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Masih ingat skandal kredit perumahan (subprime mortgage) AS
yang memicu krisis ekonomi global tahun 2008? Meski terjadi enam
tahun lalu, Pemerintah AS masih menyelidiki kasus tersebut, terutama
menyoroti perbankan besar AS yang ditengarai menyebabkan krisis
karena aktif memasarkan produk subprime mortgage dan obligasi
turunannya kepada investor. Pekan lalu, Pemerintah mengenakan
denda US$7 miliar (atau sekitar Rp80,5 triliun) kepada Citigroup.
Namun Citi tidak sendiri, JP Morgan Chase & Co telah lebih dulu
membayar denda US$13 miliar dan kini Bank of America menjadi
target denda selanjutnya.
Sebagai informasi, krisis subprime mortgage disebabkan oleh
ambruknya kredit perumahan AS akibat pola pemberian kredit yang
terlalu longgar kepada kreditur berisiko tinggi. Krisis ini berimbas
pada bank-bank yang menjual obligasi berjaminan kredit perumahan
tersebut, sehingga bank kesulitan membayar kupon obligasi
kepada investor dan berujung pada ekonomi global akibat dampak
sistemiknya. Citi dan JP Morgan diduga menyampaikan informasi
palsu tentang kualitas kredit subprime yang sebenarnya tidak sehat.
Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, efek krisis global
2008 tidak sebesar krisis yang menghantam Indonesia pada
1998. Lain halnya dengan para pengusaha yang bergantung pada
permintaan ekspor dan investasi asing, perlambatan ekonomi global
tentu berakibat negatif pada kinerja keuangannya. Industri manufaktur,
pertanian, dan pertambangan adalah yang paling banyak merasakan
imbas krisis 2008 ini. Pemerintah Indonesia lantas mengambil
beberapa kebijakan strategis guna mempertahankan ekonomi dalam
negeri, seperti “Protokol Manajemen Krisis” dan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (Perppu), seperti dalam gambar.

Pertamina kembali dinobatkan menjadi organisasi berbasis pengetahuan yang paling dikagumi di Indonesia, lewat Indonesia MAKE (Most Admired Knowledge
Enterprise) Study Award 2014. Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Umum Pertamina, Luhur Budi Djatmiko dari Chairman and Knowledge Fellow of Dunamis
Organization Nugroho Supangat.
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Fenomena subprime mortgage berangsur pulih. Namun bayangbayang perlambatan ekonomi global masih perlu diwaspadai.
Paska 2008, ekonomi internasional dihadapkan pada krisis Eropa,
perlambatan ekonomi AS, serta ketidakstabilan geopolitik di berbagai
kawasan. Menilik pada kasus subprime, upaya Pemerintah AS untuk
terus menyelidiki pihak-pihak yang disinyalir memicu krisis adalah satu
langkah penuntasan alur krisis yang sedang terjadi. Hal ini sejalan
dengan mindset pelaku keuangan global untuk menyelesaikan seluruh
rangkaian siklus, atau disebut full cycle. Meski kejadian subprime
sudah terjadi bertahun-tahun lalu, sistem menghendaki penuntasan
pelanggaran untuk menghindari terulangnya kejadian serupa.•
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Jakarta – Berhasil meraih
nilai tertinggi dari semua
dimensi penilaian membuat
Pertamina kembali unggul
dan menyisihkan 15 finalis dari
perusahaan dan organisasi
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papan atas di Indonesia. Dari
15 finalis itu, 9 di antaranya
dianugerahi penghargaan,
termasuk didalamnya 3 ter
baik, salah satunya adalah
KOMET Pertamina.
Bertempat di Bali Room,
Hotel Indonesia Kempinski,
Rabu, (16/7), penghargaan
diterima oleh Direktur Umum
Pertamina, Luhur Budi
Djatmiko, dari Chairman and
Knowledge Fellow of Dunamis
Organization Nugroho Su
pangat. Indonesian MAKE
Study Award kali ini meng
ambil tema “Knowledge as a
Weapon to Face ASEAN Free
trade – Embracing Changes”.
Selain pemberian peng
hargaan, acara ini juga diisi
dengan sharing session
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oleh Wakil Menteri Pen
dayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Prof.
Dr. Eko Prasojo, Mantan
Menteri Perdagangan RI, Gita
Wirjawan, dan perwakilan dari
juara Asian MAKE Study yaitu
dari Arup Hongkong, Dr. Ricky
Tsui, R & D Director For East
Asian Region.
“Ini merupakan rangkaian
studi untuk mencari organisasi
berbasis pengetahuan yang
paling dikagumi di Indonesia,”
kata Robby Susatyo.
Disebutkan juga, In
donesian MAKE Study
Award ini diawali pada bu
lan Maret 2014 dengan di
selenggarakannya proses
nominasi yang berhasil men
jaring 54 organisasi sebagai

nominasi. Kemudian diseleksi
lagi hingga menghasilkan 15
organisasi sebagai finalis.
“Kita menjadi yang terbaik
karena kita memperoleh
ni l ai terti nggi di s em ua
dimensi penilaian. Suatu
hasil ukuran yang dilakukan
oleh berbagai panelis dari
berbagai perusahaan di luar
Pertamina yang melihat potret
kita,” kata Ketua Tim KOMET
Pertamina, Faisal Yusra, da
lam kesempatan tersebut.
Bagi Faisal, hal ini
menunjukkan bahwa proses
yang bergulir dari tahun ke
tahun dalam pengelolaan
pengetahuan di Pertamina
telah berjalan dengan ba
Bersambung ke halaman 6
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Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat
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there is no excuse
for unethical behaviour

Pengantar Redaksi :
Internalisasi tata nilai 6C sangat penting untuk bisa dijalankan
oleh setiap insan pekerja karena Pekerja Pertamina adalah aset yang
paling berharga dan merupakan kunci penggerak misi perusahaan
yang menjalankan usaha migas dari hulu sampai dengan hilir secara
terintegrasi untuk melayani negeri. Mindset ONE PERTAMINA harus
dapat dimiliki oleh setiap insan Pertamina, dimana kepentingan
korporat adalah di atas kepentingan sektoral atau fungsional. Untuk
itu dimanapun Anda bekerja di Pertamina ini, baik di pusat, unit bisnis/
operasi maupun anak perusahaan, kita harus memiliki tata nilai yang
sama sebagai pemersatu. Itu sebabnya, saya pandang sebagai hal
yang urgent untuk menginternalisasi tata nilai 6C di seluruh lapisan,
agar kita tetap memegang teguh pada tata nilai 6C.
Bulan ini merupakan Bulan Clean dalam rangkaian 6C Monthly
Campaign tahun 2014. Di bulan ini saya mengajak seluruh insan
Pekerja PT. Pertamina (Persero) dan anak perusahaan untuk kembali
memahami, menghayati dan mempraktekan tata nilai Clean sebagai
tata nilai yang pertama dan paling mendasar. Tata Nilai CLEAN
harus menjadi spirit utama yang menjiwai tata kelola bisnis kita yang
diimplementasi melalui praktek ethics 24x7.
Apa definisi tata nilai CLEAN yang menjadi perilaku yang
diharapkan ada pada pekerja? Dalam implementasi tata nilai
Clean setiap pekerja pertamina adalah orang yang mampu mengelola
bisnis secara professional, menghindari benturan kepentingan dan
tidak mentolerir suap. Dalam pekerjaan sehari-hari, kita menunjung
tinggi kepercayaan dan integritas, serta menjalankan bisnis dalam
koridor GCG (Good Corporate Governance).
Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pe
kerja dalam menginternalisasi tata nilai CLEAN? Dalam
menginternalisasi tata nilai CLEAN yang harus dilakukan oleh
setiap insan pekerja Pertamina adalah Jujur, Transparan, Ko
mitmen, Konsistensi dan Profesional. Sedangkan hal yang tidak
boleh dilakukan oleh insan Pertamina adalah melakukan konflik
kepentingan, penyangkalan (denial), saling curiga dan subjektif.
Bagaimana pendapat ibu mengenai implementasi tata nilai
CLEAN di perusahaan sejauh ini? Adakah peningkatan yang
ibu lihat dibandingkan tahun-tahun awal ibu menjadi Direktur
Utama? Saya melihat sejauh ini Pertamina sudah bergerak ke arah
yang lebih baik dibandingkan saat awal-awal saya menjabat sebagai
Direktur Utama. Untuk mendorong implementasi tata nilai CLEAN
di Perusahaan, upaya-upaya yang kita lakukan antara lain adalah:
1. Kita bekerjasama dengan KPK-RI dalam membentuk Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Pertamina.
2. Melakukan kerjasama dengan PPATK dalam upaya mencegah
adanya tindak pidana pencucian uang (money laundering).
3. Sebagai salah satu Penyelenggara Negara, kita mendorong
transparansi melalui ‘Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara’ (LHKPN).
4. Menciptakan ‘Compliance Online System’ (COMPOLS) yang
berisi pemahaman pekerja terhadap code of conduct, pernyataan
conflict of interest, pelaporan gratifikasi baik ada maupun tidak
adanya penerimaan, pemberian maupun permintaan, pelaporan
LHKPN dan pelaksanaan sosialisasi GCG.
5. Pemanfaatan Whistle Blowing System sebagai sarana kepada
pekerja untuk membuat pengaduan mengenai unethical behavior
(perilaku tidak etis) dengan menerapkan prinsip pengelolaan
secara anonim, rahasia, dan independen.
Menurut Ibu apa impact yang paling signifikan dari
penerapan tata nilai CLEAN bagi bisnis perusahaan yang
Ibu amati sampai saat ini? Bukti keberhasilan penerapan tata
nilai Clean dapat kita lihat dengan terus meningkatnya score GCG
sebagai parameter pelaksanaan tata kelola korporasi yang sesuai

perundang-undangan. Lebih dari itu, kondisi tersebut mampu
mendorong kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya
di Pertamina dalam Global Bond dan kepercayaan perusahaanperusahaan multinasional untuk bekerja sama dengan Pertamina.
Keputusan-keputusan bisnis seringkali mengandung
risiko tidak comply. Bagaimana agar kita tetap mem
pertahankan tata nilai CLEAN? Kita tidak mungkin menutup mata
bahwa kondisi seperti itu mungkin saja terjadi. Apalagi perusahaan
di luar Pertamina belum sepenuhnya mengimplementasikan tata
nilai Clean seperti yang telah kita terapkan. Keadaan tersebut
berpotensi bagi Pekerja Pertamina terjebak dalam kondisi dilema,
antara mendahulukan kepentingan operasi atau compliance
terhadap tata nilai CLEAN. Instruksi saya sudah jelas bahwa
Pertamina tidak lagi mentolerir adanya suap, compliance first
operation second. Namun jika terpaksa operasi tidak berjalan
karena adanya permintaan-permintaan dari pihak ketiga, laporkan
kepada atasan dan konsultansikan dengan fungsi terkait untuk
dapat dicarikan solusinya.
Menurut Ibu, bagaimana upaya Pertamina dalam men
cegah dan menghindari adanya benturan kepentingan?
Benturan kepentingan (conflict of interest) ini merupakan akar dari
tindak kecurangan (fraud) dan korupsi. Jika seseorang memiliki
potensi benturan kepentingan, segera laporkan (disclosed) kepada
atasan maupun fungsi Compliance di Pertamina.
Menurut Ibu, bagaimana peran seorang leader dalam
menerapkan dan menegakkan tata nilai CLEAN? Seorang
leader harus mampu menjadi role model dan menginspirasi
seluruh jajaran pekerja di bawahnya, Dia harus dapat menampilkan
kepribadian yang jujur, profesional, menghindari benturan ke
pentingan dan tidak mentolerir suap. Insyaallah jika pemimpinnya
bagus maka jajaran di bawahnya juga secara otomatis akan bagus
juga.
Bagaimana peran seorang leader jika melihat adanya
tindak kecurangan yang dilakukan oleh bawahannya? Leader
harus dapat mengambil sikap yang tegas dan mengutamakan
kepentingan perusahaan diatas kepentingan yang lain. Jika ada
pekerja yang melakukan unethical behavior maka sudah menjadi
kewajiban seorang leader untuk memberikan sanksi sesuai
ketentuan yang berlaku di Pertamina.
Untuk penegakkan tata nilai CLEAN di Pertamina, apa
kah Perusahaan sudah menyediakan system yang bisa
menampung pengaduan dari stakeholder Pertamina?
Pertamina telah memiliki saluran pengaduan Pertamina Clean
(whistleblowing system) terhadap unethical behavior yang dilakukan
oleh Insan Pertamina yang bisa diakses melalui:
hotline telephone
: 021-3815909/5910/5911,
sms 		
: 08111750612,
email 		
: pertaminaclean@tipoffs.com.sg,
fax 		
: 021-3815912,
website 		
: pertaminaclean.pertamina.com, dan
kotak surat
: Pertamina Clean, PO Box 7077/ JKPSA,
		
Jakarta 10350.
Apa harapan ibu bagi seluruh pekerja Pertamina dalam
mengimplementasikan tata nilai CLEAN? Seluruh pekerja
hendaknya fokus pada peningkatan produktifitas dan bertindak
sesuai koridor Code of Conduct perusahaan. Saya juga perlu
menegaskan bahwa perusahaan kita menjunjung tinggi penerapan
Good Corporate Governance. Kita tidak akan mentolerir tindaktindak gratifikasi, suap, dan tindak tidak etis lainnya. Sekali lagi
saya tegaskan, there is no excuse for unethical behaviour.•DIT. SDM

EDITORIAL

Siaga Satu

“Wah pekerja Pertamina Siaga Satu,” bisik
seorang jurnalis saat acara pemaparan kesiapan
Satgas Idul Fitri 1435 H, yang disampaikan
oleh Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina
Hanung Budya, pekan lalu. Bisikan tersebut
meluncur saat Pak Hanung -- begitu wartawan
biasa menyapa-- menyatakan Pertamina telah
membentuk Satgas Idul Fitri yang akan bekerja
24 jam di terminal BBM termasuk di Kantor
Pusat Pertamina. “Semua pekerja Pertamina
khususnya di jajaran pemasaran tidak cuti,
kecuali ada keadaan mendesak,” jelas Hanung.
Status siaga satu secara umum diartikan
sebagai upaya antisipasi kondisi darurat yang
bisa mengancam ketertiban dan keamanan.
Bukan menakut-nakuti. Tetapi dengan istilah
tersebut, bisa diartikan bahwa Pertamina
senantiasa melakukan persiapan matang dalam
menangani tradisi tahunan, mudik lebaran.
Karena itu strategi distribusi dan pengamanan
pasokan harus direncanakan dengan baik,
agar tidak terjadi kesalahan fatal yang bisa
berdampak pada ketertiban pemudik.
Bagi pekerja Pertamina, bekerja 24 jam
selama 7 hari bukanlah sesuatu yang dilakukan
saat musim Lebaran saja. Tetapi pada hari
biasa, hal tersebut biasa diterapkan. Karena
bagaimanapun ketika masih berstatus sebagai
pekerja Pertamina, tanggung jawab untuk
perusahaan memang melekat. Apalagi sebagai
BUMN energi yang menopang ketahanan
energi bangsa, Pertamina memegang seluruh
bisnis dari hulu sampai hilir. Dari mencari
sumber energi, mengolah, sampai dengan
mendistribusikannya ke konsumen.
Sejalan dengan pekerjaan yang melekat 24
kali 7 hari, Pertamina juga memiliki etika bisnis
sebagai wujud tata kelola perusahaan yang
baik selama 24 jam kali 7 hari juga. Termasuk
larangan menerima hadiah atau gratifikasi yang
diberlakukan dari Dewan Komisaris, Direksi,
Pekerja dan seluruh anak perusahaannya.
Dan di masa-masa sekarang ini, khususnya
menjelang Idul Fitri, godaan hadiah dalam
bentuk apapun dengan “embel-embel” sebagai
ucapan terima kasih masih saja mampir di
perusahaan ini.
Aturan yang dibuat pun telah diumumkan
kepada para stakeholder dan rekanan bisnis,
tetapi tetap saja masih ada yang mencari celah
di masa-masa “Siaga Satu” seperti saat ini. Nah
“Siaga Satu” yang terakhir ini bisa dimaknai
sebagai upaya pekerja untuk membentengi diri
dari godaan yang bisa mengancam kredibilitas
pekerja yang terikat dengan etika bisnis 24x7.
Di pekan terakhir menjelang libur Idul
Fitri, perkenankan kami segenap Redaksi
Energia, mengucapkan mohon maaf lahir
batin. Semoga di hari kemenangan besar
tahun ini, mengembalikan kita pada fitrahnya
(kesuciannya) dimana jiwa kembali bersih karena
dibasuh ibadah puasa satu bulan penuh, ibadah
melayani para pemudik dengan mengamankan
pasokan BBM, serta ibadah menjalankan tugas
pekerjaan lainnya baik di tingkat pengamanan,
dukungan IT, layanan konsumen, dan menjaga
ibadah selama satu bulan penuh dari tindakan
yang mencederai etika bisnis.•
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Berpuasa di Tengah Gurun Sahara
(Catatan Ringan Tim Safari Ramadan Pertamina Algeria)
Sabtu, 6 Juli, pesawat Air Algerie mendarat di Bandara Karim
Belkacem, Hassi Massaoud, Algeria. Sesaat setelah keluar dari pintu
pesawat, angin panas menerpa wajah kami. Masya Allah, rasanya
seperti di depan tungku api. Mulut kami tidak berhenti berucap
alhamdulillah, takjub akan dahsyatnya panas hari itu. Kedatangan
kami di Hassi Massoud, kota di provinsi Ourgla, di tengah gurun pasir
terluas di dunia disambut dengan panas yang menyengat. ”Tidak ada
orang keluar rumah di kota Hassi Messaoud. Tampaknya, semua toko
dan kantor juga tutup. Panas terik matahari hingga 57°C. Panas luar
biasa. Ditambah, sekarang bulan Ramadan. Semua orang berpuasa.
Jadi, mereka enggan keluar,” papar Kamel Boudiaf, OSC Pertamina
Algeria di Hassi Messaoud, dengan semangat.
Dapat dibayangkan betapa beratnya para pekerja Pertamina
Algeria di bulan Ramadan. Mereka harus bekerja dengan jam kerja
normal 07.00-16.00. Tinggal jauh dari keluarga. Berpuasa di tengah
gurun pasir dengan waktu yang lebih panjang, 16 jam, dan suhu yang
sangat panas, subhanallah. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana
nikmatnya berpuasa di sahara, berikut laporan Tim Safari Ramadan
dari jantung gurun sahara di Selatan Algeria, di kantor Pertamina, Hassi
Messaoud dan Menzel Ledjmet Nord (MLN).

berkumandang mereka hanya minum susu dingin satu gelas dan
makan beberapa butir kurma. Setelah itu, mereka langsung salat
Magrib berjamaah. Kemudian, mereka baru menyantap makanan
utama.

Puasa selama 16 Jam
Tidak seperti di Indonesia yang berada di garis khatulistiwa di
mana puasa selalu bermasa 12-13 jam, maka di Aljazair pada musim
panas, waktu puasa akan selama 16 jam. Subuh pada jam 4 pagi
dan Magrib pada pukul 8 malam. Bagi pekerja yang berasal dari
Indonesia, tentu hal ini bukan hal mudah. Terlebih, bagi mereka yang
baru tiba dari Indonesia untuk tugas 1 bulan di lapangan, puasa 16
jam merupakan tantangan keimanan. “Memang berat puasa di sini, 16
jam, hawanya panas menyengat pula,” tutur Azis, pekerja Pertamina
yang ditempatkan di MLN. Demikian sekilas bincang-bincang jelang
buka puasa di Sahara.
Bagaimana dengan orang Algeria? Ternyata, bagi mereka puasa di
musim panas juga bukan hal mudah. “Kita semua ikhlas menjalankan
perintah Allah,” jelas Sisa Benjadid, imam salat tarawih di kantor
Pertamina Algeria, di Hassi Messaoud. Benar, puasa memang menjadi
pembeda antara yang beriman dan tidak. Wajar kalau Rasulullah
bersabda bahwa Allah berfirman “Semua amalan ibadah anak Adam
baginya, kecuali puasa, aku sendirilah yang akan mengganjarnya.”
Puasa memiliki nilai lebih, karena hanya Allah yang maha tahu siapa
yang berpuasa sebenarnya.

Tarawih 13 Rakaat
Mungkin yang paling berbeda dan membuat heran adalah
jumlah salat tarawih di Aljazair. Inilah keunikan yang paling menonjol.
Ya, tidak seperti di Indonesia. Di Tanah Air, jumlah salat tarawih ada
dua, yaitu 11 dan 23 rakaat. Namun, di Aljazair salat tarawih itu 13
rakaat. Mungkin, satu-satunya negeri muslim yang salat tarawih
dengan 13 rakaat (10 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir). Ada cerita
unik saat orang-orang Indonesia salat tarawih pertama kali. “Pada
awalnya, saya pikir, saya salah hitung, tapi setelah saya tanya Lutfi,
ternyata kok kita berdua salah hitung: 13 rakaat. Setelah tarawih, kita
baru tahu salat tarawih di sini 13 rakaat,” cerita Agus Riyadi, Facility
Operation Engineer di MLN.
Umat Islam di Algeria bermazhab Maliki, kami pun menemukan
penjelasan salat tarawih 13 rakaat di salah satu kitab fikih mazhab
Maliki, yaitu Abdurrahman Syihabuddin al-Maliki, Irsyâd al-Sâlik ilâ
Asyraf al-Masâlik fî Fiqh al-Imâm al-Mâlik, (Kairo, Mustafâ al-Bâb
al-Halabi, t.t.) cet. III, hlm. 24, bahwa di antara salat sunah adalah
salat tarawih, ada yang meriwayatkan 10 kali salam (di luar witir 3
rakaat). Jadi, menurut salah satu alim dan fakih Maliki ini salat tarawih
itu 13 rakaat.
Subhanallah, begitu kayanya ragam pendapat tentang ibadah
di dalam Islam, sehingga umat Islam diberikan kebebasan untuk
memilih corak dan bentuk ibadah yang sesuai dengannya. Hikmah
yang dapat kita petik adalah bahwa begitu banyak pendapat di dalam
Islam, karena itu tidaklah layak merasa paling benar dan menyalahkan
orang lain. Sikap merasa paling benar sendiri tentu bukan akhlak
islam yang mulia.

Puasa di Tengah Cuaca Panas 50°C
Berpuasa di gurun Sahara Algeria suhunya ekstrim sangat
panas: rata-rata 50°C! “Keluar dari kamar menuju kantor atau Central
Processing Facility, angin panas langsung “menampar” muka dan terik
matahari seakan membakar tubuh kita, ya Allah…” kata Lutfi, Manager
ICT Pertamina Algeria. Saat tim safari Ramadan berada di MLN,
berjarak sekira 1 jam perjalanan ke arah selatan dari Hassi Messaoud,
dua orang Algeria yang bertugas sebagai petugas keamanan di
landasan pacu berujar, “Suhu udara minggu ini luar bisasa panas.
Bahkan kami pun tidak kuat sebentar saja di luar ruangan, harus segera
masuk lagi ke dalam ruangan berpendingin,” ujarnya.
Jika suhu turun, itupun antara 40°C dan 45°C. Para pekerja Algeria
mengatakan bahwa suhu itu lumayan baik. Tentu saja tetap tidak
bagi orang Indonesia. Samir, kepala keamanan di MLN, mengatakan
sambil bercanda: “Ah non, ce n’est pas chaud aujourd’hui. Il fait beau!”
(Tidak, hari ini tidak panas. Cuaca sekarang indah!). “Panas begini
dibilang indah,” timpal Abdul Azis, Lead Engineer yang sebelumnya
bertugas di PHE.
Buka Puasa : Takjil Sederhana
Keunikan lain yang ditemukan di Algeria adalah takjil atau
menyegerakan berbuka puasa dengan makanan atau minuman,
sebelum menyantap makanan utama. Di Indonesia, menu takjil sangat
beragam, mulai dari kolak pisang hingga es cendol, mulai dari pisang
goreng hingga tempura. Tidak terhitung jumlah ragam menu berbuka
puasa di Tanah Air. Di Algeria, takjil puasa sangat sederhana, yakni
minum susu dingin dan beberapa butir kurma. “Yah, kita harus biasa
seperti budaya disini, jangan bandingkan dengan menu takjil Indonesia,
he..he…” kata Haridito, Lead SCM yang sedang bertugas di Hassi
Messaoud. Ternyata, merupakan kebiasaan di Algeria, setelah azan

Tidak Puasa : Penjara dan Denda
Di Algeria, bagi yang tertangkap tidak puasa di siang hari
hukumannya jelas yaitu dipenjara dan didenda. Pasal 144 ayat
2 KUHP Algeria menyatakan “tout individu qui porte atteinte aux
précepts de l’Islam par des écrits, des dessins, ou tout autre
moyen est passible de lourdes peines,” atau ‘Setiap orang yang
melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama Islam
dengan tulisan, gambar atau dengan beragam cara lain, dihukum
dengan hukuman berat’. Pasal ini dikenal dengan pasal karet, karena
walaupun tidak ada kata ‘tidak puasa’, tapi pemerintah menganggap
mereka yang tidak puasa berarti tidak menghargai hukum Islam dan
telah melanggarnya, karena itu harus dihukum. Kasus nyata pada
tahun 2008 di pengadilan Provinsi Biskra, 6 lelaki tertangkap tidak
puasa dan dijatuhi hukuman penjara 4 tahun penjara serta denda
DZD 100.000 dinar (setara Rp. 15 Juta).

Sahur dengan Suasana Sederhana
Di lapangan sudah menjadi kebiasaan bahwa sahur kebanyakan
dilaksanakan sendiri-sendiri. Ada yang sahur pada jam 11 malam,
sebelum tidur, ataupun sesaat sebelum waktu Subuh. Ada sebagian
yang lain yang makan sahur, tapi hanya menyantap makanan ringan
saja. Tetapi, secara umum, jarang terlihat orang Algeria melakukan
sahur bersama, apapun alasannya.
Dapat dibayangkan, para pekerja asal Indonesia di Pertamina
Algeria, biasanya makan sahur bersama keluarga, ini harus dengan
rekan kerja atau bahkan seringnya sendiri. Ini tentu tidak mudah.
Menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh jauh dari keluarga
sangat sulit. Apalagi, harus melewati malam takbiran dan salat Idul
Fitri jauh dari kampung halaman membuat air mata membasahi pipi.
Sungguh sedih dan berat.
Untuk bahagia, memang kadang harus melewati sedih lebih
dahulu. Untuk senang, memang sering harus melalui hal sulit lebih
dulu. Tidak mudah memang berpuasa di tengah gurun pasir yang
panas dengan waktu yang panjang dan jauh dari keluarga di Tanah
Air, tetapi insya Allah semua pengorbanan akan berakhir manis,
seperti Ramadan yang berakhir pada kemenangan.•
*) Ayang Utriza Yakin, PhD., : Dosen Pengajar UIN Jakarta, Anggota Tim
Safari Ramadan 1435H Pertamina Algeria
Saptiana Aribawa Sabaris : Strategic Relations Conoco Philips Algeria Ltd

JAKARTA (Republika) – Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
mencatat biaya operasi migas yang dikembalikan
sebagai cost recovery hingga Juni 2014 mencapai
9,32 miliar dolar AS. SKK Migas menargetkan 23
proyek mulai berproduksi pada 2015. Sekretaris
SKK Migas Gde Pradnyana mengatakan, nilai
tersebut terdiri atas pengeluaran untuk produksi
sebesar 6,17 miliar dolar AS atau mencakup
66 persen dari total cost recovery. “Disusul
biaya pengembangan sebesar 1,67 miliar dolar
AS (17,9 persen), eksplorasi 0,84 miliar dolar
AS (9,01 persen) dan administrasi 0,64 miliar
dolar (6,87 persen),” ujarnya. Angka 9,32 miliar
dolar AS tersebut mencakup 62,1 persen dari
asumsi pengeluaran cost recovery sesuai APBN
Perubahan 2014 yang direncanakan sebesar 15
miliar dolar AS. Pada 2013, realisasi cost recovery
mencapai 15,92 miliar dolar AS.

bph migas ingatkan kuota tersisa
50,22 persen

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – BPH Migas
menyatakan, penyerapan BBM subsidi pada
semester I/2014 mencapai 22,9 juta kiloliter atau
sebesar 49,78 persen dari kuota BBM subsidi
tahun ini yang mencapai 46 juta kiloliter. Kepala
BPH Migas Andi N. Sommeng memaparkan,
konsumsi BBM selama Januari-Juni 2014 terdiri
atas Premium 14,44 juta KL,minyak tanah 0,46
juta KL, dan solar sebesar 8 juta KL. Menurutnya,
kuota BBM sebesar 46 juta KL harus cukup
sampai akhir tahun. Oleh karena itu, pihaknya
siap melakukan sejumlah upaya guna memastikan
kuota BBM tidak membengkak. “Salah satunya
dengan melakukan pengawasan melalui verifikasi
yang intensif kepada badan usaha yang mendapat
penugasan,” katanya.

BI Siap kendalikan inflasi, jika
pemerintah baru naikkan harga
bbm

JAKARTA (Investor Daily) – Bank Indonesia
(BI) siap mengendalikan inflasi dengan instrumen
moneter yang dimilikinya jika pemerintah baru
menaikkan harga BBM untuk menekan beban
subsidi dalam APBN. “Dampak langsungnya
hanya tiga bulan, kalau naik Oktober maka
Januari dampaknya sudah mereda,” kata Direktur
Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan
Moneter BI, Juda Agung. Menurutnya, tantangan
yangakan dihadapi oleh pemerintah baru adalah
adanya risiko fiskal dimana beban subsidi energi
membengkak sehingga defisit APBN juga naik.
“Kalau beban subsidi dalam APBN dikurangi,
maka defisit APBNP 2014 bisa saja lebih dari 2,4
persen dari produk domestik bruto (PDB), padahal
batas maksimum adalah 3 persen,” ujarnya. Juda
menyebutkan, berdasarkan perhitungan yang
dilakukan, jika harga BBM naik Rp 1.000 per liter,
maka dampak inflasinya sekitar 1,6 persen. Ia
mengakui, dengan kenaikan harga BBM maka
target inflasi tidak akan tercapai. “Memang target
inflasi tidak akan tercapai tetapi struktur dan
fundamental ekonomi akan lebih baik sehingga
pertumbuhan ekonomi pun bisa lebih tinggi,”
katanya. Juda juga menyatakan akan lebih baik
jika pemerintah menerapkan kebijakan subsidi
BBM tetap sehingga APBN tidak terlalu berat
menanggung beban subsidi.•RIANTI
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Meningkatkan Pemahaman
Perpajakan dalam Procurement
JAKARTA – Fungsi Pro
curement sangat berperan
penting terhadap kegiatan
bisnis yang dijalankan oleh
perusahaan. Untuk itu, da
lam rangka meningkatkan
p em a h a m a n m e n g e n a i
perpajakan dalam pengadaan
barang dan jasa, fungsi Pro
curement Pertamina meng
adakan Workshop Strategic
Tax on Procurement.
Workshop yang berlang
sung sehari penuh di ruang
PrimaXP lantai 21 Kantor Pusat
Pertamina, Senin (7/7) tersebut
dihadiri oleh perwakilan fungsi
Procurement dari anak per
usahaan dan wilayah kerja
Pertamina. Workshop dibuka
oleh VP Tax Pertamina, Maizar
Yanto.
“Dalam menjalankan bis
nis di Pertamina hal yang
terpenting dilakukan adalah

procurement dan aspek yang
tidak bisa kita hindari adalah
masalah perpajakan dalam
pengadaan barang dan jasa.
Inilah yang menjadi potensi
masalah kita, antara vendor
dengan Ditjen Pajak,” ungkap
Maizar.
Dalam kontrak pengadaan
barang dan jasa secara
umum mengikuti aturan
yang berlalu. Akan tetapi me
nurut Maizar tidak hanya itu
saja, melainkan seringkali
terjadi kesalahpamahan da
lam kontrak kerja sama.
“ PPH a da la h ke w aj i ban
yang menerima penghasilan,
yaitu vendor. Namun yang
seringkali terjadi, vendor
tidak dapat terima dan pada
akhirnya yang terbebani ada
lah Pertamina,” lanjut Maizar.
Maizar berharap work
shop ini, bisa menyatuk an
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VP Tax Pertamina Maizar Yanto membuka workshop Strategic Tax on Procurement.

persepsi agar dalam proses
procurement tidak terjadi
masalah berkaitan den gan
p e r p a j a k a n . “ S e h i n gg a
Pertamina dengan Kemen
terian Keuangan, khususnya
Direktorat Jenderal Pajak tidak
mengalami masalah terkait
pengadaan barang dan jasa,”
tegasnya.
Banyak hal yang dibahas

dalam workshop tersebut.
Antara lain, skema perpajakan
Pertamina dengan instansi
terkait, tax & custom on ma
terial management, dan as
pek perpajakan pengadaan
barang dan jasa di dalam dan
luar negeri sesuai dengan
ketentuan yang berlaku da
lam undang-undang per
pajakan.•IRLI

Progress Update dan Coaching
Upskilling BTP 2014
JAKARTA - Fungsi Corporate
Strategic Planning – Direktorat
PIMR, selaku Project Mana
gement Officer (PMO) Cor
porate mengadakan progress
update dan Coach Upskilling
BTP 2014, pada (19-20/6).
Dalam kesempatan ter
sebut, VP Corporate Strategic
Planning Heru Setiawan
menyampaikan impact BTP
secara tangible diharapkan
dapat memp ercepat pe
n i n gk a t a n p e n d a p a t a n
perusahaan sehingga target
keuntungan perusahaan ke
depan tetap dapat terjaga.
“Yang terpenting adalah
dapat menjadi accelerator
untuk mendukung aspirasi
Pertamina menjadi Asian

Energy Champion 2025,”
tegas Heru.
Selain penyampaian pro
gress update sampai dengan
bulan Mei 2014, acara diisi
dengan pembekalan kon
sep dan tools dasar yang
diperlukan untuk menjalankan
peranan sebagai coach,
seperti Coaching Concept,
Effective Coaching, YMO
(Your Story, My Story, Our
Story) Framework, Influencing
Tactic, Influencing Model, tips
motivational dan lainnya.
Pembekalan disampaikan
Direktur Operasi PT PertaSamtan Gas Budiyana, VP
Corporate Internal Audit
Syahrial Mukhtar, Culture &
Transformation Manager Ernie

Foto : DIT. PIMR

RESUME
PEKAN INI

Pembekalan konsep dan tools dasar diberikan agar coach BTP 2014 dapat
menjalankan perannya mengawal pelaksanaan BTP 2014 di masing-masing
Direktorat / Anak Perusahaan.

D. Ginting, dan Business
Process Manager Mardiani.
Sharing session dipimpin
oleh Manager Business
Initiatives, Bayu Kristanto yang
juga selalu Project Manager
Officer (PMO) Corporate. Bayu

No	BTP 2014						Direktorat / Anak Perusahaan
1
BTP Percepatan Pemanfaatan Gas Pada Sektor Downstream Pertamina
Direktorat M&T, Direktorat Gas, Direktorat
							PIMR
2
BTP Sistem Informasi Investasi				
Direktorat PIMR, Direktorat Keuangan,
							Direktorat Umum
3
BTP Business Structure & Project Financing RDMP			
Direktorat Pengolahan, Direktorat PIMR,
							Direktorat Keuangan
4
BTP Integrated Automated Data Management			
							

Direktorat Umum, Direktorat Hulu,
Direktorat M&T

5

BTP Proyek Percepatan EOR Waterflood Z-400 & Z-560 Lapangan Rantau

Direktorat Hulu, Pertamina EP

6

BTP Proyek Percepatan EOR Waterflood Lapangan Jirak		

Direktorat Hulu, Pertamina EP

7
BTP SubSurface Funneling Sumur Usulan Pemboran Pengembangan
							
8

BTP Pembangunan SPBU Transportable untuk Industrial Customer

Direktorat Hulu, Pertamina EP,
Pertamina Hulu Energy, PEPC
Direktorat M&T, Pertamina Retail

menyampaikan, arahan BTP
ke depannya dan pola untuk
mengelompokkan proyek
ke dalam tiga bagian. Yaitu,
memaksimalkan value dari
asset existing, business
development terkait asset
existing serta business de
velopment terkait visi dan misi
perusahaan.
Setelah mendapatkan
pembekalan softskill dalam
program Coach Upskilling,
maka Coach BTP 2014 akan
menjalankan perannya untuk
mengawal pelaksanaan BTP
2014 di Direktorat/Anak Per
usahaan sampai dengan clo
sing BTP 2014, pada Maret
2015.•DIT. PIMR
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Direktur Marketing & Trading
PT Pertamina (Persero),
Hanung Budya, memimpin

Updating Teknologi
dengan Windows 8.1

Gamsunoro, dari bendera
Panama ke bendera Republik
Indonesia di Perairan Singapura.
Upacara Reflagging dilakukan
sebelum kapal milik Pertamina
ke-62 ini memasuki perairan
Indonesia, guna menyokong
pendistribusian BBM hingga ke
ujung negeri.

ROP - OM Academy 2014 :
Memaksimalkan Keandalan SDM Pengolahan
JAKARTA – Bertempat di
ruang Pertamax lantai 21
Kantor Pusat Pertamina,
Kamis (3/7), dilaksanakan
yudisium dan penutupan
Refinery Operation Planning
& Oil Movement (ROM&OM)
Academy 2014 Direktorat
Pengolahan. ROM & OM
Academy secara resmi ditutup
oleh SVP Refining Operation
Pertamina, Suhaimi.
Peserta Academy se
banyak 30 orang dengan level
Supervisor dan Section Head
dari Kantor Pusat Pertamina
Fungsi Planning Evaluation
dan Fungsi Operation &
Planning, serta perwakilan
seluruh Refinery Unit (RU)
di Fungsi Refinery Planning
& Optimization, Fungsi pro
duction dan Fungsi Engi
neering & Development.
Para peserta Academy
melewati masa pendidikan
singkat, pada 12 Mei - 3
Juli 2014. Selama menjalani
pendidikan, peserta
mengikuti diskusi dan sharing
session RCC, optimalisasi
hilir, master program minyak
mentah atau produk di
Kantor Pusat dan mengikuti
kegiatan penerimaan minyak
mentah atau produk melalui
kapal atau pipa di masingmasing RU. Di samping itu,
para peserta juga dilatih
pembuatan back casting dan
pembuatan produk blending
di masing-masing RU.
“Kita dituntut untuk
mengambil peran dan tang
gung jawab kita dalam be
kerja. Dengan bekal ilmu

Foto : KUNTORO

CILACAP – Guna menunjang sistem kerja
yang berbasis Informasi Teknologi (IT) agar
lebih akurat dan memadai, fungsi IT RU IV
bekerja sama dengan Microsoft melakukan
sosialisasi perubahan sistem operasi. Kegiatan
tersebut sekaligus dijadikan sebagai ajang
knowledge sharing bagi seluruh pekerja RU
IV yang diprakarsai oleh Quality Management.
Bertempat di Ruang Rapat II Head Office RU IV
pada hari Kamis (26/6), acara tersebut diikuti oleh
perwakilan pekerja setiap bagian.
Bertindak sebagai moderator dalam know
ledge sharing tersebut adalah Setyo Rumekso
dari Quality Management. Sementara narasumber
dari fungsi IT yakni Eddy Munandar bekerja sama
dengan Darmawan Suandi selaku Technical
Evangelist, Developer Experience, dan Evangelist
Group Microsoft Indonesia yang menyosialisasikan
sistem operasi baru, Windows 8.1.
Eddy Munandar, sosialisasi ini dimaksudkan
untuk lebih mengenalkan para pekerja RU IV
Cilacap terhadap perubahan yang dilakukan oleh
Microsoft, khususnya penggunaan komputer yang
berbasis windows. Sebelumnya, RU IV Cilacap
menggunakan sistem operasi Windows 7 yang
sudah tidak relevan karena tidak di-support lagi
oleh Microsoft.
Sementara itu, Darmawan menambahkan
materi dengan menjelaskan perbedaan sistem
operasi yang baru dengan sistem operasi
yang lama. “Windows 8.1 merupakan sistem
operasi yang lebih unggul dibandingkan dengan
sistem operasi sebelumnya karena memiliki
sejumlah special feature. Sistem ini muncul de
ngan user interface yang modern namun tetap
mempertahankan fitur-fitur popular yang sudah
ada di versi windows pendahulunya,” jelasnya.
Windows 8.1 adalah sistem operasi terbaru
dari Microsoft dan dilengkapi dengan perangkat
yang lebih andal, cepat, dan lebih ringan.
Sistem ini memiliki aplikasi dan dukungan
yang bagus sehingga lebih lengkap featurenya dibandingkan sistem operasi sebelumnya.
Salah satu keutamaan sistem ini adalah dapat
digunakan untuk perangkat touch screen dan
bisa di-install di beberapa perangkat lain namun
dengan tampilan yang tidak berubah.
Dilihat dari segi mobilitas, Windows 8.1 lebih
praktis dan fleksibel karena dapat diinstal di
perangkat komputer desktop, notebook, dan
juga perangkat mobile lain seperti tablet dan
smartphone.
Setelah melakukan sosialisasi ini, diharapkan
para pekerja sebagai user menjadi lebih familiar
dengan Windows 8.1 sehingga apabila ada
migrasi ke sistem yang baru tersebut sudah
memiliki gambaran dan tidak menimbulkan
resistensi. Rencananya, sistem ini diberlakukan
mulai 2015, namun bagi user yang sudah ingin
menggunakan Windows 8.1, dapat dilayani
instalasinya oleh IT.• RU IV

upacara Reflagging Kapal

Foto :IMAM RISMANTO
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SVP Refining Operation Suhaimi menyerahkan penghargaan kepada tiga peserta terbaik Program Academy, Yeni Triakningsih,
Nuriah, dan Doan Herdani.

pengetahuan selama meng
ikuti pendidikan tersebut,
saya rasa peran dan
tanggung jawab tersebut
dapat kita jalankan. Karena
dengan pembekalan ilmu
maka tidak ada lagi alasan
tidak mengerti,” ungkap
Suhaimi.
Lebih dari itu, Suhaimi
mengharapkan, dengan pen
didikan yang telah diberikan
ini akan mendorong motifasi
diri untuk bekerja lebih mak
simal dan berbuat yang ter
baik bagi perusahaan agar
pada akhirnya perusahaan
akan menerima manfaat yang
besar dari peran dan tanggup
jawab yang telah dijalankan.
“Berhasilnya program ini
dilihat dari peran dan tang
gung jawab yang dilakukan
oleh peserta program. Wa
laupun bekal pengetahuan

dan wawasan terus diupgrade oleh perusahaan,
tetapi jika tidak memiliki
kemauan maka tidak akan
memberikan dampak yang
baik bagi perusahaan,” tegas
Suhaimi.
Dari hasil evaluasi pe
nilaian, terpilih tiga peserta
terbaik Site Assignment &
Spesial Task. Yaitu, Agus
Martono dari RPO RU III
Plaju, Yeni Triakningsih dari
Operation & Planning Kantor
Pusat, dan Ihsan Fajar dari
RPO RU III Plaju.
Sedangkan untuk tiga
peserta terbaik Program
Academy, yaitu Yeni Triak
ningsih dari Operation &
Planning Kantor Pusat, Nuriah
dari Planning & Evaluation
Kantor Pusat dan Doan Her
dani dari RPO RU V Balik
papan.

Salah satu peserta dari
RU II Dumai, Syafri me
nyatakan, selama meng
ikuti pendidikan ini, ia
tidak hanya mendapatkan
pembekalan ilmu, namun
secara tidak langsung telah
terjalin persaudaraan dan
persahabatan yang tentunya
tercipta komunikasi dengan
baik antar sesama peserta
dari berbagai fungsi yang
mendukung kelancaran pro
ses bisnis.
“Kita harus memotivasi
diri untuk ambil peranan dan
tanggung jawab dengan baik.
Kita harus melakukan yang
terbaik bagi perusahaan.
Te r l e b i h d e n g a n i l m u
pengetahuan dan wawasan
yang telah kita dapat ini bisa
diaplikasikan di tempat kita
bekerja,” ungkap Syafri.•IRLI
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Jakarta- Pada 24 Juni 2014, Tim Document
Management Pertamina melakukan studi banding
ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Tujuan
dilaksanakannya studi banding, yaitu untuk
memperoleh referensi atas cara pengelolaan Arsip
yang baik, terutama arsip yang vital dan penting
yang menjadi aset perusahaan dan mendapatkan
knowledge mengenai strategi dan pengalaman
ANRI sebagai pusat penyimpan dan pemelihara
Arsip Negara, serta bagaimana cara memperoleh
sertifikasi dan akreditasi pengelolaan Arsip yang
diakui oleh ANRI.
Disambut oleh Kepala Biro Perencanaan dan
Humas ANRI Multi Siswati, tim kemudian diberikan
paparan mengenai perolehan akreditasi oleh Kepala
Sub Direktorat Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan
ANRI Abdullah Shobri, SE., MAB. Setelah itu, tim
juga mendapatkan sharing knowledge Pengelolaan
Arsip Vital dari Direktorat Kearsipan Pusat Bambang
Iwan Murwohadi. Sebelum mengakhiri kunjungan,
tim menyempatkan untuk melihat diorama sejarah
perjalanan bangsa Indonesia yang dapat dipelajari
oleh generasi selanjutnya karena dilengkapi dengan
arsip pendukung.
Kegiatan studi banding yang dilakukan Tim
Document Management Pertamina, merupakan
salah satu upaya untuk meningkatkan pengelolaan
dokumen/arsip di Pertamina kearah yang lebih baik
dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya
arsip, dalam rangka mewujudkan Pertamina
menjadi World Class Energy Company.•CSS

itu, hadir Kadisnakersos
Kota Balikpapan Fachruddin
Harami, Kepala BLH Kota
Balikpapan Ketut Astana,
Senior Manager Operation
Manufacturing RU V Eman
Salman Arief, manajemen dan
pekerja RU V serta pimpinan
mitra kerja RU V.
“Ini merupakan wujud
rasa syukur atas pencapaian
26.547.053 jam kerja aman
di RU V terhitung dari 8 April
2011 sampai dengan 31
Mei 2014,” ungkap Tjahjo
Widojoko selaku Manager
HSE RU V.
Sementara Eman Salman
Arief mengapresiasi kinerja
aspek HSE di lingkungan RU
V. “Budaya HSE tak hanya
melibatkan insan Pertamina
melainkan juga keluarga
dan harmonisasi dengan
stakeholder,” ujar Eman. Pada
acara ini, diberikan Piagam
Penghargaan Kontribusi Jam
Kerja Aman kepada seluruh
fungsi dan mitra kerja di RU V.

Foto : HSE RU V

Studi Banding ke
Arsip Nasional RI untuk
Pengelolaan Arsip

Balikpapan – “Towards
HSE Excellence” bukanlah
sek adar semboyan bag i
Refinery Unit (RU)V Balik
papan. Prestasi nas ion al
kembali diraih oleh Per
tamina pada ajang Anugerah
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) 2014. Dalam
acara yang digelar oleh
Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi di Jakarta
tersebut, RU V Balikpapan
berhasil mengukir prestasi
Zero Accident Awards dan
sertifikasi Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) berdasarkan
PP No 50/2012. Tentu saja,
keberhasilan penerapan
budaya K3 melibatkan peran
aktif insan Pertamina dan
seluruh stakeholder terkait.
Dengan tujuan tersebut,
diadakanlah Malam Apresiasi
Health Safety Environment
Pertamina di Main Hall Banua
Patra, pada 24 Juni 2014.
Hadir dalam kesempatan

Simbolisasi peluncuran buku Roadmap of HSE RU V oleh Manajer HSE Tjahjo
Widojoko kepada Senior Manager Operation & Manufacturing Eman Salman Arief.

Di waktu yang sama, RU
V juga me-launching buku
Road Map of HSE RU V –
Towards HSE Excellence.
“Buku ini akan menjadi
salah satu guideline dalam
pengelolaan aspek HSE
khususnya di lingkungan
RU V untuk mencapai visi
Pertamina 2025, Asian
Energy Champion,” tutur
Tjahjo . Buku ini telah memiliki
identifikasi ISBN (International
Standard Book Number)

No. 978-602-98171-1-9,
artinya telah menjadi bagian
dari database bibliografi
dan muncul diterbitan
Katalog Dalam Terbitan di
Perpustakaan Nasional.
Secara simbolis, buku
tersebut diberikan kepada
Kepala Disnakersos Kota
Balikpapan, Kepala BLH Kota
Balikpapan dan perwakilan
Fungsi di Pertamina.• Keishkara
HP & Dessy Chaterina Gultom

Security Awareness di RU IV
CILACAP – Fungsi General

cap, pada Kamis (20/6).

Affairs bekerja sama dengan

Penyelenggaraan acara

Fungsi Health, Safety, and

bertujuan untuk mem

Environmental (HSE) RU

pers iapk an kegiatan Turn

IV melaksanakan acara

Around (TA) tahun 2014 yang

bertajuk Security Awareness

rencananya berl angsung

bagi seluruh kontraktor dan

pada bulan September

pihak ketiga yang bekerja

agar dapat berjalan dengan

untuk RU IV, di Gedung

sukses dan excellent.

Patra Graha Lomanis Cila

Foto : RU IV

Foto : CSS

Raih Zero Accident Award, RU V Luncurkan Buku

Acara tersebut meng
hadirkan beberapa nara
sumber yang memberikan

dapat dilakukan ketika

Sementara itu, Senior

penjelasan tentang metode

posisi unit berada dalam

Supervisor Safety, Arjon

KOMET Pertamina Rajai Make Study Award 2014... Sambungan dari halaman 1

pengamanan, keamanan,

keadaan stop, untuk

Siagian memberikan penje

gus dan sesuai dengan
rancana yang telah disusun.
Dibandingkan dengan bench
mark di perusahaan lain di
Indonesia, peningkatan Per
tamina itu sungguh luar biasa.
“Hal ini tidak lepas dari jerih
payah KOMETers di seluruh
Indonesia,” ujar Faisal Yusra.
Kemenangan tersebut
mengantarkan KOMET Per
tamina untuk kembali mewakili
Indonesia di ajang Asian
MAKE Study, yang rencananya
digelar di Hongkong. Tahun
sebelumnya, Tim KOMET
berhasil menjadi juara, namun
belum menembus kategori
The Best. Kali ini, Faisal dan

dan safety first yang ha

selanjutnya dilakukan

lasan mengenai aspek HSE

rus diutamakan dalam

kegiatan pemeliharaan

dalam melakukan pekerjaan

pelaksanaan TA kepada

kilang yang disebut Turn

di lingkungan kilang RU IV

100 orang yang terdiri dari

Around. Tujuannya adalah

Cilacap.

kontraktor dan pihak ketiga

untuk mengetahui atau

“Ketika Bapak atau Ibu

yang akan melaksanakan

mengembalikan kondisi

ingin memasukkan pekerja

kegiatan TA 2014.

kinerja peralatan dari sisi

TA, dimohon untuk datang

Senior Supervisor

proses ataupun operasi

terlebih dahulu ke HSE

Secure Legality, Suparman,

yang diharapkan dapat

Demo Room guna melihat

menjelaskan pengertian

beroperasi kembali dengan

seberapa paham para

t e n t a n g Tu r n A r o u n d

handal dan aman. Untuk itu,

calon pekerja TA dengan

dimana kegiatan tersebut

kami mengadakan sosialisasi

RU IV Cilacap serta untuk

merupakan kegiatan yang

ini guna lebih memahami

menunjukkan keabsahan

dilaksanakan setiap dua

dan bisa memunculkan ide

bahwa pekerja tersebut telah

tahun sekali dan merupakan

kreatif serta inovatif dalam

mampu dan memahami

kegiatan skala besar yang

mensukseskan Pertamina

aspek safety yang ada di

dilakukan secara berkala.

RU IV menuju TA yang

dalam kilang,” tegas Arjon

excellent,” papar Suparman.

Siagian.•RU IV

Tim menargetkan masuk ke
The Best Three.
Namun lebih dari itu,
KOMET Pertamina memiliki
target yang lebih tinggi, yakni
andil dalam Global MAKE
Study. Menurut Faisal, yang
penting disini bukanlah untuk
mengejar suatu penghargaan
tapi lebih ke benchmark di
tingkat dunia.
“Karena kita sudah masuk
Fortune 500, kita ingin tahu
sebetulnya di tingkat dunia
kita berada di level apa?
Kita sudah tahu di Indonesia
Pertamina sudah ada di level
m a k s i m u m , p e r u s a h a n perusahaan yang tadinya

maturity dalam hal knowledge
management penilaiannya
sudah dibawah kita. Nah, di
tingkat Asia kita harapkan kita
bisa masuk The Best Three,”
ungkap Faisal.
Faisal Yusra menuturkan,
untuk tahun 2015 mendatang,
dirinya dan tim sudah me
nyusun program untuk masuk
ke Global MAKE Study. Mulai
dari utilisasi dan kolaborasi,
jika hal tersebut berhasil di
semester kedua di tahun ini,
maka otomatis akan menjadi
nilai tambah dibandingkan
dengan perusahaan-peru
sahaan lain di dunia.•SAHRUL

“Kegiatan TA hanya
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Balikpapan – Sebagai salah satu bentuk
koordinasi dengan subsidiaries Pertamina, PT
Patra Badak Arun Solution (PT PBAS) mengadakan
kunjungan ke RU V Balikpapan, pada 26 Juni 2014.
PT PBAS merupakan konversi dari perusahaan
lama yang bernama PT Patra Teknik, yang
sebelumnya merupakan anak perusahaan PT Patra
Niaga. Diskusi pengenalan bisnis tersebut dibuka
oleh Senior Manager Operation & Manufacturing
RU V Eman Salman dan dihadiri oleh jajaran
manajemen PT Pertamina Refinery Unit V.
Dalam presentasi dijelaskan, ranah bisnis
yang ditangani oleh PT PBAS meliputi technical
operation training, engineering procurement
construction commisioning, operation and
maintenance oil gas facilities, plant services¸
performance dan reliability. SMOM Eman Salman
Arief pun menyampaikan terima kasih atas pre
sentasi company profile yang telah menambah
wawasan RU V mengenai ranah usaha yang dimiliki
PT PBAS. Tampak pengalaman proyek kerja PT
PBAS mencakup sektor LNG termasuk operasi
LNG Plant, pemeliharaan LNG Plant serta LNG
Firefighting.
Dijelaskan pula struktur sumber daya manusia
di PT PBAS meliputi konseptor, spesialis, assosiate
dan eksekutor dimana selama ini rekrutmen
dilakukan secara lokal dan PT PBAS. Lewat sarana
interaktif ini, PT PBAS pun menawarkan bentukbentuk sinergi yang bertujuan untuk meningkatkan
kinerja Pertamina khususnya di Refinery Unit V.•RU V

Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko dan General Manager RU V Balikpapan
Achmad Fathoni Machmud sambut kedatangan rombongan Komisi VII DPR di
Area Model Room, RU V Balikpapan.

Foto : ADITYO

RU V Gelar Forum
Diskusi dengan PBAS

J a k a rta – D i re k t o r a t
Pemasaran dan Niaga Per
tamina, menggelar Workshop
Marketing Strategy, selama
dua hari berturut-turut, 19-20
Juni, yang diikuti oleh para
Senior Vice President, Vice
President, General Manager,
di Unit Bisnis dan Pimpinan
Anak Perusahaan Pertamina.
Hari pertama pelaksa
naann ya, Kamis (19/6) di
gelar di Hotel Grand Hyatt,
Jak arta, dengan agenda
rev i e w s e p u t a r s t r a t e g i
marketing yang nantinya
akan diterapkan di masingmasing Unit Bisnis dan Anak
Perusahaan. Sementara hari
kedua pelaksanaannya digelar
di Kantor Pusat Pertamina.
“Kita sudah melewati 5
bulan, disitu kita bisa lihat
capaian dari setiap Anak
Perusahaan dan Unit Bis
nis, dalam konteks volu
me, margin, berapa pen
cap
 aiannya? Kita bisa
me-review kembali strategi
marketingnya, dari situ bisa
kita lihat berapa alokasi,
resources yang disipakan,
lalu kita implementasikan ke
setiap Region,” kata Direktur
Pemasaran dan Niaga Per
tamina, Hanung Budya.
Hanung menambahkan,
dari target yang ditetapkan
tersebut nantinya tentu
akan ada gap, yang ke
mud ian akan dievaluasi

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya menegaskan pentingnya strategi marketing dalam memenangkan
pasar. Strategi ini perlu dibahas secara mendetil agar implementasi di lapangan berjalan dengan baik.

berdasarkan strategi yang
ada. Nantinya, dengan teori
marketing mix up, yang
kemudian akan diterapkan
dengan manajemen bisnis
yang simpel. “Kombinasi ini
akan dipertemukan dengan
target operasional, produk,
price dan promotion,” papar
Hanung Budya.
Hanung mengatakan,
dirinya sudah meminta para
SVP, VP, GM dan pimpinan
anak perusahaan untuk
mendiskusikan hal tersebut.
Sehingga, menurut Hanung,
di akhir workshop ini akan
bisa diputuskan bagaimana
implemenyasinya nanti di
lapangan.
“Sudah beberapa yang
persentasi di hari ini, saya

melihat ada kemajuan, cara
berpikir, cara mengidentifikasi
masalah cara mendiagnosa
masalah hingga keluar
strategi marketingnya. Cukup

bagus, dan cukup tajam,
selanjutnya adalah tugas kita
untuk mendorong follow upnya,” ucap Hanung.• SAHRUL

Foto :MOR III

Foto : RU V

Workshop Marketing Strategy
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Tembilahan – Jumat 30

Tembilahan setiap bulannya.

Mei 2014, terjadi kebakaran

Sebelum melaksanakan

di sekitaran pipa penyaluran

latihan, Pjs. OH Terminal

produk BBM. Kebakaran

BBM Tembilahan, Nunuk

pertama kali terlihat oleh

Suhandy menjelaskan teori

petugas sekuriti, namun se

singkat bagaimana teknik

ketika api langsung mem

penanggulangan apabila

besar akibat kebocoran yang

terjadi kebakaran tersebut,

terjadi pada pipa tersebut

dan tugas masing masing

seh ingga tidak dapat di

anggota tim.

Foto : MOR I

Loyalty Card Pertamax
Racing untuk Speedgonz Club
Latihan Penanggulangan Kebakaran TBBM Tembilahan dan Porsche Club Indonesia

tanggulangi dengan APAR.

Seluruh pekerja dibagi

Seketika petugas tersebut

menjadi beberapa tim, yang

membunyikan lonceng pe

satu timnya terdiri dari 7

bahan bakar yang mengalir,

mun tim P3K langsung tang

nanda telah terjadi keadaan

orang dengan tugas sebagai

sehingga hal yang pertama

gap dan menolong korban

darurat. Personil keadaan

komandan regu, nozzle man,

dilakukan adalah menghen

yang terluka tersebut dan

darurat pun sigap menuju

helper, kinkker man dan

tikan laju bahan bakar dengan

mengevakuasi korban dari

lokasi TKP.

dibantu operator pompa.

menutup kerangan pada pipa

lokasi kebakaran.

Untung saja kejadian ter

Misi tim pemadam saat

sebut bukanlah kejadian se

itu adalah menutup kerangan

Dalam proses tersebut

kannya latihan tersebut dapat

benarnya. Kejadian tersebut

yang berada sebelum areal

seorang nozzle man menga

menigkatkan kewaspadaan

merupakan skenario latihan

terjadinya kebakaran. Karena

lami kecelakaan akibat ter

dan kemampuan personil

kebakaran rutin yang dilak

kebakaran tidak dapat dihen

gores dan mengalami luka

dalam menghadapi keadaan

s a n a k a n Te r m i n a l B B M

tikan apabila masih terdapat

pendarahan pada kaki. Na

darurat kebakaran.•MOR I

penyaluran tersebut.

Diharapkan dengan diada

Jakarta – Sebagai bentuk
apresiasi Pertamina kepada
pelanggan setia Pertamax
Racing, Marketing Operation
Region III - Jawa Bagian
Barat meluncurkan Loyalty
Card Pertamax Racing
bagi anggota komunitas
Porsche Club Indonesia dan
Speedgonz Club. Peluncuran
ini dilaksanaan berbarengan
dengan acara nonton bareng
komunitas otomotif lainnya
di Sports Stube - Pondok
Indah Golf, Jakarta Selatan,
pada (4/7).
Kedua komunitas otomotif
ini terbukti sebagai komunitas
mobil sport/superc ar yang
selama ini setia menggunakan
bahan bakar Pertamina.
Dengan adanya loyalty
card ini, anggota PCI dan
Speedgonz dapat menikmati
fasilitas diskon 10% untuk

pembelian Produk Pertamax
Racing, yaitu bahan bakar
dengan angka oktan 100,
yang saat ini sudah tersedia di
SPBU COCO Pondok Indah
dan SPBU COCO Rasuna
Said-Kuningan.
Dukungan Pertamina
kepada seluruh komunitas ini
ditujukan untuk mendorong
tumbuh kembangnya ko
munitas otomotif di Indonesia
terutama yang dengan setia
menggunakan produk-produk
Pertamax Series.
Melalui sponsor dan
promo produk Pertamax
Plus dan Pertamax Racing
sebagai top fuel products
dari Pertamina, diharapkan
lebih banyak lagi konsumen
yang merasakan dahsyatnya
kualitas dan performa bahan
bakar dengan angka oktan
minimal 95 dan 100.•MOR III
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CILACAP – Sebanyak 20 pemuda Cilacap
putus sekolah memperoleh bekal kompetensi

baru, yakni kemampuan menyelam. Hal tersebut
diwujudkan oleh RU IV melalui program Corporate
Social Responsibility (CSR) bidang pemberdayaan
masyarakat pesisir. Untuk melaksanakan program,
RU IV bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut
Cilacap.
Pembukaan pelatihan selam dilakukan dengan
menyelenggarakan upacara di Markas Pangkalan
Angkatan Laut Cilacap pada (9/6). Pelatihan selam
dibuka dengan menyerahkan bantuan peralatan
selam kepada perwakilan peserta oleh General
Affairs Manager RU IV Eko Hernanto dan Palaksa
Lanal Letkol Laut Aris Firmantoro. Selain itu,
secara simbolis diserahkan pula bantuan senilai
Rp 90 juta untuk Lanal Cilacap.
Upacara tersebut dibuka oleh General Affairs
Manager RU IV Eko Hernanto dan turut dihadiri
oleh Palaksa Lanal Letkol Laut Aris Firmantoro,
Ketua Forum CSR, Kepala Bapermas, PP, PA, dan
KB Kabupaten Cilacap, Camat Cilacap Selatan,
serta Lurah Cilacap, Tegalreja, dan Tambakreja.
“Keahlian untuk bekerja di area perairan
merupakan modal penting yang dibutuhkan
bagi masyarakat pesisir, salah satunya adalah
menyelam. Kemampuan khusus ini memiliki
risiko spesifik yang tidak ter-cover hanya dengan
berlatih secara otodidak, RU IV bersama dengan
Lanal Cilacap tergerak untuk membina para
pemuda putus sekolah di usia produktif untuk
meningkatkan kemampuan menyelam,” tutur
Eko Hernanto.
Pelatihan dilaksanakan secara intensif selama
2 minggu, mulai dari tanggal 9 hingga 23 Juni
2014 di kolam renang Sasana Tirta Komperta
Donan dan Perairan Umum di wilayah Cilacap.
Sebelumnya, RU IV telah melakukan screening
terhadap 50 pemuda se-eks kotip Cilacap yang

lele dan dibiarkan 15 menit
kemudian siap untuk dite
barkan menjadi makanan lele.
Aplikasi racikan herbal
tersebutlah yang menjadikan
lele tidak gampang terserang
penyakit yang berujung
pada kematian sehingga
mengakibatkan kerugian
besar bagi para peternak
lele. Pengobatan penyakit lele
dengan bahan-bahan alami
relatif lebih aman karena tidak
mengandung bahan kimia
yang terdapat dalam obatobatan.
Manfaat dan kegunaan
herbal lele telah banyak di
rasakan bagi para pembu
didaya lele Pokdakan “Ta
nah Berongga-Sido Urep”
Kampung Kebun Tanjung
Seumantoh, Kecamatan Ka

rang Baru Kabupaten Aceh
Tamiang. Hasil panenpun
sudah bisa dirasakan oleh
kelompok Budidaya Ikan
Pokd
 a k a n k a re n a t u r u t
meningkatkan perekonomian
para pembudidaya lele.
Mereka yang awalnya
s ebagai kel om pok tani ,
kini telah merambah men
jadi pembudidaya lele. Ke
majuan tersebut bermula
sejak pertengahan tahun
2011, PT Pertamina EP
Field Rantau memberikan
pelatihan budidaya ikan lele,
mulai dari cara pembenihan
sampai dengan pembesaran
bahkan pendampingan untuk
pemasaran dan penguatan
manajemen kelompok.
Asmen Legal Relation
Pertamina EP Rantau-

Aceh, H. Jufri mengatakan
disamping memberikan
pelatihan budidaya ikan lele,
PT Pertamina EP Field Rantau
juga mengulirkan dana CSRnya untuk pembuatan kolam
sebanyak 6 unit masingmasing sebesar 8x6 meter,
termasuk benih dan pakan
untuk Lele.•IRLI

TBBM Surabaya Group Tanam 10 Ribu Mangrove
Surabaya – OH TBBM
Surabaya Group, Zainal Abdul
Syukur bersama seluruh
pekerja TBBM Surabaya
Group melakukan penanaman
10.000 bibit mangrove di
kawasan Ekowisata Mangrove
Wonorejo – Surabaya.
Kegiatan ini adalah lan
jutan dari program CSR MOR
V bidang lingkungan dan
merupakan tahap ketiga dan
telah mencapai 30.000 bibit
dari target 50.000 bibit. Tahap
pertama telah dilakukan pada
tahun 2011 lalu sebanyak
10.000 bibit sekaligus de
ngan peresmian 2 buah Ga

zebo dan Menara Pantau
Pertamina yang menjadi
ikon Kawasan Ekowisata
Mangrove Wonorejo, dan ta
hap kedua sebanyak 10.000
bibit pada tahun 2013.
Kegiatan ini merupakan
wujud nyata kepedulian Per
tamina terhadap lingkungan
yang berorientasi pada per
cepatan perbaikan lingkungan
dan berkontribusi dalam pe
ngurangan emisi gas karbon.
“Kami sangat berterima
kasih atas kepedulian Per
tamina yang begitu tingg i
terhadap Kawasan Mang
rove Wonorejo, dan telah

Foto : MOR V

Pelatihan Selam untuk
Pemuda Cilacap

ACEH - “Awalnya, hasil
panen budidaya lele tidak
ses uai harapan. Namun,
keg
 agalan itu memacu
kreatifitas kami. Lalu kami
membuat jamu untuk daya
tahan tubuh lele, mengurangi
amis, dan rasa lebih gurih,”
ungkap Ketua Kelompok
Budidaya Ikan (Pokdakan)
“Tanah Berongga-Sido Urep”,
Bambang Sutrisno.
Racikan herbal yang
terdiri dari kunyit, jahe,
temulawak, bawang putih,
daun sirih, daun sirsak,
buah mengkudu, garam
dan kencur difermentasi
dengan gula merah dan
dibiarkan selama 3 hari
kemudian disaring airnya.
Dari hasil fermentasi tersebut
dicampurkan dengan pakan

Foto : IRLI

Jamu Lele,
Kreativitas Pokdakan Tanah Berongga

banyak memberikan bantuan
serta komitmen yang telah
dijalankan selama ini untuk
menanam 50.000 bibit mang
rove. Diharapkan kerja sama

ini dapat terus berjalan dengan
baik,” ujar Joko Suwondo
selaku Pengelola Kawasan
Ekowisata Mangrove Wo
norejo.•MOR V

mendaftar hingga akhirnya diperoleh 20 pemuda
yang lolos seleksi. Nantinya, peserta akan
dibekali dengan pengetahuan teknik menyelam
dan praktik menyelam di kolam renang maupun
perairan laut. Pada akhir program, peserta akan
mendapatkan sertifikat POSSI A1 yang dapat
berguna bagi pekerjaan di kemudian hari.
Ini merupakan kerja sama ketiga kalinya
antara RU IV dengan Lanal Cilacap, sebagai
fasilitator dan mentor dalam pelatihan selam untuk
masyarakat dimana pada tahun 2009 dan 2012
sudah mencetak 30 orang yang memiliki keahlian
dasar menyelam.
Palaksa Lanal Letkol Laut Agus Firmantoro
mengapresiasi upaya RU IV yang berperan dalam
pemberdayaan pemuda maritim dan berharap
agar kerja sama ini dapat dilaksanakan secara
berkelanjutan sehingga kesejahteraan masyarakat
maritim dapat ditingkatkan.• RU IV

Bantuan Dua Ruang Kelas SMAN 2 Cepu Diresmikan
Semarang – Sebagai
salah satu wujud komitmen
dan kepedulian Pertamina
terhadap masyarakat di
sekitar area operasinya,
Pertamina memberikan
bantuan pembangunan dua
ruang kelas di SMAN 2 Cepu
Kabupaten Blora, pada (25/6).
P e r e s m i a n p e n gg u 
naa nn ya dilakukan oleh
GM MOR IV Subagjo Hari
Moeljanto dengan melakukan
penandatanganan prasasti
didampingi oleh Kepala SMA
Negeri 2 Cepu, Apri Sukoco.
“Sekolah dapat mencetak

generasi penerus berprestasi
dan senantiasa memberikan
dukungan kepada Pertamina
dalam menjalankan kewajiban
untuk melayani kebutuhan
energi bangsa. Oleh sebab
itu, kami tidak memisahkan
kegiatan inti bisnis Pertamina
dengan pengabdian kepada
masyarakat sekitar,” ujar
Subagjo.
Melalui program Corporate
Social Responsibility (CSR),
Pertamina selalu berupaya
mendukung peningkatan ke
sehatan, pendidikan, ling
kungan, maupun ekonomi

Foto : MOR IV

Foto : RU IV

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

masyarakat di daerah sekitar
wilayah operasi perusahaan.
“Kami berharap, bantuan
ruang kelas ini dapat diper
gunakan semaksimal mungkin

sebagai salah satu langkah
kami untuk berperan dalam
menc erdaskan kehidupan
bangsa,” tutup Subagjo.•MOR
IV

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
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CEPU - Komitmen Pertamina EP untuk
tumbuh bersama lingkungan yang diterapkan
Asset 4 Field Cepu dalam Program Pelestarian
Rusa Timor/Jawa (cervus timorensis) mulai
membuahkan hasil. Senin, 14 Juli 2014 sekitar
siang hari, telah lahir seekor anak Rusa Jawa/
Timor di lokasi penangkaran yang terletak di
Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.
Induk Rusa Jawa/Timor ini dipindahkan dari
lokasi penangkaran Rusa Jawa/Timor KPH
Blitar pada bulan Mei 2014 lalu.
Kelahiran keturunan pertama ini disambut
dengan suka cita oleh seluruh pekerja dan
mitra kerja di Asset 4 Field Cepu dan kantor
pusat Asset 4. Program yang dimulai dengan
studi mendalam sejak pertengahan tahun
2013 lalu ini merupakan hasil kolaborasi
Pertamina EP Asset 4 Field Cepu dengan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH
Parengan, dan studi dilaksanakan oleh Fa
kultas Kehutanan Universitas Gajahmada,
Yogyakarta.
Rusa Jawa/Timor merupakan jenis ma
malia yang hanya beranak 1 kali dalam
sat u musim/tahun. Saat ini Rusa Timor
yang merupakan satwa endemik/asli pulau
Jawa dan Bali ini diperkirakan hanya ber
jumlah 10.000-20.000 ekor dewasa saja
di dunia. Berdasarkan populasi dan status
persebarannya, Rusa Jawa/Timor masuk ke
dalam status konservasi “vulnerable” oleh
IUCN (International Union for The Conservation
of Nature and natural Resources) Red List.
Penurunan populasi Rusa Jawa / Timor ini
sebagian besar diakibatkan oleh perburuan oleh
manusia, juga diakibatkan oleh berkurangnya
lahan dan padang pengembalaan (padang
rumput) yang menjadi habitat Rusa Jawa/
Timor.•KT

Menurut Direktur Pen
didikan Pertamina Foundation,
Ahmad Rizali, pendidikan
di wilayah Indonesia Timur
sangat jauh tertinggal. “Jika
secara formal dibandingkan
pendidikan di tanah Jawa,
Bali, bahkan dengan NTT
dan Ambon saja masih jauh
tertinggal,” ujarnya.
Ahmad menegaskan,
pendidikan tidak akan ber
jalan tanpa guru. Kondisi
itulah yang tengah terjadi
di Papua. Sejumlah guru
yang pernah mengajar di
sana, ungkap Ahmad, diha
dapkan oleh pengalaman
dan pembelajaran yang be
rat. Pasalnya, kondisi geo
grafisnya terpencil. Tak hanya
itu, tunjangan yang masih
kecil membuat para guru
yang mengajar disana banyak
yang tidak bertahan lama.
“Kebanyakan mereka hanya
mampu bertahan selama
satu sampai dua bulan saja,”
paparnya.
Sementara itu, Direktur
Pembinaan SMA, Direktorat
Jenderal Pendidikan Me
nengah, Harris Iskandar,
meng
aku bangga dan

Makassar – MOR
VII melalui program CSR
menyerahkan bantuan
peralatan usaha untuk
Kelompok Wanita Nelayan
(KWN) Sennang. Acara
berlangsung pada Rabu
(25/6) di rumah Ketua KWN
Sennang, Nuraeni Latief,
yang belokasi di Kelurahan

m e n ga p re s i a s i p ro g r a m
yang dilakukan Pertamina
Foundation. Karena itu,
pihaknya selalu berupaya un
tuk mendorong program bea
siswa dan program mengajar
lainnya demi kepentingan
bangsa. “Permasalahannya
daerah Terluar, Terjauh,
Terpencil (3T) di Indonesia
masih banyak. Dari 505
Kabupaten di Indonesia,
sebanyak 183 kabupaten kota
masih tertinggal,” terangnya.
Dengan menempatkan
para relawan di daerah pelosok
Indonesia, menurut Harris,
akan membangun mental
yang kuat dan menumbuhkan

Pattingaloang, Makassar.
Pada kesempatan
tersebut diserahkan peralatan
pengolahan dan pemasaran
antara lain Freezer volume
1050 L, Table Meat Grinder,
Mixer Besar, Spinner, Vacuum
Mini dan Alat Press Kemasan.
Penyerahan bantuan
dilakukan oleh Business

Foto : ADITYO

Islam seperti TPA (Taman
Pendidikan Al-Quran) di
Masjid tersebut.
Pemda Garut beserta
warga setempat merasa
senang dan sangat terbantu
oleh pembangunan Masjid
Besar Kaum Samarang
melalui program Corporate
Sosial Responsibility
yang diberikan oleh PGE.
Acara dilanjutkan dengan
memberikan santunan
kepada warga berupa 260

Direktur Eksekutif Pertamina Foundation, Nina Nurlina Pramono memberikan
cinderamata kepada relawan guru sobat bumi yang baru menyelesaikan
tugasnya di Papua.

tingkat profesionalisme bagi
calon pendidik atau pengajar.
Karena itu, pemerataan
pend idikan sangat penting
dibandingkan pertumbuhan.
Sebab menurutnya kesen
jangan pendidikan akan
berujung pada kesenjangan
ekonomi.
“Disinilah perlu sumber
daya manusia (SDM) yang
berkualitas. Ini menjadi kunci
dari pembangunan ekonomi.
Apalagi selama era reformasi
ini, pendidikan menjadi
sebuah prioritas pem
bangunan di seluruh pelosok
Indonesia,” ujarnya.•EGHA

Home Industry Ikan Tuna Binaan MOR VII
Tak Sekadar Mengejar Keuntungan

Peresmian Masjid Besar Kaum Samarang
GARUT – Direktur Utama PT
Pertamina Geothermal Energy
(PGE) Rony Gunawan dan
Bupati Garut Rudy Gunawan
meresmikan Masjid Besar
Kaum Samarang di kawasan
area Kamojang Garut, pada
(13/7).
Direktur Utama PGE Rony
Gunawan berharap, Masjid
Besar Kaum Samarang dapat
berguna dan bermanfaat
bagi warga setempat, dan
dapat menunjang pendidikan

Foto :RAHMAN

Kelahiran Pertama
Rusa Timor/Jawa
di PEP Cepu Field

JAKARTA – Setelah sukses
menjalankan misi mengajar
di Provinsi Papua, sebanyak
12 Relawan Guru Sobat Bumi
(RGSB) akhirnya kembali ke
Jakarta dengan membawa
sejuta pengalaman menarik.
Menurut Direktur Eksekutif
Pertamina Foundation, Nina
Nurlina Pramono, Pertamina
Foundation memiliki tanggung
jawab atas amanat yang di
berikan pemerintah terutama
di bidang pendidikan dan
lingkungan.
“Kita juga ingin mem
berikan inspirasi. Karena
den gan apa yang kita la
kuk an, diharapkan bisa
menjadi gerakan nasional
terutama untuk memperbaiki
bangsa,” jelas Nina, saat
ditemui di Gedung Pertamina
Foundation, Selasa (24/6).
Beragam pengalaman
menarik selama sembilan
bulan mengajar di tanah
Papua rencananya akan
dituangkan dalam sebuah
novel sebagai bacaan ins
piratif. “Insya Allah akan kita
bukukan sebagai bagian dari
perjuangan sobat bumi di In
donesia Timur,” ungkapnya.

paket sembako dan 260
Al-Quran bagi alim ulama
setempat dan diakhiri dengan

buka puasa bersama dengan
warga.•ADITYO

Foto :MOR VII

Foto : PEPCEPU FIELD

Pengabdian Inspiratif di Tanah Papua

S u p p o r t M a n a g e r A re a
Sulawesi, Sigit Santosa dan
dihadiri oleh Dinas Perikanan
dan Kelautan, Camat Ujung
Tanah dan Muspika setempat.
“K edepan kami harapkan
pendapatan KWN Sennang
semakin meningkat dan dapat
menjadi penggerak serta
contoh bagi masyarakat di
Pattingaloang,” ungkap Sigit
dalam sambutannya.
Selain membangun
usaha bersama, banyak hal
inspiratif lain yang dilakukan
oleh KWN Sennang. Setiap
dua bulan sekali, mereka
melakukan bakti sosial

pemeriksaan kesehatan gratis
dan pemberian paket bantuan
untuk lansia. “Bahkan, kalau
ada salah satu warga yang
meninggal, biaya perawatan
jenazahnya pun ditanggung
oleh KWN ini,” tutur Nuraeni.
Sejak menjadi binaan
MOR VII pada Maret 2014,
KWN ini terus berbenah
melalui pembentukan struktur
organisasi, pengurusan izin
P-IRT dan BPOM serta
perluasan pangsa pasar.
Pada Maret 2014, omset
kelompok ini mencapai Rp.50
Juta. Pada Ramadhan ini,
diprediksi naik.• ER VII

SINOPSIS

Ketika mendengar sebuah penjelasan mengenai 500
tokoh maka yang ada dalam benak kita ialah siapa sajakah
tokoh tersebut, tentunya pengetahuan kita terbatas untuk
mengetahui tokoh tersebut. Tokoh dunia tentunya banyak
sekali baik dalam pengetahuan, politik, olahraga dalan
lainya masing-masing tokoh tersebut telah menunjukan
eksistensinya kepada dunia melalui pengaruhnya.
Saat ini ada sekitar 1,65 miliar Muslim di Dunia,
mencakup sekitar 23% populasi dunia atau seperlima
jumlah manusia. Di samping sebagai warga Negara mereka
masing-masing, mereka juga punya rasa memiliki sebagian
dari ‘ummah’ atau komunitas Muslim Dunia. Informasi ini
berniat untuk memastikan pengaruh sejumlah tokoh Muslim
pada masyarakat atau atas nama komunitasnya. Yang
dimaksud dengan tokoh berpengaruh ialah siapa saja yang
memilki kekuasaan berupa budaya, ideologi, finansial, politik
dan lainya yang membawa perubahan atau yang memberi
dampak besar bagi Dunia Muslim.perlu dicatatat bahwa
dampak tersebut membawa pengaruh positif dan negative.
Pertama-tama kita dapat mengambil dari sisi positif
tokoh muslim dunia yang paling berpengaruh dalam hal
ini tokoh tersebut dihadapkan kepada presiden ataupun
pemimpin umat. Di urutan pertama munculah nama Yang
mulia Raja Abdullah Bin Abd Al Aziz – Al Saud. Beliau
dikenal sebagai Raja Arab Saudi dan juga pelindung dua
Masjid Mulia, sang raja memiliki pengaruh penting dalam
komunitas Muslim Dunia atas perannya dalam menjaga kota
suci Mekkah dan Madinah. Mekkah adalah tempat utama
Haji bagi 1.5 miliar muslim setiap tahunya sekitar 4 juta
jemaah menjalankan ibadah Haji. Kedua ialah pengendali
cadangan minyak bumi terbesar dunia, ia berkuasa di atas
daratan yang mengandung minyak mentah dalam jumlah
menakjubkan. Arab Saudi memiliki sekitar 20 persen
cadangan minyak mentah dunia yang terjamin sehingga
membuatnya menjadi pemain kunci industry minyak dunia.
Di peringkat kedua ada Yang mulia Recep Tayyip
Erdogan yang dikenal dengan sosok reformis dan merakyat.
di bulan September 2010, lebih dari 58% suara pemilih
mendukung referendum konstitusional Erdogan yang
mengubhah Undang – undang Dasar untuk membuat UUD
lebih sesuai dengan Standar Eropa sehingga memfasilitasi
proses keanggotaan Turki di Uni Eropa. Ketiga ialah Yang
Mulia Raja Amir al-Mu’minim atau Raja Muhammad VI
sebagai Raja Maroko. Raja Muhammad VI dipuji oleh
komunitas dunia karena kebijakannya dalam pembaharuan
dalam negeri dan memodernisasi Maroko dalam menangkal
terorisme. Ia pula yang menangani perihal kemiskinan dan
kesenjangan sosial. Dari hal ini pula ia dikenal luas di seluruh
negara muslim dunia dan tentunya di Afrika.
Dari ketiga tokoh diatas tentunya amat berperan dalam
pengaruh umat Muslim di dunia yang dimana para pemimpin
diatas telah menunjukan peran positif dalam membangun
peradaban Muslim di era modern saat ini. Namun ada hal
menarik apabila kita menelaah buku ini dimana pada urutan
nomor 9 disebutkan Nama Presiden Republik Indonesia yaitu
Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono adalah pemimpin politik negara muslim
berpenduduk terbanyak di dunia.
Buku yang bertuliskan 500 Tokoh muslim Dunia Paling
Berpengaruh saat ini merupakan buku yang berisikan 500
tokoh dunia saat ini yang memiliki peran dalam kemajuan
dunia Islam. Tentunya dengan membaca buku ini pembaca
dapat membuka mata bahwa pergerakan kaum Muslim
telah membantu dalam peradaban dunia yang lebih
baik.•PERPUSTAKAAN
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KOMET: Program Jelas – Kerja Keras – Hasilnya Puas
Sejumlah 15 Finalis yang lolos dari 54 organisasi / perusahaan yang dinominasikan tidak sabar
untuk mengetahui hasil penilaian yang telah dilakukan Panelis. Setelah melalui serangkaian tahapan
2014 Indonesian Most Admire Knowledge Enterprise (MAKE) Study, tiba saat yang dinantikan yaitu
penganugerahan 2014 Indonesian MAKE Study Award.
Berikut ini perjalanan yang dilalui Pertamina menuju 2014 Indonesian MAKE Study Award:
Tahap Nominasi (Nomination) – Maret 2014
”Changes is Inevitable | Growth is Intentional” adalah tema yang diangkat dalam kegiatan
MAKE Nomination kali ini. Tahapan ini merupakan tahapan awal dari rangkaian kegiatan MAKE
Study tahun 2014.
Organisasi / perusahaan yang dapat mengikuti MAKE Study hanya organisasi / perusahaan yang
dinominasikan oleh organisasi / perusahaan lainnya. Hasil dari MAKE Nomination adalah terpilihnya
54 organisasi / perusahaan yang diusulkan untuk ikut serta dalam kegiatan MAKE Study. Organisasi
/ perusahaan tersebut diminta menyusun Company Knowledge Profile (CKP) berdasarkan 8 Dimensi
MAKE untuk diseleksi oleh Panelis.

Tahap Seleksi (Selection) – April & Mei 2014
Organisasi / perusahaan yang dinominasikan, dinilai melalui CKP Tahap I yang telah diterima
sebagai salah satu referensi penilaian Panelis dalam melakukan seleksi. Panelis MAKE Study terdiri
dari para CEO organisasi / perusahaan dan praktisi dalam bidang knowledge management.
Masing-masing Panelis memilih 5 organisasi / perusahaan sebagai calon finalis dengan syarat
mendapat minimal 10% suara Panelis untuk masuk ke tahapan seleksi. Pada bulan Mei 2014,
diumumkan bahwa terdapat sejumlah 15 organisasi / perusahaan yang berhasil lolos seleksi dan
Pertamina adalah salah satunya. Organisasi / perusahaan yang masuk dalam tahap seleksi diminta
untuk melengkapi CKP Tahap II yang diserahkan sebelumnya dengan evidence atau bukti pendukung.

digunakan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan pengetahuan bagi organisasi / perusahaan
secara mandiri.
Tahap Penilaian (Scoring) – Juni 2014
Tahapan ini merupakan tahapan penentuan organisasi / perusahaan yang pantas dikagumi
dengan keunggulannya masing-masing dalam pengelolaan pengetahuan organisasi. Panelis
memberikan penilaian yang dilengkapi dengan komentar untuk masing-masing Dimensi MAKE
Study. Selain itu, Panelis juga memberikan rekomendasi sebagai opportunity for improvement (OFI)
yang mungkin dapat diimplementasikan di masing-masing organisasi / perusahaan.
Penganugerahan 2014 Indonesian MAKE Study Award – Juli 2014
Tibalah saat yang dinanti-nanti yaitu penganugerahan “2014 Indonesian MAKE Study Award”
yang diselenggarakan pada 16 Juli 2014 yang lalu di Jakarta. Indonesian MAKE Study Award kali
ini mengambil tema “Knowledge as a Weapon to Face ASEAN Free trade – Embracing Changes”.
Pada saat yang bersamaan, Finalis MAKE Study juga berkesempatan menampilkan keunggulan
pengeloalaan pengetahuannya dalam knowledge expo.

Selain pemberian penghargaan acara ini juga diisi dengan sharing session oleh Wakil Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof. Dr. Eko Prasojo, Mantan Menteri
Perdagangan RI - Gita Wirjawan, dan perwakilan dari juara Asian MAKE Study yaitu dari Arup
Hongkong - Dr. Ricky Tsui selaku R & D Director For East Asian Region.
Tiba di puncak acara, hasil penilaian pun diumumkan. Berkat dukungan KOMETers dan
manajemen puncak, Pertamina berhasil meraih peringkat pertama dalam 2014 Indonesian MAKE
Study.

Tahap Presentasi (Presentation) – Juni 2014
Panelis dapat memperoleh penjelasan yang lebih lanjut mengenai pengelolaan knowledge
management melalui kegiatan MAKE Presentation. Setiap organisasi / perusahaan berkesempatan
menyampaikan penjelasan lebih lanjut dari CKP dan pertanyaan yang disampaikan Panelis.

Keberhasilan Pertamina dapat terus melaju dalam 2014 Indonesian MAKE Study adalah berkat
dukungan semua pihak. KOMET mengucapkan selamat atas kerja keras seluruh Tim KOMET: Person
in Charge (PIC), Expert Panel, Panelis, para narasumber KOMET, Manajemen Puncak dan terutama
seluruh KOMETers Pertamina. Dukung budaya berbagi pengetahuan dengan terus berperan aktif
dalam berbagai kegiatan KOMET. Mari sukseskan KOMET menuju 2014 Asian MAKE Award.
The more you share, The more you get!!! Let’s share knowledge!!!
Tahap Verifikasi dan Employee Survey – Juni & Juli 2014
Tahapan verifikasi dilakukan oleh Panelis untuk memastikan pernyataan dalam CKP, evidence
(bukti pendukung) dan presentasi yang disampaikan sebelumnya dengan aktual pelaksanaannya
secara langsung pada organisasi / perusahaan masing-masing.
Tidak hanya itu, MAKE Study juga melakukan employee survey untuk mendapatkan gambaran
penilaian atas pengelolaan pengetahuan organisasi / perusahaan yang telah berjalan. Hasil survei
ini tidak dijadikan acuan dalam penilaian MAKE Study, namun merupakan feedback yang dapat

Gambar 7. Penghargaan
untuk Tim Knowledge
Management Pertamina:
Tim KOMET: Person in
Charge (PIC), Expert Panel,
Panelis, para narasumber
KOMET, Manajemen Puncak
dan seluruh KOMETers
Pertamina.

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

Liburan Lebaran menjadi momen yang ditunggu oleh
sebagian masyarakat Indonesia. Bagi yang merayakan,
biasanya digunakan untuk mudik ke kampung halaman
untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama sanak
saudara. Berikut beberapa tips agar mudik Anda aman
dan nyaman.
Kondisi Tubuh. Pastikan sebelum mudik seluruh
kondisi tubuh anggota keluarga dalam kondisi yang
fit. Terutama bagi Anda yang mendapat tugas menjadi
driver keluarga.
Periksa Rumah. Periksa rumah Anda sebelum pergi.
Pastikan kompor benar-benar mati untuk menghindari
kebakaran. Selang gas LPG juga harus dilepas. Kuncilah
jendela dan pintu. Oh iya, cabut semua kabel listrik benda
elektronik dari saklar untuk menghindari korsleting listrik.
Kondisi Mobil dan Perlengkapan Mobil. Se
belum dipakai mudik, periksakan kondisi kendaraan di
bengkel langganan (tune-up komplit, rem, ban, wiper,
radiator, tali kipas/AC, aki, dll).Jangan lupa membawa
perlengkapan alat-alat mobil (tools kit), dongkrak, tali
derek, ban serep, kotak P3K, segitiga pengaman, kunci
roda palang, senter, dll.
Bawa Air Mentah. Bawalah air mentah di dalam
jerigen 5 liter atau jika tidak ada jerigen bisa memakai
bekas botol air mineral besar (1 literan) untuk mengisi
radiator bila kurang.
Bekal Makanan. Pastikan membawa bekal makanan
yang praktis dan bisa dimakan sambil terus berkendara.
Packing Barang/Muatan dengan Benar. Urutkan
barang/muatan berdasarkan tingkat kebutuhan. Yang
memiliki kemungkinan sangat besar dibutuhkan saat
dalam perjalanan diletakkan di tempat atau posisi yang
paling mudah dikeluarkan. Supaya tidak perlu bongkar
muat tiap kali butuh sesuatu.
Bawa Peta Jalur Mudik. Jangan lupa membawa
peta jalur mudik, karena ini sangat penting dan berguna.
Hendaknya pilihlah peta yang memuat jalur-jalur alternatif
secara detail, ini penting sekali apabila terjadi kemacetan
di suatu titik.
Bawa HP & Charger-nya. Sebaiknya sebelum
berangkat charge HP sampai penuh. Untuk daerah/area
tertentu yang kemungkinan terjadi “blank spot” untuk
kartu tertentu, lebih baik jika salah satu anggota keluarga
punya HP dengan kartu yang berbeda. Jadi bila terjadi
blankspot masih bisa pakai HP satunya lagi.
Obat-Obatan. Bawa obat-obatan yang biasa
digunakan, jangan lupa itu! Terutama untuk anak-anak.
Berikan no. HP dan telepon di kampung halaman
ke tetangga atau RT. Ini dimaksudkan agar Anda bisa
dihubungi kalau terjadi sesuatu di rumah.
Arus Balik dan Pulang Balik. Harap simpan tenaga
dan tetap jaga kesehatan untuk pulang balik setelah
mudik. Ada baiknya ambil waktu kembali sehari atau
dua hari sebelum keesokan harinya melakukan aktifitas
rutin kembali.
Uang Tunai. Bawa uang tunai secukupnya, tak perlu
bawa banyak-banyak, toh ATM banyak sekali dijumpai
di daerah.
Selamat mudik. Semoga informasi ini berman
faat.•sumber : bidanku.com
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JAKARTA- “Peran para pekarya sangat membantu
pekerjaaan pekerja Pertamina. Untuk itulah, kami sangat
menghargai kerja para pekarya sekalian,” ujar Ketua PWP
Dit. SDM Dina Insan saat menyerahkan bantuan tali kasih
kepada para pekarya Dit. SDM di Lantai Ground, Kantor
Pusat Pertamina, (10/7).
Tali kasih berupa 179 paket sembako dan uang tunai
tersebut merupakan bentuk kepedulian PWP Direktorat
SDM terhadap para pekarya yang selama ini membantu
pekerjaaan karyawan.
Direktur SDM Evita M. Tagor selaku penasihat PWP
memberikan apresiasinya atas kepedulian PWP Dit. SDM
yang sudah peduli kepada pekarya di lingkungan kerjanya.
“Kita sering membantu masyarakat luar, sekarang lebih ke

Foto : KUNTORO

PWP Dit. SDM Berbagi Berkah Ramadhan

lingkungan internal yang menurut kita juga masih sangat
membutuhkan kepedulian kita,” kata Evita.
Bantuan yang diberikan senilai Rp 90 juta berasal dari
swadana anggota PWP dan beberapa donator.• Kuntoro

PWP RU VI Rayakan Hari Jadi ke-14
INDRAMAYU – Dalam memperingati HUT ke-14, PWP
tingkat wilayah RU VI Balongan mengadakan syukuran di
Gedung Patra Ayu, Bumi Patra, Indramayu Selasa (11/6).
Acara diisi dengan pemotongan tumpeng.
Peringatan HUT PWP ini dihadiri Tim Manajemen RU VI
serta seluruh anggota PWP Balongan. GM RU VI Yulian Dekri
mengucapkan selamat HUT ke-14 kepada PWP Balongan.
Beliau mengaku bangga dengan partisipasi dan kemajuan
wanita Indonesia sekarang ini.
Pada kesempatan tersebut, anggota PWP menampilkan
kreasi mereka, seperti menari, drama Opera Van Balongan
(OPB), bermain musik dan fashion show.
Sebelumnya, berbagai rangkaian kegiatan juga telah

Foto : RU VI

MUdik Aman & nyaman
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dilaksanakan PWP, seperti bakti sosial dengan memberikan
bantuan kepada masyarakat sekitar kilang dan perumahan
Bumi Patra, serta turnamen bola voli• Irwanto/Riki

Kebahagiaan pada HUT PWP Tingkat Wilayah MOR IV
Semarang – Puncak perayaan HUT ke-14 PWP Tingkat
Wilayah MOR IV diadakan di ruang serbaguna Kantor MOR
IV Semarang dengan suasana kekeluargaan, pada (6/6).
Dihadiri Ketua PWP MOR IV Andriani Subagjo be
serta seluruh pengurus, anggota, hingga purna karya,
puncak perayaan diisi dengan berbagai lomba seperti
lomba menghias tumpeng, lomba merangkai bunga, dan
persembahan dari unsur pelaksanan yang ada dalam
organisasi PWP MOR IV.
Selain puncak perayaan HUT di kantor Unit, berbagai
kegiatan bakti sosial juga diadakan oleh PWP MOR IV,
seperti ke Warakawuri di Semarang, pengobatan massal
dan donor darah.
Menurut Andriani, kegiatan bakti sosial ini sebagai ben

Foto : MOR IV

sumber : andreasardy.deviantart.com

.

PERSATUAN WANITA PATRA

tuk kepedulian PWP. “Kami harapkan kegiatan-kegiatan
HUT yang kami lakukan di lingkungan MOR IV dapat
memberikan manfaat kepada orang banyak,” ungkap
Andriani.•MOR IV

PWP RU IV Berbagi Kebahagiaan pada HUT ke-14
CILACAP – Dengan mengusung semangat untuk ber
kontribusi secara positif bagi lingkungan sekitar, PWP RU
IV merayakan HUT ke-14 secara lebih bermakna. Melalui
acara seremonial yang diselenggarakan di Gedung Patra
Graha Cilacap pada Senin (9/6). PWP RU IV ingin berbagi
kebahagiaan bersama seluruh anggotanya.
Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua Umum
PWP RU IV Eva Edy Prabowo didampingi oleh Ketua Panitia
Penyelenggara HUT PWP Gita Chudori. Hadir pula oleh Ibu
Bupati sekaligus Ketua Dharmawanita Kabupaten Cilacap
Tetty Suwarto Pamudji beserta jajaran organisasi Dharwanita
Cilacap, GM RU IV Edy Prabowo selaku Penasehat PWP
RU IV, dan jajaran tim manajemen RU IV.
Kegiatan yang dilakukan oleh PWP RU IV dalam rangka
merayakan hari ulang tahunnya mengarah pada kegiatan
sosial dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan

Foto : RU IV

TIPS

anggota agar lebih kreatif dan produktif.
Eva Edy Prabowo mengemukakan, acara ini dise
lenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur dan sukacita
sekaligus sebagai momentum yang baik untuk melakukan
evaluasi atas pencapaian organisasi.•RU IV

CILACAP – Sambut Bulan Ramadhan, Pertamina

Hospital Cilacap (PHC) menggelar acara Kursus
Cerdas Ramadhan (KERAMAT) bagi anakanak, pekerja, mitra kerja, serta masyarakat di
lingkungan Pertamina RU IV. Acara yang diikuti
oleh sekitar 50 peserta ini diadakan di Mushola
Assyifa Komperta Tegalkamulyan, pada (15/6).
Event KERAMAT ini dimeriahkan oleh berbagai
macam lomba, antara lain lomba mewarnai,
lomba membuat kaligrafi, lomba hafalan surat
pendek, dan lomba cerdas cermat. Selain diisi
oleh berbagai lomba tersebut, kegiatan ini juga
diramaikan oleh bazaar yang menjual berbagai
macam makanan, busana muslim, buku bacaan
anak, buku Islami, serta aneka kebutuhan rumah
tangga.
“KERAMAT sudah tiga kali diadakan sejak
tahun 2011. Namun yang berbeda di tahun ini
adalah, event ini tidak hanya melibatkan pekerja

PWP RU III Peringati HUT ke-14

PLAJU – RU III menggelar puncak acara peringatan HUT
PWP Ke-14 di gedung Patra Ogan Plaju, pada (5/6).
Acara dihadiri oleh segenap pengurus PWP RU III serta
tim manajemen RU III dan turut dihadiri oleh perwakilan
PWP MOR II, Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW)
Provinsi Sumsel, dan Dharma Wanita PT Pusri.
Sebelumnya, PWP RU III telah menggelar bakti sosial ke
panti-panti asuhan serta pemberian bantuan sound system,
bahan bangunan, dan sarana belajar untuk sekolah jenjang
TK hingga SMA di lingkungan komplek RU III. Berbagai
pertandingan olahraga pun digelar dengan melibatkan
berbagi fungsi pekerja di RU III.
GM RU III, Mahendrata Sudibya selaku pembina PWP
RU III terus mendukung kemajuan dan sinergi organisasi
PWP demi kemajuan perusahaan.
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Perayaan HUT ditandai dengan pemotongan tumpeng
oleh Ketua PWP RU III, Vitri Mahendrata dan diberikan
kepada GM RU III, Mahendrata Sudibya. Acara juga diisi
dengan paduan suara PWP RU III dan talk show kepribadian
oleh Soraya Haque.•RU III

PWP RU VI Berbagi Keceriaan Jelang Ramadhan
Balongan - Semangat untuk menghidupkan bulan Suci
Ramadhan 1435 H berhasil diwujudkan oleh PWP Tingkat
RU VI Balongan dalam bentuk bakti sosial, pada (24/6).
Bakti sosial ini merupakan agenda rutin tahunan PWP
RU VI menjelang datangnya bulan Ramadhan. Tahun ini,
PWP memberikan bantuan kepada sejumlah Pondok
Pesantren, Panti Asuhan dan Panti jompo di sekitar
Indramayu, seperti pesantren Al Urwatul Wutsqo, dan
Panti Jompo Wredha Kasih. Masing-masing tempat yang
didatangi PWP RU VI mendapatkan bantuan berupa dana
santunan, bahan makanan kebutuhan pokok, hingga
pakaian dan kasur.

Foto : RU VI

Foto : RU IV



PERSATUAN WANITA PATRA

Ketua PWP RU VI Nirwana Yulian Dekri berharap bantuan
tersebut bisa bermanfaat bagi penerima.•Riki Hamdani/Andi

dan mitra kerja, namun juga mengikutsertakan
lomba mewarnai, lomba menulis kaligrafi Al Quran
dan lomba hafalan surat pendek. Sementara
lomba cerdas cermat diikuti oleh pekerja dan mitra
kerja,” jelas Public Relations PHC Untari.
Director of PHC, dr. Sugeng Santoso, menu
turkan, tujuan penyelenggaraan acara ini adalah
untuk mengasah kemampuan dan potensi seni
yang ada di dalam diri setiap anak sekaligus
memberikan pembekalan memasuki bulan Ra
madhan. “Melalui acara ini, PHC memberikan
kesempatan bagi anak-anak untuk belajar tentang
kreatifitas seni selain pendidikan wajib di sekolah.
Selain itu, acara ini juga digunakan sebagai sarana

HUT PWP di RU II Hadirkan Dewi Yull
DUMAI - Puncak perayaan HUT PWP RU II Dumai ditandai
dengan kemeriahan aksi penyanyi kondang, Dewi Yull.
Bertempat di Balai Pertemuan Sasana Mitra (BPSM), Dewi
Yull menghibur keluarga besar PWP dan Pertamina RU II
Dumai pada Rabu (4/6).
Tidak hanya para pengurus PWP, seluruh Tim
Manajemen dan GM RU II Dumai, Nyoman Sukadana pun
hadir ikut menyaksikan lantunan merdu Dewi Yull. Selain
keluarga besar RU II, hadir juga sejumlah tamu dari ibu-ibu
organisasi di Pemerintahan Kota Dumai.
Selain hiburan yang disuguhkan oleh Dewi Yull,
peringatan HUT PWP juga banjir doorprize menarik seperti
televisi, kulkas dan alat elektronik lainnya.

Foto : RU II

anak-anak mereka untuk mengikuti lomba seperti

Ketua PWP RU II, Ketut Putriani Nyoman Sukadana
mengajak seluruh anggota PWP untuk memberikan
kontribusi positif bagi perusahaan dan masyarakat.•RU II

untuk memberikan bekal ilmu agama kepada para
Sementara itu, adanya bazaar dalam kegiatan
ini dimaksudkan untuk mengenalkan produkproduk usaha PHC kepada masyarakat luar.
“Untuk melatih jiwa bisnis dan kemandirian usaha
pekerja dan mitra kerja, maka kami menyelipkan
kegiatan bazaar. Selain itu, kegiatan ini juga
bermanfaat untuk menyosialisasikan produk
mereka agar dikenal oleh masyarakat Cilacap,”
tambah dr. Sugeng.
Selain KERAMAT, PHC telah menyiapkan
sejumlah aktivitas lainnya untuk memeriahkan
bulan Ramadhan ini, seperti kerja bakti bersih
mushola dan sekitarnya yang telah dilaksanakan
pada awal Juni kemarin, pembagian takjil
Ramadhan, Kultum, Tafsir Quran, dan peringatan
Nuzulul Quran.• RU IV

PWP MOR I Adakan Bakti Sosial ke Panti Jompo
Binjai, Sumut - PWP MOR I memberikan bantuan dalam
rangka HUT PWP kepada para lanjut usia (Lansia) di Panti
Sosial Tresna Wredha Abdi, Jl. P. Kemerdekaan Binjai, pada
(9/6). Bantuan ini berupa paket makanan dan uang tunai.
Bantuan diberikan oleh Ketua PWP MOR I, Diah Jumali
dengan turut langsung mengunjungi setiap rumah/wisma
yang dihuni oleh para Lansia yang tidak bisa beraktivitas
seperti orang biasanya.
Diah Jumali mengatakan, bantuan yang diberikan ini
untuk meringankan beban dan memberikan hiburan kepada
para Lansia yang tinggal di Panti Sosial Tresna Wredha Abdi
yang ditangani langsung oleh UPT Pelayanan Sosial Lanjut
Usia & Anak Balita Wilayah Binjai & Medan.
Sementara itu, Ketua UPT. Pelayanan Sosial Lanjut
Usia & Anak Balita Wilayah Binjai & Medan, H. Umar, S.Sos
menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada
PWP RU II yang mau berkunjung di Panti ini.

Foto : MOR I

peserta,” tuturnya.

Di panti ini, para Lansia mendapatkan fasilitas seperti
pemberian makanan tiga kali sehari, pemeliharaan ke
sehatan, pemberian tempat tinggal/wisma.•MOR I
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Keberhasilan Sumur LSE-1055,
Pacu Kinerja Asset 2 Lampaui Target Produksi
Penutupan BKOPM
PEP Asset 5 dan 3
JAKARTA – Setelah menjalani masa

pendidikan selama enam bulan, program
pendidikan Bimbingan Kerja Operator Produksi
Migas (BKOPM) Asset 5 dan Asset 3 PT
Pertamina EP tahun 2013 telah resmi ditutup
dan seluruh peserta program yang berjumlah
30 orang dinyatakan lulus.
Program BKOPM ditutup oleh Manager
Functional & General Training Pertamina,
Ika Satyakartika di Ruang Auditorium Lantai
3 Pertamina Corporate University Simprug,
Senin (30/6).
Para peserta adalah para operator lapangan
migas yang semula masih berstatus Pekerja
Waktu Tertentu (PWT) atau pekerja kontrak.
Namun setelah mengikuti penyaringan dan
pendidikan BKOPM yang dinyatakan lulus
maka para peserta diangkat sebagai Pekerja
Waktu Tidak Tertentu (PWTT) atau pekerja
tetap Pertamina.
Menurut Ika Satyakartika, dengan
perubahan status kerja tersebut diharapkan
para pekerja operator akan lebih mempunyai
rasa memiliki terhadap perusahaan sehingga
tanggung jawab pun semakin besar untuk
membawa Pertamina menjadi lebih baik
bersama mencapai visi dan misi perusahaan.
“Semakin ke depan kita bekerja tidaklah
semakin mudah melainkan semakin sulit un
tuk kita lakukan mengingat Pertamina yang
terus berkembang melangkah lebih maju
dan berekspansi melakukan produksi minyak
hingga ke luar negeri. Sehingga ke depan
kita bisa memenuhi kebutuhan minyak dalam
negeri,” ujar Ika Satyakartika.
Untuk mengetahui efektifitas daya serap
peserta terhadap materi selama mengikuti
pendidikan, sebelum dinyatakan lulus para
peserta dievaluasi dan diberikan penilaian
kinerja kelas dan evaluasi tulis mingguan, On
the Job Training, nilai tulis kertas wajib dan nilai
saji kertas kerja wajib.
“Banyak bimbingan yang kami terima
maupun ilmu yang berguna agar nantinya
dapat kami gunakan untuk pekerjaan kami di
lapangan. Saat kita kembali ke field masingmasing maka kita harus menerapkan apa yang
kita dapatkan selama pendidikan 6 bulan. Kita
harus bisa berubah untuk Pertamina yang lebih
baik,” kesan salah satu peserta BKOPM, Asrul
Shihab.•IRLI

Prabumulih- Keberh a
silan yang fantastis dari sumur
Louise-1055, Sangasanga
Field di PEP Asset 5 yang
dibor pada April lalu yang
menembus angka produksi
8280 bopd pada open flow/
sembur alam. Bercermin dari
sukses tersebut, Asset 2
menggelar sharing knowledge
analisa subsurface yang
menelaah secara men
dalam keberhasilan sumur
pemboran LSE-1055. Para
Engineer G&G, Reservoir
dan spesialis dari Asset 5
melakukan sharing know
ledge peningkatan produksi
migas bersama manajemen
dan fungsi terkait yang ada
di Asset 2.
Materi yang dipaparkan
oleh tim dari Sangasanga
Field terfokus bagaimana
para engineer perminyakan di
Asset 2 menganalisis kondisi
subsurface sumur LSE-1055.
Pemaparan dilakukan di
hadapan manajemen dan
para engineer dan spesialis
fungsi operasi produksi,
Exploitation, G&G dan
Reservoir di lingkungan PEP
Asset 2 tersebut dipandu oleh
Agustinus Sugeng Rahmadi

dan Erlangga Septama, pada
awal Juli lalu.
“Kehadiran kami un
tuk memberikan pence
rahan secara teknis, mene
mukan solusi dan strategi
perminyakan yang ada di
Sangasanga Field kepada
rekan-rekan di Asset 2.
Har apannya, kita bisa me
nemukan referensi dan strategi
pengelolaan subsurface dan
kinerja sumuran yang ada di
wilayah ini untuk mengangkat
hidrokarbon yang ada Asset 2,
khususnya di Struktur Ogan,
PMB dan Niru yang punya
cadangan minyak yang cukup
potensial,” ujar Erlangga.
Ditambahkan Erlangga,
kalau kita mengebor satu
sumur terdapat reservoir
yang bagus, maka pada
sumur ke kedua dan tiga,
kita tidak inginkan reservoir
yang bagus, tetapi harus pada
reservoir yang berbeda. Jika
pada reservoir yang sama,
maka hasilnya tidak akan
sefenomenal pertama kali kita
mengebor. Inilah referensi kita,
sehingga hidrokarbon yang
akan kita hasilkan bisa sangat
besar, seperti di struktur LSE,”
pesannya.

Foto : PEP ASSET 2
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Asset 2 menggelar sharing knowledge analisa subsurface yang menelaah secara
mendalam keberhasilan sumur pemboran LSE-1055.

Analisa bawah tanah dan
subsurface juga dibahas
bersama antara engineer
dan specialist serta tim pe
ningkatan produksi migas
Asset 2 bersama tim dari
Sangasanga Field, Asset 5.
Tujuannya untuk membahas
secara ilmiah peningkatan
produksi migas dan solusi
pengembangan khusus
Struktur OGN, PMB dan
N R . Te r m a s u k k e n d a l a
dan permasalahan yang
dihadapi engineer dari Asset
2, disampaikan bersamasama oleh Oki Satriawan,
Nanang Yulianto, Jerry Devios
Mamesah dan Suryana.
Dari sharing sasion dan
kajian detail ini, pihaknya
berharap muncul solusi dan
hasil akhir yang terukur dan
menghasilkan minyak pada

sumur-sumur produksi yang
telah ditargetkan.
Materi lain yang dipa
parkan rekan-rekan dari Asset
5 meliputi, overview lapangan
Sangasanga, sejarah dan
potens i penerapan gri d
base drilling di lapangan
endapan deltaic, awal mula
pengembangan drilling grid
base, potensi dan implemetasi
grid base di struktur LouisNonny, Mahakam, Samboja,
North Kutai lama, Bunyu,
Sembakung dan Samboja
serta materi pendukung lain
nya.
Hasil kajian ini, diharapkan
produksi minyak dari Asset
2 bisa melampaui target
perusahaan dan harapan
PEP meraih target produksi
128.000 bopd segera ter
wujud.•PEP ASET 2
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Jambi – Sebanyak 129 anak mengikuti khitanan
massal yang dilaksanakan di poliklinik PT
Pertamina EP Asset 1 Field Jambi. Acara yang
digagas BAZMA dan CSR diadakan pada (21/6).
Hadir dalam acara ini Jambi Field Manager,
S. Salindeho beserta manajemen Field Jambi,
pengurus BDI/BAZMA Field Jambi beserta
relawan mahasiswa, tim medis poliklinik dibawah
asuhan Jambi Medical Senior Supervisor, dr.
Yuswa Hermawan, pengurus PWP Wilayah
Jambi, Lurah Kenali Asam Atas dan tokoh
masyarakat serta peserta khitan beserta orang
tua dan keluarganya.
“Acara yang dilaksanakan rutin setidaknya
dalam setiap tahun ini merupakan salah
satu bentuk kepedulian perusahaan kepada
masyarakat sekitar. Tentunya ada programprogram sosial lainnya yang dilakukan BAZMA
maupun CSR Pertamina,” Dedi Usamah dalam
sambutannya mewakili panitia pelaksana acara.
Peserta khitanan massal berasal dari beberapa
daerah di area operasi perusahaan, di antaranya
Kenali Asam Atas, Kenali Asam Bawah, Tempino,
Bajubang, Sugai Gelam serta dari beberapa
daerah lainnya di Kota Jambi.
Acara tersebut juga dimeriahkan oleh Tim
Kompangan dan Grup Nasyid yang menambah
meriah suasana. “Ini adalah acara yang sangat
baik untuk menjalin silaturahmi dan kebersamaan,
di samping akan mampu meringankan beban
masyarakat yang membutuhkan. Harapannya
dengan doa dari masyarakat, semoga Pertamina
dapat meningkatkan produksi yang saat ini
sedang kita kelola,” S. Salindeho menuturkan
ketika membuka acara khitanan massal secara
resmi.•irp

Pjs. Sangasanga Field Ma

untuk meningkatkan ke

nager, Irzal Dahlan kepada

sehatan

masyarakat se

Camat Sangasanga, Saf

kitar merupakan bagian

ruddin, S.Sos, MM. Pada

yang utama dari Visi, Misi

saat penyerahan Camat

d a n Tu j u a n C o r p o r a t e

Sangasanga mengungkapkan

Social Responsibility (CSR)

rasa terima kasih yang besar

PT. Pertamina EP Field

kepada Pertamina EP atas

Sangasanga. Minimnya

bantuan yang diberikan

fas ilitas kesehatan meng

dan semoga bantuan yang

gerakkan perusahaan untuk

diberikan dapat bermanfaat

memberikan bantuan sarana

bagi masyarakat sekitar.

penunjang kesehatan. Me

Pemberian bantuan ambulans

lalui program CSR Field

merupakan kali kedua yang

sanga perlu menempuh

pasien, ambulans tersebut

Sangasanga menyerahkan

dilaksanakan Field Sanga

j a ra k c u k u p j a u h u n t u k

dapat pula digunakan ma

sebuah mobil ambulans bagi

sanga di tahun 2014 setelah

mend apatkan fasilitas Ru

syarakat untuk membawa

masyarakat bertempat di

pemberian bantuan yang

mah Sakit, maka sarana

jenazah.

Kantor Kecamatan Sanga

sama sebelumnya kepada

transportasi kesehatan yang

Diharapkan bantuan ini

sanga, pada Rabu (3/7).

Desa Anggana pada Bulan

dapat memberikan rasa aman

dapat digunakan secara

Ambulans senilai Rp 370

Mei yang lalu.

dan nyaman bagi pasien

optimal untuk kepentingan

sangat diperlukan.

masyarakat secara menye

Foto : PEP SANGASANGA FIELD

Isi Liburan Sekolah
dengan Khitanan Massal

Sangasanga – Komitmen

Pjs. Field Manager, Irzal Dahlan menyerahkan kunci mobil kepada Camat
Sangasanga.

juta ini ditujukan untuk ke

Sarana transportasi ke

pentingan masyarakat khu

sehatan seperti ambulans

Ambulans yang diberikan

luruh. “Semoga bantuan se

susnya yang ada di Ke

sangat penting khususnya

menggunakan standar Rumah

perti ini dapat terus dilakukan

camatan Sangasanga.

di Kecamatan Sangasanga

Sakit dengan peralatan yang

untuk meningkatkan kualitas

Prosesi penyerahan

untuk mobilisasi pasien. Se

cukup lengkap di dalamnya.

kesehatan masyarakat,” ujar

ambulans dilakukan oleh

lama ini masyarakat Sanga

Selain untuk membawa

Irzal. •PEP SANGSANGA FIELD

Mahasiswa Akamigas Balongan Kunjungi
PEP Asset 3 Jatibarang Field
JATIBARANG - PT Perta

mendapatkan kesempatan

mina EP Asset 3 Jatibarang

untuk mengetahui berbagai

Field menerima kunjungan

hal terkait kegiatan operasi

mahasiswa Akamigas Ba

Pertamina EP Jatibarang

longan, Kabupaten In

Field.

dramayu, Kamis (19/6).

K e d a t a n g a n m e re k a

Sebanyak 75 mahasiswa

diterima oleh Jatibarang

Foto : PEP JATIBARANG FIELD

LD
Foto : PEP FIE

JAMBI

Ambulans untuk Sangsasanga Sehat

Legal & Relation Assisten
Manager, M. Haryono. Turut

Silaturahmi Aparat Teritorial dengan
PEP Jatibarang Field

mendampingi Abrianto

Mundu - Bulan Ramadhan

barang, Indramayu, pada

menghadapi bulan suci Ra

barang Field. Haryono me

mahasiswa ke PT Pertamina

Assisten Manager, Dian

(23/6).

madhan dengan aparat

nyambut baik kedatangan

EP Asset 3 Jatibarang

Hapsari Firasati mengatakan

kahan bagi kita semua.

Hadir pada kesempatan

mahasiswa dan sangat

Field adalah dalam rangka

Pertamina EP senantiasa

Selain memperbanyak

tersebut, para Danramil serta

bangga melihat semangat

kuliah lapangan (field trip)

terbuka untuk memberikan

pahala jug
a menjadi

para Kapolsek yang wilayah

Definaldo mengungkap

yang tinggi dari mahasiswa

program studi fire and safety.

informasi terkait kegiatan

jembatan silaturahmi antar

teritorialnya terdapat asset-

kan, kegiatan ini merupakah

untuk mengetahui proses dan

Yeny juga menyampaikan

operasi yang dilakukan.

sesama. PT Pertamina

aset milik PT Pertamina EP

momen yang pas dan

kegiatan bisnis Pertamina EP.

ucapan terima kasih atas

Apalagi bagi mahasiswa

EP Asset 3 Jatibarang

Jatibarang Field.

salah satu cara saling

Selain mendengarkan

kesempatan yang diberikan

yang memang membutuhkan

pemaparan mengenai ke

PT. Pertamina EP Asset 3

banyak informasi untuk

giatan operasional Per

Jatibarang Field.

mendukung studi mereka.

merupakan bulan keber

yang berada di territorial
Jatibarang Field.

Field mengadakan kegiatan

Seperti dikemukakan Jati

mengakrabkan satu sama

silaturahmi dengan

barang HSSE Ast. Manager,

lain antara PT Pertamina

perwakilan aparat di wilayah

Defrinaldo yang didampingi

EP Asset 3 Jatibarang

Jatibarang Field. Kegiatan

Senior Security Staff, Kapten

Field dengan stakeholder

tersebut dilaksanakan di

Kav. Zuhri, kegiatan ini meru

(Danramil dan Kapolsek In

Rumah Makan Cimanuk,

pakan bentuk silaturahmi

dramayu).•

Widasari, Kecamatan Jati

serta koordinasi menjelang/

PEP FIELD JATIBARANG

gudang logistik SCM.

patkan banyak pengetahuan

Nurc ahyo dan Haris Ra

Dosen Akamigas Ba

madhan dari Supply Chain

longan, Yeny Friska Madhona

Di tempat terpisah, Asset

Management (SCM) Jati

mengatakan, kedatangan

3 Government and Relation

dan wawasan,” ujarnya.

tamina EP di bidang eks

“Kedatangan mahasiswa

“Selama ini memang banyak

plorasi dan produksi,

kami untuk mengetahui ba

mahasiswa yang berkunjung

serta kegiatan Corporate

nyak hal tentang kegiatan

ke Pertamina EP dalam rang

Social Responsibility (CSR),

o p e r a s i P e r t a m i n a E P.

ka kuliah lapangan, dan kami

mahasiswa juga turun lang

Mudah-mudahan setelah

menerima dengan senang

sung ke lapangan melihat

kunjungan ini kami menda

hati,” ujarnya.•PEP JATIBARANG
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Asset 2 Production Manager
Diserahterimakan
Prabumulih - Dengan disaksikan VP Exploitation
PT Pertamina EP Herutama Trikoranto, Jumat (13/6)
bertempat di Ruang GM 2, berlangsung Serah
Terima Jabatan (Sertijab) Asset 2 Production PT
Pertamina EP dari Muhammad Hidayat Abqory
kepada Agung Waspodo. Muhammad Hidayat
Abqory selanjutnya akan mengisi jabatan baru di
Pertamina EP sebagai Production Manager EOR
Development PT Pertamina EP. Sertijab juga dihadiri
Pjs. General Manager Wit Mulya, jajaran manajemen
dan para pekerja di lingkungan Asset 2 exploitation
dan production.
VP Exploitation PT Pertamina EP Herutama
Trikoranto kembali mengingatkan mutasi dan rotasi
jabatan di lingkungan PT Pertamina EP adalah wajar
dan memang perlu dilakukan guna menyegaran
terhadap kinerja perusahaan, khususnya di
lingkungan Asset 2 Exploitation dan Production.
“Mohon dimaknai sertijab hari ini sebagai satu
bentuk pembinaan bagi para pekerja. Kita semua
harus dapat bekerja sama guna mengatasi
tantangan operasional yang kita hadapai, termasuk
juga aspek pembinaan dan talent management”
pesan Herutama.
Herutama mengucapkan selamat bertugas di
tempat yang baru kepada Muhammad Hidayat
Abqory. “Semoga keberhasilan yang telah diwu
judkan selama bertugas di Asset 2, dapat menjadi
teladan dalam bekerja di tempat tugas yang baru,”
ujarnya.
Sertijab yang dihadiri jajaran manajemen Asset 2,
ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan
naskah serah terima, dilanjutkan penyerahan
memori dari pejabat lama kepada pejabat baru,
pembacaan dan penandatanganan pernyataan
kewenangan tugas dan tanggung jawab jabatan,
penyerahan SK, uraian jabatan serta penyerahan
helmet keselamatan oleh Pjs General Manager Wit
Mulya kepada pejabat baru.•PEP ASSET 2

Prabumulih- Potensi
cadangan migas yang cukup
besar di Asset 2, memang
secepatnya harus diangkat
ke permukaan. Harapan BOD
dan manajemen Pertamina
EP untuk memenuhi target
produksi gencar dilakukan,
khususnya di wilayah PEP
Asset 2. Guna meraih target
yang telah dicanangkan, pada
2-4 Juli 2014, Komite Drilling
dari Direktorat Hulu PT Perta
mina (Prsero) melakukan ins
peksi dan site visit ke 4 lokasi
sumur migas di wilayah Limau
Field dan Prabumulih Field.
Salah seorang anggota tim
Komite Drilling dari Pertamina
Drilling Way (PDW) Hendrazid
yang didampingi Heru Murti,
Priyo Wibowo serta anggota
lainnya menyebutkan tujuan
timnya ke wilayah Asset 2
adalah untuk melihat langsung
keberadaan dan kondisi lo
kasi pemboran, sudah se
suai dengan standar yang
telah ditetapkan oleh PDW.
“Kedatangan kami kesini,
guna menjalankan amanah
manajemen pusat khususnya
Direktorat Hulu apa-apa
yang sudah dicapai sampai
hari ini, terkait manajemen
pemboran, HSSE, Kesehatan
dan House Keeping, khu
susnya Performance Drilling
Complation yang ada di
Pertamina EP,” ujarnya.
Kehadiran Komite Drilling
yang beranggotakan 6
orang, menurut Hendrazid,
dimaksudkan untuk memas
tikan apakah prosedur HSSE

Latihan Bersama Jatibarang Field
dengan Yonarhanudse 14
Mundu - PT Pertamina EP
Jatibarang Field bekerjasama
dengan Yonarhanudse-14
untuk mengadakan
Pelaksanaan Latihan Teknis
dan Taktis tingkat Peleton
Yonarhanudse 14 Dam III/
Slw di Lapangan Gelora
Patra Komperta Mundu,
(18/6). Motto yang diambil
dalam kegiatan kali ini ada
lah “Yonarhanudse 14 Me
nyel enggarakan Operasi

Pertahanan Udara Aktif
Guna Melindungi Obyek Vital
Nasional Pertamina EP Asset
3 Jatibarang Field”.
Upacara pembukaan pe
latihan tersebut diseleng
garakan di Lapangan Gelora
P a t r a K o m p e r t a M u n d u
dan dihadiri perwakilan dari
Yonarhanud 14 dan Team
Management Jatibarang
Field. Acara ini bertujuan
membangun kerja sama yang

lebih baik dalam pengamanan
objek vital nasional, khususnya
di wilayah kerja PT Pertamina
EP Jatibarang Field.
Kerja sama ini rencananya
akan terus berlanjut dan
menjadi agenda rutin kedua
belah pihak setiap tahunnya.
Tahun 2014 dijadwalkan
digelar dua kali, pada Juni dan
September masing-masing di
wilayah Mundu dan wilayah
Cemara.•PEP JATIBARANG FIELD

dan kegiatan pemboran
sudah mengacu pada standar
internasional, khususnya ber
pegang pada konsep PDW.
Pihaknya mengingatkan
tidak ada kata terlambat. “Mari
kita sama-sama memperbaiki
semua prosedur, sistem ker
ja dan instrumen HSSE
yang menjadi landasan da
sar bagi kegiatan opera
sional migas. Semisal, se
jauhmana opportunity dan
improvement sebuah rig yang
akan beroperasi, program
optimalisasi yang telah
dijalankan, termasuk medical
record setiap crew sudah terupdate, management rig/top
drive serta faktor pendukung
lainya guna terlaksananya
sebuah operasi pemboran
yang baik dan biaya minim.
Adapun lokasi site visit
yang diinspeksi masingmasing terletak di Limau Field
lokasi L5A-286 ST, TLJ 28
INF, TLJ-36/242 dan OGN37 di wilayah Prabumulih
Field. Sebelum kembali ke
Jakarta tim komite drilling
membahas hasil inspeksi
lokasi di hadapan manajemen
PT Pertamina EP Asset 2.
Evaluasi dilakukan baik
dari segi operasional teknis
pemboran serta faktor non
teknis yang terkait masalah
menu makanan, kesehatan
para pekerja rig dan faktor

Foto : PEP ASSET 2

Foto :ASSET

2

Komite Drilling Inspeksi
Empat Lokasi Rig di Asset 2

pendukung lainnya yang
menjadi acuan bagi Petamina
Drlling Way (PDW).
Seperti diketahui, Tim
Komite Drilling ini telah mene
tapkan lokasi BN-34 Bunyu,
di KTI sebagai Pilot Project

PDW di lingkungan Pertamina
EP. Selain lapangan Bunyu
ada juga Tomori PHE dan La
hendong PGE yang menjadi
area percontohan yang dite
tapkan Direktorat Hulu.•PEP
ASSET 2

Paket Sembako untuk Masyarakat
Ciptodadi – PT Pertamina
EP Asset 2 Pendopo Field

terus berupaya mem bina
hubungan yang baik dengan
masyarakat, terutama yang
berada di sekitar wilayah
operasional perusahaan.
Melalui program Corporate
Sosial Responsibility (CSR),
perusahaan mengucurkan
berbagai program untuk
masyarakat.
Dalam rangka menyambut
bulan suci Ramadhan 1435 H,
Field Pendopo membagikan
1.000 paket sembako yang
berisikan beras, gula, susu,
gandum. Sebanyak 700 paket
untuk masyarakat 8 desa
se-kecamatan Sukakarya
Kabupaten Musi Rawas dan

300 paket untuk 3 desa di
Kecamatan Sungai Keruh
Kabupaten Musi Banyuasin
beberapa waktu yang lalu.
Pjs. Pendopo Field
M an a g e r R o e s m a n t o
mengatakan, kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pendopo
Field tersebut adalah salah
satu bentuk kepedulian
dan ajang silaturahmi an
tara perusahaan dengan
mas yarakat yang dalam
menyambut datangnya bulan
suci Ramadhan 1453 H.
“Semoga paket sembako ini
dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya,” katanya.
“Dalam kesempatan ini
juga saya mohon kep ada
masyarakat untuk bekerja

sama setiap kegiatan
operasional perusahaan
dan untuk menjaga asset
perusahaan yang merupakan
objek vital nasional,” harapnya.
Sementara
itu,
Kepala Desa Rantau Alih
Kecamatan Suakakarya,
Nawawi mengungkapkan
rasa syukur dan terimakasih
atas kepedulian Pertamina
EP yang telah memberikan
paket sembako kepada
warga prasejahtera yang ada
Kecamatan Sukakarya.
“Semoga yang diberikan
ini dapat bermanfaat bagi
warga dan untuk perusahaan
semoga produksi yang yang
diharapkan dapat meningkat,”
ujarnya.•Wawan
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Sangatta – Sebagai bagian dari rangkaian
Program Kemasyarakatan Pendukung Operasi,
PT Pertamina EP Asset 5 Sangatta Field me
nyelenggarakan khitanan massal di Desa
Sangatta Selatan pada Kamis (26/6) dan Desa
Singageweh pada Jumat (27/6). Pertamina EP
menggaet Pemerintah Desa dan tim medis RS
PKT-Prima Sangatta dan diikuti 75 anak dari
dua desa tersebut.
Khitanan massal ini diadakan oleh Pertamina
EP Asset 5 Sangatta Field dalam rangka
menyambut liburan anak sekolah dan bulan
suci Ramadhan 1435 H. Sasaran dari kegiatan
ini adalah anak-anak yang telah libur sekolah
terutama anak-anak dari keluarga tidak mampu
atau kesulitan pergi ke rumah sakit yang
notabene jauh dari tempat tinggal mereka.
Hadir dalam seremonial kegiatan yang
dipusatkan pada Pendopo Desa Sangatta
Selatan ini Nanang Electra Abiproyo-Sangatta
L&R Asst.Manager selaku Perwakilan dari
Pertamina EP, H.Damuri,SE-Kabid Pemerintahan
Kecamatan Sangatta Selatan, H. Efendi
M.Andi-Sekretaris Desa Sangatta Selatan, dan
dr.Rustam-Direktur RS sebagai Perwakilan dari
RS PKT-Prima Sangatta.
Dalam sambutannya, Nanang menyampai
kan kegiatan ini merupakan agenda tahunan
yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab
sosial Pertamina EP terhadap masyarakat ring
I. “Syukur Alhamdulillah setiap tahun selalu
kita selenggarakan kegiatan ini yang bekerja
sama dengan Pemerintah Desa dan tim medis
profesional. Selama Ramadhan, banyak
kegiatan lain yang kami lakukan, seperti Pasar
Murah, Buka Bersama, dan Safari Ramadhan”,
ungkap Nanang.
Keesokan harinya, juga diselenggarakan
khitanan yang dipusatkan di Kantor Desa
Singageweh. Suharyanto, Kades Singageweh
mengatakan masyarakat Ring I Pertamina EP
Sangatta Field sangat bergantung dan berharap
program seperti ini selalu dilakukan setiap
tahunnya.•PEP SANGATTA

Maintenance System.
Proyek “Computerized
Maintenance Management
System (CMMS)” ini meng
gunakan JD Edwards
dari Oracle bekerja sama
dengan PT. Pronotion selaku
implementor pemenang
tender dan menggunakan
standar ISO 14224.
Junizar mengatakan,
“Saya mendukung penuh
implementasi sistem JDE
Plant Maintenance ini dan
berterimakasih kepada
semua pihak dari fungsi ICT,
Construction Maintenance,
dan konsultan pelaksana.
Semoga sistem ini bisa men
jadi “Sharing Knowledge” dan
alat kolaborasi bagi pengguna
untuk mengumpulkan, me
nyimpan dan menggunakan
pengetahuan di dalamnya
yang mengacu pada efektifitas
biaya pemeliharaan peralatan
produksi karena adanya

Foto : PHE

PEP Sangatta Field
Gelar Khitanan Massal

TUBAN - Joint Operating
Body Pertamina – Petrochina
East Tuban (JOB P-PEJ)
telah berhasil menyelesaikan
proyek implementasi JDE
Maintenance System pa
da 26 Juni 2014. Acara
bertajuk “Go Live JDE Plant
Maintenance System” yang
diadakan di ruang pertemuan
FM Mudi Pad B Tuban Jawa
Timur.
Acara diresm ikan oleh
Business Owner Junizar
H Dipodiwirjo selaku Field
Manager JOB P-PEJ. Hadir
pula dalam acara tersebut
Hadi Siswidiastono dan IGM
Suryantara selaku perwakilan
ICT, Febrita Kusuma Wardana
dan Gunarso Wiwoho sebagai
Project Manager, Lukman
Hakim selaku perwakilan dari
konsultan implementor PT.
Pronotion, dan perwakilan
dari masing-masing fungsi
pengguna sistem JDE Plant

integrasi antara perencanaan
pemeliharaan, cost control,
inventory dan Pengadaan.”
Implementasi Sistem
Maint enance Management
ini sesuai dengan kebijakan
SKK MIGAS No.041/
PTK/I/2011 “Pemeliharaan
Fas ilitas Produksi Minyak
dan Gas Bumi“, dimana JOB
PPEJ akan mengoptimalkan
dan meningkatkan sistem
JDE saat ini dengan mene
rapkan Equipment – Plant

Maintenance module yang
terintegrasi dengan modul
yang ada seperti modul fi
nance, inventory dan pro
curement.
D i h a r a p k a n d en g a n
adan ya sistem ini dapat
meningkatkan kualitas ma
najemen sistem informasi
plant maintenance dan men
dukung perencanaan serta
pencapaian produksi JOB
PPEJ sesuai target Pertamina
Hulu Energi (PHE).•PHE

Gelora Semangat Bangkitkan Energi Negeri di JOB P‐GSIL
JAKARTA - Joint Operating
Body Pertamina‐Golden
Spike Indonesia Ltd (JOB
PGSIL) melaksanakan Town
Hall Meeting (THM) di Kantor
Pusat JOB PGSIL, Wisma
Rajawali, Mega Kuningan,
Jakarta Selatan, Rabu (7/5).
THM dilaksanakan terkait
dengan program‐program
dan kinerja produksi JOB
PGSIL.
Seperti diketahui,
Produksi JOB PGSIL kembali
menembus kisaran 1.000
BOPD atau naik 1.100%
dari produksi pada awal
Maret 2014. Produksi 1.000
BOPD sebelumnya dicapai
pada tahun 2010. Saat ini
produksi JOB PertaminaGSIL mencapai rata-rata 780
BOPD. Hasil ini berkat seluruh
elemen JOB Pertamina-GSIL

yang bersemangat untuk
terus meningkatkan produksi
menuju 1000 BOPD.
Akhmad Tri Budi Prabowo,
General Manager (GM)
JOB P-GSIL mengatakan,
“Peningkatan produksi ini
merupakan suatu prestasi
yang sangat membanggakan
bagi kami, yang merupakan
berkah dari Allah SWT serta
kerja keras, cerdas dan ikhlas
dari seluruh pekerja JOB
Pertamina-GSIL. Prestasi ini
merupakan hasil Semangat
terbarukan JOB PertaminaGSIL menuju kejayaan.
Visi kami JOB PertaminaGSIL adalah dapat menjadi
perusahaan JOB terbaik
di Indonesia. Kami juga
berkomitmen dengan visi
dan misi Pertamina serta
semangat Bangkitkan Energi

Foto : PHE

Foto :PEP SAN

GATTA

Go Live JDE Plant Maintenance System JOB PPEJ

Negeri.”
JOB Pertamina-GSIL
adalah KKKS yang mengelola
Blok Raja di Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir
(PALI), Sumatera Selatan
dengan wilayah operasi antara
lain meliputi lapangan Air Itam
(minyak) dan Tempirai (gas).
Didirikan pada tahun 1989
dengan kepemilikan 50 %

PT. PHE dan 50 % PT. GSEI.
Produksi pertama pada tahun
1992 sebesar 15 BOPD, dan
produksi tertinggi sebesar
2.198 BOPD (2008) & 7.715
MMSCFD (1997). Semua
dilalui dengan kerja keras dan
kebersamaan yang solid oleh
seluruh pekerja dan personil
JOB Pertamina-GSIL.•PHE

Kelompok Tani Binaan PEP Jatibarang Field Adakan Studi Banding
Mundu - PT Pertamina

cara untuk pembenahan

objek study, antara lain ke

ningkatkan motivasi ang

bisari yang melakukan

EP Jatibarang Field melalui

kelompok baik secara teknis

lokasi padi organik sistim SRI

Pelaksanaan study

gota kelompok tani ter

studi banding dapat

kelompok tani ternak

maupun non teknis demi

yang dikelola oleh Gapoktan

banding diikuti oleh 20

nak Jambisari untuk terus

mengadaptasi kegiatan

Jambisari memilih kegiatan

membantu mempercepat

S i m p a t i k Ta s i k m a l a y a ,

pengurus kelompok tani

berupaya dan men gem

usaha untuk diterapkan

study banding menjadi

kemajuan kelompok tani

lokasi peternakan domba

ternak Jambisari, Kepala

bangkan usahanya ke arah

sendiri dan memb
 antu

bagian dalam agenda

ternak Jambisari.

yang lebih maju.

pemenuhan sarana dan

Kab. Ciamis.

Garut yang berada di Desa

Desa Karanglayung dan CSR

lanjutan pelaksanaan

Kegiatan study banding

Cisayong Tasikmalaya dan

Staff Jatibarang Field.

program CSR. Hal tersebut

dilaksanakan pada (10/6)

lokasi pabrik pupuk organik

diyakini sebagai salah satu

dengan mengunjungi 3 (tiga)

granul di Desa Padaherang

Manfaat lain yang diha

prasarana yang menunjang

Kegiatan tersebut di

rapkan, yaitu anggota ke

aktivitas pembelajaran.•PEP

harapkan dapat me

lompok tani ternak Jam

JATIBARANG FIELD
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SEMARANG - Melanjutkan rangkaian kegiatan
Program Promosi “Pertamax Fastron Go To
Europe (PFGTE) 2014”, Brand Management
Kantor Pusat Pertamina bekerja sama dengan
MOR IV, pada 14 juli 2014, mengadakan
pengundian pemenang tahap 2 Program Promosi
PFGTE 2014. Acara tersebut bersamaan dengan
buka puasa bersama di SPBU COCO 41.502.2
Sultan Agung, Jalan Sultan Agung – Semarang.
Acara yang berlangsung dalam hangatnya
suasana silaturahmi bulan Ramadhan tersebut,
dihadiri oleh Retail Fuel Marketing Manager
Regional IV Widodo Budi Suprasto, Sales Region
Manager Regional IV Budi Suharyanto, Manager
Brand Management Pertamina Agus Mashud.
Hadir pula media cetak dan elektronik, serta
rekan-rekan dari komunitas otomotif, seperti klub
mobil Auto Brother Community (Abrocom) dan
klub motor Ninja Noise yang menjadi pelanggan
setia produk Pertamax.
Suasana silaturahmi yang penuh suka cita
bertambah meriah dengan hadirnya salah
satu pemenang Tahap-1 yang berasal dari
Semarang, yaitu Teguh, yang beruntung
mendapatkan hadiah 1 keping emas 5 gram.
Pada kesempatan itu, selain berbincang dan
membagikan kegembiraannya kepada seluruh
undangan yang hadir, Teguh juga mendapatkan
ucapan selamat langsung dari Pertamina.
Penentuan pemenang tahap-2 Program
Promosi PFGTE 201 menjaring 30 pemenang,
yang terdiri dari 4 orang mendapatkan sepeda
motor, 6 orang mendapatkan 1 iPhone5, 7 orang
mendapatkan 1 Samsung Galaxy Note3, serta
13 orang mendapatkan 1 keping Emas seberat
5 gr. Penentuan pemenang disaksikan langsung
oleh pihak notaris, serta perwakilan Dinas Sosial
dan Kepolisian.
Pada waktu yang sama, Pertamina melak
sanakan program simpatik berupa pembagian
200 paket takjil gratis kepada para pelanggan
SPBU Sultan Agung – Semarang. Dipimpin
langsung oleh Retail Fuel Marketing Manager
Regional IV Widodo Budi Suprasto dan Manager
Brand Management Pertamina Agus Mashud,
seluruh staf Pertamina yang hadir turut aktif
membagikan paket takjil tersebut kepada para
pelanggan SPBU.•BRAND/MOR IV

Mereka akan tinggal 1 minggu
di Brasil, dan menonton salah
satu pertandingan semifinal,
yang ternyata adalah Brasil
versus Jerman pada Rabu
(9/7) dinihari WIB.
Mayor (U) Imam Auwlawi,
menyatakan rasa senangnya
terpilih sebagai pemenang.
Walaupun belum saling kenal
secara pribadi, namun ia
menyatakan mereka adalah
satu kesatuan. “Berkat Per
tamax, kita bisa ke Brasil,”
kata anggota dari TNI – AU
di Bandung tersebut yang
disambut tepuk tangan pe
menang lainnya.
Imam mengaku sebe
narnya ia tidak berniat ikut
undian, tetapi hanya sekedar
mengisi motornya dengan
Pertamax. Lalu ia iseng
mengirim struknya itu, dan
ternyata ia menang.
Pemenang lainnya adalah
Humaryanto, dokter spesialis
bedah dari Kota Jambi. Ia
adalah pengguna Pertadex,
karena ia menggunakan
Toyota Fortuner. Ia juga ti
dak menyangka menang,

Para pemenang Program Jalan Pertamax-ku Bersama Cannavaro di Terminal 2
Bandara Soekarno Hatta sebelum berangkat ke Brasil.

apalagi untuk mendapatkan
Pertadex di Jambi sulit sekali.
Pasokannya tidak selalu
tersedia.
Sehingga ketika ia di
hubungi panitia yang me
nyatakan menang undian
Pertamax, ia juga kaget dan
setengah tidak percaya. Ia
cuma berharap agar pasokan
Pertadex selalu ada dan
tersedia di Jambi. Hum ar
yanto menjagokan timnas
Brasil sebagai juara.
Sementara Gusti Ang
gara, SE dari MOR V Sura
baya yang juga ikut, dia me

Foto : KUNTORO

Pemenang PFGTE
Tahap II Diumumkan

JAKARTA - Program Jalan
Pertamax-ku Bersama
Cannav aro ke Brasil telah
menghasilkan 10 pemenang
yang diberangkatkan pada
Sabtu (6/7) dari Bandara
Soekarno – Hatta, Tangerang,
Banten.
Commercial Retail Fuel
Marketing Manager Yanuar
Budi Hartanto mengata
k a n , p ro g r a m i n i u n t u k
memp romosikan dan me
ningk atkan penjualan Per
tamax series, serta un
tuk memberikan apresiasi
para pelanggan Pertamax.
Program ini diselenggarakan
bertepatan dengan turnamen
Piala Dunia 2014, yang pas
tinya banyak ditunggu ma
syarakat termasuk para peng
guna Pertamax.
Rombongan dipimpin
oleh Commercial Retail Fuel
Marketing Manager Yanuar
Budi Hartanto dan Officer
Loyalty Program Amrinal
Ramli. Perjalanan menuju
Brasil diperkirakan akan me
makan waktu penerbangan
+ plus transit sekitar 32 jam.

nang untuk undian intern
karena berhasil memenangi
kompetisi dari CRFM untuk
para Sales Representative.
Kriterianya adalah angka
growth penjualan BBK
tertinggi dan jumlah SMS
dari partisipasi konsumen
di SPBU wilayah masingmasing SE.
Kebetulan ia penggila
bola. Namun sayangnya,
tim jagoannya Italia sudah
gugur. Kini ia bersikap netral
terhadap semua tim yang
tersisa untuk bisa menjadi
juara.•URIP

RU V Selenggarakan Knowledge Sharing
Pre Fire Planning
Balikpapan – Keandalan

kilang membutuhkan kon
tinuitas proyek-proyek yang
ditangani oleh unit, termasuk
proyek Pengadaan Fire
Fighting Equipment ABI
2012. Keberlangsungannya
tak terlepas dari kecakapan
sumber daya manusia yang
akan menjalankannya. Maka,
pada 16 Juni 2014 lalu fungsi
Project Engineering Refinery
Unit V (RU V) Balikpapan
mengundang para pekerja
terkait untuk mendapatkan
knowledge sharing pre fire
planning.

Bertempat di Jetty 3 dan
Fire Station RU V, program
tersebut bertujuan agar
staf mendapatkan ilmu
pengetahuan, training dan
pengalaman pelaksanaan
comissioning test.
Selama tiga hari, dimulai
dari tanggal 16 sampai
dengan 18 Juni dilakukan

Foto : RU V

Foto : BRAND

Pertamax Berangkatkan 10 Pemenang ke Brasil

proses knowledge transfer
ke dalam detil agenda yang
meliputi training classroom
pada hari pertama, testing
pump dan high capacity
foam monitor (HCFM) pada
hari kedua, serta diakhiri

Sesi classroom dengan materi Commissioning & Testing Movable Pump & HCFM
6000 gpm

dengan pre-fire fighting

Engineering) maupun eks

training. Tenaga ahli yang

ternal (PT Esa Karya).• Keish

mengisi sesi latihan berasal

kara HP

dari pihak internal (Project

JAKARTA - Siswa Pertamina Soccer School (PSS) didampingi
Direktur Gas Hari Karyuliarto dan Corporate Secretary Nursatyo
Argo, menemui Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan,
di Executive Lounge Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina,
Rabu (16/7). Rombongan dipimpin Kepala Sekolah PSS Oka,
Kepala Bagian Kurikulum PSS Rahmat, tim manajemen PSS
beserta 47 siswa PSS.
Kunjungan kepada Direktur Utama sehubungan dengan
mereka mendapat libur Idul Fitri 2014, selama 2 minggu,

terhitung Jumat (18/7) hingga Senin (4/8). Hari Selasa (5/8)
mereka akan kembali memulai latihan.
Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan beberapa
persoalan, terutama terkait dengan pendidikan home schooling
yang mereka terima. Umumnya mereka kelas 10, 11 dan 12.
Selain itu ada 2 siswa yang sudah lulus dan harus dicarikan
klub baru. Dirut Karen Aguatiawan menyampaikan pesan agar
mereka tidak lupa belajar, karena kehidupan di luar setelah
mereka tidak lagi di PSS, akan berbeda jauh.•URIP

Foto : RAHMAN

Sambut Lebaran, PSS Libur 2 Minggu
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Membangun Pertamina Kelas Dunia
Lewat Visi 2025

Rapat Koordinasi Finance MOR V
Surabaya Tahun 2014
SURABAYA - Manager Finance Mar
keting Operation Region (MOR) V
Surabaya Siswanto, pada Jumat 13
Juni 2014, membuka dan memberikan
pengarahan pada Rapat Koordinasi
Foto : MOR V

Finance MOR V Tahun 2014, di Ruang
Rapat Finance lantai 2 Surabaya yang
dihadiri oleh seluruh pekerja Finance di
Foto : WAHYU

Jakarta - Dalam rangka
menyamakan visi Pertamina
pada 2025 dengan target
2,2 juta barel setara minyak
per hari (BOEPD) kepada
seluruh pekerja baik di
pusat maupun di lapanganlapangan produksi, Direktorat
Hulu (Dit. Hulu) mengadakan
program Sharing Session
H u l u Tr a n s f o r m a t i o n k e
Anak Perusahaan rumpun
bisnis Hulu (APH). Setelah
sebelumnya acara itu dise
lenggarakan di PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) (20/5) dan
PT Pertamina EP Cepu (PEPC)
(24/6), kini hal yang sama
beresonansi di PT Pertamina
EP (PEP) lewat presentasi
Senior Vice President
Upstream Strategic Planning
and Operation Evaluation
(SVP USPOE) Djohardi Angga
Kusumah pada 26/6 yang
lalu.
Direktur Hulu, Muhamad
Husen yang turut hadir dalam
acara mengatakan, “PEP
sebagai penyumbang profit
terbesar PT Pertamina, adalah
fokus utama perusahaan
dalam usaha pencapaian
target 2,2 juta BOEPD 2025
nanti”. Oleh sebab itulah
pemahaman makna dari Visi
Pertamina menjadi langkah
awal dalam upaya mencapai
target tersebut.
Sementara itu, Djohardi
dalam presentasinya
memaparkan bahwa target
2,2 juta BOEPD merupakan
target yang sangat ambisius
dan sulit, tetapi bukan mustahil
tak dapat diraih. Karena
pada dasarnya Pertamina
memiliki kemampuan untuk
mencapai target dimaksud.
“Saat ini banyak proyekproyek Hulu yang sudah
berjalan di antaranya, Paku
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gajah sudah on stream,
Lapangan Banyu Urip dan
PPGM dijadwalkan on stream
pada 2015, WMO, Tomori,
serta Lapangan Jambaran
Tiung Biru. Proyek-proyek
ini nantinya diproyeksikan
sebagai bagian yang akan
membantu kita mencapai
target,” papar Djohardi.
Lebih jauh Djohardi me
maparkan untuk mencapai
target 2025, segenap pekerja
Pertamina khususnya Dit.
Hulu dan APH harus mem
fokuskan kemampuan dan
seluruh sumber daya ma
najemen (man, money, dan
teknologi) yang dimilikinya
hanya pada satu sasaran
yaitu produksi 2,2 juta BOEPD
pada 2025. Dengan asetaset yang dimiliki Pertamina
saat ini, diprediksi pada 2018
mendatang PEP, saja akan
menjadi perusahaan migas
terbesar di Indonesia dengan
target produksi sebesar 345
ribu BOEPD. Selain dari sek
tor migas, perhatian lebih
juga diberikan Dit. Hulu dalam
mengembangkan potensi
energi baru terbarukan di
Indonesia seperti energi
panas bumi, CBM, dan shale
gas. Pertamina Geothermal
Energy (PGE) dan Pertamina

Hulu Energy (PHE) sebagai
anak perusahaan yang
diberikan mandat untuk
mengelola energi tersebut.
Sebagai negara dengan
potensi cadangan panas
bumi terbesar di dunia, di
atas pundak PGE dipikulkan
tuntutan agar mampu me
ningkatkan produksi menjadi
847 mega watt listrik pada
2018, dari 402 mega watt
listrik produksi saat ini.
Acara yang dihelat di
Ruang Serbaguna Kantor
Pusat PT Pertamina EP,
Menara Standard Chartered,
Jakarta ini, tidak hanya di
hadiri oleh Direktur Hulu dan
SVP USPOE saja, tetapi juga
tampak Direktur Utama PEP,
Adriansyah beserta jajaran
direksi PEP, serta seluruh
pekerja PEP di Kantor
Pusat. Melalui fasilitas video
conference acara tesebut
dip ancarkan langsung ke
seluruh aset produksi PEP,
dari Asset 1 hingga Asset
5. “Apabila target yang telah
tercatat dalam RJPP bisa
terlampaui, maka niscaya
Visi Pertamina untuk menjadi
Word Class Energy Campion
akan terwujud,” pungkas
Djohardi memotivasi diakhir
presentasinya.•

Kantor Unit MOR V dan Lokasi TBBM.
Rapat koordinasi tersebut bertujuan
untuk menjelaskan pencapaian kinerja
FMOR V serta upaya dalam mencapai
target di TW II sampai dengan target
akhir tahun 2014.
Pada kesempatan itu, masingmas ing fungsi FMOR V yang terdiri
dari Fungsi Quantity Accounting,
Budgeting, Tax, Performance, Account
Payables, Account Receivables, General
Accounting, Cash Bank, TBBM serta
Instalasi memberikan presentasi tentang

realisasi kinerjanya. Masing-masing Fungsi
Keuangan juga memaparkan target yang
harus dicapai serta isu-isu yang dihadapi
dan solusi penyelesaiannya.
Salah satu pencapaian Key Perfor
mance Indicator (KPI) di FMOR V adalah
Collection Period yang mencapai 120%. Hal
tersebut menunjukkan bahwa Finance MOR
V dapat mencapai target dalam melakukan
penagihan pembelian produk Pertamina
kepada customer credit serta mampu
melakukan koordinasi & kerja sama yang
baik dengan seluruh fungsi operasi.•MOR V

RALAT
Pada artikel Pancaran Asa dari Gurun Sahara di Energia
edisi 14juli 2014, terdapat keterangan foto : “Menteri
BUMN RI, Dahlan Iskan(duduk) didampingi (berdiri dari kiri
ke kanan) Eko Rukmono, Vice President Operation and
Country Manager COPAL, Djoko N. Imanhardjo, President
Conoco Phillips Algeria Ltd(COPAL), Ahmad Ni’am Salim,
Dubes RI dan Staf KBRI saat berkunjung ke Aljazair (21/6)”
Seharusnya yang benar adalah : “Menteri BUMN RI,
Dahlan Iskan(duduk) didampingi (berdiri dari kiri ke kanan) Eko Rukmono, Vice President Operation
and Country Manager COPAL, Djoko N. Imanhardjo, President Conoco Phillips Algeria Ltd(COPAL),
Ahmad Ni’am Salim, Dubes RI dan Huddie Dewanto, Director Finance and Business Support COPAL
saat berkunjung ke Aljazair (23/6)”.
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Jakarta – “Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada
2011, 2012, dan 2013 di wilayah kerja Pertamina EP
(PEP), setelah dilakukan investigasi ternyata sebagaian
besar penyebabnya adalah kegagalan kita dalam
mengimplementasikan 7 elemen Keselamatan Operasi
Fundamental yang akan berdampak langsung terhadap
kegiatan operasi PEP,” jelas Antoni Lubis, Senior Surface
Facilities Specialist sekaligus Ketua Tim Implementasi
Keselamatan Operasi Fundamental PEP.
Hal ini disampaikannya dalam acara Management
Sharing Forum Upstream Transformation Program di
Ruang Serbaguna Kantor Pusat PT Pertamina EP, Menara
Standard Chartered, Jakarta (26/6). Keselamatan Operasi
Fundamental adalah bagian dari Operational Excellence
(OE) yang berorientasi kepada cara kerja selamat, yang
diterapkan pada perusahaan asing maupun swasta yang
mengedepankan Keselamatan Kerja. Tujuannya tentu
saja adalah keselamatan dalam beroperasi, optimalisasi
operasi, serta memiliki fasilitas operasi yang andal. Semua
ini merupakan langkah PEP dalam mewujudkan Pertamina
Kelas Dunia.
Lebih jauh Antoni menjelaskan
ada tiga pilar yang menentukan
kesuksesan pengimplementasian
Keselamatan Operasi Fundamental.
Pertama, pemahaman yang memadai
tentang pentingnya Operational
Excellence untuk kegiatan produksi
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dan keselamatan kerja. Kedua, kelengkapan sarana pendukung,
dan ketiga, perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaannya.
“Jika kita lihat situasi yang ada di Pertamina EP saat ini, ternyata
baik pemahaman, sarana pendukung dan pelaksanaannya masih
sangat kurang,” imbuh Antoni mewartakan keprihatinannya.
Untuk menambah semangat pengimplementasian tujuh
elemen Keselamatan Operasi Fundamental tersebut PEP
men-challence seluruh wilayah kerjanya. Hasilnya, PEP Field
Pendopo melalui Stasiun Pengumpul Gas (SPG) Musi Barat
berhasil mendapatkan peringkat pertama dengan nilai 3,81 dari
nilai maksimal 5,00. Unsur-unsur keselamatan operasi yang
dinilai meliputi Kontrol Masuk, Surat Izin Kerja Aman (SIKA),
Alat Pelindung Diri (APD), Job Safety Analysis (JSA), Lock
Out Tag Out (LOTO), Material Safety Date Sheet (MSDS), dan
Housekeeping (Kebersihan).
Kesuksesan Lapangan Pendopo bukan muncul begitu
saja. Tetapi, melewati berbagai terobosan dan perubahan yang
dilakukan sepanjang lebih setahun terakhir. “Awalnya Pendopo
Field melakukan Self Assesment selama satu tahun terhadap
lokasi SP/SPG/SKG di Area Pendopo,” demikian tutur Wangsit
KS, selaku Leader Project SPG Musi Barat. Kemudian, tambah
Wangsit hasilnya dilaporkan ke PEP Pusat. Selanjutnya, pada
September 2013 PEP Pusat mengirimkan tim penilai yang
didampingi oleh Assistant Manager Workover/Well Servicess,
Sigid Setiawan yang juga menjabat sebagai Koordinator Agent
Of Change Lapangan Pendopo untuk melakukan proses audit.
Saat penilaian try out SPG Musi Barat memperoleh nilai 3,47.
Kemudian, pada awal 2014 kembali dilakukan Assesment oleh

Antoni Lubis, menjabarkan Operational Excellent kepada pekerja PEP (26/6).
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tim penilai pusat dan mendapatkan nilai 3,81.
“Kami melakukan pembenahan dan perbaikan yang
dilakukan sekitar satu tahun terakhir berupa pembenahan
dari segi fisik, dokumentasi, administrasi, prosedural operasi,
dan yang terpenting adalah membangun karakter kerja sesuai
fundamental keselamatan kerja,” terang Wangsit. Meskipun
sudah berhasil meraih peringkat pertama, Wangsit berharap
SPG Musi Barat dapat mempertahankan serta meningkatkan
bukan hanya prestasi tetapi budaya selamat sesuai aspek
HSSE agar tidak terjadi lagi berbagai accident dalam operasi.
PEP akan mempergiat kampanye duplikasi kesuksesan
SPG Musi Barat dalam mengimplementasikan Operational
Excellence. Hal ini penting, untuk ditularkan ke seluruh
wilayah kerja PEP, agar kegiatan operasi berjalan optimal
dan kecelakaan kerja bisa terhindarkan.•DIT. HULU

