KKN di tubuh Pertamina,
dan menjadi perusahaan
baik yang concern terhadap
pemberantasan KKN.
Hal tersebut menurut
Mindaryoko, adalah acuan
baku perusahaan sebagai
prinsip dasar integritas tata
kelola perusahaan.
“Penerapan GCG di Per
tamina tidak mungkin maju,
dan sukses tanpa adanya
dukungan insan Pertamina,
termasuk mitra kerja,” kata
Mindaryoko.
Mindaryoko juga mema
parkan acuan bagi insan
Pertamina mengenai pen
tingn ya kepatuhan dalam
m el a p o r k a n t i n d a k a n
gratifikasi. Hal ini demi
perlindungan pribadi,

Manager Policy & GCG Mindaryoko menjelaskan tentang GCG.

keluarga, maupun peru
sahaan dari potensi tuduhan
tindak pidana suap.
Ia juga menegaskan,
pentingnya kesadaran da
lam penanganan praktik
gratifikasi. Sehingga prin
sip keterbukaan dan akun
tabilitas dalam menjalankan
kegiatan operasional dan

Foto : WAHYU

RESUME
PEKAN INI

bisnis sehari-hari.
Selain pemaparan oleh
Mindaryoko, pemateri se
lanjutnya yakni Compliance,
Ethics, & Fraud Mgt Manager
Irfan Setiadi, menjelaskan
tentang Sistem Pelaporan
Pelanggaran (Whistle
Blowing System).•SAHRUL
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JAKARTA – Saat ini bahaya narkoba kerap
meneror anak di usia Sekolah Dasar (SD).
Menyadari akan hal itu, Badan Narkotika Nasional
(BNN) bekerja sama dengan Yayasan Sahabat
Putra Nusantara (YSPN) melakukan penyuluhan
kepada beberapa sekolah dasar di DKI Jakarta
melalui program Kapten BeNN Goes To School
yang didukung oleh PT Pertamina (Persero).
Selain membangun ketahanan mandiri pada
anak-anak, program ini ditujukan untuk orang tua
agar lebih berperan dan waspada serta berupaya
menjauhkan anak-anak mereka dari penya
lahgunaan narkoba.
“Kegiatan ini membuktikan bahwa Pertamina
sangat peduli pada anak-anak. Apalagi saat ini
penggunaan narkoba sudah masuk ke sekolah
dasar. Karena itu kami mendukung kegiatan ini
untuk terus digalakkan,” ujar Jr. Officer Spon
sorship Pertamina, Stella Octaviani Bustan.
Penyuluhan berlangsung di Sekolah Dasar
Negeri Johar Baru 05 Pagi Jakarta Pusat, Rabu
(15/10) yang melibatkan 250 siswa dan orang tua
murid. Para orangtua murid diberikan penyuluhan
bagaimana menangani agar anak-anaknya tidak
terjerumus ke dalam bahaya narkoba. Usai
penyuluhan Narkoba, para orang tua juga diberikan
sosialisasi pengunaan Elpiji yang benar oleh
Pertamina sehingga Elpiji tidak dianggap sebagai
barang berbahaya.
Dikatakan oleh Penyuluh Muda Diseminasi
Informasi Deputi Bidang Pencegahan BNN, Eva
Fitri Yuanita, banyak sindikat pengedar semakin
cerdik mencampur bahan-bahan narkoba ke
dalam jajanan dan mengelabui anak-anak untuk
mengonsumsinya, seperti dalam bentuk macammacam permen.
“Jangan sampai para orang tua lengah, dengan
membiarkan anak-anak jajan sembarangan di luar
sekolah. Karena dapat saja mengakibatkan sang
buah hati tercinta terjerumus bahaya narkoba,” ujar
Eva di hadapan para orangtua murid yang hadir
dalam penyuluhan tersebut.
Di tempat terpisah, dilangsungkan juga
penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada
siswa-siswi yang dikemas dalam dongeng
yang menarik dengan mendatangkan tokoh
Kapten BeNN dan kawan-kawan. Pendekatan
dalam bentuk dongeng dinilai cukup efektif
dalam penyampaian dan penerapan pesan
dari kampanye ini. Para siswa terlihat antusias
menyambut dan mendengarkan dongeng dengan
parodi musik yang menarik.
Kepala Sekolah SDN Johar Baru 05 Pagi,
Husniati juga turut menyambut baik dengan
penyuluhan yang dinilai sangat bermanfaat tidak
hanya bagi orangtua namun juga bagi anak-anak
sebagai generasi penerus masa depan. Dirinya
berharap sosilisasi ni bisa dipahami dan dimengerti
oleh semua orangtua sehingga anak-anaknya bisa
hidup sehat dan berprestasi tanpa narkoba.•IRLI

BUMN.
Pada kesempatan terse
but, Primus memaparkan
kelima tantangan situssitus yang dimiliki BUMN.
Yaitu, dari 138 BUMN yang
ada, hingga kini belum
semua memiliki web yang
memenuhi standar, yakni
terindeks di mesin pencarian
google, masuk ranking Alexa
Indonesia, serta di update
minimal dalam enam bulan
terakhir. Terdapat situs BUMN
yang belum mengoptimalkan
kehadiran web sebagai sa
rana komunikasi dengan
publik dan juga transaksi.
Selain itu, web BUMN
masih didominasi gambar
atau foto berukuran besar,
tetapi minim informasi
tentang layanan atau bidang
usaha BUMN bersangkutan.
Menurutnya, ke depan web
BUMN juga perlu menyediakan
fasilitas pelayanan digital dan
mendekatkan diri kepada
publik melalui layanan mobile
phone. “Web yang baik

Foto : ADITYO

Penyuluhan Anti Narkoba
di Sekolah Dasar

JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) berhasil meraih
penghargaan Web BUMN
Terbaik dalam ajang ber
gengsi yang bertajuk BUMN
Web Awards 2014 di Hotel
Le Meridien, Rabu (15/10).
Piala sekaligus piagam
penghargaan diberikan
k e p a d a V i c e P re s i d e n t
Corporate Communication
Pertamina Ali Mundakir pada
anugerah yang diseleng
garakan Beritasatu.com.
Selain Pertamina, peng
hargaan web BUMN terbaik
juga diberikan kepada PT
Pindad, Garuda Indonesia,
dan PT Semen Indonesia.
Menurut Pemimpin
Redaksi Beritasatu.com,
Primus Dorimulu, website
atau portal merupakan salah
satu instrumen terpenting
dan sangat membantu per
tumbuhan BUMN di In
donesia. Kendati begitu
mas ih banyak tantangan
yang harus dihadapi perihal
pengembangan website

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menerima
penghargaan Web BUMN Terbaik 2014.

harus memperhatikan unsur
scanable dan jenis font yang
digunakan pun harus jelas,”
ungkapnya.
V i c e P re s i d e n t C o r
p or a t e C o m m u n i c a t i o n
P e rt am i n a A l i M u n d a k i r
menyat akan, penghargaan
yang diraih Pertamina ini
menjadi tantangan untuk
meningkatkan mutu dan
kualitas website agar lebih
mampu dikenal masyarakat
secara luas. “Saat ini, website

menjadi salah satu media
terpenting bagi Pertamina
baik untuk mempromosikan
produk-produk kepada kon
sumen maupun informasi
seputar energi,” jelas Ali.
Dari 48 web BUMN yang
lolos seleksi tahap awal, para
juri memberikan penilaian
kepada masing-masing web
berdasarkan lima kriteria,
yakni konten, navigasi,
aksesibilitas, estetika, dan
aktualitas.•EGHA

Bulog Benchmark Sistem IT ERP ke Pertamina

JAKARTA – Dalam rangka
memaksimalkan kesiapan
penerapan Informasi Tek
nologi melalui sistem Enter
prise Resource Planning
(ERP), PT Bulog melakukan
benchmark implementasi IT
Governance dan ERP ke
Pertamina di Ruang Rapat
Lantai 1 Gd. Annex Kantor
Pusat Pertamina, (13/10).
Kedatangan rombongan
tim manajemen Bulog
disambut oleh VP Business
Demand CSS Lukito Suwarno
yang didampingi jajaran tim
manajemen fungsi Corporate
Shared Services Pertamina.
Lukito menyampaikan CSS
sebagai penyedia layanan
Teknologi Informasi & Ko

munikasi di Pertamina dan
pih aknya menyambut baik
dengan kedatangan Bulog
yang mau menggali ilmu dari
Pertamina khususnya dalam
penggunaan sistem ERP di
Pertamina.
Banyak hal yang disam
paikan oleh tim CSS Per
tamina kepada Bulog. Di
antaranya, aplikasi yang
dig un akan dalam sistem
ERP, integrasi sistem ERP
dengan pihak Bank atau
proses bisnis penjualan dan
distribusi BBM Pertamina.
Dijelaskan juga mengenai
infrastruktur penunjang sistem
ERP Pertamina dan Anak
Perusahaan Pertamina.
“Kita lakukan knowledge

Foto : KUNTORO
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Pertamina Raih Penghargaan
Web BUMN Terbaik 2014
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sharing tentang SAP
berbasis ERP dengan
harapan agar mereka dapat
mengimplementasikan ERP
dengan sukses,” ujar Manager
Change Management CSS
Pertamina, Asep Budiman.
Sementara itu, Kadiv
Akuntansi Perum Bulog, Nina

Afrisanti, menilai Pertamina
sebagai BUMN yang terbesar
di Indonesia tentunya dalam
menerapkan sistem teknologi
berbasis ERP sudah jauh
lebih sempurna dan berjalan
dengan baik.“Ilmu yang kami
dapat dari sini bisa dijadikan
pedoman,” tandas Nina.•IRLI

Serius Tingkatkan Produksi dengan CO2-EOR Technology ... Sambungan dari halaman 1
Agreement (JSA) dan studi
ini akan memakan waktu
yang cukup lama sekitar
satu tahun. Apabila dalam
studi CO 2 tersebut tidak
layak untuk diinjeksikan ke
dalam reservoir karena akan

mencemari lingkungan, maka
proyek SNG tersebut tidak
akan disetujui oleh Pemerintah
Jepang sebagai penyokong
dana pihak Mitsubishi Heavy
Industries, Ltd.
Sebelumnya proyek

bisnis SNG yang dijalankan
oleh pihak Mitsubishi
Heavy Industries, Ltd telah
membuktikan hasil yang
nyata di Colorado Amerika.
Dari proyek SNG tersebut,
pihaknya mendapatkan tiga

produk, yaitu gas, fertilizer
untuk pupuk dan CO2. Se
hingga Mitsubishi akan me
nerapkannya di Indonesia
untuk menghasilkan energi
berkelanjutan yang ramah
lingkungan.•IRLI
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Pertamina Lestarikan 1.000 Pohon
dan 200 Burung Langka
Mobil Listrik untuk
Universitas Riau
PEKANBARU – PT Pertamina (Persero)
menyerahkan hibah berupa 1 unit Electric

Executive Luxury Car kepada Universitas
Riau sebagai bagian dari upaya perusahaan
mendukung pengembangan kapasitas nasional
dalam penyediaan mobil listrik sebagai alat
transportasi ramah lingkungan.
Penyerahan tersebut dilakukan oleh Senior
Vice President Corporate Shared Service PT
Pertamina (Persero) Jeffrey Tjahja Indra kepada
Rektor Universitas Riau Prof. Dr. Aras Mulyadi,
DEA dalam rangkaian wisuda Universitas Riau
sekaligus rangkaian HUT Universitas Riau Ke52 pada Senin, 29 September 2014 di Pusat
Kegiatan Mahasiswa Universitas Riau, Jalan
Pattimura, Pekanbaru.
Bantuan ini merupakan salah satu dari enam
unit mobil listrik yang diserahkan Pertamina
kepada 6 perguruan tinggi terpilih melalui program
Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina.
Sebelum Universitas Riau, mobil listrik telah
diserahkan kepada Universitas Brawijaya, Institut
Teknologi Bandung, dan Universitas Indonesia.
Adapun akan disusul agenda penyerahan untuk
Universitas Gajah Mada dan Institut Teknologi
Sepuluh November Surabaya.
“Ini adalah bentuk partisipasi aktif Pertamina
dalam pengembangan mobil listrik nasional.
Pertamina sangat mendukung program
pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN,
dalam upaya pengembangan kapasitas dan

Sungai Gerong – Dalam
rangka turut berperan
serta dalam menjaga
keseimbangan alam serta
melestarikan flora dan fauna
langka di sekitar wilayah
operasi perusahaan, RU
III kembali mengadakan
kegiatan pelestarian
lingkungan hidup melalui
penanaman 1000 pohon
langka serta penangkaran
200 burung di lingkungan
Komplek Pertamina
S u n g a i G e ro n g , ( 2 / 1 0 ) .
Peletakan batu pertama
serta penandatanganan
prasasti dilakukan oleh
Direktur Pengolahan Chrisna
Damayanto didampingi GM
RU III Mahendrata Sudibja
dan Kepala Dinas Badan
Lingkungan Hidup (BLH)
Provinsi Sumsel, Lukita
Rianti serta segenap jajaran
Muspika dan tim manajemen
RU III.
Pada kegiatan pena
naman pohon, yang
ditanam merupakan jenis
pohon endemi Sumatera
Selatan, seperti Merbau,
Cempaka Telok, Meranti,
Cendana, dan Tembesu.
Sedangkan penangkaran
burung dilakukan dengan
melepaskan 200 burung
jenis Dara, Parkit, Gelatik,
Merpati, dan Terkukur, ke area

lingkungan sekitar komplek
perumahan RU III. Selain itu,
di lokasi yang berdekatan juga
terdapat Taman Penangkaran
Rusa yang didirikan sejak
tahun 2012 lalu dan Taman
Penangkaran Kupu-kupu
Langka yang berada di
kawasan Patraganik RU III.
Selain melakukan
peletakan batu pertama dan
penandatanganan prasasti
untuk taman penangkaran,
dalam kesempatan tersebut
Direktur Pengolahan, GM RU
III, Kepala BLH dan jajaran
Muspika turun langsung
untuk melakukan penanaman
bibit pohon yang masingmasingnya telah diberi plang
nama species pohon dan
nama penanam. Selanjutnya,
turut dilakukan pelepasan 200
burung ke alam bebas dengan
melepaskan beberapa burung
dari kandangnya secara
simbolis.
Chrisna sangat meng
apreasiasi kegiatan peles
tarian lingkungan yang
dilakukan. Menurutnya, dalam
kegiatan operasional industri
migas khususnya dalam
bisnis pengolahan minyak,
permasalahan terkait resiko
rusaknya ekosistem yang
berada di wilayah sekitar
daerah operasi sangat rentan
terjadi. Namun, upaya-

Foto : RU III
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Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto melakukan pelepasan burung secara
simbolis didampingi tim manajemen RU III.

upaya terkait perbaikan dan
pelestarian lingkungan tetap
harus dijalankan perusahaan.
“Kegiatan ini merupakan wujud
nyata komitmen kebijakan
lingkungan Pertamina melalui
unit operasinya dalam
menjaga dan melestarikan
lingkungan sekitar wilayah
operasi,” ujarnya.
Hal ini turut didukung
Lukita Rianti, Kepala BLH
Sumsel. Sebagai perwakilan
pemerintah dalam bidang
konservasi dan pelestarian
lingkungan, BLH sangat
menyambut baik berbagai
upaya pelestarian lingkungan
yang telah dilakukan RU
III. “Kami sangat berterima
kasih atas kepedulian dan
kerja sama yang baik yang
telah dilakukan RU III dalam
bidang lingkungan. Ini bukan
yang pertama, RU III banyak

membantu pelestarian ling
kungan khususnya di wilayah
Plaju dan Banyuasin,” ujar
Lukita.
Sementara Mahend rata
berharap kegiatan ini dapat
menjadi nilai tambah bagi RU III
dalam pencapaian PROPER,
untuk mempertahankan
PROPER Hijau yang telah
diraih dan mendukung
pencapaian PROPER emas
di masa mendatang. “
Kegiatan ini bukan hanya
seremonial semata, namun
RU III akan terus berkomitmen
dalam melakukan peme
liharaan, monitoring dan
evaluasi serta perawatan
terhadap kecenderungan
status sumber daya keaneka
ragaman hayati dan sumber
daya biologis yang dikelola
perusahaan.”, jelasnya.•RU III

kemampuan nasional untuk memproduksi
alat transportasi yang ramah lingkungan dan
tidak bergantung pada energi fosil yang tak
terbarukan,” tutur Jeffrey.
Adapun, lanjutnya, pemilihan enam perguruan
tinggi sebagai penerima hibah karena telah
memiliki program terkait dengan mobil listrik.
Mobil listrik bantuan Pertamina ini, ungkapnya,
dapat dijadikan sebagai sarana penelitian dan
pengembangan lebih lanjut.
Aras mengucapkan terima kasih kepada
Pertamina sehingga Universitas Riau dapat
mengembangkan penelitian lebih mendalam
terkait mobil listrik.
“Saya bangga Universitas Riau terpilih
sebagai satu-satunya universitas di Sumatera
yang mendapatkan bantuan mobil listrik dari
Pertamina,” tambahnya.
Turut hadir pada kesempatan tersebut CSR
Manager Ifki Sukarya, IT Region Sumatera
Manager Ivan Maltar Sanggauala, Marketing
Branch Manager Sumbar-Riau Ardyan Adhitia
dan Operation Head Terminal BBM Sei Siak
Purwanta.•Brasto

Masyarakat Binaan PEP Papua Field Panen Ikan Nila
Klamono – PT Pertamina
EP (PEP) Asset 5 Papua Field,
SKK Migas, dan masyarakat
Papua di Kampung Maladuk,
Distrik Klamono panen ikan
nila pada Selasa (14/10).
Dengan menggandeng
koperasi perikanan lokal yaitu
Koperasi Gomon Sinar Moi,
panen ikan nila dirayakan
dengan cara menangkap
ikan bersama-sama di kolam
ikan dan dilanjutkan dengan
menimbang berat ikan yang
ditangkap untuk kemudian
dijual melalui Koperasi
Gomon Sinar Moi.
Tercatat hasil tangkapan
sejumlah 273 kilogram ikan,
terdiri dari 263 kilogram
ikan nila dan 10 kilogram
ikan mas, dengan jumlah

rata-rata 5 ekor setiap
kilogramnya. Sebagian ikan
hasil tangkapan langsung
dimasak untuk disantap
bersama sebagai bentuk
ucapan syukur. Hadir dalam
kegiatan tersebut perwakilan
PEP Papua Field dari fungsi
Legal & Relations, Ketua
Koperasi Gomon Sinar Moi,
Budiyono, dan tokoh ma
syarakat Klamono, Spenyer
Momot.
Ikan nila yang dipanen
merupakan hasil budidaya
masyarakat Kampung
Maladuk di Distrik Klamono.
Program budidaya ikan
nila merupakan program
yang dicetuskan oleh PEP
Papua Field dan SKK Migas
dalam mengembangkan

perekonomian masyarakat
di sekitar wilayah operasi
perusahaan. Mewakili PEP
Papua Field, Achmad Hendro
menjelaskan bahwa program
ini merupakan satu paket
p ro g r a m y a n g m e l i p u t i
pembuatan kolam ikan,
pelatihan teknik budidaya
ikan dan manajemen
usaha, penyediaan bibit,
pendampingan selama masa
pemeliharaan, serta panen
dan pemasaran hasil panen.
“Program ini merupakan
upaya PT Pertamina EP untuk
mengenalkan masyarakat
terhadap kegiatan-ke
giatan pengembangan
ekon omi masyarakat. Ini
adalah salah satu ikhtiar
kita untuk memandirikan

masyarakat secara ekonomi.
Ketika perusahaan sudah
tidak beroperasi lagi di
Klamono, masyarakat tidak
menggantungkan diri kepada
perusahaan”, ungkapnya.
Spenyer Momot, mewakili
masyarakat Kampung
Maladuk, Distrik Klamono,
mengungkapkan bahwa
program budidaya ikan nila
diawali dengan studi banding
terhadap potensi yang dimiliki
masyarakat dan daerah
setempat.
“Kami berharap da
pat selalu bermitra dengan
Pertamina untuk mendukung
pengembangan usaha
budidaya ikan ini,” ungkap
nya.•Andi Njo
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Jakarta – Pertamina melalui Pertamina
Foundation, berkomitmen untuk meniti jalur
pengembangan bakat dan pendidikan generasi
muda, termasuk sepakbola dan industri budaya
seperti film. Pertamina Foundation dan Mizan
Production merilis film inspiratif “Garuda 19,
Semangat Membatu”.
Bertempat di Epicentrum Kuningan, Kamis
(2/10), Gala Premiere dari film yang disutradari
oleh Andi Bachtiar Yusuf ini dihadiri oleh Plt.
Direktur Utama Pertamina, Muhamad Husen,
Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina
Nurlina Pramono, Corporate Secretary Pertamina
Nusatyo Argo, SVP Gas Engineering & Operation
Management Pertamina Salis Aprilian, serta jajaran
manajemen Pertamina lainnya.
Kelahiran film ini berawal dari kesamaan visi
Pertamina Foundation dengan Mizan Production
untuk memajukan sepak bola Indonesia. Plt
Direktur Utama Pertamina, M. Husen mengatakan
bahwa gagasan film ini muncul karena rasa
kewajiban untuk ikut mendorong semangat
generasi muda Indonesia agar tidak pantang
menyerah mengejar cita-citanya. Salah satunya
melalui film inspiratif ini.
Menurut Husen, semangat U-19 inilah yang
harus disebar ke semua anak-anak muda
Indonesia. Bagaimana begitu sabar dan telatennya
sang pelatih dalam mencari dan membina bibitbibit berbakat. Menumbuhkan rasa naionalisme
dan memompa semangat juang dengan nilai-nilai
kebanggaan atas negerinya. Beliau berharap film
ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia
dan dapat memberikan tidak saja inspirasi tetapi
juga aksi untuk kemajuan Sepak Bola Indonesia.
Garuda 19 merupakan film terbaru dari Mizan
Productions yang mulai tayang di bioskop pada
9 Oktober. Film ini disutradarai oleh Andibachtiar
Yusuf. Pemeran yang terlibat dalam film ini antara
lain aktor senior Mathias Muchus, Yusuf Mahardika,
Ibnu Jamil, Sumarlin Beta, Rendi Ahmad, Gazza
Zubizareta, Reza Aditya, Verdi Solaiman, Puadin
Redi, Mandala Shoji, Agri FIrdaus, Bilqis Atari dan
Amanda Khairunissa.
Pola kerja sama yang dikembangkan Mizan
Production bersama Pertamina Foundation
adalah social investment. Dimana, dana Pertamina
Foundation akan dikelola secara bergulir dan
berkesinambungan untuk dapat menghasilkan
film-film inspiratif berikutnya.
“Kami menyisihkan dana untuk membuat film.
Dana tersebut akan bergulir dan setiap tahun
akan membuat film dengan dana ini. Sehingga
dukungan ini menjadi berkesinambungan,” kata
Nina Pramono.
Sebelumnya, Pertamina Foundation telah
ikut serta dalam upaya menginspirasi Indonesia
melalui film, seperti “Laskar Pelangi” (2008), “Sang
Pemimpi” (2010). “Di Timur Matahari” (2012) dan
“Negeri 5 Menara” (2012).•SAHRUL

perlu dilakukan karena per

dan TNI AD bekerja sama

mintaan yang dilakukan Per

menyelenggarakan bakti

tamina di perbatasan sangat

sosial di daerah perbatasan

sulit diakses daerahnya.

Merauke, Irian Jaya, pada

“Salah satu daerah yang

(11/10). Direktur Pemasaran

kita kunjungi, yaitu d isekitar

dan Niaga Pertamina Ha

wilayah Merauke dan distrik

nung Budya dan Kepala

Eligobel. Wilayahnya sangat

Staf TNI AD Jenderal TNI

terpencil, sangat memerlukan

Gatot Nurmantyo bersama

bantuan, baik pendidikan,

rombongan mengunjungi dua

tempat ibadah dan terdapat

lokasi baksos di distrik Eligobel

markas TNI yang dari segi

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya dan Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo mengunjungi pengobatan gratis kepada masyarakat di Makorem
174 Merauke.

dan Makorem 174 Merauke.

fasilitasnya kurang memadai,”

masyarakat sehingga kualitas

masyarakat yang mebutuhkan

Mereka menggunakan heli

ujarnya.

hidup dan kesehatannya

uluran tangan,” ujarnya.

Foto : ADITYO

Pertamina Foundation
Dukung ‘Garuda 19’

MERAUKE – Pertamina

Dalam bakti sosial ter

meningkat. “Intinya, kami

Gatot berharap, kegiatan

sebut, Pertamina memberikan

ingin memberdayakan masya

ini dapat dicontoh oleh BUMN

Acara di Makorem 174

bantuan berupa alat instalasi

rakat di daerah-daerah. Ini

lainnya maupun swasta. “Se

diisi dengan penanaman po

air bersih. Selain itu juga

menjadi salah satu tugas

hingga percepatan pem

hon mangga dan penanaman

diadakan operasi bibir sum

Pertamina dan tangung jawab

bangunan di seluruh wilayah

tanaman obat secara massal

bing, katarak, hernia dan

kita sebagai anak bangsa,”

negara kita bisa cepat terca

dan dilanjutkan dengan pe

pengobatan umum untuk

tegasnya.

pai,” harap Gatot.

resmian sekolah PAUD dan

puluhan warga. Termasuk

Sementara Kepala Staf

Hanung dan Gatot juga

posyandu untuk masyarakat

peresminan pembangunan

TNI AD Jenderal TNI Gatot

mel ak ukan kunjungan ke

sekitar.

PAUD dan posyandu di wila

Nurmantyo mengapresiasi

RSUD Merauke untuk melihat

yah Makorem 174 Merauke.

kopter milik TNI AD untuk
mencapai Eligobel.

Direktur Pemasaran dan

upaya yang dilakukan

langsung operasi katarak yang

Niaga Pertamina Hanung

Hanung berharap, ban

Perramina. “Semoga bantuan

berjumlah 117 orang, bibir

Budya menjelaskan, kerja

tuan ini bisa memberikan

seperti ini dapat terus dila

sumbing 8 orang dan hernia

sama dengan TNI memang

m a n fa a t l a n g s u n g b a g i

kukan. Karena, masih banyak

berjumlah 21 orang.•ADITYO

Optimalisasi Penggunaan Solar Cell
di SMA 3 Yogyakarta
Yogyakarta - Sebagai

rangka mendukung program

wujud kepedulian dalam

SMA Negeri 3 Yogyakarta

pengembangan energi bagi

untuk menjadi green campus.

masyarakat, PT. Pertamina

C o r p o r a t e S e c re t a r y

(Persero) melalui Corporate

Pertamina Nursatyo Argo

Social Responsibility (CSR)

dalam sambutannya juga

d a l a m p a y u n g p ro g r a m

mendukung penuh gerakan

“Pertamina Sobat Bumi“, turut

green campus. Salah sa

serta memberikan bantuan

tunya dengan menjadikan

berupa Solar Cell yang saat

SMA Negeri 3 Yogyakarta

ini sudah terpasang apik di

sebagai pilot project pe

laboratorium Biologi SMA

manfaatan energi solar cell

Negeri 3 Yogyakarta.

di sekolah. Lebih dari itu,

Foto : MOR IV

Foto : SAHRUL

Bakti Sosial Pertamina - TNI AD di Merauke

Coporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo (kiri) menandatangani prasasti
pemanfaatan energi solar cell di SMA Negeri 3 Yogyakarta.

Acara penyerahan

dengan terpasangnya solar

bantuan ini dilaksanakan

cell tersebut, maka telah

Program ini merupakan sa

bangkit listrik tenaga surya

pada 19 September 2014,

menjadikan SMA Negeri 3

lah satu wujud peran aktif

yang layak menjadi energi

bertepatan dengan perayaan

sebagai satu-satunya sekolah

DPPU Adi Sutjipto dalam

alami terbarukan, hijau, bebas

ulang tahun SMA Negeri 3

negeri yang memanfaatkan

pengembangan program

polusi dan ramah lingkungan.

Yogyakarta Padmanaba ke-

solar cell untuk menghasilkan

CSR yang berasaskan pada

“Melalui kegiatan ini di

72 yang turut dihadiri oleh

energi listrik di Yogyakarta.

pengelolaan lingkungan dan

harapkan ke depannya akan

pemanfaatan energi terb a

ada suatu model pembelajaran

rukan.

tentang teknologi listrik

para alumni. Salah satunya

Proses penyerahan ban

adalah Anggito Abimanyu

tuan secara simbolis diberikan

yang menyampaikan ucapan

oleh Perwakilan Pertamina

Bantuan solar cell ini,

surya yang saat ini tengah

t e r i m a k a s i h s e b e s a r-

DPPU Adi Sutjipto, Chairil

selain sebagai optimalisasi

banyak dikembangkan baik di

besarnya kepada Pertamina

Anwar kepada Kepala

penggunaan energi alternatif

kalangan industri, masyarakat

mewakili seluruh alumni dan

SMA Negeri 3 Yogyakarta,

juga diharapkan dapat men

maupun pendidikan,” tutup

sekolah atas partisipasi dalam

Dra. Dwi Wulandari, MM.

jadi energi alternatif pem

Nursatyo Argo.•MOR IV

SINOPSIS

Judul

:

Financial and Time Freedom
with Entrepreneur
Pengarang :

Sapto Raharjo
Penerbit :

Elex Media Komputindo
ISBN :

9786020240305
Semangat dan jiwa entrepreneur merupakan
tulang punggung kemajuan industri dan ekonomi
suatu negara. Dalam hal ini tingkat kemakmuran
masyarakat juga ditentukan dari berapa banyak
penduduknya menjadi entrepreneur atau pengusaha
mandiri yang profesional. Isu entrepreneur menjadi isu
paling utama saat ini karena perkembangan ekonomi
yang tumbuh pesat dipicu oleh karya dan bakti dalam
skala konglongmerasi maupun wirausaha kecil.
Mencoba menjadi entrepreneur merupakan
tantangan besar dalam kehidupan banyak orang.
Akan tetapi, pada prinsipnya jika Anda menjadi
entrepreneur dan mengiringinya dengan landasan
serta tindakan cerdas yang profesional, Anda akan
tertuntun menjadi lebih kaya raya dan makmur. Yang
pasti dan yang paling utama, berbagai alas an penting
orang untuk sukses adalah bisa menjadi kaya serta
makmur dengan peluang tidak terbatas serta bisa
membantu dan menolong banyak orang sekeliling
Anda.
“Sukses berawal dari mimpi yang besar, memiliki
strategi dan berani melangkah untuk mewujudkannya”.
Jangan pernah meremehkan kekuatan dari impian ,
jangan pernah menjalani hidup tanpa impian. Itu
sebabnya orang yang paling malang dan paling
miskin di dunia adalah orang yang tidak memiliki
impian. Anda tidak akan pernah mengenal orang yang
mencapai kesuksesan besar tanpa sebuah impian
pun dalam hidupnya.
Kehadiran buku atau referensi terkait entrepreneur
sudah sanyat banyak, tetapi buku entrepreneur yang
praktis dan mudah serta dapat menjadi pegangan
bagi semua orang yang ingin menjadi entrepreneur
sukses masih kurang.
Tidak ada resep yang paling sempurna untuk
menjadi entrepreneur tanpa tindakan dan praktik
nyata dari diri Anda sendiri. Buku ini tidak untuk
menggurui, tetapi menginspirasi dan memperkuat
keyakinan pilihan Anda menjadi entrepreneur sejati.
Dengan membaca buku ini, minimal Anda sudah
melakukan langkah pertama untuk mewujudkan
impian menjadi entrepreneur sukses di masa men
datang.•PERPUSTAKAAN
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Forum KOMET Refinery – Improvement &
Innovation Sebagai Sarana Peningkatan
Kinerja Untuk Menyongsong Aspirasi
Pertamina 2025
Implementasi budaya knowledge management terus dikembangkan di seluruh
UO/ UB/AP. Aktivitas online dan offline yang terus dilaksanakan mendapat antusias
yang besar dari seluruh Pekerja. Hal tersebut terlihat berdasarkan pencapaian KPI
OOM Knowledge Sharing dan Innovation yang statusnya hijau di TW III. Aktivitas
offline di Kantor Pusat pada TW IV ini diawali dengan pelaksanaan Forum Knowledge
Management Pertamina (KOMET) oleh Direktorat Refinery.
Acara sharing knowledge yang digawangi oleh Edy Suprijadi selaku QM Refinery
Manager ini terlaksana pada Rabu, 22 Oktober 2014 di Ruang Pertamax, Lt.21 Gd.
Utama – Kantor Pusat. Sekitar 90 Pekerja hadir dan mendengarkan sharing knowledge
sebanyak 7 Aset Pengetahuan dari para Narasumber yang terbagi dalam 1 Expert Forum
dan 6 Roundtable
Forum.
Acara diawali
dengan pemaparan
KOMET In Brief
oleh Annisrul
Waqie selaku
Manager Quality
Management
Corporate. Sebanyak 4 Hal penting mengenai KOMET disosialisasikan, yaitu KOMET
terintegrasi dengan 3 pilar lainnya dalam Quality Management System, komitmen
Manajemen dan Shareholder dalam menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan dan
berbagi pengetahuan, KOMET sebagai leading practice dan unik, serta pemaparan
bahwa offline forum menjadi fokus KOMET dan IT system sebagai penunjang.
Iriawan Yulianto – SVP Business Development selaku Keynote Speaker
menyampaikan bahwa sebagai Pekerja kita harus membaca aset pengetahuan KOMET,
tidak hanya meng-upload saja namun memanfaatkannya guna meningkatkan kinerja
perusahaan terutama kinerja refinery dalam mendukung Profitable in Downstream.
Sebanyak 7 judul aset pengetahuan di-share-kan adalah:
1. Pengoptimalan Zero Steam Loss dan Pemenuhan 100% Temuan Asuransi dengan
melaksanakan komitmen, penyusunan strategi dan workplan serta tracking yang
menjadi Activity Management di RU II Dumai (Nyoman Sukadana – GM RU II
Dumai),
2. Monitoring Kehandalan Kilang Dengan Ref Rel Dash di Pertamina (Yuliusman &
Taufik S),
3. Peningkatan Kemudahan Upload Risk Register untuk Monitoring secara Online
Dengan Aplikasi Webbase ORM/PRM di Operasional Risk/Refrinery (Tarmizi),
4. Pengembangan Produk Rubber Processing Oil Ramah Lingkungan “EXDO-4”
melalui Proses Blending Ex Kilang Lube Oil di RU IV Cilacap (Yana Mueliana &
Sudjipto Adi),
5. Improvement Akurasi Analisa Kadar NiMo Katalis NHT dengan Pembuatan Inhouse
Standard pada Alat XRF di R&D - Jakarta (Usman T. & Agnesia Putri Gustianthy),
6. Peningkatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Pertamina dengan Pengelolaan
Patent Hasil Inovasi di R&D Jakarta (Bambang Subekhi & Rhian Indradewa),
7. Perbaikan Kualitas Appearance Solar RU III Plaju dengan Formulasi Additive
Chemical di R&D Jakarta (Nita Haspriyanti & Usman).
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Workshop Archive Awareness: Membangun Budaya Peduli
Arsip bagi Pekerja Pertamina
“Menata Arsip Sama dengan Menata Peradaban”. Sebuah ungkapan yang sangat bermakna yang disampaikan
oleh Drs M Taufik, M.Si, Direktur Kearsipan Pusat, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada acara Workshop
Archive Awareness yang diselenggarakan di Kantor Pusat Pertamina pada tanggal 15 Oktober 2014.
Workshop dengan tema “Pengelolaan Dokumen Perusahaan Ditinjau dari Perspektif Kerahasiaan, Keamanan
dan Risiko” yang dihadiri oleh pejabat dan pekerja Pertamina diselenggarakan dalam 2 batch yaitu tanggal 15
Oktober dan 22 Oktober 2014. Workshop bertujuan untuk memberikan pemahaman atas arti dan pentingnya
arsip sebagai dokumen perusahaan yang harus dijaga, dipelihara dan tidak boleh diabaikan dalam menunjang
kegiatan administrasi perusahaan khususnya berkaitan dengan kerahasiaan dan keamanannya.
Dalam sambutannya Direktur Umum menyampaikan ba
nyak contoh permasalahan yang terjadi disebabkan oleh tidak
terdokumentasinya dokumen/arsip dengan baik, sehingga
mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian yang tidak sedikit.
Salah satu contohnya adalah kasus pemalsuan dokumen Pertamina
oleh pihak tertentu. Terkait hal ini, Direktur Umum mengharapkan
tim manajemen mampu menjadi role model untuk pengelolaan
dokumen/arsip, penggerak/pendorong utama kegiatan kearsipan
yang dilaksanakan oleh perusahaan, serta fasilitator di lingkungan
kerja masing-masing untuk melakukan pengelolaan arsip sesuai
kebijakan dan aturan yang berlaku.
Pada batch pertama yang dikhususkan untuk pejabat level manager ke atas, dengan nara sumber dan judul
terdiri dari:
1. Direktur Kearsipan Pusat, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) - “Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen
Perusahaan”
2. Direktur Penuntutan dan Plt. Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - “Peranan Dokumen
Perusahaan sebagai Alat Bukti”
3. Kepala Subdirektorat Pengamanan Teknik Sandi, Lembaga Sandi Negara - “Proteksi Kerahasiaan Informasi
Perusahaan”
Perlunya menjaga dan memelihara dokumen tersebut dijelaskan pada pasal 83 Undang-undang 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).
Pada batch kedua tanggal 22 Oktober, diperuntukkan kepada seluruh pekerja level assistant manager kebawah
dan perwakilan dari anak perusahaan. Nara sumber pada batch kedua masih dari instansi dan tema yang sama,
namun yang menyampaikannya berbeda, yaitu Arsiparis Madya dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Penyidik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepala Subdirektorat Pengendalian Materiil dan Jaring Komunikasi
Sandi dari Lembaga Sandi Negara
Ketiga nara sumber tersebut juga menyampaikan pemaparan yang sangat menarik terkait pengelolaan
dokumen dan kasus-kasus yang terjadi di sekeliling kita, sehingga membangkitkan antusiasme pekerja untuk
melakukan tanya jawab. ANRI menjelaskan tata cara pemberkasan dokumen/arsip sehingga dapat diketahui
kronologis suatu kegiatan secara berkesinambungan dan teknis penyimpanan serta pemeliharaan dokumen/
arsip. Sedangkan KPK memaparkan secara jelas kegunaan dokumen sebagai alat bukti penyidikan, yang mana
harus disita oleh pihak penyidik untuk kepentingan pembuktian, namun dapat diambil kembali apabila proses
pemeriksaan sudah selesai dilaksanakan. Penyitaan ini bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan tahun,
sehingga harus tetap dijaga keamanan dan kerahasiaannya. Tidak ketinggalan dari Lembaga Sandi Negara
menyoroti perilaku kita sehari-hari yang tanpa disengaja hampir setiap saat melakukan kebocoran informasi.
Mulai dari sharing password sampai dengan informasi-informasi penting yang terbuka di ruang kerja dan dapat
dilihat oleh pihak yang tidak berwenang.
Pada akhirnya se
telah mengikuti work
shop, pekerja sebagai
pencipta dokumen/
a rs i p m e n y a d a r i
akan pentingnya do
kumen/arsip, ikut ser
ta menjaga dan me
meliharanya, serta
secara sadar peduli
arsip menjadi budaya bagi seluruh insan Pertamina untuk mendukung percepatan perusahaan sebagai world
class energy company.•
Oleh: Niken Kastubamani – System & Business Process QSKM

Mari kita tunggu Forum KOMET selanjutnya….
The more you share, The more you get, Let’s share knowledge !!!
Oleh : Desy Puspitasari – 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
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Persaingan yang cukup ketat di lingkungan kerja
terkadang memang menimbulkan benturan-benturan
di antara sesama rekan kerja. Sikap persaingan
sebenarnya hal yang sudah sangat biasa terjadi dan
manusiawi. Karena tiap orang tentu ingin sukses
seperti yang lain yang berada di lingkungan kerjanya.
Untuk menjaga produktifitas, ada baiknya Anda
tetap menjaga diri atau segera menyelamatkan
diri saat Anda menyadari diri Anda terjebak dalam
persaingan yang tidak sehat. Berikut tips untuk
menghindari persaingan yang bersifat negatif.
1. Jangan memasukkan orang ketiga. Sering kali
terjadi, seseorang khususnya perempuan untuk men
ceritakan kekesalannya kepada pihak ketiga. Teman
Anda tidak akan menciptakan solusi. Sebaiknya
selesaikan masalah Anda langsung pada orang yang
bersangkutan untuk menghindari kesalahpahaman.
2. Hadapi langsung. Pasang telinga baik-baik, jangan
biarkan berita buruk tentang Anda terus menyebar.
Sebaiknya Anda langsung bicara dengan si pembuat
isu dan bicara baik-baik. Jaga percakapan fokus pada
pembicaraan tentang pekerjaan, jangan mengeluarkan
keluhan-keluhan kecil yang tidak perlu. Fokus pada
tujuan bahwa Anda dan dia bisa bekerja sama dalam
pekerjaan.
3. Jangan mengumbar masalah pribadi. Jangan
samakan lingkungan pekerjaan dengan lingkungan
sekolah atau kuliah. Jangan terlalu bersemangat untuk
menyesuaikan diri di tempat kerja, membutuhkan
waktu yang tidak sebentar untuk mengetahui siapa
yang bisa Anda percaya dan juga percaya pada Anda.
Anda tetap bisa ramah tanpa perlu menjadi teman,
tapi bukan berarti Anda tidak perlu teman. Hanya
saja setiap pertemanan pasti tetap memiliki batasanbatasan pribadi.
4. Fokus pada pekerjaan, jangan sampai
terpancing. Jangan sampai perseteruan ini
menghabiskan seluruh waktu dan energi Anda
sehingga membuat Anda tidak bisa fokus pada
pekerjaan dan yang lebih parah lagi kinerja Anda
menurun. Ini akan sangat membahayakan karier
Anda. Berikan kesan bahwa Anda tidak terpengaruh
oleh sikapnya. Abaikan saja segala perilakunya yang
memancing emosi Anda dan tetap jaga sikap netral
dengan tidak menjelek-jelekkannya juga. Jangan
sampai Anda terpancing!
5. Pasang batas aman. Selesaikan seluruh pekerjaan
Anda tepat waktu dan laporkan semua pekerjaan yang
telah Anda lakukan kepada atasan Anda. Hanya untuk
memastikan saja atasan Anda tahu bahwa Anda yang
mengerjakan pekerjaan tersebut, bukan pihak lain
yang berusaha mensabotase pekerjaan Anda.
6. Rendah hati. Jangan pernah membencinya.
Sekali pun ia membenci Anda, Anda tetap harus
bisa bersikap bijak. Biasanya sikap rendah hati selalu
membuahkan hasil yang baik. Sebaliknya sikap arogan
akan membuatnya semakin bersemangat untuk
menjatuhkan Anda.• http://id.jobsdb.com

anak,” ujar Frida,
Frida Hanung juga berkesempatan berbincang dengan
guru dan orang tua murid tentang perkembangan anak-anak
berkebutuhan khusus tersebut.•WNR

PWP RU III Adakan Kursus Menyulam
PLAJU - Ketua Bidang Pendidikan PWP RU III Fida Emir
membuka secara resmi kursus merenda atau menyulam bagi
anggota PWP RU III, di ruang kantor PWP RU III, Selasa (9/9).
Kursus ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari pengurus
dan anggota PWP RU III.
Fida Emir menyampaikan, PWP RU III selalu berupaya
mengajak para anggota dan pengurus PWP untuk mengem
bangkan keterampilan melalui berbagai program kerja yang
telah diprogramkan. “Diharapkan dengan mengikuti kursus
ini, pengetahuan dan keterampilan para pengurus dan
anggota dapat bertambah,”ungkap Fida.
Fida juga menjelaskan, para peserta kursus dapat
menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya serta
berkreasi semaksimal mungkin, sehingga ilmu yang didapat
dapat diterapkan di lingkungan masing-masing. Diharapkan
keterampilan menyulam yang sudah dikuasai nantinya
dapat dijadikan sebagai peluang usaha bahkan menambah
penghasilan keluarga.

Foto :RU III

CARA BERSIKAP hadapi
persaingan kerja

Depok - Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat (PWP)
Dit. Pemasaran dan Niaga bekerja sama dengan Fungsi
CSR Pertamina memberikan bantuan pendidikan kepada
Yayasan Pendidikan SLB B/C Budi Lestari senilai Rp 50
juta, pada (29/9). Bantuan yang dikemas melalui kegiatan
baksos tersebut meliputi kursi khusus, komputer, printer,
laptop, lemari buku, meja guru, meja kursi murid, permainan
terowongan besi, titian tangga pelangi, fasilitas permainan
dan olahraga.
Ketua PWP Dit. Pemasaran dan Niaga Frida Hanung
menjelaskan, bantuan ini merupakan salah satu tanggung
jawab perusahaan untuk memberikan bantuan kepada
masyarakat yang berada di sekitar wilayah kerja Pertamina.
“Kami mendapatkan pelajaran yang sangat berarti tentang
bersyukur kepada Allah SWT. Di sini kami melihat anak-anak
dengan kebutuhan khusus tengah belajar kemandirian. Hal
tersebut membuat kami semakin sayang terhadap anak-

Foto : WAHYU

PWP Dit. Pemasaran & Niaga Bantu
Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Sementara itu salah seorang peserta, Uli, mengucapkan
terima kasih dan apreasiasi kepada pengurus PWP RU III,
khususnya bidang pendidikan, yang telah memprogramkan
kegiatan ini. “Mudah-mudahan kegatan seperti ini dapat
terus berlangsung rutin setiap tahunnya, baik untuk pengurus
maupun anggota,” ujanya.•RU III

Koperasi Wanita Patra Terbaik Tingkat Nasional
PLAJU – Dalam rangka memperingati HUT Koperasi ke67 dan HUT Koperasi Wanita Patra ke-30, PWP RU III
menggelar perayaan yang dilakukan di halaman Koperasi
Wanita Patra Komperta Plaju, Selasa (23/9). Hadir pada
acara tersebut GM RU III Mahendrata Sudibya didampingi
tim manajemen, Ketua PWP RU III Ririn Mahendrata, Ketua
Koperasi Wanita Patra Eka Erwin dan segenap anggota serta
pengurus Koperasi Wanita Patra dan PWP RU III.
Dalam acara perayaan HUT tersebut, PWP RU III
memberikan bantuan pendidikan kepada anak anggota
PWP yang berprestasi serta pemberian modal kerja bagi
para pengusaha kecil di lingkungan RU III. “Pemberian
bantuan pendidikan dan modal kerja ini merupakan salah
satu wujud syukur PWP RU III atas eksistensi koperasi
selama ini. Harapannya, Koperasi Wanita Patra dapat terus
tumbuh dan berkembang seiring kemajuan perusahaan,”
jelas Ririn.
Sementara itu, GM RU III Mahendrata Sudibya sangat
mengapresiasi Koperasi Wanita Patra yang telah mencapai
usia berdiri selama 30 tahun. Pada kesempatan tersebut
Mahendrata turut memberikan ucapan selamat atas prestasi
yang telah diraih Koperasi Wanita Patra sebagai Koperasi
Terbaik Tingkat Nasional untuk kategori Koperasi Konsumen

Foto :RU III

sumber : indahfajriah.wordpress.com

TIPS

pada Peringatan Hari Koperasi Tingkat Nasional ke-67
Tahun 2014 di Medan bulan Juli lalu.
Sebanyak 24 usaha kecil yang melakukan kegiatan
usahanya di sekitar Komplek Pertamina dan Ring I
mendapatkan modal kerja masing-masing Rp.1 juta dengan
masa pengembalian 10 bulan tanpa bunga. Sedangkan
bantuan pendidikan diberikan kepada anak anggota &
pengurus PWP yang berprestasi dari tingkat SD, SMP, SMA,
dan Perguruan Tinggi, masing-masing berjumlah 3 orang.
Di akhir acara, dilakukan pengundian kupon belanja yang
diperuntukkan bagi anggota dan pengurus.•RU III
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JAKARTA – Plt. Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen (kedua kiri) didampingi oleh Corporate Secretary
Nursatyo Argo, Media Manager Adiatma Sardjito, Asisten Manager F & M BOD Meeting Arya Dwi Paramita,
berbincang dengan jajaran redaksi Republika di kantor Republika, Warung Buncit, Jakarta pada hari Jumat
(17/10). Di hari yang sama Muhamad Husen juga mengunjungi Radaksi Kompas dan Bisnis Indonesia. Dalam
pertemuan dengan redaksi beberapa media cetak tersebut, Husen menekankan pentingnya swasembada energi
untuk bangsa ini. Ia juga meyakini, dengan dukungan penuh dari pemerintah yang baru, Pertamina berupaya
maksimal mewujudkan hal itu•PRIYO

Foto : PRIYO

Kunjungan Plt. Direktur Utama Pertamina
ke Beberapa Media Cetak Nasional

Tribute to Bu Karen dari Patrapala

Foto :ANNISRUL WAQIE

CIBODAS - Sebagai bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan Karen Agustiawan di Pertamina, pekerja Pertamina
dan Anak Perusahaan yang tergabung dalam Patrapala (Pertamina Pecinta Alam) mengadakan pendakian
bersama Tribute to Bu Karen ke puncak Gunung Gede pada 17-19 Oktober 2014. Acara ini diikuti 60 pekerja
dari Kantor Pusat, PEP, PEPC, PHE, RU II, RU V, dan RU VI. Acara yang juga bertepatan dengan hari ulang
tahun mantan Direktur Utama Pertamina tersebut, diadakan di padang rumput Surya Kencana-Taman Nasional
Gede Pangrango. Kegiatan diisi dengan menyanyikan lagu Pertamina Baru dan penyampaian beberapa materi.
Yaitu, Patrapala-learning from the journey, 6C, point-point penting dari arahan terakhir Karen Agustiawan, dan
ditutup dengan tribute serta ucapan selamat ulang tahun untuk ibu tiga anak itu. Pendakian bersama ini diawali
dari Cibodas dan diakhiri di Gunung Putri – Cipanas. Tingginya animo pekerja dari berbagai Unit Operasi/Bisnis
ditunjukkan juga dengan diadakannya acara serupa namun dalam waktu dan tempat yang berbeda.•ANNISRUL WAQIE

Peluncuran BUMN Insight

Foto : ADITYO

JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan bersama para Direksi dan perwakilan dari BUMN, meresmikan majalah “BUMN
Insight”, pada Selasa (14/10), di Toko Merah, Jakarta. Dahlan berharap, melalui majalah ini, para humas BUMN tetap
semangat mempromosikan perusahaannya mengingat masyarakat perlu diinformasikan mengenai perkembangan BUMN
yan ada di Indonesia. Bersamaan dengan peluncuran majalah, digelar pula pameran foto seputar usaha BUMN. Ghaisani
Nabila, salah satu insan Pertamina yang menjadi Duta BUMN ikut hadir dan menyemarakkan acara.•SAHRUL

Mahasiswa HI President University Kunjungi Pertamina

Foto : KUN

JAKARTA – Capital Market Manager Pertamina Kornel H. Soemardi menjelaskan tentang bisnis Pertamina di hadapan
Mahasiswa HI President University yang melakukan kunjungan ke Pertamina, pada (8/10). Sebanyak 60 mahasiswa dari
Fakultas Hubungan Internsaional President University diterima oleh Ast. Manager Government Relations Noviandri di Lantai
Ground Gedung Utama. Rombongan dipimpin dosen pendamping Hendra Manurung.•URIP

BLORA – PT. Pertamina EP Cepu, menyerahkan sebanyak 16 ekor hewan kurban. Penyerahan hewan kurban berupa 15
ekor sapi dan 1 ekor kambing dilakukan secara bersama-sama ke beberapa desa yang berada di kecamatan - kecamatan
wilayah kabupaten Bojonegoro, Jatim dan Blora, Jateng, pada (4/10). Usai menunaikan shalat Id’ di masjid Jami’ Al Fallah,
Cabak, Direktur Utama PT. Pertamina EP Cepu Amril Thaib M dan Direktur PT. PEPC ADK, Perry Widyananta menyerahkan
hewan qu1rban di Pesantren Baitul Hikmah, desa Cabak, Kecamatan Jiken, Blora, Jawa Tengah, pada (5/10). Direktur
Utama PEPC dan Direktur PEPC ADK juga menyempatkan untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban di pesantren
tersebut.•PEPC

Foto : PEPC

PEPC Serahkan Hewan Kurban
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Foto : KUNTORO

Musthofa Fauzi

Pj Direktur Operasi
PT Pertamina Bina Medika

Azwani

PJ Direktur Keuangan dan Umum
PT Pertamina Retail

Aniek Makaryani

PJ Direktur Utama
PT Pertamina Dana Ventura

Narendra Widjajanto
VP Treasury
Financing & Business Support
Direktorat Keuangan

12

Bekerja Sama dengan Inpex,
PBAS Masuk ke Australia
JAKARTA - PT Patra Badak
Arun Solusi (PBAS), anak
p e r us a h a a n P e r t a m i n a
yang bergerak di bidang
eng ineering dan services,
kembali menandatangani
memorandum of und er
standing (MoU) kerja sama
dengan partner nya, kali
ini dengan Inpex. Penan
datanganan dilakukan oleh
D i re k t u r P B A S N a n a n g
Untung dan Hitoshi Okawa
dari Inpex Australia. Acara
penandatanganan dilakukan
di Hotel Pullman, Jakarta
Pusat, Rabu (15/10).
Penandatanganan di
hadiri Wakil Menteri ESDM
Susilo Siswoutomo, Plt. Dirut
Pertamina M. Husen, Direktur
PIMR Pertamina M. Afdal
Bah audin, Direktur SDM
Pertamina Evita M. Tagor,
pimpinan Inpex Indonesia
Shunichio Sugaya, dll.

Nanang Untung menya
takan tujuan MoU ini untuk
men-challenge PBAS apa
kah bisa mensinergikan
kompetensi yang sudah ada
untuk dijual ke luar negeri.
“Sekarang dengan adanya
PBAS ini, maka Pertamina
dan PT Badak bebas untuk
berbisnis untuk ke luar ne
geri,” kata Nanang.
Proyek yang akan digarap
di Australia meliputi proyek
LNG yang terintegrasi dari
hulu sampai hilir dengan
budget 34 billion US$. “Ini
proyek yang prestius,” kata
Nanang.
Nanang menambahkan,
ada proyek lain yang diincar.
“Proyek ini menjadi pintu ma
suk bagi PBAS ke Australia,”
ungkap Nanang. “Kita sudah
pernah masuk Angola dan
Mozambik, sekarang kita
ke Australia. Harapan saya,

Foto : PRIYO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

POSISI

Foto : KUNTORO
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Direktur Utama PBAS Nanang Untung dan Hitoshi Okawa dari Inpex Australia
menandatangani memorandum of understanding. Kerja sama ini merupakan
sinergi kedua belah pihak dalam pembangunan proyek LNG di Australia.

kita bisa menangani proyekproyek di sana dengan baik. ”
Beberapa proyek dise
butkan Nanang. Antara lain,
North West Self, Sunrise,
Darwin Project. “Diharapkan
dalam beberapa tahun ke
depan ini, Australia menjadi
produsen LNG terbesar di
dunia, mengalahkan Qatar.”

Sementara Hitosshi
Okawa, pimpinan Inpex
Australia, menyatakan bahwa
penandatanganan MoU ini
merupakan suatu pencapaian
yang luar biasa. Langkah ini
bisa menjadi langkah pertama
untuk masa depan yang lebih
baik dalam kerjasama kedua
belah pihak.•URIP

Foto : EGHA

Foto : PRIYO

Yekti Triwahyuni

PJ Direktur Keuangan
PT Pertamina Training & Consulting

Ihsanuddin Usman

VP Pertamina Corporate University,
Direktorat SDM

Macky Ricky Avianto

Upstream Risk Management Manager,
Direktorat PIMR

Chairuddin

SAP System Solution Manager,
Direktorat Umum

S O R O NG - S e b a n y a k

mekanisme VHS yang di

dua unit dispenser Stasiun

operasikan oleh PT Perta

Pengisian Bahan Bakar

mina Patra Niaga di Sorong.

Industri (SPBI) yang berada

Ia berharap dengan adanya

di areal PEP Papua Field

SPBI ini akan memperlancar

lokasi kantor Sorong dan

operasional pekerjaan di

d i K l a m o n o d i re sm ik a n

lapangan.

penggunaannya oleh VP

bisa lebih berkonsentrasi

SCM & General Services

kepada core business Per

PT Pertamina EP Elizar P.

tamina EP untuk mencari dan

Hasibuan, pada (9/10). Hadir

memproduksi minyak men

dalam acara tersebut pekerja

tah,” ujarnya.

“Para pekerja

PT Pertamina (Persero), PT

Sistem pola pelayanan

Pertamina EP, PT Pertamina

yang dilaksanakan adalah

Patra Niaga dan PT Pertamina

VHS (Vendor Held Stock),

Lubricants.

yaitu berapa BBM dan

SPBI ini merupakan kerja

Pelumas yang terpakai itulah

sama antara Industrial Fuel

yang akan dibayar oleh PEP.

Marketing Pertamina sebagai

“Jadi, tidak perlu lagi kita me

pihak Suplier BBM/Key

mesan, menyimpan, meng

Account Industry, Pertamina

awasi dan disibukkan oleh

Patra Niaga sebagai Handling

pencurian maupun losess.

Agent Operation VHS dan

Karena itu, sudah urusan

PT Pertamina EP sebagai

dari Pertamina Patra Niaga,

konsumen/user BBM.

kita cuma membayar berapa

VP SCM & General

yang telah dipakai oleh Perta

Services Elizar P. Hasibuan

mina EP Papua Field,” sam

mengucapkan terima ka

bungnya.

sih kepada Industrial Fuel

Kalau sudah ada SPBI

Marketing Pertamina yang

begini di satu sisi areal peng

telah menyediakan lay an

isian BBM jadi lebih baik,

an pasokan BBM secara

lebih cakep jadi untuk image

Foto : PEP PAPUA FIELD

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Peresmian SPBI ke-17 di PEP Papua Field

perusahaan juga jadi lebih

rap agar ke depannya si

baik.

nergi antara Pertamina, PT

Sementara VP National

Pertamina Lubricants, PT

Sales PT. Pertamina Patra

Pertamina Patra Niaga de

Niaga Syafanir Sayuti men

ngan PT Pertamina EP dapat

jelaskan, SPBI ini merupakan

berjalan lebih baik untuk

SPBI yang ke 17 dari 19 SPBI

memberikan nilai tambah bagi

yang akan dibangun untuk

holding company dengan

PT Pertamina EP. Produk

tetap mengedepankan

yang dialirkan melalui SPBI

“Semangat Pertamina One”.

tersebut, yaitu Premium dan
Solar.

Sebelumnya juga telah
dilaksanakan sosialisasi

Menurut Syafanir, secara

penggunaan VHS (Vendor

teknis, SPBI hampir me

Held Stock) kepada pekerja

nyamai SPBU (standar Per

PEP Field Papua sebagai

tamina). Selain itu, pelayanan

user agar kedepan dalam

VHS ini dialirkan dapat ter

i m pl em entas i pekerj aan

monitor melalui displai dan

tidak ada kendala lagi dalam

print ticket,” ujarnya.

pekerjaan.•Jaryati

Syafanir juga berh a

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN
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Pertamina EP Sukseskan
Jambore Kader Posyandu
Kabupaten Sorong
Aimas - Perwakilan SKK Migas Wilayah
Pap ua-Maluku bersama dengan Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina EP
Asset 5 Papua Field (PEP Papua Field) dan
PetroChina Int. Bermuda Ltd. menyukseskan
Jambore Kader Posyandu se-Kabupaten Sorong
yang dilaksanakan pada 20-23 Oktober 2014.
Dukungan diberikan dalam bentuk bantuan
kasur dan bantal dengan jumlah 150 paket,
untuk peserta jambore. Bertempat di Kantor PKK
Kabupaten Sorong, bantuan diserahkan oleh
perwakilan PEP Papua Field, Elvira M. Wader,
kepada Ketua PKK Kabupaten Sorong, Nansy
Malak Karundeng.
Dalam sambutannya, Nansy Malak Karundeng
mengungkapkan kegembiraannya atas dukungan
yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan
migas yang beroperasi di Kabupaten Sorong,
khususnya Pertamina EP. “Ini merupakan jambore
pertama yang diselenggarakan di Kabupaten
Sorong, terlebih lagi di provinsi Papua Barat.
Kader posyandu bekerja suka rela sehingga
mereka patut diberikan apresiasi melalui kegiatan
ini,” ungkap istri Bupati Sorong ini.
Public & Government Relation Staff PEP Papua
Field, Elvira M. Wader, memaparkan kegiatan
bidang kesehatan PEP Papua Field di wilayah
ring satu operasi perusahaan. “Kami bekerja
sama dengan Yayasan Anak Sehat Persada
melakukan revitalisasi posyandu di 5 kampung di
Klamono. Kami juga menyosialisasikan personal
hygiene, kesehatan reproduksi, pencegahan
HIV/AIDS, dan pemeriksaan kesehatan massal”,
terangnya.•ANDI DJO

Jakarta – PT Pertamina
Geothermal Energy (PGE)
merealisasikan program im
plementasi Project Monitoring
& Controlling System (PMCS)
dalam upaya meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pe
laks anaan 8 proyek yang
dijalankan saat ini. Program
tersebut merupakan bagian
dari tugas sesuai Surat Pe
rintah Dirut PGE No. Prin955/PGE000/2013-S0
tanggal 8 November 2013,
tentang Tim Implementasi
Modul Enterprise Project
Management (EPM) untuk
mengurai permasalahan yang
ada pada proyek di PGE.
“Sasaran kerja awal kami
adalah pembenahan data
dan informasi kinerja fisik,
serta finansial proyek yang
sudah ada dalam sistem ERP
yaitu MySAP,” ungkap Tedi
Mulyana, Manager Project
Planning & Controll PGE
selaku ketua PMCS saat
diwawancarai, pada (8/10).
Lebih lanjut, Tedi men
jelaskan pembenahan data
yang dilakukan dengan cara
menstandarisasai WBS (Work
Breakdown Structure) minimal
sampai dengan level 3 yang
selama ini hanya level 1,
dan memigrasi data kinerja
proyek ke dalam MySAP
dari WBS lama ke WBS
baru, baik untuk laporan

ke manajemen maupun
seb agai bahan evaluasi
proyek. Untuk menjamin
kelancaran opersional serta
mengurangi resiko kegagalan,
pelaksanaan migrasi data
dilakukan secara dua tahap.
Tahap pertama dilakukan
di proyek Kamojng unit-5,
Hululais unit-1 dan Sungai
Penuh unit-1 pada 13 Oktober
2014. Sedangkan tahap
kedua pada pertengahan
November 2014, meliputi
proyek Lahendong unit-5&6,
Ulubelu unit-3&4, dan Lumut
Balai unit- 1&4.
“Dengan adanya ini
siatif pembangunan
PMCS tersebut, kita dapat
rasakan manfaatnya se
perti mempermudah pro
ses monitoring dan pe
n g e nd a l i a n p ro y e k - p ro 
yek, mempermudah dan
mempercepat proses kapi
talisasi asset saat proyek
selesai, mempermudah
transfer ke modul PM (Plant
Maintenance) pada MySAP
saat peralihan dari proyek ke
operasi, dan meningkatkan
kualitas perencanaan untuk
proyek berikutnya,” tambah
Tedi dengan bangga.
Senada dengan Tedi,
Manager IT PGE Ario Bintoro
selaku wakil ketua project
mengatakan inisiatif PMCS
yang dijalankan sebetulnya

Fasilitas produksi panas bumi Cluster B Area Ulubelu, Lampung.

dapat menjadi pilot project
BTP Sistem Informasi In
vestasi (SII), saat ini dijalankan
oleh Direktorat PIMR. Hal ini
dikarenakan PMCS sifat
nya bottom up, 8 proyek
penanaman modal dari se
kian banyak Investasi PT.
Pertamina (Persero). “Jika di
PIMR melihat sejauhmana
penyerapan dan penggunaan
investasi sampai dengan
bentuk return selama tahap
operasi atau produksi, ma
ka di PGE informasi dari
hasil monitoring kinerja fi
nansial proyek digunakan
sebagai bahan evaluasi dan
pengendalian biaya proyek
atau dalam hal ini biaya
investasi,” tambah Ario.
Selain itu, penggunaan
EVM (Ear ned Value Ma
nagement) sebagai inter
national standard project
management tool, juga dapat

Foto : PGE

Foto : PEP PAPUA FIELD

Tingkatkan Efisiensi,
Kurangi Resiko Kegagalan

lebih dimanfaatkan dengan
data yang semakin valid
serta fitur sudah tersedia
di MySAP, meski selama
ini belum dioptimalkan.
Dengan memanfaatkan EVM,
Manajemen dapat melihat
kinerja proyek secara lebih
akurat sehingga keputusan
atau tindak lanjut yang
diperlukan menjadi lebih tepat
guna mengejar pencapaian
8 proyek pengembangan
geothermal secara OTOBOS
(On Time, On Budget dan
On Specification). “Kalau
project management
system tersebut berhasil
akan menjadi pilot project
untuk Anak Perusahaan
Hulu lainnya, karena PGE
merupakan yang pertama
mengembangkannya,” pung
kas Tedi mengakhiri per
bincangan.•DIt. HULU

Tanjung Bulan - PT
Pertamina EP melakukan so
sialisasi pengeboran sumur
ke-5 di lapangan Ogan untuk
tahun 2014 di Desa Tanjung
Bulan Kecamatan Rambang
Kuang Kabupaten Ogan Ilir,
padaRabu, (15/10). Sumur
tersebut diberi nama Ogan
A14 dan setelah ditajak
akan menjadi sumur ke 40
di struktur Ogan. Struktur
Ogan merupakan salah satu
penopang utama produksi
Field Prabumulih.
Pjs Prabumulih Field
Man ager M. Firdaus Sa
baruddin mengatakan, ke
giatan pengeboran sumur

baru merupakan salah satu
upaya yang dilakukan oleh PT
Pertamina EP sebagai salah
satu Kontraktor Kontrak Kerja
Sama (KKKS) untuk mencapai
produksi. “Setiap tahun PT
Pertamina EP mendapatkan
target produksi dan sebagai
salah satu unit kerja terbesar,
Asset 2 memiliki peranan yang
cukup besar,” ujar Firdaus.
Firdaus juga menegaskan,
pencapaian target produksi
migas saat ini menjadi salah
satu bagian dalam upaya
menjaga kedaulatan negara
terutama di bidang energi.
“Kedaulatan negara saat ini
juga diukur dari kemampuan

negara dalam menyediakan
kebutuhan dalam negeri,”
jelasnya.
Oleh karena itu, ia
berharap kegiatan penge
boran dan operasional PT
Pertamina EP di Desa Tanjung
Bulan mendapat dukungan
dari masyarakat, pemerintah
desa, pemerintah kecamatan
hingga pemerintah kabupaten.
“Migas merupakan anugerah
Allah SWT yang mudahmudahan membawa berkah
bagi kita semua,” katanya.
Firdaus juga mengh a
rapkan dukungan dari
masyarakat di sekitar ope
rasional perusahaan untuk

turut membantu dan menjaga
asset negara. “Kami mohon
bantuan dari masyarakat agar
menginformasikan kepada
kami apabila ada tindakantindakan pengrusakan atau
upaya-upaya pencurian
fasilitas produksi di sekitar
wilayah operasional peru
sahaan,”ujarnya.
Sementara, Kepala Desa
Tanjung Bulan Jamil Mursyid
menyampaikan dukungannya
terhadap kegiatan yang dila
kukan perusahaan.
“Mari kita sama-sama
berdoa agar kegiatan penge
boran yang dilaksanakan oleh
Pertamina EP berlangsung

Foto : PEP PRABUMULIH FIELD

Pertamina EP Sosialisasikan Pengeboran Ogan A14/40

Pjs Prabumulih Field Manager M. Firdaus Sabaruddin secara simbolis
menyerahkan bantuan untuk kaum dhuafa.

aman, serta mendapatkan
hasil melimpah,” ajak Jamil.
Dalam kesempatan itu,
perusahaan memberikan
bantuan beras, material ba

ngunan untuk musholla Al
Ikhlas, dan material bangunan
untuk lapangan kantor Keca
matan Rambang Kuang.•PEP
PRABUMULIH FIELD
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CILACAP - Dalam rangka meningkatkan pema
haman pekerja terhadap program i-AM dan per
jalanan dinas, dan pelaksanaan workshop ad hoc
bagian serta meningkatkan efektivitas pelaporan
lembur dan absensi, fungsi Human Resource
menyelenggarakan kegiatan sosialisasi i-AM
kepada seluruh pekerja dan mitra kerja RU IV
Cilacap. Acara diselenggarakan di Griya Patra pada
Jumat (5/9) diikuti oleh 50 pekerja yang terdiri dari
para section head dan supervisor.
i-AM yang merupakan singkatan dari information
about me adalah sistem informasi layanan HR
mandiri untuk semua pekerja atau yang dikenal
dengan employee self service. Di dalamnya,
terdapat data individu pekerja secara lengkap mulai
dari personal information dan lain-lain yang saling
terintegrasi secara valid.
Senior Supervisor HR Area RU IV Nurdin
menjelaskan pentingnya sistem i-AM bagi seluruh
pekerja. “Sistem ini menjaga validitas data pribadi
pekerja sekaligus memudahkan proses administrasi
pekerja karena data sudah terintegrasi sehingga
seluruh pekerja wajib mengisi dan meng-update
data dalam sistem ini,” ujarnya.
Akses terhadap sistem ini, lanjut Nurdin, dapat
dilakukan melalui SIMOPS atau intranet RU IV
maupun dari intra Pertamina. Setelah mengakses,
para pekerja diberikan penjelasan mengenai tata
cara pengisian modul pekerja dan tahapan proses
pengisian hingga mendapat approval dari tim HR.
Melengkapi sosialisasi mengenai i-Am, dipa
parkan pula sosialisasi mengenai template lembur
dan absensi pekerja. Dalam penjelasannya, tujuan
adanya penyeragaman template ini adalah untuk
menyeragamkan dan menyederhanakan format
lembur dan absensi, mempermudah verifikasi data
lembur dan absensi, serta mendisiplinkan waktu
serta ketetapan data pelaporan baik hard copy
maupun soft copy.
Terdapat penjelasan mengenai akomodasi
perjalanan dinas mulai dari perhitungan actual
cost hingga proses verifikasi dokumen dinas. HR
juga menyosialisasikan penggunaan corporate
card sebagai metode pembayaran akomodasi
dinas berikut benefit kepemilikan corporate card
tersebut.• RU IV

adalah Makassar (18/10)
dan Padang (25/10). “Kita
berinisiatif untuk mengadakan
program Apaidemu yang
ke-2 setelah tahun 2012,
dengan tujuan memberikan
wadah bagi generasi muda
dalam menyampaikan ide-ide
kreatifnya,” kata Yanuar.
Setelah disaring, pe
serta akan mendapatkan
semacam training selama
3 hari dalam boothcamp
untuk mendapatkan delapan
peserta terbaik . Dan terakhir,
malam final untuk mencari tiga
ide terbaik sebagai pemenang
dan berhak atas penghargaan
Pertamax Apaidemu 2014.
Tentang hak cipta inte
lektual, Yanuar menegaskan
hak cipta tetap ada pad a
si pemilik ide, tidak akan
menjadi milik Pertamina.
Pertamina hanya sebatas
men-support realisasi ide-ide

Foto : ADITYO

Sosialisasi i-AM di RU IV

DEPOK - Fungsi Commercial
Retail Fuel Marketing Per
tamina melakukan roadshow
Program Pertamax Apaidemu
2014 ke perguruan tinggi
yang berada di tujuh kota
untuk mencari ide-ide kreatif
dari generasi muda Indonesia.
Di antaranya telah diadakan di
Bandung (Unpad, 11 Sep
tember), Yogyakarta (UGM,
26 September), Semarang
(Undip, 3 Oktober), dan
Surabaya (11 Oktober).
Dalam roadshow yang
berlangsung di Audi
torium Dekanat FE – UI,
pada (16/10), Manager
C o m m e rc i a l R e t a i l F u e l
Marketing Pertamina Yanuar
Budi Hartanto menyatakan,
Jakarta/Depok merupakan
kota kelima yang dikunjungi
roadshow Pertamax
Apaidemu 2014. Berikutnya
yang akan dikunjungi

Sharing bersama tokoh-tokoh muda yang memiliki ide brilian menjadi motivasi
bagi mahasiswa untuk mencari ide-ide kreatif.

tersebut.
Hadir pula dalam road
show tersebut, Imam Subchan
( e n t re p re n e u r d a n C E O
dbrandcom), Andre surya
(animator, pendiri Enspire
Studio) dan Slia Tiolina yang
merupakan Young Intern at
LEGO Education Hongkong.
Ajang Pertamax Apaidemu
2014 merupakan ajang

pencarian ide inspiratif terbaik
serta pengembangan talenta
generasi muda Indonesia.
Ajang ini terbuka bagi generasi
muda di seluruh tanah air
yang berusia antara 18 –
35 tahun dengan berbagai
ragam profesi. Peserta boleh
individu ataupun kelompok
(maksimal 2 anggota).•URIP

Internalisasi GCG dan 6C Bersama KPK
PLA J U – B e r t e m p a t d i
Gedung Patra Ogan, RU
III bekerja sama dengan
fungsi Compliance Korporat
dan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) menggelar
Internalisasi GCG dan 6C di
kalangan pekerja dan mit
ra kerja RU III. Acara yang
berlangsung pada 4-5 Sep
tember 2014 ini dibuka oleh
SMOM RU III, Dadi Sugiana.
Pada hari pertama,
sosialisasi dilakukan di
kalangan pekerja dengan
pembicara Agus Widhi
Nurdoko, perwakilan fungsi
Compliance dengan materi
meliputi Conflict of Interest
(COI), Code of Conduct
(COC), Whistle Blowing
System (WBS) serta tata

nilai 6C. “Diharapkan melalui
internalisasi yang dilakukan
ini, tata nilai GCG dan 6C
dapat embeded di dalam diri
setiap insan Pertamina, serta
mendukung transformasi
yang saat ini dilakukan peru
sahaan,” tutur Agus.
Hal senada diungkapkan
Dadi Sugiana. “Implementasi
GCG hendaknya dipandang
tidak hanya sebagai kewajiban
semata, namun sebagai
kebutuhan atau nilai yang
harus dimiliki setiap individu
pekerja. Tanpa integritas
maka pekerjaan yang kita
lakukan akan menjadi sia-sia”,
pungkas Dadi.
Sementara itu, Hendrik
Suhendro perwakilan KPK
memaparkan materi potensi

Foto : RU III

Foto : RU IV

Roadshow Program Apaidemu 2014
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Sosialisasi GCG bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di
RU III, pada 4-5 September 2014.

korupsi, pencegahan dan
pemb erantasan serta gra
tifikasi.
“Pertamina, telah memiliki
sistem GCG yang sangat baik.
Hanya saja dukungan dan
kesungguhan implementasi
dari para pekerja lah yang

akan menentukkan jalannya
sistem tersebut,” ujar Hendrik.
Ia berharap, tata nilai
6C dijalankan sepenuh hati
oleh seluruh insan Pertamina
karena hal tersebut dapat
menjadi mencegah perilaku
korupsi.•RU III

BALONGAN - Dalam rangka mendukung optimalisasi kerja
perusahaan, RU VI Balongan kembali melaksanakan kegiatan
Grand Forum Presentasi Continuous Improvement Program
(CIP) Tahun 2014. Acara ini dilaksanakan pada 4 September
2014 di Gedung Patra Ayu – Bumi Patra, Balongan.
Forum ini merupakan Calender of Event Quality Management
yang diadakan sebagai ajang untuk mempromosikan,
mempresentasikan hasil-hasil improvement, innovation,
perbaikan berkelanjutan maupun ide-ide dan sistem saran
yang diberikan bagi kemajuan dan kejayaan perusahaan.
Kegiatan diikuti oleh 21 Gugus dari pekerja di lingkungan RU
VI Balongan. Proses seleksi dan penilaian dilaksanakan pada

16 Agustus 2014 di Cirebon dan terpilih10 gugus terbaik
untuk mengikuti Grand Forum Presentasi CIP RU VI Tahun
2014 yang terdiri dari: 3 PKM, 5 GKM dan 2 SS.
Di penghujung acara, setelah melalui diskusi yang panjang
akhirnya dewan juri hadir dengan pengumuman nilai tertinggi
yang jatuh kepada GKM Ultra yang terdiri dari pekerja fungsi
Laboratorium dan Prod. II yang membawakan tema CIP
“Mengantisipasi Ketersediaan Standard Total Sulphur untuk
LPG dan Propylene di RU VI Balongan”.
Dengan demikian, GKM Ultra berhasil memperoleh
predikat Gold bersama-sama dengan 5 Gugus CIP lainnya.•Fitri
Kaniya/Daik

Foto : RU VI

GKM Ultra Nilai Tertinggi Grand Forum CIP RU VI 2014
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Menyalurkan Energi, Memahami Bumi

Tim Pertamina Cetak Rekor Baru
di ASCOPE Games, Vietnam
Jakarta – Tim putera dan
puteri Pertamina berhasil

manajemen kepada tim se

kami hampir kalah, selisih 1

lama ini.

poin saja, itu berkat strategi

menjadi juara umum dengan

Ia menuturkan, di medan

kami yang lebih baik. Mereka

menggondol semua medali

laga, perjuangan tim berat,

menurunkan putera-puteri

emas semua cabang olahraga

getir, sengit namun kaya akan

tim nasional mereka. Kami

yang dilombakan di The 25th

strategi. “Kami menghadapi

hanya timnas putera saja.

ASCOPE (ASEAN oil on

lawan-lawan yang tangguh

Mereka itu lawan terberat,

Petroleum) Games, Ho Chi

dan atlet nasional dari masing-

secara materi sudah benar-

Minh City, Vietnam. Rekor

masing negara,” katanya.

benar siap, kita mungkin

baru berhasil ditorehkan da

Kompetisi olahraga para

ada faktor lucky-nya bisa

lam sejarah selama 25 kali

negara penghasil minyak

menang,” tutur Agus, ditemui

ajang ini digelar.

ASEAN ini digelar selama tiga

di kesempatan berbeda, kala

“Ini merupakan suatu

hari, mulai 13 – 16 Oktober,

tim kembali ke tanah air, di

kebanggaan sekaligus me

yang diikuti 9 negara dari 10

Bandara Soekarno Hatta,

ngejutkan. Kita memang

negara anggota ASCOPE.

(17/10).

harusnya seperti itu. Di bidang

Adapun cabang olahraga

Hal senada juga disam

apapun, Pertamina harus

yang dilombakan terdiri dari

paikan oleh salah satu atlit

jadi juara,” kata Plt. Direktur

6 cabang olahraga, yakni

tenis meja Pertamina, Yon

Utama Pertamina, Muhamad

bowling, badminton, tenis

Mardiono. Ia bercerita, kalau

Husen ketika menyambut tim

meja, tenis, golf, catur, dan

para altit Vietnam umumnya

Pertamina, di Gedung Utama

dart.

adalah jebolan Sea Games

Indonesia menerbangkan

dengan track recod gemilang.

Husen memberikan ap

55 insan Pertamina untuk

Namun ia mengaku tidak mau

resiasi dan penghargaan ke

bertanding dan menjadi duta

kalah begitu saja, bersama tim

pada tim Pertamina, sekaligus

olahraga. Umumnya setiap

ia mempersiapkan strategi

menerima trophy ASCOPE,

negara membawa 50 sampai

dan mapping dengan matang.

dari Ketua Badan Pembina

75 orang pewakilan. Bahkan

Yon yang merupakan

Olah Raga (Bapor) Pertamina

sang tuan rumah, Vietnam

atlet nasional Indonesia ini

Ahmad Bambang. Hadir juga

tercatat mengirimkan delegasi

mengaku bangga bisa ber

dalam acara tersebut seluruh

paling banyak.

tanding membawa nama

Pertamina, pada (21/10).

Kemenangan Pertamina

Pertamina. Ia berharap mu

pengurus Bapor.

di setiap cabang olahraga di

dah-mudahan bisa mem

Ahmad

jajaran Direksi Pertamina dan
Bambang

ASCOPE kali ini merupakan

bawa dampak baik bagi

mengat akan yang dicapai

kejutan dan diluar dugaan,

Pertamina, untuk terus

tim Pertamina tahun ini

terlebih di cabang tenis meja.

mengg airahkan suasana,

merupakan kali pertama

Salah satu anggota tim, Agus

baik di Pertamina sendiri

dalam sejarah pelaksanaan

Yugi Laude, menuturkan

maupun Indonesia. Mudah-

ASCOPE, yaitu sebuah peru

bahwa pertandingan kerap

mudahan Pertamina menjadi

sahaan dari suatu negera

sengit saat menghadapi

BUMN yang terus men-

berhasil merebut seluruh

tim tuan rumah, dengan

support olahraga Indonesia di

medali emas. Ahmad Bam

perolehan angka yang beda

jenjang internasional,”imbuh

bang sangat berterima kasih

tipis, dan kejar-kejaran.

Yon, sambil tersenyum se

atas dukungan Direksi dan

“Waktu main Vietnam itu

SEMARANG - September lalu, MOR IV menerbitkan
buku dengan judul Menyalurkan Energi Memahami
Bumi. Buku yang ditulis oleh Arsanto I W bersama
pekerja MOR IV lainnya ini berisi kumpulan upaya
efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh lokasi
kerja MOR IV, seperti Terminal BBM, Depot LPG,
Depot Pengisian Pesawat Udara dan Production Unit
Cilacap Lubricants.
Menurut GM MOR IV Subagjo H. Moeljanto,
buku ini disajikan untuk melihat upaya dalam bidang
konservasi sumber daya yang telah dilakukan oleh
lokasi kerja selaku pelaku usaha di bidang distribusi
BBM, BBK, LPG dengan tetap menjalankan tugas
utama memberi energi untuk masyarakat.
Beberapa inovasi yang ditulis di buku ini seperti
penerapan zonasi operasi penyaluran yang dapat mempercepat waktu operasi dan
mengurangi konsumsi listrik di Terminal BBM Boyolali, penurunan emisi fugitif melalui
pengaturan produk tangki timbun dan perubahan warna tangki di Terminal BBM Rewulu
dan Terminal BBM Semarang Group, penggunaan CCDS portabel di DPPU Adisutjipto
yang berdampak turunnya timbulan limbah B3, pengantian metode uji water content untuk
mengurangi limbah B3 di Production Unit Cilacap Lubricants serta pemasangan sensor
jembatan timbang di Depot LPG Cilacap yang dapat mengurangi emisi dari skid tank.
Buku yang mempunyai ISBN 9786021447659 ini tidak hanya didistribusikan di kalangan
internal MOR IV saja tetapi juda dapat diakses melalui portal komet. Harapannya dengan
diterbitkannya buku ini selain memberikan tambahan pengetahuan juga mendukung upaya
inovasi dalam program Proper.•MOR IV

nang.•SAHRUL
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Jakarta – “Kinerja pengeboran pada sumur eksplorasi
Badik-2 (2013), Badik-3 (2014) dan West Badik-1 (2014)
Pertamina Hulu Energi Nunukan Company (PHENC) merupakan
salah satu yang exellence di lingkungan Pertamina Hulu. Target
subsurface tercapai dengan baik dan OTOBOS (on time on
budget on schedule),” demikian ucap Direktur Utama PT PHE,
Ig. Tenny Wibowo (22/9).
Menurut Ronald Safar, Drilling Operations Superintendent
PHENC dalam presentasinya saat Lomba Poster Drilling
Technology Forum 2014 (16-19/9) mengatakan bahwa
keberhasilan efisiensi biaya operasi pada pengeboran ketiga
sumur tersebut diraih dari hasil perubahan casing design
sumur-sumur itu. Upaya mengubah casing design dimaksud
terdorong oleh langkah investigative tim drilling PHENC atas
permasalahan pengeboran yang dialami Anandarko Indonesia
Nunukan Company (Anadarko) sebagai operator lama Blok
Nunukan pada sumur taruhan (wildcat) Badik-1. “Setiap
permasalahan yang dihadapi oleh operator lama diinvestigasi
secara rinci untuk memperoleh pelajaran
agar hal tersebut tidak terulang pada
operasi yang akan datang,” tegas Ronald.
Lebih lanjut Ronald menjelaskan
setelah mendapatkan hasil investigasi, tim
drilling melakukan perubahan-perubahan
yang di antaranya merancang kembali
susunan rangkaian casing yang semula

menggunakan metode casing drilling berdiameter 20 inci menjadi
konvensional drilling lubang 26 inci dan running casing 20 inci.
Tujuannya, untuk mendapat assurance lubang di trayek terakhir
tidak lebih kecil dari 81/2 inci (liner casing 7 inci). Pada saat
peralihan operator dari Anandarko ke PHENC, tim drilling PHENC
mengganti casing design karena berdasarkan hasil evaluasi final
report offset well (Badik-1), terhadap stringer yang sangat keras,
kekerasannya sudah mencapai 8 dari 10 rasio kekerasan mata bor
(cutters) pada drill shoe dengan diameter 24 inci. “Selain itu ada
perubahan penggunaan lumpur pengeboran. Dari lesson learnt
Badik-1 yang dibor oleh Anadarko, terjadi banyak hole problem
pada saat pengeboran top hole section. PHENC mengganti
penggunaan chemicals yang direncanakan menggunakan PHPA
menjadi IDCAP-D dengan harga yang sedikit lebih mahal, namun
ampuh dan terbukti tidak terjadi masalah hole stability di ketiga
sumur tersebut,” jelas Ronald menunjukkan fakta.
“Lewat perubahan rangkaian casing desain itu, PHENC
berhasil menekan biaya operasi pengeboran dari ketiga sumur
tersebut sekitar 9,6 juta USD. Rincian anggaran versus realisasi
operasi pengeboran sumur-sumur itu masing-masing: Badik-2
dari rencana anggaran 58,3 juta USD menjadi 56,1 juta USD
dengan kedalaman akhir 11,064 feet, Badik-3 rencana anggaran
61,7 juta USD menjadi 57,9 juta USD dengan kedalaman akhir
12,050 feet, dan West Badik-1 rencana anggaran dari 52,2 juta
USD menjadi 49,4 juta USD dengan kedalaman akhir 10,322
feet,” pungkas Ronald.

Penghargaan Lingkungan
untuk Karen Agustiawan

Jack Up Rig Rowan Gorilla II beroperasi di Blok Nunukan, Lepas Pantai
Kalimantan Utara.

Blok Nunukan saat ini meliputi area seluas 2212 km2,
secara administratif berada di lepas pantai Provinsi Kalimantan
Utara dengan ke dalaman air laut sekitar 365 m. Kepemilikan
saham di blok tersebut yang awalnya 100% dimiliki oleh Medco
E&P Nunukan, telah mengalami beberapa kali perubahan.
Pada 2007, BPMigas menyetujui pengalihan 60% saham
Medco ke Anadarko yang kemudian bertindak sebagai
operator. Selanjutnya, pada 4 Sepetmeber 2009, Anadarko
melepas 25% sahamnya kepada dua investor dari India yaitu
Videocon dan Bharat Petroleum masing-masing 12,5%. Selaku
operator Anadarko melakukan pengeboran sumur eksplorasi
Badik-1. Pada 30 September 2012, PT Pertamina (Persero)
mengakuisisi 35% saham Anadarko beserta hak operatorship.
Kemudian pengelolaan blok tersebut diserahkan kepada
PHENC.•DIT. HULU

KAI Setia Gunakan Pelumas Pertamina
PALEMBANG – Pertamina Lubricant

Region II Sumbagsel melakukan
kunjungan ke PT Kereta Api Indonesia
(KAI) dalam rangkaian acara “Sapa
Pelanggan”. Kunjungan ini merupakan
Foto : MOR II

bentuk apresiasi Pertamina Lubricant
kepada pelanggan setia seperti PT Kereta
Api Indonesia yang merupakan salah satu
pelanggan pelumas industri yang sudah
menjalin kerja sama kurang lebih selama
21 Tahun.
Saat ini hampir 100% persen dari
Foto : PRIYO

JAKARTA – Dalam rangka
mengapresiasi kepemimpinan
bidang lingkungan yang dila
kukan secara berkel anj ut
an dan konsisten, Menteri
Lingkungan Hidup Prof. Dr.
Balthasar Kambuaya, MBA
memb erikan penghargaan
Asasta Buana Kepemimpinan
Lingkungan Hidup di Dunia
Usaha kepada Karen
Agustiawan ketika ia menjabat
sebagai Direktur Utama
PT Pertamina (Persero).
Penghargaan diterima oleh
Dariel Mohamad Jastiawan,
salah satu putera Karen.
Penghargaan diberikan
kepada wanita yang baru
men
 gundurkan diri dari
Pertamina pada 1 Oktober
lalu tersebut karena upayanya
dalam meningkatkan ketaatan
re g u l a s i d a n p e r b a i k a n
kualitas lingkungan dan
masyarakat sekitar. Dibawah
pimpinannya, Program Proper
Kementerian Lingkungan
Hidup (KLH) dijadikan
sebagai Key Performance
Indicator (KPI) perusahaan,
dimana para manajer dan
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Foto : ISTIMEWA

Ubah Casing Design Petik Efisiensi
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Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko mendampingi Dariel Mohamad
Jastiawan, putera Karen Agustiawan, menerima penghargaan Asasta Buana
Kepemimpinan Lingkungan Hidup di Dunia Usaha untuk sang ibu.

pegawai diwajibkan untuk
mencapai kinerja pengelolaan
lingkungan terbaiknya.
Penghargaan juga di
berikan kepada lima to
koh pemimpin lainnya
yang melakukan inovasi di
bidang perlindungan dan
p en g e l o l a a n l i n g kunga n
hidup. Di antaranya, Ibu
negara, Hj. Ani Bambang
Yudhoyono, anggota IV BPK
RI, Dr. Ali Masykur Musa,
M.Si, M.Hum, Gubernur Jawa
Timur, Dr. H. Soekarwo, M.

Hum, Walikota Surabaya, Ir.
Tri Rismaharini MT, mantan
Menteri Pemukiman dan
Pengembangan Wilayah, Ir.
Erna Anastasia Witoelar, Msi.
Menteri Lingkungan Hidup,
Prof. Dr. Balthasar Kambuaya,
MBA, menyatakan, penye
lenggaraan ini sebagai ben
tuk apresiasi Kementerian
Lingkungan Hidup kepada
semua pihak. Guna menjaga
keselarasan terhadap pen
capaian pembangunan
ekonomi.•EGHA

keseluruhan kebutuhan pelumas PT
Kereta Api Indonesia disuplai oleh
Pertamina atau dengan volume sekitar
550.000 liter per tahun.
Kerja sama ini merupakan sinergi antar
BUMN sehingga dapat berkontribusi
dalam meningkatkan perekonomian
dalam negeri terutama Sumatera Selatan.
Produk-produk pelumas yang disuplai
oleh Pertamina untuk PT Kereta Api
Indonesia mencakup delapan produk
pelumas, yaitu Diloka 448 X SAE 40,
Turalik 52, Turalik 48, Turalik 43, Meditran
S 40, Grease Ptm XNL 3, Grease Super
EPX 2, Pertamina ATF. Produk Pelumas
Pertamina tersebut digunakan di semua
unit Lokomotif PT KAI.

Sales Region II Manager Pertamina
Lubricant, Syafaat Jajuli mengatakan
“Selain harga bersaing dan kualitas
produk, keandalan supply chain dan
after sales service menjadi nilai tambah
terutama untuk pelanggan industri
besar,” tambahnya. After sales service
yang disediakan Pertamina untuk
pelanggan industri di antaranya Technical
Assistance, Stock Management, Oil
Clinic Program (Oil Monitoring), Industrial
Problem Solving, In House Training &
Seminar, Lube Recommendation Chart
dan Lubricant Management System.
Di samping PT Kereta Api Indonesia,
beberapa industri besar di Sumatera
Selatan juga menjadi pelanggan pelumas
industri Pertamina, di antaranya PT.
Batubara Bukit Asam, PT.PLN, PT PUSRI,
PT. Semen Baturaja, PT. Medco E&P
dll.•MOR II

