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Trusted Company
Di tengah gejolak perekonomian global saat ini, kredibilitas dan
integritas perusahaan merupakan salah satu pertimbangan investor
dalam melihat nilai perusahaan serta tingkat resiko untuk berinvestasi
di perusahaan tersebut. Kredibilitas dan integritas ini merupakan
upaya perseroan dalam menjaga kepercayaan investor global, selain
juga mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, tim
manajemen, dan strategi perusahaan. Etika bisnis tentunya menjadi
hal penting guna mendukung kredibilitas dan integritas tersebut,
terutama paska terjadinya serangkaian pelanggaran etika bisnis yang
berakhir dengan penurunan kepercayaan. Sebut saja penyimpangan
suku bunga London (LIBOR) oleh beberapa perbankan besar, yang
berdampak pada penurunan kepercayaan komunitas ekonomi
internasional terhadap integritas perbankan. Selain itu, skandal
manipulasi keuangan Enron Corporation yang turut melibatkan Kantor
Akuntan Publik besar Arthur Andersen LLP.

Rio Haryanto akhirnya berhasil mencapai target masuk
lima besar dalam balap GP2 Series. Dia naik podium
sebagai runner up pada race 2 GP2 Series putaran kelima
di Sirkuit Silverstone, Inggris, Minggu (30/6).

INGGRIS - Rio yang pada race pertama, Sabtu (29/6) masuk finis di
urutan ketujuh, melakukan start dari grid kedua pada race kedua dan
mampu mempertahankan posisinya sejak awal hingga finis.
Tekanan hebat didapatkan Rio dari James Calado. Pebalap

Melalui business ethics, kepercayaan dan persepsi pelaku pasar
internasional terhadap perusahaan cenderung meningkat. Berbagai
perusahaan besar seperti General Electric, Apple, atau Marks &
Spencer misalnya, berhasil meningkatkan performa keuangannya
di tengah persaingan industri yang makin ketat. Tentunya, kenaikan
kinerja keuangan itu tidak serta merta berasal dari penerapan
business ethics, namun persepsi konsumen yang positif turut
terbangun dari aspek etika yang mereka terapkan.

Inggris tersebut terus membayangi sejak awal. Ketangguhan Rio
ditunjukkan saat dia berhasil mengatasi tekanan Calado hingga
akhir balapan yang menghabiskan 21 lap.
Rio akhirnya menyelesaikan balapan dengan waktu 1:45.749
menit. Race kedua ini dimenangi oleh John Lancaster (Inggris).
Peringkat ketiga juga ditempati pebalap Inggris, James Calado.
“Alhamdulillah, saya berhasil mencapai target yang selama
ini saya inginkan. Semua berkat kerja keras seluruh awak tim,
Pertamina sebagai sponsor utama, dan doa restu bangsa
Indonesia. Saya akan berusaha lebih keras untuk mendapatkan
hasil yang maksimal dalam seri berikutnya di Jerman,” ujar
pembalap berusia 20 tahun ini.
Pertamina sebagai sponsor utama Rio menyatakan
kegembiraan atas pencapaian pembalap kebanggaan Indonesia
itu. “Keberhasilan Rio mencapai podium di Silverstone jelas
bukan prestasi sembarangan. Pertamina sangat bangga atas
hasil yang dicapai Rio. Semoga di seri berikutnya Rio mampu
mempertahankan pencapaiannya, atau bahkan lebih baik,” ujar Ali
Mundakir, VP Corporate Communication Pertamina.
Berkat hasil gemilang dalam GP2 Series di Inggris ini, raihan
nilai total Rio menjadi 20. Saat ini dia menempati peringkat 17 dalam
klasemen pembalap.•IST

Lebih jauh, komunitas ekonomi memandang perusahaan yang
hanya mementingkan bisnis dan mengesampingkan aspek etika
memiliki resiko investasi lebih tinggi. Tingkat kepercayaan terhadap
perusahaan dapat berkurang jika ada perilaku bisnis yang dinilai
tidak beretika. Tindakan korupsi atau penyimpangan (fraud) dan
pengambilan kebijakan yang tidak tepat menjadi alasan penurunan
kepercayaan terbesar, seperti hasil survei Trust Barometer Edelman
dalam Annual Global Study 2013 berikut:

Foto : Kiiky Sport

Memadukan bisnis dan etika tentu tidak mudah. Diperlukan
kemampuan pengelolaan bisnis dan aspek kepemimpinan yang
kuat. Mengutip pendapat perusahaan global General Electric (GE),
perkuatan budaya business ethics dalam perusahaan perlu dimulai
dari top to bottom untuk mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan
secara komprehensif. Lebih jauh disampaikan bahwa, customer
bersedia membayar lebih mahal untuk jasa dan produk perusahaan
ini karena GE dinilai perusahaan yang trustworthy. Dengan kata lain,
“the name speaks for itself”.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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MISI

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

Foto : WAHYU NUGRAHA

langkah strategis pepc
menuju asian Energy
champion 2025

PENGANTAR REDAKSI :
PT Pertamina EP Cepu (PEPC) sebagai salah satu anak
perusahaan Pertamina di bidang hulu tengah melakukan
upaya-upaya strategis, baik dalam mempercepat peningkatan
produksi migas Blok Cepu maupun dalam peningkatan
kemampuan sumberdaya manusia-nya, termasuk bagaimana
meningkatkan peran dari non operator menjadi operator.
Berikut pemaparan Direktur Utama Pertamina EP Cepu,
Amril Thaib Mandailing mengenai langkah strategis
perusahaannya yang disampaikan dalam Forum Sharing
Teknologi Hulu ke-2, Batam, belum lama ini.
Saat ini, Pertamina EP Cepu (PEPC) yang dibentuk pada
14 September 2005 mempunyai tiga tugas utama. Pertama,
sebagai partner/co-venture non operator dalam pengelolaan
Blok Cepu dimana Mobil Cepu Limited (MCL) bertindak
sebagai operator. Kegiatan utama yang dilaksanakan di Blok
Cepu adalah kegiatan eksplorasi dan kegiatan pengembangan
lapangan minyak Banyu Urip (target produksi 165,000
BOPD).
Kedua, penugasan khusus sebagai pelaksana pengawasan
penyaluran minyak mentah produksi Early Production Facilities
(EPF) Banyu Urip yang dibeli oleh Pertamina Hilir dan dialirkan
dari Banyu Urip sampai ke FSO Cinta Natomas JOB-PPEJ.
Dari total produksi EPF Banyu Urip sebesar 27,000 BOPD,
yang dibeli Pertamina Hilir dan dialirkan ke FSO Cinta Natomas
sebesar 21,000 BOPD, sisanya ditampung oleh Kilang TWU
yang berada di dekat lapangan Banyu Urip.
Ketiga, sebagai operator Lapangan Unitisasi JambaranTiung Biru yang akan dikembangkan secara terintegrasi
dengan Lapangan Cendana dengan target produksi 315
MMCFD.
PEPC memiliki Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)
minyak dan gas bumi yang mencakup wilayah Kabupaten
Bojonegoro dan Tuban, Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten
Blora, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas total 919.2 Km²
(91,920 HA). Kami mampu berkontribusi 18-20 persen
produksi nasional.
Hingga tahun 2013 ini, kegiatan eksplorasi di Blok Cepu
telah berhasil mendapatkan temuan migas di 6 struktur yaitu
Banyu Urip, Jambaran, Cendana, Kedung Keris, Alas Tua
West dan Alas Tua East. Struktur temuan migas Banyu Urip
kemudian dikembangkan sebagai Lapangan migas yang
pertama. Pekerjaan fisik EPC Banyu Urip mulai dilaksanakan
sejak akhir 2012 dan ditargetkan selesai 2014. Sambil
melaksanakan pembangunan EPC Main POD Banyu Urip,
sejalan dengan upaya percepatan peningkatan produksi
migas nasional, maka juga dilakukan percepatan produksi
Lapangan Banyu Urip ini dari 4 sumur yang sudah ada dengan
menggunakan fasilitas produksi sementara (Early Production
Facility).
Program ini sudah onstream sejak 2009 dan saat ini
mampu memproduksikan minyak 27,000 BOPD. Struktur
temuan migas berikutnya yang dikembangkan adalah

Jambaran dan Cendana. Mengingat struktur Jambaran
melampar ke WK PEP dan satu kesatuan dengan Tiung Biru,
maka dilakukan unitisasi Jambaran-Tiung Biru, unitisasi ini
merupakan wujud implementasi Peraturan Pemerintah No.
35 tahun 2004 pasal 41 ayat 1 yang menyatakan kontraktor
wajib melakukan unitisasi apabila terbukti adanya pelamparan
reservoir yang memasuki Wilayah Kerja Kontraktor lainnya.
Melalui pintu unitisasi inilah PEPC ditunjuk sebagai operator.
PEPC terus melakukan langkah-langkah strategis.
Untuk menyokong Pertamina menuju Asian Energy
Champion di tahun 2025, ada beberapa langkah strategis lain
yang sedang dan akan dilakukan oleh PEPC.
a. Upaya menjadi Operator Alas Dara-Kemuning (ADK), saat
ini sedang proses pengalihan dari WK Cepu menjadi WK
ADK.
b. Upaya menjadi Operator Lapangan Kedung Keris (KK)
dengan skema Dual Operator. Target proyek ini adalah
percepatan pengembangan & produksi 20,000 BOPD dari
lapangan Kedung Keris
c. Upaya percepatan pengembangan Alas Tua West (ATW)
dan Alas Tua East (ATE) dengan memanfaatkan fasilitas
Gas Plant Jambaran-Tiung Biru.
d. Upaya mempercepat pemboran eksplorasi struktur Giyanti
(GYT), Pilang (PLG), Kalisari (KL)
e. Perencanaan program EOR Banyu Urip ditahun 2035
mendatang.
Pembenahan Internal dan Eksternal
Untuk kelangsungan masa depan perusahaan, PEPC
senantiasa melakukan pembenahan dan perbaikan baik
internal maupun eksternal. Untuk internal, PEPC melakukan
langkah-langkah perbaikan secara sistematis, terarah dan
berkesinambungan mulai dari bisnis proses sampai kepada
peningkatan kemampuan SDM yang lebih profesional dan
berkelas dunia. Sementara itu, untuk eksternal, PEPC
melakukan usaha-usaha pendekatan persuasif terhadap para
partner dan pihak-pihak lain yang terkait untuk mendorong
operator dalam mencapai target penyelesaian Full Filed
Development (Main POD) Lapangan Banyu Urip pada 2014,
disamping usaha peningkatan produksi existing dari Early
Production Facilities (EPF) di atas angka 27.000 BOPD.
Dalam menjalankan kegiatan operasinya, PEPC menyadari
betul adanya potensi risiko bahaya dalam pelaksanaan
pekerjaan. Hal tersebut mendorong PEPC untuk senantiasa
mengutamakan aspek Health, Safety & Environment (HSE)
dengan standar terbaik. Hingga saat ini, Safety yang
kami terapkan sudah hampir 10 juta jam kerja tanpa ada
kecelakaan. Untuk PEPC sendiri sudah hampir 3 juta jam kerja
tanpa kecelakaan dan ini menjadi modal utama PEPC untuk
membawa Pertamina menuju world class.
Dengan value dan strategi-strategi PEPC dalam
pengelolaan Blok Cepu, menjadi bagian dari kontribusi kami
untuk membawa Pertamina menjadi Asian Energy Champion
di tahun 2025.•IRLI KARMILA

EDITORIAL

Sepenuh Hati
Sore itu Daniel Saffran dan rekannya Effan
tengah istirahat sejenak di tepi Sungai Polen,
Jalan Raya Kupang Atambua. Tujuh tahun
sudah pegawai PT Usaha Patra Lima Jaya itu,
menjadi ujung tombak pendistribusian BBM di
wilayah NTT.
Jalan berkelok, menanjak, dan turun curam
menjadi santapannya sehari-hari saat membawa
Tangki BBM subsidi kapasitas 15 ribu liter.
Delapan jam ditempuhnya perjalanan sekitar
300 kilometer, dengan tetap memperhatikan
ketepatan waktu. Maksimal 8 pendistribusian,
tanpa mengabaikan unsur safety.
Awalnya saya agak kaget, kenapa pria
berusia 42 tahun itu istirahat di jalan dengan
muatan BBM penuh. Penuh curiga tentunya.
Ternyata, mereka harus mendinginkan rem,
yang terus menerus diinjak ketika menuruni
rute penuh tikungan menurun dari Soe hingga
Niki-Niki.
“Kalau dipaksakan, bisa bahaya. Kita
tetap harus memikirkan jangan sampai terjadi
apa-apa dengan tangki bermuatan BBM ini,”
ujarnya.
Satu hal yang membuat saya ternganga
mendengar kisahnya. Daniel punya prinsip yang
selalu dipegangnya semenjak ia bergabung
sebagai awak tangki BBM. “Saya harus antar
minyak ini sampai ke tujuan dengan tepat waktu,
tepat ukuran dan selamat”.
Pengabdiannya untuk memastikan pasokan
BBM aman hingga ke SPBU, tak perlu diragukan
lagi. Daniel mungkin hanyalah satu dari sekian
banyak personil yang menjadi ujung tombak
pendistribusian BBM di pelosok tanah air.
Cerita di atas adalah salah satu bukti bahwa
perjuangan yang dilakukan insan Pertamina di
garda depan tidak bisa dianggap enteng. Bagi
seorang Daniel, berkomitmen penuh pada
pekerjaan menjadi sebuah keharusan untuk
menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh
dalam menjalankan tugasnya.
Itulah salah satu elemen profesi dalam
tubuh Pertamina yang terlihat sepele tapi
sangat menentukan citra BUMN ini. Sebagai
pengemban tugas Public Service Obligation
(PSO), Pertamina menyadari pelayanan
maksimal untuk seluruh lapisan konsumennya
menjadi prioritas utama. Tentunya dengan tetap
memperhatikan keselamatan, kesehatan kerja
dan lingkungan.
Energi yang dipancarkan seorang Daniel
dapat menjadi cermin untuk seluruh insan
Pertamina. Bekerja dengan sepenuh hati
dengan mendahulukan kepuasan pelanggan
dan menerapkan HSE golden rules di mana
saja, menjadi sebuah pembelajaran yang sangat
berharga.
Bagaimanapun, sebuah tugas mulia dalam
memenuhi kebutuhan energi nasional dan
menjaganya agar ketahanan energi tetap
terjamin janganlah dijadikan sebuah beban.
Mencintai pekerjaan apalagi yang berkaitan
dengan kepentingan orang banyak memang
butuh pengorbanan dan kehati-hatian yang
sangat tinggi. Karena itu, mari kita semua
bersama-sama menyatukan energi seperti
yang dimiliki Daniel. Bekerja maksimal dengan
sepenuh hati berarti sama dengan memberikan
yang terbaik untuk bangsa ini.•
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Catatan Direktur Hulu “Harusnya PDSI Mampu”
Direktur Hulu pada tanggal 21 Juni 2013 telah membroadcast Catatatan Direktur Hulu “Belajar dari Petronas”
yang membandingkan perkembangan Pertamina dengan
“Bekas Murid” kita Petronas.
Tahun 1975, Pertamina jauh lebih besar dari Petronas.
Produksi Pertamina 377 kboepd, sedangkan Petronas 75
kboepd. Pendapatan Pertamina US$ 1,528 juta, sedangkan
Petronas US$ 288 juta.
Tahun 2012 keadaannya terbalik. Produksi Petronas 1,1
juta boepd, sedang Pertamina 450 ribu boepd. Pendapatan
Petronas US$ 33,9 miliar sedangkan Pertamina US$ 9,7
Miliar.
Keberhasilan Petronas tersebut dikarenakan Petronas
secara konsisten melaksanakan empat fase pengembangan
yaitu :
a. Tahun 1970’an mereka mengawali dengan Building the
Fondation, yang fokusnya pada jaminan hak eksklusif
atas sumberdaya migas.
b. Tahun 1980’an mereka berfokus pada
operational Excellence, pada fase ini
mereka melaksanakan kerjasama
eksporasi (explorasi JVs) konsolidasi
value chain dan rekrutmen best
talent.
c. Tahun 1990’an adalah fase going
international.
d. Tahun 2000’an adalah fase scale
and deversification, yaitu membuka
diri terhadap tenaga kerja asing (di
antaranya dari Indonesia) dan IPO
beberapa anak perusahaan untuk
meningkatkan GCG dan akses pasar
modal.
Pertamina Drilling Services Indonesia
(Anak Perusahaan Hulu) yang berdiri
sejak tanggal 13 Juni 2008 saat ini merupakan perusahaan
drilling terbesar di Indonesia, dengan jumlah aset 37
rig onshore dan pada tahun 2012 Total nilai aset US$
518,169,957, serta jumlah liabilitas US$ 353,469,386,
keberadaannya akan sangat berpengaruh dalam menunjang
target pertambahan produksi minyak mentah 200 MB
pada tahun 2014 bagi Direktorat Hulu, dan Direktur Hulu
juga menyampaikan bahwa PT PDSI merupakan urat nadi
Direktorat Hulu, untuk itu PDSI harus dibesarkan.
Untuk dapat membesarkan PDSI harus kita petakan
permasalahannya yaitu net working capital yang diprediksi
akan negatif pada tahun 2019 serta tingginya debt equity
ratio yang mencapai 215% pada tahun 2012”.
Net working capital diprediksi pada tahun 2019 akan
negatif dengan penjelasan :
1. Perencanaan investasi Non Bisnis Developmen (NBD)
yang dibiayai oleh dana PDSI, diatas dari target
laba ditahan, kondisi ini dapat dilihat pada anggaran
investasi NBD tahun 2013 sebesar US$ 48.001.681
sedangkan target laba hanya US$ 49.332.000. Jika
target keuntungan tercapai dan pembagian deviden sama
dengan tahun 2012 sebesar 10% serta target realisasi
investasi tercapai maka berpotensi akan menurunkan net
working capital sebesar US$ 3.602.881.
2. Pada tahun 2017 telah jatuh tempo pembayaran cicilan
pokok hutang PDSI ke Pertamina (Persero) sebesar
US$ 171.709.872 atau sekitar US$ 14309.156 (dengan
asumsi jangka hutang 12 tahun). Dan pada tahun
2018 diprediksi cicilan pokoknya adalah sebesar US$
23.847.943, jika pola investasi masih seperti sekarang

sehingga net working capital akan stagnan selama 20142016, maka akan diprediksi pada tahun 2018 net working
capital hanya sebesar US$ 4.412.918 sehingga dapat
dipastikan jika tidak ada tambahan modal segar pada
tahun 2019 net working capital akan negatif.
Penyebab dari permasalahan tersebut adalah :
1. Rendahnya produktifitas Rig dan mengakibatkan target
keuntungan tidak tercapai, kondisi ini bisa dilihat dari
target program 200K PT PDSI dalam artian bahwa seluruh
PDSI ditargetkan dapat mencapai 200 hari kerja di luar
standby dan moving (atau setara 54,8% produktifitas
HKO Rig) pada tahun 2013 aktualnya sd mei 2013 masih
belum tercapai, dimana target pendapatan Rig dan jasa
lainnya baru tercapai 81% secara proporsional.
2. Belum seimbangnya perencanaan investasi dengan
tingkat pertumbuhan keuntungan.
Dari catatan Direktur Hulu tersebut menginspirasi
penulis untuk memberikan masukan agar PDSI mampu
keluar dari masalah yang membelitnya
saat ini, dengan mengadopsi Fase
pengembangan Petronas.
PDSI pada tahun 2012 telah
mendapat jaminan untuk dapat ditunjuk
langsung oleh APH lain (EP, PHE,
PGE) melalui Permen BUMN No 15
tahun 2012, dan potensinya dapat
dilaksanakan di tahun 2013, sehingga
ada kesamaan fase pengembangan
Building the Fondation Petronas tahun
1970,an dengan PT PDSI tahun 2013.
Potensi Building the Fondation ini
yang harus kita jadikan momentum
bagi PDSI bahwa tahun 2013 awal
dari 4 fase pengembangan, yang
harus dioptimalkan. Hal ini sesuai
dengan arahan Direktur Hulu pada BOD Retreat PT PDSI
pertengahan Desember 2012, bahwa Permen BUMN No.15
tahun 2012 ini diharapkan hanya untuk 3 tahun, sebagai
modal bagi PT PDSI membangun pondasi yang kuat.
Berdasarkan kondisi tersebut, pada tahun 2016/2017 PT
PDSI sudah harus siap untuk menjadi Perusahaan terbuka
dan siap untuk IPO, sehingga sudah memasuki fase ke 4
dari Petronas yaitu fase scale and diversication, dan dalam
waktu 3-4 tahun vs petronas mencapainya dalam waktu
30 tahun.
Agar PDSI dapat mengimplementasikan 4 fase
pengembangan yang telah dilakukan Petronas maka
disarankan :
1. Untuk Penyusunan anggaran AFE 2014 PEP disusun
bersama antara PEP dan PDSI, sehingga produktifitas
Rig PDSI dapat lebih optimal,
2. Reevaluasi anggaran investasi tahun 2014 agar
dapat dilaksanakan secara project financing, dan
mengimplementasikan tahap ke 2 program Petronas
yaitu dengan membentuk Joint Venture, dengan
harapan dapat mempermudah pelaksanaan project
financing, sehingga prediksi net working capital negatif
di tahun 2019 dapat dihindari dan debt equity ratio
yang lebih dari 100% dapat diminimalkan, serta dapat
mendorong tercapai operation excellence dan going
international.
Demikian urun rembug atas respon catatan Diriktur Hulu,
dan saya yakin PT PDSI dapat mengatasi permasalahan
di atas, dan mampu melaksanakan 4 fase pengembangan
yang telah dilakukan oleh Petronas.•

JAKARTA (Investor Daily) - Pemerintah
berencana merevisi aturan penambah oktan
(octane booster) BBM, menyusul kian maraknya
peredaran produk tersebut di pasaran. Selain
itu, aturan yang berlaku saat ini dinilai sulit
diterapkan. “Banyak produk penambah oktan
impor yang ingin masuk ke pasar domestik,
sehingga pemerintah memerlukan standarisasi
baru. Kami akan membahas peraturan itu tahun
ini,” ujar Kepala Subbagian Bantuan Hukum
Migas Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM
Muhidin. Penambah oktan kini banyak digunakan
pemilik kendaraan bermotor, menyusul disparitas
harga RON 92 ke atas dan RON 88. Konsumen
bisa menggunakan penambah oktan untuk
meningkatkan kadar oktan Premium menjadi
setara Pertamax. Padahal, menurut Heru
Sutanto dari Asosiasi Industri Speda Motor
Indonesia, penggunaan penambah oktan
bensin sebenarnya merugikan konsumen,
karena akan merusak sejumlah komponen vital
kendaraan.•RIANTI OCTAVIA
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Dukung Optimalisasi Pengelolaan
dan Fungsi Panasbumi
Jakarta – PT Pertamina
(Persero) mengikuti ajang
“Indonesian International
Geothermal Convention And
Exhitbition” yang diadakan
oleh Indonesia Geothermal
Association (INAGA) pada
12-14 Juni 2013 di Jakarta
Convention Center.
Dalam acara pembukaan
pemaran tersebut, Rabu (12/6),
Wakil Presiden Boediono
bersama Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral,
Jero Wacik mengunjungi
booth Pertamina didampingi
oleh Direktur Hulu Pertamina
Muhamad Husen.
Muhamad Husen
menjelaskan, keikutsertaan
Pertamina dalam kegiatan
tersebut merupakan wujud
upaya bersama-sama untuk
mengdorong pemerintah

agar lebih serius dalam
meningkatkan pemakaian
panasbumi untuk menyokong
pemenuhan energi dalam
negeri.
“Seperti dikatakan Menteri
ESDM, ada 29 gigawatt
atau setara dengan 1.3 juta
barel minyak per hari. Jadi
kalau kita pakai, alangkah
menghematnya negeri ini
untuk pemakaian BBM,”
kata Muhamad Husen pada
kegiatan yang diikuti oleh
oleh 500 partisipan di bidang
geothermal itu.
Indonesia mempunyai
cadangan terbesar energi
panas bumi di dunia, namun
pengerjaan proyeknya belum
maksimal. Padahal, panas
bumi salah satu energi yang
bersih dan berkelanjutan.
Wakil Presiden Boediono
meminta pemerintah pusat
dan daerah untuk terus
mendorong peningkatan
panas bumi sebagai energi
baru dan terbarukan.

Foto : WAHYU NUGRAHA

Aturan Penambah Oktan
BBM akan Direvisi
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Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen menjelaskan tentang diversifikasi energi
di Indonesia kepada Wakil Presiden Boediono dan Menteri ESDM Jero Wacik.

Saat ini, dari 58 wila
yah kerja panas bumi baru
9 yang sudah dalam tahap
pembangunan, 37 wilayah
kerja masih belum me
nunjukkan gerakan signifikan,
dan 12 proyek jalan ditempat.
“Masalahnya macam-macam
dan harus diatasi bersama.
Kita hilangkan bottlenecking
dengan kerja sama,” ucap
Boediono.
Dalam kesempatan

tersebut, PT Pertamina Geo
thermal Energy (PGE) bersama
Kementerian Kehutanan
menandatangani kesepakatan
bersama pembangunan pusat
konservasi Elang Jawa di
kawasan Kamojang, Garut,
Jawa Barat. Sebagai sumber
daya yang ramah lingkungan
keberadaan geothermal
dapat mendukung ekosistem
alam, salah satunya Elang
Jawa.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Delegasi Indonesia’s Oil and Gas
Partnership Program Kunjungi Pertamina
JAKARTA - Fungsi Investor
Relations menerima kunjungan
delegasi Indonesia’s Oil and
Gas Partnership Program
2013 yang berkunjung ke
Kantor Pusat Pertamina.
Rombongan yang dipimpin
N i t a Wa r t i n i ( D i re k t o r a t
Pembinaan Program – Ditjen
Migas) diterima VP Investor
Relations Achmad Herry
Syarifuddin di Kantor Pusat
Pertamina, (11/6).
Achmad Herry melihat
kesempatan ini sebagai
ajang untuk saling tukar
menukar informasi, berbagi
ilmu, mengenal perusahaan
masing-masing dan melaku
kan pembicaraan bisnis. ”Se
perti yang sekarang kita laku
kan adalah dengan Belarusia
dan Kuwait,”kata Herry.
Nita menjelaskan, program
ini sudah yang keempat kalinya
diselenggarakan. “Program ini
tujuannya untuk membangun
networking dan hubungan
bangsa Indonesia dengan
negara-negara yang punya
cadangan minyak,”kata Nita.

Foto : PRIYO WIDIYANTO

RESUME
PEKAN INI

Dengan penjajakan
awal seperti ini, diharapkan
negara-negara tersebut jadi
lebih mengenal Indonesia,
khususnya potensi bisnis
minyak dan gasnya.
Dalam kesempatan itu,
VP Corporate Strategic
Planning Gigih Prakoso
memaparkan tentang bisnis
minyak dan gas di Indonesia,
khususnya yang dilakukan
Pertamina. Dilanjutkan de
ngan Ricky Adi Wibowo (UTC/
Upstream Technology Center)
yang memaparkan aktivitas
UTC. Serta Siarhei Sivukha
(Belorusneft, BUMN minyak

dan gas Republik Belarus).
Program yang diseleng
garakan Ditjen Migas ini diikuti
17 peserta yang datang dari
16 negara. Ke-16 negara
tersebut antara lain Irak,
Nigeria, Mexico, Thailand,
Suriname, Uganda, Kenya,
Mynamar, Papua New Ginea,
Kamboja, Mozambik, Belarus,
Timor Leste, Sudan, Yaman
dan Kuwait.
Program berjalan dari 9
Juni sampai 22 Juni 2013.
Mereka berkunjung ke fasilitas
Pertamina seperti Plaju,
Prabumulih dan Cepu.• URIP
HERDIMAN KAMBALI
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Penutupan Pelatihan
Pengajar PAUD
se-Kecamatan Koja
JAKARTA – Empat siswa PAUD (Pendidikan
Anak Usia Dini) Flamboyan menyiapkan media
tanam di kelas sentra sains yang dibimbing oleh
para pengajar yang merupakan rangkaian bagian
acara penutupan rangkaian pelatihan pengajar
PAUD se-Kecamatan Koja di Aula Tenaga Kerja
& Transmigrasi, Koja, Jakarta pada (14/6).
Melalui program CSR Pendidikan, Pertamina
bekerja sama dengan KSPA (Kelompok Sosial
Pecinta Anak) Universitas Negeri Jakarta
memberikan pelatihan kepada 43 pengajar
yang diadakan dari bulan Maret-Juni 2013.
Para pengajar yang berdomisili di kecamatan
Koja ini mendapatkan 11 kali pelatihan yang
dilaksanakan setiap jumat satu minggu sekali
dan pada hari Sabtu para pengajar mendapatkan
pelatihan tambahan ekstrakurikuler.
Pada penutupan pelatihan yang mengangkat
tema “Meningkatkan Kompetensi Pengajar
PAUD Melalui Pelatihan” tersebut, para siswa
yang diwakili oleh PAUD Flamboyan yang
menjadi PAUD binaan dari Marketing Operation
Region III mendapatkan pengajaran yang
dibagi ke dalam beberapa kelas, seperti Bahasa
Matematika, Sentra Sastra Sains, Fun Cooking,
Sentra Art & Craft.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan para pengajar
PAUD. “Kami berharap, pelatihan ini dapat
meningkatkan kemampuan para pengajar
PAUD. Selain itu, mereka juga dapat memberikan
motivasi kepada para pengajar lain, sehingga
program ini dapat berlanjut ke depannya dengan
lebih baik lagi, ” ujar Fajri, Assisten Community
Development Marketing Operation Region
III.•PRIYO WIDIYANTO

JAKARTA - P e r t a m i n a
meraih enam penghargaan
dalam malam apresiasi CSR
Award 2013 yang diadakan
Koran Sindo, pada Senin
(24/6) di Ballroom Hotel Ritz
Carlton, Jakarta. Pergelaran ini
merupakan yang ketigakalinya
sejak 2011.
Keenam penghargaan
tersebut diraih Pertamina
bersama dengan lima unit
anak usahanya, meliputi PT
Pertamina (Persero) dengan
program Sentra Pemberdayaan
Tani Optmalkan Produk Lokal
Unggulan; BOB PT Bumi Siak
Pusaka – Pertamina Hulu
dengan program Program
LBD Lahirkan Pengusaha
Sukses; JOB P-PEJ dengan
program Kehadiran JOB
P-PEJ Mengubah Wajah
D e s a Te r t i n g g a l ; P H E –
WMO dengan Program
Berkelanjutan Ciptakan
Kemandirian Masyarakat;
Pertamina EP dengan
program Pertamina EP Tum
buh Bersama Masyarakat
Bunyu; serta PHE – ONWJ

Foto : KUNTORO

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Pertamina Berjaya di CSR Award

Enam penghargaan dalam CSR Award 2013 diberikan Koran Sindo kepada Pertamina dan lima unit anak usahanya.

dengan program Berdayakan
Anak Jalanan dengan Pela
tihan Keterampilan.
Acara dihadiri Menteri
Pemberdayaan Perempuan
& Perlindungan Anak Linda
A g u m G u m e l a r, S e k j e n
Kementerian Sosial Toto
Utomo Budi Santosa, Deputi
V M e n k o K e s r a Tu n a s
Dwidharto, Dirut PT Media
Nusantara Informasi (MNI,
penerbit Koran Sindo) Priscilla

berkorban untuk perubahan,
dan yang terpenting adalah
mau menyumbangkan pemi
kirannya untuk kemajuan
bangsa dan negara,” ujarnya.
Bagi Pertamina, ini meru
pakan sebuah bukti bahwa
kontribusi positif Pertamina
dan anak usahanya dalam
meningkatkan kualitas hidup
masyarakat di sekitar wilayah
operasi juga diakui oleh stake
holder.• URIP HERDIMAN KAMBALI

TBBM Pematangsiantar Peduli Lingkungan
PEMATANGSIANTAR -

Marimbun.

kepedulian, pengelolaan dan

bibit tanaman Sirsak

Dalam rangka mewujudkan
pelestarian lingkungan hidup,
Terminal BBM Pematang
siantar membantu pengadaan

bibit tanaman Sirsak
sebanyak 8.000 batang yang
diserahkan ke Pemerintah
kota Pematangsiantar
melalui Badan Lingkungan
Hidup Pematangsiantar
dan Kecamatan Siantar

Acara penyerahan
tersebut dilakukan oleh
Operation Head Terminal
BBM Pematangsiantar
Suwardi kepada Walikota
Pematangsiantar Hulman
Sitorus di Kecamatan Siantar
Selatan pada 14 Juni 2013,
disaksikan oleh Kepala
BLH Pematangsiantar, para
Kepala Dinas, Camat dan

Peserta Pertamina Soccer Stars Palembang Antusias
PALEMBANG - Sebanyak 500 peserta usia di bawah
14 dan 16 tahun antusias jalani seleksi tahap pertama
Pertamina Soccer Stars di Bumi Sriwijaya Palembang, pada
(29/6). Mereka akan bersaing memperebutkan jatah 8-9
orang yang akan ikut Pertamina Soccer Camp September
nanti di Bandung.
Agus Mashud Brand Management Manager Pertamina
Jakarta yang juga selaku penanggung jawab Pertamina
Soccer Stars mengatakan, target 500 peserta sudah tercapai
pada (28/6). Dia tidak mengira sejak pagi sudah banyak
peserta yang antre mengikuti seleksi. Bahkan ada 21 orang
peserta yang berasal dari Lampung. Ini menandakan gairah

Airin, serta perwakilan dari
27 perusahaan yang meraih
penghargaan CSR Award
Koran Sindo 2013.
Priscilla Airin mengatakan,
CSR Award Koran Sindo ini
bermaksud untuk memberi
inspirasi kepada orang-orang
yang mau melakukan sesuatu
demi bangsa dan negara.
“Kami ingin membangun
generasi yang tidak takut
akan perubahan, mau

pesepak bola muda di Sumatera, khususnya Palembang
sangat tinggi.
Tahap seleksi Pertamina Soccers Stars dipandu langsung
oleh tim olahraga Universitas Negeri Jakarta yang direkrut
khusus untuk menyeleksi peserta secara fair. Peserta
terbaiklah yang akan lolos tanpa ada intervensi dari pihak
manapun.
Seluruh peserta yang lolos tiap zona dari 5 kota lainnya
akan ikuti Pertamina Soccer camp di Bandung selama satu
minggu. Mereka nantinya akan diseleksi menjadi 24 pemain
saja untuk mendapatkan beasiswa pada Pertamina Soccer
School selama tiga tahun.•PTM

atau yang dikenal dengan

Lurah setempat.
Dalam sambutannya
Walikota Pematangsiantar
Hulman Sitorus mengatakan
bahwa tanaman pohon
sirsak menjadi pilihan bagi
kota Pematangsiantar
karena disamping dapat
menghijaukan

kota,

t a na m a n t e r se but jug a
menghasilkan buah yang
dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat. “Kami sangat
mengapresiasi upaya TBBM
Pematangsiantar yang telah
membantu pengadaan bibit
pohon sirsak,” ujar Hulman.
Setelah acara penyerahan
bibit pohon dilanjutkan
dengan penanaman bibit
pohon sirsak oleh Walikota
Pematangsiantar, dilanjutkan
oleh OH Terminal BBM
Pematangsiantar, para kepala
dinas, Camat dan Lurah
serta warga masyarakat.
Bantuan bibit pohon tersebut

PKBL.
Di kesempatan ter
pisah

OH

Te r m i n a l

BBM Pematangsiantar
menyatakan, setiap tahun
Pertamina tetap berupaya
untuk menggulirkan bantuan
kepada masyarakat di
sekitar lokasi operasional
perusahaaan. Hal ini terkait
dengan upaya Pertamina
dalam rangka mendukung
program keanekaragaman
hayati sebagai salah satu
syarat untuk mencapai
prestasi PROPER (program
pengelolaan Lingkungan
dan kepeduliannya terhadap
masyarakat disekitar lokasi
operasional Perusahaan).
Selama

2

tahun

b e r t u r u t - t u r u t Te r m i n a l
BBM Pematangsiantar
telah mendapatkan prestasi
Proper Hijau dan tahun ini
ditargetkan untuk mencapai

berasal dari Small Medium

P ro p e r E m a s . • M ARKETING

Entreprener and Social

OPERATION REGION I

Responsibility (SME&SR)

DINAMIKA
TRANSFORMASI

1. JAM KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT *) :

No. 27

Tahun XLIX, 8 Juli 2013

6

No. 27

DINAMIKA
TRANSFORMASI

Tahun XLIX, 8 Juli 2013

Pencapaian KPI Shared Knowledge Sharing :

7

Pertamina : The Best BUMN for Corporate
Innovation Culture & Management!

Cermin Perusahaan Kelas Dunia?

Judul tulisan di atas mungkin terdengar terlalu ekstrim. Akan tetapi, melihat realitanya Pertamina
yang memiliki visi menjadi “Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia” masih perlu kerja keras dalam
mengelola pengetahuan perusahaan. Mengapa? Pertanyaan itu bisa terjawab dari pencapaian yang
mengenaskan dalam realisasi Shared KPI Knowledge Sharing triwulan II tahun 2013.

Pertamina kembali membuktikan kredibilitasnya sebagai BUMN terbesar di Indonesia.
Tidak hanya berhasil menjadi penyumbang deviden terbesar bagi Negara, Pertamina berhasil
menunjukkan diri sebagai BUMN selalu berinovasi dalam upaya peningkatan proses maupun
kinerjanya.

Target pengumpulan aset pengetahuan ini bukan bertujuan untuk menambah beban tugas
KOMETer. Sistem didesain untuk mempermudah KOMETer mendapatkan pengetahuan dan
pengalaman yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaannya. Perubahan visi Perusahaan
menimbulkan konsekuensi timbulnya gap antara “pengetahuan yang dimiliki” dan “pengetahuan
yang seharusnya dimiliki.”

Pertamina dianugerahi tiga penghargaan terhadap hasil inovasinya dalam event
penganugerahan BUMN Innovation Expo & Award 2013 pada 27 Juli 2013. Penghargaan
tersebut meliputi:
1. “The Best Product Innovation of Energy & Mining Sector” diberikan kepada
Pengembangan Produk Low Sulphur Waxy Residue (LSWR) V-500
2. “The Best Technology Innovation of Energy & Mining Sector” diberikan kepada Treated
Destilated Aromatic Extract
3. “The Best Corporate Innovation Culture & Management” diberikan kepada Pertamina
untuk keberhasilannya mengelola Inovasi Perusahaan
Penghargaan “The Best Corporate Innovation
Culture & Management” merupakan penghargaan
besar bagi seluruh Insan Mutu Pertamina karena telah
berpartisipasi aktif dalam mengelola kegiatan inovasi dan
improvement (Continuous Improvement Program – CIP)
di Perusahaan.
Tidak hanya itu, kemampuan mengintegrasikan
kegiatan CIP dengan pilar utama lainnya (Standardization
Management / SM, Knowledge Management / KM dan Quality Management Assessment / QMA)
mampu mendukung pencapaian
kinerja Perusahaan.
Jajaran Manajemen yang Hadir pada BUMN Innovation Award 2013

!

Di dalam perjalanannya, sampai dengan 30 Juni 2013, hanya 3 (tiga) Direktorat/ Fungsi yang
telah mencapai target Triwulan II Shared KPI Knowledge Sharing. Terima kasih kepada Direktorat
Finance dan General Affairs serta Fungsi Legal Counsel atas kontribusinya dalam sharing knowledge
yang telah diberikan. Hanya 4 (empat) Fungsi/Direktorat yang memiliki performance lebih dari 50%,
sedangkan 5 (lima) Fungsi/Direktorat memiliki performance di bawah 50%.
Berdasarkan hasil tersebut jadi muncul slogan baru seperti slogan yang dapat dilihat di Kantor
Pusat Pertamina dalam seminggu belakangan ini, “Visi bagus dengan Aset Pengetahuan minim?!?!”
Target Triwulan II untuk upload aset pengetahuan sejumlah 10% dari total Pekerja di Fungsi memang
belum tercapai. Masih ada kesempatan berikutnya bagi Direktorat dan Fungsi lain yang belum
mendapatkan status hijau.

Realisasi Shared KPI Knowledge Sharing Triwulan II Tahun 2013

Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apakah target yang ditetapkan terlalu tinggi untuk
perusahaaan kelas dunia? Sebagai referensi, SK Energy Korea yang notabene tidak lebih besar
dibandingkan Pertamina, mereka dapat mengumpulkan 250 (duaratus limapuluh) aset pengetahuan
per harinya. Pertamina dengan target 3000 (tigaribu) aset pengetahuan selama 1 (satu) tahun dapat
diselesaikan dalam 12 (duabelas hari) atau +2 minggu di SK Energy Korea.
Selain laporan yang disampaikan secara periodik oleh Tim KOMET kepada Pejabat dan PIC
pemegang shared KPI knowledge sharing, Tim KOMET dengan program K.O.L.I.N.G alias KOMET
Keliling selalu siap untuk menfasilitasi permintaan sosialisasi bagi fungsi yang membutuhkan
pembahasan lebih lanjut mengenai Formula Aset Pengetahuan KOMET. Segera kontak Tim KOMET
melalui servicedesk KOMET (ext. 6666 -5) dan email di KOMET@pertamina.com apabila membutuhkan
sosialisasi dari Tim KOMET.

Seluruh penghargaan yang
diterima juga membuktikan
bahwa Insan Mutu Pertamina
memiliki kapabilitas dan rasa
percaya diri dalam mengelola
bisnis Perusahaan dan
menyongsong aspirasi 2025.

Kunjungan Menteri BUMN – Dahlan Iskan pada Booth Pertamina

!

Beberapa stakeholder
Perusahaan memberikan apresiasi dan pujian atas prestasi Insan Mutu tersebut. Berikut kita
simak beberapa testimoni yang diterima Fungsi Quality Management:
• Terima kasih atas dukungan BOD, BOC dan Manajemen Puncak terhadap kegiatan CIP /
inovasi / QM sehingga Pertamina mampu mendapatkan penghargaan Menteri BUMN (Faisal
Yusra – Quality Management Manager).
• Turut bersyukur seraya mengucapkan selamat meraih predikat perusahaan inovatif terbaik.
Wujud kesungguhan Insan Mutu Pertamina. Semoga tercatat sebagai amal mulia. Bravo
Pertamina! (Sugiharto – Komisaris Utama).
• Selamat dan sukses untuk Tim Quality Management Pertamina (Andri T. Hidayat – Direktur
Keuangan).
• Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Semoga menjadikan perusahaan
kita dapat mencapai visi dan misinya (Chrisna Damayanto – Direktur Pengolahan).
• Congratulation untuk Insan Mutu Pertamina! Ini sebuah prestasi yang membanggakan dan
sekaligus pengakuan atas kerja keras Insan Mutu Pertamina dan stakeholders (Hanung Budya
– Direktur Pemasaran dan Niaga).
• Selamat untuk semua Pekerja Pertamina dan Anak Perusahaan! Spesial untuk teman-teman
komunitas mutu (Luhur Budi Djatmiko – Direktur Umum).
Mari Kita tingkatkan partisipasi dan kontribusi Kita kepada Perusahaan melalui kegiatan
perbaikan berkelanjutan di seluruh bidang pekerjaan.
Insan Mutu! Semangat… Hebat…!!!
Pertamina! Jaya… Jaya… !!!
oleh Susanti Chandra - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Mari tetap dukung budaya berbagi pengetahuan di Pertamina dengan terus terlibat aktif dalam
berbagai aktivitas KOMET.
The more you share, The more you get!!! Let’s share knowledge!!!
oleh Shynta Dewi - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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PWP PEP Aset I Field Pangkalan Susu
Santuni 50 Kaum Dhuafa

Horeeee.. Libur telah tiba, saatnya
liburan bersama keluarga. Namun untuk
Ibu serta Ayah yang baru saja mempunyai
bayi berumur 6 bulan ke atas liburan bisa
jadi sesuatu hal yang menyenangkan
namun menjadi merepotkan. Karena pada
saat 6 bulan bayi mulai diberikan Makanan
Pendamping ASI (MPASI), bisa saja Ayah dan
Ibu memberikan makanan instan yang ada di
supermarket, namun memberikan makanan
bayi rumahan alangkah lebih baiknya.

Sani Budi Santoso Syarif
Jadi Ketua PWP RU VI Balongan

Buku ini ditulis dnegan bahasa ringan
yang lucu sehingga tidak membosankan,
aneka resep untuk travelling juga tersedia.
Penulis berharap dengan adanya buku ini
meringankan bawaan peralatan masak Ayah
dan Ibu saat jalan-jalan. Selamat membaca
dan semoga walaupun pergi jalan-jalan
jauh bersama bayi, dan walaupun pergi
jauh bersama bayi, kita tetap bisa menjaga
makanannya tetap alami sehingga selalu
sehat.• PERPUSTAKAAN

Foto : RU VI BALONGAN

Balongan - Persatuan Wanita Patra (PWP) Wilayah RU VI
Balongan, pada (8/5) lalu mengadakan Serah Terima Jabatan
Ketua PWP. Sertijab ini dihadiri oleh pengurus serta anggota
PWP RU VI Balongan. Ketua PWP yang sebelumnya dijabat oleh

Neva Masputra Agung, kini resmi dijabat oleh Sani Budi Santoso
Syarif.
Ketua PWP Pusat Mariam Chrisna Damayanto yang hadir
menyaksikan serah terima jabatan tersebut mengatakan, serah
terima ini merupakan dinamika dari suatu organisasi yang saling
membutuhkan. Tujuannya, untuk melakukan pembinaan kepada
seluruh pengurus dan anggota sehingga terbentuk rasa persatuan
dan kesatuan, setia kawan, senasib dan sepenanggungan.
“Semoga ketua PWP yang baru dapat menjalankan tugasnya
dengan baik dan dapat melanjutkan program-program kegiatan
PWP RU VI Balongan bersama pengurus dan anggotanya,” ujar
Maiam.
Mariam juga berharap, para pengurus dapat terus meningkatkan
kegiatannya di wilayah Balongan tanpa meninggalkan tugas utama
dalam mengurus keluarga dan mendampingi suami.•RU VI

PWP Adakan Seminar Kemandirian
untuk SMU Panti Asuhan
JAKARTA – Motivator Ainy Fauziah memberikan motivasi di
depan siswa setingkat SMU yang merupakan rangkaian bagian
acara Program Bina Lingkungan yang digelar oleh Persatuan
Wanita Patra & YPKP (Yayasan Pendidikan dan Keterampilan
Patra) bekerja sama dengan PKBL Pertamina Di Gedung PWP,
Simprug, Jakarta, pada Kamis (27/6).
Acara yang mengangkat tema “Menggalang Motivasi Menuju
Kemandirian Menjadi Putera Bangsa Terbaik” ini diikuti oleh
sekitar 300 siswa panti asuhan setingkat SMU se-Jabodetabek
yang diundang oleh 8 direktorat. Hadir pada acara ini Ketua PWP
Pusat Dwi Muhamad Husen, pendamping YPKP Frida Hanung
Budya dan perwakilan dari PKBL Yuni Agus.
Seminar kali ini dibagi menjadi tiga sesi, sesi pertama
merupakan penjelasan mengenai penyalahgunaan narkotika
yang dibawakan oleh perwakilan dari BNN Eva Fitri Yuanita. Sesi
kedua mengenai entrepreneurship dijelaskan oleh pembicara
Wirasno selaku pelaku usaha yang mengajak para siswa untuk
dapat menyiapkan masa depan dan menyiapkan mental untuk

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Adapun hal yang perlu disiapkan oleh
Ayah dan Ibu sebelum berangkat jalan-jalan
yaitu lama bepergian (berpengaruh berapa
banyak persediaan makanan yang harus
dibawa), lama perjalanan (berpengaruh
dengan jumlah makanan yang ditenteng),
tempat menginap (pengaruh dengan jenis
perangkat yang dibawa), ketersediaan
(kulkas di tempat menginap), bisakah
menggunakan (alat-alat elektronik di tempat
menginap), mencari info (soal supermarket
atau pasar terdekat di tempat menginap
uhntuk belanja makanan segar).

Di buku ini juga diberikan daftar peralatan
MPASI yang dapat dibawa, serta disebutkan
juga kekurangan dan kelebihannya, yaitu ;
1. Cooler Box ( bisa membawa makanan
beku bayi dari rumah, kokoh tidak mudah
bocor, namun yang jadi pertimbangan
berat), 2. Thermal Bag (biasanya digunakan
sebagai tempat ASIP, ringan dan tidak
makan tempat namun daya tahan tidak
sebaik cooler), 3. Ice Gel (mempertahankan
suhu dalam cooler box/thermal bag, namun
dalam keadaan beku jadi berat dan tidak
lentur), 4. Baby Cubes (menyimpak stok
makanan perporsi agar tidak terkontaminasi
bahan makanan lain), 5. Termos makan
(makanan tetap hangat selama beberapa
jam, kalau salah penyimpanan, makanan
dapat berbau), 6. Slow Cooker (lebih mudah
memasak, dapat ditinggal, namun berat
dan perlu packing ekstra), 7. Kompor listrik
kecil (namun perhatikan kapasitas listrik
yang cukup besar), 8. Mini Food Processor
(menghaluskan makanan dengan cepat,
namun agak memakan tempat), 9. Travelling
High Chair ( ada yang terbuat dari plastik dan
bisa dilipat, ada juga yang dari kain).

Foto : PEP ASET I FIELD PANGKALAN SUSU

Pangkalan Susu – Memperingati HUT ke-13, Persatuan Wanita
Patra (PWP) Field Pangkalan Susu memberikan bantuan peralatan
sekolah untuk 50 orang anak yatim dan kurang mampu di sekitar
Kecamatan Pangkalan Susu.
“Dengan tema Semangat PWP Kembangkan Jiwa
Kepemimpinan, Kreatifitas dan Sportifitas, kita harus mampu untuk
membina keluarga, organisasi dalam kehidupan bermasyarakat,”
ucap Ketua PWP Pangkalan Susu Risnul Wathan. Menurutnya,
anggota PWP harus menjadi pemimpin bagi dirinya dan panutan
bagi putera-puterinya. “Kita harus bisa mendidik dan mengarahkan
mereka agar menjadi pemimpin masyarakat,” pesannya menutup
sambutan. Hadir dalam acara tersebut, Field Manager Rizal Risnul
Wathan beserta tim manajemen.•PEP FIELD PANGKALAN SUSU

Judul Buku : MPASI (Makanan
Pendamping ASI) Travelling Cihuy!
Penulis : Dian Prima & Yudith Mangiri
Penerbit : m&c
Kolasi : 55p/il/18cm

Buatlah daftar menu selama bepergian,
pastinya terlihat merepotkan tapi sangat
berguna sekali. Tanpa rencana menu, liburan
bakal kacau balau dan malah bikin kerjaan
baru di tempat liburan. Kita bisa mengatur
seberapa banyak bahan makanan yang
akan kita bawa, jadi enggak perlu satu kulkas
yang kita bawa. Di buku ini juga kasih tips
membungkus makanan supaya tidak mudah
busuk ; 1. Buah-buahan seperti avokad dan
pisang dibawa tanpa dikupas kulitnya, 2.
Gunakanlah vacuum pack agar bahan segar
lebih lama, 3. Bawa daging dalam keadaan
matang.
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dapat mandiri di kemudian hari. Dan yang terakhir diisi oleh
motivator Ainy Fauziah yang memberikan motivasi siswa untuk
menemukan dan menggali potensi yang ada didalam diri.•PRIYO
WIDIYANTO

POSISI

KRONIKA
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Senior Vice President
Upstream Business DEvelopment
Direktorat PIMR

JAKARTA – Bertempat di Lantai M, Gedung Utama Kantor
Pusat Pertamina, Senin (17/6) berlangsung Rapat Koordinasi
Program Peningkatan Produksi Pertamina EP antara Pertamina
dengan Kementerian BUMN dan SKK Migas. Hadir dalam
rakor tersebut antara lain Menteri BUMN Dahlan Iskan, Direktur
Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Kepala SKK Migas
Rudi Rubiandini. Hal yang dibahas mengenai pedoman kerja
program percepatan peningkatan produksi Pertamina EP 200K
yang menyangkut model bisnis/kontrak, seleksi mitra, pemilihan
lapangan, baseline production, pengadaan barang dna jasa,
SDM dan perihal perijinan.•PRIYO WIDIYANTO

Foto : kntoro

Foto : PRIYO WIDIYANTO

denie s. tampubolon

Pengajian Bulanan
Badan Da’wah Islam

dadik pribadi

President Director PT Patra SK

JAKARTA – K.H Anwar Sanusi menyampaikan ceramahnya di
depan para pekerja Pertamina pada pengajian bulanan Badan
Da’wah Islam yang diselenggarakan di lantai M, Gedung Pusat
Pertamina, Jakarta, pada (23/5). Dalam kesempatan kali ini Anwar
Sanusi menyampaikan materi bertema “Kebersihan Jiwa Dalam
Islam”. Ia menjelaskan, kebersihan harta, kebersihan pikiran dan
kebersihan perbuatan menuntun kita dalam ketenangan hidup.
“Perasaan gelisah dan timbulnya penyakit hati seperti nafsu
amarah disebabkan karena perbuatan dosa, rezeki yang tidak
berkah dan makanan yang tidak halal,” paparnya.•PRIYO WIDIYANTO

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : kntoro

Foto : KUntoro

Pembahasan Peningkatan
Produksi Migas Pertamina

mahmudun

MySAP Financial Expert
Corporate Shared Service

Foto : kntoro

Foto : kntoro

lukman sjaifullah
Upstream/Corp Application
Development Manager
Corporate Shared Service

ASep budiman

ICM Project Coordinator
Corporate Shared Service

ch. susianti abd

Upstream & Corp Relationship
Management Manager
Corporate Shared Service

JAKARTA - Tidak melulu memamerkan hasil riset dan proyek, dalam
Research and Development Expo 2013 juga menyuguhkan sederet
hiburan menarik yang dibanjiri berbagai hadiah spektakuler. Sejumlah
hadiah menarik diberikan kepada para peserta, termasuk door prize
berupa macam-macam gadget serta grand prize sebuah sepeda motor
samsung bagi mereka yang beruntung.•URIP HERDIMAN KAMBALI

Foto : WAHYU NUGRAHA

Foto : kntoro

Hujan Door Prize dan Grand Prize
di R & D Expo
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PGE Kerja Samakan Wilayah Kerjanya
JAKARTA - PT Pertamina
Geothermal Energy (PGE)
menggelar pertemuan
dengan Chevron Geothermal
Indonesia Ltd. (Chevron)
untuk membahas kerja sama
dalam bidang panasbumi di
wilayah kerja yang ditawarkan
Pertamina, di XXI Club,
Jakarta, pada Rabu (19/6).
Pertemuan dibuka
Direkt ur Perencanaan dan
Pengembangan PGE Khairul
Rozaq, dan dihadiri jajaran
manajemen PGE maupun
Chevron yang dipimpin Paul
Mustakim.
Rozaq menyatakan, tu
juan PGE menyinergikan
area-areanya dengan pihak
lain untuk mempercepat
(akselerasi) pengembangan
panasbumi di Indonesia,

daripada harus menggarap
sendiri. Dari sinergi tersebut,
dominasi PGE tetap ada dan
risiko dari kegiatan bisnis
tersebut dapat ditanggung
bersama.
Rozaq menjelaskan,
a d a 9 a re a y a n g a k a n
dikerjasamakan. Chevron
tertarik dengan WK Hulu
Lais (area Hulu Lais dan area
Tambang Sawah), serta WK
Sungai Penuh (area Sungai
Penuh dan area Semurup).
Bila di masa lalu bentuk
kerja samanya adalah JOC
(Joint Operating Contract)
dimana WKP milik PGE,
sementara partner yang
mengoperasikan dan
berinvestasi. Sedangkan
PGE hanya memperoleh
management fee. “Nah, kalau

Foto :PRIYO WIDIYANTO

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN
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kontrak nanti, PGE akan ikut
masuk ke dalam. Jadi kita
juga akan ikut bekerja,”kata
Rozaq.
Sementara Paul Mustakim
dari Chevron mengatakan,
bahwa kerja sama ini
bukanlah yang pertama
dilakukan antara kedua belah
pihak. Sebelumnya, mereka

sudah bekerja sama di Salak
dan Derajat, ketika masih
menggunakan nama Unocal.
“Spiritnya masih bisa kita
pakai. Tentunya dengan spirit
baru, model baru,”ujar Paul.
Selain dengan Chevron,
PGE juga akan bekerja
sama dengan EDC dan Star
Energy.•URIP HERDIMAN KAMBALI

KARAWANG - Sebagai
bentuk kepedulian terhadap
kesehatan masyarakat di
sekitar wilayah operasi,
PT. Pertamina Hulu Energi
Offshore North West Java
(PHE ONWJ) menggandeng

Foto : PGE

•

Kick Off Implementasi OHSAS 18001:2007
PGE Area Lahendong

LAHENDONG - Jajaran manajemen dan direksi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) berkomitmen
untuk pencapaian sertifikasi OHSAS 18001:2007 di PT PGE Area Lahendong. Rencananya sistem
OHSAS 18001:2007 ini akan diintegrasikan dengan ISO 14001:2004 yang telah disertifikasi pada
tahun 2012. Untuk mencapai sertifikasi OHSAS 18001:2007, dibentuk tim yang bekerja berdasarkan
project plan yang telah disepakati bersama antara PGE Area Lahendong dengan K3LL&MM PGE
Pusat. Gap assessment dilakukan untuk memetakan kondisi aktual perusahaan, sehingga dapat
dilakukan perbaikan untuk memenuhi persyaratan OHSAS 18001:2007. Kick off implementasi sistem
ini dilakukan pada (30/5) melalui penandatanganan bersama antara PGE Area Lahendong dengan
K3LL&MM PGE Pusat. Diharapkan dengan impelemntasi dan sertifikasi OHSAS 18001:2007, akan
tercipta budaya kerja yang sadar akan K3 seluruh insan PGE Area Lahendong.•PGE AREA LAHENDONG

Fakultas Kesehatan Masya
rakat Universitas Indonesia
(FKM UI) dalam program
Desa Binaan di Desa Tanjung
Sedari, Karawang, Jawa
Barat.
Program tersebut
melibatkan staf pengajar
FKM UI, Departemen Sosial
Masyarakat BEM IM FKM
UI, berkoordinasi dengan
Himpunan Mahasiswa
Departemen (Epidemiologi,
Biostatistik, Kesehatan
dan Keselamatan Kerja,
Kesehatan Lingkungan,
Pendidikan Kesehatan dan
Ilmu Perilaku, Administrasi
Kebijakan Kesehatan, dan
Gizi) sekaligus sebagai
sarana dunia akademis untuk
menerapkan ilmu kesehatan
masyarakat di daerah
tersebut.
“Kesehatan adalah ke
butuhan utama bagi manusia.
Kurangnya kesadaran
masyar akat Desa Tanjung
Sedari terhadap masalah
kesehatan, telah menarik
minat FKM UI untuk bekerja
sama dengan PHE ONWJ
dalam upaya meningkatkan
mutu kesehatan masyarakat
di daerah tersebut,” ujar Com
munity Development Manager
Sudaryoko.
Kegiatan tersebut renca

Foto : PHE ONWJ

PHE ONWJ-FKM UI Tingkatkan
Kesehatan Masyarakat Sedari

Perjanjian Kerja Sama antara pihak PHE ONWJ yang diwakili oleh Endah Zahroti
sebagai Sr. Manager HR & Relations dan Dekan FKM UI Bambang Wispriyono.

nan ya dilaksanakan dalam
kurun waktu satu tahun,
berupa pengumpulan data dan
pengaturan prioritas program
yang melibatkan masyarakat
dan institusi lokal. Kegiatan
tersebut akan dievaluasi
berdasarkan indikator
keberhasilan yang ditetapkan
sebagai pembelajaran untuk
pelaksanaan program
serupa.
Terkait hal tersebut,
pada Rabu, 29 Mei 2013
dilaksanakan Perjanjian Kerja
Sama antara pihak PHE

ONWJ yang diwakili oleh
Endah Zahroti sebagai Sr.
Manager HR & Relations
dan Dekan FKM UI
Bambang Wispriyono. Acara
penandatanganan dilanjutkan
dengan talkshow yang
akan membahas mengenai
program kerja Desa Binaan
ini, mencakup mekanisme,
timeline, output, serta
memberikan pemahaman
mengenai program community
development, serta peran ahli
kesehatan masyarakat dalam
kegiatan ini.•PHE ONWJ
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Foto: PRIYO WIDIYANTO

Joint Planning Session Downstream
Relationship Management 2013

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memberikan applaus kepada anak perusahaan yang mendapat penghargaan
The Best Annual Report 2012 dalam APSA 2013.

APSA 2013 :
Entrusted With The New Energy
optimistis dan yakin bahwa
peluang untuk meningkatkan
kinerja baik finansial maupun
anak perusahaan Pertamina
masih sangat terbuka lebar,”
tegasnya.
Untuk itulah, ke depan,
Karen sangat mendorong
seluruh anak perusahaan
Pertam ina mampu mencip
takan inisiatif-inisiatif bisnis
yang baru maupun dalam
rangka improvement bisnis
eksisting. “Namun inisiatif
ini harus didukung dengan
kreatifitas dalam mencari
skema pendanaan secara
mandiri (self-funding), sehingga
ketergantungan terhadap induk
akan semakin berkurang ke
depannya,” ujarnya.
Sementara Direktur Ke
uangan Andri T. Hidayat
menjelaskan, dibandingkan
APSA 2012, pada tahun 2013
ini anak perusahaan ada yang
mengalami perbaikan dan
peningkatan untuk kinerja pada

The Best Annual Report 2012
PT Pertamina EP, PT Patra Jasa, PT Pertamina Hulu Energi
The Best Implementation of Community Involvement
& Development 2012
PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Gas,
PT Pertamina EP
The Best Implementation of Enterprise Risk
Management 2012
PT Pertamina EP, PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina
Patra Niaga
The Best Completion of Audited Financial Statement
2012
PT Pertamina Training & Consulting, Pertamina Energy Trading Ltd.
(PETRAL), PT Pertamina Hulu Energi
The Best Timely Financial Report & Management
Report 2012
PT Nusantara Regas, PT Pertamina Trans Kontinental, PT Patra
Jasa

kategori yang dilombakan,
sehingga menyebabkan
pergeseran posisi dari tahun
lalu.
“Hal ini tentu saja membawa
iklim persaingan yang positif
untuk memacu masingmasing anak perusahaan terus
berbenah diri dan tidak hanya
puas dengan pencapaian saat
ini,” jelasnya.
Andri berharap, dengan
tema Entrusted With The New
Energy, anak perusahaan
Pertamina akan mampu
menjadi energi terbarukan
yang bersinergi satu sama lain
untuk mewujudkan cita-cita
Pertamina menjadi world class
energy company.
Annual Pertamina
Subsidiaries Awards digelar
sejak tahun 2012 lalu oleh
fungsi Subsidiaries & Joint
Ventures (SJV) Direktorat
Keuangan. Penjurian melibat
kan dewan juri dari beberapa
konsultan yang independen,
selain dari internal Pertamina.
Tahapan penilaian dimulai
dari pemeriksaaan dokumen,
interview dengan pimpinan AP,
dan site visit.
Hadir dalam kesempatan
tersebut Komisaris Utama
Sugiharto, Direktur Hulu M.
Husen, Direktur Marketing
& Trading Hanung Budya,
Direktur Keuangan Andri T.
Hidayat, Direktur PIMR M.
Afdal Bahudin dan Direktur
SDM Evita M. Tagor. Termasuk
jajaran manajemen Pertamina
dan para pimpinan anak
perusahaan Pertamina yang
berjumlah 17 AP. •URIP HERDIMAN
KAMBALI	

Hulu

JAKARTA - Dengan meng
angkat tema Entrusted With The
New Energy, Annual Pertamina
Subsidiaries Awards (APSA)
kembali digelar di Lantai M
Gedung Utama, Kantor Pusat
Pertamina, pada (20/6).
Dalam kesempatan
t e r s e b u t D i re k t u r U t a m a
Pertamina Karen Agustiawan
memberikan apresiasi terhadap
pencapaian laba bersih anak
perusahan di tahun 2012 yang
mencapai Rp 28,42 triliun atau
sebesar 105% dibanding RKAP
2012 (Rp 27,09 triliun).
“Meski demikian saya
tetap melihat, bahwa masih
terdapat room of improvement
di masing-masing anak per
usahaan Pertamina untuk dapat
meningkatkan pencapaian
KPI-nya. Sebab, dari 17 anak
perusahaan yang ada, baru
delapan anak perusahaan yang
mampu mencapai target KPI
finansial maupun operasional.
Oleh karena itu saya sangat

BANDUNG - Pada Kamis (13/6) berlangsung
Joint Planning Session Downstream Relationship
Management 2013 di Bandung, Jawa Barat.
Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman proses bisnis downstream/hilir yang
lebih komprehensif, melakukan gap mapping
antara kebutuhan proses bisnis dan kesediaan
sistem atau aplikasi pendukung, sinergi rencana
kerja CSS dengan kebutuhan pelanggan TI tahun
2014 serta membangun mutual understanding &
vision, strategi dan framework kerja sama dalam
rangka sinergisasi.
Head of Business Demand CSS Benny Ishanda menyatakan, CSS mendapatkan tantangan
agar para pelanggan TI di hilir dapat memperoleh dukungan terbaik. “Kita harus membuat
prioritas juga sehingga kita bisa menyesuaikan aplikasi yang memang butuh banyak yang
mana menjadi mandatori atau harus segera kita lakukan,” ujarnya.
Menurut Benny, ERP sebenarnya menjadi theme office Pertamina, sehingga pengembangan
lain di luar ERP perlu didiskusikan secara detil, agar tidak muncul aplikasi-aplikasi baru yang
sebenarnya tidak diperlukan dan dapat dimaksimalkan melalui ERP. Ditambahkan pula olehnya
bahwa semua data di ERP adalah data-data yang valid. ICT Master Plan yang merupakan
acuan kerja CSS juga disampaikan kepada pelanggan sehingga perencanaan kebutuhan TI
tetap dapat terintegrasi.
Tindak lanjut yang diharapkan dari JPS adalah agar hasilnya dapat menjadi masukan bagi
prioritas permintaan layanan TI tahun 2014, adanya tindak lanjut terhadap masing-masing
permintaan layanan TI tersebut, dan dilakukan perbaikan rencana kerja CSS, serta kinerja dan
hubungan baik dengan pelanggan.
Sementara Downstream Relationship Manager Susilo Pramono memaparkan, JPS ini
menjadi acuan rencana kerja tahun 2014 dan diharapkan ada sinergi antara CSS dengan para
pelanggannya baik di korporat maupun Anak Perusahaan. Ia berharap adanya saling pengertian
dan kerja sama yang baik antara CSS sebagai penyedia ICT dengan para pelanggan. Sebab
keselarasan strategi bisnis dengan strategi TI sangat penting untuk memastikan bahwa semua
proyek TI dan prioritasnya didefinisikan untuk mendukung strategi bisnis Pertamina.•CSS

Kirimkan pertanyaan seputar Human Resources melalui :
Telepon ke HR Customer Service di 021 — 381.6666tekan 4 atau
Email ke servicedesk.hr@pertamina.com
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Pertamina Kurangi CO²
dengan Teknologi Jepang

Foto : PERTAMINA

a

Foto : WAHYU NUGRAHA

JAKARTA - Dalam rangka
mendukung upaya Peme
rintah mengurangi emisi
gas buang karbondioksida
(CO2), PT Pertamina (Persero)
melakukan penandatanganan
nota kesepahaman dengan
Asian Development Bank
(ADB) dan Japan International
Corporation Agency (JICA)
terkait pemanfaatan Carbon
Capture and Storage Pilot
Activities di Indonesia.
Penandatanganan yang
berlangsung di Ruang
Pertamax Lantai 21 Kantor
Pusat Pertamina, Selasa
(18/6) ini dilakukan oleh
Direktur Hulu Pertamina,
M u h a m m a d H u s e n , M r.
Pradeep dari ADB dan Chief
Refresentative JICA, Atsushi
Sasaki serta disaksikan oleh
Dirjen Migas Edy Hermantoro,
Dirjen Pendidikan Tinggi Djoko
Santoso, dan Bappenas.
Dalam kerja sama ini akan
dilakukan pengemb angan
teknologi penyimpanan
gas buang karbondioksida
yang berasal dari aktivitas

Toast antara Pertamina dengan Asian Development Bank (ADB) dan Japan International Corporation Agency (JICA) terkait
pemanfaatan Carbon Capture and Storage Pilot Activities di Indonesia.

lapangan-lapangan migas
Pertamina, ini adalah hal
yang baru bagi Pertamina
untuk mengurangi emisi
gas buang karbondioksida
d e n g a n m e n g e m balikan
karbondioksida ke dalam
lapisan-lapisan bawah melalui
teknologi dari Jepang.
“Pengurangan emisi
karbondioksida menjadi

isu dunia sehingga kita
sepakat untuk mengurangi
pembakaran karbon untuk
mengurangi climate change.
Melalui ini, Pertamina ber
kontribusi mengurangi emisi
karbon dengan mengem
balikan CO² nya ke lapisanlapisan bawah lagi,” ucap
Husen.
Uji coba teknologi pengu

rangan karbondioksida ini akan
dilakukan di lapangan Gundih
milik Pertamina dan setelah
berhasil akan diterapkan di
lapangan-lapangan lainnya.
“Ini adalah bagian dari upaya
kita mendukung program
pengurangan emisi gas buang
karbondioksida sebesar 26
persen pada tahun 2030,”
lanjutnya.•IRLI KARMILA

Tepis Kendala Ramba Raih Damba
Kencrang-kencring suara genta 300K, muarakan nada etos
kerja refleksi ruh kidung out of the box thinking, yang memicu
basis tindakan atau aksi business as not usual. Dentingan suara
genta itu merayap dalam relung jiwa para pekerja Pertamina EP
(PEP) di Blok Ramba. Hal tersebut berlanjut pada kinerja operasi
hari-hari yang terbaca melalui angka-angka produksi yang terus
meningkat sejak pengelolaan blok tersebut ditangani PEP pada
16 Oktober 2010.
Sejarah penemuan minyak dan gas (migas) di Blok Ramba
atau Blok Coridor PSC dimulai pada Mei 1982 melalui pengeboran
eksplorasi Tanjung Laban – 1 yang dilakukan oleh operator ketika itu,
Asamera Overseas Ltd. Dalam pengeboran tersebut migas dijumpai
dalam Formasi Baturaja dan Formasi Talang Akar. Selanjutnya, pada
1986 Asanera menandatangani Joint Operation Agreemet (JOA)
dengan Bow Valley Ekploration Ltd dan bersama-sama melakukan
eksplorasi lanjut berikut program delineasi, serta pengembangan
lapangan.
Kerja sama operasi tersebut menghasilkan beberapa penemuan
cadangan baru hidrokarbon dalam Blok Ramba seperti di Tanjung
Laban, Ramba, Tempino, Panerokan, Kluang, Mangunjaya, dan
Bentayan. Penemuan tersebut memuarakan suatu Technical
Assistance Contract (TAC) sebagai bentuk operatorship daerah
blok tersebut ditangan Asamera (South Sumatera) Ltd., pada
1989. Kemudian blok itu beberapa kali mengalami pemindahan
tangan lewat proses akuisisi, yakni pada 1995 Gulf Resources
(GR) mengakuisisi Asamera, dan pada 2001 GR diakuisi pula oleh
ConocoPhillips.
Selanjutnya, pada 2007 Blok Coridor TAC Ramba diakuisisi oleh
Elnusa Trans Resources LTd (ETRL) dari tangan ConocoPhillips.
Dan seperti telah dijelaskan di atas, pada 16 Oktober 2010 TAC
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Pertamina Pertajam
Penerapan GCG
JAKARTA – Upaya Pertamina mengedepankan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance
(GCG) senantiasa dilakukan oleh fungsi
Compliance. Kali ini sosialisasi penerapan GCG
ditujukan bagi pekerja di Direktorat Keuangan
Pertamina. Sosialisasi yang berlangsung
di Lantai M, Gedung Utama Kantor Pusat
Pertamina, Kamis (13/6) ini dibuka oleh SVP
Financing & Business Support Pertamina, Budhi
Himawan.
Budhi menekankan agar seluruh pekerja
fungsi keuangan konsisten dalam menerapkan
prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawabnya.
Dalam kesempatan tersebut, Manager
Compliance Pertamina, Mindaryoko
memaparkan prinsip penerapan GCG di
Pertamina sebagai prinsip tata kelola perusahaan
untuk membangun lingkungan bisnis yang sehat
dengan mitra bisnis dan stakeholders lainnya.
Ia juga menjelaskan tentang implementasi
Code of Conduct dan Whistle Blowing System
(WBS).•IRLI KARMILA

GENTA 300K

Ramba menjadi Unit Business EP (UBEB) Ramba.
Ketika setahun pertama daerah tersebut dikelola Pertamina (16
Oktober 2010 sampai 15 Oktober 2011) produksi Field Ramba ratarata masih sama seperti saat dikelola oleh ETRL sekitar 3.500 BOPD.
Angka tersebut melonjak pesat pada tahun kedua (16 Oktober 2011
s/d 15 Oktober 2012) menjadi 5.000 BOPD. Memasuki tahun ketiga
hingga 15 Juni 2013 produksinya sudah mencapai angka 5.500
BOPD (lihat grafik performance produksi).

illegal drilling bukan masalah teknis bawah permukaan,” ucap
Alkifli Adnan, Field Manager Ramba. Pengeboran liar tersebut
(lihat foto), utamanya terjadi di daerah Lapangan Bentayan dan
Mangunjaya. Hal itu semakin sulit dicegah karena dilakukan atas
nama koperasi, atau dengan dukungan pejabat publik di daerah
tersebut. Oleh karena itu, “Penyelesaian masalah pencurian
dengan illegal drilling dimaksud tidak cukup dilakukan dengan
cara-cara pengamanan fisik semata, namun perlu langkahlangkah terpadu baik oleh aparat keamanan, penggalangan
lingkungan masyarakat, maupun lewat pendekatan penguatan
institusional di pemerintahan daerah,” imbuh Alkifli memetakan
solusi. Masalahnya, tawaran solusi itu memerlukan sinergisitas
dan dukungan PEP Pusat, khususnya. Sebab, tenaga yang
mumpuni di lapangan belum cukup untuk menyelesaikan kasus
yang sudah akut tersebut.
Maka, secanggih apapun semangat dan ruh brigade
mengalir di Ramba takkan mampu banyak bicara ketika kendala
keamanan serta illegal drilling itu tidak mampu kita tepis dan
selesaikan.•RnB

!

Lonjakan produksi itu tak terlepas dari etos kerja brigade, yakni
bertindak dengan cara-cara yang diluar kebiasaan (not as usual
business) yang didorong oleh pola pikir out of the box thinking.
Dari tampilan kinerja tersebut, para pendekar migas di Field
Ramba semakin percaya diri dengan mematok target dalam setengah
tahun 2013 yang masih sisa ini untuk mencapai angka 6.000 BOPD.
Target tersebut bukan tanpa kendala. “Kendala utama kami adalah

Pengeboran liar di Ramba

