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Bagi Pertamina, pengelolaan BBM bersubsidi (public
service obligation/PSO) adalah salah satu isu yang sering
disorot oleh pelaku pasar uang. Sesaat setelah Pemerintah
mengumumkan kenaikan harga jual BBM subsidi, reaksi
langsung bermunculan. Termasuk dari pemegang obligasi
(bondholders) Pertamina maupun Perusahaan Pemeringkat
(Rating Agencies). Secara umum mereka memandang, selain
menguntungkan bagi Perseroan dalam segi penerimaan arus
kas, kenaikan harga BBM PSO bermanfaat bagi Pemerintah
Indonesia untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM ke sektor
yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur serta
kesehatan masyarakat.
Tidak hanya kenaikan harga. Upaya Pemerintah mengu
rangi beban subsidi melalui pengurangan impor, seperti dengan
mewajibkan penggunaan bahan campuran bio (dari minyak
kelapa sawit/CPO) dalam bahan bakar solar juga sempat
menjadi perhatian. Selain dampaknya bagi Pertamina dan
subsidi negara, investor mengkaji pengaruhnya terhadap
produsen-produsen CPO serta industri otomotif pengguna
biosolar.
Dalam beberapa pertemuan yang digelar oleh Fungsi
Investor Relations dengan komunitas sektor keuangan
internasional, investor asing menanyakan alasan Pemerintah
mengucurkan subsidi BBM yang relatif besar dibandingkan
negara-negara lain, bahkan tidak jarang mereka berdecak
kagum melihat upaya Pertamina mendistribusikan bahan bakar
hingga ke daerah pelosok yang sulit dijangkau oleh moda
transportasi. PSO di Indonesia merupakan hal yang terbilang
unik karena Indonesia kini sudah tidak lagi menjadi eksportir
migas. Bahkan, saat ini negara-negara telah mengurangi
subsidinya untuk bahan bakar kendaraan bermotor, seperti
pada gambar berikut, Indonesia menjadi negara dengan
subsidi BBM ke-5 tertinggi di dunia.

Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) didampingi Direktur Energi Baru & Terbarukan Pertamina Yenni Handayani memencet tombol sebagai
simbolisasi uji coba pipa gas Arun Belawan yang dioperasikan oleh PT Pertamina Gas (Pertagas). Dengan panjang 350 kilometer, pipa gas ini
berkapasitas 300 mmscfd.

Pipa Gas Arun Belawan
Mulai Beroperasi
PT Pertamina Gas
(Pertagas) mulai

mengoperasikan pipa

gas Arun Belawan. Dalam
tahap commisioning (uji

coba) tersebut, Pertagas
mendapatkan alokasi
Namun disadari bahwa BBM memiliki efek turunan pada
berbagai harga kebutuhan pokok, Pertamina diharapkan
mampu mengelola pendistribusian BBM ini secara efisien serta
tepat sasaran. Di sisi lain selaku pelaku bisnis, Perusahaan
tetap dituntut untuk menjaga pertumbuhan kinerja keuangan.
Menyongsong tahun 2015, tantangan dunia usaha bagi
Perseroan semakin berat. Inilah saatnya bagi Perusahaan untuk
berada di garda depan dalam mempertahankan kedaulatan
energi Indonesia. Tidak hanya dengan penguasaan blok-blok
hulu migas (progressive upstream), tapi juga penguatan pangsa
pasar bagi usaha hilir Pertamina (profitable downstream).•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
transparansi
tata kelola
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
pertamina diakui di kawasan asia
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Investor Insight 1 : BBM PSO

gas sebesar 185 juta kaki
kubik per hari (mmscfd)
dari Exxon Mobil.

BELAWAN – Setelah me
lalui proses konstruksi sejak
Agustus 2013 dan mendapat
kepastian pasokan dari Sa
tuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak
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dan Gas Bumi (SKK Migas),
pipa gas berkapasitas 300
million standard cubic feet
per day (MMSCFD) dan
mencapai 350 kilometer
ini memulai tahap uji coba
yang diresmikan oleh Menteri
Energi dan Sumber Daya Mi
neral (ESDM) Sudirman Said
dan Direktur Energi Baru &
Terbarukan Pertamina, Yenni
Andayani, pada (11/12).
“Pemerintah berko
mitmen akan terus men
dorong dan memfasilitasi
Pertagas, agar pipa Arun
Belawan dapat beroperasi
dengan normal hingga tahap
komersial. Sehingga nantinya

Kiprah Anak Perusahaan :
PBAS SUPERVISI konstruksi
project rfcc cilacap

akan memenuhi kebutuhan
energi masyarakat di wila
yah Sumatera Utara dan
Aceh. Selain itu, dengan
bero perasinya pipa Arun
Belawan tersebut diharapkan
akan menimbulkan efek po
sitif yang luar biasa bagi per
kembangan ekonomi di wila
yah tersebut,” kata Sudirman
Said .
Sementara itu Direktur
Utama Pertagas Hendra Jaya
mengatakan, pembangunan
proyek pipa ini sudah berjalan
sesuai jadwal. Pada tahap
awal, proses uji coba pipa
gas dilaksanakan di kawasan
pipa gas PLN Pembangkitan
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Sumatera Utara, sektor Pem
bangkitan Belawan. PLN
merupakan konsumen utama
yang menerima aliran gas
pertama dari pipa tersebut.
“Alhamdulillah suplai gas
ke wilayah ini menjadi lancar
dan gas dapat dimanfaatkan
untuk menanggulangi krisis
listrik serta kebutuhan energi
industri, yang san gat di
butuhkan oleh masyarakat
Aceh dan Sumatera Utara,”
katanya.
Menurut Hendra, bila
tahap uji coba berjalan de
ngan baik selanjutnya pipa
Bersambung ke halaman 5

Utama :
pertamina tetap menjadi ujung
tombak distribusi BBM subsidi 2015
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

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

Foto : KUNTORO

bersinergi bangun
kapabilitas menuju World
class energy company

Pengantar Redaksi :
Dengan pergantian Direksi yang baru, maka dipandang
perlu untuk memastikan roadmap Perusahaan tetap berjalan
khususnya mewujudkan budaya kinerja yang kuat melalui 6C
sebagai pemersatu. Untuk itulah, dalam rangka kampanye tata
nilai 6C bulan Capable, dengan semangat Kerja, Kerja, Kerja,
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto memaparkan
harapan dan pengalaman yang telah dilakukan dalam rangka
menumbuhkan nilai-nilai Capable untuk seluruh pekerja Pertamina.
Untuk memaknai tata nilai Capable lebih dalam, berikut petikan
wawancaranya.
Menurut Bapak bagaimana insan pekerja Pertamina
seharusnya memaknai tata nilai Capable? Capable itu adalah
sesuatu kekuatan yang membuat perusahaan memiliki daya saing
dan Capable ini datangnya dari masing-masing karyawan itu
sendiri. Kita tahu masing-masing karyawan itu memiliki strength
baik IQ, pengalaman kerja, knowledge yang banyak.
Ketika seseorang memiliki strength seringkali orang merasa
bahwa ‘saya ini sudah hebat’ padahal strength seseorang itu
tidak ada gunanya sama sekali buat perusahaan kalau strength
tersebut tidak dimunculkan dalam bentuk kapabilitas dan
diimplementasikan. Artinya dia harus gunakan strength-nya
tersebut untuk di-explore dan bertindak sesuatu sehingga menjadi
kapablitas.
Jadi strength untuk menuju kapabilitas itu perlu sebuah
proses dari masing-masing diri karyawan. Karena, kadangkadang seorang pekerja merasa hebat, tapi tidak mau melakukan
sesuatu kalau tidak disuruh. Ketika seseorang memiliki pendidikan
yang tinggi, maka ia harus berhati-hati karena pendidikan bisa
menjadi penjara bagi dirinya. Dirinya sudah merasa hebat dengan
pendidikan yang tinggi. Perasaan seperti ini harus hilang. Mindsetnya harus diubah bagaimana pendidikan yang dimiliki dapat
menunjang kinerja sehingga menjadi maksimal.
Contohnya, ketika Anda masuk ke dalam sebuah perusahaan,
copot semua embel-embel kesarjanaan itu dan kerjakan apa yang
bisa dikerjakan. Karena dari situlah proses kapabilitas akan muncul.
Proses willingness doing something adalah salah satu proses
keluarnya kapabilitas seseorang. Jadi, kunci untuk mengubah
strength ke capability adalah willingness. Oleh karena itu, kita harus
menghilangkan silo-silo individu, silo-silo Divisi, maupun Direktorat.
Semua itu harus hilang untuk menjadi Pertamina Satu dengan visi
dan arah yang jelas dalam satu kesatuan.
Dengan pengalaman Bapak sebagai Direktur Litbang,
apa yang harus dilakukan pekerja Pertamina agar semangat
riset dan pengembangan dapat meningkat sehingga
mendukung tercapainya capability? Jika kita berbicara
bagaimana kapabilitas di perusahaan itu bisa dilihat kapabiltas hari
ini, besok dan bisa diramal masa depan. Bisa saja hari ini kita juara
nasional tapi belum tentu besok akan juara lagi. Jadi kapablitas
perusahaan itu bagaimana perusahaan tersebut semakin hari
semakin menguasai sesuatu yang tidak dikuasai. Kita harus bisa
membuat perencanaan untuk menempatkan diri di masa depan.
Untuk itu kita harus terus melakukan riset tentang hal-hal apa
yang harus kita lakukan lagi sedemikian rupa sehingga suatu saat
bangsa Indonesia memiliki kemampuan sendiri untuk mendesain
sebuah kilang misalnya. Pertamina sudah harus mulai untuk
mencoba mendesain kilang-kilang kecil sebagai permulaan hingga
yang besar pada suatu saat nanti bisa kita bangun sendiri.
Pertamina harus siap dengan perubahan-perubahan. Yang
tadinya hanya terfokus pada bisnis yang ada saat ini, ketika kondisi
di luar berubah maka kita tidak bisa tidak siap. Dari sisi Litbang,
riset ini juga akan menentukan apakah perusahaan ini menjamin
kehidupannya dan perkembangannya di masa yang akan datang.

Jika suatu saat minyak dan gas habis, apakah Pertamina
juga ikut habis? Karena itu, untuk membuat Pertamina tetap
eksis sepanjang masa maka riset harus diperkuat untuk melihat
potensi-potensi energi lainnya. Saya yakin, di Pertamina banyak
orang-orang hebat dan tugas leader mengkoordinir untuk bisa
memacu sisi risetnya sehingga Pertamina betul-betul bisa bergerak
ke arah energi masa depan yang diinginkan.
Untuk mendukung pencapaian ketahanan energi dalam
negeri, efisiensi dan operation excellence seperti yang di
cita-citakan bersama, menurut Bapak kemanakah fokus
riset pengembangan dan inovasi kita prioritaskan saat ini?
Tentu saja yang paling pokok adalah bagaimana riset ini diarahkan
kepada penciptaan energi terbarukan dan menemukan energienergi baru lainnya yang efisien dan ekonomis, bagaimana bisa
menghasilkan produk-produk energi yang lebih murah sehingga
masyarakat memiliki kemampuan untuk menggunakannya dan
tentu saja bagaimana meningkatkan kapasitas.
Mungkin sesuatu yang sekarang ini tidak dilihat orang sebagai
suatu energi tapi siapa tahu akan menjadi sebuah energi masa
depan bagi Pertamina.
Yang harus dilakukan untuk membangun tata nilai
Capable adalah team work bersinergi. Menurut Bapak
apa kunci sukses untuk mencapai sinergi? Sinergi itu luar
biasa. Rumusan normal 1+1=2, tapi jika sinergi, 1+1= banyak.
Kita memang harus membudayakan sinergi dan itu sudah ada di
Pertamina. Pertamina tidak hanya berbicara mengembangkan
sinergi di dalam saja, tetapi harus bersinergi dengan siapa saja.
Ketika sinergi terjadi maka pertumbuhan akan besar.
Kunci agar bisa bersinergi adalah respek dan terbuka terhadap
perubahan. Apabila seseorang bisa menghargai dan terbuka
terhadap orang lain maka sinergi akan terbangun. Mari kita
bangun untuk menghargai siapa saja dan bersedia bekerja sama
dengan siapa saja. Banyak orang-orang yang sukses karena dia
menghargai orang-orang kecil. Karena itu, kita tidak boleh merasa
diri kita yang paling benar dan paling hemat sehingga muncul
ketidakrespekan terhadap orang lain.
Terakhir Pak, agar Pertamina bisa beralih dari ‘good’ ke
‘great’ apa yang perlu dilakukan para insan pekerja Perta
mina? Good dan Great adalah sesuatu yang sangat relatif. Orang
bisa merasa Great dan ada orang yang merasa hanya Good.
Ketika orang sudah merasa Great maka itu akan mengunci diri
sendiri untuk berkembang karena dia sudah merasa yang paling
hebat diantara yang lain.
Pertamina memiliki opportunity yang besar. Tentu saja
Pertamina tidak bisa sendiri dan Pemerintah dengan kebijakannya
harus mendukungnya. Pertamina juga harus sadar dengan
fungsinya bukan hanya sebagai korporasi tetapi juga mengemban
amanah untuk ketahanan energi nasional.
Apabila kita bisa memahami situasi ini dan pemerintah men
dukung posisi Pertamina ke depan untuk menjadi lebih hebat
‘Great’, maka Pertamina punya ruang yang besar untuk menjadi
‘Great’. Oleh karena itu, saya mengimbau untuk bisa menjadi
‘Great’ kita harus bisa katakan “Yes, We Are Good, but We Are
Just Good, We have to be Great”.
Seluruh jajaran harus memiliki Sense of Crisis. Agar terciptanya
Sense of Crisis di perusahaan, maka karyawan tidak boleh merasa
sudah hebat tetapi harus melanjutkan proses learning yang tidak
hanya pada program-program yang disiapkan oleh Direktorat SDM,
seperti ikut training, tetapi learning itu harus ada di setiap saat.
Never Ending Learning itu harus dibangun. Dan rasa We are in
the Crisis itu harus hadir. Implikasinya adalah belajar, belajar, dan
belajar.• IRLI
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sejalan dengan standar
Knowl edge Management
(KOMET) Pertamina.
Sejak 2012, acara serupa
sudah dilaksanakan secara
rutin setiap tahunnya, namun
masih terbatas dalam fungsi
IT Operation. Menilik evolusi
peran ICT yang saat ini sudah
menjadi business enabler
dan tidak terpisahkan dari
aktivitas bisnis perusahaan,
maka tahun ini cakupan
pelaksanaan ICT Innovation
Challenge diperluas ke
seluruh fungsi di CSS guna
membangkitkan gairah
inovasi ICT di seluruh pelosok
nusantara untuk mencapai
ICT service excellence.
Dari 74 tim yang men
daftar, jumlah tim yang
lolos seleksi mengikuti final
ICT Innovation Challenge
seb anyak 34 tim peserta.

Foto : CSS

BANDUNG - Untuk memacu
semangat inovasi Information
Communication Technology
(ICT) di kalangan pekerja
Corporate Shared Service
(CSS), baik di Kantor Pusat
maupun di IT Region, CSS
mengadakan rangkaian acara
ICT Innovation Challenge
yang dimulai di minggu ke-3
bulan Agustus 2014 dan
ditutup dengan acara final ICT
Innovation Challenge pada
3-4 Desember 2014 lalu di
Hotel Sheraton Bandung.
ICT Innovation Challenge
merupakan ajang untuk
memacu kompetensi pekerja
CSS dalam hal pembuatan
karya tulis yang meliputi
empat kriteria. Yaitu, lesson
le a r ned, suc ce ss st or y,
problem solving, trouble
shooting, prinsip 3R (reliable,
repeatable, replicable) yang

Seleksi final menghasilkan
3 tim juara utama, 3 juara
harapan, dan 2 tim best
presenter. Inovasi yang di
usung oleh Andi Wibowo
dari Fungsi Network Support
Kantor Pusat dengan topik
“Meningkatkan kualitas WAN
ketersediaan, keandalan, dan
mendapatkan biaya yang
terbaik dengan menerapkan
konsep Multi Winner Provider”
berhasil menjadi juara uta

ma dalam ICT Innovation
Challenge 2014.
Melalui tema “Reaching
ICT Service Excellence
through continuous inno
vations” ide-ide inovasi yang
munc ul diharapkan dapat
diimplementasikan secara
konsisten sehingga secara
signifikan dapat menunjang
bisnis Pertamina melalui aspek
Information & Communication
Technology.•CSS

Pertamina Corporate University
Adakan Donor Darah
JAKARTA – Puluhan pekerja melakukan donor darah yang diselenggarakan
oleh Pertamina Corporate University bekerja sama dengan PMI di lobi Gedung
Griya Legita, Simprug, Jakarta, pada Senin (1/12). Donor darah ini merupakan
program rutin 3 bulanan yang sudah 2 kali digelar dan terbuka untuk umum.
Acara ini juga untuk menyambut HUT ke-57 Pertamina.•PRIYO

Forum Komet IV Pemasaran :
Mengelola BBM PSO dan Awak Mobil Tanki
JAKARTA - Menjelang ak
hir tahun, Fungsi Komet Di
rektorat Pemasaran menga
dakan Forum Komet IV di
Lantai 21 Gedung Utama
Kantor Pusat Pertamina,
Selasa (2/12). Acara dihadiri
SVP Fuel Marketing &
Distribution Suhartoko dan
jajaran manajemen Direktorat
Pemasaran.
Suhartoko menegaskan,
Komet telah menjadi roh
Quality Management System
Pertamina. Dimulai dari
CIP, adanya standarisasi,
dilanjutkan dengan assess
ment. “Komet ini hanya bisa
berhasil jika memang ada
keinginan yang kuat dari para
pimpinan,” kata Suhartoko.
“Para pimpinan harus mau
menjadi role model dan mela
kukan sharing.”
Forum Komet IV ini me

nampilkan dua presenter.
Pertama, VP Retail Fuel Mar
keting M. Iskandar. Dan yang
kedua, Direktur Operasi PT
Pertamina Patra Niaga (PPN)
Gema Iriandus Pahalawan.
M. Iskandar memberikan
sharing tentang bagaimana
mengelola BBM PSO.
Persoalan utama dalam
pengelolaan BBM PSO
ialah dinamisasi tuntutan
masyarakat. “Tidak boleh ada
kekosongan atau kelangkaan.
Harus ada dan merata di
seluruh wilayah Ind onesia.
Inilah stabilitas supply-nya
yang harus kita jaga secara
andal,” tutur Iskandar. “Motto
kita adalah ‘Tidak boleh ga
gal’. Sekali saja SPBU kita
kosong, bisa jadi ramai.”
Gema Iriandus Pahalawan
memaparkan pengelolaan
armada mobil tanki dalam

Foto : WAHYU

Setiap hari, kita menghabiskan waktu paling
sedikit 1/3 dari 24 jam untuk bekerja di kantor
ataupun di lapangan. Tanpa disadari waktu
terus berjalan. Dan apabila dihitung selama satu
tahun, ribuan jam waktu dihabiskan bekerja di
kantor.
Pertanyaannya sudah efektifkah kita meng
gunakan waktu kerja tersebut selama hampir
satu tahun ini ? Kita boleh merasa bangga dan
puas dengan pencapaian yang telah diraih se
lama ini. Tetapi sudahkah kita melakukan semua
itu dengan penuh integritas? Jawabannya ada
pada diri kita masing-masing.
Integritas dari bahasa latin “integrate” yang
artinya lengkap, tanpa cacat, sempurna, tanpa
kedok. Secara sederhana bisa diartikan apa
yang ada di hati sama dengan yang dikatakan
dan diperbuat. Integritas dalam pekerjaan
berhubungan dengan komitmen kita dalam
menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan,
tanggung jawab, kepercayaan, kesetiaan serta
profesionalisme. Karena itu integritas tidak akan
muncul begitu saja. Perlu belajar dari penga
laman pribadi maupun orang lain.
Integritas juga merupakan suatu misi atau
tujuan bersama untuk tumbuh dan berkembang.
Sehingga dapat mendorong tujuan perusahaan
dalam mencapai visi dan misinya. Karena itu,
sesuai dengan semangat forum budaya yang
diselenggarakan hari ini, kembali perusahaan
menggaungkan semangat transformasi. Sejak
tahun 2006, Pertamina mencanangkan trans
formasi dengan melakukan perubahan budaya
perusahaan dalam mendukung pencapaian
visi, misinya melalui Tata Nilai 6C. Terdiri dari
Clean, Competitive, Confident, Customer
Focus, Commercial dan Capable, yang menjadi
landasan bagi pekerja dalam beraktifitas seharihari.
Penerapan Tata Nilai 6C dari tahun ke tahun
menurut data yang dipublish oleh Fungsi Culture
Change Direktorat SDM dan Umum, mengalami
peningkatan. Pencapaian budaya perusahaan di
tahun 2014 bisa dikatakan sangat baik, dengan
pencapaian level employee engangement pada
angka 81,8 % (sumber data : Sisipan Energia
Weekly - Kaleidoskop Budaya 2014).
Secara statistik angka tersebut tentu
saja sangat menggembirakan. Apalagi fase
internalisasi 6C di lingkungan perusahaan didu
kung oleh para penggiat budaya perusahaan
baik itu dari para Change Agent Budaya,
Voluntary Trainer VBDP, para Manager HR dan
Area.
Dari pertanyaan tadi, apabila kita telah
bekerja dengan penuh integritas, bertanggung
jawab serta menerapkan Tata Nilai 6C, sudah
saatnya kita menjadi agen perubahan budaya
(Change Agent Budaya) yang akan bergerak
bersama, mengajak pekerja lainnya melakukan
perubahan ke arah lebih baik. Perusahaan masih
memerlukan pekerja kreatif, berdaya juang serta
tegas untuk bergabung menjadi agen perubahan
budaya. Saya optimis, semua pekerja di
Pertamina ingin menjadi agen perubahan
budaya. Terbukti sejak dibentuk tahun 2013,
kini sudah ada 536 pekerja yang menjadi suka
relawan sebagai agen perubahan budaya.
Salam tranformasi !

Tahun L, 22 Desember 2014

Bangkitkan Semangat Inovasi Insan CSS
Melalui ICT Innovation Challenge

Foto : PRIYO

Agen Perubahan
Budaya
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VP Retail Fuel Marketing M. Iskandar memberikan sharing tentang bagaimana
mengelola BBM PSO.

mendistribusikan BBM dan
LPG. Pertamina Patra Niaga
mengelola lebih dari 1.500
mobil tanki di seluruh wilayah
Indonesia. “Dengan jumlah
besar seperti itu, kita wajib
memeiliki standard terutama
dari aspek keselamatannya.
Itulah yang kita tegakkan
dengan Sistem Manajemen
Keselamatan Transportasi
Darat (SMKTD),” kata Gema.
SMKTD yang diterapkan

PPN ini sudah memperoleh
sertifikat dari badan sertifikasi
internasional. Namun seba
gus apapun sistemnya, ter
nyata persoalan utamanya
adalah bagaimana mengelola
manusianya, yaitu awak mobil
tanki tersebut. “Awak mobil
tanki yang kita kelola sekitar
5.600 orang, artinya 5.600
perilaku pula. Inilah yang
menjadi sorotan kita,” ujar
Gema.•URIP

pemerintah siapkan insentif pajak
mobil bbg

BOGOR (Investor Daily) – Pemerintah menyiap
kan insentif pengurangan pajak untuk mobil
berbahan bakar gas (BBG). Ini dilakukan untuk
mempercepat program konversi BBM ke BBG
yang mandek selama 10 tahun. Selain itu,
pemerintah menghentikan pembagian converter
kit karena dinilai tidak efektif. Pemerintah lebih
mendorong penyediaan infrastruktur BBG berupa
pembangunan SPBG di kota-kota besar. Sementara
itu, kalangan produsen otomotif meminta program
mobil BBG diberikan payung hukum seperti
program mobil murah ramah lingkungan (Low
Cost Green Car/LCGC) yang berjalan sukses.
Pabrikan juga menginginkan mobil BBG diproduksi
di pabrik (Original Equipment Manufacturer/OEM)
demi menjamin keamanan sekaligus menjaga
citra merek di pasar. Menurut Direktur Industri,
Alat Transportasi Darat Kementerian Perindustrian
Soerjono, tren mobil ke depan adalah mobil BBG
karena BBM kian menipis. Saat ini saja, Indonesia
sudah menjadi net importer minyak. Sebaliknya,
Indonesia mengekspor gas dan memiliki cadangan
untuk 100 tahun ke depan. “Yang penting adalah
membangun image mobil BBG aman. Ini tugas
para pabrikan agar konsumen tidak ragu membeli
mobil BBG,” ujarnya. Menurutnya, pemerintah
berperan dalam memberikan insentif fiskal, seperti
pengurangan Bea Balik Nama (BBN). Walaupun hal
ini bisa mengurangi pendapatan, namun insentif
akan menguntungkan Indonesia jika nantinya
penggunaan BBM berkurang.

bank indonesia dorong subsidi
tetap dan hedging

JAKARTA (Investor Daily) – Bank Indonesia
mengusulkan kepada pemerintah, dua cara untuk
menghadapi fluktuasi harga minyak dunia, yakni
melalui subsidi tetap dan lindung nilai (hedging).
Kedua sistem ini dinilai yang tepat. “Untuk
menyikapi fluktuasi harga minyak dapat melalui
skim pengelolaan yang sehat, salah satunya
subsidi tetap,” kata Direktur Departemen Kebijakan
Ekonomi dan Moneter BI Solikin M. Juhro. Se
lain itu, menurut Solikin, pemerintah juga bisa
melakukan lindung nilai. Hal seperti itu dinilainya
tepat karena harga beli minyak dalam kontrak
juga lebih bisa dijaga, di tengah apresiasi dolar
AS yang kuat.•RIANTI

Transparansi Tata Kelola Pertamina
Diakui di Kawasan Asia
HongKong- Corporate
Secretary Pertamina, Nur
satyo Argo menerima peng
hargaan “Asian Company
S e c re t a r y o f t h e Ye a r ”
dari majalah regional Cor
porate Governance Asia.
Penghargaan diterima oleh
wakil perusahaan, Nerisa
Pitrasari dari Investor Re
lations, pada malam peng
anugerahan “2nd Asian
Company Secretary of the
Year Award 2014”, di Re
naissance Harbour View
Hotel, Hongkong, pada
10 Desember 2014, berte
patan dengan HUT ke-57
Pertamina.
Managing Director Cor
porate Governance Asia Aldrin
Monsod menyamp aikan,
Company Secretary memiliki
peran penting dalam upaya
peningkatan transparansi
dan tata kelola perusahaan
yang baik (good corporate
governance/GCG). Komitmen
keterbukaan informasi yang

selektif, tepat waktu, dan
akurat dari Corporate Sec
retary dipandang sebagai
salah satu ujung tombak
transparansi dan tata kelola
bagi stakeholders.
Penghargaan tersebut
diberikan kepada Corporate
Secretary Pertamina seiring
dengan keseriusan dan
k o ns i s t e n s i p e r u s a h a a n
menjaga kredibilitas melalui
pengelolaan informasi publik
yang baik. Menjaga kredibilitas
melalui pengelolaan informasi
publik yang baik merupakan
s a la h s a t u p r i n s i p O n e
Pertamina One Voice yang
dipertahankan oleh Pertamina
menjadi komitmen Corporate
Secretary. “Menyadari peran
Pertamina selaku perusahaan
energi nasional, semangat
pen erapan tata kelola dan
transparansi dilakukan secara
konsisten pada setiap aspek
komunikasi perusahaan,” ujar
Argo.
Pemilihan pemenang
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JAKARTA (Seputar Indonesia) – Pemerintah
menegaskan bahwa tahun depan bakal menghapus
subsidi untuk BBM bersubsidi jenis Premium.
Hanya BBM jenis Solar yang masih mendapatkan
subsidi. Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM
Naryanto Wagimin mengatakan, penghapusan
subsidi BBM jenis Premium sesuai dengan
instruksi Kementerian Keuangan. “Saat ini masih
dalam pembahasan. Tahun depan kemungkinan
Premium tidak disubsidi lagi, lari ke Solar.
Permintaan Kementerian Keuangan hanya satu,
kata Naryanto, (15/12). Terkait penetapan subsidi
tetap untuk BBM, Naryanto mengungkapkan,
masih akan dibahas dengan DPR, seiring
penurunan harga minyak dunia di kisaran 61
dolar AS per barel dengan harga keekonomian
BBM bersubsidi jenis Premium sekitar Rp8.665
per liter. Angka tersebut masih di atas harga jual
Premium, yakni Rp8.500 per liter setelah dinaikkan
per 18 November 2014.
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send iri dilakukan melalui
metode survei kepada 11.000
perusahaan di 14 negara
di kawasan Asia sepanjang
bulan Maret – September,
dengan responden survei
yang berasal dari kalangan
p ro f e s i f u n d m a n a g e r s ,
investment funds, dan para
eksekutif di perusahaanperusahaan Asia. Upaya
pengelolaan informasi yang
relevan dan proaktif dalam
interaksi dengan inv estor
keuangan global, khususnya

bondholders, juga menjadi
salah satu asp ek penilaian
dalam ajang ini.
Selain Pertamina, peng
hargaan ini diberikan kepada
39 perusahaan publik di
kawasan Asia, mencakup
Hong Kong, China, Singapura,
dan Thailand. Beberapa
pen erima penghargaan di
antaranya CNOOC Ltd, PTT
Public Company Ltd, Cosco
International Holdings Ltd,
dan China Telecom Corpo
ration Ltd. •

SPIL Beli BBM Non Subsidi Senilai Rp 790 M
SURABAYA - PT Pertamina
(Persero) dan PT Salam
Pacific Indonesia Lines (PT
SPIL) sepakat melakukan
Perjanjian Jual Beli BBM Non
Subsidi, pada (14/11). PT
SPIL merupakan perusahaan
pelayaran terbesar di do
mestik dalam bidang trans
portasi container dan bulk
cargo.
Penandatanganan diha
diri oleh Vice President
Industrial Fuel Marketing
Pertamina Gandhi Sriwidodo

dan owner PT SPIL, Salik
Soetemo, di Kantor PT SPIL,
Surabaya.
Perjanjian dengan jangka
waktu dua tahun hingga 2016
mencakup kesepakatan pe
menuhan kebutuhan BBM
PT SPIL sebesar 72.000 KL/
tahun atau setara dengan
nilai revenue Rp 790 miliar/
tahun.
Dengan pengalaman dan
kemampuan suplai Pertamina
yang meliputi seluruh nu
santara diharapkan dapat

Foto : Industrial fuel marketing

tahun depan, subsidi premium
bakal dihapus
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menjadi dasar yang kuat
unt uk memberi pelayanan
terb aik kepada PT SPIL.
Kepercayaan yang diberikan
sekaligus menjadi tanggung

jawab dan cerminan value
Pertamina, yaitu Customer
Focus yang wajib diemban
insan Pertamina•shl/pir

Beli Mobil KIA, Gratis Pertamax Ratusan Juta Rupiah
MAKASSAR - Pertamina
kian menggenjot penjualan
Pert amax, salah satunya
mel alui reward pembelian
kend araan. Bekerja sama
dengan PT. Kars Inti Amanah
Main Dealer KIA memberikan
bonus voucher Pertamax
setiap pembelian unit mobil
KIA.
Penandatanganan pro
gram ini dilakukan di Pameran
Otomotif “Indonesia Oto Ex
po”, di Mall Ratu Indah, Ma

kassar, pada (5/12).
Sales Executive Retail
II Pertamina Fachrizal Ima
duddin mengatakan Perta
mina bersama main dealer
KIA menyediakan voucher
Pertamax senilai ratusan juta
rupiah. “Khusus Desember
2014, konsumen KIA bisa
memperoleh voucher dengan
nominal yang cukup meng
giurkan setiap pembelian
mobil KIA,” terangnya. Pro
gram ini berlaku di Makassar,

Foto : MOR VII

RESUME
PEKAN INI

Manado, Kendari dan Palu.
T idak hanya itu, dari
setiap pembelian mobil KIA,
Pertamina juga menyediakan

berbagai hadiah eksklusif
yang dapat ditukarkan di
beberapa SPBU yang sudah
ditunjuk.•MOR VII
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Syukuran HUT ke-57
di RU IV Cilacap

CILACAP - Bertambahnya usia ke-57 Per
tamina merupakan hal yang menjadi ke

bahagiaan tersendiri bagi pekerja Pertamina
di seluruh Indonesia, tak terkecuali RU IV
Cilacap. Karena itu, pada (10/12), RU IV
mengadakan syukuran secara sederhana
namun semarak.
Dalam acara tersebut, GM RU IV
Cilacap Edy Prabowo menuturkan, sangat
penting bagi pekerja RU IV untuk bekerja
secara sungguh-sungguh dan fokus untuk
menggapai prestasi yang lebih banyak lagi
di tahun-tahun mendatang.
“Upayakan kemampuan kita secara
optimal dan terimalah masukan dari
rekan serta atasan untuk meningkatkan
kemampuan kita sendiri. Kita pun harus
tetap belajar guna menghasilkan inovasi
terbarukan tanpa melupakan aspek GCG
dalam setiap pekerjaan,” ujar Edy Prabowo
saat memberikan arahan di hadapan pekerja
RU IV Cilacap, di Gedung Patra Graha
Cilacap.
Dalam kesempatan tersebut seluruh
pekerja dan anggota PWP turut hadir untuk
memeriahkan acara.
Semarak kegiatan syukuran tampak
melalui Wall of Fame Pertamina From Time
to Time yang menceritakan perjalanan
Pertamina dari masa awal berdirinya di tahun
1957 hingga menjadi Inspirasi Indonesia
mendunia di tahun 2014. Terdapat pula wall
of hope dimana masing-masing pekerja dapat
menuliskan harapannya kepada Pertamina
di usianya yang baru. Tidak ketinggalan para
pekerja juga dihibur oleh penampilan dari
Pertamina Idol, BKJT, dan sulap dari Flow
Magician Community.
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Akselerasi Implementasi EOR,
Kejar 2,2 Juta BOEPD di 2025
Bali – Pertamina terus mem
percepat langkahnya dalam
mewujudkan visi “Asian
Energy Champion” pada
2025. Berbagai sisi operasi
terus digali agar mampu
berkontribusi maksimal demi
pencapaian target produksi
migas 2,2 juta barrel oil
equivalent per day (BOEPD).
Dalam Rencana Jangka Pan
jang Perusahaan (RJPP),
melalui penerapan metode
Improved Oil Recovery dan
Enhance Oil Recovery (I/EOR)
diharapkan akan memberikan
kontribusi sebesar 100 ribu
BOEPD. Maka, seiring de
ngan pesan RJPP tersebut,
kebijakan implementasi I/
EOR lebih dipercepat dan
digencarkan lagi.
“Sebenarnya, Pertamina
mulai mengembangkan EOR
sejak 2006 dan hingga kini
telah banyak yang dilakukan.
Namun masih belum menun
jukkan kemajuan yang sig
nifikan, belum ada satupun
implementasi EOR secara
fullscale ataupun fullfield,”
ungkap Senior Vice President
(SVP) Upstream Development
and Technology, R. Gunung
Sardjono Hadi pada pem
bukaan Pertamina Annual
EOR Meeting 2014 di Hotel
Sheraton, Bali (26/11).
Acara yang diselenggarakan
oleh fungsi EOR Upstream
Technology Center (UTC)
Dit. Hulu, itu dimaksudkan
sebagai forum sharing in
formasi, success story,
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SVP Development and Technology, R. Gunung Sardjono Hadi memberikan sambutan dalam acara Pertamina Annual EOR
Meeting, di Bali, (26-28/11).

technology, dan tukar-me
nukar pengalaman dalam
pengimplementasian EOR,
serta penanganan ma
salahnya. Tujuannya untuk
mempercepat penularan pe
ngalaman, trouble shooting,
dan seluk-beluk terkait de
ngan teknologi EOR.
Kepada para peserta
yang pada umumnya berasal
dari anak-anak perusahaan
bidang hulu (APH), Gunung
menegaskan agar semua
eksekusi kegiatan produksi
baik terkait dengan aspek
subsurface properties mau
pun surface facilities ha
rus mengacu pada buku
pedoman induk Pertamina
Ups tream Development
Way (PUDW) yang telah
diluncurkan pada 6 November
2014. Termasuk di antaranya
pedoman implementasi EOR.
Menurut Gunung, nilai inves
tasi suatu kegiatan EOR sa

ngat tinggi sedangkan di
sisi lain, lapangan-lapangan
yang harus dilakukan EOR
cukup banyak, sementara
modal dan SDM yang dimiliki
Pertamina terbatas. “Karena
itu, sangat penting bagi
Pertamina untuk melakukan
assessm ent sec ara tepat
dan transparan guna memilih
partner yang and al dalam
m e n gi mp l em e nt a s i k a n
teknologi EOR untuk men
dongkrak produksi,” jelasnya.
Saat ini Pertamina telah
membentuk kerja sama de
ngan berbagai perusahaan
maupun institusi yang ber
pengalaman di bidang EOR
secara Internasional. Di
antaranya kerja sama Perta
mina dengan Belorusneft
dal am bentuk Joint Study
Polymer di Lapangan Jirak
milik PT Pertamina EP Asset
2 Pendopo Field. “Belorusneft
adalah perusahaan migas

negara Belarusia yang me
miliki pengalaman injeksi
polymer di lapangannya dan
telah berhasil meningkatkan
produksi minyak di negaranya.
Untuk itu, Pertamina ingin
menerapkan polymer flooding
ini di Lapangan Jirak,” ungkap
Gunung terkait kemitraan.
Dalam rangka percepatan
penerapan teknologi EOR di
lingkungan Pertamina, Fungsi
EOR Upstream Technology
Center melakukan
screening terhadap 49 la
pangan dari total lebih 160
lapangan produksi yang di
kelola Pertamina dengan
pers entasi kecocokan (1)
chemical flooding sebesar
33% (16 lapangan), (2) Mis
cible CO2 flooding sebesar
31% (15 Lapangan), (3)
Imm isc ible CO2 flooding
34% (17 lapangan), dan (4)
Steamflooding 2% (1 la
pangan).•DIT. HULU

Perwujudan rasa syukur ditunjukkan
melalui pemotongan tumpeng oleh GM
dan SMOM dan diberikan kepada pekerja
termuda serta pekerja yang berulang tahun
pada tanggal 10 Desember.
Sebagai bentuk berbagi kebahagiaan,
seluruh pekerja juga memperoleh pin dan
sticker edisi khusus HUT, cake, dan koran
yang didalamnya memuat advertorial HUT
Pertamina.
Harapannya dengan penyelenggaraan
acara ini dapat menjadi momentum refleksi
atas apa yang telah dicapai sepanjang
tahun sekaligus menjadi momen untuk
meningkatkan motivasi demi perbaikan kinerja
dan prestasi di masa mendatang sehingga
visi Pertamina untuk menjadi perusahaan
energi nasional kelas dunia dapat segera
terealisasi.• RU IV

Pipa Gas Arun Belawan Mulai Beroperasi... Sambungan halaman 1
gas Arun Belawan memasuki
tahap komersialisasi pada
kuartal satu 2015. Selanjutnya
Pertagas akan membangun
pipa gas sepanjang 120 km
untuk memasok gas bagi
industri nasional yang berada
di Kawasan Industri Medan
(KIM) hingga ke Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Sei
Mengkei. Pasokan gas akan
diperoleh dari regasifikasi
LNG Arun yang dikelola PT
Perta Arun Gas (PAG), dan
beroperasi pada Januari
2015.
“Bila tidak ada halangan
Juni 2015, pipa tersebut akan

beroperasi sehingga KIM
dan KEK Sei Mangkei akan
menjadi pusat percepatan
pertumbuhan ekonomi
bagi Sumatera Utara,” kata
Hendra.
Sementara Direktur
Energi Baru & Terbarukan
Pertamina Yenni Handayani
menjelaskan, proyek pipa gas
Arun Belawan ini dibangun
untuk menyukseskan pro
gram pemerintah dalam
memenuhi kebutuhan
energi pembangkit listrik
dan industri di Aceh dan
Sumatara Utara. Tujuan
pengemb angan pipa Arun

Belawan untuk memasok gas
ke PLTU Belawan sehingga
dapat mengatasi krisis energi
di wilayah Sumatera Utara.
Tonggak bersejarah yang
bertepatan dengan HUT
ke-57 Pertamina ini tertoreh
dengan manis mengingat
rentang konstruksi waktu
proyek tersebut sangat ce
pat, kurang dari satu sete
ngah tahun. Hal tersebut
terwujud berkat kerja sama
seluruh pihak.
“Pertamina berharap pe
merintah pusat terus men
dukung dan memfasilitasi
agar pipa gas Arun Belawan

beroperasi dengan baik hing
ga tahap komersial,” kata
Yenni.
Peresmian uji coba pipa
gas Arun Belawan ini juga
dih adiri oleh stakeholder
lainnya, seperti Dirjen
Minyak dan Gas Naryanto
Wagimin, Direktur pembinaan
Usaha Hilir Dirjen Migas
Heri Purnomo, Pjs. Deputi
Pengendalian Komersial
SKK Migas Djoko Siswanto,
Direktur Gas Bumi BPH
Migas, dan Sekretaris Daerah
Sumatera Utara Hasiholan
Silaen.•KUNTORO

MUSI BANYUASIN - Jalan cor beton sepanjang
2.500 meter pada 2014 yang dibangun oleh PT
Pertamina EP Asset 2 Pendopo Field telah selesai.
Sebagai bentuk rasa syukur, PT Pertamina EP
Pendopo Field melaksanakan peresmian jalan di
Desa Jirak Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten
Musi Banyuasin, pada (9/12).
“Kami telah membangun jalan sepanjang
1.500 meter di Desa Jirak dan 1.000 meter di
Desa Setia Jaya. Masih ada dua ruas jalan lagi
yang masih proses, yaitu Desa Rejosari dan Desa
Baru Jaya. Kami mohon dukungannya kepada
masyarakat sehingga pengerjaan dapat berjalan
lancar,” ujar Pendopo Field Manager Ekariza.
Hal yang sama disampaikan Sekretaris Camat
Sungai Keruh Yudi. “Sekarang masyarakat
Jirak dan sekitarnya bisa menikmati jalan yang
mulus berkat Pertamina. Karena itu, masyarakat
juga harus menjaga aset negara yang dikelola
Pertamina,” imbaunya.
Acara yang dihadiri oleh masyarakat desa
Jirak diisi dengan tarian tradisional dari siswa
SMA Jirak, kelompok rebana pengajian kaum ibu,
dan organ tunggal. Dalam kesempatan tersebut,
Ekariza juga menandatangani prasasti. Ia juga
menyerahkan bantuan berupa sembako sebanyak
100 paket untuk Desa Setia Jaya, 100 paket untuk
Desa Jirak, dan kaos tim voli sebanyak lima paket
untuk kelompok pemuda desa Jirak.
Pembangunan jalan cor beton merupakan
salah satu wujud kepedulian perusahaan di
bidang infrastruktur. Dari hasil pemetaan sosial
yang dilakukan, kebutuhan mayoritas masyarakat
di struktur Jirak adalah pembangunan jalan cor
beton. Jalan merupakan fasilitas umum yang
vital untuk keperluan operasional masyarakat.
Diharapkan dengan adanya pembangunan
jalan tersebut dapat memperlancar kegiatan
sosial ekonomi masyarakat. Direncanakan pem
bangunan jalan cor beton menjadi program ber
tahap setiap tahunnya.•PEP PENDOPO FIELD
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PT Pertamina Lubricants Serahkan
Dua Unit Bus ke PMI
JAKARTA – PT Pertamina
Lubricants menyerahkan
bantuan CSR kepada Palang
Merah Indonesia (PMI) se
besar Rp. 1.050.000.000.
Dana yang diwujudkan dalam
bentuk dua unit bus donor
darah itu diserahkan oleh
Direktur Utama PT. Pertamina
Lubricants Supriyanto D.H
kepada Ketua Umum PMI,
Jusuf Kalla di Kantor Pusat
PMI, Jakarta, Jumat (12/12).
Supriyanto menuturkan,
penyerahan dana CSR ter
sebut merupakan hasil sum
bangan setiap konsumen
sebesar Rp 1.000 yang ter
kumpul dari setiap penjualan
per liter pelumas Fastron dan
Enduro pada program promo
periode Februari 2014.
“Tidak hanya membeli
produk dalam negeri, dana
CSR yang terkumpul ini
menjadi bukti ada ikatan
emosional konsumen untuk
turut berpartisipasi,” ungkap

Supriyanto.
Menurut Supriyanto, pi
haknya menyadari betapa
pentingnya peran Palang
Merah Indonesia bagi ma
syarakat. Sementara, keber
adaan mobil Unit Donor Darah
yang bakal dioperasikan di
wilayah DKI Jakarta dan
Teg al itu diharapkan bisa
memfasilitasi kebutuhan ma
syarakat.
Supriyanto menamb ah
kan, ke depannya Pertamina
Lubricants akan konsisten
memberikan bantuan CSR
ke seluruh Indonesia bersama
PMI. “Mengingat wilayah
operasional Pertamina Lub
ricants tersebar dari Sabang
sampai Merauke,” tuturnya.
Senada dengan hal ter
sebut, Ketua Umum PMI
yang juga Wakil Presiden
RI Jusuf Kalla menuturkan,
bantuan yang digulirkan Per
tamina Lubricants diharapkan
mampu menjangkau masya

Foto : OKI

PEP Asset 2 Pendopo
Field Bangun Jalan Cor
di Desa Jirak
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Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Supriyanto DH menyerahkan dua unit
bus donor darah kepada Ketua Umum PMI Jusul Kalla.

rakat umum. “Ini kan dari
masyarakat untuk mas ya
rakat. Harapannya, dap at
dipergunakan untuk ma
syarakat dengan maksimal,”
tukasnya.
Supriyanto menilai, PMI
sudah terbukti sebagai or
ganisasi yang kredibel serta
memiliki reputasi yang ter
percaya, terutama untuk
kegiatan donor darah di Indo
nesia. Karena itu, bantuan
ini tentunya bisa bermanfaat

dan memberikan ruang gerak
yang lebih besar lagi kepada
PMI dalam mengemban tu
gasnya kepada bangsa dan
negara.
“Kami sangat berterima
kasih kepada para konsumen
yang telah mendukung ke
berlangsungan bisnis pelumas
Pertamina Lubricants se 
hingga mampu menjangkau
dunia dengan mengekspor
pelumas ke lebih dari 26 ne
gara,” ujar Supriyanto.•EGHA

PEP Lirik Field Bakti Sosial ke Panti Asuhan
Batu Gajah - Dal am
rangkaian Hari Ulang Tahun
(HUT) ke-57 PT Pertamina
(Persero), PT Pertamina EP
Asset 1 Lirik Field melak
sanakan bakti sosial ke
Panti Asuhan Ainun Jariyah,
pada (12/12). Bantuan yang
diserahkan berupa kasur
dan bantal, lemari baju, dan
cermin guna menunjang ak
tifitas anak asuh di panti
asuhan.
Secara simbolis, bantuan
diserahkan oleh Ketua PWP

Lirik Field, Oke Heru Irianto.
Oke berharap bantuan yang
diberikan dapat memberikan
manfaat yang sebesar-be
sarnya bagi Panti Asuhan
Ainun Jariyah.
Suasana haru pun tidak
dapat dielakkan lagi ketika dua
anak asuh mendendangkan
syair yang mengisahkan
tentang kekhawatiran mereka
sebagai anak yatim piatu. H.
Ahmad Ismail selaku Ketua
Panti Asuhan Ainun Jariyah
mengucapkan rasa syukur

Foto : PEP LIRIK FIELD

FIELD
Foto : PEP PENDOPO

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

atas kepedulian PT Pertamina
EP Asset 1 Lirik Field selama
ini.
“Alhamdulillah bantuan

tidak pernah putus untuk
kami. Selalu ada yang peduli
dengan kesejahteraan anakanak”, ujar Ahmad.•IAP

Jakarta - Setelah pada

Sakit Pertamina Jaya (RSPJ),

Liana memantau langsung

sahaan. Kegiatan ini pun sa

2013 lalu menyelenggarakan

operasi tersebut sebagai

kegiatan tersebut.

ngat diapresiasi oleh RSPJ.

operasi katarak gratis,

bagian dari rangkaian HUT

tahun ini PT Tugu Pratama

ke-33 TPI, pada (9/12).

Yasril menegaskan, pi

Saat melakukan pe

haknya memang berko

ninjauan, Yasril Y. Rasyid

Indonesia (TPI) melalui pro

Sekitar 107 penderita

mitmen untuk terus mela

berharap dengan kegiatan

gram CSR kembali menga

katarak mengikuti operasi

kukan pengobatan atau

ini makin banyak dukungan

dakan operasi katarak gratis

katarak. Presiden Direktur

operasi katarak gratis bagi

masyarakat terhadap upaya

untuk masyarakat yang

TPI Yasril Y.Rasyid beserta

warga kurang mampu di

pemberantasan katarak di

membutuhkan. Kembali be

tim Corporate Secretary

tanah air sebagai bagian

Indonesia.•dk

kerja sama dengan Rumah

dan Direktur RSPJ Dr. Duta

dari tanggung jawab peru

Foto : PEP LIRIK FIELD

TPI Kembali Adakan Operasi Katarak Gratis di RSPJ
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Mobil Listrik untuk UGM
Yogyakarta – PT Pertamina (Persero)

sebagai perusahaan energi kelas dunia
m e l a l u i p ro g r a m C o r p o r a t e S o c i a l
Responsibilities (CSR) menyerahkan
hibah satu unit Electric Executive Luxury
Car kepada Universitas Gajah Mada.
Bantuan ini sebagai upaya perusahaan
mendukung pengembangan kapasitas
nasional dalam penyediaan mobil listrik
sebagai alat transportasi ramah lingkungan
dan diserahkan pada Pembukaan UGM
Expo 2014 sebagai rangkaian acara Dies
Natalis UGM ke-64 tahun, di Kampus UGM,
(17/11).
“Ini adalah bentuk partisipasi aktif
Pertamina dalam pengembangan
mobil listrik nasional. Pertamina sangat
mendukung program pemerintah sebagai
upaya pengembangan kapasitas dan
kemampuan nasional untuk memproduksi
alat transportasi yang ramah lingkungan
dan tidak bergantung pada energi fosil,”
tutur Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto
(saat menjabat).
Sebelumnya Pertamina juga
menyerahkan bantuan mobil listrik kepada
Universitas Brawijaya dan Universitas
Indonesia. Total enam unit mobil listrik
diserahkan Pertamina kepada 6 perguruan
tinggi terpilih melalui program CSR
Pertamina. Yaitu, Universitas Brawijaya,
Universitas Indonesia, Universitas Gajah
Mada, Universitas Riau, Institut Teknologi
Bandung, dan Institut Teknologi Sepuluh
November Surabaya. Langkah tersebut
adalah tindak lanjut dari surat Kementerian
BUMN No. S-59/S.MBU/4.2013 tanggal 24
April 2013 perihal Program Pengembangan
Mobil Listrik.
Pemilihan enam perguruan tinggi sebagai
penerima hibah karena telah memiliki
program terkait dengan mobil listrik. Mobil
listrik bantuan Pertamina ini, ungkapnya,
dapat dijadikan sebagai sarana penelitian
dan pengembangan lebih lanjut.
Sebagaimana diketahui, Pertamina
melalui PT Pratama Mitra Sejati (cucu
perusahaan Pertamina), telah bekerja sama
dengan PT Sarimas Ahmadi Pratama (PT
SAP) sebagai vendor pelaksana pembuatan
mobil listrik yang direkomendasikan
Kementerian BUMN untuk membuat enam
unit Electric Executive Luxury Car. Keenam
mobil tersebut pernah dipamerkan pada
KTT APEC 2013 di Bali.• MOR IV

TANGERANG – Sebagai
bentuk kepedulian terhadap
pelestarian lingkungan,
Pert amina melakukan aksi
penanaman pohon mangrove
sebanyak 5.700 bibit dengan
melibatkan 57 pelari Pertamina
Eco Run menyusuri track se
panjang 5 km dari SPBU
Salembaran, Kabupaten
Tangerang, Banten menuju
kawasan Ekowisata Muara
Ujung, Tanjung Pasir. Dengan
mengangkat tema “Hijaukan
Indonesia, Hijaukan Dunia”,
kegiatan penanaman pohon
tersebut dilakukan secara
serentak di unit operasi dan
anak perusahaan Pertamina
seluruh Indonesia.
Vice President Corporate
Communication Pertamina
Ali Mundakir menyatakan,
program yang dilaksanakan
Pertamina selama dua ta
hun ini tidak hanya melaku
kan penanaman dan reha
bilitasi ekosistem mangrove
saja, tetapi juga penelitian,
pendidikan, dan pem
berdayaan masyarakat.
“Semua peserta yang ikut

dalam Pertamina Eco Run ini
juga menyumbang 20 bibit
pohon. Hal ini mencerminkan
semangat Pertamina Sobat
Bumi, yang berarti kegiatan
operasional, produk-produk
serta layanan jasa Pertamina
selalu dilakukan berdasarkan
kepedulian pada lingkungan,”
ungkap Ali, di Desa Muara
Ujung, Tangerang, Banten,
Minggu (7/12).
Dalam praktik operasional,
A l i m e n e g a s k a n , P e r
tamina tidak semata-mata
berorientasi pada profit,
tetapi juga menerapkan ke
seimbangan hubungan antara
People, Planet, dan Profit
yang ketiganya merupakan
tolak ukur nilai kesuksesan
perusahaan, baik ekonomi,
lingkungan dan sosial.
“Hal ini secara konsisten
terus kita lakukan supaya
masyarakat juga dapat me
neruskan upaya pelestarian
lingkungan secara berke
sinambungan. Kegiatan ini
juga sebagai salah satu rang
kaian HUT ke-57 Pertamina,”
terangnya.

Foto : ADITYO

Pertamina Eco Run Tanam 5.700 Bibit
Mangrove di Muara Ujung

Sementara, Arri Gunarza
selaku Penanggung Jawab
Pelaksana Penanaman, me
nyatakan, kawasan Eko
wisata Muara Ujung telah
berk embang menjadi des
tinasi memancing bagi para
wisatawan. Program CSR
berupa penanaman bibit
mangrove yang digulirkan
oleh Pertamina, diakuinya
sangat berdampak positif bagi
masyarakat Tanjung Pasir.
“Ada perubahan yang
cukup signifikan, misalnya
tingkat abrasi jadi berkurang.
Selain itu, keuntungan war
ga secara ekonomi juga
meningkat. Tempat ini juga

menjadi sentra bibit mang
rove,” ujar Arri yang juga
menjabat sebagai Direktur
Lembaga Bina Lanskap dan
Lingkungan mewakili kampus
Trisakti.
Ia berharap, dengan di
tanamnya bibit mangrove,
abrasi tidak lagi sampai ke
rumah-rumah penduduk.
Untuk itu, keterlibatan ma
syarakat setempat terus di
lakuk an, misalnya, melalui
pen yem aian, penanaman,
dan pemeliharaan. “Ini hu
bunga nnya dengan Tuhan.
Memelihara lingkungan ju
ga menjadi amal bagi kita
semua,” ucapnya.•EGHA

Pertamina Peduli Musibah Banjarnegara
Banjarnegara - Mar
keting Operation Region
(MOR) IV Semarang terus
memberikan bantuan kepada
korban longsor Banjarnegara
melalui program Corporate
Social Responsibility (CSR)
dengan bantuan “Pertamina
Peduli” yang terdiri dari voucher
BBK (bahan bakar khusus)
senilai Rp. 100 juta, kompor
high pressure sebanyak 128
kompor, paket obat-obatan
serta bantuan logistik, seperti
pakaian, handuk, dan selimut,
serta makanan bayi.
Selain itu, pasokan Elpiji
untuk kebutuhan memasak
di dapur umum yang ber
ada di lokasi bencana juga
terus dipasok melalui Hiswana
Migas di wilayah Banjarnegara.
Pertamina dan Hiswana
melakukan kordinasi secara
intens baik dengan Bupati
Banjarnegara Sutedjo Slamet
Suseno di Kantor Bupati dan
Wakil Bupati Banjarnegara
Hadi Suseno yang berada
di Posko Induk Penanganan

Bencana. Koordinasi juga
dengan dilakukan dengan
Dandim Banjarnegara Edy
Rochmatullah, Ketua PMI
Banjarnegara Setiawan, dan
Mitra CSR Pertamina dari Aksi
Cepat Tanggap (ACT) yang
juga membuka Posko di lokasi
bencana.
Bantuan dengan total nilai
sekitar Rp200 juta diserahkan
oleh GM Marketing Operation
Reg IV Subagjo Hari Moeljanto
melalui posko induk BNPB,
pada (16/12).
“Ini bagian dari program
CSR perusahaan terhadap
masyarakat, terutama yang
saat ini tertimpa musibah
longsor di Karang Kobar,” ujar
Subagjo Hari Moeljanto.
Sebelumnya, pasca ben
cana longsor yang terjadi di
Karang Kobar Banjarnegara,
pada Jumat (12/12), MOR
IV bermitra dengan Hiswana
Migas, melakukan berbagai
upaya untuk terus memasok
BBM di wilayah terdampak
bencana.

Foto : MOR IV

Foto : MOR IV

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Berbagai inisiatif untuk
terus memenuhi kebutuhan
BBM masyarakat dilakukan
dengan meningkatkan pa
sokan BBM ke SPBU ter
dek at dan menyediakan
stand by BBM Solar di SPBU
Petambakan serta pengalihan
pasokan BBM melalui TBBM
Tegal.
Terputusnya akses ke
lokasi bencana dan SPBU di
lokasi sejak (12/12) berhasil
diatasi dengan tersuplainya
BBM dengan penggunaan
BBM dalam kemasan. Untuk
penggunaan mobil tanki dila

kukan pengalihan suplai agar
tetap dapat mensuplai BBM
bagi kebutuhan operasional
kendaraan maupun alat berat
untuk evakuasi.
Pengalihan pasokan dila
kukan dengan mobil tangki
berkapasitas 8 kiloliter. “Bia
sanya mobil tangki yang
digunakan berk ap asitas
16 KL. Karena aks es jalur
yang terbatas kami gunakan
mobil tangki berkapasitas 8
KL yang lebih sesuai untuk
menempuh medan tersebut,”
jelas GM MOR IV Subagjo Hari
Moeljanto.•MOR IV
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: 13 KONSEP BEYOND LEADERSHIP
: Djokosantoso Moeljono
: PT. Elex Media Komputindo
: 294p/VIII/il/21cm
: http://www.getscoop.com/id/
buku/13-konsep-beyond-leadership

Pada kehidupan sehari-hari, dalam suatu kelompok
mulai dari yang kecil seperti keluarga, hingga kelompok
sedang seperti badan usaha, sampai dengan yang besar
seperti negara, diperlukan seseorang atau lembaga
untuk memimpin.
Untuk memimpin dengan berhasil diperlukan kiatkiat tertentu yang membantu seorang pemimpin untuk
berpikir, berbicara bahkan bertindak dalam kerangka
tujuan yang ingin dicapai. Konsep berpikir yang jelas dari
seorang pemimpin sangat diperlukan dan idealnya harus
dapat dimengerti bawahannya dalam batas tertentu,
sepanjang untuk keperluan lembaganya.
Kepemimpinan mempunyai dua makna. makna yang
pertama bahwa yang bersangkutan diterima sebagai
pemimpin di lingkungannya, baik formal maupun
informal. Makna yang kedua sebuah karakter yang pasti
dimiliki setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dalam
buku ini fokusnya adalah pemimpin organisasi formal.
Kebutuhan ini semakin mengemuka tatkala kehidupan
manusia berkembang dari kehidupan komunal yang
ditopang oleh organisasi-organisasi nonformal kea
rah masyarakat organisasi formal yang ditandai
oleh hubungan-hubungan formal. Tatkala kemajuan
peradaban umat manusia semakin ditentukan oleh
organisasi-organisasi formal. Dengan demikian lebih
terfokus kepada pemimpin-pemimpin formal, yaitu
mereka yang ditunjuk atau yang memperoleh kedudukan
pemimpin melalui proses formal. Mereka secara formal
dituntut untuk berfungsi dan memberikan makna
kepemimpinan.
Seorang pemimpin yang “sungguh-sungguh” adalah
individu yang mengetahui bahwa sumber daya yang
tidak pernah dapat dibelinya adalah “waktu”, sehingga
waktu dikelola sedemikian rupa sehingga optimal.
Pemimpin adalah orang yang telah diambil hak waktunya
oleh lembaga dimana dia bekerja. Namun, seseorang
bukanlah pemimpin sesunggunya apabila ia tidak
efektif, karena pada akhirnya setiap orang akan diukur
dari keberhasilan yang dicapai bagi pemimpin, indicator
keberhasilannya adalah sejauh mana ia secara efektif
menjalankan peran kepemimpinannya.
Dijelaskan dalam buku ini bahwa seorang pemimpin
yang ingin berhasil, hendaknya menyadari bahwa
landasan utama seorang professional adalah memiliki
sikap disiplin yang tinggi dengan dasar kehormatan
yang mendalam. Makna tertinggi sebagai pemimpin
adalah apabila sang pemimpin tersebut, siapa pun dia
yang memahami secara mendalam, bahwa memimpin
adalah amanah, kewajiban dan bukan hak.•PERPUSTAKAAN
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Kaleidoskop Quality Management 2014 (Bagian 1) :

Terciptanya Budaya Perbaikan Berkelanjutan dan Keberhasilan
Pengukuran Posisi Kompetitif Perusahaan
Penciptaan budaya perbaikan digulirkan melalui kegiatan Continuous Improvement Program
(CIP) dengan melibatkan seluruh Pekerja di semua lini bisnis Perusahaan dengan fokus penciptaan
nilai (value creation).
Budaya perbaikan digulirkan dengan
kegiatan Continuous Improvement Program
(CIP), di tahun 2010, Perusahaan berhasil
membukukan nilai sebesar Rp. 986 miliar
dan dilanjutkan sejumlah Rp1,29 triliun pada
tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012
value creation mengalami peningkatan yaitu
sebesar Rp 1,85 triliun, dan pada tahun
2013 secara signifikan kembali mengalami
peningkatan menjadi Rp. 2.7 Trilyun serta
Rp. 8,008 Triliyun di tahun 2014.

1. Berhasil Mencetak 40 Examiner Quality Management
Assessment Berbasis KKEP. Melalui Workshop Examiner
QMA Berbasis KKEP, Pertamina menciptakan examiner baru
dan meningkatkan kompetensi examiner existing sebagai upaya
untuk peningkatan kualitas asesmen dan feedback report yang
dilaksanakan pada tanggal 10-14 Februari 2014.
2. Quality Management Assessment Berbasis KKEP –
Pengukuran Kinerja Berbasis Kinerja Ekselen. Kegiatan
asesmen yang dilakukan pada bulan Maret-April 2014 itu
melibatkan sekitar 39 examiner terhadap 5 Unit Operasi dari
Direktorat Pengolahan, 5 Anak Perusahaan Hulu dan 4 Anak
Perusahaan lainnya.

Terciptanya value creation tersebut tidak terlepas dari proses
membangun dan mempersiapkan “infrastruktur” yang diperlukan, yaitu:

3.Pertamina Sebagai Industry Leader.
Pada bulan Maret 2014, Kementrian BUMN
melaksanakan asesmen berbasis Kriteria
Penilaian Kinerja Unggul terhadap seluruh
BUMN. Dan pada bulan Mei secara resmi
ditetapkan Pertamina berhasil mencapai skor
767. Merupakan nilai tertinggi dan otomatis
berada di Band Industry Leader yang berarti
Pertamina saat menjadi Perusahaan paling
unggul di Indonesia.

1. Penyempurnaan Format Risalah CIP. Dalam perjalanan
membangun budaya perbaikan berkelanjutan, CIP menjadi salah satu
Item KPI OOM pada tahun 2014. Untuk mendukung hal tersebut,
dilakukan penyempurnaan format penuangan ide perbaikan kedalam
risalah CIP yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyajian.
2. Konsistensi Validitas Value
Creation. Value creation sebagai
salah satu indikasi pencapaian
kegiatan penciptaan ide perbaikan
dan inovasi perlu terus dikawal
validitas nilainya. Untuk itu perlu
adanya proses audit yang mampu
menjamin kebenaran nilai tersebut.
Pelatihan auditor CIP tanggal 27-28 Februari 2014 adalah salah satu upaya untuk mendukung
program tersebut.
3. Peningkatan Keterlibatan Pekerja Kantor
Pusat dalam Penciptaan Value Creation CIP.
Sebanyak 275 Pekerja Direktorat Non Teknis dan
Kantor Pusat Pertamina yang tergabung dalam
44 gugus CIP meningkat secara signifikan dari
tahun lalu yaitu 152 Pekerja dengan 33 gugus CIP.
Dengan mengangkat 107 tema, Forum Direktorat
Non Teknis dan Kantor Pusat dilaksanakan pada
bulan September 2014 sekaligus merupakan
pembuktian bahwa telah terjadi peningkatan
engagement Pekerja terhadap kegiatan perbaikan
berkelanjutan.
4. Pertamina Merajai
Prestasi Tingkat Na
sional dan Dunia. Rang
kaian prestasi mendunia
yang berhasil dicapai oleh
Pertamina melalui ke
giatan CIP tahun 2014
yang merupakan ajang
kompetisi CIP tingkat Na
sional dan Internasional.
Antara lain penghargaaan
Best Presentation, Best
Performance dan Best Favorite Stream pada ajang Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional
(TKMPN) 17 – 21 November 2014, 2 kategori Gold pada International Convention on Quality Control
Circles (ICQCC) tanggal 11 – 17 Oktober 2014 di Colombo - Srilanka, 1 Platinum dan 2 Emas pada
Quality Conference (Qualcon) 2014 di Australia, dan 2 kategori Gold pada Conference on Quality
(ICQ) pada tanggal 18 – 23 Oktober 2014 di Tokyo - Jepang.
Selain kegiatan CIP, Pertamina juga terus melakukan perbaikan melalui kegiatan asesmen baik
yang dilakukan oleh internal - Quality Management Assessment (QMA) berbasis Kriteria Kinerja Ekselen
Pertamina (KKEP), maupun Corporate Assessment berbasis kriteria kinerja ekslen Internasional dan
Nasional. Asesmen kinerja Perusahaan diperlukan sebagai sarana untuk memotret posisi kompetitif
Pertamina di bandingkan Perusahaan lain baik dalam skala Nasional maupun internasional yang
dilakukan dengan berbagai program dan keberhasilan antara lain:

4. Komitmen Manajemen untuk Menindaklanjuti Hasil
Asesmen KKEP. Sebanyak 226 Opportunity for Improvement
(OFI) hasil asesmen KKEP dari 13 UO/UB danAP di tahun 2014
menjadi tanggung jawab setiap APlikan untuk menindaklanjuti.
Pada bulan Desember 2014 dilaksanakan Closing QMA 2014 dan
Kick-Off QMA 2015.
Para Manajemen UO/UB dan AP
menandatangani Management Com
mitment Charter sebagai bukti komitmen
dari para pimpinan tertinggi APlikan untuk
meningkatkan kinerja melalui program
berbasis KKEP.
Setinggi apapun prestasi yang telah
dicapai, jangan pernah berhenti untuk terus
mencari perluang perbaikan. “Jangan cepat
puas jika kamu telah memperoleh apa yang
kamu inginkan, karena ada hal yang lebih
sulit, yaitu mempertahankan”.
Dan sebaliknya jangan
pernah menganggap kega 	
  
galan itu halangan, tetapkan
target yang menantang.
“ B e rm i m p i l a h s e t i n g g i
mungkin, karena jika kamu
jatuh, kamu masih jatuh
di antara bintang-bintang
yang bersinar”.
Semoga kita tidak akan
pernah lelah memberikan
yang terbaik bagi kejayaan
dan keunggulan bagi Per
tamina tercinta.
Insan Mutu…
Semangat.. Hebat!!
Pertamina.. Jaya!!! Jaya!!!•
Oleh : Tim Quality, System & Knowledge Management, General Affairs Directorate

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

Pemborosan untuk liburan akhir tahun biasanya
disebabkan oleh naiknya biaya paket berlibur.
Selama ini, biaya liburan di musim high season
seperti akhir bulan Desember bisa naik drastis dari
harga di musim low season. Oleh sebab itu, jika
Anda belum punya rencana liburan, boleh ya ditunda
sedikit ke minggu kedua Januari dan Anda bisa
nikmati liburan yang sama dengan harga hingga
70% lebih murah. Nah, kemudian coba ikuti tips
persiapan liburan ini.
Libur yang kreatif. Liburan di akhir tahun, terlebih
jika Anda memiliki anak yang masih kecil, bisa jadi
menyenangkan apabila kreatif dalam menyusun
acaranya. Tidak perlu jauh-jauh, di kota tempat
Anda tinggal cobalah eksplorasi berbagai tempat
hiburan atau museum yang ramah dengan anak.
Bisa juga Anda membuat acara bermain di rumah
saudara atau teman dengan mengumpulkan temanteman si kecil. Sst, tempat hiburannya jangan yang
ke pusat perbelanjaan ya…Nanti semakin boros
pengeluarannya.
Susun jadwal acara liburan. Biasanya pembo
rosan terjadi karena kita kurang melakukan peren
canaan. Buatlah jadwal hari pertama mau kemana,
apa saja aktivitasnya dan lain-lain. Keuntungannya,
biaya liburan jadi lebih hemat, karena kita lebih efisien
dalam pemilihan tempat dan sarana transportasinya.
Jika pusat perbelanjaan adalah tujuan liburan, cukup
kita masukkan 1x dalam seminggu saja.
Membuat anggaran liburan. Kumpulkan infor
masi seputar destinasi liburan, akomodasi dan
hiburan selama disana. Hitung juga kebutuhan biaya
makanan, sewa kendaraan, belanja oleh-oleh, dan
tur lokal selama disana.
Bawa uang tunai atau kartu debit. Dengan
bantuan anggaran liburan, kita jadi tahu berapa
besar dana yang sebetulnya dibutuhkan. Coba
disiplin hanya membawa uang tunai atau tabungan
ber-ATM dengan jumlah maksimal sesuai dengan
alokasi pos pengeluaran. Pos pengeluaran untuk
liburan biasanya dibagi menjadi: Pos Persiapan, Pos
Transportasi & Akomodasi, Pos Jajan & Makan, Pos
Belanja, serta Pos Kegiatan (contohnya tiket masuk
taman hiburan, sewa Banana Boat, dan lainnya).
Bahagia dengan berlibur. Nah, ini tips yang
menurut saya paling penting. Apa sih makna berlibur
untuk Anda? Apakah penting pergi ke HongKong,
tapi selama disana merana karena harus berhemat?
Liburan artinya berhenti sejenak dari aktivitas rutin
harian selama ini, untuk mendapatkan waktu
yang berkualitas untuk keluarga atau diri sendiri.
Nikmatilah liburan Anda sesuai dengan dana yang
dimiliki. Dan jangan gunakan kartu kredit untuk
mendanai liburan Anda!
Selamat berlibur...•www.female.kompas.com

PWP Pusat Adakan Bakti Sosial ke SLB Insan Mandiri

JAKARTA – Ketua PWP Pusat Endah Ahmad Bambang
menyapa dua siswa berkebutuhan khusus Faishal (10) dan
Rahes (9) setelah mereka menyuguhkan pertunjukan kesenian
musik di Sekolah Luar Biasa Insan Mandiri, Sukmajaya, Kota
Depok Pada Kamis (18/12).
PWP Tingkat Pusat Bidang Pendidikan bekerja sama
dengan CSR Pertamina memberikan bantuan berupa alatalat penunjang sarana dan prasarana pendidikan seperti
meja, kursi, lemari, peralatan musik & olahraga, komputer,
dan pendingin ruangan kepada SLB Insan Mandiri. Dengan
mengangkat tema “mencerdaskan anak bangsa menuju
insan mandiri”, Endah berpesan semoga nantinya bantuan
yang diberikan oleh Pertamina dapat bermanfaat untuk anakanak berkebutuhan khusus dan dapat menjadi manusia yang

mandiri nantinya. Di hari yang sama PWP juga memberikan
bantuan yang sama kepada SLB Frobel Montessori 2, di
Cimanggis.•PRIYO

Foto : PRIYO

liburan akhir tahun
tanpa boros
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Perayaan Natal Pertamina 2014
JAKARTA – Menyambut
Natal 2014, PT Pertamina
(Persero) melalui Bakor
Umkris merayakan Natal
di Kantor Pusat Pertamina.
Acara tersebut dihadiri oleh
pekerja Kristiani Pertamina
bersama keluarga dan pen
siunan, pada (15/12). Hadir
dalam kesempatan tersebut
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto, Corporate
Secretary Nursatyo Argo,
Direktur Utama PHE Ignatius
Tenny Wibowo dan Direktur
Gas Pertamina (periode April
2012- November 2014) Hari
Karyuliarto beserta Istri.
Dalam sambutannya,
Dwi Soetjipto mengapresiasi
aktifitas yang dilaksanakan

berkaitan dengan peringatan
Natal ini. “Saya terharu
dengan apa yang disampaikan
tentang “kita berbagi”. Karena
pada hakikatnya, saat-saat
kebahagiaan yang paling
murni adalah ketika kita mem
berikan sesuatu kepada orang
lain,” ujarnya.
Perayaan Natal Perta
mina Pusat tahun 2014 ini
mengambil tema I Will Walk
Among You.
“Ini merupakan sebuah
tema yang bagi saya unusual,
karena biasanya tema Natal
itu dekat dengan kelahiran
atau perayaan. Ketika men
dengarnya pertama kali, hati
saya terangkat. Allah selalu
ada untuk kita, dimanapun

Foto : WAHYU

sumber :goodhousekeeping.co.id

.

No. 50

Tahun L, 22 Desember 2014

kita berada,” jelas Ketua
Bakor Umkris Pertamina,
Ernie D. Ginting.
Perayaan Natal tahun
ini diisi dengan pelayanan
firm an oleh RD. Yustinus
Ardianto dan Pdt. Robert
Samuel Johan Lumoindong.
Kemudian dilakukan juga

pujian dan penyembahan,
melalui paduan suara PWP,
Sarafim PHE ONWJ, dan
Gloria Patra. Selain itu,
Saung Angklung Udjo, Dicky
Beatbox, Alex (X-factor), Dan
GBI Glow juga menambah
semarak perayaan Natal
tersebut.•WAHYU

Kunjungan Kasih Paduan Suara Nafiri Patra ke Mojokerto
MOJOKERTO – Dengan

anugerah besar dari Allah bagi

dan kepedulian kepada

Ia juga menyampaikan

sesama serta dalam rangka

bahwa anak-anak sangat

memperingati Natal 2014,

diutamakan karena untuk

anggota Paduan Suara Nafiri

bisa masuk kerajaan Sorga

Patra melakukan kunjungan

sangat dibutuhkan karakter

kasih ke panti asuhan anak-

hati seperti anak-anak sesuai

anak di Desa Panggreman

teladan tulus Tuhan Yesus.

diiringi rasa cinta kasih

Mojokerto atas undangan

kita semua,” ujarnya.

Foto : PS NAFIRI PATRA

TIPS

PERSATUAN WANITA PATRA

Acara dihadiri sekitar
50 anak panti asuhan dan

tersebut, pimpinan Paduan

Acara dibuka dengan

beberapa pengasuh serta

Suara Nafiri Patra

Yanti

Ibu Ari sangat berterima

puji-pujian bersama dan

beberapa orang Majelis GKJW

Dharm ono menyerahkan

kasih atas kepedulian yang

doa pembukaan oleh

Mojokerto.

Kebanyakan

sumb angan kasih kepada

diberikan kepada mereka.

Pendeta Dwijosiswono yang

anak-anak panti asuhan

pimpinan panti asuhan Ibu Ari.

Acara ditutup oleh doa

dilanjutkan dengan renungan

adalah anak-anak tukang

Selain uang tunai sebesar Rp6

oleh Pendeta Dwijosiswono.

singkat tentang kasih.

bec ak, buruh tani, tukang

juta, anak-anak panti asuhan

Ia mengapresiasi kesediaan

Pendeta Dwijosiswono

sapu jalanan dan ada juga

juga mendapatkan bingkisan

anggota Paduan Suara Nafiri

menjelaskan, Tuhan Yesus

beberapa anak yatim piatu

alat tulis, biskuit dan permen.

Patra yang sangat antusias

datang ke dunia menjelma

yang dibantu sehingga bisa

Bahkan, Paduan Suara Nafiri

memberikan penghiburan

manusia untuk menebus

bersekolah.

Patra juga memberikan pa

untuk anak-anak panti asuh

kaian untuk anak-anak dan

an.•PS. NAFIRI PATRA

jemaat GKJW, pada (3/12).

dosa-dosa manusia. “Ini suatu

Dalam kesempatan

orang tua.
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Kinerja Keuangan Pertamina Tahun 2013 Sangat Bagus

Foto : WAHYU

JAKARTA – Bertempat di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta (29/10), Pertamina kembali meraih Infobank Award
2014 yang diselenggarakan oleh majalah Infobank, sebagai majalah analisis strategi perbankan dan keuangan ternama
di Indonesia. Pertamina mendapatkan penghargaan untuk BUMN kategori industri non-keuangan yang berpredikat
“sangat bagus” atas kinerja keuangan selama tahun 2013. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Pemimpin Redaksi
Infobank Kartono Muhamad dan diterima oleh Vice President Investor Relations Pertamina Achmad Herry.•WAHYU

Ucapan Selamat HUT ke-57 untuk Pertamina
dari Pekerja Pertamina EP Algeria/Copal
Foto :PERTAMINA EP ALGERIA/COPAL

JAKARTA - Pekerja Pertamina EP Algeria / Copal, yang terdiri atas berbagai bangsa di dunia berkumpul dan foto
bersama untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-57 kepada Pertamina, (10/12). Mereka bekerja di lapangan
migas Menzel Lajnet North (MLN), Wilayah Gurun Sahara, Aljazair. Selaku operator, Pertamina memiliki 65 % saham di
asset lapangan tersebut, sementara 35 % sisanya merupakan milik Talisman. Antusiasme, kekompakan, dan kesatuan
jajaran Pertamina EP Algeria meski multi kultur, didedikasikan untuk kemajuan Pertamina dan Indonesia.•PERTAMINA
EP ALGERIA/COPAL

Dzikir Jelang Usia ke-57 Pertamina

Foto : ADITYO

JAKARTA – Suasana khidmat terasa menjelang perayaan ulang tahun ke-57 Pertamina. Para pekerja Pertamina
melakukan dzikir bersama yang dipimpin oleh Ustadz Arifin Ilham, di Gedung Utama Pertamina, Selasa (9/12). Ratusan
pekerja memadati Lantai Ground dan Mezzanine Kantor Pusat Pertamina seraya mengucap syukur dan berdoa bersama,
untuk Pertamina dan hidup yang lebih berkah kelak.•ADITYO

Donor Darah Palembang Kumpulkan 358 Kantong Darah

Foto : MOR II

PALEMBANG – Sebagai salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-57, Marketing Operation Region (MOR) II melakukan donor
darah serentak di Kantor Unit MOR II Palembang dan Terminal BBM Panjang Lampung (2/12). Dalam kegiatan tersebut
terkumpul 358 kantong darah yang terdiri dari 228 kantong di Palembang dan 130 kantong di TBBM Panjang. Seluruh
darah yang terkumpul disumbangkan kepada PMI Unit Donor Darah Palembang. Kegiatan Donor Darah dibuka bersamasama oleh Pjs. GM MOR II, Agus Taufik Harahap dan Direktur Unit Donor Darah PMI Palembang, dr. Anton Suwindro.•MOR II

PANGKALAN SUSU - Menyambut HUT ke-57 Pertamina, Pertamina EP Pangkalan Susu Field mengatakan bakti sosial
donor darah bekerja sama dengan PMI Cabang Kabupaten Langkat, pada (4/12). Kegiatan diikuti keluarga besar PEP
Pangkalan Susu Field, masyarakat sekitar Kecamatan Pangkalan Susu, instansi pemerintah dan swasta, serta anggota
marinir Batalyon 8 Tangkahan Lagan. Sebanyak 199 donor kantong darah terkumpul dalam kegiatan donor darah saat
itu. “Target peserta adalah 150 orang, tetapi karena antusias begitu besar jumlah kantong darah yang terkumpul juga
meningkat.” ujar dr Dony Ferizon Z, Medical Senior Supervisor. Kegiatan donor darah berlangsung sukses yang diakhiri
dengan penarikan hadiah door prize berupa bahan sembako, minyak goreng, susu, mie instan, gula pasir, dan lain-lain.•PEP
PANGKALAN SUSU FIELD

Foto : PEP PANGKALAN SUSU FIELD

PEP Pangkalan Susu Field Adakan Donor Darah
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Lirik – Keindahan panorama malam di Wisata
Alam Kawasan CSR Pertamina Terpadu Lirik kini
dinikmati bersama-sama dengan para pekerja
PT Pertamina EP Asset 1 Lirik Field, pada Rabu,
(10/12), bertepatan di HUT ke-57, PEP Lirik Field
menggelar acara dengan konsep yang unik dan
berbeda dari biasanya. Acara semi formal yang
beragendakan penyerahan bantuan kacamata
dan kuliner bersama menikmati produk CSR
Pertamina yang dikemas dalam bentuk pesta
taman di malam hari.
Wakil Bupati Indragiri Hulu Herman Harmaini
mengucapkan selamat kepada Pertamina pada
malam acara tersebut. “Saya ucapkan selamat
ulang tahun ke-57 untuk Pertamina. Semoga
semakin maju dan produksi migas dapat terus
meningkat. Saya juga mengucapkan terima
kasih atas bantuan CSR yang selama ini
diberikan untuk kemajuan Kabupaten Indragiri
Hulu,” ujarnya.
Sementara Lirik Field Manager Heru Irianto
menerangkan, Pertamina akan terus berusaha
untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi
negeri. “Ini amanah bagi kami. karena itu kami
mengharapkan dukungan seluruh pihak agar
dapat memberikan kinerja terbaik untuk negeri,”
ujarnya.
Kontribusi nyata tidak hanya sebatas keter
sediaan dan keberlangsungan energi, namun PT
Pertamina EP Lirik Field selalu berupaya untuk
tumbuh bersama lingkungan dan masyarakat.
Seperti pada malam tersebut berlangsung
penyerahan simbolis bantuan kacamata kepada
delapan siswa dari SDN 4 Sukajadi, SMPN
1 Lirik, SMAN 1 Lirik, dan SMK YPL Lirik.
Sebelumnya pada bulan November telah
dilakukan pemeriksaan mata ke sekolah-sekolah
yang berada di Lirik, Ukui, dan Buatan dalam
rangka program CSR “Bright With Pertamina”.
PEP Lirik Field juga menyelenggarakan
pelatihan tata boga bidang pemberdayaan
ekon omi sehari sebelum perayaan HUT
Pertamina. Lirik L&R Assistant Manager Ahmad
Jabbar menambahkan, di tahun 2015 sudah
diagendakan program-program peningkatan
ekonomi masyarakat sesuai dengan visi untuk
Membangun Riau Bersama CSR Pertamina.
Acara ini menjadi sesuatu yang berkesan
karena merupakan yang pertama diadakan di
Lirik. Agenda malam itu juga menjadi sangat
berkesan bagi Forum Komunikasi Kepala
Desa Kecamatan Lirik karena mendapatkan
penghargaan atas partisipasi dan kerja sama
sehubungan dengan program CSR PT Pertamina
EP Lirik Field. Acara ditutup dengan hiburan
musik untuk menambah keindahan suasana
malam hari di Wisata Alam Kawasan CSR Per
tamina Terpadu Lirik.•IAP

Foto : PRIYO

Malam Pesta
Taman di Wisata
Alam Lirik

Ulubelu, Lampung - Se
windu sudah PGE beroperasi
mengembangkan potensi
panas bumi kini sudah
menc apai target kapasitas
terpasang yakni 402 MW.
Angka tersebut merupakan
kontribusi dari area operasi
PGE di tiga pulau besar di
Indonesia, Sumatera, Jawa
dan Sulawesi.
Untuk mengejar angka
907 MW di tahun 2019,
PGE kini tengah meng
gulirkan berbagai proyek
pengembangan panas bumi
di berbagai area operasi, salah
satunya, area Ulubelu. Area ini
merupakan area terbesar
kedua setelah Kamojang, di
tahun 2017 diproyeksikan
meningkatkan kapasitasnya
menjadi 220 MW.
Direktur Utama PGE Rony
Gunawan mengungkapkan,
di tahun 2016 mendatang,
Ulubelu ditaksir menjadi awal
pencapaian target tersebut,
kemudian akan ditambah
kontribusi area operasi lain
nya, seperti Lahendong di
Sulawesi Utara.
“Bukan perkara mudah
untuk mencapai target ter

Dengan kemauan, semangat dan kebersamaan PGE untuk mencapai 907 MW di tahun 2019.

sebut, namun kami tidak
tingg al diam. Selama ada
kemauan, semangat dan
keb ers amaan, semuanya
bisa dicapai, kita maju terus
pokoknya,” katanya dalam
pidato sambutan sewindu
PGE, di Area Operasi Ulubelu,
Lampung, Jumat (12/12).
Selaras dengan tema
sew indu PGE, “Akselerasi
Pengembangan Geothermal
untuk Negeri”, Rony berharap
Ulubelu bisa lebih maju seperti
Kamojang, atau bahkan me
lampaui. Oleh karena itu
Ulubelu dipilih menjadi tempat

syukuran sewindu PGE.
Peringatan sewindu PGE
ini di-relay di Kantor Pusat,
area operasi dan proyekproy ek PGE di Indonesia
melalui video conference.
Dalam acara tersebut PGE
menyerahkan bantuan CSR
untuk pengembangan seni
budaya lokal, yakni sendratari
dan silat lokal, pengadaan
fasilitas air bersih, dan
pembinaan ekonomi mandiri,
berupa peternakan kambing
etawa.
Sejalan dengan semangat
kegiatan tersebut serta

memajukan masyarakat
sek itar area operasi, PGE
juga tengah menggarap
pembangunan jalan untuk
masyarakat. Pembangunan
jalan berkualitas hot mix
di sepanjang 16 kilometer
tersebut melewati 10 Pekon
di Kecamatan Ulubelu, dan
sudah belangsung selama
enam bulan. Rony berharap
pembangunan jalan tersebut
menjadi urat nadi lalu lintas
perekonomian masyarakat
dan bisa lebih memajukan
taraf hidup masyarakat ke
depannya.•SAHRUL

PHE Luncurkan “Komikantor”
JAKARTA - Sejalan dengan
komitmen penegakan Good
Corporate Governance (GCG)
di lingkungan PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) dan Anak
Perusahaan (AP) PHE, ma
ka bertepatan dengan HUT
ke-57 Pertamina, PHE
meluncurkan KOMIKANTOR,
prod uk sosialisasi terbaru
sebagai bagian dari program
komunikasi penerapan GCG
di PHE dan AP PHE.
“Kita menggunakan me
tode komik, karena ingin
memberikan different
approach pada materi so
sialisasi GCG dan Compliance
yang lebih ke arah fun.
Materinya pun berdasarkan
kejadian di lingkungan
kerja sehari-hari,” demikian
disampaikan oleh Wahidin
Nurluzia M, Corporate Secre
tary Pertamina Hulu Energi.
Tokoh KOMIKANTOR
ada tiga orang yang memiliki

filosofi dari nama para
tokoh komiknya. Yaitu, BEN
sebagai salah satu ikon hulu
PT Pertamina Persero dan
merupakan akronim dari
Bangkitkan Energi Negeri.
AGUNG yang menyiratkan
k a r a k t e r b e r b u d i l u h u r,
terhormat, teladan yang men
jadi panutan sekitarnya serta
berwibawa dan bijaksana.
Terakhir, CITRA, yaitu nama
perempuan yang berarti
image atau reputasi positif.
Sebagai perempuan, ia tentu
saja menjaga sikap dan
penampilan di depan rekanrekannya. Walau pekerjaannya
baik dan profesional, Citra
juga didesain untuk menjadi
karakter yang terkadang sulit
ditebak, sehingga ‘citra’nya di mata rekan-rekannya
sering berubah-ubah. Ini
dimaksudkan dalam arti yang
positif. Sifatnya baik, tapi ia
kadang bisa menjadi jahil;

Foto : PHE

IK
Foto :PEP LIR

FIELD

Akselerasi Pengembangan Geothermal
untuk Negeri

Direktur Utama PHE Ign. Tenny Wibowo menunjukkan “Komikantor” kepada
pekerja PHE, pada perayaan HUT ke-57 Pertamina di PHE Tower, Jakarta, (10/12).

sering mengerjai Ben yang
anak baru. Kala lain ia bisa
juga tampil cerdik sebagai
problem-solver.
“Sebagai upaya untuk
menumbuhkan sense of be
longing pekerja PHE, maka ke
depan kita mengundang para
pekerja mulai dari manajemen
hingga staf di PHE maupun
AP PHE agar berkontribusi

dalam ide cerita dari edisi
komik GCG berikutnya,” ujar
Wahidin menutup peluncuran
komik tersebut.
Edisi perkenalan dan
perdana diluncurkan pada 10
Desember 2014 dan menurut
rencana setiap awal bulan
akan ada edisi terbaru dari
komik ini.•PHE
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Cepu - Pagelaran Seni Ketoprak Kirun menjadi
pilihan PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu
untuk memperingati HUT Ke-57 Pertamina
sekaligus mendekatkan diri kepada masyarakat
di lingkungan perusahaan. Bertempat di la
pangan Tuk Buntung Cepu, pagelaran Seni Kirun
berlangsung meriah disaksikan oleh masyarakat
Cepu dan sekitarnya, pada (6/12).
Dengan lakon “Damar Wulan Dadi Ratu”,
Kirun CS berhasil menghibur seluruh penon
ton yang memadati lapangan Tuk Buntung
sejak sore hari. Masyarakat sangat antusias
menyaksikan Pagelaran Ketoprak Kirun yang
dikenal jenaka dan pandai mengemas tradisi
lokal masyarakat setempat dipadukan banyolan
popular masa kini.
Acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh
keluarga besar PT Pertamina EP Field Cepu,
Pemerintah Kabupaten Blora, Kabupaten
Bojonegoro, dan Kabupaten Tuban. Wresniwiro
selaku Cepu Field Manager menyampaikan,
PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu beserta
seluruh karyawan akan selalu bekerja, bekerja,
dan bekerja untuk mewujudkan visi Pertamina
menjadi perusahaan energi nasional berkelas
dunia.
Sementara Bupati Blora Djoko Nugroho
mengajak seluruh masyarakat Blora untuk
mendukung kegiatan operasional yang dilakukan
oleh PT Pertamina EP. Ia berharap, pada ulang
tahunnya ke-57, Pertamina semakin maju.•PEP
CEPU FIELD \

kepada PT PBAS, pentingnya
perencanaan dan pengelolaan
tenaga supervisi sehingga pe
laksanaan supervisi pekerjaan
konstruksi di lapangan dapat
terlaksana secara maksimal
sesuai dengan standar per
syaratan.
Sementara Amir H. Siagian
selaku Project Coordinator
RFCC Cilacap mengingatkan
agar PT PBAS melakukan
sosialisasi ketentuanketentuan yang disepakati
pada kontrak kepada para
pekerja yang ditugaskan
untuk mensupervisi pekerjaan
Konstruksi RFCC Cilacap.
“Dengan demikian, tercipta
suasana kerja yang kondusif
dan akan meningkatkan pro

Foto : PBAS

PEP Asset 4 Cepu Field
Gelar Ketoprak Kirun

JAKARTA – Dalam rangka
percepatan Project RFCC
Cilacap yang saat ini dalam
tahap pekerjaan konstruksi
dan persiapan start up, PT
PBAS sebagai anak peru
sahaan Pertamina hadir mensupport kegiatan supervisi
p e k e r j a a n k o n st r u k s i ,
sehingga target kualitas,
schedule dan biaya proyek
RFCC optimis dapat dicapai.
Untuk itu, Fungsi Refining
Project Pertamina dan PT
Patra Badak Arun Solusi
(PBAS) menandatangani
Kontrak Supervisi Konstruksi
Project RFCC Cilacap.
Vice President Refining
Project Pertamina Ignatius
Tallulembang menekankan

duktivitas para pekerja PT
PBAS di lapangan,” tegasnya.
Direktur Utama PT
PBAS Nanang Untung
mengapresiasi Direksi Perta
mina yang telah memberikan
kesempatan pada PBAS
untuk melakukan supervisi

pekerjaan konstruksi Proyek
RFCC. “Kami berkomitmen
untuk menyelesaikan peker
jaan dan selalu hadir mem
berikan solusi pada setiap
kegiatan proyek Pertamina,”
ujarnya.•PBAS

Partisipasi PT Pertamina Retail pada Rally Santai
JAKARTA - PT. Pertamina
Retail memberikan dukungan
berupa Bahan Bakar Khusus
(BBK) Pertamax kepada pe
serta “Rally Santai” yang
diadakan oleh Kiss FM. Ma
sing-masing mobil diberikan
voucher BBK Pertamax yang
diisi di SPBU COCO MT
Haryono, pada (29/11).
Sebanyak 20 mobil
yang rata-rata berisi empat
pendengar wanita Kiss FM
di setiap mobil mengikuti
kegiatan tersebut dengan rute

SPBU MT Haryono – SPBU
DODO KM 42 tol Merak –
Marbela Anyer.
Dalam kesempatan ter
sebut, Vice President Mar
keting PT Pertamina Retail
Sandi Ali Rahman didampingi
oleh Corporate Secretary
PT Pertamina Retail M. Ivan
Asmara melakukan sesi wa
wancara on air oleh KISS FM.
“Event ini merupakan
salah satu sarana untuk
memperkenalkan Pertamax
dan Pertamax Plus sebagai

Foto :WAHYU

Foto : PEP Cepu

field

PBAS Supervisi Konstruksi Proyek RFCC

produk BBM berkualitas yang
dikeluarkan oleh Pertamina.
“ D en g a n m e n g g u n a k a n
Pertamax, performa mesin

menjadi maksimal dan per
jal anan menjadi nyaman
sampai tujuan,” jelas Sandi
Ali Rahman.•WAHYU

ALGERIA - Peringatan
ulang tahun ke-57 Pertamina
terasa hingga ke Algeria. Ini
adalah kali pertama bagi
unit bisnis Pertamina di
Algeria menyelenggarakan
rangkaian acara, seperti
berbagai lomba, kuis, ter
masuk eksibisi kesenian dan
sajian masakan Indonesia
digelar disana.
Pertamina saat ini meru
pakan operator di lapangan
MLN di Sahara yang jauhnya
sekitar 700 km ke arah
selatan dari Ibu Kota Algeria,
Algiers. Sementara kantor
administrasi ada di Hassi
Messaoud berjarak 300 km
ke arah selatan dari ibukota.
Sejak 7 Desember
2014, berbagai lomba di

pertandingkan, yaitu futsal,
bola pitong (sejenis bola
tangan khas Algeria), cross
country race, dune climbing,
bilyard, dan domino. Ada pula
kegiatan eksibisi bulu tangkis
untuk memperkenalkan olah
raga ini kepada pekerjapekerja di Algeria. Pada
event ini, Country Manager
Algeria, Eko Rukmono,
juga berpartisipasi dalam
lomba dune climbing dan
futsal. Khusus untuk bulu
tangkis, susunan pemain
berpasangan antara pekerja
Pertamina dari Indonesia de
ngan pekerja Pertamina nonIndonesia menghadapi lawan
yang komposisinya sama.
Selain itu untuk mening
katkan engagement dan

kecintaan para pekerja baru
Pertamina yang mayoritas
lokal Algeria kepada
perusahaan, digelarlah
kegiatan kuis seputar
Pertamina. Para pekerja
mendapatkan beberapa per
tanyaan yang selanjutnya
jawaban bisa dicari melalui
website Pertamina.
Eksibisi budaya dan
masakan Indonesia adalah
dua kegiatan lain yang di
selenggarakan dengan du
kungan KBRI Algeria. Ke
giatan pagelaran kesenian
dan masakan khas Indonesia
ini dimulai dari Hassi
Messoud pada (8/12) yang
juga dihadiri oleh para tamu
dari asosiasi lainnya. Mereka
disuguhi kesenian rampak

gendang dan diajak ikut
memainkan alat tradisional
angklung. Antusiasme yang
luar biasa juga tampak
setelah pagelaran selesai.
Banyak pekerja lokal dan
pekerja non-Indonesia
yang mencoba memainkan
peralatan rampak gendang
dan angklung serta mela
kukan foto bersama de
ngan bergaya seakan mere
ka sedang memainkan
peralatan tersebut.
Dua hari kemudian
puncak peringatan ulang
tahun ke-57 Pertamina
diselenggarakan di MLN yang
dipimpin oleh Eko Rukmono,
Country Manager Pertamina
Algeria. Acara disambung
dengan pertunjukan rampak

Foto : PERTAMINA EP ALGERIA/COPAL

Peringatan HUT ke-57 Pertamina di Algeria

Para pekerja mengikuti sesi bermain angklung bersama di Hassi Messaoud.

gendang oleh para staf
KBRI dengan mengenakan
pakaian tradisional khas
Jawa Barat. Pekerja nonIndonesia dan pekerja lokal
yang baru pertama kali
menyaksikannya sangat
menikmati suguhan kesenian

daerah tersebut Tanpa
dikomando banyak pekerja
lokal yang kemudian menari
bersama. Salah seo rang
pekerja lokal pun ada yang
menyenandungkan sholawat
badriyah.• PT PERTAMINA EP AL
GERIA/COPAL
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Foto : WAHYU

Medan – Marketing Operation Region (MOR) I
menggelar acara one day free BBM subsidi atau
satu hari tanpa BBM subsidi di Medan.
Kegiatan ini dilakukan di Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum (SPBU) COCO Jalan Imam
Bonjol, Medan. Sepanjang Sabtu, 13 Desember
2014, SPBU tersebut hanya melayani konsumen
yang mengisi kendaraannya dengan BBM non
subsidi.
Senior Supervisor External Relation MOR
I Zainal Abidin mengatakan melalui acara ini,
diharapkan masyarakat yang mampu dan masih
memakai BBM subsidi untuk kendaraannya
akan tergerak dan dengan sukarela beralih
menggunakan BBM non subsidi. “Kita ingin
mengedukasi dan mengajak masyarakat yang
memang tidak berhak menggunakan BBM
bersubsidi dan selama ini masih menggunakan
BBM bersubsidi untuk beralih ke Pertamax,
Pertamax Plus, atau Pertamina Dex,” katanya.
Selama program tersebut berlangsung,
MOR I juga memberikan apresiasi kepada
konsumen setia BBM non subsidi Pertamina
dengan memberikan voucher BBK. “Setiap
mobil yang mengisi sampai nomial 300 ribu kita
beri voucher pun dengan motor yang mengisi
Rp. 40 ribu juga kita berikan voucher, “ paparnya.
MOR I sengaja memilih SPBU COCO
yang terletak di depan bekas Bandara Polonia
karena dinilai merupakan prime area yang di
sekitarnya banyak dihuni oleh kalangan mampu.
Diharapkan warga disana menggunakan BBM
non subsidi untuk kendaraan, baik Pertamax,
Pertamax Plus atau Pertamax Dex.
“Karena itu, selama sehari SPBU ini tidak
menjual Premium dan Solar. Ini merupakan
langkah awal dan kita akan kaji kembali apakah
memang bisa diterapkan di lokasi lain,” jelas
Zainal.
Kajian tersebut diperlukan, karena untuk
melakukan kegiatan serupa banyak faktor yang
harus dipertimbangkan. “Kalau di daerah yang
ditinggali masyarakat menengah ke bawah atau
dilalui banyak kendaraan umum tentu tidak
mungkin kita terapkan program ini,” lanjutnya.
Diketahui, konsumsi BBM non subsidi saat
ini mulai meningkat setelah ada kenaikan harga
BBM subsidi. Harga premium yang dipatok
Rp8.500/liter membuat selisih harga dengan
Pertamax hanya beda sedikit, yaitu Rp2.700/
liter. Hal itu diakuinya berpotensi memicu
konsumen Premium/Solar beralih ke Pertamax,
Pertamax Plus, ataupun Pertamina Dex.
Manager SPBU COCO Chairul menjelaskan,
tren peningkatan konsumsi BBM non subsidi
cukup tinggi di SPBU yang dikelolanya. Dengan
kampanye satu hari bebas BBM subsidi ini,
diharapkan bisa semakin mendongkrak kon
sumsi Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina
Dex. “Mudah-mudahan akan meningkat lagi
dengan adanya program ini,” katanya.•WALI

leader,” katanya dalam
penutupan QMA 2014 dan
Kick Off QMA 2015, pada
Jum’at (5/12), di Gedung
Utama Pertamina.
Prosesnya memang tidak
mudah. Kendati demikian,
menurutnya mengubah buda
ya itu sebenarnya perk ara
sederhana. Masing-masing
kita harus pegang kata dalam
hati, “kalau gagal jangan
menyerah, dan jangan puas
diri dengan apa yang telah
dicapai.” Itulah niat diri untuk
mencapai yang lebih baik.
“Bila salah perbaiki, bila
gagal ulangi, kalau berhenti,
mati. Kita tidak bisa maju,
tanpa produktivitas,” ucap
Ahmad Bambang, dalam
acara yang dihadiri oleh jajaran
Direksi dan Manajemen di
Anak Perusahaan dan Unit
Operasi, itu.
Dalam kesempatan ter

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengingatkan agar insan
Pertamina jangan gampang menyerah ataupun gampang berpuas diri.

seb ut, Ketua Tim Quality
Management Assesment,
Pertamina, Faisal Yusra,
memaparkan laporan yang
berisi raport dari 11 Unit,
Fungsi, dan Anak Perusahaan
Direktorat Hilir Pertamina.
laporan tersebut merupakan
hasil tindak lanjut dari OFI to
AFI 2014. Dalam kesempatan
tersebut juga ditandatangani
bersama Commitment Mana

gement Charter.
Sejatinya hasil asesmen
Kementerian BUMN menye
butk an, Pertamina meraih
skor 767 yang merupakan
nilai tertinggi dari 109 BUMN
peserta asesmen KPKU
BUMN. Selain itu Pertamina
menjadi satu-satunya BUMN
yang mendapat kategori
“Industry Leader”.•SAHRUL

Jalan Santai di Pangkalan Susu
Pangkalan Susu – Ribuan masyarakat mengikuti gerak
jalan sehat yang dilaksanakan PEP Pangkalan Susu Field dalam
memperingati HUT ke-57 PT Pertamina (Persero), pada (7/12).
Peserta dilepas oleh Pangkalan Susu Field Manager, Dirasani
Thaib di stadion olahraga Bukit Kunci. Ratusan doorprize untuk
menyemangati para peserta. Selain jalan santai, PEP Pangkalan
Susu Field mengadakan pertandingan volly ball, futsal,
badminton dan bola kaki diadakan sebulan sebelumnya serta
bakti sosial donor darah oleh HR Medical.•PEP PANGKALAN SUSU FIELD

Foto : PEP PANGKALAN SUSU FIELD

One Day Free BBM
Subsidi di Medan

Jakarta – Soal komitmen
dalam menerapkan proses
kinerja Korporat, Unit Bisnis,
dan Anak Perusahaan ber
basis KKEP (Kriteria, Kinerja,
Ekselen Pertamina), Direktur
Pemasaran Pertamina Ahmad
Bambang mempertegas
makna besar di balik akronim
“E”, untuk Excellent.
Menurutnya, suatu peru
sahaan itu bisa excellent,
berarti perusahaan tersebut
sudah cost leadership.Oleh
karenanya efisiensi menjadi
kunci. Bisa dipastikan quality
product-nya bagus, dan
quality service-nya bagus.
“Strategi marketing kan
cuma itu. Mau menang di
biaya atau mau menang
di produk, atau menang di
pelayanan? Excellent itu di
tiga-tiganya. Makanya kita
jadi satu-satunya BUMN
yang masuk menjadi industry

Rima Widiani Terpilih Jadi Duta BUMN 2014
JAKARTA - Rima Widiani
Rahayu dan Didi Andrian
Indra Kusuma, dua pekerja
Pertamina berhasil meraih
prestasi di ajang Duta BUMN
2014. Rima terpilih menjadi
Duta BUMN 2014 bersama
dengan Muhammad Risky
(PLN). Sedangkan Didi terpilih
sebagai Wakil 1 Duta BUMN
2014 bersama dengan Hilda
Shinta Sari (Kimia Farma).
Penganugerahan tersebut
diberikan pada malam
penutupan Porseni BUMN
2014 di Plaza Mandiri, Ja
karta, Jumat (5/12). Rima
berasal dari fungsi HR Deve
lopment Direktorat SDM,
sedangkan Didi dari RU VI
Balongan.
Dalam kesempatan
tersebut hadir SVP HRD
Insan Purwarisya L. Tobing
dan VP People Management
Yudo Irianto.

Rima dan Didi yang dite
mui di belakang panggung
usai acara, menyatakan rasa
bangga bisa terpilih sebagai
Duta BUMN. Keduanya
sepakat akan memberikan
kontribusi citra yang lebih baik
pada BUMN.
“Ajang ini menjadikan
kami saling mengenal dengan
sesama pekerja BUMN.
Sehingga akan memudahkan
untuk bekerjasama, sesuai
tagline Sinergi Sejak Muda,”
ujarnya.
Sebagai pribadi, keduanya
juga bangga bisa membawa
nama perusahaan di ajang
yang mempertemukan para
pekerja muda BUMN.
Secara keseluruhan, da
lam Porseni BUMN 2014,
Pertamina meraih satu emas
(juara 1 Aerobic) serta dua pe
runggu (juara 3 Bola Basket,
juara 3 Tenis Meja Putra).•URIP

Foto : ADITYO

I
Foto : MOR

Ahmad Bambang :
Kita Tidak Bisa Maju Tanpa Produktivitas
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Pertamina EXPO “Sinergi untuk Maju”

lenggarakan Workshop
Energi sebagai bentuk sha
ring knowledge kepada
masyarakat.
Selain pameran, Pertamina
EXPO diisi dengan Festival
Kebudayaan Tek-Tek wilayah
Karisidenan Banyumas, Lom
ba Mewarnai dan Meng
gambar Anak, Lomba Tari,
Workshop Fotografi, Festival
Band Pelajar, Parade Band
dan Keroncong, Pertamina
Idol, Workshop Film Pendek,
Parade Dancer, Workshop
Produk Pertamina, Pesta
Rakyat, Festival Drum Band,
dan Pertamina Fun Bike.
Seluruh kegiatan ters ebut
diperuntukkan bagi seluruh
masyarakat Kabupaten Cila

cap dan sekitarnya, hing
ga mencakup wilayah Ba
nyumas.
“Semoga semua kalangan
di Cilacap dan sekitarnya
bisa bersinergi dalam me
majukan daerah. Melalui
kegiatan seperti ini dapat pula
mendekatkan peru sahaan
dengan masyarakat sekitar,”
ujar GM RU IV Cilacap, Edy
Prabowo.
Ia juga mengharapkan
dukungan dari pemerintah
daerah dan masyarakat ter
masuk pekerja agar terus
berupaya mewujudkan ling
kungan yang kondusif se
hingga Pertamina dapat ber
operasi dengan lancar di
wilayah Cilacap ini.• RU IV

KOTABARU – Dalam rangka perayaan
Hari Nusantara Tingkat Nasional 2014,
Marketing Operation Region (MOR) VI
berpartisipasi dalam acara Nusantara
EXPO 2014 pada 8-15 Desember
2014 di Taman Siring Laut Kotabaru
yang dihadiri oleh sekitar 10.000 orang,
termasuk di antaranya Lembaga Tinggi
Negara, Kementerian, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah
Daerah Kabupaten Kotabaru, POLRI,
Asosiasi Masyarakat, Mahasiswa dan
masyarakat umum.
Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Sudirman Said menyem
patkan diri melakukan kunjungan ke
Booth Pertamina. Ia berharap Pertamina
dapat turut mendukung maritim
Indonesia melalui pelayanan BBM yang
baik dan berkualitas.
Hari Nusantara sendiri merupakan
peringatan Deklarasi Djoeanda oleh
Perdana Menteri Ir. Djoeanda terkait
wilayah teritorial laut RI pada 13
Desember 1957, yang menandai 12 mil
batas lebar laut wilayah Indonesia dari

Foto : MOR VI

Menteri ESDM Kunjungi Booth Pertamina
di Nusantara Expo 2014

Foto : RU IV

CILACAP – Dalam rangka
merayakan Hari Ulang Tahun
(HUT) ke-57 Pertamina, RU
IV Cilacap menyelenggarakan
pameran Pertamina EXPO
selama sembilan hari, pada
29 November - 7 Desember
2014, di Gedung Patra Graha
Komperta Donan Lomanis,
Cilacap.
Pembukaan Pertamina
EXPO dilakukan oleh GM
RU IV Cilacap Edy Prabowo
bersama Wakil Bupati Cilacap
dan jajaran Muspida lainnya
pada (29/11).
Dengan mengusung tema
“Sinergi untuk Maju”, RU IV
Cilacap mengajak seluruh
elemen masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam
berkarya dan mengusung
produk inovasi unggulan yang
dimiliki oleh masyarakat untuk
ditampilkan dalam pameran
tersebut.
Selain pameran produk
unggulan masyarakat, ter
dapat pula stand utama RU
IV Cilacap yang menampilkan
alur proses bisnis Pertamina
sebagai sarana edukasi ke
pada masyarakat. Selam a
pameran, RU IV menye
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garis pantai dari sebelumnya hanya 3 mil.
Dengan penetapan 12 mil wilayah laut dari
garis pantai Indonesia, wilayah teritorial laut
dari kepulauan di Indonesia disatukan.
Selain dihadiri oleh Menteri ESDM,
peringatan puncak Hari Nusantara Nasional
pada 15 Desember 2014 dihadiri oleh
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,
Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia
Susi Pudjiastuti, Menko Maritim Indroyono
Soesilo, serta Gubernur Kalimantan Selatan
Rudi Arifin. Peringatan itu sejalan dengan
prog ram Presiden Jokowi yang akan
menjadikan Indonesia sebagai poros maritim
dunia.•MOR VI

BALONGAN – RU VI Ba
longan menggelar syukuran
dalam memperingati HUT ke57 Pertamina di Gedung Patra
Ayu, Rabu (10/12). Dalam
kegiatan yang dihadiri pekerja
RU VI Balongan tersebut,
dilaksanakan pemotongan
tumpeng oleh Ketua PWP
RU VI Balongan Ina Yulian
Dekri dan memberikan
potongan tumpeng tersebut
kepada GM RU VI Balongan
Yulian Dekriyang selanjutnya
diserahkan kembali kepada
pekerja tertua dan termuda
di RU VI Balongan.
Pada kesempatan yang
sama, RU VI Balongan juga
memberikan Annual Award
kepada pekerja RU VI yang
berprestasi dengan beberapa
kategori.
Untuk kategori Achie
vement, penghargaan
diberikan kepada M. Septiadi
Anggoro Nugroho/Eng Dev,
Ahmad Rifqi Anda/MPS, dan
Farhan Surury/Eng Dev.
Kategori Qualytive and

Foto : RU VI

Peringatan HUT ke-57 di RU VI

Active diraih oleh Irfon
Wahana Putra/ MPS, Jefri
S i m a n j u n t a k / E n g D e v,
dan Wawan Darm awan/
POC. Kategori Customer
Satisfaction diraih oleh
Yustinus Maria Ery/Prod
2, Jeffry Sulistio/ME, dan
Riyanto/HR. Sedangkan
untuk kategori Health Award
diberikan kepada I Nyoman
Warga/ME, Erwin Harahap/
TA, dan Budoyo/ME.
Selain itu, RU VI Balongan
memberikan penghargaan
kepada T im Manajemen
yang terpilih melalui poling

pada Manajemen Award.
Yaitu, Nur Qodim/ Manajer
Produksi II (Mr. Clean),
Nandang Kurnaedi/Manajer
MPS (Mr. Competitive),
Burhanuddin/Manajer TA (Mr.
Confident), Isro Mukhidin/
Manajer Keuangan (Mr.
Customer Focus), Dwi Su
darsono/Manajer RPO (Mr.
Commercial), Iman Syafir
man/Manajer Eng Dev (Mr.
Capable).
Di hari yang sama juga
diresmikan Kantin RU VI
Balongan yang terletak di
Brassalley.•Riki Hamdani
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Field Ramba: Aset Tua yang Masih Berjaya
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Ramba – Pertamina EP Asset 1 Field Ramba terus menunjukkan tajinya dalam
memproduksikan minyak, meski asetnya sendiri didominasi oleh sumur-sumur tua.
Pada Agustus 2014 lalu, lapangan-lapangan yang masuk ke dalam asset Field ramba,
berhasil meraih produksi minyak rata-rata sebesar 7.504 barel per hari (BOPD). “Kenaikan
produksi yang dicapai Field Ramba merupakan hasil akumulasi dari berbagai upaya yang
telah dilakukan sejak operasinya diambil alih Pertamina pada 16 Oktober 2010 hingga
kini,” ujar Bustanul Fikri, Manajer Field Ramba.
Lebih lanjut Fikri mengatakan keberhasilan itu menjadi lebih berarti bila diingat bahwa
lapangan tersebut sudah dikuras selama lebih dari 30 tahun, sejak Asamera Overseas
Limited hadir disana pada 1982. Di antara berbagai upaya yang dilakukan oleh Field
Ramba dalam meningkatkan produksinya adalah Kerja Ulang Pindah Lapisan (KUPL)
dan Fracturing pada operasi pengeboran sumur TL-21. “Pengeboran ini bertujuan untuk
mencari lapisan produksi lain yang masih belum dikembangkan dan meningkatkan
Foto : DIT. HULU

produksi minyak Field Ramba,” ungkap Agus Rusmaryanto Wibowo, Drilling Operation
Engineer Pertamina EP.
Agus menjelaskan sumur TL-21 merupakan sumur suspended yang dibuka kembali
di Formasi Telisa, zona unitisasi antara Pertamina EP (PEP) sebesar 75% dan PT

Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul Bentayan menampung hasil minyak sumur TL-21, Field Ramba.

Medco Energi sebesar 25%. Operasi pengeboran sumur tersebut menggunakan rig
#13.1/H40D-M milik Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI), hingga pada tahap

“Saat ini produksi sumur TL-21 stabil sebesar 201 bopd,” imbuh Agus.

komplesi memakan waktu hanya 17 hari saja,“Dari pengeboran ini,

Secara geografis, lokasi sumur TL-21terletak di perbatasan Desa Babat Ramba

kami berhasil menambah produksi awal sebesar 464 bopd, secara

Jaya dan Desa Langkap, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin. “Dalam

sembur alam (natural flow),” jelas Agus.

operasi pengeboran TL-21 tidak ada hambatan berarti, karena memang letak lokasinya

Sumur TL – 21 berada pada sturktur Tanjung Laban. Minyak

pun jauh dari pemukiman penduduk. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kesuksesan

diproduksi pada lapisan batupasir Formasi Telisa dengan selang

dan kelancaran pengeboran sumur TL-21 sekaligus untuk membina hubungan baik

perforasi 717 – 720 meter. Berhubung permebilitas pada zona

dengan masyarakat, kami memberikan santunan kepada 50 anak yatim di sekitar

produksi kecil maka untuk memperbesarnya dilakukan fracturing.

lokasi,” pungkas Agus.•DIT. HULU

JAKARTA - Badan Pengatur
Hilir Minyak dan Gas (BPH
Migas) telah menunjuk PT
Pertamina (Persero) dan PT
AKR Corporindo Tbk untuk
melakukan penyediaan dan
pendistribusian Bahan Bakar
Minyak (BBM) Jenis Tertentu
tahun 2015. Penunjukan
tersebut berdasarkan hasil
sidang Komite BPH Migas
setelah melakukan evaluasi
dan verifikasi terhadap kedua
badan usaha tersebut.
Penandatanganan penye
rahan Surat Keputusan
Kepala BPH Migas tersebut
dilakukan oleh Kepala BPH
Migas Andi Noorsaman
Sommeng, Direktur Utama
PT Pertamina (Persero), Dwi
Soetjipto dan Direktur Utama
PT AKR Corporindo Tbk,
Haryanto Adikoesoemo, di
Gedung BPH Migas, Jumat
(12/12).
Andi Noorsaman Som
menng menjelaskan, se
belumnya BPH Migas me
lakukan seleksi dan evaluasi
terhadap beberapa badan

usaha pemegang Ijin Usaha
Niaga Umum yang dapat
melakukan penyediaan dan
pendistribusian BBM ber
subsidi. Dari 82 badan usaha
yang diundang, terdapat 23
badan usaha yang melakukan
pendaftaran.
“Namun hanya 5 Badan
Usaha yang menyampaikan
kesiapan untuk menyediakan
dan mendistribusikan BBM
Bersubsidi, yaitu Pertamina,
AKR Corporindo Tbk, PT Sur
ya Parna Niaga, PT Nusantara
Sumber Energi, dan PT Tri
Wahana Universal,”jelasnya.
Setelah dievaluasi se
cara administrasi maupun
teknis dengan melakukan
verifikasi dan kunjungan
lapangan untuk mengecek
lokasi yang ditawarkan oleh
badan usaha, BPH Migas
memutuskan Pertamina dan
AKR mengemban tugas
tersebut dengan total kuota
2015 sebesar 46 juta KL.
Total kuota yang dibe
rikan ke Pertamina sebanyak
45.355.000 KL dengan

perincian bensin Premium
(mogas 88) sebesar
29.460.000 KL, minyak tanah
(kerosin) 850 ribu KL, dan
min yak Solar 15.045.000
KL. Sedangkan untuk PT
AKR mendapat 645 ribu
KL dengan rincian bensin
Premium sebesar 20 ribu KL
dan minyak Solar sebesar 625
ribu KL.
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto mengatakan,
kuota penyaluran BBM
subsidi yang ditetapkan oleh
BPH Migas tersebut menjadi
tantangan bagi Pertamina
untuk dapat menjalankannya
dengan maksimal.
“Untuk realisasi 2014,
prognosa hingga Desember
2014 kelebihan penyaluran
BBM subsidi yang dilakukan
Pertamina sekitar 1 juta KL.
Namun, dengan penggunaan
Pertamax yang meningkat,
kelebihan tersebut akan ber
kurang dari 1 juta KL ter
sebut,” ungkap Dwi.
Disamping kuota yang
diberikan, BPH Migas

Foto : KUNTORO

Pertamina Tetap Menjadi Ujung Tombak Suplai dan
Distribusi BBM Subsidi 2015

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menerima surat keputusan mengenai penugasan penyediaan dan pendistribusian
BBM Bersubsidi 2015 dari Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng.

mewajibkan bagi Pertamina
dan AKR untuk menyisihkan
2 persen minyak Solar dan
2 persen bensin Premium
sebagai cadangan yang peng
gunaannya terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan
BPH Migas.
BPH Migas juga mewa
jibkan Pertamina dan AKR

untuk menyediakan sistem
teknologi informasi terpadu
yang dapat merekam data
konsumen dan volume pe
nyaluran untuk setiap kon
sumen secara on line. Sistem
ini harus dapat diakses dan
diterima oleh Badan Pengatur
dan melengkapi BBM Jenis
Tertentu, yaitu Premium

dan Solar dengan teknologi
penanda secara bertahap.
“Kita harus bisa mengen
dalikan kuota yang telah
ditetapkan tadi. Tentu saja
dengan menggunakan sistem
teknologi untuk mengawal
penjualan minyak agar efektif,”
lanjut Dwi usai melangsungkan
penandatanganan.•IRL
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