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Alibaba Group Holding Ltd, perusahaan e-commerce asal
China, mengumumkan rencana penawaran umum perdana
(initial public offering/IPO) saham di bursa AS yang ditengarai
akan menjadi salah satu IPO terbesar dalam sejarah AS. Proses
pendaftaran IPO telah berjalan sejak Mei 2014 dan investor AS
sangat menanti masuknya Alibaba dalam portfolionya.
Alibaba Group memiliki dua bisnis utama, Taobao sebagai
situs belanja online serta situs pembayaran online AliPay. Pangsa
pasarnya di China mencapai 80%. Pada 2013, perusahaan
mencatatkan pendapatan sebesar US$7,95 miliar (setara Rp
87,45 triliun) dan laba bersih US$3,56 miliar (setara Rp39,16 triliun).
Dibandingkan kompetitornya seperti Google, eBay, atau Amazon,
Alibaba memiliki margin keuntungan hingga 45%. Sementara,
eBay hanya mampu meraih margin 17,8%. Meski mencantumkan
target dana hasil IPO sebesar US$1 miliar, analis pasar modal
global meyakini nilai IPO tersebut berpotensi mencapai US$20
miliar, bahkan melampaui IPO Facebook US$16 miliar.

Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen menegaskan optimismenya dalam mencapai target produksi migas 2,2 juta boepd pada tahun 2025, dengan berbagai
skenario. Hal tersebut disampaikan Husen di depan wartawan media cetak dan elektronik, dalam workshop media bertema “Mewujudkan Kemandirian Energi
Melalui Penguatan Hulu Migas”, akhir pekan lalu.

Optimis Capai Target Produksi
2,2 Juta BOEPD pada 2025
Pertamina Optimis
bisa mencapai target
produksi migas 2,2 juta
barrel oil equivalent per
day (boepd) pada tahun
2025, dengan berbagai
skenario. Meningkatkan
produksi lapangan yang
ada, ekspansi ke luar
negeri dan mengambil
alih blok dalam negeri
yang habis masa
kontraknya, diharapkan
mampu mendongkrak
produksi pada 12 tahun
ke depan.

Namun demikian, masih ada tanda tanya yang meng
khawatiran bagi pelaku pasar internasional. Masalah terbatasnya
pengungkapan informasi dan transparansi Alibaba menjadi momok
bagi investor. Tidak banyak aspek tata kelola perusahaan yang
disampaikan, termasuk struktur usaha dan susunan manajemen
nya. Lebih jauh, laporan keuangan Alibaba tidak menjelaskan
aspek keuangan dari masing-masing anak perusahaannya,
termasuk Taobao dan AliPay yang menjadi kontributor pendapatan
terbesar bagi perusahaan. Hal ini merupakan salah satu data
penting bagi investor untuk meyakini prospek dan stabilitas usaha
Alibaba ke depan.
Selain itu, niat perusahaan untuk tercatat di bursa AS
ketimbang di bursa Hong Kong juga disinyalir menyulitkan in
vestor ataupun regulator pasar modal AS untuk melakukan
tuntutan hukum. Pasalnya, badan hukum Alibaba dibentuk di
Kepulauan Cayman, sehingga tunduk pada peraturan kepulauan
tersebut. Padahal Cayman dikenal sebagai wilayah yang memiliki
kelonggaran dalam aturan keuangan dan pajak. Hal tersebut
diungkapkan perseroan dalam dokumen yang diserahkannya
ke Securities and Exchange Commission (SEC) selaku regulator
bursa saham AS.
Pro dan kontra mewarnai keputusan investor. Namun perlu
dicermati, rekam jejak masa lalu pada perusahaan IPO hanya
gambaran untuk menilai perseroan. Yang terpenting, prospek
usaha sebagai dasar atas keyakinan investor. Upaya Alibaba
dalam memoles kinerjanya pada tahun 2013 adalah titik tolak
guna meyakinkan investor akan masa depan yang ditawarkannya.•

BOGOR – “Kita optimis da
pat capai target itu. Untuk
menc apai 2,2 juta boepd
tersebut, kami harus me
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Pojok Manajemen :
hasil produksi algeria
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ningkatkan produksi 4,5 kali
lipat dalam jangka waktu 12
tahun dan para direksi harus
super aktif untuk mengejar
aspirasi ini,” tegas Direktur
Hulu PT Pertamina (Persero)
Muhamad Husen, dalam
Workshop Media di Sentul,
Bogor, Rabu (15/5).
Keseriusan Pertamina
untuk mencapai target ter
sebut telah dibuktikan melalui
anak usahanya yaitu PT
Pertamina Hulu Energi ONWJ
yang telah berhasil mencatat
rekor produksi harian ter
tinggi pada penghujung bu
lan Maret lalu. PHE ONWJ
berhasil memproduksi minyak
sebesar 43.900 BOPD dan itu
menjadi angka tertinggi sejak
Pertamina menjadi operator

Sorot :
sertifikasi untuk
pengusaha spbu Pertamina
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blok ONWJ. “Ini menunjukkan
keandalan Pertamina dalam
mengoperasikan lapangan
migas lepas pantai,”katanya.
Untuk mencapai target
ters ebut, SVP Upstream
Planning and Operation Eva
luation Pertamina, Djohardi
Angga Kusuma mengatakan
produksi hulu 2014-2018,
diproyeksikan akan tumbuh
sebesar 7 persen dengan
beroperasinya beberapa
proyek utama, total investasi
yang dipersiapkan 2014-2018
sebesar 24 miliar dolar AS.
“Saat ini langkah strategis
yang tengah dilakukan hulu
dalam mencapai target 2014
adalah dengan mempercepat
projectization eksplorasi dan
monetisasi proyek, rencana

kerja operasi harus meng
gunakan data akurat dan
terkini untuk mendapatkan
hasil produksi yang direnca
nakan, implementasi penge
boran harus sesuai dengan
International Best Practice,
menggulangi decline rate,
produksi yang tinggi dan me
ningkatkan keandalan fasilitas
produksi untuk mengurangi
prod uction loss,” ungkap
Djohardi.
Sementara itu, terkait upa
ya mengambil alih blok yang
akan habis masa kontraknya
Husen menyatakan kesiapan
Pertamina mengelola blok
Mahakam. Sebagai Badan
Usaha Milik Negara, Husen
Bersambung ke halaman 16

Kiprah Anak Perusahaan :
pertagas niaga siapkan infrastruktur
jaringan gas di 27 kota
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Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat
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hasil produksi algeria
prioritas untuk domestik

Pengantar Redaksi :
Pertamina telah menyelesaikan proses akuisisi 100% saham
ConocoPhilips Algeria Ltd (COPAL) yang memiliki asset di Blok 405a
Algeria pada bulan November 2013 yang lalu. Akuisisi ini diyakini
akan membawa Pertamina ke era baru dimana Pertamina semakin
mengembangkan sayapnya di kancah global.
Kami pun menemui President ConocoPhillips Algeria Ltd.,
Djoko N. Imanhardjo di kantornya di Gedung Patra Jasa Lantai 1,
akhir April 2014.
Tolong jelaskan tentang ConocoPhillips Algeria. Ba
gaimana statusnya di dalam Pertamina? Akuisisi Pertamina
terhadap aset di Algeria dilakukan pada level company, bukan pada
level asset. Maksudnya, Pertamina membeli sebuah perusahaan
yang mempunyai aset lapangan produksi di Algeria. Jadi yang kita beli
adalah kepemilikan atas ConocoPhilips Algeria Ltd., atau disingkat
COPAL, dari pemilik sebelumnya Burlington Resources International
Holdings LLC, sebuah afiliasi dari ConocoPhilips International.
Karena kita sekarang memiliki company ini, maka manajemen
nya berubah kendali dari ConocoPhillips menjadi Pertamina. Para
pekerja utama diganti, atau statusnya akan berganti, dari pekerja
ConocoPhilips menjadi pekerja Pertamina.
COPAL punya 3 aset lapangan produksi, yang berada di Berkine
Basin, Central Sahara. Pertama, lapangan Menzel Lejmeh Nord
(MLN), kita sebagai operator dengan 65% share, partner Talisman.
Lapangan kedua, Ourhoud (OHD) Unit, kita punya 3,73%
share, partners Sonatrach (NOC Algeria), Cepsa, Talisman,
Anadarko, Maersk dan ENI. Lapangan ini termasuk kategori giant
field, dan merupakan lapangan terbesar di antara lapangan minyak
yang dioperasikan, atau ikut dimiliki, oleh perusahaan asing yang
beroperasi di Algeria.
Yang ketiga, lapangan El Merk (EMK), bisa dikatakan lapangan
brand new karena baru mulai berproduksi pada Mei 2013. Pertamina
punya share 16,9% dengan partners Sonatrach, Anadarko, Talisman,
ENI dan Maersk.
Dari tiga lapangan inilah Pertamina memperoleh produksi minyak.
Yang terbesar dari MLN yang kita operasikan. Sekitar separuh dari
produksi net-to-share COPAL berasal dari MLN, separuh lagi dari
OHD dan EMK. Pekerja kita mendekati 400 orang, termasuk kawankawan support, dengan posisi di MLN field, Hassi Messaoud (HMD)
base, yang keduanya di Sahara, Algiers office dan Patra Jasa. Dari
jumlah tersebut 51 orang adalah pekerja Pertamina rekrut internal
dan eksternal, 6 orang seconded Talisman. Selebihnya kawan-kawan
pekerja lokal dari Algeria, termasuk seconded Sonatrach, yang sudah
bekerja sejak kepemilikan sebelumnya. Jadi kita sekarang mengelola
pekerja multinationals.
Untuk saat ini, COPAL adalah anak perusahaan yang langsung
di bawah PT Pertamina (Persero). Kita menuliskannya sebagai
“ConocoPhillips Algeria Ltd., a wholly owned subsidiary of
Pertamina”, karena memang Pertamina adalah pemiliknya 100%.
Bagaimana dengan produksi Pertamina Algeria ini? Pro
duksi net-to-share COPAL, dalam 4 bulan ini, Januari 2014 sebesar
20.638 BOPD, Februari 22.396 BOPD, Maret 21.590 BOPD, April
21.547 BOPD. Produksi MLN dan OHD pada dasarnya stabil.
Produksi EMK masih kurang stabil karena ini lapangan baru, fasilitas
elektrik relatif belum stabil, tetapi performance-nya cukup bagus.
Apakah produksi ini semuanya dibawa ke Indonesia untuk
diolah disini, ataukah dijual ke pasar internasional? Ya, prioritas
ke Indonesia. Pengapalan minyak kita dari Algeria direncanakan
setiap dua bulan sekali. Pengapalan pertama oleh kawan-kawan

ISC dan Perkapalan, dilakukan di bulan Februari kemarin, sekitar
386 ribu barel, pengapalan kedua di bulan April 445 ribu barel. Yang
pertama sudah sampai di Balikpapan, pada Maret lalu. Yang kedua,
rencananya sampai ke tanah air pada akhir Mei ini, insya Allah. Jadi
pengapalan itu satu bulan pergi, satu bulan balik.
Jadi ini tujuannya untuk mendukung ketahanan migas
Indonesia itu? Itu big picture dari tujuan korporasi kita setiap
mengusulkan project international. Jadi kita memperoleh secara
langsung crude yang kita upayakan sendiri yang bisa diolah di
Indonesia.
Tidak setiap saat kilang kita schedule-nya sama dengan
schedule pengapalan. Dalam situasi ini maka kita harus siap juga
jual ke luar. Untuk itu kita kerjasama dengan PES untuk marketingnya. Kalau untuk direct, masuk ke kilang, kita kerja sama dengan
Integrated Supply Chain (ISC).
Apa pelajaran yang didapat dari Algeria ini? Pelajaran nomor
satu dari sisi milestone. Akuisisi aset di Algeria ini adalah akuisisi
lapangan produksi dengan operatorship pertama untuk Pertamina
di luar negeri. Operatorship kita di luar negeri sebelum ini adalah
blok eksplorasi, misalnya yang pernah kita lakukan di Iraq Western
Desert dan onshore-offshore Libya.
Pada saat kita memperoleh aset produksi, maka cadangan dan
produksinya bisa kita manfaatkan segera. Contohnya Algeria, closing
akuisisi November 2013, pengapalan minyak pertama Februari
2014 dan masuk Balikpapan Maret 2014. Manfaat dari visi Direktur
Utama kita yang memprioritaskan akuisisi lapangan produksi terbukti
nyata. Hal ini pun tepat guna, sesuai dengan keperluan negara kita.
Dinamika Pertamina mengikuti dinamika negara kita.
Melihat sebagai tantangan lebih pas dibanding melihat sebagai
kesulitan. Terutama karena kita memerlukan stamina dalam setiap
tahap akuisisi. Bisa dibilang, tidak ada sesuatu yang terkait dengan
akuisisi migas yang mudah. Migas adalah barang strategis,
jumlahnya sedikit, hanya sedikit pihak yang memiliki, sedikit pula
pihak yang perlu menjual, tetapi banyak pihak ingin memiliki. Karena
semua negara perlu energi.
Jadi proses pengembangan usaha kita, termasuk entry to
Algeria, pada dasarnya membutuhkan konsistensi, ketahanan,
kesabaran, karena proses yang memang menantang. Yang perlu
sangat kita miliki adalah kemampuan mempertahankan visi, dan
tahu apa yang akan dilakukan, “looking for production”, karena di
satu sisi, endorsement manajemen kita sudah kuat sekali saat ini.
Dukungan negara pun sangat kuat. Dalam kondisi rasio pro
duksi/konsumsi minyak negara kita sekarang ini, bagaimanapun kita
harus cari di luar. Tinggal caranya, mau beli crude di pasar dan impor,
atau berusaha beli cadangan di bawah-tanah dan produksikan. Yang
kedua lebih banyak manfaatnya. Jadi negara pun sudah lebih aware.
Saat ini banyak stakeholders kita yang tergerak membantu, mulai
KBRI sebagai unjung tombak kita di luar negeri, hingga berbagai
kementerian. Belum semua efektif memang, tapi ini kemajuan riil
yang layak disyukuri. Hal ini dulu-dulu tidak pernah kita jumpai, dan
sekarang terjadi. Banyak perubahan baik, katakan saja yang dalam
4-5 tahun terakhir ini terjadi, yang tidak pernah terjadi di 10-15
tahun yang lalu.
Jadi, resource nasional kita juga sudah bergerak maju ke
luar sana. Meskipun masih banyak juga yang mempertanyakan,
tetapi stakeholders utama sudah lebih paham situasi. Jadi angin
dorongannya, alhamdulillah, kuat sekali untuk hal ini. Tantangan
memang banyak, tapi perubahan baik juga tidak sedikit. Kita perlu
melihat bright sides agar mampu mempertahankan visi dan stamina
di antara tantangan yang ada.• URIP HERDIMAN K.

EDITORIAL

Bukan Mustahil
“Apa mungkin Pertamina bisa mencapai pro
duksi migas hingga 2,2 juta boepd pada tahun
2025? Apa mungkin menaikkan produksi hingga
4,5 kali lipat dalam waktu 12 tahun saja? Cari
minyak kan susah Pak !”
Pertanyaan tersebut selalu saja muncul setiap
kali jajaran Direksi dan manajemen Pertamina
memaparkan target produksi pada tahun 2025
kepada para stakeholders, termasuk wartawan.
Berat memang. Tetapi mewujudkan cita-cita
itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Tinggal
bagaimana perusahaan energi ini melakukan
berbagai upaya untuk mengejar target tersebut.
Seperti pepatah ‘banyak jalan menuju ke Roma’.
Menggapai cita-cita itu banyak caranya, banyak
jalan dan strateginya.
Direktur Hulu Pertamina, Muhamad Husen
dalam workshop bersama wartawan cetak dan
elektronik pada pekan lalu kembali menekankan
optimismenya meraih target itu. “Terus kalau
mustahil siapa lagi yang akan memproduksi
migas?” Sejenak hadirin terdiam. Benar juga, kata
sebagian insan media. BUMN energi itu, ya hanya
Pertamina. Kalau Pertamina yang menjadi andalan
bangsa ini dalam mewujudkan kemandirian energi
dianggap tidak mampu terus mau ke siapa lagi?
Karena itu, untuk mencapai target tadi, Perta
mina menerapkan berbagai strategi. Meningkatkan
produksi lapangan eksisting jelas terus dilakukan.
Lapangan tua, bukan menjadi alasan tak bisa
meningkatkan produksi. Banyak teknologi yang
bisa digunakan untuk mendongkrak produksi la
pangan ‘uzur’ itu.
Ada juga strategi meningkatkan produksi
dengan mengelola blok yang akan habis masa
kontraknya. Pertamina jelas akan mengelola 100%
blok Mahakam yang kontraknya habis pada akhir
2017. Mengajukan permohonan ke pemerintah,
jelas dilakukan berkali-kali. Tentu saja permohonan
pengelolaan itu juga harus disertai portfolio bukti
prestasi Pertamina dalam mengelola lapangan
migas yang diambil alih.
PHE ONWJ, sudah jelas menjadi bukti nyata
dari pengambilalihan pengelolaan lapangan lepas
pantai dari perusahaan asing oleh Pertamina.
Produksinya meningkat terus. Tahun ini, bahkan
mencatatkan produksi tertinggi, pada triwulan
pertama sebesar 43.900 bopd. “Masa minta
bekasnya saja susah banget sih,” begitu kata
Muhamad Husen di depan insan media. Jika sudah
di tangan, ada target dan teknologi yang akan
diterapkan untuk meningkatkan produksi.
Sembari menunggu restu pengelolaan blok
yang habis masa kontrak dari pemerintah,
Pertamina juga terus berekspansi ke luar negeri.
Blok di Algeria dan Irak itu menjadi bukti kita
mampu mengakuisisi lapangan di luar negeri.
Produksi Blok Algeria, bahkan sudah diolah di
kilang Balikpapan.
Akuisisi blok migas di luar negeri dapat
memperkuat kapabilitas dan daya saing Pertamina
sebagai NOC di masa mendatang, sekaligus
langkah konkret mendukung ketahanan energi
nasional. Setidaknya akuisisi menjadi amunisi
untuk meraih target produksi yang bisa menambah
candangan pasokan minyak mentah. Tentu saja
akuisisi diprioritaskan pada aset yang sudah
berproduksi atau dalam tahap pengembangan
dengan cadangan yang signifikan.
Jadi, berbagai cara yang sudah disusun untuk
menggapai cita-cita Pertamina tersebut, terus
dilakukan sampai detik ini. Maka sesuatu yang
berat, bukan mustahil bisa dicapai. Optimisme
Pertamina membangkitkan energi negeri ini, bukan
main-main. Tetapi sesuatu yang nyata dan kita
tunggu hasilnya nanti.•
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Menggadaikan Peran Pengawasan
Di sebuah negeri antah berantah,
terkisahlah sebuah Kampeni besar. Semua
orang kagum akan prestasi, sertifikasi dan
penghargaan yang diperoleh Kampeni
tersebut. Tidak pernah terlintas dalam
benak siapapun, dalam satu masa Kampeni
ini akan bangkrut. Karena Raja di negeri itu
sangat menjaga Kampeni ini dari serangan
manapun – terutama melindungi para jura
gannya, walaupun secara bisnis tidak total
dibela. Keuntungannya cukup luar biasa
untuk ukuran negeri itu. Di seantero jagad,
Kampeni ini juga punya nilai jual yang cukup
lumayan. Sebut saja nama Kampeni tersebut,
siapapun langsung percaya untuk bermitra.
Pokoknya top markotop lah, ujar rakyat di
negeri itu.
Namun, perlahan dan tanpa diduga,
Kampeni tersebut mulai menghadapi
kesulitan. Aksi panik mulai terjadi. Keputusan
tanpa akal sehat mulai dilakukan para
juragannya. Kewajiban (obligasi jatuh tempo)
banyak yang harus diselesaikan, piutang
banyak yang terabaikan, sementara bisnis
yang dilakukan tidak efisien dan Kampeni
kesulitan finansial. Kebocoran terjadi di
semua lini. Usaha/investasi yang dijalankan
tidak memberikan margin/return sesuai
harapan.
Juragan dan Pemerintahnya mulai
membuat keputusan menggunakan jurus
dewa mabuk melalui aksi yang tidak pernah
terpikirkan oleh buruh (baca : Pekerja) di
Kampeni itu. Para buruh juga tidak peduli
karena mereka sudah terlalu uenak selama
ini. Mereka tidak peka dengan apa yang
terjadi. Sibuk sendiri dan asyik dengan
rutinitas yang tidak jelas.
Jalan pintas untuk penyelamatan dila
kukan dengan melepas aset berharga. Unit
usaha yang paling laku mulai dilego murah
untuk menutup kewajiban. Satu persatu
aset dilepas di pasar loak dengan harga
yang sangat tidak wajar. Dalam kondisi
inipun, masih juga ada para juragan yang
memanfaatkan situasi dengan mengambil
keuntungan pribadi dari aksi jual murah ini.
Semua menjadi tidak peduli dan cari selamat
masing-masing.
Singkat cerita, akhirnya... tamatlah
riwayat Kampeni ini. Nama besarnya hanya
jadi dongeng dan dagelan anak cucu be
laka. Para buruhnya tidak jelas nasibnya.
Sementara para juragannya sudah terlanjur
kaya.
Ini sangat memprihatinkan. Namun
dari kisah ini, ternyata masih menyisakan
pelajaran menarik yang bisa diambil
hikmahnya. Penyebab utama dari semua ini
adalah lemahnya pengawasan. Departemen
Pengawasan tidak berjalan fungsinya alias
tergadaikan. Pegadaian dilakukan dengan
cara “menyelesaikan masalah dengan me
nimbun masalah”.
Beberapa catatan penting dari kehan
curan Kampeni ini dengan mengadaikan
pengawasan diantaranya adalah :
1. Banyak masalah yang disembunyi
kan dari hasil pengawasan. Departemen
ini tidak bertindak sebagaimana mestinya.
Mereka tumpul dan tidak berdaya, bahkan
tidak berintegritas. Kondisi ini juga dipicu
karena kehendak dari para juragannya yang

tidak ingin Kampeni punya masalah dan
diketahui oleh siapapun. Setiap masalah
yang mereka temukan disembunyikan
(diamankan) dengan berbagai dalih dan tipu
muslihat. Ini fenomena bara api yang tidak
disadari oleh Juragan dan Buruhnya.
Mereka yang punya integritas di
ancam, disingkirkan dan/atau dicopot.
Kerja baguspun jangan berharap dapat
promosi. Semua harus patuh titah juragan.
Demotivasi dan apatis terjadi pada Depar
temen pengawasan ini, bahkan juga
berimbas pada Departemen lainnya yang
menginginkan Kampeni ini tetap survive &
growth. Mereka betul-betul takut dan tidak
berdaya. Wibawa Departemen ini jatuh
ketitik nadir.
2. Pencoleng ada dimana-mana dan
mereka dilindungi. Hampir di semua sektor
tumbuh pencoleng. Mereka tidak peduli
dengan nasib Perusahaan. Mereka tumbuh
subur di semua level karena dilindungi oleh
para Juragannya. Khususnya jika pelakunya
berada di level atas. Tertangkap pun tidak
dikenakan sanksi tegas. Bahasa yang selalu

digunakan oleh para juragan, “kita bina dulu”
atau “toh uang yang mereka curi sudah
dikembalikan, nanti kalau berbuat lagi baru
dikenakan sanksi tegas”. Kondisi ini dibaca
oleh semua orang, sehingga pencolengan
marak dimana-mana menggerogoti asset,
pendapatan dan laba Kampeni.
Sayangnya mereka yang mengawasi
kinerja para juragan ini (maksudnya : Depar
temen Pengawasan) juga tidak peduli, atau
lebih pas dikatakan “tidak berdaya”.
3. Nepotisme menjadi-jadi. Feno
mena aji mumpung juga berlaku di Depar
temen Pengawasan. Banyak orang karena
kedekatan, saudara, utang budi atau karena
punya pengaruh di negeri ini dimasukan
lewat jalur khusus. Situasi ini tidak saja di
induk, tapi juga terjadi pada anak usaha.
Yang jadi persoalan, mereka yang masuk
tidak kompeten, integritas diragukan dan/
atau memliki sisi gelap. Namun dengan
perlakuan khusus mereka bisa eksis
bahkan sukses menduduki posisi kunci di
Departemen ini. Fenomena pembersihan
menggunakan sapu kotor terjadi disini.
Mereka yang kompeten dan berintegritas
disingkirkan. Ini menjadi faktor utama se
hingga buruh di Departemen pengawasan
ini menjadi tidak peduli. Yang tumbuh subur
justru para sycophant.
4. Risiko besar “big fish” tidak terdetect, dibiarkan dan tidak dikawal.

Departemen ini tidak smart/jeli melakukan
pengawasan. Banyak risiko besar dengan
pengendalian internal lemah, tapi dibiarkan.
Sebagai contoh, pengelolaan yang baik
terhadap pinjaman “hutang” tidak pernah
dievaluasi dan diawasi. Para juragan
menyembunyikan ketidaksesuaian atau
kegagalan penggunaan dana hutang. Yang
mereka ungkap hanya kebanggaan atas
keberhasilan karena dipercaya mendapatkan
hutangan. Mereka marah jika ada yang
ingin mengutak-atik pengelolaan pinjaman
tersebut.
Ini terbukti rawan. Penggunaan yang
tidak jelas atau fail, dapat mengancam
nasib Kampeni dimasa depan. Dampaknya
memang tidak dirasakan oleh generasi saat
itu, tapi mereka yang masih mengabdi pada 5
s.d 15 tahun ke depan akan menerima beban
berat ini. Kegagalan tersebut ternyata juga
menghancurkan sendi perekonomian negeri.
Belum lagi untuk masalah lainnya se
perti penjualan – pembelian – kerjasama
pengelolaan aset yang tidak dikaji se
cara komprehensif. Juga investasi dan
akuisisi yang tidak menghasilkan return
sesuai harapan. Termasuk kebocoran pen
distribusian bahan baku dan produk. Miss
manajemen dalam pengangkutan, baik
laut maupun darat sehingga banyak terjadi
lossess dan in-efisiensi. Pengadaan barang
& jasa tidak transparan dan dengan aroma
yang kental KKN. Arus transaksi dan uang
masuk tidak menjadi perhatian serta masih
banyak kelemahan lainnya.
5. Sense of cost conciousness dan
radar Pegawas lemah. Ini merupakan buah
dari seluruh kondisi di atas. Mereka yang
di Departemen Pengawasan sudah tidak
lagi peka terhadap maraknya in-efisiensi
dan lemahnya kesadaran akan biaya.
Mereka harusnya menjadi role model, tapi
malah kontradiktif. Mereka tetap dengan
kemewahan yang ada tanpa menyadari
Perusahaan kesulitan finansial. Sensitivitas,
intuisi dan insting para Pengawas tidak
bekerja lagi. Radar pengawasan lemah
sehingga tidak peka dengan apa yang terjadi
dan mengancam nasib Perusahaan.
Mereka bekerja hanya sekedar me
menuhi kehadiran, setor muka dan berupaya
juragan tidak terusik. Kondisi ini bisa jadi
diciptakan atau ada pesanan dari pihak-pihak
tertentu untuk melemahkan Departemen
Pengawasan dan ingin Kampeni ini hancur
serta mendapatkan keuntungan dari situasi
ini. Wallahualam...
Sangat nyata... dengan lemahnya Depar
temen Pengawasan dan tidak pedulinya para
Juragan terhadap departemen ini, tidak saja
bernasib terhadap fungsi pengawasan. Tapi
kondisi ini secara perlahan namun pasti, akan
berakibat kepada nasib Kampeni secara
menyeluruh. Ini yang sering kali tidak disadari
oleh para Juragan. Atau justru memang ini
yang diinginkan...?
Hal lainnya, jangan pernah percayakan
urusan penting kepada bukan ahlinya.
Tunggulah kehancuran. Now... adakah yang
peduli akan hal ini? Dan bagaimana sikap
para Juragan yang memimpin Kampeni ini?
*) penulis saat ini sedang menyelesaikan program Magister Hukum)
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JAKARTA (Koran Tempo) – Menteri BUMN
Dahlan Iskan memastikan PT Perusahaan Gas
Negara (persero) Tbk tidak akan mengakuisisi
PT Pertamina Gas, anak usaha PT Pertamina
(Persero). “Saya melihat tidak ada urgensinya
lagi menyatukan Pertagas dan PGN,” katanya.
Menurut Dahlan, alasan tersebut didasari situasi
kedua perusahaan yang sudah sepaham dalam
sinergi bisnis gas. PGN dan Pertagas juga telah
berjanji bakal bersaing secara sehat.

kelebihan 18 kargo lng segera
diekspor

JAKARTA (Media Indonesia) – Pemerintah
akan segera mengekspor kelebihan produksi
gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) yang
tidak terserap di dalam negeri sebanyak 18
kargo. Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas J.
Widjonarko mengatakan, pihaknya harus segera
mencari pembeli untuk kelebihan kargo gas
tersebut. “Sudah harus ada kepastian ekspor pada
2014. produksi gas tidak bisa dihentikan, bakal
merusak reservoir. Sedangkan domestik tidak bisa
menyerapnya,” ujarnya. Karena itu, pihaknya akan
segera meminta persetujuan alokasi ekspor LNG
ke Menteri ESDM. Widjonarko berharap mendapat
harga ekspor kelebihan kargo LNG tersebut di atas
US$ 14 per juta Britis Thermal Unit (mmbtu). “Kami
akan mencari harga yang optimal di tengah waktu
yang sempit ini,” katanya.

elnusa bagikan dividen 50 persen
laba bersih

JAKARTA (Kompas) – Rapat Umum Pemagang
Saham (RUPS) PT Elnusa Tbk sepakat membagikan
dividen tunai kepada seluruh pemegang sahamnya
sebesar 50 persen dari total laba bersih atau
senilai Rp 119 miliar. Ini merupakan pembagian
dividen terbesar yang pernah dilakukan Elnusa.
Sekretaris Perusahaan PT Elnusa Tbk Fajrah Usma
mengatakan, laba bersih perusahaan mencatatkan
laba bersih pada tahun 2013 sebsar Rp 238 miliar,
atau naik 86 persen dari tahun sebelumnya. Posisi
kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional
pun meningkat 42 persen menjadi Rp 1,3 triliun,
sedangkan posisi setara kas naik 40 persen
menjadi Rp 753 miliar per 2013. Ia mengatakan,
dari laba bersi tersebut sebanyak 50 persen atau
Rp 119,03 miliar akan dibagi-bagikan kepada
seluruh pemegang saham..•RIANTI

Tekan Subsidi, Ayo Bangun Negeri
Jakarta – Total subsidi
energi selama 9 tahun terakhir
tercatat mencapai Rp1476,21
triliun. Angka itu seharusnya
dapat digunakan untuk mem
bangun berbagai infrastruktur
untuk ekonomi Indonesia
yang lebih baik, salah satunya
seperti pembangunan kilangkilang baru, perbaikan jalur
dan sarana transportasi.
Hal tersebut disampaikan
oleh Media Manajer Perta
m i n a A d i a t m a S a rd j i t o ,
dalam acara bertajuk “Forum
Dialog, Memperkuat Rasa
Nasionalisme Konsumen
di Era Globalisasi dan Pola
Konsumsi Berkelanjutan,”
yang digelar oleh YLKI
(Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia), di Hotel Cempaka,
Jakarta, Sabtu (12/4).
Dalam acara yang diha
diri oleh para peserta yang
notabene adalah konsumen
Indonesia, Adiatma Sardjito
menjadi pembicara, bersama

Pengurus Harian YLKI, Tulus
Abadi, dan Dyna Herlina
Dosen Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Yogyakarta.
Lebih lanjut Adiatma
mengatakan, nilai nominal
subsidi yang digelontorkan
oleh pemerintah untuk BBM
dalam setahun mencapai
Rp 300 triliun. Dana tersebut
setara dengan pembangunan
66 unit international airport
sekelas Kualanamu.
“Kalau kita sadar, bahwa
membeli Premium, sama
dengan pemerintah memberi
kita uang Rp 4.000, uang itu
adalah APBN. Seharusnya
uang itu bisa untuk dibangun
infrastruktur, namun ini untuk
subsidi BBM,”kata Adiatma.
Pembangunan berbagai
infrastruktur bisa dilakukan
seandainya masyarakat
mau berdisiplin beralih ke
transportasi massal. Jika ini
terjadi maka, cita-cita pem
bangunan ekonomi Indonesia

Yogyakarta - Antusiasme
besar ditunjukkan oleh
ratusan pengusaha SPBU di
wilayah DIY, Surakarta, dan
Kedu pada saat mengikuti
acara Sertifikasi Pengusaha
SPBU wilayah Marketing
Branch DIY dan Surakarta
yang digelar di Hotel Inna
Garuda Yogyakarta, pada
Rabu (2/4).
Acara Sertifikasi Pengu
saha SPBU yang merupakan
proyek percontohan na
sional tersebut dibuka oleh
Marketing Branch Manager
DIY & Surakarta Freddy

Anwar. Kota Yogyakarta me
rupakan tempat kedua pelak
sanaan kegiatan Sertifikasi
Pengusaha SPBU setelah
sebelumnya dilaksanakan di
kota Bandung.
Menurut Freddy Anwar,
kegiatan ini ditujukan kepada
para pengusaha SPBU untuk
memberikan pemahaman
lebih luas terkait aspekaspek dalam Pemasaran
BBM di SPBU seperti ‘Pasti
Pas’, pera turan-peraturan
baru, margin baru, HSSE,
hingga aspek teknis.
Sementara Ast. Manager

Foto : RU II

suatu masalah yang ada di
lingkungan kerjanya.
“Forum CIP ini merupakan
upaya pengembangan SDM,
untuk membentuk pe
kerja agar lebih inovatif dan
kreatif. Kami menggali ideide cemerlang pekerja dan
mengimplementasikan inovasi
tersebut,” ujar Koordinator
Pelaksana CIP, Teguh dari
Quality Manajemen.
“Sekecil apapun inovasi

Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito menjelaskan pentingnya masyarakat
Indonesia lepas dari subsidi BBM agar dapat memaksimalkan pembangunan
bangsa di bidang yang lain.

tidak mustahil akan terealisasi.
Termasuk beberapa rencana
pembangunan seperti pem
bangunan kilang-kilang
baru, pembangunan jalur
kereta super cepat Shin
kansen Sumatera Jawa,
pembangunan Trans Suma
tera-Java Highway, dan
Sunda-Bali Bridge.
Hal serupa juga disam
paikan oleh Pengurus Harian

YLKI, Tulus Abadi, yang
mengatakan bahwa ma
syarakat Indonesia boros dan
manja, dimana tergantung
pada barang impor. “Sedikitsedikit impor. Tahun ini 47 juta
KL. Angka ini akan naik terus
jika tidak dikendalikan.Oleh
karenanya, kalau masih bisa
naik kendaraan umum ya pilih
itu saja. Lebih hemat,” kata
Tulus.•SAHRUL

Sertifikasi Pengusaha SPBU Pertamina

Forum Presentasi CIP RU II 2014
DU M AI - R U I I D u m a i
menggelar Presentasi Con
tinuous Improvement Program
(CIP) 2014. Sebanyak 20
gugus dari berbagai Fungsi
dan Bagian mengikuti Pre
sentasi CIP selama dua hari,
(22-23/4), di Gedung Diklat
Banglat.
Di hadapan juri, setiap
gugus menjelaskan ide
kreatif, solusi dan berbagai
metode perbaikan, atas
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Foto : ADITYO

menteri bumn pastikan pgn batal
akuisisi pertagas
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yang kita lakukan, amat besar
manfaatnya untuk kita dan
perusahaan,” katanya.
Juri yang terlibat dalam

presentasi CIP 2014 ini, yaitu
Amrizal, T. Rubiah, Sunardi,
Indra Buana, Emri Roza, dan
Mecky Ombeng.• RU II

Foto : MOR IV

RESUME
PEKAN INI

Channel Improvement Win
drian Kurniawan menyam
paikan, acara ini dilak
sanakan guna meningkatkan
pengetahuan men genai
manajemen SPBU sampai
hal-hal teknis lapangan. Win
drian juga mengimbau pe
ngusaha SPBU agar lebih
turun ke lapangan untuk
mengetahui kondisi riil.
Jalannya acara berlang
sung dinamis dengan ko
munikasi dua arah. Segmen
tanya jawab yang diberikan
kepada pengusaha SP
B U setiap akh ir m ateri
pun langsung dijawab dan
ditanggapi oleh narasumber.
Para pengusaha SPBU
yang hadir mendapatkan
sertifikat yang akan ditan

datangani oleh Direktur Pe
masaran & Niaga Pertamina.
Ke depan, sertifikasi pe
ngusaha SPBU akan menjadi
suatu persyaratan wajib bagi
setiap SPBU baru yang akan
beroperasi.
Seusai acara, tanggapan
positif dilontarkan oleh se
genap pengusaha SPBU
mengenai acara ini dan be
berapa pun secara spontan
juga menyampaikan bahwa
selama ini belum menjalankan
fungsi secara optimal sebagai
pengusaha SPBU.
Dengan adanya kegiatan
ini, semakin menambah pe
mahaman para pemilik SPBU
untuk menjadi pengusaha
SPBU yang lebih baik ke de
pannya.•MOR IV
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Meningkatkan Jiwa
Nasionalisme Insan Pers
BANDUNG - Sebagai upaya meningkatkan
pemahaman insan media terhadap peran Pertamina
dalam menjaga ketahanan energi nasional,
Refinery Unit VI Balongan menyelenggarakan
press gathering yang diikuti 40 wartawan media
lokal maupun nasional. Acara yang berlangsung di
Grand Hotel Lembang, Bandung pada Sabtu dan
Minggu (12-13/4) ini merupakan agenda tahunan
Public Relations RU VI yang juga merupakan
upaya dalam menciptakan sinergi antara media
dan perusahaan.
“Selain menjadi momen untuk menjalin
keakraban, acara ini juga merupakan media yang
strategis untuk menjelaskan tugas dan fungsi
Pertamina dalam menjaga Ketahanan Energi
Nasional kepada insan pers,” ungkap General
Affairs Manager RU VI, Hendra T.P. Nasution di
sela-sela acara.
Selain General Affairs Manager yang
memaparkan tentang Kilang RU VI, hadir pula
sebagai pembicara Vice President Corporate
Communication PT Pertamina (Persero), Ali
Mundakir dan Presiden Federasi Serikat Pekerja
Pertamina Bersatu (FSPPB), Ugan Gandar.
Dalam presentasinya, Ali Mundakir menyam
paikan, Pertamina memiliki peran yang sangat
penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Indonesia yang pada beberapa dekade lalu
memiliki cadangan minyak bumi yang melimpah,
sekarang sudah harus memutar otak dalam
memenuhi kebutuhan energi nasional. “Namun
demikian, dengan komitmen yang kuat, Pertamina
senantiasa melakukan strategi dan inovasi baru
dalam menjaga ketahanan energi nasional,
termasuk di dalamnya upaya optimalisasi energi
alternatif, seperti panas bumi,” tambah Ali di selasela presentasinya.
Sementara Presiden FSPPB, Ugan Gandar
mencoba menumbuhkan jiwa nasionalisme
insan pers melalui materi wawasan kebangsaan
yang salah satunya mengkritisi bisnis energi
di Indonesia yang sepatutnya lebih berpihak
kepada anak bangsa. Dalam paparannya, Ugan
menambahkan, FSPPB sebagai organisasi yang
membawahi serikat pekerja Pertamina yang
tersebar di berbagai unit operasi telah secara
konsisten memperjuangkan eksistensi anak
bangsa di tengah maraknya persaingan industri
energi nasional melalui berbagai macam kegiatan.
Serangkaian program edukasi ke universitasuniversitas, jajak pendapat dengan instansi
pemerintahan terkait sudah pernah dilaksanakan.
Ke depannya, Ugan mengajak insan media untuk
ambil bagian dalam upaya FSPPB tersebut sesuai
dengan fungsi wartawan dalam menyiarkan berita
kepada masyarakat.•RU VI

Kantor Pusat Pertamina,
Senin (21/4).
Lebih lanjut Gigih me
n g a ta k a n d a r i b e r b a g a i
wilayah yang masuk kategori
konversi minyak tanah ke
Elpiji, hanya tersisa wilayah
Ambon, Papua, Kalimantan
Timur, Sumbawa yang belum
dilakukan konversi. Wilayah
lain dari Aceh ke Jawa dan
daerah lainnya sudah masuk
wilayah yang telah dilakukan
konversi ke Elpiji. Hal ter
sebut dikarenakan wilayah
Indonesia Timur belum ada
infrastruktur yang memadai
untuk dilakukan konversi.
“Infrastruktur Pertamina
yang ada di daerah tersebut
belum ada sehingga dikha
watirkan kalau kita paksakan
konversi ke daerah yang
belum siap infrastrukturnya
maka security off supply
energi juga akan terganggu
dan tidak efisien,” tegasnya.

Foto : ADITYO

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir
menjadi salah satu pembicara pada press gathering RU VI.

JAKARTA – Tahun 2014 men
jadi tahun terakhir program
Konversi Minyak Tanah ke
Elpiji sejak tahun 2007. Pe
merintah menargetkan kon
versi minyak tanah ke Elpiji 3
kg sebanyak 58 juta kepala
keluarga (KK).
VP Domestic Gas Perta
mina, Gigih Wahyu Hari
Irianto mengatakan, program
konversi minyak tanah ke
Elpiji 3 Kilogram yang berjalan
selama 7 tahun mampu
menghemat subsidi bahan
bakar sebesar Rp115,6 triliun
dari 2007 hingga Maret 2014
ini.
“Rencananya, pada tahun
2014 ini akan dilakukan
konversi minimum sekitar
2,3 juta paket Elpiji 3 kg.
Dengan penambahan ini
maka 2014 adalah tahun
terakhir dilakukannya konversi
di semua wilayah Indonesia,”
ungkap Gigih di Media Center

VP Domestic Gas Pertamina Gigih Wahyu Hari Irianto menjelaskan tentang
perkembangan program konversi Elpiji 3 kg kepada insan pers.

Gigih kembali meyakinkan
program konversi akan ber
henti di tahun 2014. Jika
pun akan dilakukan konversi
dengan mekanisme atas
permintaan daerah masingmasing sehingga tidak bersifat
nasional juga tergantung
dengan kesiapan infrastruktur
daerah masing-masing untuk
dilakukan konversi.

Sebelum tahun 2007
kuota minyak tanah sekitar
12 juta kl dan sekarang APBN
2014 kurang dari 1 juta kl.
Hal ini menunjukkan proses
konversi berjalan dengan baik
dan masyarakat menyambut
dengan positif dan pemerintah
juga memperoleh manfaat
dari program konversi ini.•IRLI

Career Counseling Day di Balikpapan
BALIKPAPAN - Balikpapan
menjadi daerah unit ope
rasi pertama Pertamina
yang menjadi tuan rumah
C a re e r C o u n s e l i n g D a y
2014. Program yang dise
lenggarakan atas kerja sama
HR Refinery Unit (RU) V
dan Marketing Operation
Region (MOR) VI tersebut
berlangsung pada 28-29 April
2014 di Main Hall Banua
Patra, Balikpapan. Dukungan
HR Pertamina ditunjukkan
dengan kehadiran Direktur
SDM Evita Tagor beserta HR
Refinery Manager, Amirsyal
Umar dan HR M&T Manager
Alex Zulkarnaen.
Sebagai Unit Operasi per
tama yang mendapat ke
sempatan sebagai tuan rumah,
GM RU V Achmad Fathoni
Mahmud juga mengutarakan
pentingnya aspek pembinaan
dalam mencapai visi dan
misi perusahaan. “Kami
berharap acara ini dapat
menjadi akselerator atau kunci
percepatan perusahaan untuk
mencapai high performance
organization. Ini tak lepas
dari tanggung jawab RU V
untuk melayani kebutuhan
energi khususnya di wilayah
Balikpapan dan Indonesia

Foto : ROMI ARIEF PRIYATIN

Foto : ADITYO

Konversi Minyak Tanah ke Elpiji Hemat
Subsidi Rp 115,6 Triliun

Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor mendengarkan penjelasan mengenai pembinaan SDM di Pertamina Balikpapan.

Timur,” ujar Achmad Fathoni.
Evita Tagor mengu ng
kapkan, tanggung jaw ab
pembinaan berada di tangan
insan Pertamina dan mem
butuhkan upaya sinergis
antara fungsi HR maupun
para leader.
“Pembinaan penting agar
insan Pertamina memiliki
ruang untuk berinovasi.
Maka, sinergi peran antara HR
dan leader perlu diciptakan.
HR melakukan pembinaan,
sementara leader menjadi
pusat informasi karena se

sungg uhnya para leader
lah yang paling mengenal
karyawannya,” ujar Evita.
Evita pun optimis dengan
potensi inovasi yang dimiliki
insan Pertamina karena SDM
terus melakukan peningkatan
mutu dimulai dari proses
rekrutmen.
Gelaran yang sebelumnya
diadakan di Kantor Pusat
Pertamina tersebut menjadi
program pembinaan SDM
dengan menghadirkan booth
konsultasi serta talkshow
karier oleh Rene Suhardono.

Booth yang dibuka antara
lain graphology, employee
assistance program serta
internal counselour booth.
Artinya, cakupan pembinaan
membahas career planning,
Individual Development Plan
(IDP), Assessment Centre &
Career Path hingga membantu
pekerja dan keluarga terkait
produktivitas kerja.
Program ini diharapkan
dapat menyokong strategi
HR untuk memberikan pem
binaan terbaik bagi insan
Pertamina.•Keishkara HP
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JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan pela
yanan kesehatan dan meringankan rasa sakit yang
diderita oleh pasien penderita Kanker, Rumah
Sakit Pertamina Pusat (RSPP) membentuk Tim
Hospice dan Paliative Care. Pembentukan tim
tersebut sebagai bagian dari program Corporate
Sosial Responsibility (CSR) PT Pertamina Bina
Medika yang tidak mementingkan keuntungan
namun sebagai suatu yang bertujuan sosial.
“Keberadaan Tim Hospice dan Paliative Care
ini positif sekali karena sangat membawa manfaat
bagi penderita kanker yang memiliki risiko tinggi.
Saya sangat apresiasi sekali dengan organisasi
seperti ini yang menyediakan pelayanan medis
secara menyeluruh dan memberikan dukungan
sosial, emosional, spiritual dengan maksud
untuk meringankan rasa sakit pada pasien dan
keluarga serta memberikan kenyamanan bagi
pasien,” ujar Direktur Utama PT Pertamedika,
Dr. Mardjo Soebiandono, Sp.B, dalam Seminar
“Pengendalian Pelayanan Paliatif” Tim Hospice
& Paliative Care RSPP di Aula GRaha RSPP,
Rabu (30/4).
Tim Hospice dan Paliative Care RSPP terdiri
dari para tim dokter aktif, dokter pensiunan,
suster dan para relawan yang mayoritas adalah
Survivor yaitu mantan pasien penderita kanker
yang telah sembuh.
Dengan terbentuknya Tim Hospice & Paliative
Care di RSPP, Mardjo mengimbau agar di seluruh
unit rumah sakit Pertamedika menyisihkan
sebagian hasil dari keuntungan perusahaan untuk
membentuk Tim Hospice & Paliative Care sebagai
wujud kepedulian sosial dalam kesehatan. Mardjo
menilai walaupun organisasi tersebut bersifat non
profit namun sangatlah bermanfaat besar bagi
kualitas kehidupan terbaik bagi penderita Kanker.
“Jika memang si pasien butuh terapi kita akan
berikan terapi melalui tim Tim Hospice & Paliative
Care. Banyak penderita kanker yang bisa sembuh
karena memiliki semangat dan keyakinan bahwa
dia bisa sembuh maka dia akan sembuh. Melaui
organisasi inilah kita lakukan hal seperti itu,” lanjut
Mardjo.•IRLI

Jakarta Pusat.
“Hal ini juga sebagai
perwujudan terima kasih
kami kepada jajaran Satlantas
yang telah mencurahkan
tenaga dan pikirannya dalam
mengatur lalu lintas dan
membantu kemudahan bagi
masyarakat pengguna jalan,
termasuk dalam menjaga
ketertiban lalu lintas di area
Kantor Pusat Pertamina,”
ujar Heri.
Kompol Herman menyam
but baik bantuan yang diberi
kan oleh Pertamina. Me
nurutnya, bantuan tersebut
sangatlah bermanfaat bagi
Satlantas Jakarta Pusat dalam
memberikan kemudahan para
petugas untuk mengatur lalu
lintas.
“Kami asumsikan 1 barrier

Foto : WAHYU

RSPP Bentuk Tim Hospice
dan Paliative Care

JAKARTA – Dalam rangka
memudahkan petugas Satuan
Lalu Lintas Polres Jakarta
Pusat, PT Pertamina (Persero)
memberikan sumbangan
berupa 100 unit water barrier
dan 100 unit traffic cone. Serah
terima yang berlangsung
di Lantai Ground Kantor
Pusat Pertamina, Jumat
(9/5) dilakukan oleh Asisten
Manager Code Pertamina,
Heri Parwanto kepada Wakil
Kasatlantas Jakarta Pusat,
Kompol Herman.
Heri Parwanto mengata
kan bahwa fasilitas lalu lintas
yang diberikan oleh Pertamina
ini sebagai bukti peran serta
Pertamina terhadap kinerja
Satlantas dalam mendukung
kelancaran lalu lintas di jalan
raya, khususnya wilayah

Asisten Manager Code Pertamina, Heri Parwanto secara simbolis menyerahkan
water barrier dan traffic cone kepada Wakil Kasatlantas Jakarta Pusat,Kompol
Herman.

ini mewakili 1 petugas lantas
kami, begitu bermanfaatnya
bantuan ini yang bisa
mengurangi jumlah petugas
Lantas yang tadinya harus 20

orang, namun dengan alat ini
meminimalkan tenaga lantas
bisa menjadi 10 petugas,” ujar
Kompol Herman.• EGHA

Posyandu Andal di Ring 1 Pertamina Retail
Jakarta – PT. Pertamina

Hal yang sama disampai

Retail bekerjasama dengan

kan dr. Duta Liana. “Upskilling

PT. Pertamina Bina Medika

ini diharapkan bisa lebih

menggelar program Pelatihan

optimal dalam meningkatkan

dan Upskilling Kader Posyan

daya kesehatan. Mengingat

du, pada 6-7 April 2014.

para ibu tersebut merupakan

Acara yang diadakan di
RSPP ini melibatkan 30 kader

ujung tombak dalam kese
hatan balitanya,” tegasnya.

posyandu di sekitar wilayah

Dalam pelatihan ini para

operasi atau SPBU Pertamina

peserta diberikan materi yang

Retail. Corporate Secretary

bentuknya tidak hanya fisik,

Pertamina Retail Ivan Asmara

melainkan juga penyuluhan

mengungkapkan, program

serta praktik langsung.

yang digelar untuk kedua

Mereka juga diberikan alat

Salah satu peserta , Latifa,

kali ikut kaderisasi seperti

kalinya ini diharapkan bisa

praktik lapangan secara

mengaku sangat antusias

ini. Saya sangat interest,

memberikan manfaat bagi

cuma-cuma.

dengan pelatihan ini. Terlebih

karena saya sebagai RW

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Fasilitas untuk Satlantas Jakarta Pusat

Hari pertama, peserta

dirinya tengah merintis ke

merasa harus telibat. Apalagi

“Program ini diharapkan

mendapatkan materi dari

pen gurusan posyandu di

banyak kendala yang tengah

bisa menambah ilmu dan

beberapa mentor seperti,

daerahnya, yakni Posyandu

kami hadapi di posyandu

wawasan kader posyandu

dr. Ihsan Wardawati, Bidan

Taman royal, Tangerang, yang

kami, baik fasilitas maupun

sehingga bisa dipraktikkan

Indah, serta Bidan Lenny

usianya baru 3 bulan.

pengalaman,”ungkap La

dengan baik,” kata Ivan.

dan Lis.

kesehatan ibu dan anak.

“Saya baru pertama

tifa.•IRLI

JAKARTA – Sebanyak lima
pesepakbola Pertamina
Soccer School U18 dilepas
untuk mengikuti Pemusatan
Latihan atau Training Cen
ter (TC) di Lapangan Se
pakbola Ciracas dalam
rangka persiapan mengikuti
Kejuaraan 42th Asian Shools
Football Championships di
Solo, Jawa Tengah.
Atlet yang terseleksi

sebagai tim Sepakbola U
18 Indonesia akan dibe
rangkatkan ke Solo pada 4
sampai 14 Juni 2014 untuk
mengikuti kejuaraan. “Tahun
lalu Pertamina Soccer School
mencalonkan dua anak yang
masuk timnas usia pelajar,
kali ini kami mencalonkan
lima anak yang sudah masuk
seleksi,” ungkap Wahyudin
Akbar, Wakil Direktur Eksekutif

Pertamina Foundation, saat
ditemui di Pertamina Learning
Center, Simprug, Senin, (5/5).
Menurut Wahyudin ke
giatan TC ini ditinjau melalui
la t iha n se ha r i-ha r i pa r a
pem ain berupa statistik,
serta data pemain. Lebih
lanjut, jelas dia, pihak PSSI
selalu memantau melalui
setiap pertandingan untuk
mengetahui kemampuan para

individu. Untuk itu, dirinya
berharap agar anak didiknya
bisa turut berperan di tim
nasional Indonesia.
Mereka yang bakal men
jalani TC tersebut yaitu, Yusuf
Ohe (Central Defender), Bagus
(Kiper), Anggun (Bek Kiri),
Oka Dwi (Bek Kanan), dan
Resa Erlangga (Gelandang
Bertahan).•EGHA

Foto : ADITYO

Lima Pemain Pertamina Soccer U18 Ikuti Training Center
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CILACAP - Refinery Unit (RU) IV Cilacap melalui
program Corporate Social Responsibility (CSR)
2014 melaksanakan kegiatan penyelamatan
lahan kritis melalui gerakan menanam pohon.
Kegiatan yang termasuk dalam program
Pertamina Menabung 100 juta pohon ini
dilaksanakan bekerja sama dengan instansi
pendidikan seperti sekolah dan perguruan
tinggi yang ada di Kabupaten Cilacap.
Salah satunya dengan mahasiswa Institut
Agama Islam Imam Al Ghozali (IAIIG) Cilacap
yang sedang melaksanakan kegiatan Kuliah
Kerja Nyata (KKN) di Desa Karangtawang
Kecamatan Nusa Wungu Cilacap.
Kegiatan ini digelar pada 16 April 2014
diawali dengan sosialisasi program Pertamina
Menabung 100 juta pohon di pendopo Desa
Karangtawang yang dihadiri oleh CSR Officer
RU IV Aditya Nugrahadi, Relations Officer
Tusin Wibowo, Kepala Desa Karangtawang
Sadir S.Pd SD, Mahasiswa IAIIG dan warga
masyarakat Desa Karang Tawang.
Kepala Desa Karangtawang Sadir S.Pd
SD menyambut baik kegiatan penghijauan
tersebut. Selama ini, masyarakat desanya su
dah sangat peduli dengan lingkungan. “Nyong
Nandur, Kiye Nggo Agan Nyong Dewek (saya
menanam ini untuk kebutuhan saya sendiri),”
ujarnya menirukan perkataan warga. Lebih
jauh, Kepala Desa menyebutkan warganya
lebih tertarik untuk menanam pohon buah di
sekitar rumahnya.
Hal senada juga disampaikan oleh CSR
Officer Aditya Nugrahadi yang mengajak
kepada warga untuk menanam pohon sesuai
dengan kebutuhan. “Pertamina bahu membahu
dengan semua komponen masyarakat untuk
terus mengurangi lahan kritis dengan jalan
menanam pohon,” ujarnya.
Aditya menerangkan, sampai dengan
2013, Pertamina sudah menanam 76 juta
Pohon, sedangkan untuk RU IV Cilacap sudah
menanam sekitar 500 ribu pohon di Kabupaten
Cilacap. Diharapkan pada tahun 2015 nanti
100 juta pohon tersebut mampu menyerap
300 juta ton karbon.
Pada kesempatan ini, RU IV memberikan
500 bibit pohon berupa pohon buah dan
pohon kayu-kayuan. Bantuan diserahkan
secara simbolis oleh CSR Officer dan diterima
oleh Kepala Desa Karang Tawang. Selanjutnya
pohon tersebut ditanam di area publik seperti
sekitar lapangan desa, sekitar sekolah PAUD
dan di sekitar perumahan warga.
Sarpan, salah satu penerima bantuan
pohon sangat senang menanam pohon. “Selain
buahnya dapat menjadi sumber kehidupan,
dengan menanam pohon rumah kami juga
menjadi teduh dan nyaman,” tuturnya.•RU IV

Foto : PRIYO

RU IV Inisiasi Gerakan
Tanam Pohon di Desa
Karangtawang

JAKARTA – Sebagai buah
kerja sama antara PT
Pertamina (Persero) dengan
Kostrad TNI AD, Masjid
A s - S y u h a d a d i re s m i k a n
setelah rampung direnovasi.
Peresmian secara simbolis
dilakukan oleh Direktur Peren
canaan Invest dan Manajemen
Resiko, M Afdal Bahaudin
dan Kepala Staf Komando
Cadangan Strategis Angkatan
Darat (Kaskostrad), Mayjen
TNI Indra Hidayat, pada (9/5).
Menurut Ifki, pemberian
bantuan dana CSR terhadap
pembangunan masjid milik
Markas Kostrad (Makostrad)
ini, memiliki arti penting se
bagai wujud kepedulian
t e r h ad a p k e m a n u s i a a n .
Utam anya dalam menjalin
silaturahmi antara Kostrad
dan Pertamina. “Untuk itu
diharapkan bisa memberikan
kekhusyuan bagi yang ikut
beribadah di masjid ini,”
ungkapnya.
Kaskostrad Mayjen TNI
Indra Hidayat menyampaikan

Direktur PIMR Pertamina M. Afdal Bahaudin dan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kakostrad),
Mayjen TNI Indra Hidayat foto bersama setelah menandatangani prasasti peresmian Masjid As-Syuhada Makostrad.

apresiasinya atas bantuan
yang diberikan Pertamina.
“Niscaya berkahnya akan
berlipat ganda,” ucapnya.
Bagi Indra, Masjid AsSyuhada tidak hanya bagi
Makostrad dan Pertamina
saja, tapi juga untuk masya
rakat luas. Dengan begitu,

jelas Indra, tempat ibadah
ini harus dimanfaatkan
secara optimal sekaligus
untuk memajukan Kostrad
dan Pertamina agar bisa
beribadah dengan sempurna.
Usai sambutan, pihak
Pertamina kemudian melan
jutkan peninjauan di areal

masjid didampingi jajaran
Kostrad. Pada kesempatan
itu, turut hadir pula sejumlah
jajaran Pertamina seperti
Nursatyo Argo, Corporate
Secretary dan Suhartoko,
SVP Fuel Marketing & Dis
tribution.•EGHA

Bersih-bersih Hari Bumi di TBBM Sabang
Sabang - Bertepatan mem
peringati Hari Bumi, Terminal
BBM Sabang melaksanakan
kegiatan pembersihan lokasi
di sekitar TBBM dan daerah
dermaga, pada (22/4).
Kegiatan dipimpin oleh
Operation Head Terminal BBM
Sabang, Bastari. Para pekerja
membersihkan tepi laut di
daerah dermaga dengan
mengumpulkan sampah-

sampah rumah tangga yang
terdampar di tepi laut di saat
air surut.
Salah satu pekerja,
Ichsan Akmul K. mengatakan,
kegiatan membersihkan
sampah di daerah dermaga
adalah salah satu kontribusi
nyata kita saat ini. “Bumi ini
sudah tua, kalau bukan kita
yang menjaganya, siapa lagi?
Kalau bukan sekarang, kapan

lagi?” ungkap Ichan.
Setelah membersihkan
di daerah dermaga, seluruh
pekerja juga membersihkan
dan merapikan scrap di
daerah gudang material
sehingga lokasi bersih dan
rapi.
Terakhir, acara ditutup
dengan fogging bekerja sama
dengan Karantina Kesehatan
Pelabuhan. Fogging dilakukan

di daerah kantor dan sebagian
daerah yang di perbolehkan di
dalam terminal BBM.
Petugas fogging Gema
Eka Putra mengapresiasi
upaya yang dilakukan
Pertamina. “Selain membantu
p ro g r a m i n s t a n s i k a m i ,
Pertamina turut ambil bagian
dalam upaya penyelamatan
bumi,” ujar Gema.•MOR I

Traffic Cone untuk Polres Dumai
DUMAI - RU II Dumai me
nyerahkan bantuan alat ke
selamatan lalu lintas berupa
traffic cone atau kerucut
lalulintas sebanyak 100 unit
kepada Kepolisian Resort
(Polres) Dumai. Public
Relation Section Head RU II,
Yefrizon, menyerahkan traffic
cone kepada Kasat Lantas
Polres Dumai, AKP Jaka
Wahyudi di Mapolres Dumai,
Jalan Sudirman, pada (18/3).
Yefrizon menjelaskan,
pemberian traffic cone me

rupakan bentuk kepedulian
RU II terhadap kerja satuan
Kepolisian Lalulintas Polres
Dumai. Yaitu mendukung
program kepolisian dalam
meningkatkan keselamatan
dan ketertiban berlalu lintas
guna mencegah kecelakaan.
Selain itu juga untuk memupuk
hubungan kemitraan yang
baik antara Pertamina dan
Polres Dumai.
Traffic cone merupakan
perangkat pengaturan lalu
lintas yang digunakan untuk

Foto : RU II

Foto : RU IV

Direktur PIMR Resmikan Masjid
As-Syuhada Makostrad

mengarahkan lalulintas peng
guna jalan demi menjaga
ketertiban berlalulintas. Bia
sanya traffic cone dipasang

saat ada pengerjaan bagian
jalan, mengalihkan lalu lintas
saat ada kecelakaan lalulintas.•RU II

SINOPSIS
		

Judul Buku : Buku Pintar Merawat Bayi 0-12 Bulan
Penulis : dr. Suririnah
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Kolasi : xv/295p/il/15cm
Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari ketika
Anda dapat membawa bayi baru Anda dari rumah sakit
pulang ke rumah. Seperti yang dialami orangtua lainnya,
Anda harus mempersiapkan masa 9 bulan menunggu hari
Anda membawa pulang bayi anda. Buku ini akan mengulas
apa yang harus dilakukan pada tahun pertaman kehidupan
bayi Anda. Buku ini memberikan saran dan petunjuk yang
sebaiknya dilakukan terhadap bayi Anda. Di dalam buku
ini kita dapat mempelajari mengenai pemberian ASI, cara
membedong bayi, cara memijat bayi, makanan pendamping
ASI, perawaran gigi bayi, dan manajemen perawatan bayi
pada ibu bekerja,
Selama hari-hari pertama di rumah, sebaiknya Anda
membatasi jumlah tamu yang akan berkunjung ke rumah.
Selain keluarga dan teman-teman dekat, sebaiknya
meminta yang lain menunggu satu atau dua minggu
sebelum mengunjungi dan keinginan menggendong bayi.
Karena, Anda perlu waktu untuk memulihkan tubuh dan
menyesuaikan diri dengan perubahan rutinitas sehari-hari
sejak kehadiran si kecil seperti jadwal tidur Anda, makan,
dan tangisan bayi dalam kehidupan Anda.
Beberapa hari setelah melahirkan, kebanyakan wanita
akan mengalami perubahan emosional yang labil, yaitu
merasa tak mampu atau takut tak dapat menjadi Ibu yang
baik. Sehingga dapat menimbulkan Baby Blues Syndrome
sehingga sering menangis, tidak dapat konsentrasi, meng
alami rasa sedih yang berlebihan. Baby Blues Syndrome
dapat diatasi dengan memberikan kesenangan pada diri
sendiri, temukan seseorang untuk bertukar pikiran, dan
beristirahatlah sedapat mungkin.
Memberikan ASI akan memberikan manfaat ganda bagi
ibu dan bayinya. ASI adalah makanan alamiah untuk tumbuh
kembang bayi. ASI mengandung nutrisi yang sangat mudah
dicerna dan diserap oleh bayi, memperkecil ukuran rahim ke
ukuran sebelum hamil, membina ikatan kasih sayang antara
ibu dan bayi. Dalam memberikan ASI setiap bayi mempunyai
kebutuhan yang bervariasi. Pada dasarnya pemberian ASI
adalah on-demand atau sesuai kebutuhan bayi. Pemberian
ASI bisa 6-10 kali sehari, biasanya sekali menyusu waktunya
sekitar 20-40 menit, lalu bayi akan melepaskan payudara
Anda ketika merasa kenyang.
Memutuskan tetap tinggal di rumah untuk merawat bayi
atau kembali bekerja setelah masa cuti berakhir mungkin
menjadi keputusan sulit bagi kebanyakan ibu. Pekerjaan ibu
mempunyai konsekuensi pada hubungannya dengan sang
buah hati, terutama kurangnya waktu untuk berinteraksi
dengan si anak dan kesempatan memberi ASI yang me
madai. Jika Anda bekerja persiapkan dan menentukan
prioritas. Jika mempunyai pembantu rumah tangga, Anda
dapat memprioritaskan waktu bersama bayi setelah tiba di
rumah, berikan rutinitas buku cerita saat tidur malam, jadikan
akhir pekan dan hari libur waktu bermain bersama bayi.
Tahun pertama bayi akan menjadi pengalaman yang tidak
akan pernah dilupakan. Semua diisi oleh senyum, tawa, dan
air mata bahkan tantangan. Kehidupan menjadi orangtua diisi
oleh kasih sayang, kesabaran dan teka-teki atas apa yang
akan terjadi esok. Jika Anda merasa membutuhkan waktu
untuk diri sendiri di luar kegiatan rutin mengurus bayi Anda.
Jangan berpikir itu akan membuat Anda menjadi orangtua
yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab. Setiap
orangtua bayi di bawah satu tahun kadang memerlukan
sesaat untuk dirinya sendiri.•PERPUSTAKAAN
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Site Visit QMA : Untuk Feedback
Report Yang Lebih SMART
Kegiatan asesmen internal berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) yang dilakukan
oleh pilar Quality Management Asesmen (QMA) pada tahun 2014 ini melibatkan 14 Aplikan
dari Unit Operasi di lingkungan RU’s dan Anak Perusahaan. Kegiatan internal asesmen yang
dimulai dari proses independent review dan consensus review telah dilakukan di bulan Maret
lalu, dilanjutkan dengan site visit selama bulan April 2014, dan akan dilanjutkan oleh tahapan
sidang dewan judge serta penyerahan feedback report hasil asesmen yang berisi strength dan
OFI (Opportunity For Improvement) kepada Aplikan.
Site visit atau kunjungan lapangan yang baru saja selesai
APLICANTS 2014
dilaksanakan merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dalam proses
Group 1
asesmen. Site visit sebagai proses klarifikasi untuk memperjelas hal•PT Pertamina EP
•RU VI Balongan
hal yang tertulis dalam dokumen aplikasi, memastikan kebenaran
Group 2
data dan informasi/kesimpulan awal yang telah dibuat (verifikasi),
•RU II Dumai
•RU III Plaju
mengklarifikasi lebih lanjut bagaimana sistem/proses manajemen
Group 3
yang sedang dijalankan dan melakukan verifikasi atas pencapaian
•RU IV Cilacap
kinerja Aplikan. Kegiatan site visit ini melibatkan 39 orang Examiner
•RU V Balikpapan
dari berbagai Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan (UB/UO/AP).
Group 4
Pelaksanaan site visit tahun ini dibagi menjadi dua tahapan. Pada
•PT Pertamina Hulu Energy
•PT Pertamina Geo. Energy
tahap pertama dilaksanakan interview dengan pimpinan tertinggi dan
Group 5
para manajemen dari Aplikan. Selanjutnya tahap kedua dilakukan
•PT Pertamina EP Cepu
•PT PDSI
kunjungan ke lokasi operasi yang dipilih dan dianggap mewakili
Group 6
kegiatan operasi dari Aplikan tersebut.
•PT Pertagas
Dari hasil review terhadap pelaksanaan kegiatan site visit tahun
•PT Pertamina Dana Ventura
ini,
disimpulkan
bahwa adanya dukungan dan komitmen yang tinggi
Group 7
dari pimpinan dan manajemen Aplikan. Hal ini ditunjukkan dengan
•PT Pertamedika
•PT Pertamina Training & Consulting
kehadiran, kesediaan, dan respon positif selama kegiatan interview.
Hal ini juga merupakan cerminan dari pemahaman akan pentingnya proses asesmen. Mereka
menyadari bahwa kegiatan ini sangat berguna untuk meningkatkan performa/kinerja organisasi
dalam hal kepemimpinan dan keberlanjutan bisnis, operasional ekselen, fokus tenaga kerja, dan
fokus pelanggan.
Untuk mencapai tujuan terbaik dari pelaksanaan asesmen ini diperlukan stamina dan
konsentasi yang prima dari setiap Examiner agar tetap fokus pada kegiatan site visit yang waktunya
sangat singkat, lokasi operasi yang relatif jauh, dan jadwal yang sangat padat.

Pelaksanaan Site Visit di RU II Dumai, Pertamina Hulu Energy, Pertamina EP Cepu &
Pertamina EP.

Saat ini seluruh examiner sedang melakukan review dan finalisasi akhir terhadap feedback
report dan score yang diperkaya dari site visit yang telah dilakukan. Tahap ini sebagai persiapan
sebelum memasuki sidang dewan judge yang rencananya akan diselenggarakan pada awal
bulan Juni. Feedback report ini diharapkan dapat menjadi masukkan yang strategis bagi upaya
peningkatan kinerja organisasi/Aplikan.
Ayo semangat Tim Examiner Pertamina…tinggal selangkah lagi untuk menghasilkan feedback
report yang S.M.A.R.T…demi kemajuan Pertamina menuju perusahaan energi nasional kelas
dunia.•
oleh Primawan Ratiansyah - Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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Verifikasi Value Creation CIP :
Sinergi dan Kolaborasi Fungsi
Tim CIP terus mendukung pencapaian value creation Continuous Improvement Program (CIP)
tahun 2014. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memastikan validitas value creation
CIP, khususnya item cost. Untuk itu, dilaksanakan workshop value creation untuk membahas detail
mengenai aspek dan kriteria apa saja yang perlu dirinci dari masing-masing value creation dalam
panca mutu (quality-cost-delivery-safety-morale).
Workshop yang dihadiri oleh Pekerja perwakilan Fungsi Quality Management Direktorat, Fungsi
Strategic Planning & Business Development, serta Fungsi Keuangan dilaksanakan dengan tujuan untuk
dapat memberikan awareness kepada Fungsi tekait agar dapat melaksanakan proses validasi value
creation sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Dalam workshop tersebut, diperoleh hasil pemetaan
aspek dan kriteria dari masing-masing value creation. Khusus item cost disepakati dikelompokkan
dalam 4 (empat) aspek, yaitu peningkatan revenue, penghematan biaya, proyeksi revenue dan potensi
penghematan (tabel 1).
Dalam kesempatan
yang sama, disusun
pula mekanisme
proses verikasi cost
CIP khusus aspek
peningkatan revenue,
penghematan biaya
dan proyeksi revenue
yang melibatkan Fungsi
Keuangan (gambar 1).
Mekanisme tersebut
akan dibakukan dalam
b e n t u k Ta t a K e r j a
Organisasi (TKO) dan
akan disosialisasikan
kepada seluruh Fungsi
Keuangan Unit Operasi/Region dan Anak Perusahaan (UO/Reg/AP).
Dengan hasil workshop tersebut, diharapkan Fungsi Keuangan yang berada di Kantor Pusat/
UO/Reg/AP dan juga Fungsi terkait lainnya dapat berkomitmen dalam melaksanakan proses
validasi value creation CIP.
Selain itu, diharapkan peserta
workshop dapat menjadi coach/
fasilitator dalam pelaksanaan
dan mensosialisasikan hasil
workshop dimaksud kepada
pekerja lain di seluruh UO/Reg/
AP. Pada akhirnya sinergi dan
kolaborasi Fungsi akan dapat
mendukung peningkatan value
creation CIP sebagaimana yang
telah diamanatkan dalam arahan
penyusunan RKAP 2014 dan
2015.

Salam Mutu!
Keep Innovating! Keep Improving!•

oleh Susanti Chandra - 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

Kantor bisa diibaratkan sebagai rumah kedua,
karena kita menghabiskan waktu minimal delapan
jam setiap harinya di sana untuk bekerja keras.
Dari berbagai penelitian yang dilakukan, terbukti
bahwa kinerja pekerja dipengaruhi oleh hal-hal di
sekitarnya.
Keadaan ruang kerja Anda, mungkin saja salah
satu hal yang bisa meningkatkan produktivitas
kerja. Seperti dikutip Times of India, berikut ini
yang bisa Anda lakukan untuk ruang kerja agar
semakin semangat dalam bekerja.
Mengatur. Simpan dan buang hal-hal yang
tidak diperlukan di meja Anda secara rutin.
Sediakan rak untuk bisa menumpukkan dokumendokumen penting dan pisahkan dokumen
bulanan dengan dokumen untuk klien. Hal ini
untuk mempermudah Anda mendapatkannya jika
kembali diperlukan.
Meletakkan daftar rencana. Letakkan
desk planner, seperti kalender yang bisa diisi
dengan jadwal penting. Anda bisa mengatur
jadwal meeting dengan klien atau deadline proyek
yang harus diselesaikan. Bedakan dengan pulpen
berwarna cerah agar lebih mudah dilihat.
Taruh frame foto. Foto dapat berbicara
seribu kata dan dapat memberikan semangat
saat bekerja. Anda bisa memasang foto bersama
keluarga, suami atau anak. Tapi hindari untuk
memajang foto Anda berciuman atau berpelukan
mesra dengan suami atau kekasih karena bisa
merusak karier Anda jika Anda memasang foto
yang terlalu ‘vulgar’.
Tanaman. Taruh pot kecil yang berisi tanaman
di meja Anda. Tanaman hijau dapat melawan
lelah pada mata saat seharian bekerja di depan
komputer. Coba juga latihan untuk menguatkan
otot mata Anda, caranya dengan menatap daun
hijau selama Anda bisa, tanpa berkedip. Lalu,
tutup mata Anda dan buka dengan perlahan.
Ulangi sekitar lima hingga tujuh kali. Tidak
hanya memperkuat otot mata tapi juga mampu
membersihkan dari bintik kecil dan kotoran pada
mata.
Memasang poster atau lukisan. Anda
dapat memasang poster penyanyi atau selebritis
favorit Anda untuk penyemangat kerja Anda.
Anda bisa juga memajang lukisan dari si kecil
yang penuh warna ceria, hal ini akan mengangkat
suasana hati Anda pada hari-hari yang buruk.•www.
detik.com

Serah Terima Jabatan Ketua PWP RU III

PLAJU – Bertempat di gedung OPI, dilakukan serah terima
jabatan Ketua PWP RU III Plaju dari Nirwana Yulian Dekri
kepada Vitri Mahendrata Sudibya, Rabu (30/4). Acara ini turut
dihadiri oleh Mariam Suhaimi sebagai perwakilan Ketua PWP
Direktorat Pengolahan.
Mariam Suhaimi menuturkan dalam setiap organisasi
serah terima jabatan merupakan suatu hal yang biasa terjadi,
seperti pergantian Ketua PWP. Oleh sebab itu, sebagai isteri
harus selalu siap mendampingi dimanapun dan kapanpun
suami bertugas. “Kami percaya bahwa pejabat baru dapat
meneruskan program-program yang telah direncanakan serta
dapat bekerja sama dengan pengurus untuk meningkatkan
kinerja serta kemajuan PWP RU III,” ujar Mariam.
Sementara itu, Vitri Mahendrata Sudibya berharap
seluruh anggota PWP untuk dapat terus mendukung dan
saling membantu dalam melanjutkan program-program kerja
yang telah ada.
Pada kesempatan tersebut Nirwana Yulian Dekri
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Foto : RU III

cara mudah tingkatkan
produktivitas kerja
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turut menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada seluruh pengurus PWP RU III yang telah
membantunya dalam menjalankan program-program dan
kegiatanselama ini. “Semoga darma bakti, loyalitas serta
kerja sama yang telah kita bina selama ini menjadi rangkaian
ibadah,” ujar Nirwana.•RU III

PWP Asset I Pangkalan Susu Adakan Talkshow Kesehatan
Pangkalan Susu – Persatuan Wanita Patra (PWP) Asset
1 Pangkalan Susu Field melaksanakan talkshow kesehatan,
di Gedung PWP Pangkalan Susu Field, pada (6/5).
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjawab keingintahuan
dan meningkatkan wawasan tentang kesehatan untuk
pengurus dan anggota PWP dengan pembicara dr Donny

Ferizon Z Medical, Supervisor Pangkalan Susu Field. Dalam
acara bertema Together We Becoming Healthier ini, Donny
menjelaskan beberapa jenis penyakit yang banyak diderita
oleh masyarakat dunia khususnya di Indonesia.
Menurut Donny, kesehatan keluarga merupakan salah
satu faktor penting dan dapat mempengaruhi stabilitas
dalam kehidupan rumah tangga. Banyak penyakit berat
bersumber dari makanan atau pola makan yang salah.
Seperti hipertensi, asam urat, ginjal, kolestrerol bahkan
kanker. “Karena itu, kita harus bisa memilah makanan sehat
yang bisa memberikan energi bagi tubuh,” ujarnya.
Sementara itu Ketua PWP PEP Asset 1 P. Susu Field
Rosdeni Dirasani Thaib berharap seluruh anggota PWP
dapat menerapkan ilmu kesehatan yang diperoleh dari dr.
Donny. “Karena lebih baik mencegah daripada mengobati,”
ujar Rosdeni.•PEP P.SUSU FIELD

Menguji Kesiapan CSS Dalam Menghadapi Kondisi Disaster
Keberlangsungan sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)
apabila terjadi kondisi bencana merupakan keharusan bagi perusahaan.
Diperlukan strategi untuk memastikan layanan Corporate Shared
Service (CSS) tetap berjalan baik dan mendukung keberlangsungan
bisnis Pertamina.
Switch Over Drill merupakan kegiatan simulasi (drill) yang dilakukan
secara berkala oleh CSS sejak tahun 2010. Selain kebutuhan
menyiapkan aspek operasional dalam menjamin availability dan
performance layanan jika terjadi kondisi disaster, simulasi ini merupakan
penerapan klausul Sertifikasi ISO 20000-1:2011 dan ISO 27001:2005
yang disandang oleh CSS. Kegiatan yang berlangsung pada 20 April
2014 tersebut melibatkan business user dari Direktorat Keuangan,
Direktorat M&T, HSSE dan General Support.
Aspek – aspek internal CSS diuji kesiapannya untuk menghadapi
kondisi disaster, seperti bencana gempa bumi, kebakaran dan huru hara
yang semuanya berada di luar kendali perusahaan. Aspek teknologi diuji
dari segi operasionalnya, apakah sistem secara fungsional berjalan baik.
Aspek prosedur diuji agar dapat diketahui apakah proses yang dijalankan
sudah benar dan perubahan prosedur apa saja yang diperlukan. Pada
aspek organisasi, diuji bagaimana koordinasi dan kesiapan tenaga kerja
saat menghadapi kondisi disaster tersebut. Untuk itulah, simulasi ini
perlu dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.
Persiapan yang matang dari segi strategi dan koordinasi, telah
dilakukan sebulan sebelumnya. Melibatkan kurang lebih 140 pekerja,
kegiatan ini dilengkapi dengan skenario berbagai kondisi yang mungkin
terjadi beserta mitigasinya sehingga tidak menghambat kegiatan
transaksional dan proses bisnis seluruh business user. Dan selama
berlangsungnya proses switch over, sistem ERP dan Non ERP tidak
dapat diakses (downtime), sehingga kegiatan bisnis perlu melakukan
penyesuaian operasional. Disinilah bentuk dukungan business user
pada pelaksanaan Switch Over Drill.
Kegiatan simulasi ini merupakan bagian dari komitmen CSS untuk

Foto : CSS

sumber : bisnisinvestasisahammenguntungkan.blogspot.com

.

PERSATUAN WANITA PATRA

Foto : PEP P.SUSU FIELD

TIPS

memberikan layanan terbaik kepada customer di Pertamina. Kendala
– kendala yang ditemukan selama pelaksanaan menjadi improvement
untuk mematangkan kesiapan CSS. Dengan jargonnya Plan for The
Worst- Hope for The Best-Ready for The Unexpected, Isa Antariksa,
Manajer Data Center Operation & Communication (DCOC) mengatakan,
“Ini merupakan jaminan terhadap availability system, memastikan sistem
harus bisa diandalkan kapanpun”. Wahyudi, Manager Architecture,
Strategy & Security (ASS) ikut menyatakan harapannya agar beberapa
kendala yang ditemui dalam drill kali ini didapatkan solusinya dan
berjalan lancar sampai Switch Back dilakukan.
Secara keseluruhan, kegiatan Switch Over Drill berjalan dengan
baik. Parameter keberhasilan dapat dilihat dari ketersediaan sistem
ERP dan Non-ERP dengan kinerja yang tidak mengalami penurunan,
bahkan business user-pun tidak merasakan dampak yang signifikan
saat mengakses sistem dan aplikasi – aplikasinya.•CSS
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JAKARTA – Bertempat di Meeting Room PT Perta Daya Gas, Gedung Patra Jasa Office Tower 2nd Floor, pada 7
Mei 2014 berlangsung acara Serah Terima Jabatan Komisaris Utama PT. Perta Daya Gas (PDG). PDG merupakan
anak perusahaan PT Pertamina Gas (Pertagas) yang merupakan perusahaan patungan antara Pertagas dan Indonesia
Power. Acara tersebut juga dihadiri oleh President Director Pertagas, Hendra Jaya selaku Pemegang Saham Mayoritas,
Direktur Utama PT Indonesia Power (IP), Supangkat Iwan Santoso mewakili Pemegang Saham Minoritas, dan jajaran
Direksi PDG. Serah terima dilakukan Dewi Sri Wahyunie selaku Komisaris Utama yang lama pada Antonius Rt. Artono
selaku Komisaris Utama yang baru.•PERTAGAS

Foto : PERTAGAS

Serah Terima Jabatan Komisaris Utama PT. Perta Daya Gas

Tim Contact Pertamina Ikuti Jambore Contact Center

Foto : PRIYO

JAKARTA – Tim Contact Pertamina mengikuti lomba ketangkasan bola estafet dalam kegiatan Jambore Contact Center
yang merupakan rangkaian dari acara kompetisi The Best Contact Center 2014 ke-8 di Bumi Perkemahan Cibubur, Cibubur,
Jakarta pada hari minggu (11/5). Sebanyak 13 perusahaan yang mempunyai Contact Center dan tergabung dalam ICCA
(Indonesian Contact Center Assosiation) mengikuti Jambore yang digelar selama 2 hari. Jambore diadakan setiap tahun dan
tahun ini sudah empat kali diadakan. Kategori perlombaan mencakup lomba cerdas cermat, lomba ketangkasan serta penilaian
tenda yang dibuat oleh masing masing peserta yang dinilai dari segi kerapihan, ketahanan serta kebersihan. Dalam setiap
kategori perlombaan yang didakan tim Contact Pertamina berhasil mendapatkan bronze untuk kategori penilaian tenda. • PRIYO

PLAJU – Bertempat di Gedung Patra Ogan, Mahendrata Sudibja secara resmi diangkat sebagai General Manager (GM)
RU III menggantikan Yulian Dekri, GM RU III sebelumnya, pada (30/4). Mahendrata sebelumnya menduduki jabatan Senior
Manager Operational & Manufacturing RU III. Hadir dalam acara tersebut SVP Refining Operation, Suhaimi, Manager
Human Resources Business Partner Refinery, Amirsyal, jajaran Tim Manajemen serta Section Head di lingkungan RU III.
Suhaimi menjelaskan rotasi atau pergantian jabatan lazim dilakukan di lingkup PT Pertamina (Persero). Hal ini dilakukan
sebagai upaya akselerasi pencapaian kinerja perusahaan saat ini seiring dengan proses transformasi yang sedang
dilakukan. “Pengisian formasi jabatan melalui pergantian jabatan, tugas, dan tanggung jawabnya dipandang perlu sebagai
bentuk pengembangan karier pekerja,” ujarnya.•RU III

Foto : RU III

Mahendrata Sudibja Pimpin RU III Plaju

DUMAI – Gotong Royong “Jumat bersih” dilaksanakan di area Delayed Coker Unit dihadiri oleh GM RU II Nyoman
Sukadana dan jajaran Tim Manajemen juga Section Head dimasing-masing Fungsi yang hadir dengan para mitra kerjanya.
Nyoman Sukadana berharap kegiatan yang diadakan satu bulan sekali ini dapat terus dilaksanakan di seluruh area tempat
kerja RU II. “Terima kasih atas partisipasi seluruh rekan-rekan semoga kegiatan jum’at bersih ini berkesinambungan,” ujar
Nyoman. Gotong royong Jumat bersih ini berjalan lancar sesuai yang diharapkan.Usai kegiatan GM dan tim manajemen
RU II serta semua pekerja dan mitra kerja sarapan pagi bersama di halaman Control Room Utilities.• OPI - RU II

Pertamina Hospital Cilacap Adakan Seminar
International Patient Safety Goals
CILACAP – Pertamina Hospital Cilacap (PHC) terus meningkatkan standar dan kualitas layanan untuk kepuasan serta
kenyamanan para pasien. Salah satunya adalah dengan memberikan pemahaman kepada para perawat PHC untuk
terus memperhatikan aspek safety dalam menangani pasien. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan
seminar International Patient Safety Goals (JCI 1st Patient Care Standard) yang ditujukan bagi perawat PHC, pada akhir
Maret lalu. Seminar diikuti lebih dari 60 perawat. Menurut Direktur PHC dr. Sugeng Santoso, seminar ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman akan pentingnya keamanan pasien selama dalam perawatan dengan melakukan tindakantindakan yang sesuai prosedur serta tugas dan tanggung jawab seorang perawat. Sebagai narasumber seorang patient
safety consultant dari Filipina yakni Veronica A. Honculada.• RU IV

Foto : RU IV

Foto : RU II

Gotong Royong di Area Delayed Coker Unit

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : adityo

wirontono wardoyo
Charter Out Manager,
Shipping,
Direktorat Pemasaran & Niaga

umar muhamad

Marine Region Manager IV,
Shipping,
Direktorat Pemasaran & Niaga

Y.C. EKO BAMBANG S.B
Marine Region Manager V,
Shipping,
Direktorat Pemasaran & Niaga

erry widiastono

Fuel Terminal Manager,
Supply & Distribution,
Direktorat Pemasaran & Niaga

taufik p. puspo

S & D Region Manager V,
Supply & Distribution,
Direktorat Pemasaran & Niaga
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PT PAS Tambah Armada Pesawat
ATR 42-500
PONDOK CABE – PT Pelita
Air Service menunjukkan
komitmennya setia melayani
para customer dengan
m e l a k u k a n p e re m a j a a n
armada yaitu penambahan
Pesawat ATR 42-500.
“Pelita Air telah menunjuk
kan komitmennya untuk
meningkatkan peranannya
dalam bisnis penerbangan,”
ujar Presiden Direktur
PT Pelita Air Services,
Andjar Wibawanun dalam
kesempatan roll out dan
launching Pesawat ATR 42500 MSN 627 PK-PAX PT
Pelita Air Service di Hanggar
2, Lapangan Terbang Pondok
Cabe, Senin (5/5).
Pesawat ATR 42-500
MSN 627 PK-PAX buatan
Perancis ini memiliki ka

pasitas 48 penumpang
dan merupakan pesawat
ketujuh yang memperkuat
armada PAS dalam tiga tahun
belakangan ini. “Untuk nilai
pesawat termasuk sparepart
diperkirakan sekitar 11
juta dolar AS. Untuk pilot,
tim maintenance semua
dilakukan oleh Pelita Air. Kita
sudah kirim mereka ke Swiss
dan Perancis untuk dilakukan
training,” lanjut Andjar.
Anjar menilai penambahan
dan peremajaan adalah suatu
yang mutlak bagi PT PAS
mengingat lebih dari 50
persen armada PAS sudah
relatif tua. Konsekuensi
peremajaan yaitu adanya
training bagi para penerbang,
para teknisi dan dukungan
suku cadangan juga perlu

Foto : PRIYO

Foto : ADITYO

Foto : ADITYO
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Presiden Direktur PT Pelita Air Services, Andjar Wibawanun secara simbolis
meluncurkan pengoperasian Pesawat ATR 42-500 MSN 627 PK-PAX PT Pelita
Air Service di Hanggar 2, Lapangan Terbang Pondok Cabe.

dilakukan dengan standar
internasional.
Menurut Anjar hal ter
sebut dilakukan sematamata untuk meningkatkan
confident level bagi semua
tim manajemen dan crew
bahwa Pelita Air mampu

untuk kembali berperan aktif
dalam dunia kedirgantaraan
juga menambah keyakinan
pemegang saham bahwa
PT PAS masih sangat layak
untuk ditumbuhkembangkan
dan terus maju.•IRLI

Tugu Mandiri Laksanakan Jaminan Kesehatan
Nasional Lewat Skema Coordination of Benefit
JAKARTA - PT Asuransi Jiwa
Tugu Mandiri (“Tugu Mandiri”)
mencatat prestasi gemilang
dengan dipercaya oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Keseh atan sebagai
salah satu perusahaan Asuransi
jiwa yang dapat melaksanakan
program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) melalui skema
Coordination of Benefit (CoB).

Penandatanganan kerja
sama CoB antara BPJS Ke
sehatan dan Tugu Mandiri
berlangsung di Ballroom
Gedung IGM Brataranuh
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
Jakarta, (7/5).
CoB merupakan proses
dimana dua atau lebih pe
nanggung (payer) yang me
nanggung orang yang sama
untuk benefit asuransi ke
sehatan yang sama. Ada tujuh
manfaat dalam skema CoB,
yaitu Manfaat, Premi, Data
Kepesertaan, Data Klaim,
Administrasi, Sosialisasi, dan
Sistim Informasi.
Melalui mekanisme
CoB ini, peserta asuransi
kesehatan di Tugu Mandiri
mendapat benefit tambahan
selain yang telah ditanggung
BPJS Kesehatan, khususnya
dalam pelayanan non-medis
seperti naik kelas perawatan,
perawatan lanjutan eksklusif,
termasuk berobat ke rumah
sakit yang belum bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan
dalam keadaan darurat.
Seperti disampaikan oleh
Direktur Utama Tugu Mandiri,
Lilies Handayani, kerja sama
CoB antara BPJS Kesehatan

dan Tugu Mandiri merupakan
prestasi gemilang yang sa
ngat membanggakan untuk
seluruh stakeholders dan
shareholders.
Hal ini mengingat untuk
menjadi mitra BPJS Kesehatan
tidak mudah. BPJS Kesehatan
hanya memilih perusahaanperu sahaan asuransi yang
memang memiliki komitmen
kuat memberikan pelayanan
terbaik, dukungan operasional
memadai, dan jaringan pro
vider kesehatan yang luas di
berbagai daerah di Indonesia.
“Atas kepercayaan BPJS
Kesehatan ini kami optimis
mampu memberikan layanan
terbaik bagi masyarakat me
lalui program Jaminan Kese
hatan Nasional (JKN) dengan
skema Coordination of Benefit
ini,” jelas Lilies.•TUGU MANDIRI

Jakarta - “Melaksanakan GCG adalah
good business. Artinya, dengan kita men
jalankan praktik-praktik GCG yang baik,
maka kepercayaan pasar/client akan
meningkat, yang implikasinya akan dapat
meningkatkan laba perusahaan,” demikian
dijelaskan Faried Rudiono, Direktur Utama
PT Pertamina Drilling Services Indonesia
pada acara kick-off Kampanye Good
Corporate Governance (GCG) 2014, di
Graha PDSI Jakarta, Rabu (30/4) yang
diinisiasi oleh fungsi Corporate Secretary
PDSI.
Faried lebih lanjut mengatakan pada
akhirn ya kelak Champion GCG PDSI
tidak diperlukan lagi untuk membantu
pelaksanaan GCG, karena perilaku GCG
sudah menjadi inheren di PDSI.
Sebelumnya perwakilan dari Dewan Ko
misaris, PDSI, Saripandi, mengemukakan
hal senada. “GCG bukan hanya sekadar
angka (score) atau ‘jimat’ saja yang menjadi
sebuah slogan tanpa arti, tetapi pelaksanaan
GCG harus dari hati,” tegas Saripandi.
Pemegang Saham PDSI yang diwakili
oleh fungsi Subsidiary Joint Venture (SJV)
PT Pertamina (Persero), Yelly Hesnety,
menyampaikan, Direksi PDSI telah ber
komitmen untuk menerapkan GCG di setiap
langkah kegiatannya. “Karena itu, karyawan
PDSI juga harus menerapkannya pada
setiap bisnis proses, baik di lingkungan
Pertamina maupun di luar Pertamina,” ujar
Yelly.
Sementara

fungsi Compliance

PT Pertamina (Persero), Rustam Aji,
m en a m b a h k a n ba h wa GC G bu ka n
hanya melulu tentang scoring tetapi juga
merupakan ukuran dari integritas suatu
perusahaan.
Puncak dari acara ini, seluruh organ
utama GCG, yaitu Pemegang Saham
yang diwakili oleh fungsi SJV Korporat,
Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina
Drilling Services Indonesia, masing-masing
melakukan penyematan pin bertuliskan
“Ya...saya berperilaku GCG” dan diikuti
oleh seluruh karyawan yang hadir, yang
sekaligus menandai komitmen penerapan
GCG di PDSI.•PDSI
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Pertagas Niaga Siapkan Infrastruktur
Jaringan Gas di 27 Kota
PALEMBANG – Sejak 2013,
warga Kota Prabumulih telah
menikmati gas alam untuk
kebutuhan rumah tangga.
Hingga saat ini, pemakaian
gas rumah tangga tercatat
mencapai 4.650 pelanggan.
Jumlah ini akan terus ber
tambah pada 2014, seiring
dengan rencana pengem
bangan jaringan oleh PT
Pertagas Niaga.
Menurut Jugi Prajogio,
Direktur Utama Pertagas
Niaga, pengembangan ja
ringan ini merupakan upaya
Pertagas Niaga untuk me
manfaatkan alokasi gas yang
dipasok dari Pertamina EP
untuk Kota Prabumulih.
Saat ini jaringan gas di Kota
Prabumulih baru menjangkau
4.650 pelanggan, sehingga
nilai keekonomiannya be
lum maksimal. “Oleh ka
renan ya, agar mayoritas
warg a Prabumulih dapat
menikmati energi gas yang
diproduksi dari wilayahnya
sendiri, maka jaringan gas
perlu dikembangkan agar
memenuhi kebutuhan hingga
20.000 rumah tangga,”kata
Jugi.
Hal ini disampaikan Jugi
pada kesempatan penanda
tanganan Perjanjian Kerjasama
Operasi antara Pertagas Niaga
dengan BUMD PD Petro Prabu
di Prabumulih pada Selasa, 6
Mei 2014, yang turut dihadiri
oleh Walikota Prabumulih Ir.H.
Ridho Yahya dan President

Director PT. Pertamina Gas
(Pertagas) Hendra Jaya.
Dalam sambutannya,
President Director Pertagas,
Hendra Jaya menyebutkan
kota Prabumulih adalah kota
percontohan gas nasional.
Dijadikannya Prabumulih se
bagai kota percontohan gas
nasional karena dari beberapa
daerah yang mengelola gas
kota, baru kota ini yang sa
ngat bersinergi dari segi pe
ngelolaannya. Menurutnya,
pemerintah pusat sangat
mend ukung program gas
Prabumulih. Dan diharapkan
akan jadi pemicu dan cita cita
agar gas menjadi bahan bakar
alternatif untuk kedepannya.
“Prabumulih salah satu
Kota yang memiliki tujuan
yang sama dengan kita dalam
mengembangkan gas ke
seluruh Indonesia. Karena
itu, pengembangan gas di
Prabumulih sangatlah berarti
untuk pengembangan gas
nasional,” tegas Hendra.
Selain di Kota Prabumulih,
pada tahun 2013 Pertagas
Niaga sebagai anak peru
sah aan Pertagas dengan
skema PSO, juga mendapat
penugasan untuk mengelola
jaringan gas di kota lainnya,
yaitu Sengkang – Sulawesi
Selatan dan Jambi. Pada
ked ua kota ini, Pertagas
Niaga sudah mendapat pa
sokan gas dari Energy Equity
Epic (Sengkang) dan JOB
Pertamina – Talisman Jambi

Foto : PERTAGAS NIAGA

Kick Off Kampanye
GCG di PDSI
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President Director Pertagas, Hendra Jaya dan Direktur Utama Pertagas Niaga
Jugi Prajogio berkunjung ke salah satu rumah warga yang menggunakan jaringan
gas Pertagas Niaga.

Merang.
Menurut Arief Wardono,
General Manager City Gas
Pertagas Niaga, saat ini
jumlah pemakai jaringan gas
pada ketiga kota tersebut
sebanyak 12.822 rumah
tangga. Ia optimis, penugasan
dari pemerintah tidak hanya
terhenti pada ketiga kota
tersebut. Rencananya hing
ga 2018, perusahaan akan
mendapat penugasan untuk
pengelolaan dan pengo pe
rasian jaringan gas di 27 kota.
”Saat ini, melalui induk
perusahaan (Pertamina),
Pertagas Niaga telah mengi
rimkan surat kepada Ditjen
Migas menyatakan bersedia
untuk mengelola jaringan gas
di 10 Kota yakni Sidoarjo,
Ogan Ilir, Blora, Subang,
Sorong, Bulungan, Semarang,
Bekasi, Sidoarjo (lanjutan) dan
Lhokseumawe,” jelas Arief.

Arief juga menyatakan,
Pertagas Niaga akan mela
kukan pengembangan ja
ringan gas kota yang Non
P en u g a s a n P e m e r i n t a h
(komersial) di wilayah Jakarta
bagian selatan, dengan ruas
pipa transmisi sepanjang 22
KM dan wilayah Serpong.
Pembangunan jar ingan
gas untuk rumah tangga ini
juga dimaksudkan untuk
menyukseskan salah satu
program prioritas pemerintah
dalam rangka diversifikasi
energi, pengurangan subsidi,
penyediaan energi bers ih,
efisien dan ramah lingkungan.
“Sebagai wujud kontribusi kami
pada program pemerintah ini,
kami juga akan melakukan
investasi pengembangan di
27 kota lainnya. Targetnya,
2018 kami mampu mencapai
2 juta pelanggan,”tutup Jugi
Prajugio.•BAK-PTGN

Consortium PTK dengan PT Korindo & Jurong SML

JAKARTA - Perusahaan
seakan tak henti untuk
melakukan terobosan dalam
p en g e m b a n g a n u s a h a .
Kini PT Pertamina Trans
Kontinental (PTK) melalui
Consortium bers ama PT
Korindo dan Jurong SML
melakukan pembahasan
teknik mengenai peluang
bisnis Arco Ardjuna Dry Dock
Project, di Kantor Pusat PTK,
pada 24 April 2014.
Pres iden Director PTK
Ahmad Bambang menje
laskan tentang profil peru
sahaan secara singkat untuk
lebih memp ertegas core
business perus ahaan di

hadapan peserta consortium.
Ia menegaskan PTK terus
berusaha untuk mengkaji
setiap potensi bisnis selama
itu menjanjikan profit bagi
perusahaan.
Dalam kesempatan
ters ebut, tim manajemen
PTK mempresentasikan
b ag a i m a n a r e n c a n a
pelaksanaan secara teknis
di hadapan para peserta
Corsortium, di antaranya
Penanggung Jawab Teknis
Project W inardi (PHE
ONWJ), Presdir PT SATORO
Samil, Company Executive
Representative (CER)
KORINDO Abigunto.

Foto : PTK

Foto : PDSI

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

Pelaksanaan consortium
ini diharapkan mampu
memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap pen
dapatan perusahaan meng
ingat target RKAP tahun

2014 cukup menantang.
“Seluruh jajaran di PTK
harus bahu membahu
untuk mencapai target yang
ditetapkan tersebut,” tegas
Ahmad Bambang.•PTK
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Jayapura – Forum KOMET kembali digelar.
Kali ini digelar oleh Marketing Operation Region
(MOR) VIII, Rabu, pada 30 April 2014 di Ruang
Bumi Cenderawasih Lt.4 Kantor MOR VIII.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung
implementasi budaya berbagi pengetahuan dan
improvement yang dimiliki.
Turut hadir sebagai narasumber SVP
Shipping Dir. M&T. Mulyono, GM Marketing
Operation Region VIII Mohammad Irfan, QM
Manager M&T Tengku Badarsyah, Shipping Opt.
I Manager Surya Gunawan, Ast. Man. Marine
Edy Ariawan, HSSE Manager Jimmy Permadi,
Aviation Area Manager Sutejo
Kemajuan forum KOMET di MOR VIII sa
ngatlah pesat. GM MOR VIII Mohammad Irfan
yang hadir selaku narasumber memberikan
apresiasi kepada para pekerja yang selalu
membudayakan berbagi pengetahuan kepada
pekerja lain.
“Forum KOMET di MOR VIII semakin baik
dan meningkat, karena KOMET itu salah satu
program kita dalam menyelenggarakan CIP dan
lainnya, dimana dalam CIP tahun 2013, pekerja
dari MOR VIII berhasil meraih peringkat Platinum
yaitu SS Anis Ishak dari TBBM Dobo dan SS
Takim dari TBBM Biak. Dengan kinerja tersebut
kita dapat melihat improvement yang dilakukan
pekerja MOR VIII untuk kemajuan perusahaan,”
lanjut Irfan.•E. Relation MOR VIII

Latihan Simulasi OKD di TBBM Sei Siak
SEI SIAK - Pada 17 April
2014, Terminal BBM Sei
Siak mengadakan Pelatihan
Simulasi Organisasi Keadaan
Darurat (OKD). Simulasi ter
sebut dipimpin oleh Ope
ration Head (OH) TBBM Sei
Siak, selaku Deputy ERC,
Purwanta. Ia dibantu oleh
tiga Commander, yaitu Inci
dent Commander, Support
Commander dan General
Commander masing masing
Suhendra, Elling Sulistyohadi
dan Anasrul.
OKD berjalan lancar,
baik dan kondusif dengan
disaksikan oleh masyarakat,
kepolisian, Koramil dan pe
merintah setempat.
Dalam simulasi tersebut,
skenarionya terjadi kebakaran
di tanki no 12 Produk Solar.
Kejadian diinformasikan oleh
Spv. Receiving Storage
(RS) yang melihat adanya
petugas maintenance sedang
melakukan perbaikan di Tanki

no.12. Yang bersangkutan
berteriak minta tolong. Me
lihat kejadian tersebut Svp
RS segera melaporkan ke
Spv HSE tentang kejadian
tersebut melalui HT. Bersama
timnya, Spv HSE segera
men uju ke lokasi kejadian.
Karena api membesar dan
sulit dikendalikan, maka Spv
HSE segera melaporkan
kepada Operation Head (OH).
OH segera mengambil
langkah dengan memanggil
Senior Supervisor Receiving,
Storage & Distribution (RS&D)
Senior Supervisor Mainte
nance Service dan Senior
Supervisro Finance untuk ber
kumpul di Puskodal. Kejadian
tersebut dinyatakan sebagai
“Status Keadaan Darurat”.
Berkat kesigapan ketiga
commander tersebut beserta
masing masing Timnya maka
dalam waktu yang singkat
kejadian kebakaran di tanki no
12 dapat dipadamkan.

Kejadian tersebut meng
akibatkan kerugian min yak
solar yang tumpah ke parit dan
ke sungai sebanyak ± 2.000
liter. BBM dapat diselamatkan
oleh tim Marine sebanyak
2 drum dengan menggelar
oilboom dan mengevakuasi
ke drum menggunakan oil
scimmer. Terdapat tiga korban
luka. Dua orang dievakuasi
ke RSUD Arifin Achmat dan
satu orang dapat dibantu oleh
Tim Medical Pertamina.
Simulasi tersebut disupport oleh T im OSC,
OC, Koordinator Evakuasi,
Bantuan Keadaan Darurat,
Medical, Konsumsi, Evakuasi
Dokumen, Komunikasi,
Koordinasi, Sekuriti, Logis
tic dan Maintenance. Turut
membantu satu unit pemadam
kebakaran dan satu unit mobil
ambulans dari Kesehatan
Pelabuhan. Pengamanan di
bantu dari Polsek, Koramil dan
masyarakat sekitar.•MOR I

konsumen,” ungkapnya.
Pihaknya mengaku,
selalu melakukan perbaikanp e r b a i k a n b e rd a s a r k a n
kritik dan saran dari Sobat
Pertamax, yang disalurkan
melalui media massa dan
sosial media. “Sehingga kami
bisa menangkap apa yang
diinginkan Sobat Pertamax,”
kata dia.
Waljianto menambahkan
penghargaan ini menjadi
sebuah tantangan bagi Perta
mina untuk terus melakukan
improvement terhadap
kualitas produk. “Dan yang
terpenting adalah bagaimana
kita meningkatkan pelayanan
untuk konsumen,” jelasnya.
Sementara itu, Octo
Budiarto, Chief Editor Autocar
Indonesia, mengatakan, tahun
ini, ada 38 kategori mobil yang
dipilih pembaca, yang berarti
meningkat dibanding tahun

Foto : WAHYU

Forum KOMET
di MOR VIII Papua

JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) berhasil menyabet
penghargaan untuk kategori
Favorit Aftermarket Product
dan favorit terbanyak pi
lihan pembaca yang dise
lenggarakan oleh Majalah
Autocar Indonesia. Peng
hargaan tersebut diserahkan
oleh Chief Editor Autocar
Indonesia, Octo Budiarto
kepada Commercial Retail
Fuel Marketing Manager
Pertamina, Waljianto di Exodus
Kuningan City Mall, Rabu
(30/4).
Ajang Autocar Indonesia
Reader’s Choice Awards
(ARCA) ini merupakan kali
kedelapan diselenggarakan.
Sejak November 2013, angket
ARCA disisipkan di dalam
majalah Autocar Indonesia
hingga Maret 2014. Selain itu,
di website Autocar Indonesia
juga tersedia halaman khusus
yang berisi pilihan serupa
dengan angket pilihan mobil
favorit ARCA 2014.
Commercial Retail Fuel
Marketing Manager, Waljianto,
menyatakan, penghargaan ini
merupakan kebanggaan bagi
Pertamina, terutama bagi
Sobat Pertamax (sebutan bagi
konsumen Pertamax, red).
“Kami bangga karena BBM
kami menjadi pilihan favorit

Chief Editor Autocar Indonesia, Octo Budiarto menyerahkan penghargaan ARCA
2014 kepada Commercial Retail Fuel Marketing Manager Pertamina, Waljianto.

lalu yang hanya 34 kategori.
Selain mobil-mobil favorit,
pihaknya juga memilih be
berapa produk penting di
dunia otomotif, seperti velg,
ban, pelapis interior, head unit,
accu, pelumas dan bahan
bakar untuk dipilih sebagai
produk favorit pembaca.
Hasil pilihan masyarakat ini
diharapkan menjadi masukan
bagi produsen, term asuk

Pertamina untuk senantiasa
mengevaluasi citra dan nilai
produknya. Sementara bagi
konsumen mobil sendiri, hasil
angket ini diharapkan dapat
menjadi masukan berharga.
“Angket menjadi penting se
bagai simbol keterlibatan
langsung masyarakat dalam
menentukan perkembangan
dunia otomotif di tanah air,”
papar Octo.•EGHA

Sosialisasi & Roll Out Aplikasi
Outsourcing Management System
Balikpapan – Senior Vice
President HR Development,
Insan Purwarisya L. Tobing
bersama rombongan Out
sourcing Management Per
tamina melakukan kunjungan
ke Refinery Unit (RU) V dalam
rangka sosialisasi dan roll
out aplikasi Outsourcing
Management System (OMS).
Acara yang diselenggarakan
pada 10-11 April 2014
tersebut merupakan rangkaian
sosialisasi yang bertujuan
untuk meningkatkan performa
pengelolaan outsourcing di
lingkungan RU V.
Turut hadir dalam acara
tersebut, GM RU V Achmad
Fathoni Mahmud, Unit HR
Manager RU V Eddy Sofyan,
Manager HR MOR VI Tri
Waluyo, tim manajemen RU
V dan MOR VI, serta per
wakilan OSM Kantor Pusat
Pertamina.
Senior Vice President HR
Development, Insan Pur
warisya L. Tobing menyatakan,
pentingnya penyeragaman
dalam pengelolaan sistem
outsourcing. “Kami pun
mengimbau agar kebijakankebijakan yang berlaku di RU
V dibuat berdasarkan pada
peraturan dan ketentuan

Foto : Keishkara HP

VIII
Foto : MOR

Pertamina Sabet Penghargaan ARCA 2014

RU V sambut baik implementasi Outsourcing Management System untuk
diterapkan dalam unit-unit Pertamina.

yang berlaku,” jelas Insan.
Selaras dengan pemaparan
Insan, Achmad Fathoni pun
menyatakan pengelolaan
outsourcing membutuhkan
kecermatan dan strategi serta
kebijakan khusus.
Dalam presentasi OMS
yang disampaikan pada
kes empatan tersebut, ter
dapat tantangan-tantangan
pengelolaan TJKP di Per
tamina. Tantangan tersebut
meliputi cara untuk menge
tahui jumlah TJKP dan per
sebaran secara efisien, pe
metaan jumlah TJKP setiap
fungsi, serta pengelompokan
para TKJP ke dalam kategori
unskilled, semi skilled, dan
expert.
Maka, OMS dikem

bangkan sebagai respon
terhadap tantangan tersebut.
Karena dengan adanya OMS,
diharapkan data akan selalu
ter-update, jumlah TKJP
dapat dipetakan dengan
seksama, detail kontrak
dapat diakses, dan jenisjenis pekerjaan TKJP dapat
dikelompokkan berdasarkan
aturan yang berlaku dan telah
distandardisasi.
Insan pun menyatakan
apresiasinya atas antusiasme
yang ditunjukkan oleh RU V
dalam forum diskusi tersebut.
Rangkaian kegiatan yang
ditutup pada 11 April 2014
ini akan dilanjutkan unit
lain di seluruh area Perta
mina.•Keishkara Hanandhita Putri
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Direktorat Hulu Bentuk Agen Transformasi

Tim Bulutangkis dan Futsal Pertamina
Raih Kemenangan di Laga Persahabatan UI
DEPOK – Dalam rangka memperingati

Dies Natalis ke – 64 Universitas Indonesia
mengadakan pertandingan persahabatan
bulutangkis dan futsal antara UI dan

Uky Moh Masduki memberikan penjelasan mengenai delapan kegiatan Hulu
Transformatin Communication saat meeting Senin lalu.

lapangan agar memiliki pema
haman yang sama tentang visi
persero pada 2025. Untuk itu
diperlukan semacam guidance
agar tumbuh pemahaman yang
sama dalam kepaduan budaya
kerja dan profesionalisme yang
teruji,” jelas Uky di hadapan ang
gota Tim PMO lainnya, di Lantai
20 Gedung Utama Pertamina
Secara garis besar tugas
Tim PMO yang anggotanya
merupakan pwakil seluruh APH
adalah untuk mengorganisir
mulai dari perencanaan, pelak
sanaan, dan tindak lanjut se
tiap kegiatan Transformation
Communication. Selain itu
dengan dibentuknya tim PMO ini
diharapkan bisa menjembatani
komunikasi antara Dit Hulu
dan APH baik di lingkup kantor
pusat maupun seluruh jajaran
pekerja di lapangan-lapangan
produksi. “Diharapkan secara
bergiliran setiap PMO dapat
memberikan laporan kendala

instansi mitra, pada sabtu dan minggu
(3-4/5) di Gymnasium UI Depok. SVP
Corporate Secretary Nursatyo Argo
dan SVP Fuel Marketing & Distribution
Suhartoko ikut serta menjadi tim Perta

dan masukan untuk lebih
memperlancar proses realisasi
pencapaian seluruh target yang
direncanakan,” imbuh Uky.
H u l u Tr a n s f o r m a t i o n
Comm unic ation memiliki de
lapan kegiatan baik yang su
dah berjalan maupun yang
mas ih dalam perencanaan,
yaitu; (1) Top Team Meeting,
(2) Productions Champion
League, (3) Article & Media,
(4) HSE & Housekeeping Com
petition, (5) Inovasi, (6) Standard
Presentasi, (7) Expert Hiring,
serta (8) Management-GM Town
Hall, MWT-GM MWT, Sharing
Session, dan Safari Ramadhan.
Dengan kegiatan yang telah
dirancang diharapkan setiap
insan di Dit. Hulu dan APH
bisa memahami tujuan Per
tamina sehingga bisa mener
jemahkan kontribusi apa yang
harus diberikan untuk mewu
judkan visi Pertamina Kelas
Dunia.•DIT. HULU

Foto : ADITYO

Foto : DIT. HULU

Jakarta – Visi Pertamina
pada 2025 menjadi World Class
Energy Company, dengan
produksi 2,2 juta BOEPD perlu
disosialisasikan ke segenap
jajaran Direktorat Hulu beserta
anak-anak perusahaan di
lingkungan bisnis hulu Perta
mina. Supaya kebijakan menyo
sialisasikan itu terukur, terarah,
berjalan lancar, serta tepat waktu
maka dibentuk Tim Project
Management Officer (PMO)
sebagai bagian dari kebijakan
program Hulu Transformation
C o m m u n i c a t i o n . P ro g r a m
ini sengaja dirancang untuk
memberikan pemahaman
tentang visi misi Pertamina
khususnya sektor Hulu kepada
seluruh pekerja di lingkungan
Dit. Hulu sampai ke Anak Peru
sahaan Hulu (APH).
Uky Moh Masduki, Asisten
Manager General Affairs yang
ditunjuk sebagai ketua tim PMO
dalam forum Hulu Transformation
Communication (12/05)
menjelaskan, menurut data hasil
survei awal hampir 80% pekerja
Hulu belum memahami secara
rinci tentang Rencana Jangka
Panjang Pertamina (RJPP) dan
target-target yang dipikulkan
pada pundak seluruh pekerja
Dit. Hulu. “Tim Transformasi
bertugas menyosialisasikan atau
menyampaikan kepada seluruh
jajaran pekerja baik pimpinan
maupun jajaran operator di

15

mina ganda putera dalam pembukaan
sekaligus pertandingan uji coba melawan
tim ganda putera UI.
Pertandingan bulutangkis pada
hari pertama tim Pertamina berhasil
mengalahkan tim pemkot Depok dengan
score 3 – 2. Namun di hari yang sama, tim
futsal Pertamina harus menelan pil pahit
melawan tim futsal BNI dengan score 1
– 6. Sebelumnya tim futsal BNI berhasil
mengalahkan tim pemkot Depok 6 – 4
dan score 3 – 3 antara tim Universitas
Pancasila melawan Universitas Indonesia.

Keesokan harinya, di final bulutangkis
ganda putera Pertamina berhasil meraih juara
satu setelah menang telak melawan tim UI
dengan score 4 – 1. Sedangkan juara ketiga
diraih oleh tim Pemkot Depok.
Sementara tim futsal Pertamina mem
peroleh juara ketiga setelah mengalahkan
UI dengan score 12 – 6. Di posisi kedua
ditempati tim Universitas Pancasila dan juara
pertama diraih oleh tim BNI.
Hadiah untuk juara bulutangkis dan futsal
masing-masing berupa uang sebesar Rp.1,5
juta untuk juara 1, Rp. 1 juta untuk juara 2,
dan Rp. 500 ribu untuk juara 3.•ADITYO

PLAJU – Sebagai salah satu
tools dalam meningkatkan
continuous improvement, RU
III menggelar Forum Presentasi
CIP XXII Tahap I tahun 2014,
di Gedung Komering. Acara
yang berlangsung selama dua
hari ini dibuka oleh GM RU
III, Mahendrata Sudibja serta
dihadiri tim manajemen, dan
pekerja insan Mutu, peserta
CIP RU III.
Keseriusan RU III dalam
tahap pertama forum presentasi
CIP ini dibuktikan melalui
keikutsertaan 2 Proyek Kendali
Mutu (PKM), 1 Gugus Kendali
Mutu (GKM) dan 15 Sumbang
Saran (SS) dari para peserta CIP.
Sedangkan, forum CIP tahap
kedua akan diselenggarakan
pada Juli dan grand final pada
September.
M a h e n d r a t a m e n ut u r
kan RU III secara berkesi

Foto : RU III

RU III Gelar Forum Presentasi
CIP XXII Tahap I/2014

namb ungan dan konsisten
melaksanakan kegiatan forum
presentasi CIP.
Diandoro Arifian, Engi
neering & Development Ma
nager, selaku Ketua CIP RU
III mengatakan, pada tahun ini
RU III menjadi tuan rumah Re
finery Inovation Sharing Forum
dari seluruh unit pengolahan
dikarenakan pada pelaksanaan
tahun 2013 di RU V Balikpapan,

RU III berhasil menjadi juara
umum.
Di akhir acara diumumkan
pemenang CIP oleh Ketua Juri
CIP XXII RU III Tahap I, Aris
Hamdani, di mana GKM ASAM
dan PKM Maintenance serta
SEMEKDON berhasil meraih
peringkat Gold, sementara 12
peserta SS berhasil meraih 3
peringkat Gold, 3 Silver dan 6
Bronze.•RU III
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Jakarta - Tahun 2013 merupakan salah satu tonggak pen
capaian penting PT. Pertamina EP Cepu (PEPC). Raihan tersebut
mengokohkan landasan untuk tumbuh dan berkembang agar
menjadi role model Anak Perusahaan Hulu (APH) berkelas dunia,
dengan slogan Delivering World Class Values. Angka-angka yang
berbicara sepanjang 2013, itu mewartakan kinerja yang positif,
baik dari sisi operasional maupun keuangan.
“Peningkatan kinerja perusahaan tercermin melalui peningkatan
produksi, yaitu sejumlah 4,3 juta barrel minyak mentah atau
sekitar 11.815 BOPD (barrel oil per day). Pencapaian tersebut
adalah 109% dari target RKAP 2013, atau meningkat 18% dari
jumlah produksi 2012,” demikian ucap Direktur Utama PEPC,
Amril Thaib Mandailing, ketika mendampingi kunjungan Wakil
Presiden RI (Boediono) ke Blok Cepu, di Bojonegoro (24/4/14).
Lebih lanjut Amril menjelaskan, bahwa kenaikan tersebut juga
diikuti oleh hasil penjualan dalam negeri, yakni sebesar USD
172,794 ribu atau 139% dari target RKAP 2013, atau lebih tinggi
20,09% dibandingkan hasil 2012 yang sebesar USD 143,883
ribu. Keberhasilan ini mendorong peningkatan laba bersih PEPC
sebesar USD 33,636 ribu dibandingkan 2012 yang berada pada
level USD 27,861 ribu.
“PEPC memahami persaingan bisnis
di masa depan semakin kompetitif. Un
tuk itu diperlukan strategi yang andal
agar tetap unggul dalam memanfaatkan
berbagai peluang, serta selalu cerdas
dalam mengantisipasi berbagai tan
tangan,” imbuh Amril. Langkah-langkah

strategis dimaksud diwujudkan dalam bentuk Corporate Plan PEPC,
yaitu mengembangkan PEPC menjadi perusahaan Role Model APH
di bidang Minyak dan Gas dalam kegiatan kemitraan dan pembinaan
SDM professional.
Visi PEPC untuk menjadi role model APH tersebut, tertuang
dalam rolling RJPP 2011 – 2015. Demi mewujudkan visi, itu PEPC
akan memaksimalkan nilai perusahaan, mengoptimalkan aset,
serta pembinaan networking melalui langkah-langkah inovatif dan
strategis. Salah satunya dengan terus berupaya dan menciptakan
terobosan untuk meningkatkan produksi, di antaranya pada 2010
pengaplikasian penggunaan bahan kimia DRA pada empat sumur di
Lapangan Banyu Urip BU-01, BUA-03, BU-04, dan BU-05. Selain itu
untuk mengoptimalkan kapasitas EPF (Early Production Fasility), pada
Juni 2012 dilakukan work over sumur BU-A3, serta pemasangan
Gas cooler dan By pass line tambahan di GSOP.
Tidak hanya sampai disitu, usaha percepatan produksi
Lapangan Banyu Urip dilanjutkan dengan Ekspansi EPF pertama
yaitu memasang tambahan oil cooler, by pass line crude stripping
tower-crude stabilizer, serta control valve stabilizer, dan up sizing
PCV export line. Disusul dengan Ekspansi EPF kedua pada Oktober
2013 dengan memasang pompa export dan memasang by pass line
membrane filter sehingga hasil produksi pada 2013 lalu mencapai
level 28.000 BOPD. Setelah dilakukan monitor dan evaluasi, dengan
ditingkatkannya produksi secara bertahap, tidak didapatkan kondisi
yang ekstrim berubah maka diputuskan untuk meningkatkan
produksi secara bertahap sampai 29.000 BOPD. Semua upaya yang
dilakukan merupakan langkah PEPC demi mencapai nilai produksi
Lapangan Banyu Urip sesungguhnya. Sekaligus sebagai pembuktian

Foto :DIT. HULU

PEPC Produksi 4,3 Juta Barrel Minyak Mentah pada 2013

Rig DS #9, sedang melakukan pemboran dengan sistem Batch Drilling
(Pemboran dilakukan persession) di lapangan Banyu Urip Wellpad C.

diri bahwa PEPC bisa mensejajarkan diri dengan partner mereka
Exxon Mobil dalam mengelola lapangan minyak raksasa sebesar
Banyu Urip.• DIT. HULU

Optimis Capai Target Produksi 2,2 Juta BOEPD pada 2025... Sambungan dari halaman 1
mengatakan wajar Pertamina
meminta hak istimewa
mengelola seratus persen.
Terlebih sudah 50 tahun blok
tersebut dikelola oleh asing.
“Masa minta bekasnya saja
susah banget sih,” katanya.
Bila nantinya Pertamina
dibolehkan mengelola blok

Mahakam, ia mengatakan
Pertamina akan menggenjot
produksinya. Terlebih dengan
perkembangan teknologi yang
makin maju. Meski demikian,
hingga kini pemerintah belum
memastikan pihak mana
yang akan menggantikan
pengelolaannya setelah kon

trak tersebut berakhir.
Ekspansi ke Luar Negeri
Terkait ekspansi ke
luar negeri, Pertamina akan
melanjutkan upaya akuisisi
blok-blok migas diluar ne
geri yang diyakini dapat
memperkuat kapabilitas

dan daya saing pertamina
sebagai perusahaan energi
kelas dunia.
SVP Upstream Business
Development pertamina,
Denie S. Tampubulon me
ngatakan Pertamina mem
proyeksikan 70 persen akui
sisi berasal dari aset-aset

di luar negeri terutama di
wilayah wilayah yang masih
mempunyai cadangan besar.
Denie menambahkan pada
akhir tahun 2013, Pertamina
berhasil mengakuisisi aset di
Aljazair dan Irak. Dari Aljazair
Pertamina peroleh sekitar
23.000 bopd dan ditargetkan

Kapal Pertamina Selamatkan 20 Penumpang
Kapal Tenggelam di Laut Seram, Maluku
JAKARTA - Di tengah ke
sibukan menjalankan tugas
mengantar Karosene dan
Solar untuk wilayah Sorong,
Tobelo dan Ternate, awak
kapal MT Falcon 18 ber
hasil menyelamatkan 20
penumpang dari KM Paishu
Batu II yang terbakar dan
tenggalam di Laut Seram
Maluku.
Kecelakaan KM Paishu
Batu II terjadi pada Sabtu
(10/5/2014) sekitar pukul
01.00 WIT. Tenggelamnya
kapal diduga disebabkan
oleh percikan api yang
berasal dari kamar mesin.
Sebelum kapal terbakar

dan tenggelam seluruhnya,
20 penumpang yang terdiri
dari 13 orang Indonesia, 4
warga negara Perancis dan
3 warga negara Amerika,
berhasil menyelamatkan
diri dengan perahu sekoci.
Penumpang berusaha untuk
bertahan hidup di perairan
Laut Seram, Maluku selama
kurang lebih 6 jam.
Sekitar pukul 07.00 WIT,
MT Falcon 18 yang sedang
berlayar dari Wayame menuju
Sorong menerima panggilan
radio dari korban. Mendengar
panggilan tersebut, MT
Falcon segera melakukan
tindakan pencarian dan

penyelamatan. Para pe
numpang KM Paishu Batu
II kemudian diangkut dan
berhasil dipindahkan dengan
selamat ke pelabuhan umum
di Sorong.
Direktur Pemasaran &
Niaga Pertamina Hanung
Budya, menyampaikan
apresiasi atas kesigapan
nakhkoda dan seluruh crew
kapal yang walaupun di te
ngah jadwal pengiriman
dan distribusi minyak
untuk seluruh wilayah
Indonesia yang sangat
ketat dan padat, tetap tidak
mengenyampingkan sikap
kemanusiaannya, sehingga

(searah jarum jam) MT Falcon 18, lokasi kejadian, dan korban selamat.

seluruh penumpang KM
Paishu Batu II dapat selamat.
MT. Falcon 18 merupakan
kapal Motor Tanker bertipe
Small 1 dengan berat kotor/
DW T 2990 Ton . D alam
kesehariannya, MT Falcon

18 dimanfaatkan
oleh Pertamina
untuk mengangkut
produk Kerosene
dan Solar di wilayah
Sorong, Tobelo, dan
Ternate.• Shipping

sebesar 25.000 bopd tahun
ini. Di Irak, Pertamina memiliki
hak partisipasi sebesar 10%,
sedangkan prod uksi la
pangannya ditargetkan akan
meningkat dari 400.000 bopd
tahun ini menjadi 1,6 juta bopd
pada 2020,” ungkapnya.•
Irli/ DSU

