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Pekan lalu, Menteri Ekonomi Argentina, Axel Kiciloff
mengatakan bahwa Argentina berada diambang default.
Pasalnya, Pemerintah Argentina dituntut untuk membayar
sejumlah US$1.65 milyar (setara Rp19,97 trilliun) kepada
NML Capital, hedge fund* asal AS. NML Capital merupakan
jenis vulture fund, yakni lembaga yang berinvestasi
pada obligasi nyaris gagal bayar (default), sehingga
diperdagangkan pada harga murah. Pada tahun 2002,
NML yang membeli obligasi (surat utang) Pemerintah
Argentina seharga US$49 juta di pasar sekunder padahal
nilai riil obligasinya saat itu mencapai US$832 juta.
Pemerintah Argentina menolak untuk melakukan
pembayaran kepada NML Capital, dengan argumen bahwa
jika pembayaran dilakukan, maka pemegang obligasi
yang lain akan menuntut pembayaran yang sama dan
berpotensi menimbulkan utang baru sampai sekitar US$20
miliar (Rp242 triliun), sehingga akan sangat membebani
cadangan devisa Argentina yang hanya sebesar US$28.5
miliar.
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Sumber: diolah dari data Thomson Reuters EIKON

Pemerintah Argentina sebenarnya pernah
merestrukturisasi utang obligasi sebesar US$82 miliar.
Tahun 2005 dan 2010, Argentina menawarkan penukaran
obligasi lamanya ke obligasi baru dengan tenor lebih
panjang. Sebanyak 93% pemegang obligasi telah sepakat,
namun sisanya tidak menerima penawaran tersebut
(kondisi demikian biasa disebut holdout). Nilai holdout
pada 2013 mencapai US$4 miliar.
Masalah timbul jika yang mengalami gagal bayar
obligasi adalah negara, karena sulit untuk menjual aset
negara dan status negara tidak dapat dipailitkan. Hal ini
berbeda bila kegagalan bayar terjadi pada korporasi yang
memiliki opsi untuk melunasi obligasi melalui dana hasil
penjualan asetnya atau dipailitkan.
Berkaca pada fenomena Argentina, selaku penerbit
obligasi, Pertamina punya kewajiban yang sama terhadap
semua pemegang obligasinya. Merupakan peran kita
semua untuk mengawal investasi dan produktivitas
Pertamina, agar mampu menepati komitmen sehingga
menjamin keberlanjutan perusahaan.
* Jenis investasi dengan persyaratan keikutsertaan yang tinggi (penyertaan
dana yang sangat besar) sehingga hanya ditawarkan kepada investor khusus/
terakreditasi
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Pojok Manajemen :
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
meningkatkan raihan hijau dan emas

Foto : KUNTORO

Vulture Funds

Direktur PIMR Pertamina M. Afdal Bahaudin menerima penghargaan The Best Green Awards 2014 dari Ketua DPD RI Irman Gusman. Penghargaan ini membuktikan
komitmen Pertamina untuk membangun Indonesia berkelanjutan diakui stakeholder. BERITA TERKAIT DI HALAMAN 5

Gamsunoro, Tanker Terbesar
Milik Pertamina
Pertamina kembali
memperkuat armada milik
dengan hadirnya kapal
“Gamsunoro”. Kapal tanker
terbesar berbobot 105
DWT, resmi diserahkan
kepada Pertamina, di
Galangan Kapal Sumitomo
Heavy Industries,
Yokosuka, Jepang.

JEPANG - Acara peresmian (na
ming) dan penyerahan (delivery)
kapal tanker pengangkut mi
nyak mentah (crude oil carrier)
“Gamsunoro”. Kapal tanker
berbobot mati 105.000 DWT
pada draught 14,7 meter ini
merupakan kapal tanker milik
Pertamina yang ke-62, berukuran
Aframax yang ke-9 (setelah
Gebang, Geudondong, Gunung
Kemala, Gede, Galunggung,
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Gamalama, Gamkonora, dan
Gunung Geulis).
Direktur Pemasaran dan
Niaga Pertamina, Hanung Budya
menyampaikan bahwa kapal
ini menjadi salah satu jawaban
untuk mengatasi kebutuhan
transportasi minyak mentah
untuk diolah di kilang dalam
rangka memenuhi kebutuhan
konsumsi BBM yang terus
meningkat setiap tahun.
Ketersediaan infrasruktur yang
memadai, merupakan sebuah
keniscayaan.
“Membangun Pertamina
Shipping merupakan
keniscayaan sebagai bagian
upaya bersama membangun
Pertamina menjadi The Asian
Energy Company. Namun, Tim
Manajemen Pertamina Shipping
tidak boleh berhenti sampai di
sini dan berpuas diri, karena
masih banyak pembenahan-

Sorot :
bmw buktikan efisiensi
pertamax plus

pembenahan yang harus terus
dilakukan untuk ben ar-benar
mampu menjadi World Class
Shipping Company sebagai
bagian dari Pertamina The Asian
Energy Company,”kata Hanung
dalam pesan singkatnya.
Kapal Gamsunoro dengan
desain “Sumitomo DNA” (Dual
market New type Aframax),
memiliki rancang bangun
compact design. Yakni memiliki
kapasitas sama dengan tanker
Aframax, dengan dimensi yang
lebih kecil. Sehingga biaya
operasi lebih rendah dan fleksibel
dioperasikan di berbagai daerah.
Kapal dengan nama sebuah
gunung di kepulauan Maluku
ini, dikelaskan oleh badan kla
sifikasi Lloyds’s Register of
Shipping (LRS) dan memenuhi
persyaratan internasional ten
tang keselamatan, keamanan,
dan lindungan lingkungan.
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Gamsunoro mampu beroperasi
mengangkut minyak mentah di
pelayaran internasional.
Novasi kontrak resale pem
bangunan kapal Gamsunoro ini
ditandatangani pada tanggal
6 Maret 2013, dengan masa
pembangunan 16 bulan. Kapal ini
merupakan kapal tanker terbesar
yang dimiliki oleh Pertamina saat
ini, yang approval drawing dan
pengawasan pembangunannya
dilakukan sendiri oleh pekerja
Pertamina, yaitu di fungsi New
Ship Projects.
Segera setalah dilakukan
serah-terima, kapal langsung
melakukan pelayaran perdananya
(maiden voyage) menuju ke
Singapura untuk dilakukan
reflagging dari bendera Panama
menjadi bendera Indonesia dan
pengurusan kepabeanan. Kapal
diperkirakan tiba di Singapura
pada tanggal 5 Juli 2014.•

Sorot :
pertamina patra niaga siap
rambah pasar petrokimia
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

meningkatkan raihan
hijau dan emas
Foto : PRIYO

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

Pengantar Redaksi :
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper – LH) sudah menjadi
agenda tahunan yang ditunggu banyak kalangan. Mereka ingin
tahu bagaimana kinerja perusahaan-perusahaan dalam mengelola
lingkungannya. Demikian pula dunia perbankan, mereka juga ingin
tahu reputasi para klien atau calon kliennya. Energia Weekly pun
berbincang dengan VP HSSE Korporat Djoko Susanto di ruang
kerjanya di Gedung Annex. Berikut pertikannya.

peringkat hijau.

Seberapa jauh peringkat PROPER mempengaruhi bisnis
suatu perusahaan? PROPER adalah salah satu instrumen
Pemerintah untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam mengelola
lingkungannya, industri minyak dan gas adalah salah satu industri
yang sangat berpotensi merusak lingkungan sehingga sudah harga
mati bagi Pertamina harus mengelola lingkungannya secara baik
bahkan melebihi ketentuan atau beyond compliance agar dinilai
positif oleh semua pihak terkait sehingga target-target operasi dan
finansial terpenuhi.
Beberapa kriteria peringkat PROPER, Hitam (tidak mengelola
lingkungan secara benar), Merah (telah mengelola lingkungan namun
belum memenuhi ketentuan), Biru (telah mengelola lingkungan sesuai
ketentuan), Hijau-Emas (mengelola lingkungan lebih dari ketentuan).
Kelak semua unit bisnis Pertamina harus mengelola lingkungannya
secara excellent (emas-hijau) karena hal ini positif bagi pekembangan
bisnis masa mendatang, sesuai informasi dari KLH sebagai Instansi
yang mengeluarkan peringkat PROPER bahwa instansi atau institusi
yang berkepentingan diantaranya Perbankan (termasuk Bank
Indonesia), asuransi selalu secara rutin setiap tahun meminta data
peringkat PROPER untuk kepentingan bisnisnya.

Jadi, apakah ini menunjukkan bahwa komitmen Pertamina
pada PROPER sangat tinggi? Iya benar, Direksi juga sangat
mendukung hal ini dan PROPER dimasukkan dalam salah satu
kesepakatan Kontrak Manajemen. Melalui Memorandum No 008/
C00000/2014-S0 tanggal 18 Maret 2014, Direktur Utama menyatakan
bahwa setiap unit bisnis harus mengelola lingkungannya secara
excellent, saat ini semua Direktorat beserta Anak Perusahaan telah
dan sedang menyusun Road Map untuk mencapai hal tersebut.

Dampaknya apa? Untuk pelaku bisnis yang tidak mengelola
lingkungannya secara benar atau berperingkat merah apalagi hitam
dipastikan akan kesulitan atau bahkan ditolak apabila mengajukan
permintaan dana untuk pengembangan bisnisnya.
Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang mengelola
lingkungannya sesuai ketentuan dipastikan tidak akan kesulitan
apabila mengajukan permintaan dana, apalagi bagi peraih peringkat
hijau-emas pasti akan mendapatkan keistimewaan.

Apakah Harapan Pospek PROPER tahun ini? Tahun 2014
ini kita akan meningkatkan peringkat excellent (Hijau-Emas) melebihi
pencapaian tahun lalu, tahun 2013 kita meraih peringkat Hijau 46%
dan Emas 25% dari total peserta nasional,

Jadi kriteria PROPER ini menjadi patokan Perbankan
terhadap kalangan industri? Benar sekali, informasi yang saya
dapat begitu dan sangat masuk akal karena pihak Bank khawatir uang
yang dipinjamkan tidak bisa dibayarkan kembali apabila perusahaan
peminjam ditutup atau dicabut operasinya karena tidak mengelola
lingkungan secara benar.
Bahkan sebagaimana dilakukan perusahaan-perusahaan migas
yang telah berkelas dunia, kinerja lingkungan juga menjadi salah
satu persyaratan mutlak apabila mereka akan bergabung dengan
perusahaan sejenis (merger) dan menentukan harga saham.
Bagaimana persiapan Pertamina tahun ini? Apa prio
ritasnya? Tahun 2013, Pertamina meraih peringkat emas 3 (AGH
Geothermal, PT Badak NGL, TBBM Rewulu) dan peringkat hijau
52 serta peringkat biru 87 tanpa peringkat hitam-merah. Tahun ini
pencapaian tahun lalu digunakan sebagai base target atau target
minimal.
Guna mencapai stretch target ditahun 2014 berbagai upaya
dilakukan salah satunya studi banding ke beberapa perusahaan
terutama untuk tujuh unit bisnis yang tahun lalu masuk dalam kandidat
peringkat emas (Field Subang dan Rantau PT PEP, TAC P-EMP
Semberah, PT PHE ONWJ, DPPU Ngurah Rai, TBBM Panjang,
TBBM Pemantang Siantar).
Beberapa unit bisnis yang telah meraih peringkat hijau dua kali
berturut-turut juga digarap khusus agar bisa meraih peringkat emas
demikian juga yang beringkat biru lebih dari sekali agar mendapatkan

Apa aksi nyatanya untuk meningkatkan pencapaian target?
Berbagai diskusi rutin kita lakukan melalui rapat-rapat kecil, workshop
dan studi banding antar unit bisnis maupun dengan perusahaanperusahaan lainnya, konsultasi dengan berbagai pihak (KLH, ahli
lingkungan, perguruan tinggi), dan semua unit bisnis sangat aktif
melakukan hal ini karena tahu manfaatnya apabila meraih peringkat
excellent.

Bagaimana dengan jasa, seperti hotel dibawah Patra Jasa
dan Rumah Sakit dibawah Pertamedika? Tahun 2013 RSPP
Jakarta telah memperoleh peringkat Biru demikian halnya dengan
Hotel Patra Jasa Bali, belum semua rumah sakit dan hotel kita ajukan
untuk dinilai aspek pengelolaan lingkungannya versi PROPER namun
kita terus saling koordinasi dan berupaya agar semua hotel dan rumah
sakit mengelola lingkungannya sesuai ketentuan karena pihak KLH
mempunyai hak sewaktu-waktu dengan alasan tertentu melakukan
penilaian PROPER dan apabila hasil penilaiannya merah atau hitam
maka hal ini akan berpengaruh negatif terhadap Pertamina secara
keseluruhan.

Apakah Peringkat Proper ini sudah memenuhi standar
international? Persyaratan atau kiteria untuk peringkat PROPER yang
dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup telah mengacu pada
semua peraturan-perundangan dan standard nasional-internasional
serta best practices. Walaupun penilaian kinerja lingkungan hidup dunia
usaha versi PROPER ini belum semua Negara menerapkan namun
ada satu persyaratan yang menjadi perhatian semua Negara tanpa
kecuali yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis untuk meraih
persyaratan peringkat Hijau dan Emas (beyond compliance) yaitu
penurunan emisi gas rumah kaca.
Penurunan emisi gas rumah kaca (CO2, CH4, N2O, HFCs,
PFCs, SF6), menjadi isu sangat penting saat ini karena emisi gas ini
menyebabkan kerusakan atmosfer bumi, berakibat pada perubahan
iklim yang mengancam kehidupan, semua negara saat ini berlombalomba menurunkan hal ini melalui berbagai cara. Republik Indonesia
melalui suatu forum resmi dunia tentang Perubahan Iklim telah berjanji
akan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% hingga tahun
2020, untuk mencapai cita-cita ini maka semua pihak termasuk
Pertamina harus berpartisipasi.
Pertamina termasuk salah satu perusahaan yang paling awal
mendukung progam ini dengan melaporkan jumlah emisi gas rumah
kaca dan roadmap atau rencana kerja penurunannya hingga tahun
2020. Tahun 2014 base taget prosentase adalah 10% dan dapat
dipastikan target ini akan terlewati karena hingga hari ini telah tercapai
9.45%, semakin banyak peringkat hijau dan emas yang kita raih ini
membuktikan bahwa PT Pertamina (Persero) sangat peduli dengan
pencegahan kerusakan lingkungan dan ini akan berdampak sangat
baik bagi perkembangan bisnis mendatang karena pihak-pihak terkait
(pelanggan, institusi keuangan) di dalam dan di luar negeri pasti akan
memberikan tanggapan positif.•URIP

EDITORIAL

“Bonus”

Minggu pertama bulan puasa, biasa
dianggap sebagai saat-saat yang berat.
Awal puasa merupakan titik mula langkah
menyempurnakan ibadah di bulan suci Ra
madhan. Bagi umat muslim, bulan Ramadhan
adalah bulan “bonus” penuh barokah yang
rugi untuk dilewatkan begitu saja.
Karena itu, saat puasa bukan menjadi
alasan untuk mengurangi energi dan semangat
beraktifitas sebagaimana di hari-hari normal.
Salah kiranya jika masih ada yang beranggpan
energi akan berkurang saat menjalankan
ibadah puasa. Padahal, jika ibadah puasa
dijalankan dengan ikhlas, dengan selalu
menjaga hati, yang terjadi adalah sebaliknya.
Energi bekerja akan semakin bertambah.
Apalagi saat bulan puasa, biasanya be
berapa perusahaan memberikan ‘diskon’ jam
pulang kerja, yang diambil dari pengurangan
waktu istirahat di hari biasa. Pulang cepat
bukan berarti pekerjaan makin sedikit.
Justru waktu yang terasa singkat tersebut,
bisa dimanfaatkan seefisien mungkin untuk
menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari
biasanya, serta menjalankan ibadah wajib
dengan lebih teratur.
Pasalnya hal-hal yang biasa menyita waktu
kerja, seperti mengobrol, membicarakan hal
yang tidak penting, makan siang berlamalama, yang tidak lagi dilakukan di saat
bulan puasa, bisa jadi akan menambah
waktu efektif ibadah dan bekerja. Karena itu
saat bulan puasa ini, di tengah perbedaan
pendapat terkait pemilihan presiden, ajang
bola dunia serta penetapan bulan puasa,
sepertinya tidak tepat untuk diperdebatkan
lagi yang justru akan mengurangi ibadah dan
produktifitas kerja.
Karena memperdebatkan yang tidak
penting, justru akan menyita waktu. Bahkan
hati yang senantiasa dijaga untuk sabar dan
ikhlas, bisa-bisa tersulut emosi yang akan
mengurangi “bonus” di bulan penuh berkah
ini. Adanya perbedaan justru menjadi ujian
bagi hati nurani masing-masing insan untuk
menjaga hatinya agar tetap fokus pada
tujuannya. Tidak mudah terombang-ambing,
tergoda, yang ujungnya mengurangi waktu
sehingga membuat pekerjaan tidak beres
dan menumpuk.
Semoga bulan Ramadhan tahun ini, bisa
kita lewati bersama-sama dengan memberikan
kontribusi terbaik bagi perusahaan. Tetap
beribadah, menjalankan pekerjaan dengan
ikhas dan menjaga hati, agar “bonus”
yang tak ternilai ini, bisa dirasakan berkah
dan manfaatnya bagi kita semua di kelak
kemudian hari.
Sayang, jika bulan saatnya mendulang
“bonus” tahunan yang dinantikan seluruh
umat muslim, dilewatkan dan disia-siakan
begitu saja, dengan melakukan hal yang tidak
berguna.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa.•
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Ibadah Puasa Ramadhan dan Etos Kerja
Di antara kejadian penting sepanjang sejarah perjuangan
Rasulullah SAW yang sering terlupakan di bulan Ramadhan
adalah Perang Badar. Perang ini terjadi pada 17 Ramadhan,
saat pertama kalinya puasa disyariatkan Allah kepada
Nabi SAW. Saat itu sekitar 313 kaum Muslimin di bawah
pimpinan Rasulullah SAW berhasil mengalahkan pasukan
musyrikin Quraisy yang berjumlah sekitar 950 orang di
bawah komando Abu Sufyan. Inilah yang dikenal dengan
Ghozwat Badr al-Kubra.
Tentang Perang Badar ini Allah menegaskannya dalam
surat Al-Anfal ayat 41: ”Jika kalian beriman kepada Allah dan
kepada apa-apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami
pada Hari Pemisahan Hak dan Bathil (dalam Perang Badar),
yaitu hari bertemunya dua pasukan di medan perang.”
Refleksi substansial dari Perang Badar ini bukanlah
pada perang fisiknya. Yang harus diteladani dari peristiwa
14 abad lalu itu adalah etos kerja dan etos juang yang
tak pernah surut karena puasa. Peristiwa
Perang Badar menunjukkan bahwa puasa
yang dilakukan sesuai dengan tuntunan
Rasulullah SAW akan mampu melestarikan
dan menumbuhkan etos kerja dan etos
juang yang tinggi.
Hal inilah yang justru sering diabaikan.
Banyak kaum Muslimin yang menjustifikasi
kelesuan dan pengurangan jam kerja,
kemerosotan produktivitas, dan kemalasankemalasan lainnya sebagai konsekuensi
logis puasa. Padahal, Rasulullah SAW dan
sahabatnya tidak mencontohkan demikian.
Fakta Perang Badar adalah realitas yang
amat kontradiksi dengan anggapan ini.
Bahwa, karena puasa tubuh jadi letih dan
lemas, adalah wajar. Namun, bila karena
puasa produktivitas, etos kerja, dan etos
juang “melempem”, ini perlu dibenahi.
Amat banyak kajian ilmiah yang membuktikan bahwa
puasa efektif untuk melejitkan potensi kecerdasan spritual
yang telah ada dalam diri setiap orang. Dari kecerdasan inilah
akan melejit pula kecerdasan emosional dan intelektual. Bila
tiga serangkai ini telah matang dalam diri seseorang maka
ia akan mampu menghadapi dan menanggulangi apa pun
yang menjadi masalahnya.
Sehubungan produktivitas dan etos kerja orang yang
berpuasa ini, ada sebuah firman Allah dalam surat AlBaqarah ayat 249 yang sangat baik direnungkan.
“Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya,
ia berkata: ‘Sesungguhnya Allah akan menguji kamu
dengan sebuah sungai. Maka siapa di antara kamu yang
meminum airnya (secara berlebihan), maka dia bukanlah
pengikutku. Barangsiapa tidak meminumnya, kecuali
menceduk seceduk tangan (sekedar melepaskan dahaga
dan menguatkan badan), maka ia adalah pengikutku.’
Maka, (ketika sampai di sungai itu), mereka meminumnya
kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala
Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah
menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum
berkata, ‘Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk
melawan Jalut dan tentaranya.’ Orang-orang yang meyakini
bahwa mereka akan menemui Allah berkata, ‘Berapa
banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan
golongan yang banyak dengan izin Allah.’ Dan Allah beserta
orang-orang yang sabar,” (QS Al-Baqarah : 249).
Dari kisah di atas dapat dipahami bahwa orang yang
minum sedikit saja, sekadar melepaskan dahaga dan
menguatkan badan, jauh lebih kuat dari mereka yang minum

sepuas-puasnya. Minum yang sedikit itu, sekalipun jumlah
mereka jauh lebih sedikit, memiliki semangat (etos kerja) luar
biasa dan tidak mengenal putus asa. Hasilnya, tentara Thalut
yang berpuasa biasa bisa memporak-porandakan pasukan
Jalut yang banyak dan dapat makan dan minum kapan saja
itu. Jadi, puasa sama sekali tidak menghalangi pekerjaan dan
produktivitas seseorang. Kekuatan dan kemampuan pisik
dan psikis manusia tidak sebangun dengan apa-apa yang
dikonsumsinya.
Sedangkan dalam rumusan WHO yang mendefinisikan
kesehatan sebagai kondisi fisik, mental, dan sosial yang
optimal dalam diri seseorang. Puasa adalah sarana paling
efektif mewujudkannya. Secara fisik ia akan terbebas dari
berbagai penyakit, secara mental ia memiliki sikap dan pikiran
positif, percaya diri, serta sabar. Dan secara sosial ia akan
mempunyai solidaritas dan kepedulian terhadap sesama yang
amat tinggi. Inilah yang dimaksud sabda Rasulullah SAW,
”Shuumuu tashihuu.” Berpuasalah, niscaya
kalian akan sehat.
Puasa Ramadhan mestinya tidak
mengurangi kreativitas dan produktivitas
kerja. Dengan niat dan tekad yang kuat
bahwa puasa adalah kewajiban yang harus
dijalani dengan ikhlas dan sabar, insyaallah
energi kita tidak akan berkurang karena
menahan makan dan minum. Berkurangnya
semangat kerja karena puasa mungkin
disebabkan rendahnya keikhlasan dan
kesabaran yang tertanam dalam jiwa kita.
Keikhlasan dan kesabaran perlu terus kita
tanam dan pupuk agar mengeluarkan energi
kerja yang maksimal, meski secara lahir
makan dan minum kita berkurang.
Dalam pandangan Islam, bekerja
merupakan suatu tugas yang mulia, yang
akan membawa diri seseorang pada posisi
terhormat, bernilai, baik di mata Allah SWT maupun di mata
kaumnya. Oleh sebab itulah, Islam menegaskan bahwa bekerja
merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan Ibadah.
Orang yang bekerja akan mendapat pahala sebagaimana orang
beribadah. Allah berfirman dalam surah Al-Jum‟ah ayat 10 :
”Maka apabila telah dilaksanakan shalat, bertebaranlah kamu
di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah
banyak-banyak supaya kamu beruntung”.
Islam hanya memerintahkan atau menganjurkan pekerjaan
yang baik dan bermanfaat bagi kemanusiaan, agar setiap
pekerjaan mampu memberi nilai tambah dan mengangkat
derajat manusia baik secara individu maupun kelompok. Allah
berfirman dalam surah Al An’am ayat 132 : “Dan masingmasing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan
apa yang dikerjakannya.”
Marilah kita tampilkan performa terbaik dalam bekerja
meskipun sedang menjalani ibadah puasa. Kita ubah
paradigma berpikir kita mengenai anggapan bahwa “puasa
bikin lemas”. Keadaan vitalitas fisik kita tidak hanya tergantung
dari isi perut Kita, namun juga isi pikiran Kita.
Selama kita tidak beranggapan demikian, maka kita tidak
akan merasa terhambat dalam bekerja. Ingat, bekerja juga
merupakan ibadah maka jika kita bekerja di bulan puasa,
berarti kita akan mendapatkan berkah yang lebih banyak lagi.
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan
menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari
(nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”
Selamat menunaikan ibadah shaum Ramadhan. Semoga
Allah Subhanahu Wata’ala senantiasa memberikan taufik dan
hidayahnya kepada kita semua. Amiin ya robbal ‘alamiin.•

subsidi bbm harus dialihkan
JAKARTA (Republika) – Pemerintah baru harus
dapat mengurangi subsidi BBM dalam tiga bulan
pertama. Bank Dunia menilai Indonesia harus
tumbuh sembilan persen agar dapat naik tingkat
dari kelompok negara berpendapatan menengah.
Hal tersebut salah satunya dengan mengalihkan
dana subsidi BBM untuk pembangunan
infrastruktur. Ekonom Utama Bank Dunia untuk
Indonesia Ndiame Diop mengatakan, infrastruktur
yang tidak memadai menghambat pertumbuhan.
Dalam beberapa tahun terakhir, investasi di
bidang infrastruktur kurang empat persen dari
produk domestik bruto (PDB). “Jumlah ini hanya
ini setengah dari yang dibutuhkan. Indonesia
telah kehilangan satu persen pertumbuhan
ekonomi setiap tahun karena inestasi yang
rendah ini,” ujarnya. Menurut Ndiame, dana
untuk pembangunan infrastruktur bisa diperoleh
dari anggaran untuk subsidi BBM. Indoneia
menghabiskan banyak dana untuk subsidi energi,
tetapu hanya sedikit untuk infrastruktur. Oleh
karenanya, ini harus dialihkan. Ia menilai, subsidi
BBM salah sasaran karena 50,9 persennya
dinikmati kalangan atas, sedangkan kalangan
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BMW Buktikan Efisiensi Pertamax Plus
Surabaya – Salah satu
merek kendaraan ternama di
Indonesia, BMW, membuk
tikan efisiensi bahan bakar
unggulan Pertamina, yaitu
Pertamax Plus melalui mesin
kendaraan teranyarnya, The
All New BMW X5.
Efisiensi ini memungkinkan
karena Pertamax Plus meru
pakan bahan bakar superior
dengan kandungan energi
tinggi dan ramah lingkungan.
Pertamax Plus sangat dire
komendasikan untuk ken
daraan yang memiliki kom
presi ratio > 10,5 dan juga
yang menggunakan teknologi
Electronic Fuel Injection (EFI),
Variable Valve Timing Intelligent
(VVTI), turbochargers dan
catalytic converters.
“ J a d i p ro d u k i n i s a 
n g a t d i re k o m e n d a s i k a n
untuk kendaraan bertek
nologi mutakhir yang mem

persyaratkan penggunaan
bahan bakar beroktan tinggi
dan ramah lingkungan,” jelas
Fuel Retail Marketing Region
V Manager, Ibnu Chouldum
pada keterangan pers di
Terminal BBM Surabaya
Group, Senin (9/6).
Dalam kesempatan
yang sama, juga dilakukan
pengujian spesifikasi
Pertamax Plus di Laboratorium
Quality & Quantity Terminal
BBM Surabaya Group. Uji
spesifikasi ini membuktikan,
secara ilmiah Pertamax Plus
memang memiliki beberapa
keunggulan. Yaitu, detergency,
sebagai pembersih mesin
bagian dalam sehingga
mesin menjadi terpelihara.
Memenuhi standar WWFC
(World Wide Fuel Charter)
kategori 2,3, dan 4 serta
standar EURO 3. Kedua,
sebagai corrotion inhibitor,

Foto : MOR V

RESUME
PEKAN INI

BMW membuktikan efisiensi bahan bakar unggulan Pertamax Plus melalui mesin
kendaraan terbarunya, The All New BMW X5.

yaitu pelindung anti karat pada
dinding tangki, saluran bahan
bakar dan ruang bakar mesin
sehingga mesin menjadi
awet dan terlindungi. Dan
ketiga, sebagai demulsifier,
yaitu menjaga kemurnian
bahan bakar dari campuran
air sehingga pembakaran
menjadi lebih sempurna.
Pembuktian efisiensi
bahan bakar ini dilakukan
oleh BMW melalui program

The All New BMW X5 Bromo
XDrive Advanture 2014 yang
berlangsung pada 9-11 Juni
2014. Program ini merupakan
touring Surabaya-Bromo
yang dilakukan oleh 10 tim
BMW bersama sejumlah
wartawan.
Selama perjalanan,
semua kendaraan The All
New BMW X5 menggunakan
Pertamax Plus sebagai bahan
bakarnya.•MOR V

bawah hanya menikmati sekitar 6,4 persen. Bank
Dunia merekomendasikn pengurangan subsidi
BBM dilakukan secara bertahap dalam lima tahun
ke depan.

ESDM BUKA LELANG SHALE GAS
JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Kementerian
ESDM membuka lelang bagi enam wilayah
kerja migas non konvensional untuk komoditas
shale gas yang ditawarkan melalui tender
regular dan penawaran langsung atau joint
study. Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy
Hermantoro mengungkapkan ketiga blok migas
non konvensional yang ditawarkan melalui
mekanisme tender regular adalah MNK North
Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara, MNK Kutai
di provinsi Kalimantan Timur, dan MNK Shinta
di provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu,
pemerintah juga menawarkan blok migas non
konvensional tang ditawarkan melalui mekanisme
penawaran langsung atau joint study adalah MNK
Foto : SHIPPING

Sakakemang dii Provinsi Sumatera Selatan, MNK
Palmerah di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi,
serta MNK Selat panjang di Provinsi Riau.•RIANTI

Kapal tanker pengangkut minyak mentah (crude oil carrier) “Gamsunoro” melakukan sea trial. Kapal tanker berbobot mati 105.000 DWT pada draught 14,7 meter
ini merupakan kapal tanker milik Pertamina yang ke-62, berukuran Aframax yang ke-9.•

Pertamina Bangun Kerja Sama Migas dengan 11 Delegasi Mancanegara

JAKARTA – Sekitar 11 delegasi dari berbagai mancanegara,
melakukan kunjungan kerja sama ke PT Pertamina (Persero).
Vice President Upstream Technology Center Direktorat Hulu
Sigit Rahardjo menjelaskan, Pertamina wajib mendukung
program pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak
dan gas dalam negeri.
“Secara garis besar baik dari perspektif korporat maupun
upstream, kita menyampaikan peluang kerja sama berkaitan
dengan teknologi yang digunakan Pertamina,” kata dia.

Program kerja sama yang sudah sejak lama dicanangkan
pemerintah ini, menurut Sigit, sangat penting untuk mendorong
produksi migas Indonesia terutama di perekonomian bangsa.
Ia juga menambahkan, bahwa teknologi atau utilisasi yang
dipakai oleh Pertamina diharapkan bisa memberikan kerja
sama yang berkesinambungan dengan negara lain.
“Karena dengan teknologi yang digunakan ini, kita bisa
meningkatkan produksi minyak dan gas,” ujarnya di Kantor
Pusat Pertamina, Rabu (11/6).

Sementara VP Corporate Communication, Ali Mundakir,
menerangkan seputar visi dan misi serta peran Pertamina
untuk senantiasa mendukung kepentingan bangsa.
Sejumlah delegasi yang diundang oleh pemerintah tersebut
merupakan negara-negara penghasil minyak yang sedang
berkembang. Di antaranya seperti, Meksiko, Sudan, Suriname,
Kamboja, Vietnam, Thailand, Yaman, Myanmar, Uzbekistan,
Angola, Algeria, dan Timor Leste.•EGHA
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Pertamina untuk
Indonesia Berkelanjutan
Simulasi
Penanggulangan
Demonstrasi
di TBBM Merauke
Merauke - Terminal BBM Merauke PT
Pertamina (Persero) Marketing Operation Region
VIII Area Maluku Papua memiliki Struktur Keadaan
Darurat dan Pedoman Pengamanan serta
pedoman K3LL sebagai bentuk antisipasi terhadap
keadaan darurat yang mungkin terjadi di area
TBBM Merauke.
Simulasi antisipasi demonstrasi huru hara
menjadi salah satu indikator penting untuk
mengukur tingkat kesiapan sistem, personil dan
peralatan dalam menghadapi keadaan yang
sesungguhnya, sehingga dapat digunakan sebagai
dasar dalam mengantisipasi dan mengevaluasi
secara keseluruhan guna meningkatkan kesiap
siagaan TBBM dalam menghadapai keadaan
darurat.
“Dengan pelatihan keadaan darurat antisipasi
demo/aksi huru hara kerja sama antara TBBM
Merauke dengan Polres Merauke, diharapkan
dapat diketahui sejauh mana kesiapsiagaan
Organisasi Keadaan Darurat TBBM dalam me
nanggulangi kejadian aksi demo,” terang Operation
Head TBBM Merauke Isak R Rumadas, usai
pelaksanaan simulasi demonstrasi kelangkaan
BBM yang dilaksanakan di halaman TBBM
Merauke, pada 12 Juni 2014.
Pengetahuan yang didapatkan dari simulasi
ini menjadi masukan bagi OH TBBM untuk
menetapkan program peningkatannya, sehingga
tercapai perbaikan yang berkelanjutan.
Isak R Rumadas menegaskan, di wilayah
Merauke tidak akan terjadi krisis atau kelangkaan
BBM karena telah disiapkan program tersendiri
guna mengatasi terjadinya kekosongan.
“Kami tetap terus melakukan ketahanan stok
di depot Terminal Merauke supaya tidak terjadi hal
seperti itu. Kemungkinan terjadi karena kurangnya
pengawasannya saja, maka terjadilah kekosongan
yang sering dialamai oleh masyarakat khususnya
para nelayan,” ucapnya lagi.
Untuk mengawasi pendistribusian pasokan
BBM ke daerah atau masyarakat harus dibentuk
suatu tim khusus bekerja sama dengan Pemda serta
masyarakat supaya pasokan yang didistribusikan
dapat sampai ke tempat tujuan secara utuh.
Adanya keluhan harga BBM di daerah
pedalaman yang tidak sesuai dengan standarisasi,
namun terkait pengawasan harga bukan menjadi
suatu domain bagi TBBM Merauke. Pertamina
tidak punya wewenang untuk pengawasan harga
yang terjadi di lapangan. “Karena itu, dibutuhkan
peran serta dan keterlibatan Pemerintah dan
masyarakat untuk turut membantu pengawasan
terhadap pendistribusian BBM ke semua wilayah,”
ujarnya.•E. Relation Region VIII

JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) dan PT Pertamina
Geothermal Energy
dinobatkan sebagai The Best
Indonesia Green Awards 2014.
Penghargaan ini sebagai bukti
komitmen Pertamina untuk
pembangunan Indonesia
berkelanjutan.
S e l a i n p e n gh a r g a a n
sebagai The Best Indonesia
Green Awards 2014, dari
The La Tofi School of CSR
Pertamina juga meraih
13 penghargaan lainnya
untuk lima kategori, yaitu
kategori Penyelamatan
Sumber Daya Air, kategori
Mengembangkan dan Meng
gunakan energi Baru dan
Terbarukan, Mengembangkan
Keanekaragaman Hayati,
Mempelopori Pencegahan
Perusahaan			

Polusi dan kategori Mengem
bangkan Pengolahan Sampah
Terpadu.
Penghargaan diserahkan
oleh Ketua DPD RI, Irman
Gusman kepada Direktur
PIMR Pertamina, M Afdal
Bahaudin di Baliroom Hotel
Kempinski, Rabu (18/6).
“Ini menjadi menjadi
komitmen dari Pertamina
untuk Indonesia berkelanjutan,
tentunya kita sebagai korporasi
terkait dengan lingkungan yang
ada tentunya kita mengetahui
bahwa industri migas berasal
dari fosil yang akan habis
dalam 10-15 tahun ke depan
dan kita komitment untuk
menjaga keberlangsungan
sumber daya untuk generasi
ke depan,” ungkap Afdal
saat ditemui usai menerima

penghargaan.
Upaya-upaya untuk
memastikan terjadinya
kelestarian lingkungan salah
satunya yaitu konsistensi
Pertamina dalam melakukan
a k s i “ G o G re e n ” s a l a h
satunya yaitu penanaman
pohon di wilayah operasi
Pertamina, serta anak
perusahaan Pertamina
lainnya yang terintegrasi
untuk mewujudkan Indonesia
Green.
Menteri Kehutanan RI,
Zulkifli Hasan yang hadir
dalam kesempatan tersebut
mengapresiasi atas partisipasi
dengan semua kalangan,
termasuk Pertamina dalam
untuk melakukan gerakan
mengh ijaukan lingkungan.
“Kita lakukan penanaman

Nama Penghargaan			
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pohon secara besar-besaran
dan mudah-mudahan di 2014
kita bisa tembus 2 miliar
penanaman pohon,” harap
Zulkifli.
Sementara itu Menteri
Perindustrian RI, Mohamad
S. Hidayat mengatakan
sektor industri migas memang
memberikan dampak yang
besar bagi pertumbuhan
ekonomi nasional. Namun
dengan semakin terbatasnya
sumberdaya alam maka para
pelaku industri harus berupaya
untuk mengembangkan
industri hijau sebagai salah
satu tujuan industri dalam
proses produksi menerapkan
upaya efisiensi dan efektifitas
dalam upaya Indonesia
berkelanjutan.•IRLI

Nama Program

PT Pertamina (Persero)		
1. The Best Indonesia Green Awards 2014
				2. Penghargaan Kategori:
				
a. Mempelopori Pencegahan Polusi		
				
b. Mengembangkan Energi Baru Terbarukan
				
c. Penyelamatan Sumber Daya Air		
				
d. Mengembangkan keanekaragaman hayati
				
e. Mengembangkan pengolahan sampah terpadu

Komitmen 1 Sumur 1000 pohon
Instalasi Solar Cell PKBM An-Nur
Menabung 100 Juta Pohon
Tuntong Laut : Warisan Alam dari Ujung Barat Indonesia
Pemanfaatan Sabut Kelapa Untuk Media Rekalamasi Lahan

PT Pertamina Gheotermal Energy
1. The Best Indonesia Green Awards 2014
				2. Penghargaan Kategori:
				
a. Mempelopori Pencegahan Polusi		
Menggunakan mesin tenaga uap
				
b.Mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan
Program Pemanfaatan energi panas bumi untuk penerangan
				
c.Penyelamatan Sumber Daya Air		
Biopori, reinjeksi air kondensat pltp & penggunaan air hujan sebagai air pencucian
								kendaraan alat berat
				
d.Mengembangkan Keanekaragaman Hayati
Program Satu Tamu Satu Pohon, metode Polybag untuk menghindari penebangan
								
pohon, pembangunan pusat rehabilitasi & pendidikan konservasi elang jawa
								di Kamojang
				
e.Mengembangkan pengolahan sampah terpadu
Aperless, pengolahan sampah organik dan pengurangan limbah plastik terpadu
		
PT Badak NGL			
1. Mengembangkan Keanekaragaman Hayati
Diversifikasi Pemanfaatan Mangrove & Pengembangan Hutan Kota dengan
								Keanekaragaman Flora dan Fauna
				
b.Mengembangkan energi Baru dan Terbarukan
Penghematan Energi dengan Mengganti Lampu Merkuri dengan Lampu LED
								di berbagai Fasilitas
				
e.Mengembangkan pengolahan sampah terpadu
Green Culture : Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Mendirikan
								
Bank Sampah, Workshop 3 R dan Pengadaan Alat dan Sistem Pencacahan Plastik

Delegasi Indonesia’s Oil & Gas Partnership Program
Belajar ke SPPEK Sanggaran
Bali – Marketing Branch
Man ager Bali & NTB Iwan
Yudha Wibawa didampingi
oleh Jr. SE LPG VIII Achmad
Rifqi menerima kunjungan
Delegasi Indonesia’s Oil And
Gas Partnership Program
2014 di Stasiun Pengisian dan
Pengangkutan Elpiji Khusus
(SPPEK) Sanggaran-Bali,
pada (17/6).
I w a n Yu d h a W i b a w a
menj el askan tentang pola
distribusi LPG di Indonesia,
khususnya di wilayah Bali
kepada para delegasi dari
14 negara, di antaranya
Kuwait, Sudan, Uzbekistan,
Algeria, Mexico, Angola,

Yaman, Mozambik, Thailand,
Kamboja, Myanmar, Vietnam,
Suriname, dan Timor Leste, .
Dalam kunjungan yang
diprakarsai oleh Kementrian
ESDM tersebut, para peserta
delegasi saling berbagi infor
masi mengenai biaya investasi
pembangunan sarana dan
fasilitas, pola distribusi serta
penanganan LPG di negara
masing-masing.
Salah satu anggota Dele
gasi dari Kuwait , Abdullah
Malek, menyampaikan
bahwa di negaranya tabung
LPG sudah tidak lagi meng
gunakan bahan baja. Mereka
menggunakan tabung ber

Foto : MOR V

Foto : MOR VIII
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Delegasi Indonesia’s Oil And Gas Partnership Program 2014 mendapatkan
penjelasan mengenai LPG Supply Chain.

bahan komposit yang me
miliki keunggulan selain lebih
ringan, juga lebih aman.
Diharapkan dengan
adanya program kemitraan

dengan berbagai negara
tersebut dapat membuka
peluang kerjasama dalam
pengembangan bisnis migas
di Indonesia.•MOR V

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
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Gerakan Sejuta Biopori
untuk Jambi
JAMBI - Ada yang istimewa pada acara Car

Free Day, pada (8/6). Di kawasan Bundaran
komplek perkantoran Kotabaru, Walikota Jambi,
H. Sy. Fasha meresmikan program Gerakan
Sejuta Biopori. Kegiatan ini merupakan salah
satu rangkaian kegiatan memperingati Hari
Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment
Day) tahun 2014 serta tanda syukur atas
Anugerah Adipura yang untuk kali kedua diterima
kembali oleh Kota Jambi.
Mengusung tema “Raise Your Voice Not the
Sea Level”, peringatan Hari Lingkungan Hidup
Sedunia ini diawali dengan senam jantung sehat.
Selain itu, secara simbolis diserahkan bantuan
peralatan biopori dari beberapa perusahaan
diwakili oleh PT Pertamina EP Asset 1 Field
Jambi kepada Walikota Jambi. Selanjutnya,
secara serentak seluruh peserta membuat lubang
resapan biopori di seputaran kawasan Kantor

RANTAU - Menjawab tan
tangan yang dihadapi Per
tamina EP dalam menjaga
keseimbangan dengan
m as y a r a k a t d i s e k i t a r
area operasi, Pertamina
EP memiliki strategi CSR
berupa pendirian Pusat
Pemberdayaan Masyarakat
Pertamina di wilayah kerja
Pertamina EP.
Program Pusat Pem
berdayaan Masyarakat Per
tamina merupakan sebuah
tempat pelatihan keterampilan
yang bertujuan untuk
mengg ali minat wirausaha
masyarakat sekitar dan
meningkatkan keterampilan/
skill sesuai dengan potensi
sumber daya yang ada di
sekitar masyarakat sesuai
dengan hasil pemetaan sosial.
Hasil yang diharapkan dari
PPMP ini adalah terciptanya

entrepreneur/wirausahawan
di daerah tersebut, sehingga
masyarakat menjadi lebih
mandiri dan memiliki lapangan
pekerjaan sendiri.
Hal tersebut dikatakan
President Director Perta
mina EP, Adriansyah saat
meresmikan PPMP di wilayah
kerja Rantau Field, pada (6/6).
Menurut Adriansyah,
kegiatan pemberdayaan
masyarakat seperti ini harus
terus dikembangkan guna
menunjang kehidupan ma
syarakat sekitar.
Hal senada diungkapkan
Elvina Winda Sagala selaku
Senior CSR Analyst Pertamina
EP. Ia menjelaskan, salah satu
tantangan PT Pertamina EP
adalah menjalankan kegiatan
operasional Perusahaan yang
harmonis dengan masyarakat
sekitar. “Dengan program

Foto : PEP

Foto : PEP JAMBI FIELD

Pusat Pemberdayaan Masyarakat
Pertamina Diresmikan

President Director Pertamina EP, Adriansyah saat meresmikan PPMP di wilayah
kerja Rantau Field.

PPMP kita harapkan dapat
mengajak masyarakat untuk
mau belajar dan berkarya
yang nantinya dapat menjadi
mata pencaharian masyarakat
untuk peningkatan kehidup
an,” lanjut Elvina.
Seremonial peresmian
keseluruhan program PPMP
yang telah berjalan di
wilayah kerja Pertamina EP

dilaksanakan dengan pem
bukaan pelatihan budidaya
ikan lele, jamur tiram,
nursery bibit tanaman. Acara
tersebut dihadiri Muspida
A c e h Ta m i a n g , To k o h
Masyarakat serta President
Director, Finance & Business
Support Director serta Jajaran
Manajemen Asset 1 Pertamina
EP.•PEP

Walikota Jambi. Biopori sangat bermanfaat untuk
genangan air permukaan serta mencegah banjir
Fasha berharap pembuatan biopori bisa
menjadi “virus” yang mewabah keseluruh
lapisan masyarakat, sehingga secara swadaya
masyarakat diharapkan mampu membuat
lubang resapan biopori dilingkungan masingmasing. Dalam kesempatan tersebut beliau juga
menyampaikan apresiasinya kepada perusahaan
yang telah turut serta membantu program ini.
Acara diakhiri dengan kirab Anugerah
Adipura dipimpin oleh Walikota Jambi dan
dilanjutkan ramah tamah bersama laskar oranye,
ujung tombak kebersihan & keindahan di Kota
Jambi.• irpan

Launching Program CSR Ternak Domba Terpadu
Pertamina EP Subang Field
Karawang – PT Pertamina
EP Subang Field meluncurkan
program CSR Ternak Domba
Terpadu di Desa Pasirukem,
Kecamatan Cilamaya Kulon,
Karawang (12/6).
Program ini dilaksanakan
berdasarkan rekomendasi
hasil social mapping yang
dilaksanakan oleh Subang
Field di awal 2014 serta
termasuk dalam salah satu

Pertamina Soccer School Cari
Bakat Terbaik
JAKARTA - Setelah melalui

4 tahapan tes selama 2 hari,
Sabtu – Minggu (24-25/5),
Pertamina Soccer Stars 2014
berhasil memilih 8 atlet muda
terbaik dari Jakarta untuk ma
suk dalam Pertamina Soccer
School angkatan ke-3.
Empat tahapan tes selama
dua hari tersebut meliputi tes
keterampilan, small side game,
tes fisik, dan game 11 vs 11.
Delapan atlet sepakbola
muda usia tersebut, yaitu Dian
Ramadhan (gelandang tengah),
Afdal Yusra (gelandang kiri),
Panji Prasetya (gelandang

tengah), Ahmad Raihan (pe

Pahlevi (pelatih PSS), Dede

nyerang), Grya Adrian (bek kiri),

Sulaiman (mantan anggota

Dave Auriel (bek tengah), Syaiful

timnas Indonesia era 1980-

(penjaga gawang), dan Bryan

an), Kunaryo (pelatih Diklat

Pratama (bek tengah).

Ragunan), Albertus Ventury (ahli

Adapun para penilai terdiri
dari 6 orang, yaitu Danang
Suryadi (pelatih PSS), Rizal

sepakbola usia muda) dan M.
Yasin (perwakilan tester).•URIP

program CSR unggulan yang
dirumuskan dalam rencana
strategis Pertamina EP
Subang Field.
“Sebagai tindak lanjut
hasil focus group discussion
(FGD) di beberapa desa Ring
1 wilayah operasi Pertamina
EP Subang Field, dibentuklah
1 kelompok ternak terpadu
yang terdiri dari 15 warga
Dusun Wagirsari yang akan
menjadi mitra binaan CSR
Subang Field,” terang Subang
Legal & Relation Assistant
Manager, Yosi Ardilla.
Peternakan adalah salah
satu bidang yang potensial
untuk dikembangkan di
wilayah Cilamaya mengingat
tingginya potensi pasar,
ketersediaan rumput/pakan,
serta kesesuaian dengan
budaya masyarakat setempat.
Alasan inilah yang mendasari
pelaksanaan program ternak
domba terpadu di wilay ah
tersebut.
Adapun tujuan utama
implementasi program ini
adalah untuk meningkatkan
kapasitas masyarakat da
lam usaha ternak domba,
membuka peluang usa
ha, meningkatkan penda
patan masyarakat, serta

Foto : PEP FIED SUBANG

menjaga keseimbangan air tanah, mengurangi

berkontribusi dalam pem
bangunan sektor peternakan
di Kabupaten Karawang.
“Melalui model kandang
domba terpadu, diharapkan
lokasi ini akan menjadi pusat
kegiatan belajar masyarakat
serta sentra budidaya
ternak domba di Kabupaten
Karawang”, terang Yosi.
Untuk rencana ke depan,
selain melaksanakan usaha
budidaya ternak, juga
akan dikembangkan usaha
pengolahan hasil ternak,
pengolahan kompos, serta
pengolahan berbagai produk
lainnya yang berbasis ternak
domba.
Untuk melaksanakan
program tersebut, PT. Per
tamina EP Asset 3 Subang

menggandeng CARE LPPM
IPB untuk mendampingi
masyarakat, khususnya para
peternak dalam menjalankan
usahanya. Pendampingan
yang diberikan berupa
teknik beternak yang baik,
manajemen usaha serta
manajemen pemasaran.
Pada peluncuran program,
dilakukan penyerahan 40
ekor domba serta satu
unit kandang beserta
perlengkapannya kepada
kelompok peternak Bina
Usaha Mandiri dan dilanjutkan
dengan pelatihan teknik bu
didaya dan manajemen usaha
bagi para anggota kelompok
selama dua hari, pada 12-13
Juni 2014.•PEP SUBANG FIELD
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Karya Bhakti TNI KODAM II/SWJ di wilayah KODIM 0424/
TANGGAMUS bersama PGE sebagai tanda dimulainya
pekerjaan bantuan jalan hotmix 16 km di Tanggamus.

Karya Bakti PGE dan
Kodam II Sriwijaya
ULUBELU – Pembukaan Karya Bhakti TNI
KODAM II/SWJ di wilayah KODIM 0424/
TANGGAMUS bersama PT Pertamina
Geothermal Energy (PGE) merupakan wujud
kesepakatan kerja sama dalam pekerjaan
peningkatan jalan hotmix akses Ulubelu.
Bantuan jalan sepanjang 16 KM ini dimulai
dari ujung Pekon Gunung Megang dan
Simpang Muara Dua, Kecamatan Ulubelu,
Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
Pelaksanaan kegiatan ini mulai 23 Juni 2014
dan ditargetkan selesai dalam 180 hari.
Hadir dalam acara tersebut Bupati
Tanggamus Bambang Kurniawan, Kasdim
0424/Tanggamus Mayor Inf. Afrizal serta
Direktur Perencanaan dan Pengembangan
PT PGE Khairul Rozaq. Peresmian dilakukan
di lokasi Yard Kantor PGE Area Ulubelu (23/6).
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari
penandatanganan Nota Kesepahaman
dengan Komando Daerah Militer II/Sriwijaya
dengan PT PGE tentang pembuatan sarana
dan prasarana serta pengamanan di area
operasi dan proyek PT PGE di wilayah
Komando Daerah Militer II/Sriwijaya di
Palembang pada 12 Juni 2014 lalu.
Jalan akses Ulubelu berperan penting
dalam menggerakan roda perekonomian dan
sangat membantu warga untuk menjalankan
aktivitas sehari-hari bagi 38.000 penduduk
yang tersebar di 16 pekon di Kabupaten
Tanggamus, disamping sebagai akses uta
ma menuju lapangan Ulubelu. Pertamina
berharap warga juga senantiasa menjaga dan
memelihara jalan bersama ini.
Wilayah Area & Proyek Ulubelu terletak
di Pekon Datarajan, Gunung Tiga, Karang
Rejo, Pagaralam, Muaradua dan Air Abang
Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus
yang berjarak 45 km dari kecamatan
Talangpadang atau sekitar 125 km dari
kota Bandar Lampung. Mulai tanggal 16
September 2012, Proyek Ulubelu unit 1
kapasitas 55 MW sudah COD (Commercial
On Date) resmi mensuplai uap ke PLTP PT
PLN, Unit 2 COD 23 Oktober 2012 telah
diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 6
Desember 2012 dan Ulubelu Unit 3 & 4 akan
beroperasi selanjutnya secara bertahap.•PGE

Jakarta – Lewat Pertamina
Foundation, PT Pertamina
(Persero) kembali membuka
Pertamina Beasiswa Sobat
Bumi untuk ketiga kalinya.
Tahun ini program ini terbuka
dan ditujukan bagi mahasiswa
jenjang Strata-1 (reguler)
multi disiplin yang sudah
menempuh semester empat
den gan Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) di atas 3,01.
Pendaftaran program di
buka mulai 16 Juni hingga
12 Juli 2014. Fasilitas yang
akan diberikan kepada para
penerima beasiswa yakni
uang ganti pendidikan se
t i a p s e m e s t e r, b a n t u a n
biaya hidup setiap bulan,
dan bantuan penyusunan
tugas akhir. Selain itu, para
penerima beasiswa ini juga
diberi kesempatan untuk
mendapatkan pengalaman
kerja di perusahaan yang
berafiliasi dengan Pertamina.
Disebutkan juga bahwa
tantangan yang dihadapi
generasi muda saat ini
sangatlah kompleks.
Kelestarian lingkungan hidup
merupakan salah satunya.
Oleh karenanya PErtamna
juga menyadari bahwa
upaya pemberian beasiswa
ini sebagaia bagian upaya
menularkan pola pikir dan
tikdakan sadar lingkungan
diantara generasi muda.
Melalui beasiswa ini, Erna
berharap, akan terbentuk
calon pemimpin masa depan
yang memiliki kapasitas

keilmuan mumpuni dan
ditunjang dengan wawasan,
serta kepedulian tinggi
terhadap lingkungan.
“Guna mewujudkannya,
bekal pendidikan saja ti
daklah cukup. Diperlukan
kesadaran dan kepedulian
tinggi terhadap pelestarian
lingkungan hidup. Aspek inilah
yang hendak kami sentuh
melalui pemberian Pertamina
Beasiswa Sobat Bumi,” kata
Asisten Manajer Corporate
Social Responsibility (CSR)
Bidang Pendidikan PT
Pertamina (Persero), Ernayetti
dalam konferensi pers di
Kantor Pusat Pertamina
Foundation, Jakarta, (13/6).
Senada dengan itu,
Direktur Eksekutif Pertamina
Foundation, Nina Nurlina
Pramono berharap semakin
banyak mahasiswa penerima
Beasiswa Sobat Bumi
yang dapat menjadi agen
perubahan dalam bidang
lingkungan bagi komunitas
di sekitarnya. Ia berharap,
inisiatif, pola-pikir dan
sikap tindakan positif akan
tertular pada ruang lingkup
masyarakat lebih luas lagi.
“Dengan demikian akan
timbul kesadaran luas akan
pentingnya pelestarian ling
kungan hidup di tengahten gah masyarakat. Na
mun, semua hal ini tentu
nya dibarengi dengan si
kap dan tindakan untuk
terus menomersatukan pen
didikan,” imbuh Nina dalam

Asisten Manajer Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Pendidikan PT
Pertamina (Persero), Ernayetti menjelaskan, tahun ini beasiswa diberikan untuk
mahasiswa S1 multi disiplin yang sudah menempuh semester empat.

kesempatan yang sama.
Berdasarkan data dari
Pertamina Foundation, ma
hasiswa yang disasar yakni
mereka yang ada di 21
perguruan tinggi negeri yang
tersebar di Indonesia.
Tahun ini, dana yang
dialokasikan oleh Pertamina
Foundation lewat program
Pertamina Beasiswa Sobat
Bumi mencapai Rp 4,5 miliar.
Sumber pendanaan program
ini berasal dari pemanfaatan
dana CSR Pertamina yang
dikelola oleh Pertamina
Foundation.
Berbeda dengan program
beasiswa lainnya, Pertamina
Beasiswa Sobat Bumi tidak
hanya memberikan bantuan
dana untuk pendidikan aka
demik saja, tapi juga meng
alokasikan anggaran program
inisiatif yang diusulkan oleh
penerima Beasiswa Sobat
Bumi di seluruh Tanah Air
yang tergabung dalam
komunitas Sobat Bumi In

donesia. Setiap tahun, pa
ra penerima Beasiswa
Sob at Bumi juga diberi
fas ilitas untuk melakukan
pertemuan guna membahas
inisiatif pemecahan masalah
lingkungan yang ada.
Keunggulan program ini
dibanding program lainnya
adalah penerima beasiswa
tidak hanya diberikan sejum
lah uang tetapi banyak ke
giata n di dalamnya guna
menjadikan mereka “Future
Green Leader”.
Menurut Direktur Pen
didikan Pertamina Foundation,
Ahmad Rizali, sampai dengan
perekrutan terakhir, jumlah
mahasiswa yang sudah
mendapatkan beasiswa
sebanyak 225 orang. “Ba
nyak permintaan dari kita
untuk merekrut mahasiswamahasiswa dari Indonesia
timur, banyak mahasiswa
kita dari Papua, Merauke,
Jayapura, dan lain sebagainya
kita rekrut,”ucapnya.•SAHRUL

MOR VII Dukung Baubau Go Green City
Baubau – Sebagai wu
jud komitmen Region
VII terhadap penghijauan
lingkungan dan dukungan
atas pencanangan Program
Baubau Go Green City, pada
26 Mei 2014 lalu dilakukan
penanaman 5.000 pohon.
Acara yang berlangsung di
Taman Kotamara ini dihadiri
oleh Walikota Bau Bau, H. AS
Tamrin dan GM MOR VII, Budi
Setio Hartono.
Dalam sambutannya,
H. AS Tamrin mengatakan
bahwa kegiatan ini
merupakan bentuk sinergi
antara Pemerintah dengan
Perusahaan melalui Corporate
Social Responsibility (CSR).

“Kami ucapkan terima kasih
kepada Pertamina yang telah
membantu mewujudkan
Baubau Go Green City”,
ungkapnya. Penanaman yang
bekerja sama dengan LSM
Lingkar Sultra ini juga dihadiri
oleh ratusan Pelajar dan
Mahasiswa se-Kota Baubau.
Sejalan dengan hal ter
sebut, GM Pertamina MOR VII
mengatakan bahwa kegiatan
kali ini merupakan komitmen
Pertamina melalui CSR
untuk mendukung program
lingkungan. “10-20 tahun
kedepan generasi peneruslah
yang akan menikmati hasil
dari apa yang kita lakukan
sekarang,” paparnya.

Foto : MOR VII

Foto : PGE

Pertamina Beasiswa Sobat Bumi 2014 Dibuka

GM MOR VII, Budi Setio Hartono secara simbolis menyerahkan bibit pohon
kepada Walikota Bau Bau, H. AS Tamrin.

Bibit Pohon yang ditanam
terdiri dari Angsana, Kayu
Jawa, Mahoni, Trembesi dan
Beringin yang merupakan
kesepakatan Pertamina de

ngan Pemkot Baubau. Bibit
tersebut akan ditanam di lima
lokasi yang tersebar di Kota
Baubau.• ER VII

SINOPSIS
		

Judul Buku
Penulis 		

: EQ Parenting

: Andreas Hartono

Melarang anak untuk tidak melakukan tindakan
tertentu dengan alasan berbahaya, tidak sopan,
atau tidak pantas, terlalu rebut, mengganggu
suasana, dan lain-lain, dipahami oleh banyak orang
tua sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk
mendidik anak agar kelak ia menjadi orang yang
sukses (sejahtera dan bahagia sepanjang hidupnya).
Tindakan melarang sudah begitu jamak dan biasa
dilakukan oleh banyak keluarga dan sudah dianggap
sebagai kebenaran yang sifatnya turun-temurun
karena begitulah yang dilakukan orang tua atau
lingkunganya dulu.
Di lain pihak ada juga orang tua yang membiarkan
begitu saja semua tindakan anaknya karena tidak
ingin anaknya mengalami pengalaman ditolak, de
ngan alasan yang sama, yakni agar kelak anaknya
sukses. Sangat jelas, setiap orang tua pasti memiliki
alasan masing-masing untuk membenarkan apa yang
dilakukan terhadap anaknya dengan tujuan akhir agar
anak sukses. Meskipun definisi sukses untuk setiap
keluarga mungkin berbeda-beda.
Pertama-tama yang perlu diketahui oleh para
orang tua dalam melatih tingkat emosinya ialah
bagaimana melatih kecerdasan emosi. Kecerdasan
emosi yang dimaksud dalam hal ini ialah kecerdasan
yang melihat dari segi kondisi dan situasi dimana
emosi dapat dikeluarkan atau tidak. Sebagai contoh
ketika seorang anak memiliki keinginan untuk memiliki
suatu barang dan barang tersebut merupakan barang
yang tidak bermanfaat lama, maka orang tua anak
tersebut melarang untuk membeli barang tersebut.
Namun sang anak tidak menerima sehingga anak
tersebut pun menangis teriak keras. Dari hal ini orang
tuapun terbawa emosi sehingga menegur bahkan
menggertak anak tersebut hingga memicu perhatian
orang sekitar.
Dari contoh di atas, yang terjadi kesalahan utama
ialah bukan dari seorang anak melainkan luapan
emosi orang tua yang tidak menghiraukan situasi
dan kondisi dimana ia berada. Jadi, dalam kasus ini
orang tua harus memiliki kecerdasan emosi. Yaitu,
emosi tersebut dapat diredam namun tetap harus
dikeluarkan dalam bentuk teguran hangat sehingga
sang anak tidak menangis. Salah satu hal sederhana
ialah tegurlah anak ketika Anda sedang berdua
dengan anak tersebut agar tidak ada orang yang
mengetahui emosi Anda.
Buku hasil tulisan dari Andreas Hartono yang
berjudul EQ Parenting ini merupakan buku yang
dapat membantu para orang tua untuk melatih tingkat
emosinya agar anak senantiasa mengerti arti adanya
orang tua yang penuh kasih dan sayang.•PERPUSTAKAAN
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MAKE Presentation:
Pembuktian Kinerja KOMET

Sidang Dewan Judge QMA:
Pertanggungjawaban Proses Asesmen

Rangkaian tahapan kegiatan Most Admire Knowledge
Enterprise (MAKE) Study sedang dijalani Pertamina sebagai
Finalis pada tahapan MAKE Presentation, pada hari
	
  
Kamis/26 Juni 2014 di Balai Kartini – Jakarta. Pertamina
mempresentasikan kunci sukses implementasi Knowledge Management
Pertamina (KOMET) kepada para Panelis Tim Penilai yang beranggotakan para
manajemen dan praktisi knowledge management dari Organisasi terkemuka di
Indonesia. Proses presentasi diikuti oleh 17 (tujuh belas) Finalis dari berbagai
Perusahaan terkemuka
di Indonesia.
Faisal Yusra – Quality
Management Manager
selaku Ketua Tim
KOMET menjabarkan
bahwa implementasi
KOMET itu adalah unik.
Yang menjadi prioritas
kegiatan KOMET adalah
externalization yaitu mengubah tacit knowledge (pengetahuan yang belum
didokumentasikan) menjadi explicit knowledge (pengetahuan yang sudah
didokumentasikan). KOMET memiliki Formula khusus untuk meramu suatu
pengetahuan dapat diakui sebagai aset pengetahuan KOMET.

Kegiatan Quality Management Asesmen (QMA) 2014 berbasis Kriteria Kinerja
Ekselen Pertamina (KKEP) masih berlangsung dengan melibatkan 14 Aplikan dari Unit
Operasi di lingkungan RU’s dan Anak Perusahaan. Kegiatan internal asesmen dimulai
dengan proses independent review dan consensus review dilakukan di bulan Maret
lalu, dilanjutkan dengan Site Visit selama bulan April 2014, dan pada gilirannya dilakukan tahapan
sidang dewan judge serta penyerahan feedback report hasil asesmen yang berisi strength dan OFI
(Opportunity For Improvement) kepada Aplikan.
Sidang dewan judge sebagai bentuk pertanggungjawaban proses asesmen dihadiri oleh Pejabat
setingkat Direksi, Senior Vice President dan Komisaris Anak Perusahaan telah dilaksanakan pada
tangga 20 Juni 2014.
Pada Sidang Dewan Judge, selain dipaparkan skor hasil Asesmen QMA
APLICANTS 2014
Group 1
tahun 2014 juga ditampilkan peta yang memuat strength dan opportunity
•PT Pertamina EP
for improvement (OFI) yang menggambarkan posisi Aplikan dan selanjutnya
•RU VI Balongan
Group 2
dijadikan referensi untuk menentukan starategi peningkatan kinerja.
•RU II Dumai
Direktur Umum dalam arahannya menyatakan harapan tinggi
•RU III Plaju
akan penerapan KKEP. Beliau menyatakan bahwa: ”Tantangan untuk
Group 3
•RU IV Cilacap
mewujudkan Pertamina Energizing Asia 2025 tersebut tentunya perlu
•RU V Balikpapan
didukung oleh semua Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan salah
Group 4
•PT Pertamina Hulu Energy
satunya adalah melalui perbaikan kinerja berkelanjutan dan proses
•PT Pertamina Geo. Energy
asesmen berdasarkan Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) yang telah
Group 5
•PT Pertamina EP Cepu
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-12/
•PT PDSI
C00000/2011-S0 tanggal 18 Februari 2011.”
Group 6
•PT Pertagas
Tingginya harapan Aplikan dan Stakeholder Perusahaan terhadap
•PT Pertamina Dana Ventura
implementasi QMA berbasis KKEP untuk menciptakan upaya perbaikan
Group 7
•PT Pertamedika
kinerja secara berkelanjutan didorong oleh semakin tingginya tantangan
•PT Pertamina Training & Consulting
bisnis Perusahaan.
Hal lain yang penting adalah QMA
berbasis KKEP sebagai sistem asesmen
akan memiliki manfaat apabila dilakukan
secara konsisten dan berkala.
Sebagai suatu sistem asesmen,
QMA berbasis KKEP harus dapat
dipahami secara utuh dan diyakini
menjadi referensi utama bagi Manajemen
Puncak dalam meningkatkan kinerja
Perusahaan. Optimalisasi proses QMA
berbasis KKEP dapat diperoleh dengan
maksimalnya keterlibatan Manajemen Puncak terhadap tindak lanjut feedback report. Manajemen
yang terlibat dan mengendalikan proses pelaksanaan rekomendasi feedback report (OFI - AFI) yang
dilakukan di lini Perusahaan akan mendorong keberhasilan peningkatan kinerja Perusahaan secara
keseluruhan .
Untuk optimalisasi manfaatnya, QMA berbasis KKEP ini juga harus disinergikan dengan sistemsistem lain misalnya performance management system (PMS), sistem audit CIP, audit GCG, dan
sistem asesmen atau audit lain di Perusahaan.
Bagaimana meningkatkan keterlibatan Manajemen Puncak dalam proses asesmen dan tindak
lanjut feedback report QMA tersebut? Bagaimana mensinergikan sistem QMA berbasis KKEP ini
dengan sistem lainnya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi kunci utama bagi
terciptanya percepatan peningkatan kinerja di seluruh Unit Bisnis / Unit Operasi / Anak Perusahaan
Pertamina yang pastinya akan berimplikasi terhadap perwujudan Pertamina Energizing Asia 2025…
Itulah tantangan kita bersama !!!

Keunikan lainnya, penggerak kegiatan budaya berbagi pengetahuan
ini didukung penuh oleh para sponsor, champion, person in charge (PIC)
dan expert panel yang sifatnya sukarela atau volunteer. Target pelaksanaan
kegiatan KOMET yang terdiri dari pelaksanaan forum dan pengisian expertise di
MySite ditentukan oleh para PIC dan ditandatangani oleh PIC sebagai sebuah
kesepakatan PIC KOMET.

MAKE Study ini masih berlanjut dengan tahapan kegiatan MAKE Survei
dan verifikasi. Tim Panelis secara langsung juga akan melakukan penilaian
implementasi knowledge management secara nyata di lapangan. Pada tahapan
berikutnya akan dilakukan survei pekerja untuk mengetahui tingkat pencapaian
implementasi budaya berbagi pengetahuan yang selama ini telah berlangsung.
Diharapkan dengan melalui tahapan MAKE Study tersebut, KOMET mampu
menjadi yang terbaik di antara Perusahaan yang mengimplementasikannya
di Indonesia.•

oleh Shynta Dewi - Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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oleh Primawan Ratiansyah - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Sambut Ramadhan, Ustadz Maulana
Ajak Pekerja MOR I Perbanyak Ibadah

Mengajari Anak
berpuasa ramadhan
Bulan Ramadhan biasanya menjadi ajang pembelajaran
bagi anak-anak kita untuk merasakan bagaimana
kehidupan orang yang tidak mampu. Bagi anak-anak
yang baru mulai berpuasa, sebaiknya diajarkan cara
berpuasa sejak masih kecil agar terbiasa hingga dewasa
kelak. Bagaimana caranya?

Nisfu Sya’ban, Pengajian dan
Santunan di Field Ramba
Ramba - Badan Dakwah Islam (BDI) dan Managemen
Field Ramba menggelar pengajian di malam Nisfu Syaban
guna menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, di
Mushola Nurul Iman Ramba, pada (12/6). Di acara ini
juga diundang anak-anak yatim dan dhuafa di lingkungan
Field Ramba. Di kesempatan itu BDI dan manajemen Field
Ramba memberikan santunan pada setiap anak yatim dan
dhuafa yang hadir. Acara diisi dengan tausiah dari Ustad HM
Choiriansyah dari Palembang, yang mengupas keutamaan
dari malam Nisfu Syaban.•PEP RAMBA FIELD

Foto : OKI

Jelaskan kewajiban berpuasa. Sebelum meme
rintahkan bangun sahur, sebaiknya ajari anak Anda
tentang kewajiban berpuasa, apa saja yang harus
dilakukan selama berpuasa serta manfaat berpuasa
bagi dirinya.

Turnamen Golf HUT ke-11 Himpana

Berikan makanan yang bergizi. Makanan bergizi
membantu anak Anda agar tetap kuat menjalani ibadah
puasa hingga waktu berbuka tiba. Berilah segala
macam makanan bergizi dan berenergi. Sebaiknya
hindari makanan junk food karena kurang baik untuk
sahur.

BOGOR – Dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya
yang ke-11, Himpunan Pensiunan Pertamina (Himpana)
melaksanakan turnamen golf Piala Direktur Utama Pertamina
di Gunung Geulis Golf & Country Club, (7/6). Pemukulan bola
pertama (shotgun) dilakukan oleh Direktur Umum Luhur Budi
Djatmiko. ada kesempatan tersebut Budi berharap kegiatan ini
bisa terus dilaksanakan karena sangat bermanfaat, baik untuk
menjalin silaturahmi ataupun untuk menjaga kebugaran melalui
olahraga golf tersebut.•WAHYU

Buatkan menu favorit sahur. Makan sahur bukanlah
hal yang mudah sebab waktu itu bukan waktu makan
normal sehingga banyak yang merasa malas makan.
Demikian pula halnya anak Anda. Untuk mengatasi
hal ini, sebaiknya Anda membuatkan menu makanan
yang sangat disukai anak Anda sehingga ia tetap ingin
bangun sahur setiap hari.

Simulasi Public Speaking

Hindari segala bentuk pengganggu. Agar anak-anak
tidak meminta makanan di siang hari, maka Anda jangan
memperlihatkan makanan kepadanya. Ajaklah bermain
agar ia lupa dengan makanan hingga waktu berbuka.

JAKARTA – Bertempat di Executive Lounge, Gedung
Utama, pada (12/6) diselenggarakan simulasi public
speaking yang diikuti SVP Fuel Marketing & Distribution
Suhartoko, SVP Shipping Mulyono dan SVP Non Fuel
Marketing Taryono, dan Direktur Operasi Pertamina
Lubricants Andria Nusa. Simulasi juga dihadiri oleh VP
Corporate Communication Ali Mundakir dan pakar media
Riza Primadi dan Imam Wahyudi. Pelatihan mencakup
bagaimana menghadapi pertanyaan wartawan yang
seringkali mendadak dan menjebak.•URIP

Foto : ADITYO

Berikan hadiah. Hadiah merupakan sesuatu yang
sangat berarti bagi seorang anak. Berilah hadiah khusus
sesuai perjanjian apabila anak Anda telah sanggup
melewati target puasa hariannya. Tujuan dari hadiah ini
adalah agar anak Anda semakin bersemangat dalam
menjalani ibadah puasa.
Selamat mencoba.•www.kesekolah.com

Foto : WAHYU

Lakukan latihan bertahap. Anak Anda sebaiknya
dilatih berpuasa secara bertahap seperti puasa 10
hari pertama sampai jam 10 pagi, kemudian 10 hari
selanjutnya sampai jam 12 atau sampai jam 1, dan 10
hari terakhir baru Anda coba berpuasa full. Tetapi bila
anak Anda tidak sanggup, silahkan latih pada tahun
depan.

Foto : MOR I

sumber : idepernikahan.com

Medan – Menyambut Ramadhan 1435 H, Badan Dakwah
Islam (BDI) Marketing Operation Region (MOR) I, pada (22/6)
mengadakan pengajian di Gedung Serbaguna Kantor Pertamina
Medan. Ustadz Nur Maulana mengajak seluruh keluarga besar
MOR I untuk bersyukur menyambut bulan Suci Ramadhan dengan
memperbanyak ibadah. Sementara GM MOR I, Jumali berharap
pekerja dapat menjalankan amanah di perusahaan dengan baik
mengingat penugasan dari Pemerintah membutuhkan tanggung
jawab yang besar.•MOR I

CILACAP – Badan Koordinasi Umat Kristiani (BAKORUMKRIS)
RU IV Cilacap mengundang Ketua Paduan Suara Nafiri Patra
Yanti Dharmono untuk mengisi ceramah/sharing pelayanan bagi
keluarga besar Kristiani RU IV, pada 16 Juni lalu. Acara yang
diadakan di Wisma Griya Patra Cilacap tersebut dihadiri Ketua
Bakorumkris RU IV Hamson Limbong dan pengurus lainnya juga
beberapa ibu PWP dan pesiunan RU IV.
Di hadapan 35 peserta, Yanti menjelaskan bahwa puji-pujian
dan ibadah itu tidak bisa dipisahkan. “Musik/puji-pujian kepada
Tuhan mengandung pemberitaan tentang kabar Keselamatan,

Kesaksian dan Penyembahan bakti kepada Allah,” ujarnya.
“Kita sebagai anak-anak Tuhan (orang-orang percaya) harus
bisa menjadi saksi, memberitakan kabar keselamatan yang dari
Tuhan, agar banyak orang yang juga diselamatkan dan selalu
dalam tuntunan Roh Kudus sesuai perintah Tuhan dalam firmannya
(Matheus 28 :16-20),” tegas Yanti.
Sementara Hamson Limbong menyatakan bahwa apa
yang di-sharing-kan saat itu memang benar-benar penting dan
harus bisa dilaksanakan secara konkrit dalam kehidupan seharihari.•YANTI DHARMONO

Foto : YANTI DHARMONO

Fungsi Puji-pujian dalam Ibadah
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Direktorat Pemasaran &
Niaga Sambut Ramadhan
T
Foto : PEP ASE

2

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Karen Agustiwan
dan Direktur Pemasaran Niaga Hanung Budya menghadiri
munggahan yang diadakan oleh Direktorat Pemasaran dan
Niaga di Lantai M, Gedung Utama Kantor Pertamina, pada Jumat
(20/6). Acara diadakan untuk menyambut bulan suci Ramadhan
ini dihadiri oleh Senior Vice President, Vice President dan General
Manager Marketing Operation di seluruh Indonesia.•PRIYO
Foto : MOR I

Asset 2Gov & PR Asst Man melakukan pemotongan tumpeng di
sosialisasi pemboran TLJ 36 INF.

Munggahan ala Direktorat Hulu

PRABUMULIH - PT Pertamina EP berkomitmen
untuk mendukung program peningkatan produksi

JAKARTA - Direktorat Hulu mengadakan munggahan yang
disertai presentasi HSSE, pada (25/6). Dalam sambutannya
Direktur Hulu M.Husen berharap bahwa didalam bulan
Ramadhan nanti kinerja Direktorat Hulu tidak menurun,
karena alasan berpuasa. Husen juga mengungkapkan,
Bulan Ramadhan ini merupakan saat yang tepat untuk
berkumpul dengan keluarga. Acara yang diadakan di
Gedung Utama Pertamina Pusat Lantai Ground ini ditutup
dengan saling bermaafan dan ramah-tamah.•WAHYU

Foto : WAHYU

Sosialisasi Pengeboran
Sumur Ogan A9 dan
TLJ 36 INF
migas nasional dengan terus berupaya mencari
sumber-sumber produksi migas baru melalui
pengeboran sumur migas baru. Sehubungan
dengan kegiatan pengeboran sumur baru,
beberapa waktu yang lalu, PT Pertamina EP
Asset 2 melakukan sosialisasi dan selamatan
pengeboran sumur Ogan A9/37 yang terletak di
Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang
Kabupaten Ogan Ilir dan TLJ 36 INF/242 di Desa
Talang Balai Kecamatan Belida Darat Kabupaten
Muara Enim. Kedua sumur dimaksud berada di
wilayah kerja Field Prabumulih.

Silaturahmi Direktorat Umum Sambut
Ramadhan

“Kegiatan sosialisasi merupakan salah satu
media untuk memberitahukan kegiatan yang akan
dilaksanakan perusahaan kepada masyarakat di

JAKARTA – Direktorat Umum mengadakan acara silaturahmi
menyambut Ramadhan 1435, pada (26/6). Acara yang diadakan
di Lantai Ground Kantor Pusat Pertamina tersebut diikuti seluruh
jajaran Direktorat Umum. Dalam kesempatan tersebut, Direktur
Umum Luhur Budi Djatmiko memberikan motivasi agar para
pekerja dapat tetap menjalankan tugasnya dengan baik selama
Ramadhan. Acara diakhiri dengan saling bermaafan untuk dapat
menjalani Ramadhan dengan hati yang bersih.•ADITYO

sekitar operasi pengeboran, serta apa manfaatnya
bagi Negara, perusahaan dan masyarakat,”
ujar Asset 2 Government & Public Relation
Assistant Manager M.Echman. “Selain itu, kami

Foto : ADITYO

juga meminta dukungan pemerintah desa agar
menghimbau masyarakat agar tidak memasuki
lokasi pemboran untuk menghindari hal-hal yang
tidak dinginkan.” ujarnya.
Echman juga mengatakan, kegiatan sosialisasi
dan selamatan ini merupakan salah satu tanda

Syukuran Dua Tahun Direktorat Gas

terbinanya hubungan yang baik antara perusahaan
dengan masyarakat di sekitar operasi pengeboran.

Foto :OKI

JAKARTA – Bertempat di Executive Lounge, Gedung
Utama, pada (27/6) diselenggarakan syukuran dua
tahun Direktorat Gas. Kegiatan yang berlangsung
khidmat tersebut dihadiri Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan. Karena acara ini diadakan menjelang
Ramadhan, seluruh jajaran Direktorat Gas dan anak
perusahaannya saling bermaafan agar dapat menjalani
ibadah puasa dengan lancar.•OKI

Dalam kedua kegiatan pengeboran tersebut, PT
Pertamina EP Asset 2 turut memberikan bantuan
diantaranya berupa paket sembako, material
bangunan untuk pembangunan Masjid dan jalan
serta bantuan tas sekolah serta diakhiri dengan
makan bersama.
“Kami mengharapkan dukungan masyarakat
tidak hanya ketika pengeboran berlangsung,
namun juga ketika selesai dilaksanakan dengan
turut menjaga fasilitas produksi yang ada di

Corporate Secretary Sambut
Ramadhan

menginformasikan kepada kami apabila ada
upaya-upaya pengrusakan atau pencurian fasilitas
produksi yang ada di lokasi ini.” ujar Echman.
Sementara itu, Danramil Gelumbang Kapt.
Haris yang hadir pada saat sosialisasi pengeboran
sumur TLJ 36 INF/242 mengatakan bahwa
Pertamina dan masyarakat harus bersama-sama
dalam menjaga asset Negara di wilayah Desa
Foto : WAHYU

JAKARTA – Menjelang bulan Ramadhan 1453 H tiba, Corporate
Secretary mengadakan acara silaturahmi pada (26/6) di Ruang
Pertamax Lantai 21 Kantor Pusat Pertamina. Dalam kesempatan
tersebut Corporate Secretary Nursatyo Argo mengingatkan
pentingnya seluruh fungsi untuk menjaga kinerjanya selama
bulan Ramadhan. Acara yang dihadiri seluruh pekerja dan
pekarya di lingkungan Corporate Secretary tersebut diisi
dengan saling bermaafan dan ditutup dengan presentasi tentang
Kearsipan.•WAHYU

lokasi ini. Kami mohon kesediaan masyarakat

Talang Balai.•PEP PRABUMULIH FIELD

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN
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Presdir Pertamina EP Adriansyah, bersama Production &
Operations Director Beni J Ibradi dan manajemen Asset 2 meninjau
SP Baru Niru setelah meresmikan stasiun pengumpul tersebut.

Peresmian
SP Baru Niru

Prabumulih- Presdir Pertamina EP Adriansyah,
bersama Production & Operations Director Beni
J Ibradi dan manajemen Asset 2, Selasa (10/6)
melakukan MWT, sekaligus meresmikan Stasiun
Pengumpul (SP) Baru Niru, yang terletak di
Desa Jemenang, Kecamatan Rambang Dangku,
Kabupaten Muara Enim. Dengan selesainya
pembangunan SP ini, diharapkan kenaikan
produksi atas pengembangan Struktur Niru dapat
di-cover dengan baik.
Harapan ini disampaikan Presdir PEP
Adriansyah ketika meresmikan stasiun pengumpul
tersebut yang merupakan pengembangan dari SP
XI dimana fasilitas produksinya terbilang cukup tua
karena dibangun tahun 1971. ”Banyak nilai tambah
yang dapat kita petik dari pembangunan SP Baru
Niru ke depan, apalagi fasilitas produksi yang
dimiliki mampu mendukung kenaikan produksi dari
pengembangan Struktur Niru,” ujarnya.
Senada dengan itu Asset 2 General Manager,
Pribadi Mahagunabangsa menjelaskan SP baru
Niru ini, merupakan salah satu yang terbaik di
Pertamina EP, karena banyak kelengkapan dan

J A K A R TA – P T P e r t a
Arun Gas bersinergi de
ngan PT Patra Badak
Arun Solition (PBAS) untuk
mengembangkan dan mem
pertahankan kompetensi
bisnis LNG di Indonesia.
Kesepakatan kerjasama
tersebut dituangkan me
lalui Memorandum Of
Und erstanding (Nota Ke
sepahaman) oleh kedua
belah pihak.
Penandatanganan yang
berlangsung di Ex Lounge
Kantor Pusat Pertamina,
Jumat (13/6) tersebut dilaku
kan oleh Direktur Utama PT
Patra Badak Arun Solution
(PT PBAS), Nanang Untung
dengan Direktur Utama Perta
Arun Gas, Teuku Khaidir dan
disaksikan oleh Direktur Gas
Pertamina, Hari Karyuliarto.
Kesepakatan yang ter
tuang pada MOU ini adalah
menindaklanjuti apa yang
sudah diinisiasikan oleh
Direktorat Gas untuk me
maksimalkan peran dari PT
PBAS dimana PT PBAS
akan melaksanakan kegiatan
maintenance sedangkan
untuk PT Perta Arun Gas
akan melaksanakan kegiatan

operation dan pembagian tu
gas tersebut tertuang dalam
nota kesepahaman.
“Ini adalah awal dari
perkembangan bagi PT
PBAS. Saya harapkan tim
manajemen bisa bekerja
sama membangun leverege
yang maksimal dan tujuannya
tentu untuk memaksimalkan
re t u r n s t a k e h o l d e r d a n
untuk mempertahankan
kompetensi di bidang LNG,
karena seiring dengan pe
nurunan produksi di Arun
kita sangat khawatir kom
petensi LNG hilang dan
dipakai oleh orang lain,”
kata Hari Karyuliarto dalam
sambutannya.
Lebih lanjut Hari berharap
dengan terbentuknya PT
PBAS ini, masalah tersebut
bisa terselesaikan dan
knowl edge Pertamina di
LNG tidak berkurang namun
akan semakin bertambah
meskipun produksi LNG
menurun tetapi bisnis di LNG
nya bertambah.
“Ini pekerjaan yang cukup
berat juga bagi PBAS untuk
mengembangkan bisnis
yang dulunya dijalankan
oleh PT Badak NGL dan

Foto : ADITYO

T
Foto : PEP ASE

2

Perta Arun Gas dan PBAS Sinergi Bisnis LNG

Direktur Utama PT Patra Badak Arun Solution (PT PBAS) Nanang Untung, Direktur
Gas Pertamina Hari Karyuliarto, dan Direktur Utama Perta Arun Gas Teuku Khaidir
usai acara penandatanganan kerja sama di antara kedua belah pihak.

mudah-mudahan masalah
pelik ini akan segera diatasi
bersama,” ucap Hari.
PT PBAS adalah sebuah
perusahaan baru yang
resmi terbentuk pada 21
Mei 2014, hasil konversi
dari perusahaan lama yang
bernama PT Patra Teknik,
yang sebelumnya merupakan
anak perusahaan PT Patra
Niaga dengan PT Arun NGL
dan PT Badak NGL.
Pembentukan PT PBAS
bertujuan untuk menampung
expertise Pertamina dalam
bidang LNG yang kita kenal
dengan PT Badak NGL.
Karena tidak lama lagi PT

Arun NGL PT Badak NGL
akan berakhir sesuai dengan
kontrak LNG yang akan
segera berakhir Oktober
tahun 2014 ini.
Sebagai anak perusahaan
dari direktorat gas Pertamina,
PT PBAS bergerak di bidang
Operation, Maintenance,
Training, Plant Services &
Engineering Procurement
Construction (EPC) di
Perusahaan Oil & Gas dan
Industri Terkait. Dan Target
Marketnya adalah Pertamina
Group dan Perusahaan
Internasional dibidang Oil &
Gas.•IRLI

sarana pendukung terkait daya tampung fluida,
sudah standar, disamping project trademark yang
mumpuni sehingga kita dapat mengambil manfaat
dari pembangunan stasiun pengumpul Niru Baru
yang sesuai standar.
Nilai tambah lain yang dimiliki SP Niru Baru ini,
adanya instalasi power plant yang menggunakan
Gas Turbine Generator (GTG), dengan kapasitas
3,5 MW, Water Treatment Plant (WTP) yang sudah
terkontrol operasi menggunakan PLC dan sistem
transfet fluida dari sumur cluster, dengan satellite
ring line. Semua fasilitas produksi yang dimiliki
diharapkan dapat membantu kondisi eksisting SP
XI yang tidak mencukupi kapasitas hanya 12.000
BFPD. Sedangkan SP Baru ini dapat menampung
produksi eksisting lebih besar hingga 25.000 BFPD.
Usai melakukan MWT dan peresmian SP Baru
Niru, Production & Operations Director Beni J Ibradi,
Asset 2 General Manager Pribadi Mahagunabangsa
dan manajemen langsung menuju Gedung Patra
Ria guna menggelar teleconference yang juga
diikuti jajaran pekerja dari Pendopo Field dan
Adera Field.
Pada kesempatan itu, Beni memaparkan
evaluasi kinerja produksi minyak Asset 2 tahun 2014
dan prognosa produksi dari seluruh Field, declining
rate eksisting produksi serta pembahasan kinerja
optimalisasi dan penandatanganan komitmen
bersama guna peningkatan produksi minyak oleh
manajemen Asset 2.•PEP ASET 2

Patra Niaga Siap Rambah Pasar Petrokimia
Jakarta – PT Pertamina
Patra Niaga (PPN) dan
perusahaan Thailand PTT
Chemical International
menandatangani Article of
Association atau Anggaran
Dasar Perusahaan untuk
perusahaan patungan (joint
venture company/JVC), PT
Indo Thai Trading, di In
donesia.
Dalam JVC yang bergerak
di bidang pemasaran produk
petrokimia Polyethylene (PE)
dan Polypropylene (PP) yang
dikenal luas sebagai bahan
plastik, PPN memegang porsi
saham 51%, sementara PTT
Chemical International 49%.
Direktur Administrasi &
Keuangan PPN Budi Rahardjo
dan Executive Vice President
PTT Chem Inter national
Sermsak Sriyaphai mewakili
kedua belah pihak dalam
menandatangani perjanjian
tersebut di Kantor Pusat PT
Pertamina (Persero), Jakarta,
(17/6). PT Indo Thai Trading

(PT ITT) yang berbentuk
perus ahaan penanaman
modal asing (PT PMA) de
ngan modal dasar 18 juta
dolar AS tersebut merupakan
realisasi kerjasama antara
PT Pertamina (Persero) de
ngan PTT Global Chemical
– produsen petrokimia terke
muka di Thailand – yang dila
kukan sejak tahun 2013.
Di Indonesia, PT ITT akan
melakukan penetrasi pasar
lokal untuk merebut pasar
petrokimia domestik hingga
tercapainya target utama,
yaitu pembangunan kompleks
industri (manufacturing) pet
rokimia berskala global.
“Saat ini, sebesar 60%
permintaan PE/PP terfokus
di DKI Jakarta dan wilayah
Jawa Barat. Kehadiran
PT ITT diharapkan menjadi
market leader produk PE/
PP di seluruh Indonesia,”
tutur Sriyaphai dalam sam
butannya.
Turut hadir dalam seremoni

Foto : WS/PPN

kapasitas gas, penanganan water cut yang

Direktur Administrasi & Keuangan PPN Budi Rahardjo (kanan) dan Executive Vice
President PTT Chem International Sermsak Sriyaphai dalam penandatanganan
Anggaran Dasar Perusahaan joint venture, PT Indo Thai Trading, di Kantor Pusat
PT Pertamina (Persero), Jakarta (17/6).

penandatanganan adalah
VP Petrochemical Project
Coordinator PT Pertamina
(Persero) Dhani Prasetyawan,
Manager PMO PT Pertamina
(Persero) Bambang Ponco,
dan VP Corporate Secretary
PPN Sumantri Purba.
Susunan Dewan Direksi

PT Indo Thai Trading, yaitu
Hasto Wibowo sebagai
President Director, Surintip
Thaworntaweewong sebagai
Deputy President Director,
Worathep Lertwinyu sebagai
Marketing Director, dan Sales
Director dijabat oleh Wahyu
Riyadi•PPN
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Pertamina Mendapatkan ‘Cucu’ Baru
di Bidang Transportasi

Gowes Charity

HUT ke-7 PHE

BOGOR - PT Pertamina Hulu Energi (PHE)
kembali menggelar Gowes Charity HUT PHE.
Memasuki usianya yang ke-7, komunitas pe
sepeda PHE menggelar Gowes dengan diiringi
pemberian bantuan kepada Yayasan Yatim Piatu
Ar Rahmah, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/6).
Kegiatan bersepeda meramaikan HUT PHE ini
diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari
komunitas sepeda Anak Perusahaan (AP) PHE.
Berjarak sekitar 15 km, peserta melintasi jalan
raya hingga pemukiman serta pematang sawah.
Di sela-sela acara, President Director PHE,
Ign. Tenny Wibowo merasa senang dengan
kegiatan ini. “Dari tahun ke tahun pesertanya
semakin bertambah, saya rasa perlu digalakkan
kembali kegiatan ini secara rutin. Saya harapkan
panitia berikutnya berasal dari AP PHE, dan
bergiliran dengan AP yang lain. Selain olahraga,
dengan Gowes bareng ini kita juga menjalin
silaturahmi antar pekerja dari masing-masing
AP PHE,” imbuhnya.•PHE

JAKARTA – Kebutuhan akan
moda transportasi sangat
penting bagi pertumbuhan
korporat. Berdasarkan hal
itu, PT Patra Jasa bersama
PT Pertamina Training &
Consulting melahirkan anak
perusahaan baru, yakni PT
Prima Armada Raya.
Secara simbolis peresmian
dilakukan dengan menekan
tombol, pengenalan logo
PT PAR disertai penyerahan
Anggaran Dasar oleh Direktur
Utama Patra Jasa, Susilo
kepada Annas selaku Direktur
Utama PT PAR. Peresmian
tersebut didampingi sejumlah
direksi dan dewan komisaris
PT Patra Jasa.
Sebagai salah satu cucu
PT Pertamina (Persero), PT
Prima Armada Raya me
rupakan salah satu perusa
haan layanan transportasi di
Indonesia yang menyediakan
solusi transportasi yang men
cakup penyewaan kendaraan

untuk korporasi, alat-alat
berat serta logistik.
Menurut Susilo, pelun
curan ini bertujuan untuk
menggali peluang bisnis di
bidang transportasi dan lo
gistik, guna memenuhi ke
butuhan pelanggan baik un
tuk korporat maupun pub
lik. Selain menjalin sinergi
dengan PT Pertamina Training
& Cons ulting, kerja sama
ini merupakan bagian dari
pen gemb angan di bidang
hospitality. “Sebagai salah
satu perluasan bisnis di Patra
Jasa. Ini merupakan bentuk
awal kerja sama dengan
PTC,” ujarnya di Hotel Patra
Jasa, Jalan Ahmad Yani,
Kamis (19/6).
Pihaknya berharap
dengan dibangunnya PT PAR
bisa optimal dan sinergi.
Sehingga pengelolaannya
akan lebih efisien serta kualitas
pelayanannya akan lebih
terjamin bagi kepentingan
Pertamina. “Pertamina juga
harus siap bersaing dengan
perusahaan lainnya yang
bergerak di bidang yang
sama. Dengan begitu kita
bisa memuaskan pelanggan,”
tegasnya.

Foto : PRIYO

Foto : PHE
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Direktur Utama Patra Jasa Susilo menjelaskan tentang lingkup usaha PT Prima
Armada Raya (PAR), cucu perusahaan Pertamina, kepada Direktur SDM Pertamina
sekaligus komisaris utama Patra Jasa Evita M. Tagor. PT PAR merupakan hasil
sinergi Patra Jasa dan PTC.

Direktur Utama PT Per
tamina Training & Consulting,
Djoko Prasetyo, menjelaskan
pendirian anak perusahaan
ini sangat prospektif. Sebagai
salah satu pemegang sa
ham, Djoko sangat mendu
kung dan menyambut
baik pembentukan anak
perus ahaan Patra Jasa.
Menurutnya, prospek PT PAR
memiliki masa depan yang
baik dalam membuka peluang
bisnis baru. “Utamanya bagi
Pertamina yang cenderung
memerlukan armada trans
portasi yang besar jumlahnya,”
pungkasnya.
Senada dengan Djoko,

Komisaris Utama PT Patra
Jasa Evita M Tagor, menu
turkan, kerja sama antara
PTC dengan Patra Jasa
membutuhkan pengelolaan
yang baik dan transparan.
Tujuannya agar berdampak
terhadap kemajuan PT PAR
untuk bisa berkembang
den gan cepat. “Pasalnya,
bisnis di bidang penyewaan
transportasi merupakan bisnis
free market yang memiliki
saingan cukup kuat. Meski
demikian, bisnis ini sangat
baik bagi Patra Jasa. Karena
sudah saatnya Patra Jasa
keluar dari lingkup Pertamina,”
ungkapnya.•URIP

Forum Komunikasi CSR
Prabumulih Gagas Pembangunan
Berkelanjutan
Prabumulih - Forum

kan bentuk kepedulian

kan dalam Undang-un

Komunikasi Corporate Social

perusahaan terhadap ling

dang No. 40 Tahun 2007

Responsibility (CSR) yang

kungan sekitar operasional

tentang Perseroan Terba

diketuai oleh Pertamina EP

perusahaan, dimana aspek

tas yang mewajibkan

Asset 2 Prabumulih, ter

keberlanjutan atau pem

setiap perusahaan yang

bentuk berkat kerja sama

berdayaan masyarakat

mengelola sumber daya

pemerintah Kota Prabumulih

menjadi tujuan penting bagi

alam harus melaksanakan

dengan perusahaan-peru
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tanggung jawab sosial

sah aan yang ada di Kota

Program utama

yang

dan lingkungan, Pertamina

Forum ini
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EP Asset 2 Prabumulih
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menjalankan tanggung jawab

pembangunan Kota Prabu

adalah perbaikan Rumah

sosial dan lingkungannya

mulih dengan program-

Tidak Layak Huni (RTLH)

kepada masyarakat Kota

program CSR yang dimiliki

yang ada di seluruh wilayah

Prabumulih. Program yang

oleh setiap perusahaan yang

Kota Prabumulih dengan total

dilaksanakan juga lebih

beroperasi di Prabumulih,

rumah yang akan diperbaiki

difokuskan pada program

dimana ke depannya pro

sebanyak 937 rumah. Ke

yang bersifat pengembangan

gram-program CSR yang

mudian program-program

masyarakat untuk menuju

dilaksanakan tidak tumpang

lain di bidang pendidikan,

kemandirian, dibandingkan

tindih dan bisa tepat sasaran.

kesehatan, ekonomi ma

hanya program yang bersifat

syarakat dan lingkungan.

charity/sponsorship.•YOGI

P r a b u m u l i h .

Corporate Social Res
ponsibilty (CSR) merup a

Sebagaimana diamanat
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J aka r ta – D i r e k t o r a t
Hulu beserta jajaran Anak
Perusahaan di lingkungan
bisnis Hulu Pertamina (APH)
diberikan amanah sekaligus
ditantang oleh pemegang
saham lewat pencapaian target
produksi 2,2 juta barel setara
minyak per hari (BOEPD)
pada 2025. Jika dibanding
dengan angka produksi akhir
2013 sebesar 460 ribu BOEPD
maka target yang dipatok
pada ujung 2025, itu lebih dari
5 kali lipatnya.
Aspirasi 2025, itu tak akan
pernah terwujud manakala
tantangan dimaksud tidak
terdengar apalagi terasa pada
semua level pekerja hulu, baik
di pusat maupun di lapanganlapangan yang berterbaran

di segenap pelosok tanah
air. Maka, dalam rangka
penguatan kompetensi untuk
mengantisipasi kesenjangan
informasi visi 2025 dengan
produksi 2,2 juta BOEPD,
D i re k t o r a t Hu l u m e ny e 
lenggarakan Lokakarya se
hari, bertajuk Up Skilling
Commun ication Program
Management Officer (PMO),
Upstream Transformation
Team, di Hotel Mandarin
Oriental Jakarta, Rabu (11/6).
Acara workshop tersebut
diikuti oleh para anggota
tim PMO yang merupakan
ambassador dari seluruh
APH. “Program up skilling
ini sangat penting untuk tim
PMO dalam menyampaikan
hal-hal yang menjadi aspirasi

Angka produksi sebesar
itu merupakan proyeksi
kalkulasi perolehan dari
operasi di ladang-ladang
existing termasuk EOR (900
ribu BOEPD), Ekspansi
internasional (600 ribu
BOEPD), CBM & shale gas
(200 ribu BOEPD), penemuan
baru dalam negeri (140 ribu
BOEPD), dan interest serta
penyertaan lainnya (360 ribu
BOEPD).
Menurutnya, tim PMO
harus menjadi energizer serta
motivator dalam transformasi
Direktorat Hulu dari invest
ment holding menjadi opera
tional holding. “Selaku
energizer dan motivator,
Anda yang terpilih menjadi
anggota Tim PMO harus
memahami terlebih dahulu
target produksi yang telah
diamanahkan oleh pemegang
saham. Setelah itu, baru Anda
dapat mendorong seluruh
elemen pekerja agar bergerak
ke arah yang sama,” imbuh
Djohardi. .
Sementara itu, ketua
Tim PMO Uky M. Masduki,
Asisten Manajer General
Affairs mengatakan bahwa
lewat workshop upskilling

ke depan kepada seluruh
jajaran di direktorat hulu
dan APH. Sehingga semua
kita memahaminya serta
bersemangat untuk mencapai
aspirasi Pertamina di 2025
dengan produksi 2,2juta
BOEPD,” demikian ucap
Senior Vice President (SVP)
Upstream Strategic Planning
and Operation Evaluation
(USPOE), Djohardi Angga
Kusumah di depan para
peserta saat pembukaan.
Lebih lanjut, Djohardi
menjelaskan bahwa tugas
utama agent PMO adalah
menyadarkan para pekerja
hulu, baik di lapangan
maupun di pusat terkait
upaya pencapaian target
2,2 juta BOEPD pada 2025.

JAKARTA - Dalam perjalanan
dari Jakarta menuju ke
Yogyakarta menggunakan
gerbong kereta api wisata “Bali”
yang ditarik oleh kereta api Argo
Dwipangga, Senin, 16 Juni
2014, berlangsung acara “On
Train Workshop Media”. Acara
yang diisi oleh manajemen
Direktorat Pemasaran & Niaga
serta PT Pertamina Lubricants
ini diikuti oleh 46 awak media
massa nasional.
Dalam kesempatan
tersebut, Senior Vice President
Shipping Pertamina Mulyono
memaparkan materi bertajuk,
“Mendistribusikan Energi,
Melayani Negeri, Urat Nadi
Yang Tidak Boleh Putus”.
Dalam suasana akrab
dan rileks, para awak media
massa nasional mendapatkan
penjelasan secara terbuka yang
juga diikuti dengan diskusi dan
tanya-jawab yang dinamis.
Melalui metode visualisasi
dan analogi menggunakan
sistem aliran darah pada
tubuh manusia, Mulyono
menjelaskan dengan sangat
gamblang, sederhana, namun
mudah dipahami tentang
peran distribusi migas melalui
angkutan laut migas di tanah air.
“Apabila pasokan darah
terganggu, khususnya pada
pembuluh darah besar (arteri)
maka pada bagian tubuh
tertentu akan mengalami
gangguan. Begitu pula dengan
pasokan BBM. Apabila

Foto : ADITYO

Shipping : Mendistribusikan Energi,
Melayani Negeri

Senior Vice President Shipping Mulyono memaparkan tentang peran Pertamina
dalam meningkatkan kapabilitas industri maritim nasional.

pasokan BBM ke suatu
daerah terganggu, maka
daerah itu akan bermasalah,”
ujarnya. Para wartawan
mendapatkan penjelasan
yang lengkap, komprehensif,
dan rinci. Sebelum paparan
dimulai, terlebih dahulu
diputar rekaman video yang
menggambarkan secara riil
bagaimana pengangkutan
migas menggunakan kapal
tanker dilakukan, khususnya
operasi ship-to-ship transfer.
Untuk memberikan gambaran
yang lebih komprehensif,
disampaikan juga kendalakendala operasi yang dihadapi
oleh Shipping, mulai dari cuaca
buruk, hingga fasilitas dermaga/
sandar yang seadanya,
khususnya di wilayah Indonesia
timur.
Mulyono pun mengana
logikan peran fungsi Shipping
sebagai “pemain belakang”
dalam dunia persepakbolaan
yang tugasnya mengamankan

gawang pada saat diserang,
dan memberikan umpanumpan kepada pemain depan
untuk dapat menghasilkan
gol dalam kompetisi atau
persaingan bisnis. Mulyono
juga menjelaskan peran
Pertamina Shipping dalam
upaya turut serta membangun
industri maritim nasional, mulai
d a r i p e m b a n gu n a n k a p a l
oleh galangan kapal dalam
negeri, jasa pengawasan
pembangunan kapal oleh
badan klasifikasi, rekrutmen
awak kapal dari lembaga
pendidikan ilmu pelayaran,
pemeliharaan kapal (docking)
di dok domestik.
Melalui program ini
diharapkan para wartawan
dapat memahami peran
Pertamina Shipping dan dapat
memberikan pencerahan
kepada masyarakat melalui
tulisan-tulisan yang kondusif
dan objektif yang mencerdaskan
masyarakat.•Pratomo Setyohadi

Foto : DIT. HULU

Asah Kemampuan Komunikasikan Target 2,2 juta BOEPD
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SVP Upstream Strategic Planning and Operation Evaluasi, Djohardi Angga
Kusumah menyampaikan arahan kepada peserta workshop.

communication tersebut,
diharapkan seluruh ang
gota PMO mampu meng
as ah kemampuan berko
munikasinya dengan se
mua pihak secara lebih
fokus sesuai target pesan
yang akan disampaikan.
“Setiap anggota PMO harus
menjadikan Upstream Home
of Transformation sebagai
guide dalam menyampaikan
pesan-pesan transformasi
hulu kepada seluruh jajaran
pekerja, terutama mereka
yang berada di garis depan
lapangan produksi di se
antero tanah air,” papar Uky
mengulas tentang Rumah
Transformasi Hulu.

Di samping itu, Uky
menambahkan bahwa tim
PMO juga harus mampu
memperkuat culture kerja
dengan mengembangkan
leadership dan capability
SDM hulu dalam rangka
menumbuhkan perilaku
dan budaya baru yang pro
pada perubahan. “Upskilling
komunikasi ini harus men
dongkrak kemampuan dan
visi strategis anggota PMO
dalam berkomunikasi serta
berinteraksi, baik dengan
manajemen puncak maupun
para supervisor berikut pe
kerja di lokasi-lokasi penge
boran,” tambah Uky mengunci
presentasinya. •DIT. HULU
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Workshop FUPP untuk Efektivitas Pengelolaan Aset RU IV
YOGYAKARTA - Kinerja
sebuah perusahaan secara
keseluruhan dapat dinilai
dari laporan keuangannya.
Salah satu komponen
laporan keuangan tersebut
adalah catatan mengenai
aset perusahaan yang
menimbulkan biaya pengelo
laan cukup besar. Agar
tercapai kesepahaman
mengenai pengelolaan aset
serta biaya yang ditimbulkan,
RU IV menggelar Workshop
Usulan Penghapusan dan
Pelepasan Aset Perusahaan
atau Workshop FUPP, di Grand

Aston Hotel Yogyakarta, pada
(13-14/6).
Workshop ini diadakan
untuk menyosialisasikan
kembali tata cara pengisian
form usulan penghapusan dan
pelepasan serta mempercepat
proses FUPP. Workshop
ini juga dilatarbelakangi
untuk menciptakan efisiensi
pengelolaan aset perusahaan
dengan melakukan pemilahan
aset yang terpakai dan aset
yang sudah tidak terpakai.
“Semakin banyak aset
maka akan semakin tinggi
biaya pengelolaan aset. Ka

rena itu, aset yang tidak digu
nakan semestinya dihapuskan
untuk mengurangi biaya.”
tutur Services & Warehousing
Section Head RU IV Ruseno.
Ruseno mengemukakan,
barang-barang yang dihapus
kan dan telah melalui proses
lelang tentunya memiliki nilai
yang dapat dicatatkan sebagai
kekayaan perusahaan yang
lebih liquid. Dengan begitu,
pengelolaan aset perusahaan
akan jauh lebih efektif.
Kegiatan ini diikuti oleh
perwakilan dari seluruh fungsi
yang ada di RU IV Cilacap

dan beberapa perwakilan
dari Refinery Unit lain dengan
menghadirkan pembicara
dari Strategic Procurement
Direktorat Pengolahan
Syamsul Munir serta dari fungsi
Finance dan Procurement RU
IV. Syamsu Munir menjelaskan
mengenai sistem dan tata kerja
penghapusan dan pelepasan
harta kekayaan perusahaan.
Sementara dari fungsi
Finance dan Procurement
RU IV memaparkan tata cara
pelaksanaan FUPP.
Dalam presentasi yang
d i s a m p a i k a n o l e h S t a ff

Procurement, Jaya Lobo,
dijelaskan bahwa yang disebut
dengan penghapusan adalah
proses penghentian tanggung
jawab dan pencatatan peru
sahaan atas suatu harta keka
yaan perusahaan (HKP) yang
sah menurut hukum, yang
tercatat dalam pembukuan
perusahaan dengan mengikuti
tata cara dan persyaratan
tertentu sesuai dengan ke
tentuan yang berlaku. Se
dangkan pelepasan adalah
tindakan melepaskan hubung
an hukum/hak atas HKP
yang semula dimiliki oleh
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perusahaan dengan maksud
mendapatkan manfaat eko
nomi dan atau manfaat lain
nya. Pelepasan HKP dapat
dilakukan dengan cara tukar
guling, lelang, penjualan, ganti
rugi, dan berbagai cara lainnya
setelah mendapatkan perse
tujuan dari pemegang otoritas.
Setelah mengikuti sosiali
sasi kemudian peserta work
shop melakukan pen gis ian
ulang FUPP yang direkapitulasi
oleh S&W-Procurement dan
dikirimkan ke Strategic Pro
curement Korporat untuk
ditindaklanjuti.• RU IV

JAKARTA – Minggu terakhir
menjelang bulan Ramadan,
insan Pertamina tetap sema
ngat mengikuti senam aerobik
yang berlangsung setiap
Jumat pagi di halaman parkir
Kantor Pusat Pertamina. Usai
senam, mereka mengikuti
talkshow kesehatan dan
demo masak menu makanan
sehat untuk keluarga.
Talkshow yang berlang
sung di Lantai Ground Kantor
Pusat Pertamina, Jumat
(20/6) tersebut menghadirkan
dokter ahli gizi dr. Juwalita
Surapsari MGK, yang mem
berikan tips bagaimana
menjalani puasa yang sehat
selama bulan Ramadan.
Puasa Ramadan dapat
meningkatkan kesehatan
ses eorang, asal dilakukan
dengan benar sesuai sesuai
anjuran dan mengatur pola
makan tetap seimbang.
Karena jika tidak, menurut
Juwalita, akan merugikan
tubuh. Bukan karena puasa
nya, namun lebih banyak
karena yang dikonsumsi saat
jam tidak puasa.
“Untuk mendapatkan
manfaat puasa, kita harus
perhatikan jenis dan jumlah
makanan yang dikonsum
si, diet seimbang dengan
jumlah yang tidak banyak
berb eda dengan diet se
hari-hari,” ungkap dokter
peraih the winner of Poster
P re s e n t a t i o n Aw a rd a t
International Symposium of
Clinical Metabolic and Clinical

Foto : OKI

Talkhow Puasa Sehat
di Minggu Terakhir Senam Jumat Pagi

Juwalita menjelaskan tentang pola makan seimbang saat menjalani puasa di
bulan suci Ramadan.

Nutrition, 2012.
Menurut Juwalita, kar
boh idrat kompleks seperti
gandum, oats, polong-po
longan, sereal, kentang de
ngan kulit, sayur-sayuran dan
buah merupakan makanan
sehat yang menjadi pilihan
karena lambat dicerna oleh
tubuh dan melepaskan
energi selama puasa secara
perlahan sehingga tidak
mudah lapar.
“Hindari makanan go
rengan, makanan yang terlalu
dingin karena menyebabkan
kembung, dan minuman
berkafein yang menyebabkan
banyak kencing sehingga kita
akan kekurangan cairan,”
lanjut Juwalita. Dirinya juga
memberikan tips bagaimana
pengaturan makan sahur
dan pengaturan makan buka
puasa dengan gizi yang
seimbang bagi tubuh.
Selanjutnya dalam ke
sempatan talkshow tersebut
juga digelar demo masak ma

kanan sehat oleh Ike Dahlia
yang dikenal sebagai pakar
makanan sehat keluarga
dan balita. Di hadapan
insan Pertamina yang hadir
dalam talkshow tersebut,
Ike mempraktikkan langsung
bagaimana membuat nasi
uduk beras merah yang gurih
dan sehat dengan bumbu
berbahan dasar alami serta
dilanjutkan dengan demo
membuat kue coklat yang
bernilai gizi tinggi bagi anakanak.
Kegiatan talkshow
tersebut sangatlah membawa
manfaat sehingga para insan
Pertamina memahami betul
bagaimana mendapatkan
manfaat yang maksimal dalam
menjalankan ibadah puasa
dengan memulai menjalani
kebiasaan hidup sehat. De
ngan demikian, hidup sehat
tersebut akan terus berlanjut
hingga selepasnya menjalani
ibadah puasa.•IRLI
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PHE Melaju Menembus Kabut Wilayah Tabu

HULU TRANSFORMATION CORNER

Lebih lanjut, menurut Tenny kibaran bendera Pertamina lewat
PHE di wilayah kerja offshore dari waktu ke waktu semakin tinggi.
Fakta itu terekspose melalui keberhasilan dalam mengelola Blok West
Madura Offshore (WMO). Sentuhan tangan dingin para jawara PHE,
mengangkat blok yang berada di Lepas Pantai Jawa Timur Bagian
Utara, itu semakin berjaya. Produksinya, yang sempat anjlok hingga
13 ribuan barel per hari pada kwartal-I/2011 ketika masih ditangan
operator lama, Kodeco, sejak dikelola Pertamina 7 Mei 2011 angka
produksi blok tersebut terus meningkat. “Pada akhir 2013 produksi
harian blok WMO mencapai 24.993 BOPD dan produksi gas 125
MMSCFD. Angka tersebut merupakan pencapaian produksi minyak
tertinggi dalam sejarah WMO,” imbuh Tenny
Kemudian, ia menambahkan bahwa kesuksesan PHE dalam
mengelola blok migas di lepas pantai, seperti Blok ONWJ dan WMO
membuktikan kompetensi, reputasi, dan profesionalisme sumber
daya manusia (SDM) Pertamina tak kalah dibanding perusahaan
asing yang kerap digadang-gadangkan pihak tertentu. Di samping
itu, lewat prestasi dan reputasi tersebut, Pertamina kini semakin
agresif merambah ke lepas pantai dalam mencari potensi baru di Blok
Nunukan, wilayah kerja migas di offshore Kalimantan Utara.
“Tahun lalu kita menemukan cadangan baru di Blok Nunukan
lewat pengeboran taruhan sumur eksplorasi Badik # 2. Diharapkan
tahun ini dari lokasi Badik # 3, temuan cadangan juga akan diperoleh,
mengingat indikasi awal sudah menunjukkan adanya migas,” ungkap
Tenny, optimis terhadap kinerja jajarannya dalam operasi pengeboran
di lepas pantai Kalimantan Utara.

Energia Raih
8 Penghargaan BIMA 2014

Pertamina Raih Penghargaan
Service Quality Award 2014
yang dilakukan di beberapa
SPBU Pertamina. Meski
demikian, Zulfihansyah tidak
ingin merasa puas, sebab
menurutnya pelayanan
yang diberikan Pertamina
kepada masyarakat masih
memerlukan sejumlah per
baikan dan peningkatan. “Kita
mengakui masih ada keluhan
masyarakat terkait pelayanan.
Namun tentunya kita tetap
melakukan peningkatan,”
ujarnya.
Menurut Zulfihansyah,
ini merupakan kali ketiga
Pertamina berhasil men
dapatkan penghargaan SQA.
Menurutnya hal tersebut tak
lepas dari pelayanan khusus
yang dimiliki SPBU Pertamina,
seperti servis tambahan
“Red Carpet” yang sudah
diberlakukan sejak tiga tahun
lalu.
Bentuk pelayanan untuk
masyarakat yang meng
gunakan Bahan Bakar Khusus
(BBK) ini, diakui Zulfihanshyah
telah diberlakukan di sejum
lah SPBU Pertamina dem i
kepuasan pelanggan. “De
ngan pelayanan ini, konsumen
tidak perlu mengantri pada
saat mengisi bahan bakar,”
ungkapnya.

Lima Flowstation di Blok ONWJ.

Kesuksesan PHE di Blok Nunukan mendapat apresiasi dari
Direktur Hulu Pertamina (Persero), Muhamad Husen. Dalam
acara Management Walk Through (MWT) ke lokasi pengeboran
eksplorasi Badik # 3, pada 25/4 yang lalu ia menyatakan bahwa
operasi di lokasi ini merupakan salah satu pengeboran yang
terbaik. Di samping penyelesaian operasinya yang sesuai program
dan tepat waktu, juga berhasil menemukan cadangan baru.
“Saya harap, efisiensi dalam operasi pengeboran seperti ini dapat
dicontoh dan ditularkan untuk diterapkan di wailayah-wilayah kerja
Pertamina lainnya,” himbau Husen. Berdasarkan fakta kepiawaian
para jawara PHE dalam mengoperasikan blok migas dilepas
pantai maka tidak ada lagi wilayah tabu untuk dimasuki Pertamina.
Keraguan atas reputasi anak negeri, kini menjadi sirna.•DIT. HULU

Foto : RAHMAN

J A K A R TA – P r e s t a s i
membanggakan kembali
ditorehkan PT Pertamina
(Persero). BUMN terbesar
di Indonesia ini sukses
memp eroleh penghargaan
“Service Quality Award 2014”
pada kategori Public Fuel
Filling Station yang digelar di
Ballroom Hotel Mulia, Jakarta,
Kamis (5/6).
Anugerah yang diinisisasi
oleh Majalah Service
Excellence dan lembaga riset
Carre-Center for Customer
Satisfaction & Loyalty (CarreCCSL) ini merupakan ajang
penghargaan yang diberikan
kepada perusahaan terbaik
yang mampu memberikan
pelayanan bermutu kepada
pelanggannya. Tak hanya itu,
penghargaan ini berdasarkan
survei melalui wawancara
yang dilakukan kepada 3.000
responden dari kelas premium
dan menengah di Jakarta,
Semarang, Surabaya, dan
Medan.
Berdasarkan survei di
empat kota besar itu, Channel
Management Manager
Pertamina, Zulfihansyah
Kamil Isban mengaku,
cukup mewakili dalam upaya
mengukur service quality

Foto :DIT. HULU

Jakarta – Wilayah kerja migas di lepas pantai, semula
merupakan daerah terlarang untuk dimasuki Pertamina sejak ia lahir
pada 1957 hingga 2009 yang lalu. Suatu kawasan yang diselimuti
kepekatan kabut dan tabu, itu setelah setengah abad berlalu
ternyata menjadi lahan baru untuk peningkatan produksi Pertamina
yang terus melaju. Tepatnya, sejak Pertamina mengakusisi blok
Offshore North West Jawa (ONWJ) pada 2009, larangan itu sudah
tak laku. Kiprah Pertamina di wilayah laut tak pernah surut, malah
semakin jaya karena produksi di blok tersebut terus terdongkrak,
Di bawah pengelolaan Pertamina Hulu Energi (PHE) produksi
Blok ONWJ naik dari tahun ke tahun. Seperti pada 2013, Blok
ONWJ mampu memproduksi minyak sejumlah 38.300 BOPD.
Raihan tersebut melampaui target yang dipatok, yakni 38.000
BOPD. Selain itu, produksi gas pun terus meningkat. Tahun lalu
mencapai angka 181 MMSCFD, di atas target awal sebesar 175
MMSCFD. Untuk menjaga kesinambungan produksi yang terus
meningkat, tidak ada pilihan lain kecuali tanpa henti melakukan
kegiatan pengembangan, seperti Lapangan ‘UL’. “Lewat
keberhasilan pengembangan lapangan
‘UL’, sejak Februari 2014 yang lalu telah
berkontribusi dalam menambah produksi
minyak ONWJ sebesar 2.200 BOPD, serta
gas sebanyak 9,5 juta standar kaki kubik
per hari (MMSCFD),” papar Direktur Utama
PHE, Ignatius Tenny Wibowo beberapa
waktu yang lalu.

JAKARTA - Energia Weekly dan Energia Monthly,
dua produk dari fungsi Media Relations – Corporate
Communications berhasi meraih 8 penghargaan dalam
ajang BUMN Internal Media Award (BIMA) 2014,
yang diselenggarakan majalah BUMN Track. Malam
penghargaan digelar pada Rabu (18/6) di Club House
Pondok Indah Golf, Jakarta Selatan.
BIMA 2014 melombakan tiga kategori, yaitu kategori
Bulletin, Tabloid dan Majalah. Energia berhasil menyabet
penghargaan di kategori Tabloid dan Majalah.
Kategori Tabloid sub-kategori Substansi, Bahasa dan
Sitematika Terbaik : (1) Perak untuk Energia No. 15 tanggal
14 April 2014; (2) Emas untuk Energia No. 4 tanggal 27
Januari 2014.
Kategori Tabloid sub-kategori Komposisi Design
Layout Terbaik: (3) Perunggu untuk Energia No. 4 tanggal
27 Januari 2014; (4) Perak untuk Energia No. 15 tanggal
14 April 2014; (5) Emas untuk Energia No. 32 tanggal
12 Agustus 2013.
Kategori Majalah sub kategori Substansi, Bahasa
dan Sistematika Terbaik: (6) Perak untuk Energia No. 11/
November 2013; (7) Emas untuk Energia No.1/Januari
2014. Sedangkan Kategori Majalah sub-kategori Cover:
(8) Perak untuk Energia No. 11/November 2013.
Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito yang
menerima awards dari panitia, mengatakan penghargaanpenghargaan ini menunjukkan bahwa Energia memenuhi
kaidah-kaidah publikasi umum. “Kita menuju perusahaan
internasional, sehingga kita membutuhkan standard kerja.
Dan standard kerja itulah yang sekarang ditentukan pihak
luar,” kata Adiatma.
Menurut Adiatma, sekarang ini istilah ‘internal media’
tidak lagi tepat. Karena sekarang semua publikasi sudah
bisa diakses dan di-download dari website oleh publik.
“Jadi dalam rangka menuju world class company, langkah
ini adalah langkah yang baik,” tegasnya.• URIP
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Channel Management Manager Pertamina, Zulfihansyah Kamil Isban menerima
penghargaan Service Quality Award 2014 pada kategori Public Fuel Filling Station
dari Yuliana Agung, CEO Carre Center for Customer Satisfaction and Loyalty
(Carre CCSL),

Yu l i a n a A g u n g , C E O
Carre Center for Customer
Satisfaction and Loyalty
(Carre CCSL), menjelaskan,
para pemenang dalam
penghargaan ini telah
menunjukkan dirinya sebagai
Quality Genius. Quality
Genius adalah perusahaan
yang fokus memproduksi
dan memberikan kualitas.
Meski demikian, menurut
Yu l i a n a , h a l i t u b u k a n
berfokus kepada orangnya,
namun kepada proses yang
membuat perusahaan mampu

memproduksi kualitas. “Intinya
proses apa yang membuat
mereka sukses. Karena
setiap saat niatnya memang
memvisualisasikan servis
yang bersifat intangible,”
jelasnya.
Yuliana menambahkan,
sejumlah perusahaan yang
menjadi Quality Genius
dilihat dari Service Quality
Index (SQI) yang diraih. SQI
diperoleh berdasarkan hasil
survei yang dilakukan Carre
CCSL.•EGHA

SISIPAN

hut ke-7 PHE

Foto-foto : PHE

Senin, 30 Juni 2014

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mendapatkan potongan tumpeng pertama dari Direktur Utama PHE Ignatius Tenny Wibowo padaa perayaan syukuran HUT ke-7 PHE di Eco Park, Ancol, pada Sabtu (21/6).

HUT ke-7 PHE :

Fokus pertahankan kinerja
P

T Pertamina Hulu Energi (PHE) yang didirikan
pada 29 Juni 2007 lalu telah memasuki usianya
yang ke-7. Dalam usianya tersebut, PHE telah
memberikan kinerja yang maksimal sebagai backbone
PT Pertamina (Persero). Berbagai pencapaian berhasil
ditunjukkan PHE yang terus konsisten menaikkan
produksi sekitar 20 persen setiap tahunnya.
Dalam perayaan Syukuran HUT ke-7 PHE
yang berlangsung di Eco Park Ancol, Sabtu (21/6),
Direktur Utama PT PHE, Ignatius Tenny Wibowo
menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh insan
PHE dalam keberhasilan pencapaian produksi ter
sebut.
“Selama 7 tahun, banyak yang sudah kita capai
bersama. Namun kita harus ingat kembali bahwa
tantangan ke depan masih banyak dan seluruh pekerja
harus fokus mempertahankan kinerja safety, kinerja
operasi, dan kinerja finansial. Hal penting lainnya yaitu
menjalankan bisnis perusahaan berdasarkan tata nilai
6 C, prinsip-prinsip GCG dan prinsip COC,” pesannya.
Tenny mengatakan, tahun ini pihaknya menar

getkan pencapaian produksi sebesar 70 ribu BOPD.
“Saat ini statusnya sudah sekitar 68 ribu BOPD,
masih ada 6 bulan untuk mengejar dan mencapai di
angka 70 ribu BOPD,” ungkapnya.
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan
yang hadir dalam kesempatan Syukuran HUT ke-7
PHE tersebut juga turut menyambut baik atas pres
tasi kinerja yang diberikan PHE.
“Target tetap harus tercapai. Saya pegang
komitmen direksi PHE untuk mencapai target 70 ribu
bopd. Insyaallah Mahakam juga akan diberikan maka
akan menambah tugas baru bagi kita khususnya
PHE,” kata Karen.
Karen juga berpesan agar PHE bisa belajar ber
partner dengan pihak lain seefektif mungkin. “Ber
partner itu memang tidak mudah, yang namanya joint
venture pasti ada masalah namun kita harus pandai
bagaimana meminimalisir masalah tersebut,” pesan
Karen.
Usai sambutan, dilakukan pemotongan tumpeng
oleh Direktur Utama PHE Tenny Wibowo didampingi

jajaran direksi PHE. Pemotongan pertama dise
rahkan kepada Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan, Direktur Hulu Pertamina Muhamad
Husen dan Direktur PIMR Pertamina M. Afdal
Bahaudin selaku Komisaris Utama PHE.
Perayaan Syukuran HUT ke-7 PHE “A Year of
Delivering Performance” kali ini terlihat berbeda,
konsep yang diusung senada dengan perayaan Hari
Ulang Tahun ke-487 Jakarta dengan mengusung
tema Budaya Betawi. Terlihat para undangan yang
hadirpun mengenakan pakaian khas betawi dan
terdapat pula ondel-ondel beserta iringan musik
tanjidor.
Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan
10 pekerja sebagai The Best Employee, pemenang
lomba-lomba dalam rangkaian perayaan HUT PHE,
di antaranya lomba Dance, Band Festival, Voice of
PHE Bowling, Futsal, Bulutangkis, Billiar, Tenis Meja,
Tenis Lapangan, Basket, dan lomba Fotografi yang
dilombakan antar anak perusahaan dari berbagai
fungsi.•IRLI

HUT ke-7 PHE

Kelak, PHE Dipercaya
Kelola Blok Mahakam
D

irektur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengapresiasi
kinerja PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang memasuki usia ke tujuh pada

29 Juni 2014. PHE terbukti mampu meningkatkan produksinya setiap tahun
sebesar 20% sejak awal berdiri. Saat ini PHE telah memiliki hampir 50 anak
perusahaan yang tersebar mulai dari Pulau Sumatera hingga Irian Jaya. Dengan
hasil yang membanggakan ini, jajaran Direksi Pertamina mempercayakan PHE
untuk mengelola Blok Mahakam pasca terminasi kontrak 2017.
Menghadiri puncak acara HUT PHE, Sabtu (21/6) Karen menyampaikan

Karen menambahkan, “PHE sukses mengelola blok yang diberikan Pemerintah

kebahagiannya. “Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu, bapak, serta

setelah diambil alih dari perusahaan asing yang telah habis masa pengelolaannya,

orang tua yang telah mendukung anggota keluarganya bekerja dan mengabdi

seperti Blok ONWJ dan WMO. Bahkan setelah diambil alih, hasil produksinya

di perusahaan ini. Saya yakin, tanpa dukungan tersebut, target produksi tidak

meningkat pesat. Ini adalah bukti nyata kinerja PHE mempu kelola blok domestik.

akan tercapai. Kami jajaran Direksi memegang komitmen, jika target produksi

Pada awal berdirinya PHE dipercaya untuk mengelola blok di dalam negeri dan manca

tercapai, pasti ada reward yang di berikan”.

negara. Namun masih banyak blok domestik yang perlu di kelola oleh PHE. Blok
Giant Field seperti Mahakam pasti diberikan kepada PHE. Selanjutnya untuk Blok
Masela dan Natuna masih akan melihat perkembangan ke depan. Saya berharap
PHE menjadi yang terdepan dalam produksi Migasnya”.•

Produksi PHE
Meningkat 20 Persen
Setiap Tahun
sukses melakukan Project Lima Subsiden yang baru pertama kali di dunia. Dan

P

PHE WMO yang mampu membangun 2 hingga 5 anjungan setiap tahun. Kita

T Pertamina Hulu Energi (PHE), salah satu anak perusahaan PT Perrtamina

tidak langsung berpuas diri karena masih banyak tantangan kedepan. Fokus

(Persero), menginjak usianya yang ketujuh pada tanggal 29 Juni 2014, telah

untuk tetap mempertahankan kinerja safety, operasi sampai dengan financial

banyak memberikan hasil kinerja yang memuaskan. Anak perusahaan yang dibuat

yang memuaskan. PHE juga berusaha membuat lingkungan kerja yang

untuk mengelola blok di dalam dan luar negeri ini kini memiliki hampir 50 anak

nyaman bagi pekerjanya. PHE juga tetap menjalankan perusahaan dengan

perusahaan yang tersebar di Nusantara. Salah satu sukses yang di buktikan PHE

mengedepankan prinsip 6C, GCG, COC dengan baik,” papar Tenny.

adalah pengelolaan lapangan tua yang diberikan oleh Pemerintah setelah diambil

Tenny menambahkan, “Jika dilihat secara grafik, produksi PHE terus

alih dari Perusahaan asing yang habis masa pengelolaannya dan bahkan PHE

meningkat 20% setiap tahunnya. Selain Onshore PHE juga mengelola lapangan

berhasil meningkatkan produksinya.

Offshore. Ini menjadi bukti Pertamina mampu mengelola lapangan di darat

President Director PHE, Ign. Tenny Wibowo dalam sambutannya di puncak

maupun lepas pantai. Saya harapkan target produksi PHE tembus 70.000 bopd,

acara HUT PHE ke-7 di Ecovention, Eco Park, Ancol, Jakarta Utara merasa bangga

saat ini berada di kisaran 68.000 bopd, mudah-mudahan akir tahun depan

atas capaian kinerja PHE hingga saat ini. “Tidak terasa PHE sudah tujuh tahun,

PHE mampu mencapai 80.000 bopd. PHE akan terus konsisten meningkatkan

sudah banyak yang dicapai PHE. Diantaranya produksi yang terus meningkat

produksinya sebagai penunjang Pertamina menju perusahaan kelas dunia. Dan

setiap tahun. Kedepan lebih banyak lagi yang harus dikerjakan dan diraih. Tujuh

acara ini merupakan wujud rasa syukur dan terima kasih perusahaan terhadap

tahun lalu saat baru pertama kali dibentuk, produksi PHE mencapai sekitar 62.000

para pekerja dan anggota keluarganya yang telah merasa memiliki PHE sebagai

boepd, saat ini telah mencapai kisaran 150.000 boepd”.

rumah bersama”.•

“PHE juga telah banyak menyelesaikan project besar. Seperti PHE ONWJ yang

HUT ke-7 PHE

CSR PHE
Hadir di Tengah
Masyarakat
P

T Pertamina Hulu Energi (PHE) hadir di tengah-tengah masyarakat dan

Pertamina, daur ulang limbah rumah tangga dan perkantoran, menerapkan

lingkungan.

dalam

green office sebagai bentuk efisiensi konsumsi energi, penerapan sertifikasi

Keterlibatan

masyarakat

merupakan

hal

kesinambungan usaha PHE. Diusianya yang ketujuh PHE

penting

terus melanjutkan

sistem manajemen lingkungan ISO 140001 ke seluruh anak perusahaan, dan

kegiatan CSR pada bidang peningkatan kualitas lingkungan, penguatan ekonomi,

pengurangan efek gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan produksi.

dan memajukan kehidupan sosial masyarakat. PHE juga memberikan beasiswa

Sepuluh anak perusahaan PHE mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja

pendidikan, bantuan pendidikan dan pelatihan guru. Melaksanakan program kaca

Perusahaan atau yang dikenal dengan PROPER. Tiga di antaranya meraih

mata baca untuk siswa, pembinaan posyandu, dan bantuan inkubator.

peringkat Hijau, sedangkan tujuh lainnya meraih peringkat Biru. Sebuah bukti

Program pemberdayaan masyarakat dalam kebersamaan diwujudkan di bidang

komitmen untuk menjaga kelestarian bumi bagi anak cucu di masa mendatang.

infrastruktur seperti perbaikan gedung sekolah, penyediaan akses dan fasilitas air

Tujuh tahun sudah PHE terus bertumbuh untuk terus mewujudkan kinerja.

bersih, dan pembangunan saluran air atau sanitasi. Dalam hal pemberdayaan

Bergerak dinamis dalam laju yang cepat dan terukur menuju visi menjadi

ekonomi, PHE melakukan pembinaan usaha mandiri batik, budidaya ikan air tawar,

perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia. Banyak suka duka dilalui bersama.

dan kredit mesin kapal bergulir. PHE juga mendorong tumbuhnya usaha masyrakat

Kerja sama tim yang solid, dibalut keringat tekad dan semangat, berpadu dalam

berbasis pertanian. Salah satu contohnya di bidang agribisnis dengan kegiatan

misi dan nilai korporat yang menjadi ruh semangat kerja. Keseimbangan alam

Budidaya Tanaman Obat Keluarga .

dan lingkungan pun terjaga dengan baik. Menjadi berkah bagi sesama dan

Sebagai wujud komitmen pada lingkungan, PHE melaksanakan beberapa
program seperti menanam pohon untuk mendukung program 100 juta pohon

berkontribusi aktif membangun negeri dalam harmoni. Wujudkan PHE berkinerja
unggul kelas dunia.•

Pertandingan Olahraga Meriahkan HUT ke-7 PHE

H

ari Ulang Tahun PT Pertamina Hulu Energi yang ke-7 dimeriahkan dengan

bertanding. Yayok juga menyempatkan diri menyaksikan pertandingan Basket di

pertandingan cabang olahraga. Dibuka dengan Lomba Mancing, Golf Tournament

Lapangan Olahraga Pertamina Simprug. Dikesempatan terpisah, Kompetisi Billiard

dan Tournament Badminton, rangkaian pertandingan olahraga diikuti oleh seluruh

di hadiri Direktur Operasi & Produksi, Bambang Kardono di Afterhours Lebak

Pekerja PHE dan anak perusahaannya (AP PHE). Beberapa cabang olah raga lainnya

Bulus. Bambang menyampaikan kepada peserta agar dalam menyodok bola kita

yang dipertandingkan adalah Futsal, Basket, Tennis Lapangan, Tennis Meja, Bowling,

mengibaratkan dalam mengejar target kinerja kita sehingga tepat sasaran.

dan Billyard serta kesenian yang mempertandingkan lomba Photo, Dance & Music

Kompetisi futsal dihadiri Direktur Eksplorasi Rudy Ryacudu serta VP HCA

Competition. Puncak kemeriahan HUT PHE ke-7 yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2014

Karantina Marhaeni di Lapangan Olahraga Pertamina Simprug. Sebelum

dilaksanakan secara sederhana dan dalam suasana kekeluargaan pada Sabtu (21/6)

pertandingan dimulai, Rudy berpesan agar selain menjunjung sportivitas, peserta

di Eco Park, Ancol, Jakarta Utara. Sejumlah cabang olahraga juga dihadiri Direksi PHE

diharapkan dapat bersenang-senang. “Ini rangkaian HUT PHE, tidak perlu tegang,

untuk memberikan support langsung kepada peserta.

kita bertanding dengan penuh kesenangan dan kebersamaan”. President Directur

Dalam membuka rangkaian Sport Competition di PHE Tower, Selasa (20/5), Direktur
Keuangan PHE Yayok T Wisanggo mengingatkan akan pentingnya sportivitas dalam

Tenny Wibowo juga ikut ambil bagian dalam pertandingan Bowling di Kelapa
Gading.•
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Band Competition menampilkan
Band PHE yang menjadi Juara 1

Basket, Cabang olah raga yang
diikuti AP PHE

Billiard menjadi salah
satu cabang olah raga
yang dipertandingkan
dalam HUT PHE ke-7
kali ini

President Director PHE ikut
ambil bagian dalam cabang
olahraga Bowling

Cabang olahraga Bulutangkis
mempertandingkan
pertandingan beregu

Lomba memancing menjadi
salah satu pertandingan
favorit yang pesertanya
membludak.

Bentar M Anwar pemenang
singing contest dari PHE ONWJ
Persaingan ketat cabang olah raga Futsal
menunjukan kualitas pekerja PHE dalam
cabang olah raga ini sangat baik

Kemeriahan juga hadir di
cabang olah raga Tennis
Lapangan hingga hari terakhir

