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JAMBI – PT Pertamina (Persero) bersama anak
perusahaannya, PT Pertamina Gas (Pertagas)
meresmikan jaringan gas rumah tangga pada Sabtu
(25/4) di Thehok, Jambi Selatan. Peresmian dilaksanakan
di Metering Reg ulator Station oleh Menteri ESDM
Sudirman Said, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto,
Direktur Utama Pertagas Hendra Jaya, Gubernur Jambi
Hasan Basri Agus, serta PLT Dirjen Migas IGN Wiratmaja.
Menteri ESDM Sudirman Said dan rombongan juga
meninjau langsung jaringan gas yang telah terpasang
di rumah warga. Didampingi Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto beserta jajarannya, Sudirman Said pun ikut
melakukan demo masak di lokasi tersebut.
Menteri ESDM juga mengapresiasi upaya yang
dilakukan kedua BUMN tersebut. Ia mengatakan,
keberadaan infrastruktur ini memberikan manfaat luar
biasa berupa penghematan Rp. 45 miliar per bulan
untuk seluruh Jambi. “Hingga Agustus sekitar 4.000
rumah tangga sudah menikmati gas. Angkanya masih
kecil dibanding dengan jumlah rumah tangga kota yang
potensinya mencapai 7,9 juta,” ujarnya.
Sementara Direktur Utama Pertamina Dwi Soe
tjipto menegaskan, beroperasinya jaringan gas di Jambi
merupakan wujud nyata dukungan Pertamina dan
Pertagas untuk menyukseskan program percepatan
penggunaan gas rumah tangga. “Pembangunan
dan pengembangan bisnis gas yang terintegrasi ini
diharapkan dapat memberikan efek domino dalam
pengembangan berkelanjutan jaringan gas kota Jambi
sehingga makin banyak masyarakat yang dapat
menikmati dan memanfaatkan gas bumi,” ujarnya.
Hal yang sama juga disampaikan Gubernur Jambi
Hasan Basri Agus. Menurutnya, kebijakan program
konversi minyak tanah ke Elpiji yang dimulai 2007 baru
mampu menjangkau 36% rumah tangga dan usaha
mikro di Jambi sehingga masih dibutuhkan pasokan
Bersambung ke halaman 5
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Jaringan Gas untuk
Rumah Tangga
Diresmikan di Jambi

Direksi PT Pertamina (Persero) mengadakan jumpa pers di Kantor Pusat Pertamina setelah selesai mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham
di Kantor Kementerian BUMN. Dalam acara tersebut, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto memaparkan kinerja perusahaan selama kuartal I
tahun 2015.

Kuartal I 2015, Pertamina
Raup Laba 28 Juta Dolar AS
PT Pertamina (Persero)
membukukan hasil
positif selama kuartal I
2015 dengan laba bersih
sebesar 28 juta dolar AS
atau sekitar Rp 361,34
miliar. Kendati harga
migas dunia melemah,
Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto
mengaku berhasil
mengatasi tantangan
tersebut atas kerja keras
dan tekad kuat seluruh
insan Pertamina.

Jakarta – Menurutnya,
kondisi keuangan peru
sahaan selama periode tiga
bulan pertama 2015 terus

menguat. Hingga kini tercatat
pendapatan perusahaan
sebesar 10,67 miliar dolar
AS dengan EBITDA 1,25
miliar dolar AS. “Diharapkan
dengan laba bersih saat ini
bisa lebih baik dari tahun
lalu,” imbuh Dirut Pertamina,
saat konferensi pers Kinerja
Kuartal I 2015, di Kantor
Pusat Pertamina, Rabu (29/4).
Bersama jajaran direksi
Pertamina, Dwi Soetjipto
menyampaikan lima prioritas
strategis perusahaan yang
telah membawa hasil bagi
kinerja perusahaan pada tiga
bulan pertama tahun ini.
Dwi menambahkan,
selain kinerja positif operasi
perusahaan, Pertamina juga

Kiprah Anak Perusahaan :
PT Pertamina trans kontinental catatkan
laba bersih 2014 Rp 191,44 miliar

telah berhasil melakukan
efisiensi dengan nilai total
sebesar 95,95 juta dolar AS.
Efisiensi tersebut diperoleh
dari renegosiasi kontrak
pengadaan minyak sebesar
27 juta dolar AS, pengurangan
cost fee dan alpha import
pasca perubahan proses
pen gadaan minyak dan
produk minyak senilai 22 juta
dolar AS, optimalisasi aset
penunjang senilai 0,154 juta
dolar AS, serta efisiensi dari
program marketing operation
excellence.
Kinerja bisnis trans
portasi dan niaga gas juga
menunjukkan tren meningkat.
Transportasi gas perusahaan
mencapai 1,414 MMscfd,
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sedangkan niaga gas 114,5
MMscfd, yang utamanya
dipicu oleh beroperasinya
fasilitas regasifikasi Arun dan
pipa transmisi Arun-Belawan.
“Adapun, efisiensi yang
diperoleh dari program mar
keting operation excellence
mencapai 46,89 juta dolar
AS,” paparnya.
Sementara itu, Direktur
Hulu Pertamina, Syamsu
Alam, mengungkapkan,
saat ini Pertamina secara
keseluruhan mampu mening
katkan produksi. Bahkan
dalam kuartal I/2015 Perta
mina menoreh produksi mi
nyak sebesar 248,4 MBOPD
Bersambung ke halaman 5
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Menjalankan usaha minyak, gas,
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secara terintegrasi, berdasarkan
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hadapi krisis
dengan taktis
jangan lupakan
pertumbuhan
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Krisis harga minyak harus ditangkap sebagai tantangan untuk

menyamakan persepi bagi pekerja untuk mengambil langah ke depan
dalam menghadapi krisis dan tetap survive. Hal tersebut menjadi
paparan Direktur Hulu Syamsu Alam, saat Town Hall Meeting
Direktorat Hulu beberapa waktu lalu. Berikut rangkuman paparan
Alam, kepada seluruh pekerja agar bersama-sama bergandeng
tangan untuk memajukan perusahaan dalam kondisi apapun.
Di tengah kondisi prihatin, Pertamina mendapatkan kabar baik
yang bernilai strategis bagi keberlanjutan bisnis migas. Yakni rencana
pembangunan pelabuhan Cilamaya yang dampaknya dikhawatirkan
akan mengganggu bahkan harus menghentikan kegiatan operasi Blok
Offshore North West Java (ONWJ), akhirnya dipindahkan lokasinya ke
daerah lain oleh pemerintah. Kedua, pemerintah telah memutuskan Blok
Mahakam sepenuhnya akan dikelola Pertamina pasca terminasi, pada 31
Desember 2017. Syamsu Alam berharap kedua hal tersebut yang merupakan
hasil perjuangan bersama dalam meyakinkan pemerintah maupun para
stakeholder, menjadi modal kuat dalam melangkah ke depan.
Selanjutnya, untuk keluar dari situasi krisis Alam mengharapkan semua
pekerja harus mengubah mindset, yakni dari bekerja dengan cara at any
cost, ke budaya baru yang lebih mengedepankan cost effectiveness. “Tujuan
kita mengelola bisnis adalah untuk mendapatkan revenue dan profit sebesarbesarnya. Tujuan Pertamina berbisnis bukan mengebor, tetapi bagaimana
meningkatkan produksi sementara pengeboran dipandang hanya sebagai
salah satu cara, saja,” jelasnya. Karena itu Ia berharap para reservoir engineer
harus menentukan titik-titik pengeboran, bukan sebanyak-banyaknya lokasi,
tetapi yang dicari adalah yang paling optimal sehingga hasilnya bagus, baik
dari sisi produksi maupun tingkat keekonomiannya. Hal tersebut merupakan
paradigma baru yang harus sama-sama djalankan.
Alam juga menekankan, penerapan paradigma baru, cost effectiveness dan
prinsip efisiensi di semua lini, tidak berarti mengurangi prinsip-prinsip penerapan
health, safety, security & environment (HSSE).
Di tengah anjloknya harga minyak dunia, Alam tidak memungkiri akan
berpengaruh pada pendapatan sektor hulu. Namun demikian ia berharap agar
bekerja bisa berpikir out of the box. “Kita harus berpikir dengan cara yang benarbenar berbeda,” tegasnya.
Sementara untuk gas, Alam tidak terlalu khawatir karena angka produksi
sepanjang 2014 sampai Februari 2015 semuanya di atas target, sehingga menjadi
kesempatan untuk memonetisasi gas dalam mengejar target profit. Demikian pula
dengan panas bumi, harus lebih meningkatkan sasaran dan mencapai target pro
fitnya.
Menyorot kinerja eksplorasi, menurut Alam hingga saat ini Pertamina masih
memiliki cadangan 2P sebanyak 2,7 miliar barel. Karena itu saat ini yang perlu di
pikirkan adalah mengupayakan agar cadangan ini dapat diproduksikan. Sementara
itu, dari sisi cadangan gas, Pertamina masih memiliki cadangan total 2P sebesar 15
TCF. Dengan volume yang marjinal dan lokasinya yang tersebar, menjadi tantangan
bagaimana memonetisasi aset-aset yang berpencar, misalnya dijadikan satu
cluster tersendiri, sehingga menjadi optimal dan ekonomis.
Ada tiga hal yang masih bisa diperbaiki di jajaran Direktorat Hulu
agar kinerjanya meningkat. Pertama masalah operasional
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performance. Diharapakan agar perform sesuai yang di
rencanakan serta bisa mencipatakan net profit margin tinggi.
Kedua di sisi pendukung operasi dan produksi harus
terpenuhi. “Penyakit malas harus dihilangkan. Yang engineer
kerja secara engineer, geoscience bekerja sebagaimana
seharusnya, begitu pula orang facilities, human resources,
dan finance, semua bekerja sesuai profesinya. Kita tunjukkan
bahwa kita memang mempunyai arti untuk perusahaan,” ujar
nya mewanti-wanti.
Problem harga crude dunia yang sedang lesu, tidak bisa
dikontrol dan tidak perlu diperdebatkan, karena hal tersebut
terpicu oleh tatanan geopolitik dan ekonomi global yang di luar
jangkauan. Alam meminta agar hal itu disikapi secara arif dan
dewasa, serta mampu memanfaatkan momentum tersebut
untuk perbaikan internal, terutama dalam meningkatkan
budaya efisiensi dan peduli biaya.
Hal tersebut harus ditunjukan dari tingkat atas. Para Direksi,
SVP, VP, dan GM harus menjadi contoh dan merupakan tang
gung jawab yang melekat pada seorang pimpinan.
Selanjutnya, dari strategi survive, terdapat tiga hal yang
harus dilakukan. Strategi pertama adalah melakukan cost
effectiveness di seluruh kegiatan dan tahapan operasi.

acuan baku operational.
Pertamina juga harus terus mengembangkan teknologi
yang terbaik dan tepat untuk kemajuan perusahaan. “Kita
harus meningkatkan proses integrasi tahapan operasi yang
biasa kita jalankan, melakukan standarisasi teknologi dan
proses berdasarkan kaidah-kaidah operation excellence,
meningkatkan penguasaan teknologi EOR dan lepas pantai,”
harap Alam.
Selain itu, aspek penting yang mesti diperhatikan adalah
Reserve Replacement Ratio yang harus ditingkatkan. Hal ini
penting untuk memperpanjang R to P. SVP Eksplorasi akan
terus memimpin kajian untuk play-play baru dan mengevaluasi
beberapa cekungan yang masih belum terrambah.
Terkait dengan kegiatan merger & acquition (M&A),
manajemen terus mengevaluasi untuk mendapatkan
peluang mengakuisisi blok-blok di luar negeri, sehingga bisa
menambah aset yang starategis dan bisa menunjang growth
perusahaan.
Alam menekankan bahwa ia sangat menginginkan dua
hal yang harus diseriusi berkaitan dengan pengembangan
teknologi, yaitu mengenai enhanced oil recovery dan pengem
bangan teknologi lepas pantai. Ia ingin mencari orang yang
memang memiliki passion dalam

Antara lain dengan mengoptimalkan

pengembangan EOR. Berdasarkan

dan meningkatkan efektivitas pe

pengalaman di Norwegia, dari

manfaatan anggaran yang tersedia

hasil diskusi yang dilakukannya,

melalui identifikasi peluang penam

internal champion semacam ini

bahan revenue dan efisiensi dalam

diperlukan bagi pengembangan

pelaksanaan proses bisnis Hulu.

EOR, mengingat prosesnya panjang

Kemudian mengoptimalkan asset

dan butuh konsistensi. “Kita sudah

antara lain melalui pengelolaan

lama melakukan EOR, bahkan sudah

sumber daya yang terintegrasi antar

punya beberapa pilot project. Tapi

aset, kemudian membangun sinergi

feeling saya, kita belum melakukan

antarpekerja di semua lini sehingga

dengan cara yang benar. Harus

hasilnya optimal.

ada orang yang punya passion di

Strategi berikutnya adalah

sana dan saya akan mencarinya,”

mengembangkan pryek-proyek

tegas Alam memperlihatkan ke

yang profit driven. Di antaranya

seriusannya.

yang sudah jelas adalah upaya

Pada pengembangan lapangan

memonetisasi gas. Strategi terakhir

lepas pantai, Pertamina sudah me

adalah menciptakan nilai tambah,
antara lain dengan cara pandang
yang terintegrasi dari sisi bisnis hulu, pengelolaan dan
pemberdayan SDM secara terpadu untuk seluruh Direktorat
Hulu, dan melakukan renegosiasi kontrak berbagai pengadaan.
Pada kondisi krisis seperti sekarang, sebaiknya manajemen
fokus di struktur dengan biaya operasi di bawah US$15 per
BOE dan profit lebih besar dari US$5 juta per aset seperti di
Unitisasi Sukowati, Blok Musi, Unitisasi Suban, Ogan dan
Prabumulih. Atau yang sedikit di atasnya seperti Poleng,
Bentayan, dan Bunyu. Aset-aset yang produksinya masih
tinggi harus menjadi perhatian, dan fokus pada aset-aset
yang memang masih bisa dikembangkan.
Di sisi lain, bahwa kita boleh sedih dan prihatin, tetapi
tetap harus siap-siap untuk terus tumbuh. Upaya untuk tum
buh tersebut harus dilakukan jauh-jauh hari sehingga begitu
suasana membaik, kita bisa langsung terbang. Salah satu
aspek dari persiapan dimaksud adalah membenahi data
manajemen yang harus dikelola secara terintegrasi.
Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah pengem
bangan sumber daya manusia. , dimana SDM dari eksplorasi,
reservoir, production, operation, G&G, semua ter-develop
dengan baik.
Pertamina sudah mempunyai sistem dan proses bisnis
yang baik. Namun mungkin perlu ditingkatkan. Misalnya, saat

miliki ONWJ dan WMO, namun Alam
menginginkan seluruh pekerja hulu juga mengerti offshore,
dan harus diprogramkan untuk itu. Hal ini menjadi concern
mengingat ke depan Pertamina berpeluang banyak mendapat
aset di wilayah lepas pantai.
Pada akhir pemaparan, Alam menyampaikan sejumlah
pesan sebagai resume dari apa yang telah diutarakan ter
dahulu, yaitu :
Bahwa berproduksi secara at any cost sudah tidak bisa
lagi, efisiensi harus dikedepankan, safety tetap jadi komandan
dalam beroperasi. Operation Excellence harus dijalankan.
Lakukan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan best
practices.
Ia menekankan masalah finansial bukan hanya urusan
orang keuangan. Setiap VP, GM, Direksi, semuanya harus
aware pada masalah financial, sehingga punya kontrol
keuangan terhadap semua kegiatan di daerah operasinya.
“Jangan dibiarkan pengeboran sampai berlipat-lipat kali
biayanya dan terus dibiarkan begitu saja. Itu zalim terhadap
perusahaan,” tegasnya.
Selanjutnya hanya proyek yang bernilai komersial tinggi
yang dilaksanakan dan dampak jangka pendek cepat
menghasilkan uang. Alam menekan perlunya sinergi, dan
saling berbagi pengalaman di antara anak perusahaan.

ini Direktorat Hulu sudah memiliki Exploration Way, Drilling

“Hilangkan mental silo, karena kita satu Hulu, satu Pertamina.”•

Way, dan Development Way yang semestinya bisa dijadikan

URIP/DIT. HULU/DSU
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Kunci menghadapi era keterbukaan dan persaingan
bebas, adalah kreativitas. Dalam kondisi yang sarat
persaingan, kekuatan perusahaan akan bergantung
pada kualitas produk serta kemampuan perusahaan
mengatntisipasi perubahan dengan cepat, tanggap
membaca situasi dengan menciptakan berbagai inovasi.
Demikian halnya dengan Pertamina yang tengah
berupaya meningkatkan kinerja dengan 5 prioritas
strategisnya. Salah satunya pengembangan infrastruktur
dan marketing, dimana telah menelurkan inisiatif varian
produk BBM bagi masyarakat. Salah satunya Pertalite.
Bahan bakar khusus dengan RON 90 yang akan
menjadi pilihan baru bagi pengguna kendaraan untuk
mendapatkan kualitas BBM yang lebih baik dengan
harga yang lebih ekonomis.
Praktik bisnis korporasi dengan memberikan varian
produk, bukan kali ini saja terjadi. Di produk pelumas
misalnya juga terdapat varian di Fastron Seriesnya. Dari
Fastron Fully Synthetics, Fastron Techno dan Fastron
Gold. Varian pelumas unggulan Pertamina tersebut
dibedakan berdasarkan tingkat kekentalannya atau
SAE (Society of Automotive Engineers). Berbagai jenis
pelumas diproduksi untuk menyesuaikan karakter mesinmesin teknologi baru dengan teknologi sebelumnya.
Demikian halnya dengan upaya Pertamina
meluncurkan Pertalite, tentu saja untuk memberikan
pilihan bagi konsumen BBM di tanah air, yang memiliki
pola konsumsi high quality and low price oriented. Yakni
orientasi untuk mendapatkan produk berkualitas tinggi
dengan harga yang lebih ‘miring’. Di tengah disparitas
harga antara Premium dan Pertamax yang sama-sama
merupakan bahan bakar tidak disubsidi, tentu saja
loyalitas konsumen dengan pola orientasi tersebut tidak
bisa dipegang.
Apabila selisih harga Pertamax dengan Premium
tipis, masyarakat akan memilih Pertamax. Demikian
sebaliknya, ketika selisih harga begitu besar, maka pola
konsumsi masyarakat pada umumnya akan kembali
kepada konsumsi Premium, tanpa mempedulikan
apakah bahan bakar tersebut Octan Number-nya
sesuai atau tidak bagi kendaraannya. Toh yang penting
bisa jalan.
Dengan pola tersebut, tercetus ide meluncurkan
produk antara yang memberikan ruang bagi konsumen
untuk mendapatkan alternatif pilihan bahan bakar. Dalam
bisnis, tentu saja hal tersebut sah-sah saja. Sebuah
inisiatif korporasi membaca dan menyikapi pasar agar
keberlangsungan bisnis bisa berjalan terus serta tidah
tergerus pasar.
Dalam sebuah studi manajemen disebutkan
bahwa perusahaan yang gagal dalam berinovasi akan
semakin terpukul dengan pesaing memperhatikan
pengembangan dan pembaruan produk. Sukses
yang berkelanjutan berarti pengembangan yang
berkesinambungan dengan tetap bersikap kompetitif.
Karena itu untuk tetap unggul perusahaan harus terus
menciptakan produk baru, pelayanan baru dan cara
baru dalam melakukan pekerjaan.
Namun, karena BBM selalu dikaitkan dengan hajat
hidup orang banyak, tentu saja menjadi tantangan
bagi Pertamina untuk meluncurkan produk baru
tersebut. Baik itu menyiapkan kajian, riset, uji coba
keandalan produk, ketersediaan stock, serta jaringan
pendistribusian yang merata. Pekerjaan rumah tersebut
menjadi hal yang penting, agar saat diluncurkan nanti,
produk baru tersebut benar-benar memberikan nilai
psotif bagi konsuemn serta bisa dinikmati semua
kalangan.
Dinamika perijinan oleh berbagai pihak, serta
kekhawatiran masyarakat bahwa Pertalite akan
menggantikan Premium harus segera dijawab de
ngan edukasi dan sosialisasi bagi internal Pertamina
dan kalangan eksternal. Bahwa Pertalite tak akan
menggantikan apapun, namun menjadi pilihan baru
bagi masyarakat.•

Siti Nur Maulina
Sr Legal Counsel III Asset & Corp Mtrs – Legal

Fungsi Arsip
dan Pentingnya
Pengelolaan Arsip
Arsip merupakan bagian penting bagi
jalannya suatu negara, institusi, organisasi atau
perusahaan. Urgensi pengelolaan arsip yang
baik dan benar terlihat dari diterbitkannnya
secara khusus undang-undang mengenai
Arsip. Undang-undang No. 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (“UU Arsip”) mendefinisikan
Arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa
dalam berbagai bentuk dan media sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi yang dibuat dan diterima
oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.
Pada level perusahaan seperti Pertamina,
arsip mempunyai banyak fungsi, antara lain
sebagai identitas dan jati diri perusahaan,
sebagai asset perusahaan, sebagai sumber
memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban
manajemen perusahaan, sebagai alat bukti yang
sah serta sebagai sumber informasi dalam
pelaksanaan kegiatan perusahaan pada masa
yang akan datang.
Mengingat pentingnya fungsi Arsip seba
gaimana tersebut di atas dan mengingat Per
tamina adalah BUMN yang mempunyai sejarah
yang panjang yang merupakan bagian dari
sejarah bangsa Indonesia, maka kebutuhan
atas pengelolaan arsip yang andal sangatlah
diperlukan.
Menurut UU Arsip, pengolaaan arsip
dapat dikatakan andal apabila memiliki ke
mampuan: menjaring atau menangkap (capture)
semua arsip dari seluruh kegiatan yang di
hasilkan organisasi; menata arsip dengan
cara yang mencerminkan proses kegiatan
organisasi; melindungi arsip dari pengubahan,
pengurangan, penambahan, atau penyusutan
oleh pihak yang tidak berwenang; menjadi
sumber utama informasi secara rutin mengenai
kegiatan yang terekam dalam arsip; dan
menyediakan akses terhadap semua arsip
berikut beserta metadatanya.
Dengan sistem pengelolaan arsip yang
handal maka fungsi penting arsip tersebut di
atas dapat terlaksana.•
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Pertamina Drilling Way, Satukan Visi
Pengeboran di Anak Perusahaan
Jakarta – Harga crude dunia yang masih bermain sekitar
angka US$ 50-an per barel membuat rencana kerja kegiatan
pengeboran di lapangan-lapangan minyak dan gas (migas)
semua korporasi mengalami rasionalisasi, dipangkas hampir
setengah dari RKAP 2015. Kondisi ini dimanfaatkan oleh
Komite Drilling Hulu di bawah koordinasi fungsi Upstream
Strategic & Planning Evaluation (USPOE) untuk menyamakan
visi dan meningkatkan kapabilitas tentang kegiatan pengeboran
di lingkungan Pertamina, melalui sosialisasi implementasi
Pertamina Drilling Way (PDW). “Kita perlu berkomitmen, bahwa
ke depan harus bekerja lebih keras lagi untuk melakukan suatu
perbaikan, tidak ada istilah terlambat yang ada hanyalah
kita harus terus bergerak maju,” ucap Meidawati Senior Vice
President (SVP) USPOE di depan seluruh peserta Sosialisasi
Implementasi PDW di ruang rapat Pertamax, lantai 21 Gedung
Pertamina Pusat, Senin (20/4) lalu.
Lebih lanjut Meidawati mengatakan bahwa sosialisasi
ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada level Vice
President (VP) serta General Manager (GM) dalam melakukan
end to end proses pengeboran sesuai dengan pedoman PDW.
Lewat pemahaman tersebut, diharapkan adanya sikap tegas
dari VP dan GM dalam melakukan eksekusi setiap pengeboran,
supaya direncanakan dan dievaluasi secara matang terlebih
dahulu, sesuai dengan parameter-parameter baik teknis
maupun keekonomian yang terukur. Menurut Meidawati akan
dilakukan audit manakala dijumpai adanya defiasi dalam
pelaksanaan. “Ketika ada defiasi pada sumur-sumur tertentu
Tim Drilling akan masuk ke anak-anak perusahaan untuk
melakukan audit,” tegas Meidawati mengingatkan.
Sejalan dengan Meidawati, General Manager Pertamina
Hulu Energi Nunukan Company (PHENC) Alfian Husein
menjelaskan perlu adanya Standard Operation Procedur (SOP)
untuk meningkatkan performance pengeboran seperti yang
dilakukan di Nunukan, ketika memetik kesuksesan dalam
pengeboran tiga sumur eksplorasi tahun lalu. “Sebetulnya kita
dengan pengeboran tiga sumur relatif sudah melaksanakan

Foto : DIT. HULU

OPINI
PEKERJA

SVP USPOE, Meidawati memberikan arahannya kepada peserta sosialisasi
Implementasi Pertamina Drilling Way Senin (20/4) lalu.

SOP mirip seperti PDW, namun tidak didokumentasikan
seperti itu, tapi saya lihat tadi proses-prosesnya sudah sejalan,”
ungkap Alfian saat jeda. Selanjutnya, ia mengharapkan
agar dengan berpedoman pada PDW kinerja pengeboran
seluruh APH, baik yang beroperasi di darat maupun di lepas
pantai akan berjalan optimal sesuai dengan paradigma baru,
yakni sukses dengan semangat cost effectiveness. “Mudahmudahan dengan adanya PDW performance drilling ke depan
bisa lebih optimal sesuai dengan etos baru seperti dicanangkan
oleh Direktur Hulu,” imbuh Alfian.
Sementara itu, General Manager Asset 1 Pertamina EP
(PEP), Irwansyah merencanakan dalam waktu dekat akan
melakukan sosialisasi implementasi PDW ke seluruh jajaran
level lebih bawah di seluruh area dan lapangan. “Seperti
aset-aset yang lain, diharapkan dengan implentasi PDW ini
di samping kinerja drilling work over akan menjadi lebih baik,
kita juga berharap adanya kemajuan dalam peningkatan
efisiensi realisasi rencana kerja pengeboran,” kata Irwansyah
mewartakan asanya.
Sosialisasi Implementasi PDW kali ini merupakan lanjutan
dari kick-off Sosialisasi Implementasi PDW pada awal bulan
Februari 2015 yang lalu, sebagai bentuk komitmen keseriusan
manajemen Direktorat Hulu dalam menyelaraskan pedoman
pengeboran di seluruh Anak Perusahaan Hulu (APH).•DIT. HULU

Dongkrak Performa Direktorat Pemasaran
Lewat Program Marketing and Operation Excellence
JAKARTA – Dalam menghadapi kondisi perminyakan dunia
saat ini, diharapkan program Marketing and Operation
Excellence (MORE) mampu mendongkrak performa
Direktorat Pemasaran di berbagai lini serta bagi lingkungan
anak perusahaan. Hal tersebut dikatakan Direktur Operasi
PT Pertamina Retail, Romulo Hutapea usai kegiatan Forum
Knowledge Management (Komet) di Kantor PT Pertamina
Retail, Rabu (22/4).
Menurut Romulo, forum Komet merupakan sarana pe
ngembangan mutu dan karya kreatif agar bisa kontribusi
positif bagi perusahaan. “Tujuannya untuk meningkatkan
kinerja. Dengan adanya kegiatan sharing di setiap fungsi ini
diharapkan dapat memberikan motivasi,” imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, VP SPBD Nina Sulistyowati,
menuturkan, bahwa program ini sebagai upaya menyikapi
kondisi turbulensi minyak dunia. “Kegiatan ini menjadi
sarana sharing pengalaman dan pengetahuan untuk meraih
target perusahaan termasuk sarana komunikasi antara PT
Pertamina Retail dan Korporat dalam rangka menerapkan
Marketing and Operation Excellence,” tambah Nina.
Lebih lanjut, Nina mengemukakan bahwa terdapat lima
tema MORE yang dijalankan. Pertama, Sales Marketing

Excellence, yakni upaya dari seluruh pekerja dalam men
dongkrak bagaimana Business to Business (B2B) dan
Business to Consumer (B2C), termasuk strategi untuk
peluncuran varian baru dari gasoline. Kemudian, upaya
untuk meningkatkan performa dari Non Fuel Retail (NFR)
dan royalti.
Kedua, adalah Supply Chain Excellence, yaitu upaya
efisiensi baik distribusi maupun strategi. Ketiga, Shipping
Excellence, merupakan salah satu program yang dapat
memberikan kontribusi besar melalui efisiensi dalam
pengadaan crude maupun BBM impor melalui optimasi
program Free on Board (FOB). “Kepemilikan armada kita
harapkan bisa dioptimalkan, mengupayakan impor melalui
program FOB. Kemudian juga control bunker termasuk juga
strategi shipping ke depan harus dibangun,” paparnya.
Keempat, program Losses Control, dimana koordinasi
serta kerja sama yang baik di Direktorat Pengolahan dinilai
menunjukkan hasil yang positif. Sedangkan program kelima
adalah Infrastructure Development. “Disini ada program
pembangunan dan perbaikan strategi yang bakal kita
kembangkan seperti apa kedepannya. Diharapkan dapat
menunjukkan hasil menggembirakan,” tutupnya.•EGHA
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JAKARTA – Dalam rangka
meningkatkan hubungan
kerja yang lebih terbuka
antara pekerja dan direksi,
Direktorat SDM dan Umum
melangsungkan acara ma
kan siang bersama de
ngan Direktur Keuangan
Pertamina, Arief Budiman.
Acara dikemas dalam sua
sana santai dan sederhana,
dengan iringan band musik
akustik yang beranggotakan
pekerja Pertamina.
Makan siang yang
berlangsung di Ex Lounge
Kantor Pusat Pertamina,
Senen (27/4) ini dihadiri
oleh 48 pekerja muda dari
berbagai fungsi dan direktorat
di lingkungan Kantor Pusat
Pertamina. Kegiatan non

formal ini sebagai wadah unutk
menjalin relationship yang
lebih terbuka dan komunikasi
yang lebih transparan dengan
direksi. Sehingga para pekerja
bisa mendapatkan informasi
mengenai perusahaan yang
lebih akurat dan up to date
dari tangan pertama, yaitu
direksi.
Sambil makan siang, para
pekerja bisa secara langsung
melontarkan pertanyaan atas
rasa keingintahuan mereka
bagaimana sosok seorang
direksi baik dari sisi pekerjaan
maupun pengalaman hidup
sehingga bisa memotivasi
para pekerja untuk mengikuti
jejak kesuksesan seorang
direksi.
Semua pertanyaan yang

dilontarkan oleh para pekerja
dijawab oleh Arief Budiman
tanpa ada rasa pembatas
atasan dan bawahan. Usai
makan siang, para pekerja
diberikan kesempatan untuk
menyampaikan ide-ide krea
tifnya untuk kemajuan peru
sahaan.
“Munculkan ide-ide untuk
peningkatan kualitas kita
dalam bekerja. Dengan ideide tersebut akan membuat
ma na je me n pe r usa ha a n
senang karena semua orang
pasti ingin mencoba sesuatu
yang baru untuk perubahan
yang lebih baik,” pesan Arief
kepada para pekerja.
Arief juga mengatakan
bahwa dalam 1 hingga 2
tahun ke depan semua ja

Foto :KUNTORO

Komunikasi Terbuka Direksi dengan Pekerja
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Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman makan siang bersama 50 pekerja muda Kantor Pusat Pertamina.

jaran dari tingkat atas hingga
bawah dalam kondisi berjuang
untuk Pertamina. Karena itu
dibutuhkan dukungan semua
pekerja untuk memberikan
kesan yang baik selama

bekerja bagi Pertamina.
Dengan adanya keter
bukaan komunikasi dan
kedekatan hubungan antara
pekerja dan direksi, diyakini
akan meningkatkan employee

engagement bagi para pekerja
yang pada akhirnya akan
meningkatkan produktifitas
kerja dan membuat Pertamina
lebih maju dan mendunia.•IRLI

JAKARTA - “Tidak semua
perusahaan harus meng
gunakan jalur pelepasan
equity atau saham untuk
meraih pendanaan. Masuk
bursa adalah salah satu opsi
bagi perusahaan untuk lebih
berkembang. Yang jelas ke
tertinggalan Indonesia dengan
negara tetangga karena jum
lah emiten masih sangat ren
dah dan jumlah investor masih
sangat kurang.”
Demikian dikatakan Dirut
Pertamina Dwi Soetjipto
ketika memberikan sambutan
dalm Workshop Pasar Modal
Indonesia : Sosialisasi
PT Bursa Efek Indonesia
(Indonesia Stock Exchange)
di Lantai M Gedung Utama,
pada Kamis (9/4). Workshop
yang diselenggarakan fungsi

Investor Relations ini ditujukan
untuk memperkenalkan PT
Bursa Efek Indonesia dan
kegiatannya, termasuk ke
untungan jika sebuah peru
sahaan masuk pasar modal.
Termasuk memberikan edu
kasi menyeluruh untuk lebih
mengenal pasar modal dan
meningkatkan jumlah investor
di pasar modal Indonesia.
Workshop dihadiri jajaran
direksi kedua pihak. Dari
Pertamina, hadir pula Direktur
Keuangan Arief Budiman,
Direktur SDM & Umum Dwi
Wahyu Daryoto dan Corporate
Secretary Pertamina Nursatyo
Argo. Sementara dari Direksi
PT Bursa Efek Indonesia,
hadir Dirut BEI Ito Warsito,
Direktur Penilaian Hoesen
Sutijadi, dan Direktur Kiky

Widyasari.
Dwi Soetjipto juga meng
ingatkan bahwa untuk peru
sahaan, bukan hanya sekadar
meraih pendanaan, tetapi juga
membuka peluang kepada
masyarakat untuk memiliki
saham suatu perusahaan.
Sementara Direktur BEI
(Bursa Efek Indonesia) Ito
Warsito menegaskan bahwa
janganlah membeli saham
hanya karena omongan orang
lain, seperti ‘membeli kucing
di dalam karung’. Fungsi
pas ar modal tidak hanya
untuk memperoleh banyak
uang, tetapi dengan go public
pe r usa ha a n dipa ksa ka n
untuk melaksanakan good
corporate government (GCG)
dan bagaimana menjadi peru
sahaan yang baik dan benar.

Foto : PRIYO

Memperkenalkan Pasar Modal kepada Eksekutif Pertamina dan AP

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto memberikan sambutan dalam Workshop Pasar Modal Indonesia.

Hoesen Sutijadi juga
mempresentasikan prosedur
sebuah perusahaan untuk go
public dan tahapan-tahapan
yang harus dilaluinya.
Dalam sesi tanya jawab,
H o e s e n m e n d a p a t p e r

tanyaan apakah sebaiknya
Pertam ina go public atau
tidak. Secara pribadi ia me
nyarankan Pertamina untuk
go public, karena lebih ba
nyak keuntungannya jika Per
tamina masuk pasar modal.

Manfaat workshop ini
untuk memberikan edukasi
m enyel uruh untuk l ebi h
mengenal pasar modal dan
meningkatkan jumlah investor
di pasar modal Indonesia.•
Muthia/Urip

Kuartal I 2015, Pertamina Raup Laba 28 Juta Dolar AS... (sambungan dari halaman 1)
dan 1,63 BSFD. Langkah
tersebut diharapkan akan
meningkat seiring dengan
peningkatan produksi minyak
dari Blok Cepu, di mana
Pertamina melalui anak
perusahaan PT Pertamina
EP Cepu menguasai hak

partisipasi sebesar 45 persen.
“Proy ek ini kita harapkan
akan membantu produksi
nasional,” ungkap Syamsu.
Lebih lanjut, Direktur
P en g o l a h a n P e r t a m i n a ,
Rachm ad Hardadi, men
jelaskan, bisnis sektor hilir

minyak menunjukkan kinerja
positif dengan sokongan
utama pada pertumbuhan
penjualan BBM non subsidi
dan juga pelumas Pertamina.
Penyelesaian proyek Residual
Fuel Catalytic Cracker (RFCC)
di Cilacap pada JUni tahun

ini dan aan diresmikan pada
Agustus 2015.
“Dimana proyek ini me
ningkatkan produksi premium
atau gasoline yang totalnya
akan menjadi sekitar 62.000
BOPD. Dari total tersebut
juga mengandung kualitas

Pertamax,” ujarnya.
Senada dengan hal itu,
Direktur Pemasaran Perta
mina Ahmad Bambang
men yatakan, melalui as
pek marketing pelumas
menunjukkan tren yang
sangat bagus terutama di

bulan Maret. “Selanjutnya
dari sisi efisiensi, kita punya
program Marketing and
Operation Excellence dengan
lima tema yang tengah
digulirkan hingga kini,” jelas
Bambang.•EGHA

“Semoga kita dapat
membangun lebih banyak
lagi jaringan gas terutama di
daerah maupun kota yang

berdekatan dengan sumber
gas di seluruh Indonesia,” ujar
Hendra.•ADITYO

Jaringan Gas untuk Rumah Tangga Diresmikan di Jambi... (sambungan dari halaman 1)
gas yang cukup besar.
“Peresmian jaringan gas
bumi di kota Jambi secara
otomatis mengaktifkan 4.000

jaringan gas rumah tangga
mulai hari ini,” ujar Hendra
Jaya.
Lebih lanjut Hendra

menjelaskan, program ini
merupakan program pe
merintah melalui anggaran
APBN. Kemudian nantin ya

Pertagas akan mengem
bangkan lagi sambungan
sebanyak 3.000 jaringan
rumah tangga ditahun ini.

CORPORATE
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FIELD
Foto : PEP RAMBA

BALONGAN – RU VI Balongan melalui program
CSR kembali menunjukkan kepeduliannya ke
pada lingkungan sekitar. Kepedulian tersebut
direalisasikan dengan menyalurkan bantuan
berupa 50 zak semen untuk renovasi Masjid An
Nur di Komplek BTN Lama, Indramayu.
Bantuan tersebut diserahkan oleh Senior
Supervisor Public Relations RU VI Balongan Mus
lim Dharmawan kepada ketua panitia renovasi
Masjid An Nur, Robbani. Bantuan ini merupakan
salah satu program CSR yang dimiliki oleh RU VI
guna mendukung proses renovasi masjid sehingga
bisa lebih nyaman dan aman saat digunakan untuk
melaksanakan ibadah.
Sebelum direnovasi, Ketua Panitia Robbani
mengatakan Masjid An Nur beberapa bagiannya
mengalami kerusakan karena terendam banjir
ketika banjir besar melanda Indramayu pada
Januari 2014 lalu.• Riki Hamdani

Partisipasi PEP Ramba
Field dan KKKS dalam
Baksos HUT Bhayangkara
KOTA PAGAR ALAM, SUMBAGSEL - Menyam
but HUT ke-69 Bhayangkara, PEP Ramba Field
bekerja sama dengan SKK Migas Sumbagsel dan
9 KKKS di wilayah Sumbagsel berpartisipasi dalam
program bakti kepolisian terhadap masyarakat.
Kegiatan bakti tersebut terdiri dari kegiatan bakti
kesehatan dan bakti sosial yang berlangsung pada
14 – 15 April 2015 di Kota Pagar Alam.
“Targetnya kami akan melaksanakan donor
darah sebanyak 300 orang, pengobatan gratis
untuk 500 pasien dan pemberian 1000 paket
sembako,” ucap Direktur PamObvit Kombes Pol.
Suyata selaku ketua panitia bakti kepolisian.
Menurut Haryanto Syafri selaku Kepala Operasi
PEP Ramba Field, kegiatan ini diharapkan dapat
membantu warga setempat yang kurang mampu.
“Kami gandeng KKKS melalui program corporate
social responsibility-nya untuk menolong dan
membantu masyarakat yang memang membu
tuhkan,” katanya.
Kegiatan ini merupakan agenda tahunan
antara SKK Migas Sumbagsel, KKKS dan Polda
Sumatera Selatan. Diharapkan sinergi yang sudah
terjalin dapat terus ditingkatkan.• RAMBA FIELD

dengan kondisi sekolah dan
kegiatan belajar mengajar
yang sangat memprihatinkan.
Tentunya kondisi ini sangat
berpengaruh terhadap per
kembangan pendidikan
para siswa. Selain kondisi
bangunannya yang tidak la
yak, sering bocor, dan pernah
rubuh karena angin puting
beliung, sekolah ini juga hanya
memiliki dua ruangan kelas
saja.
Tidak bisa dibayangkan,
bagaimana 6 kelas dengan
168 orang murid dijejal
belajar dalam dua ruangan
s a j a . To t o S u h a n t o n o ,
Kepala SDN Waringinjaya
3, bertutur, satu ruang kelas
disana bisa dipakai oleh 2-3
kelas sekaligus. “Kalo kelas
6 belajar, kelas 4 dan 5 sama
pak guru disuruh keluar main
bola dulu, karena kan kelas 6
mau UN. Kalau kelas 1, 2 dan
3, itu sekelas, jadi di kelas itu
kelas 1 menghadap ke timur,
kelas 2 menghadap ke utara,”
tutur Toto.
Rencananya bangunan
ini akan kembali dibangun
ulang dengan menggunakan
pondasi cakar ayam 1.8
meter, yang lentur dan rawan
gempa serta angin puting
beliung. Bangunan akan terdiri
dari, 6 ruang kelas, 1 ruang
guru, 1 kepala sekolah, 4
toilet siswa dan 1 toilet Kepala
Sekolah. Pembangunannnya
direncanakan rampung di
minggu pertama bulan Juni
2015.

Foto : WAHYU

RU VI Renovasi Masjid

Pandeglang – Pertamina
melalui Fungsi CSR turut
mengembangkan dunia
pend idikan dengan mem
bantu merenovasi total ba
ngunan SDN Waringin Jaya
3, Kecamatan Cigeulis,
Kab upaten Pandeglang,
Banten. Andil dalam mem
bangun sarana pendidikan
yang baik di daerah pelosok
yang belum banyak tersentuh
pembangunan yang merata.
Bantuan CSR Pertamina
yang bekerja sama oleh
TNI AD ini secara resmi
dimulai dengan kegiatan
peletakan batu pertamanya
oleh Corporate Secretary
Pertamina, Nursatyo Argo
pada Jum’at (6/3). Acara
tersebut dihadiri juga oleh
Dandim 0601 Pandeglang
Letkol Arhanun Asep
Suganjar, Bupati Pandeglang,
Erwan Kurtubi, serta per
wakilan dari Mabes TNI AD,
Kolonel Made.
SDN Waringin Jaya 3
merupakan salah satu dari 16
SD yang rusak berat dari 870
bangunan SD di Kabupaten
Pandeglang. Kondisi sekolah
yang berada di daerah per
bukitan dan sawah-sawah
dan kebun yang membentang
dengan akses jalan yang jauh
ini memang cukup mempri
hatinkan.
Belum meratanya pem
bangunan dapat terlihat dari
akses jalan menuju lokasi
sekolah ini yang begitu terjal
dan berlumpur, ditambah

Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo melakukan peletakan batu pertama
renovasi total bangunan SDM Waringin Jaya 3, Pandeglang, Banten.

Toto Suhartono san gat
berterima kasih atas bantuan
Pertamina ini. Dengan adanya
pembangunan ulang sekolah
tersebut, tentunya akan bisa
menambah kenyamanan dan
gairah dalam aktivitas belajar
dan mengajar, demi kualitas
pendidikan yang lebih baik.
C o r p o r a t e S e c re t a r y
Pertamina, Nursatyo Argo,
mengatakan bahwa bantuan
ini merupakan kelanjutan
kerja sama antara Pertamina
dan TNI. “Dalam paket ini
kita ada 4 proyek yang kita
kerja samakan dengan TNI.
Salah satunya pembangunan
SDN Waringin Jaya 3. Ada
juga Jembatan Gantung
di Tasikmalaya, jembatan
gantung di Sumatera Selatan,
serta pembangunan jalan
di Belawang. Khusus untuk
sekolah ini dikerjakan ber
sama dengan TNI, terutama
dari Kodim,” katanya.
Argo berharap bangunan
sekolah nantinya bisa menjadi

bagus dan bisa cepat kembali
digunakan untuk keg iata n
belajar mengajar. “Semoga
anak-anak di daerah ini bisa
mendapatkan pendidikan
dan mau kembali sekolah
karena fasilitasnya sudah lebih
bagus,” ungkapnya.
Sejatinya, CSR Pertamina
memang memiliki concern
khusus dalam memajukan
pendidikan. Hal ini seperti
yang terdapat dalam 4 pilar
CSR, yakni infrastruktur,
lingkungan, kesehatan dan
pendidikan. “Jadi memang
pendidikan ini adalah salah
satu pilar utama yang menjadi
prioritas dari CSR kita,”
terang Corporate Secretary
Pertamina Nursatyo Argo.
Selain membantu mem
bangun sarana pendidikan,
Pertamina juga turut mem
berikan bantuan kepada
anak-anak kurang mampu,
lewat program beasiswa yang
bervariatif.•SAHRUL

Rayakan Earth Day, RU III Tanam Pohon Bersama
Universitas Muhammadiyah Palembang
Palembang – Memperingati Hari Bumi (Earth Day) pada
22 April dan diperingati secara internasional, Refinery Unit
III Plaju menunjukkan kepedulian dan kontribusinya melalui
keikutsertaan dalam kegiatan penanaman 1.000 pohon yang
digagas oleh Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala), Alfedya
Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palembang
(UMP) di wilayah Kota Palembang.
Dalam kegiatan yang mengambil tema “Selamatkan Bumi
dan Menumbuhkan Rasa Peduli Terhadap Lingkungan” ini,
RU III menyumbang 100 pohon yang diserahkan oleh General
Affairs Manager, Erwin Widiarta, kepada Ketua Mapala Alfedya,
Dwi Saputra, diikuti dengan kegiatan penanaman pohon
secara simbolis yang dihadiri Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi,
Fauzi Ridwan, S.E., M.M, serta segenap pengurus serta
anggota Mapala di taman kampus Fakultas Ekonomi UMP.
“Bertepatan dengan peringatan Hari Bumi (Earth Day)
ini, kami merasa ini merupakan momen yang tepat untuk
mengisinya dengan kegiatan positif yang mendukung

Foto : RU III

Foto : RU VI

Demi Ciptakan Pemimpin di Pelosok Tanah Badak

lingkungan sekitar, selaras dengan komitmen Pertamina Sobat
Bumi demi keberlangsung kelestarian Bumi kita,” jelasnya.
Erwin menambahkan, kontribusi RU III dalam kegiatan
penanaman pohon ini juga merupakan salah satu bentuk
sinergi Pertamina dengan mahasiswa yang merupakan
generasi muda agen perubahan (change agent).•RU III
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KEM Pertamina untuk Warga Kolok Benggala
BALI – Mendengar kata KEM
Foto : MOR VIII

pasti terpikir di benak kita

tentang sebuah tempat untuk

Jayapura– Sebagai bentuk kepedulian
Pertamina dalam membantu meningkatkan

kesehatan masyarakat, SME & SR Partnership
Program MOR VIII bekerja sama dengan Satuan
Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas
Pamtas) Yonif 400/Raider yang berkedudukan
di Kabupaten Keerom dengan menggelar ke
giatan pengobatan massal dan pembagian
sembako, di halaman Komando Taktis (Kotis)
Arso Kota, Kabupaten Keerom, Rabu (15/4).
Kegiatan ini dihadiri oleh GM MOR VIII Sr.
Supervisor SME & SR Partnership Program
Susarwanto dan Danrem 172/PWY Kolonel Inf
Tri Yuniarta.
Dalam sambutannya, GM MOR VIII Mo
hammad Irfan mengatakan kegiatan sosial
seperti ini sudah sering dilakukan. “Kami
tidak hanya mengolah bisnis semata. Tetapi
sebagian keuntungan kami salurkan kembali
kepada masyarakat dalam bentuk program
seperti ini. Kami akan melanjutkan dan terus
bekerja sama dengan TNI dan institusi lainnya
di lokasi lain yang sangat membutuhkan,” ujar
Mohammad Irfan.
Danrem 172/PWY Kolonel Inf. Tri Yuniarta
mengatakan, dengan dukungan Pertamina
Satgas Pamtas Yonif 400/Raider dapat me
laksanakan pengobatan massal dan masya
rakat yang hadir melebihi dari yang diren
canakan. “Kegiatan pengobatan massal dan
pembagian sembako diikuti sekitar 500 orang
dengan berbagai keluhan penyakit dalam, pe
nyakit kulit dan umum. Adapun penyakit yang
dominan dikeluhkan oleh warga antara lain
Batuk pilek/flu, diare, gatal-gatal, dan penyakit
kulit serta yang paling banyak penyakit ISPA
(saluran pernapasan),” jelasnya.• E.Relation MOR VIII

pengungsi atau tentara. Tapi
setelah membaca kembali
tulisan KEM kita akan tahu
bahwa KEM yang dimaksud
tidak sama dengan Camp.
KEM adalah singkatan dari
Kawasan Ekonomi Mandiri
yang merupakan salah satu
program Pertamina melalui
SME & SR Partnership
Program. Salah satunya
adalah KEM Pertamina Flip

Foto : KUNTORO

Bakti Sosial Pertamina
di Perbatasan RI-PNG

berkumpul sekelompok

Kolok Bengkala, Buleleng,
Bali, yang diresmikan, pada
(25/4).
Pembentukan KEM di
Desa Bengkala tersebut
dikarenakan faktor sosiologis
masyarakat khususnya ko
munitas Kolok yang ada di
wilayah tersebut. Komunitas
Kolok merupakan masyarakat
adat termarginalkan di Desa
Bengkala yang memiliki ke
kurangan tuna rungu dan
tuna wicara. Terdapat sekitar
48 orang di desa tersebut.
Manager SME & SR Part
nership Program Region II
Khalid Busnia mengatakan
kegiatan ini merupakan salah
satu bukti nyata kepedulian
dan tanggung jawab Perta
min a dalam rangka ikut
men ingkatkan taraf hidup
masyarakat. “Melalui KEM

Manager SME&SR PP Region II Khalid Busnia (memotong pita) di dampingi ketua FlipMAS Ngayah Bali Ketut Widyana
(kaos putih) dan tokoh masyarakat warga kolok Bengkala (pakaian adat) saat meresmikan KEM FlipMAS Bengkala Desa
Buleleng Bali (25/4)

sehingga nantinya mereka

buruh dan penggali kubur.

ibadah, balai warga dan balai

akan menjadi masyarakat

Padahal, tingkat kecerdasan

bengong tempat bertukar

yang mandiri dan sejahtera,”

mereka sama dengan orang

pikiran antar warga sehingga

kata Khalid Busnia.

yang normal pada umumnya.

kehidupan sosial akan lebih
terjalin.

Khalid menjelaskan,

Dengan diresmikannya

kondisi di desa Bengkala

KEM tersebut, masyarakat

Dalam pelaksanaan

khususnya warga Ko

Kolok akan mendapatkan

Program KEM, Pertamina

lok sendiri memang sa

bant uan berupa pemb a

be
kerja sama dengan

ngat meprihatinkan, de

ngunan rumah yang layak

FlipMAS (Forum Layanan

ngan keterbatasan mereka

huni, pelatihan tenun tra

Iptek Pada Masyarakat).

berkomunikasi mengakibat

disional, pembangunan kan

Program KEM di Bengkala

kan kurangnya informasi

dang ternak seperti ayam,

tersebut merupakan salah

dari dunia luar yang mereka

sapi dan babi. Selain itu,

satu bagian dari 32 KEM

dapatkan, sehingga berimbas

tanah yang selama hanya

yagn tersebar di 21 provinsi

pada perekonomian mereka.

ditanami kunyit, nantinya

di Indonesia.

Misalnya, dari segi tempat

akan diganti dengan ta

Ketua FilpMAS Ngayah

tinggal, mereka menempati

naman produktif sehingga

Bali Ketut Widyana menyam

rumah yang hanya berukuran

akan memberikan manfaat

paikan apresiasinya atas ke

3x3 meter, berlantai tanah,

pendapatan tambahan bagi

pedulian Pertamina terhadap

Kolok cenderung mendapat

embung besar seb agai

seperti warga Kolok di Desa

pekerjaan kasar seperti

sumber air bersih, sarana

bengkala tersebut.• Kuntoro

diharapkan akan membantu dan
kondisiPertanian
masyarakat yang
warga Kolok.
tanpa dinding.
Dari
Pemanfaatan
Lahan
Penyangga
RUPer
VItamina
untuk
memperbaiki kondisi masya segi pekerjaan masyarakat
s an g a t m e m b u t u h k a n ,
juga membangun dua buah
rakat dari segi ekonomi,

pendidikan dan kesehatan

Sangasanga – Ikan nila
memiliki kandungan gizi yang
tinggi serta baik untuk ke
cerdasan anak, selain itu
perm intaan ikan nila yang
sangat tinggi di Kalimantan
Timur juga menjadi peluang
usaha tersendiri. Selama 5
tahun terakhir, PT Pertamina
EP (PEP) Sangasanga Field
berhasil membina Kelompok
Usaha Bersama (KUB)
Keramba Karang Taruna
Sarijaya sebagai salah satu
produsen ikan nila mentah
terbesar di Kecamatan Sa
ngas anga. Mel ihat pot ensi

tersebut, muncul sekelompok
ibu rumah tangga di Kelurahan
Sarijaya yang membentuk
KUB Jaya Lestari. KUB ini
fokus untuk membuat pro
duk-produk pangan yang
terbuat dari ikan nila, antara
lain amplang, kerupuk, bakso
ikan, dan nugget ikan. Seiring
bertambahnya anggota,
KUB ini membutuhkan pela
tihan untuk menambah ke
terampilan mereka.
Melihat hal tersebut, PEP
Sangasanga Field menggelar
kegiatan CSR pemberdayaan
masyarakat menuju ekonomi

mandiri. Hal ini dilakukan
seb agai salah satu bentuk
kepedulian PEP Sangasanga
Field kepada masyarakat
untuk mendapatkan pe
ngembangan wawasan dan
keterampilan untuk mam
pu berusaha secara man
diri. Salah satu bentuk pro
gram pengembangan yang
dilakukan, yaitu melalui
pelatihan pengolahan produk
pangan berbahan dasar ikan
nila pada 9-10 April 2015,
di Gedung LPM Kelurahan
Sarijaya dan diikuti sekitar
40 ibu rumah tangga dari

Kelurahan Sarijaya dan
Sangasanga Muara.
Arie Fahlupi selaku
wakil dari fungsi Legal and
Relations menyampaikan
bahwa perusahaan merasa
bangga ketika segala
bantuan yang diberikan bisa
dapat dikembangkan dan
memajukan masyarakat.
Pelatihan kali ini adalah
pembuatan kerupuk ikan nila.
Dimulai dengan pengajaran
cara memfillet ikan dan
menggiling daging ikan
bersama dengan bumbubumbu. Kemudian proses

Foto : PEP SANGSASANGA FIELD

Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Dasar Ikan Nila

membuat adonan serta
mencetak sesuai dengan
kebutuhan produk. Setelah itu
masuk ke proses memasak

atau merebus hingga adonan
matang lalu dijemur hingga
kering. Tidak ketinggalan pula
cara mengemas produk.•LR99
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Program Secondee Irak Sebagai Salah Satu
Upaya Membentuk Pertamina Global Talent

Judul Buku :
The Sign : Pahami tanda-tanda dalam Kehidupan
Anda dan Motivasi Diri Sendiri Untuk Meraih
Sukses
Penulis : Peng Kheng Sun
Penerbit : PT. Grasindo
Mungkin sebagian dari kita sudah sering mengenal
kata “Tanda”, kata “Tanda” berasal dari “proses menjadi”
yang sedang berlangsung dalam diri setiap orang.
Selanjutnya, kita bisa memilih apakah akan membiarkan
“proses menjadi” itu berkembang terus atau berusaha
menghambat bahkan menghentikannya.
Setiap tanda memiliki makna tersendiri. Akan tetapi,
tidak setiap orang menangkap makna yang sama dari
suatu tanda. Tanda memiliki keistimewaan. Pertama,
tanda adalah bukti terjadinya perubahan. Kedua,
tanda cenderung tetap. Ketiga, tanda menunjukkan
perbedaan. Berbagai keistimewaan ini menjadikan
tanda sebagai sesuatu yang penting untuk diperhatikan,
dikenali, dan dipahami dengan sebaik-baiknya. Orangorang yang mampu mengenali dan memahami tanda
akan memiliki banyak keuntungan.
Secara umum, ada dua jenis tanda dalam kehidupan
kita sehari-hari, yakni tanda yang meyesatkan dan tanda
yang sejati. Tanda yang meyesatkan adalah tanda yang
tidak relevan dengan kondisi yang ada. Jenis- jenis tanda
antara lain, tanda yang meyesatkan, tanda yang keliru,
tanda yang dicari-cari, tanda rekayasa, tanda sejati,
tanda umum, tanda khusus.
Dalam kehidupan sehari-hari tanda sangatlah
bermanfaat dalam berbagai bidang, antara lain, bidang
berfikir, bersikap, bekerja, berelasi, keuangan, waktu,
keahlian, kemajuan, kehidupan, dan masa depan.
Dengan mengenali tanda pada bidang-bidang tersebut
berarti kita telah mengenali diri sendiri dengan baik.
Selain itu tanda juga bermanfaat sebagai petunjuk masa
kini, dalam hal ini tanda bermanfaat untuk mengetahui
kondisi diri kita pada masa kini.
Dengan memahami kondisi diri, kita bisa melakukan
banyak hal yang selaras dengan kondisi kita. Ini berarti
memungkinkan kita melakukan hal-hal terbaik untuk diri
kita pada masa kini. Selain sebagai petunjuk masa kini,
tanda juga bermanfaat sebagai petunjuk masa depan. Ini
berarti apa yang sedang terjadi pada diri kita pada masa
kini kemungkinan besar masih berlangsung sampai
masa depan. Hubungan antara masa kini dengan masa
depan sangatlah erat. Dengan mengetahui hubungan
tersebut akan memperbesar peluang kita membangun
masa depan yang sesuai dengan harapan.
Buku ini secara sederhana memaparkan cara
memanfaatkan tanda yang bersumber dari “proses
menjadi” yang sedang berlangsung dalam diri kita
untuk meningkatkan kualitas hidup dan pencapaian
yang maksimal dalam berbagai bidang. Di dalam buku
ini Anda juga dapat menemukan banyak keajaiban
yang terjadi berkaitan dengan tanda. Satu hal penting
yang perlu diingat adalah bahwa masing-masing tanda
memiliki makna tersendiri dalam bidangnya.•PERPUSTAKAAN

Dalam upaya mewujudkan visi World Class National
Energy Company dan menjaga ketahanan energi nasional,
melalui strategi Aggressive Upstream, Pertamina semakin
gencar melakukan ekspansi ke luar negeri. Salah satu bentuk
ekspansi yang telah dilaksanakan adalah pembelian 10%
saham lapangan West Qurna I FOD di Basra – Irak, melalui PT.
Pertamina Irak EP (PIREP). West Qurna I sendiri merupakan
salah satu giant field di dunia yang memiliki cadangan produksi
puncak sekitar 1,5 juta barel per hari.
Pertamina juga melakukan kerja sama dengan pihak
operator yaitu ExxonMobil Iraq Ltd (EMIL) untuk melaksanakan
Secondment Program ke organisasi West Qurna I, dengan
menempatkan para pekerja Pertamina Group yang memiliki
kompetensi dan passion untuk menjadi world class employee.
Program ini mendapatkan dukungan penuh dari BOD Pertamina
dan diimplementasikan sejak tahun 2014.
Pada 2014 telah dilaksanakan 2 wave Secondment Pro
gram dan sudah ada tujuh pekerja Pertamina Group yang
diperbantukan di organisasi West Qurna I FOD, sbb : Khairul
Afif Zainudin dari Dit. SDM, Kaspol Anwar dan Eko Suhartanto
dari Dit. Pengolahan, Hastomo Aji dan Risan Datasaputra dari
Dit. Keuangan, Christyahya Pratamadya Korua dari Dit. Hulu/
Pertamina EP, dan Sugi Waluyo dari Pertagas.

Pada 2015, pelaksanaan Wave 3 Secondment diikuti oleh
112 lamaran yang disampaikan melalui internal job posting
untuk 26 posisi. Sesuai persetujuan BOD dikirimkan data 32
kandidat kepada pihak EMIL. Dari jumlah tersebut, 11 orang
dipanggil untuk mengikuti tahap seleksi wawancara dengan
Tim Seleksi EMIL.
Diharapkan melalui Secondment Program di Irak
maupun di lokasi-lokasi overseas project lainnya, Pertamina
dapat mulai membentuk global talent pool. Saat ini, salah
satu issue perusahaan-perusahaan internasional adalah
bagaimana memperoleh global talent. Issue ini tidak hanya
menjadi permasalahan bagi Direktorat / Fungsi SDM, namun
sudah menjadi strategic issue yang mendesak bagi business
leader.•HR
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Habis Bulan Arsip Terbitlah DMIP

Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya tentang DMIP karena DMIP memang baru pertama
kali digulirkan pada tahun ini. Apakah yang dimaksud dengan DMIP ? adakah manfaatnya ? tujuannya
untuk apa ? siapa yang terlibat ? dan lain-lain. Itulah pertanyaan yang mungkin akan muncul di benak
kita jika belum mengetahui yang dimaksud dengan DMIP.
DMIP merupakan kepanjangan dari Document Management Improvement Program, sebagai
transformasi dari kegiatan Bulan Arsip yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 sampai dengan
2013. Bulan Arsip yang selama ini dilaksanakan dipandang perlu untuk dijadikan budaya peduli
pengelolaan dokumen yang berkesinambungan dan menyeluruh di seluruh Pertamina mulai dari kantor
pusat hingga ke Unit Operasi.
Kenapa Bulan Arsip harus berubah, adakah yang menolak kehadiran Bulan Arsip atau tidak setuju
dengan penyelenggaraannya??? Bagi sebagian kecil pekerja yang merupakan peserta Bulan Arsip
mungkin akan menganggap Bulan Arsip hanya mencari predikat kalah atau menang saja. Padahal
tujuan Bulan Arsip sebenarnya adalah untuk melakukan pembinaan terhadap Pekerja di setiap Fungsi
terutama bagi sekretaris yang belum dapat melaksanakan pengelolaan dokumen sesuai kebijakan
perusahaan.
Bagaimana cara mengetahui sekretaris atau Fungsi yang belum melaksanakan pengelolaan
dokumen dengan baik? Maka dilakukan penilaian terhadap para sekretaris dan Fungsi tersebut untuk
mengetahui sejauh mana mereka telah melaksanakan pengelolaan dokumen. Dari hasil penilaian
tersebut barulah diketahui siapa yang belum memahami dan melakukan pengelolaan dokumen sesuai
aturan yang telah ditentukan oleh Perusahaan dengan memberikan predikat merah sebagai tanda
bahwa sekretaris atau Fungsi tersebut harus diberikan pembinaan lebih lanjut. Sedangkan untuk
yang mendapatkan predikat hijau diharapkan
dapat menjadi role model sekaligus sebagai
nara sumber untuk kegiatan pengelolaan
dokumen/kearsipan yang perlu dipahami dan
diimplementasikan oleh pekerja.
Kegiatan Bulan Arsip sejak tahun 2008 telah
diapresiasi cukup baik oleh Tim Manajemen dan
Direksi, terbukti pada tahun 2013 hampir seluruh
direksi menghadiri acara Archive Award yang
disambut dengan antusias oleh para pekerja
yang selama ini merupakan para pelaku pencipta dokumen. Dokumen yang diciptakan oleh para
pekerja untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan merupakan asset perusahaan yang harus dikelola
sebaik mungkin sebagai bahan bukti, referensi, alat pengawasan, kronologis pekerjaan, dan lain-lain
yang setiap saat pasti dibutuhkan.
Oleh karena itu, untuk melibatkan seluruh pekerja dalam kegiatan budaya peduli pengelolaan
dokumen yang baik, maka Bulan Arsip yang selama ini identik dengan sekretaris perlu diperluas
lagi cakupannya. Oleh karena itu, Bulan Arsip bertransformasi menjadi Document Management
Improvement Program dengan melibatkan seluruh pekerja sebagai pencipta dokumen, tidak hanya di
Kantor Pusat, melainkan juga di seluruh Unit Operasi. Namun, pada tahap awal, pelaksanaan DMIP
hanya dikhususkan untuk organisasi korporat di wilayah Kantor Pusat terlebih dahulu.
Sesuai dengan salah satu dari lima langkah strategis utama perusahaan adalah efisiensi di semua
lini, maka DMIP bertujuan untuk menjadikan pengelolaan dokumen lebih efisien dan efektif, sehingga
tidak ada lagi dokumen yang tidak bernilai guna bertebaran di sembarang tempat, dan sebaliknya
dokumen yang masih bernilai guna tersimpan dan terpelihara dengan baik dan aman.
Untuk lebih mengenal DMIP, telah diselenggarakan serangkaian kegiatan DMIP yang dimulai
dengan mengadakan lomba pembuatan poster dan film bertemakan Archive Awareness. Selain
itu dilaksanakan juga sosialisasi Pengelolaan Administrasi Terpadu Pertamina (PATP) ke seluruh Unit
Operasi bersamaan dengan training E-Correspondence sebagai langkah awal pekerja memahami tata
cara pengelolaan dokumen yang baik dan efisien.
Selanjutnya, rangkaian kegiatan lain
telah dilakukan mulai dari assessment
dengan cara mengirimkan kuesioner
kepada responden untuk memperolah
gambaran awal tentang kondisi penge
lolaan dokumen/arsip di lingkungan kerja,
sehingga dapat dilakukan pembinaan dan
program edukasi yang tepat sasaran.
Program pembinaan ini akan dilakukan
dengan berbagai cara yang menarik minat
pekerja, antara lain dengan mengadakan
pameran terkait manajemen dokumen di
lobby kantor pusat. Setelah pembinaan dilakukan, hal yang paling ditunggu adalah Archive Award yang
sebelumnya didahului dengan presentasi yang dilakukan oleh peserta serta kunjungan ke lingkungan
kerja untuk membandingkan hasil assessment, pembinaan dan implementasi yang sudah dilakukan
oleh peserta. Archive Award merupakan pemberian apresiasi kepada para pekerja yang telah melakuan
pengelolaan dokumen/arsip dengan baik sesuai dengan aturan perusahaan. DMIP bukan merupakan
tambahan beban pekerjaan namun kebutuhan pekerja untuk menyelamatkan hasil pekerjaannya di
masa kini dan masa nanti.
Change filling into smiling..!!
Oleh: Niken Kastubamani – System & Business Process, QSKM Dit.SDM & Umum

Go Live E-Correspondence:

MOR I Sumbagut & RU VI
Balongan Tak Ingin Ketinggalan
Setelah lebih dari 4 (empat) unit operasi yang telah melaksanakan Go-Live E-Correspondence
pada tahun ini , kini tiba saatnya Marketing Operation Region (MOR) I Sumbagut dan Refinery Unit
(RU) VI Balongan untuk mengaplikasikan sistem tersebut.
Pada Bulan Maret dan April 2015 kedua unit operasi tersebut telah melakukan berbagai
persiapan untuk menerapkan system E-Correspondence di area masing masing. Dimulai dengan
pelaksanaan training Pengelolaan Administrasi Terpadu Pertamina serta training E-Correspondence
yang diberikan kepada seluruh PIC (Person In Charge)/Change Agent terpilih, sekretaris, tenaga
admin pengelola arsip dan yang terpenting tidak ketinggalan Tim Manajemen selaku pimpinan
puncak juga antusias mengikuti training tersebut . Dukungan dan sambutan hangat yang diberikan
oleh seluruh environment dari entitas bisnis tersebut berhasil mempercepat dan memperlancar
seluruh persiapan penerapan sistem korespondensi berbasis elektronik ini.
Ceremonial Go-Live E -Correspondence
di MOR I Sumbagut terlaksana pada tanggal
31 Maret 2015 dengan mengusung tema
“Flexible, Green, Efficient for Pertamina
Energizing Asia”. Dihadiri oleh VP Business
Demand dan General Manager MOR I
Sumbagut yang memberi dukungan penuh
sebagai upaya untuk dapat menjadikan
e-correspondence sebagai salah satu
sistem yang turut mendukung Perusahaan
menjadi World Class National Enery
Company. Dalam rangka mencapai ke
efektifan dalam penerapan e-correspondence ini, Go Live e-correspondence tersebut baru
diterapkan di lingkungan Kantor Pemasaran MOR I Sumbagut saja, sedangkan untuk unit area
yang berada diluar kota Medan akan dilaksanakan secara bertahap.

Menyusul kesuksesan dari MOR I Sumbagut , Refinery Unit VI Balongan pun juga tak
mau ketinggalan. Bertepatan dengan Hari Kartini pada tanggal 21 April 2015, Go Live
E-Correspondence resmi dilaksanakan di
unit operasi ini. Peresmian penggunaan
e-correspondence sebagai sistem yang
digunakan untuk korespondensi di Refinery
Unit VI ini dilambangkan dengan Approval
Memo Pertama oleh GM RU VI Balongan,
penandatanganan surat edaran serta lambar
komitmen dihadapan seluruh tim Manajemen.
Penerapan system e-correspondence
di setiap unit operasi ini selalu diikuti dengan
pelaksanaan klinik sebagai bentuk layanan komprehensif yang diberikan kepada seluruh pekerja
pengguna aplikasi tersebut. Layanan klinik didukung oleh tim E-Correspondence kantor pusat dan
tim IT Area masing masing unit operasi. Hingga saat ini klinik di RU VI Balongan masih diadakan
untuk mendukung penuh kelancaran penerapan e-correspondence di area tersebut.
Setelah kesuksesan di dua tempat tersebut , mari kita nantikan kesuksesan E-Correspondence
selanjutnya di MOR V Jatim Balinus, RU III Plaju dan MOR II Sumbagut.
“Work easier and faster with E-Correspondence”•
Oleh: Glerina Thirvidita - System & Business Process, QSKM Dit.SDM & Umum

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

TIPS
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SIMPRUG - Emansipasi tanpa melupakan kodrat. Begitulah

pesan yang disampaikan oleh Ketua PWP Pusat Direktorat
Hulu Atu Samsyu Alam saat memberikan sambutan pada
perayaan Hari Kartini PWP Pusat Direktorat Hulu, di Ruang
Mawar, Gedung PWP Simprug, pada (2/4).
Dalam perayaan yang mengambil tema “Perempuan
Indonesia : Pribadi Mandiri, Cerdas, dan Bermartabat”
tersebut, Atu Samsyu Alam menyampaikan bahwa anggota
PWP walaupun aktif berorganisasi namun tidak boleh
Foto : KUNTORO

melupakan tugas utamanya menjadi istri pekerja Pertamina
Pertamina, harus memahami kondisi perusahaan saat ini,
sehingga bisa turut serta ikut mendukung kinerja suami untuk
memajukan perusahaan.

Olahraga sederhana
yang mudah dan
menyehatkan
Beragam olahraga bisa kita lakukan setiap
hari seperti sepakbola, lari marathon, berenang,
bermain basket atau yang lainnya. Namun
ternyata ada juga olahraga yang sederhana
yang mudah dan menyenangkan yang dapat
dilakukan setiap hari tanpa harus menyita
banyak waktu di sela-sela rutinitas kita. Berikut
ini 5 jenis olahraga sederhana yang mudah dan
menyenangkan yang dapat kita lakukan tiap
harinya.
Jalan Kaki. Ini merupakan salah satu jenis

olahraga sederhana yang dapat dilakukan setiap
hari. Luangkan waktu sejenak setiap pagi untuk
berjalan kaki. Jika tempat bekerja cukup dekat,
Anda dapat berjalan kaki untuk mencapainya.
Berlari. Mungkin ini salah satu olahraga

yang tidak sulit dilakukan. Anda bisa meluangkan

waktu di pagi hari untuk melakukan jenis

Perayaan Hari Kartini tersebut diisi dengan aneka lomba
seperti menghias tumpeng, merangkai bunga , dan menyanyi
yang memperebutkan hadiah menarik dari panitia. Sebagai

pemenang lomba menghias tumpeng adalah PEPC, PEP
dan PGE. Lomba merangkai bunga diraih oleh PEPC, Dit.
Hulu, dan PDSI. Sedangkan pada lomba menyanyi, PEP
menjadi juara I, sementara juara II dan III diraih peserta dari
PHE.•Kuntoro

PWP Adakan Bakti Sosial Paskah
BEKASI – Dalam rangka program kerja Pertamina tahun
2015 dan untuk memperingati Paskah, Persatuan Wanita

Patra Pusat Bidang Sosial Budaya bekerja sama dengan
SME & SR Partnership Program Pertamina melaksanakan
bakti sosial Paskah. Kali ini PWP memberikan bantuan
dana untuk merenovasi dan membangun partisi Gereja
HKBP Getsemane yang memiliki sekitar 430 KK jamaat.
Zakaria menyampaikan terima kasih atas dukungan dari
Pertamina. Dalam kesempatan ini, Direktorat Energi Baru
dan Terbarukan juga memberikan bantuan berupa dana
sebesar Rp 2 juta untuk gereja HKBP Getsemane. Tampak
ketua Persatuan Wanita Patra Bidang Sosial Budaya
Kiki Imran Khazim mendapatkan kenang-kenangan dari
perwakilan Gereja HKBP Getsemane Zakaria Simanjuntak
di Jatimulya, Tambun, Bekasi, pada Kamis (23/4).
Di hari yang sama, PWP juga menyempatkan untuk

Foto : PRIYO

sumber : www.eaglesrant.com

serta menjadi ibu bagi anak-anaknya. Sebagai istri pekerja

mengunjungi dan memberikan bantuan sosial untuk
Karya Kerasulan Vincensia Atmabarata Paroki Salib
Suci di daerah Kampung Sawah, Tanjung Priok. PWP
memberikan bantuan dana untuk pembuatan Kanopi
halaman rumah, kanopi dok atas serta pagar besi.•PRIYO

olahraga yang satu ini. Olahraga ini sangat baik
untuk masa otot Anda dan juga membakar kalori
dalam tubuh anda.
banyak menyita waktu dan dapat dilakukan di

sela-sela aktivitas Anda setiap hari. Manfaat dari
olahraga ini yaitu untuk membakar kalori tubuh
dan membuat tubuh Anda bugar serta mampu
membentuk otot tubuh Anda.
Senam. Olahraga sederhana yang keempat

yaitu senam. Olahraga ini juga sangat mudah
Anda lakukan setiap harinya. Jika diiringi musik
olahraga ini juga makin menyenangkan untuk
dilakukan setiap harinya.Olahraga ini juga dapat
dilakukan oleh semua orang di berbagai jenjang
umur.
Bersepeda. Olahraga ini juga sangat mudah

dilakukan oleh semua orang di berbagai jenjang

umur. Anda dapat melakukannya setiap pagi
menjelang aktivitas padat Anda setiap harinya.
Manfaatnya juga sangat baik untuk menjaga
kondisi dan kesehatan dan kebugaran tubuh
Anda.•

sumber : http://intips-kesehatan.blogspot.com

Motivasi Pengembangan Diri pada Hari Kartini
JAKARTA - Persatuan Wanita Patra Direktorat Pemasaran
menggelar acara memperingati hari Kartini yang diisi dengan
motivasi pengembangan diri oleh seorang motivator Dr. dr.
Tauhid Nur Azhar. M.Kes bertema Keselarasan Perilaku dan
Pikiran untuk Kebaikan Diri Sendiri dan Lingkungan, pada
Senin (20/4), di Gedung PWP Simprug.
Acara ini dimaksudkan agar anggota PWP dapat
mengambil pengetahuan mengenai bagaimana
menyelaraskan perilaku dan pikiran yang baik untuk diri
sendiri dan lingkungan sekaligus sesi tanya jawab solusi
kehidupan yang dihadapi pada ibu dari Dr. Tauhid.
Dr. dr. Tauhid Nur Azhar. M.Kes mengatakan manusia
adalah ciptaan Allah yang dikaruniai dengan kecerdasan untuk
membangun makna dan belajar memahami apa yang terjadi
pada dirinya, lingkungannya, dan juga mengembangkan
kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya.
Jadi, sebenarnya Allah, manusia, dan alam ini merupakan
satu kesatuan, terintegrasi. Dalam konteks relasi antara Allah,
manusia, dan alam, sebetulnya kita jangan mendikotomi.
Artinya, bila terjadi bencana jangan mengatakan ini kehendak

Foto : ADITYO

Push Up & Sit Up. Olahraga ini tidak terlalu

Allah, dan kita ini korbannya. Pemahaman ini salah.
“Seharusnya kita menyadari, kita berperan menciptakan
bencana di alam semesta ini,” ujar Tauhid.
Sementara Ketua PWP Direktorat Pemasaran Endah
Ahmad Bambang berharap dengan adanya acara motivasi
ini, wawasan anggota PWP bertambah sehingga sebagai
media edukasi pertama anak-anaknya, ia dapat mendidiknya
dengan pemahaman yang benar.•ADITYO
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YOGYAKARTA - Komisaris Utama Pertamina Sugiharto didampingi Sekretaris Dewan Komisaris dan
Manager BOC Support melakukan kunjungan lapangan ke TBBM Rewulu Yogyakarta, Selasa (21/4). Pada
kesempatan tersebut, GM Marketing Operation Region IV Kusnendar dan OH TBBM Rewulu memberikan
penjelasan kepada Komisaris Utama terkait sistem operasi dan areal distribusi TBBM Rewulu. Selain itu juga
disampaikan tentang pencapaian Terminal BBM Rewulu sebagai peraih PROPER Emas selama 2 tahun
berturut-turut.•BOC SUPPORT

Foto : BOC SUPPORT

Kunjungan Kerja Komisaris Utama ke Terminal BBM Rewulu

Komisaris Utama Pertamina Jadi Pembicara Seminar
Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Foto : BOC SUPPORT

YOGYAKARTA – Penerapan tata kelola perusahaan yang diterapkan di Pertamina, menjadi studi kasus
yang dipaparkan Komisaris Utama Pertamina Sugiharto saat menjadi narasumber Seminar Internasional
dalam rangka menyambut Dies Natalis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta ke-51, Rabu
(22/4). Seminar dihadiri lebih dari 150 peserta dari kalangan mahasiswa nasional dan internasional, dosen,
guru besar, serta kalangan umum. Dalam kesempatan tersebut, Sugiharto memaparkan tema ‘Effective
Corporate Governance for Growth and Sustainability: A Study of Pertamina”. “Implementasi GCG Pertamina
terus mengalami kenaikan, sejak 2010 dengan 86,79, lalu menjadi 95,53 pada 2013 yang merupakan nilai
tertinggi bagi BUMN maupun perusahaan besar di Indonesia,” ujarnya.•BoC Support/DSU

Jakarta - Seluruh pekerja PEPC pada Senin 27 April 2015 berkumpul bersama dalam rangka “employee forum” dengan
agenda pelepasan Direktur Utama Amril Thaib M. dan sekaligus penyambutan Direktur Utama Adriansyah. Selama 5 tahun
kepemimpinan Amril, PEPC berkembang pesat dengan banyak pencapaian yang diraih. Bukti pencapaian yang cukup gemilang
di akhir masa jabatan Amril Thaib M. adalah pelaksanaan lifting perdana dari FSO Gagak Rimang Lapangan Banyu Urip pada 12
April 2015, serta pencapaian produksi rata-rata sampai saat ini sekitar 80.000 BOPD. Dalam kesempatan ini, Amril berharap
para pekerja bisa menerima, bekerja sama, dan memberi dukungan penuh kepada Adriansyah sebagai Dirut PEPC yang
baru. Sedangkan Direktur Utama PEPC baru, Adriansyah menyampaikan harapan agar dapat segera menyesuaikan diri dan
beradaptasi dengan seluruh manajemen dan pekerja PEPC, sehingga bisa bekerja sama dengan baik dan membawa PEPC ke
depannya menjadi lebih baik lagi.•PEPC

Foto : PEPC

Pisah Sambut Direktur Utama PEPC

HSE External Audit for Preparation of Start Up RFCC Cilacap
by Independent Team Auditor

Foto : RFCC

Cilacap – RFCC Project Cilacap telah mendekati masa mechanical completion dan sesaat lagi akan memasuki
masa Commissioning dan Start Up. Untuk menghadapi Commissioning dan Start Up, perlu dilakukan persiapan baik
peralatan, prosedur, maupun kompetensi pekerja yang akan melakukan start up. Dalam menghadapi audit dilakukan oleh
tim independen dan dilaksanakan pada 8-10 April 2015 di RFCC Site Project Cilacap. Kegiatan audit dimulai dengan
pembukaan resmi oleh Amir H Siagian – Project Coordinator RFCC dihadiri oleh tim manajemen, tim commissioning dan
start up dan konsorsium Adhi Karya dan GS E&C. Audit dilakukan dengan metode pengumpulan data, wawancara dan
inspeksi lapangan. Secara bergantian, audit dilakukan kepada kontraktor Adhi Karya dan GS E&C serta kepada tim Start
Up Pertamina RFCC. Tim Audit melakukan review dokumen yang terkait dengan commissioning dan start up, dokumen
meliputi 10 elemen yang terdapat pada PSM (Process Safety Management). Disamping itu Audit juga dilakukan kepada
Tim HSE RU IV untuk memastikan kesiapan HSE RU IV dalam menghadapi proses peralihan RFCC ke RU IV.•law_yul

Ibadah Perayaan Paskah 2015

Foto : IRLI

JAKARTA – Seluruh pekerja Kristiani Kantor Pusat Pertamina melaksanakan ibadah perayaan Paskah di Lantai
M Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina, Jumat (24/4). Tema yang diangkat pada perayaan Paskah kali ini
adalah “Tiada Bersyukur Tanpa Peduli” yang diambil dari Injil Matius 25:40. Pemberitaan Firman disampaikan
oleh Pendeta Yolanda A. Makasungkal, S.Th dan Kesaksian pujian oleh Daniel Riandono (1st Winner Pertamina
Got Talent 2014) serta paduan suara oleh Gloria Patra.•IRLI

Foto : KUNTORO
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Laba Bersih 2014 PT Pertamina Trans Kontinental
Sebesar Rp 191,44 Miliar
JAKARTA - Pada 9 April
2015, PT Pertamina Trans
Kontinental (PTK) melak
sanakan RUPS (Rapat Umum
Pem egang Saham) Tahun
Buku 2014. RUPS ini dipimpin
oleh Komisaris Utama PTK,
Rachmad Hardadi. Pj.
Direktur Utama PTK, Subagjo
Hari Moeljanto merupakan
wakil dari Perseroan, Di
rektur SDM dan Umum,
Dwi Wahyu Daryoto sebagai
wakil Pemegang Saham dari
PT. Pertamina (Persero) dan
Pj. Direktur Utama, Tengku
Badarsyah sebagai wakil
Pemegang Saham dari PT.
Pertamina Training & Con
sulting. Turut hadir pada ke

sempatan tersebut Dewan
Komisaris, Direksi dan Tim
Manajemen PTK, Komite
Audit, SJV Management
Pertamina dan Notaris.
Berdasarkan laporan
audited Kantor Akuntan
Publik Nurdiyaman, Tjahjo
& Rekan (Crowe Horwath)
untuk Tahun Buku 2014
PTK telah membukukan
laba bersih (audited) sebesar
191,44 miliar (232 % dari
target RKAP 2014) dengan
pendapat wajar dalam semua
hal material serta predikat
SEHAT (AA) untuk Tingkat
Kin erja Perusahaan Tahun
Buku 2014.
RUPS PTK Tahun Buku

Foto : PTK

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

POSISI

Suasana RUPS PT Pertamina Tongkang.

2014 berjalan lancar dan tidak
ada keberatan dari para pe
megang saham atas laporan
tahunan Perseroan yang
disampaikan oleh Pj. Direktur
Utama PTK, Subagjo Hari
Moeljanto.
Direksi mengucapkan

terima kasih kepada peme
gang saham, dewan ko
misaris, tim manajemen dan
seluruh pekerja PTK sehingga
RUPS ini terlaksana dengan
baik. Semoga kinerja PTK di
tahun 2015 menjadi lebih baik
lagi.•PTK

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

lelin eprianto

PJ Direktur Utama
PT Pertamina Drilling Services Indonesia

herutama trikoranto
PJ Direktur Pengembangan
PT Pertamina EP

nanang abdul manaf

PJ Direktur Eksplorasi & Penemuan
Cadangan Baru
PT Pertamina EP

Jakarta - Beratnya kondisi
yang sedang dialami PDSI
saat ini digambarkan secara
gamblang oleh Direktur
Keuangan dan Administrasi
Hemzairil, dalam acara Town
Hall Meeting PDSI Triwulan I
yang berlangsung di Graha
PDSI Jakarta, Jumat (17/4).
K a re n a n y a H e m z a i r i l
berp esan kepada seluruh
pekerja PDSI agar selalu
menged epankan efisiensi,
meningkatkan upaya dalam
memperoleh new business
segment, optimalisasi HTE
milik sendiri serta optimalisasi
pemakaian material dan stok,
serta semua insan PDSI be
kerja cerdas untuk menjaga
perusahaan agar tetap survive
dan memperoleh keuntungan.
Hemzairil juga meman
dang perlu saatnya untuk
mengubah filosofi dalam be

kerja. “Kita bukan nyambut
gawe, tapi nyari uang (un
tung),” ujarnya.
Sementara itu, Direktur
Marketing and Development
PDSI Lelin Eprianto mema
parkan, sesuai strategi yang
dirumuskan BOD dalam
mengh adapi masa krisis,
telah dijalankan beberapa
action sebagai strategi all out
marketing. “Ini semata agar
perusahaan dapat keluar
dari krisis secara survive and
growth,”ujarnya lebih lanjut.
Memang terdapat be
berapa constraints dalam
masa seperti ini seperti as
pek harga (pricing) dan ke
puasan pelanggan. Namun
Lelin mengatakan, “PDSI
telah komit untuk dapat
memberikan layanan kepada
customer secara right sche
dule, right scope and right

Foto : PERTAMINA LUBRICANTS

Foto : KUNTORO

PDSI Adakan Town Hall Meeting Triwulan I

Pekerja PDSI diingatkan untuk all out sehingga perusahaan dapat keluar dari
krisis secara survive and growth.

budget.”
Sementara Direktur
Utama Faried Rudiono me
nyampaikan, sejak medio
Maret 2015 perusahaan
konsisten melaksanakan
konsolidasi internal, sebagai
implementasi enam strategi
PDSI untuk survive. “Direksi
berterima kasih atas upaya dan
pengorbanan sem ua insan
PDSI demi kelangsungan
hidup PDSI,”ujarnya.

Faried mengingatkan
agar program-program
hibernasi, efisiensi, safety, all
out marketing, membangun
efektivitas organisasi, dan
memb angun kompetensi
internal terus ditingkatkan
sembari dikalibrasi. “Kondisi
ini jangan membuat kita
down, karena kehidupan
bagaikan roda yang berputar.
Saya yakin perusahaan akan
sustain,” imbuhnya.•bk042015

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Advance HSSE Training di PEP Jambi Field
beni jaffilius ibradi
PJ Direktur Operasi & Produksi
PT Pertamina Hulu Energi

bambang manumayoso
PJ Direktur Pengembangan
PT Pertamina Hulu Energi

Jambi – Dalam rangka Pro
gram Road To Zero Accident,
PT Pertamina EP Asset 1
Jambi Field melaks anakan
Advance HSSE Training di
Ruang Pertemuan Mess 5
Field Jambi, (8/4). Dihadiri 25
pekerja dan pekarya alumni
Basic Safety Training dari
semua fungsi yang memiliki
keterkaitan langsung dengan
pekerjaan lapangan.
Acara dibuka oleh Field
Manager Jambi, Gunawan

Zafri. Dalam sambutannya,
Gunawan menyampaikan,
HSE merupakan tanggung
jawab semua pekerja. “HSSE
is Everybodys Business.
Setiap pekerjaan yang kita
lakukan mengandung risiko,
maka kita harus mengenal
resikonya setelah itu kita kelola
risiko tersebut ,” ujarnya.
Dalam kesempatan
yang sama, Ass. Man HSSE
Jambi Field Ardyan Cah
yo Purnomo mengat akan

training ini akan digelar se
lama tahun 2015 dengan
target 916 peserta yang akan
dibagi ke dalam 37 batch.
Beliau juga mengharapkan
kepada setiap peserta untuk
memanfaatkan kesempatan
pelatihan sebaik-baiknya se
hingga mendapatkan pe
mahaman yang lebih baik
terkait aspek HSSE untuk
selanjutnya bisa diterapkan
di Jambi Field.
Ada tiga hal yang di

sampaikan dalam Advance
HSSE Training, yaitu Surat
Izin Kerja Aman (SIKA), lifting
and rigging serta pengenalan
10 potensi bahaya (hazard)
di area kerja. “Kini prosedur
pembuatan SIKA ada peru
bahan berupa tambahan form
checklist untuk pekerjaan
penggalian, pengangkatan
serta pengangkutan,” ujar
Ayodhia Sadeli, salah seorang
instruktur Advance HSSE
Training di Jambi Field.•lrp
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JAKARTA – Dalam rangka memperkuat bisnis
inti, PT Pertamina Lubricants menggelar kegiatan
Forum Knowledge Management (Komet) yang
bertempat di Aula Kantor Pertamina Lubricantas
Oil Center, Jakarta (23/4). Menurut Direktur Utama
Pertamina Lubricants Gigih Wahyu Hari Irianto,
banyak peluang yang bisa dimanfaatkan dari ajang
tersebut berdasarkan visi dan misi perusahaan di
masa mendatang.
Gigih menuturkan bahwa forum ini sangat
memberikan inspirasi kepada seluruh pekerja
Pertamina Lubricants. “Jelas bahwa itu tidak
mudah diperoleh, namun akhirnya Pertamina
mampu untuk menciptakan formula khusus untuk
bisa diterima oleh mereka. Dengan modal formula
yang dimiliki Pertamina ini, kita akan coba untuk
pasok ke dunia internasional,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan, bahwa Pertamina
Lubricants telah mengimplementasikan sejumlah
program. Wujud nyata efisiensi yang dilakukan
di antaranya dengan mengurangi biaya energi
di pabrik Pertamina Lubricants yang berlokasi di
Gresik.
Tak hanya itu, keberhasilan Pertamina pada
pelumas Fastron Sintetic 0W-20 di Toyota
pun menjadi bukti inovasi yang disampaikan
oleh VP Sales PT Pertamina Lubricants, Ibnu
Prakoso. Melalui inovasi tersebut, Pertamina
Lubricants mampu menciptakan formula khusus
yang dibutuhkan oleh industri otomotif dunia
yakni Toyota dan Daihatsu. Sebab industri
tersebut banyak memerlukan kebutuhan khusus
untuk sejumlah kendaraan modern yang akan
dipasarkan.
“Dari sisi produksi kita harus bisa memenuhi
kualifikasi yang dibutuhkan Toyota. Dari segi
formula harus bisa memenuhi ekspektasi me
reka. Begitu juga dengan sistem kualitas dan
komunikasi,” jelas Ibnu.
Sementara itu, SVP Non Fuel Marketing,
Taryono yang menjadi salah satu narasumber
menyatakan, perkembangan bisnis Lubricants
dinilai semakin baik. “Kegiatan ini merupakan
strategi prioritas yang dicanangkan direksi saat
ini dan juga program transformasi di Pemasaran
yaitu Program Marketing and Operation Excellence
Pertamina,” jelas Taryono.
Ia berharap ajang berbagi wawasan dan
pengalaman ini mampu mengubah mindset
baru, pemecahan masalah, serta inovasi untuk
perkembangan Pertamina Lubricants di masa
mendatang. Forum ini juga menghadirkan materi
presentasi mengenai penggunaan CNG sebagai
bahan bakar pengganti BBM HSD dan Solar di
Production Unit Gresik yang disampaikan oleh VP
Production PT Pertamina Lubricants, Mohamad
Zuchri.•EGHA

Demikian diskusi yang
bergulir dalam forum
Breakf ast Meeting di Gra
ha PDSI Jakarta, den gan
menghadirkan seorang eko
nom energi dan lingkungan
Darmawan Prasodjo, PhD.
Menurut Darmawan,
sejak dikeluarkannya UndangUndang No. 22 Tahun 2001,
Pertamina hanya bertindak
sebagai pengelola saja.
Fungsi regulasi dari Pertamina
dicabut dan menjadikannya
sebagai operator dalam
industri migas. Pemerintah
harus mengubah strategi
tata kelola migas nasional
dari kecenderungan capaian
produksi minyak siap jual
menuju kelola komprehensif
dengan peningkatan
cadangan.
Lebih lanjut Darmawan
mengatakan bahwa terdapat 3
fungsi dalam tata kelola migas
yaitu kebijakan, operasi dan
bisnis. Namun tampak secara
nyata terdapat tarik menarik
kepentingan dalam unit-unit
yang berhubungan dengan
industri migas tersebut,
seperti Kementerian ESDM,
SKK Migas, Kementerian
Keuangan, dan Kementerian
BUMN. “Telah terjadi frag

Foto : PGE

Berbagi Inspirasi
di Komet Pertamina
Lubricants

Jakarta - Membagi peran
dan tanggung jawab secara
efektif antara pemerintah,
Pertamina, dan badan/institusi
lainnya merupakan hal yang
penting untuk mengatasi
tantangan sektor migas di
Indonesia. Turunnya cadangan
dan produksi minyak bumi;
konsumsi bahan bakar yang
terus meningkat; subsidi BBM
yang besar; serta keinginan
untuk meningkatkan kinerja
Pertamina adalah hal-hal yang
dihadapi Indonesia saat ini.
Sebab itu, diperlukan struktur
kelembagaan yang akan
memungkinkan pemerintah
menjalankan strategi yang
sinergis dan penuh daya bagi
badan-badan yang ditunjuk
untuk mengelola eksplorasi,
produksi, hubungan dengan
kontraktor, pemungutan
pajak, dan penegakan hukum
serta pelaksanaan kontrak.
Untuk itu, pemerintah ha
rus menegaskan peran seluruh
pihak yang bertanggung
jawab di dalam sistem tata
kelola sektor migas termasuk
fungsi regulasi (pemantauan
dan pengawasan) – peran
perus ahaan milik negara/
Pertamina, atau badan yang
berperan dalam pengaturan.

Ekonom energi dan lingkungan Darmawan Prasodjo, PhD. berbicara dalam forum
breakfast meeting yang diadakan PDSI.

mented governance, di mana
ketiga fungsi berjalan sendirisendiri,” ujarnya.
Ini harus diperbaiki.
Pen gelolaan migas harus
ditujukan untuk membangun
industri migas nasional yang
kuat, mengoptimalkan dana
untuk APBN melalui lifting,
merumuskan strategi reserve
replacement.
Menurutnya, pengelolaan
migas bisa dilakukan dengan
dua kaki, yaitu fungsi kebijakan
di tangan Pemerintah
(ESDM) guna mengendalikan
kebijakan yang berkaitan
dengan industri migas dan
fungsi regulatori dan operasi
diserahkan ke Pertamina
Holding yang melakukan

kontrol dan membawahi
semua oil company yang
beroperasi di Indonesia serta
mengatur semua Kontrak Kerja
Sama (KKS). Namun di sisi lain
sebagai operator Pertamina
grup juga melakukan kegiatan
eksplorasi, produksi, refinery
dan distribusi/marketing.
Darmawan menambah
kan, dengan pola seperti ini
diharapkan terjadi integrasi
antara fungsi operasi dan
regulasi oleh Pertamina
sehingga mempermudah
pengembangan kegiatan
migas. “Selain itu dapat
mem inimalisir friksi antara
regulator dan operator,” pung
kasnya di hadapan Direksi dan
manajemen PDSI itu.•bk042015

PGE Selenggarakan Forum Komet
JAKARTA - Fungsi Quality
M an a g e m e n t P e r t a m i n a
Geothermal Energy (PGE)
menyelenggarakan Forum
Knowledge Management
(Komet) di Hotel Sari Pan
Pacific, Jakarta, pada Rabu
(22/4). Forum dibuka dengan
arahan dari Direktur Utama
PGE Rony Gunawan. Hadir
dalam pembukaan VP
Planning & Portfolio Hulu Irfan
Zainuddin, Direktur Operasi
PGE Richard H. Tamba,
Direktur Perencanaan dan
Pengembangan PGE Khairul
Rozaq, jajaran manajemen
PGE lainnya serta perwakilan
Anak Perusahaan Hulu.
Richard H. Tamba usai
acara menyatakan Forum
Komet ini membuat pekerja
terbiasa melakukan sharing,
berbagi pengetahuan dan
pengalaman. “Karena pada
prinsipnya, pengetahuan

bisa kita peroleh tanpa harus
mengalaminya terlebih dahulu.
Bisa saja orang lain yang
mengalaminya, kita memetik
hasilnya, prosedurnya, dan
caranya. Sehingga orang tidak
perlu lagi mengalami apa yang
pernah menjadi hambatan
dan kendala sebelumnya,”
kata Richard H. Tamba.
Menurutnya, untuk mem
peroleh pengetahuan, kadang
orang perlu uji coba. Sehingga
setelah pengetahuan
diperoleh, tidak perlu terjadi
duplikasi atau pengulangan,
dan bisa langsung di-sharing.
Sementara VP Strategic
Planning & Business
Development PGE Indria Doria
mengatakan bahwa pemilihan
tema atau materi yang di
angkat sudah disesuaikan
dengan kebijakan strategis PT
Pertamina (Persero).
Tiga pembicara tampil

Foto : PGE

Foto : PRIYO

Mencari Format Tata Kelola Migas yang
Tepat Demi Bangsa Berdaulat

Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Rony Gunawan saat
menyampaikan sambutan pada acara Forum Komet PGE.

dalam Forum Komet kali
ini. Ketiganya ialah VP
Controller PGE Kohar Mahadi,
Abidzar Ramadhana (GKM
E=MC2 PT PGE) dan Pjs.
VP Operation & Engineering
PGE Salvius Patangke.
Kohar membahas efisiensi
di semua lini, khususnya
optim alisasi pencapaian
lab a perusahaan melalui
Program Pengendalian ABO
Perusahaan di PGE.

Abidzar membahas
pemanfaatan waste heat
support jalur pipa geothermal
sebagai sumber energi ramah
lingkungan untuk lampu pe
nerangan jalur pipa dengan
menggunakan thermoelectric
element di Kamojang dan
Salvius mengangkat isu ap
lik asi PLTP skala kecil un
tuk optimalisasi produksi
PGE.•URIP
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JAKARTA - Direktur Operasi PT Pertamina
Geothermal Energy (PGE) Richard H. Tamba
didampingi Senior Manager Human Capital Ratu
Reni Gusfiarni menyerahkan secara simbolis
bantuan buku bacaan kepada perwakilan dari
Yayasan Indonesia Cerdas di Kantor Pusat
PGE, Menara Cakrawala, Jakarta, pada (21/4).
Buku-buku bacaan tersebut merupakan hasil
sumbangan dari pekerja dan pekarya PGE.
Acara yang bartajuk “PGE Kartini Day: Membaca
Membuka Cakrawala Generasi Muda” ini di
hadiri oleh Kartini-Kartini PGE dari berbagai
fungsi di Kantor Pusat serta Direksi dan para
VP. Selain menyerahkan bantuan, acara ini
juga diisi dengan psikolog Ratih Ibrahim yang
memberikan pencerahan kepada pekerja
perempuan PGE dengan mengambil tema
Women in The Work Place ; A Smart Worker and
A Joyful Mother. Turut memeriahkan peringatan
Hari Kartini ini penampilan “The Journey Band”
yang tergabung dalam Bapor Band PGE.•PGE

Manufacturing Djoko Priyono
serta para manajer turut hadir
dalam peringatan Hari Kartini
di RPPK tahun ini.
Dalam kesempatan
tersebut, Eman Salman
Arief menyambut baik
program upskilling dan
visitasi kilang yang dilakukan
oleh para pekerja wanita.
“Tema Hari Kartini di RU V
Balikpapan menunjukkan
bentuk emansipasi yang
dibangun perusahaan
dimana Pertamina
memberikan kesempatan
yang sama bagi pekerjanya
untuk berkontribusi secara
nyata,” ujar Eman. “Ke de
pannya, kami akan me
nyamb ut baik partisipasi
pekerja perempuan untuk
dapat ikut serta bergabung
dalam Tool Box Meeting di
RU V Balikpapan sebagai
observer,” pungkas Eman
Salman diikuti antusiasme
peserta yang hadir.
Dalam agenda upskilling,
pekerja perempuan RU V

Foto : RU V

PGE Kartini Day

Balikpapan – Semangat
emansipasi di Refinery Unit
V (RU V) Balikpapan pada
21 April lalu ditunjukkan
melalui kegiatan upskilling
dan visitasi kilang bertajuk
“Kartini On the Plant”.
Puluhan karyawati yang
berasal dari fungsi-fungsi
di RU V hadir mengikuti
kegiatan yang salah satu
agendanya diisi dengan
upskilling aspek safety.
Dengan menggunakan
APEDI (Alat Pelindung
Diri) sesuai standar safety
Pertamina, para peserta
memadati Ruang Pusat
Pengendali Kilang (RPPK)
yang terletak di Refinery Site
RU V Balikpapan. Selain
berkesempatan melihat
operasi secara langsung
oleh para operator, mereka
juga mendapatkan apresiasi
yang diberikan langsung
oleh jajaran manajemen RU
V Balikpapan. GM RU V
Eman Salman Arief, Senior
Manager Operation &

diberikan pengetahuan
seputar Observasi Tool Box
Meeting di lingkungan RU
V Balikpapan. Sejumlah
checklist item penilaian
dalam Observasi Tool Box
Meeting diinformasikan ke
pada pekerja perempuan.
“Tema safety ini kami berikan
karena tentunya Kartini RU V
Balikpapan perlu senantiasa
memiliki awareness terkait
kegiatan di kilang Balikpapan
termasuk kegiatan Plant
Corrective Maintenance
dimana di dalamnya ada
agenda Tool Box Meeting,”

ujar Riny Utami selaku
koordinator program dari
OPI.
Dalam agenda Tool Box
Meeting, mereka bertu
gas untuk memonitor per
form a tim kontraktor da
lam menjalankan tugas
hariannya. “Lewat upskilling
ini kami berkesempatan
mempelajari nilai-nilai yang
perlu dijunjung tim kontraktor
seperti penjelasan progress
kerja, kendala kerja hingga
target kerja harian,” jelas
Melissa, salah satu peserta
upskilling dari HR.• Keishkara

Kartini RU VI Serahkan
Bingkisan kepada Ibu Hamil
BALONGAN – Ikatan Pekerja
Wanita (IPW) RU VI Balongan
memberikan bingkisan berupa
paket makanan sehat dan
susu kepada 52 ibu hamil di
Desa Majakerta, Kecamatan
Balongan, Kabupaten In
dramayu, Kamis (23/4). Ke
giatan sosial ini dilakukan
sebagai wujud kepedulian
Ikatan Pekerja wanita (IPW)
RU VI Balongan dalam rangka
peringatan Hari Kartini 2015.
Ketua Ikatan Pekerja
Wanita, Arutilla Miliati menga
takan kegiatan ini merupakan
bentuk nyata perhatian pe
kerja wanita RU VI kepada
kaum ibu yang sedang
mengandung agar bayi yang
dikandungnya tetap sehat.
Menurutnya, para kartini yang
sedang mengandung tersebut
merupakan sosok perempuan
hebat yang akan melahirkan
para penerus bangsa.
“Kami berharap dengan
bingkisan makanan sehat
ini, kesehatan ibu hamil serta
janin yang dikandungnya
bisa semakin sehat dan kuat
sehingga bisa menekan ang
ka kematian ibu hamil,” ujar
Ketua IPW Arutilla.

Foto : RU VI

Foto : PGE

Kartini on the Plant
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Salah seorang ibu hamil,
Rini, mengaku senang men
dapat bingkisan di hari Kartini
oleh Ikatan Pekerja Wanita.
Menurutnya kegiatan sosial
yang dilakukan oleh para
Kartini RU VI ini sangat ber
manfaat sebab bisa mem
bantu masyarakat yang ku
rang mampu dalam mendapat
asupan gizi untuk diri dan
kandungannya.
Hal serupa juga disampai
kan oleh Rumiyani, wanita
yang kini mengandung anak
pertama tersebut juga merasa
senang dan sangat terbantu
melalui kegiatan yang digelar
oleh IPW. Wanita yang kini
mengandung delapan bulan
ini menyampaikan ucapan
terima kasih karena IPW telah

memperhatikan kesehatan
para ibu hamil yang tinggal
di desa penyangga kilang
Balongan.
Selain memberikan paket
makanan sehat, IPW juga
memberikan pem eriksaan
kesehatan kandungan bekerja
sama dengan tim medis dari
bidan dan dokter kandungan
sekitar Indramayu.
Saat ini, Pertamina me
miliki 1.512 pekerja perem
puan dari 14.263 orang, dan
65,9% pekerja perempuan
tersebut berusia dibawah 40
tahun. Artinya, perusahaan
memiliki perempuan yang
san gat berpotensi untuk
meningkatkan kinerja peru
sahaan.•Riki Hamdani
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Jakarta - Setelah melewati
serangkaian pertandingan di
Liga Pertamina U16 sejak
September 2014, Pertamina
Soccer School akhirnya di
nobatkan sebagai juara de
ngan mengumpulkan poin 64,
pada (26/4). Tim Pertamina
Soccer School yang dipimpin
Kapten Ariansyah tersebut,
mengantongi poin dari
akumulasi kemenangan di 19
kali pertandingan, 8 kali seri
dan 2 kali kalah. Sementara
Sekolah Sepak Bola (SSB)
Villa 2000 menduduki posisi
kedua dengan poin 51 dan
posisi ketiga SSB Bina Muda
Sukatani dengan poin 50.
Liga Pertamina U16,
berlangsung dari bulan
September 2014 dan ditu
tup pada 26 April 2015.
Penutupan dihadiri oleh
Direktur Eksekutif Pertamina
Foundation Umar Fahmi,
manajemen PT Pertamina

(Persero), perwakilan dari
Kementrian Pemuda dan
Olah Raga, serta PSSI.
Kemenangan Pertamina
Soccer School (PSS) tahun
ini menurut Umar Fahmi
menjadi jawaban atas
kesungguhan para siswa
meraih prestasi lebih baik.
Sebelumnya, pada Liga
Pertamina U16 tahun 2013,
PSS menduduki posisi kedua
setelah SSB Villa 2000.
Sementara itu Vice Pre
sident Corporate Communi
cation Pertamina, Wianda
Pusponegoro mengatakan,
keberadaan Liga Pertamina
U16 sangat berguna untuk
menindaklanjuti sistem
eval uasi, pembinaan dan
pelatihan pesepakbola
usia muda secara berkesi
nambungan.
“Kami harapkan rangkaian
dari kompetisi ini dapat ber
langsung terus menerus dan

bersinergi antara Pertamina
dengan Sekolah Sepak
Bola, sehingga nantinya
diharapkan melahirkan cikal
bakal atlet atau pemain
sepak bola profesional dan
berkualitas yang ditempa
melalui sistem kompetisi
berkelanjutan,”paparnya.
Liga Pertamina U16
merupakan pertandingan
sepakbola yang diikuti
peserta usia 16 tahun dan
dilakukan dengan sistem
kompetisi penuh. Sistem ini
mengharuskan seluruh pe
serta melakukan pertanding
an dengan peserta lainnya
sebanyak dua kali, seperti
layaknya pertandingan
kandang dan tandang.
Liga Pertamina U16
tahun 2014/2015 diikuti oleh
16 klub se-Jabodetabek,
dengan jadwal pertandingan
setiap hari Minggu. Jum
lah total laga yang

Foto : WAHYU

Pertamina Soccer School Juara di Liga Pertamina U16
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dipertandingkan selama
liga berlangsung sebanyak
240 pertandingan, dengan
mengadopsi peraturan FIFA.
Ketua Pelaksana Per
tamina Liga U16 Alfan
Hariyadi menambahkan
pelaksanaan kompetisi
tah un ini, merup akan pe
nyempurnaan dari liga

sebelumnya. Tahun ini ada
workshop yang wajib diikuti
seluruh peserta sebelum
kompetisi berlangsung, pe
nerapan peraturan yang le
bih ketat dan mengawinkan
pada konsep kedisplinan
serta cinta lingkungan.
“Sebagai contoh kami
memberikan sanksi ketat

kepada pemain tidak hanya
karena melanggar aturan
pertandingan saja, tetapi
bagi pemain yang kedapatan
membuang sampah sem
barangan juga kami berikan
sanksi tidak bisa mengikuti
pada pertandingan selan
jutnya,” katanya.•RILIS/WAHYU
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MarketUpdate

Communicating Confidence
Pada Market Update sebelumnya, dibahas
berbagai upaya perusahaan mempertahankan
kepercayaan pelaku pasar uang dan publik di
tengah iklim bisnis yang belum menentu. Dari
pemangkasan biaya, inovasi, efisiensi, rasionalisasi
hingga upaya pertumbuhan bisnis melalui akuisisi
(growth by acquisition). Namun di balik itu, ada
faktor yang hampir tak terlihat tapi merupakan
ujung tombak kesuksesan dalam mempertahankan
persepsi positif tersebut. Yakni, penyampaian
komunikasi korporasi yang jelas dan meyakinkan
dari perusahaan kepada seluruh stakeholders, baik
publik, media massa, komunitas investasi, dan tidak
kalah penting, internal perusahaan.
Keselarasan antara tindakan serta komunikasi
korporasi yang jelas dan meyakinkan telah

Foto : DIT. HULU

diimplementasikan dengan baik oleh banyak
perusahaan. Sebut saja, perusahaan General
Electric (GE) terkait kebocoran reaktor nuklir
Fukushima akibat gempa dan tsunami Jepang
tahun 2011. GE terimbas karena reaktor nuklir itu
merupakan buatannya. Dipicu kekhawatiran atas
tuntutan pencemaran lingkungan, harga saham GE
turun drastis 8% hanya dalam waktu singkat akibat
penjualan saham besar-besaran (sell off). Secara
cepat, Investor Relations GE menyampaikan

kajian independen Barclays dan Citibank yang
menyatakan bahwa tidak ada eksposure resiko GE,
melakukan komunikasi terbuka dan terus menerus
kepada komunitas keuangan global atas dampak
dan upaya pengamanan kinerja perusahaan.
Selain itu, GE mengirim bantuan pembangkit listrik
cadangan dan seluruh karyawan secara spontan
turut melakukan bantuan kemanusiaan untuk
masyarakat Fukushima. Rangkaian komunikasi
yang selaras secara lintas fungsi itu, berhasil
mengembalikan kepercayaan para investor
keuangan pada GE.

Bagan diatas menunjukan, dari berbagai bentuk
krisis yang mengkhawatirkan bagi pelaku pasar
uang, penyampaian tindakan konkrit korporasi
adalah hal yang dapat memulihkan kepercayaan
dengan cepat.
Bagi perusahaan yang memiliki eksposur
global, termasuk Pertamina, kuncinya tidak hanya
menyampaikan. Tapi lebih dari itu, harus dapat
meyakinkan.
Our job is not only to convey, but to

convince… across national borders.
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary

Pompa angguk sumur produksi Batang #002 Blok Siak, Riau.

Menyibak Kiat Siak Produksi Menanjak

Riau – Efisiensi di semua lini operasi melalui berbagai terobosan

Dengan memanfaatkan uap berlebih dari unit Boiler Huff

dan inovasi merupakan keniscayaan yang harus ditempuh oleh

& Puff tersebut, PHE Siak dapat menghemat sekitar US$

semua aset produksi Pertamina agar mampu bertahan dalam

100,000 per tahun untuk melakukan pemanasan jaringan pipa

goncangan krisis harga minyak dunia. “Kita harus mengubah

alir minyak, wash tank, dan shipping tank. Lewat pemanasan

mindset, yakni dari bekerja dengan cara at any cost seperti

jaringan pipa alir minyak, wash tank, dan shipping tank tersebut

selama ini, ke budaya baru yang lebih mengedepankan cost

diharapkan mampu meminimalisir terjadinya backpressure

effectiveness,” tegas Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam

akibat terbentuknya congeal oil pada saat temperature minyak

ketika Town Hall Meeting Hulu, 8/4 lalu.

di bawah Congealing Point (± 127oF) dan adanya immobile oil

Apa yang diharapkan oleh Alam (demikian Direktur Hulu

pada saat temperature minyak berada di bawah Pour Point (±

akrab dipanggil) beresonansi hingga ke wilayah kerja PT

95oF). Di samping itu, pemanasan tersebut juga membantu

Pertamina Hulu Energi (PHE) Siak di Provinsi Riau. Ketika

proses demulsifikasi minyak dan air untuk menghasilkan minyak

banyak ladang minyak di seluruh negeri mengalami penurunan

dengan BS&W yang rendah. “Proyek ini juga selaras dengan

produksi yang dampaknya berakumulasi pada merosotnya

komitmen PHE Siak terhadap implementasi QHSSE, dimana

produksi nasional, PHE Siak selaku pengelola lapangan tua

upaya pemanfaatan uap berlebih dengan temperature yang

peninggalan PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) justru pada

tinggi secara nyata dapat mengurangi adanya potensi bahaya

kuartal pertama 2015 berhasil melebihi target sampai 108%.

pada saat operasional Steam Huff & Puff berjalan,” ungkap

Atau sebesar 1.753 barel minyak per hari (BOPD) dibanding

Nusdi.

target 1.621 BOPD. Keberhasilan tersebut diperoleh dari tiga

Sementara itu pada awal kuartal III 2015, PHE Siak

lapangan, yaitu Lindai (607 BOPD), Menggala South (136

merencanakan untuk melakukan beberapa aktivitas kerja

BOPD), dan Batang (1010 BOPD). “Pencapaian tersebut tidak

ulang yang berfokus di struktur Lindai dengan membuka dua

terlepas dari keberhasilan implementasi program Steam Huff

lapisan prospek yakni Bangko dan Bekasap yang terletak pada

& Puff di sumur-sumur lapangan Batang,” ujar Nusdi Septika

kedalaman 850 – 950 ft dari permukaan tanah. Kedua zona

Putra, Field Manager Siak pada 29/4.

prospek ini, berdasarkan i data log listrik dan analisa petrofisik

Lebih lanjut Nusdi menjelaskan program itu dilakukan

memiliki potensi kadar minyak yang relatif lebih tinggi. Sedangkan

untuk meningkatkan kemampuan alir minyak dari masing –

untuk struktur Batang akan difokuskan pada lapisan prospek

masing formasi produksi di lapangan Batang dengan cara

Duri pada target kedalaman 300 – 400 ft dari permukaan tanah.

menurunkan kekentalan minyak yang memiliki karakteristik

Dari analisa petrofisik, lapisan prospek Duri juga memiliki potensi

High Viscosity Oil (HVO) dan High Pour Point Oil (HPPO).

kadar minyak yang relatif tinggi. “Melalui upaya pindah lapisan ini

Pada kondisi normal (tanpa injeksi steam), kekentalan minyak

diharapkan produksi minyak PHE Siak dapat terus ditingkatkan

di sumur-sumur Lapangan Batang sebesar 100 – 1000 CP.

secara efektif melalui operasi berlandaskan low cost strategy,”

Selain itu, implementasi program Steam Flushing – Zero Steam

demikian imbuh Nusdi menyiratkan awareness pada kondisi

Discharge juga dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan

efisiensi yang dicanangkan Direktur Hulu.

uap berlebih (excess steam) dari Unit Boiler Huff & Puff dengan

Wilayah Kerja pertambangan migas Blok Siak pertama

mengalirkannya ke dalam jaringan pipa minyak dari sumur

kali dikembangkan pada tahun 1963 oleh PT Caltec Pacific

yang sedang diinjeksi steam dimaksud.

Indonesia (sekarang PT. Chevron Pacific Indonesia). Pasca

“Terobosan ini terbukti sangat efektif

terminasi pada 27 November 2014 blok tersebut diserahkan

dalam meningkatkan mobilitas minyak

pemerintah untuk dilanjutkan pengelolannya kepada Perta

di dalam jaringan pipa serta mencegah

mina. Berdasarkan surat SVP Upstream Business Development

terbentuknya congeal yang dapat

No. 030/R20000/2014-S0 tanggal 26 Maret 2014, PT PHE

mengganggu aliran produksi dari

ditetapkan sebagai pengelola Wilayah Kerja Blok Siak yang

sumur ke Gathering Stasion,” tambah

secara geografis meliputi bagian wilayah empat kabupaten yaitu

Nusdi.

Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, dan Bengkalis.•DIT. HULU
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HARI KARTINI
2015
Jadilah Ispirasi

dwi soetjipto :

Jakarta – Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menekankan pen
tingnya merenungkan dan memaknai peringatan hari Kartini dengan lebih
visioner. Dimana para pekerja perempuan Pertamina dituntut untuk lebih
berpikir jauh ke depan, dan tidak hanya sebatas berpikir hari ini saja.
“Sering kali kita terjebak dengan pemikiran hari ini. Kita mengeluh,
protes, akan sesuatu yang menimpa kita hari ini sebagai sesuatu beban
yang amat berat,” kata Dwi Soetjipto pada peringatan hari Kartini bertajuk
“Jadilah Inspirasi Kartini 2015”, di Kantor Pusat Pertamina, Selasa (21/4).
Menurut Dwi, umumnya kita cenderung tidak melihat jauh ke masa
depan, namun jika kita melihat ke depan, maka semua perih dan perjuangan
akan terasa nikmat. Tidak ada sukses tanpa adanya perjuangan, dan tidak
ada kenikmatan yang diperoleh dengan kenikmatan. Dwi menekankan,
itulah yang sepatutnya kita petik dari seorang Kartini.
Saat dihadang keterbatasan, Dwi mengatakan, saat itulah upaya out
of the box diperlukan. Jangan terbelenggu dengan keadaan saat ini. Ia
menambahkan bahwa karakteristik orang yang berpikir jauh ke depan itu,
selalu melihat hikmah yang terjadi hari ini, karena setiap situasi bisa dilihat
multy angle.
“Dulu Kartini lahir di Jawa, maka Kartini melaksanakan action-nya
selaras dengan budaya-budaya setempat. Kartini Pertamina, lahir di
Pertamina, ada di Pertamina, maka harus melaksanakan action dan peran
sesuai dengan keberadaannya sebagai insan Pertamina,” ucap Dwi,
disambut riuh tepuk tangan pekerja perempuan yang hadir memadati
ruangan.
Ia berharap peringatan Kartini ini bisa menjadi penggerak bagi
pembentukan satu Pertamina baru. Tidak ada lagi pemisahan mana
orang hulu, hilir, pemasaran dan lain sebagainya, kecuali Pertamina Satu.
“Mari duduk bersama, membangun silaturahmi, menjadi penggerak
bagi Pertamina. Saya minta pekerja perempuan untuk membangun satu
Pertamina,” imbuhnya.
Dwi menambahkan, Pertamina yang tengah melanjutkan transformasi
demi membangun kemandirian energi, di tengah kondisi pasar minyak
yang buruk. Ia mengutarakan filosofi yang harus dikembangkan demi

membangun mindset Pertamina ke depan.
Pertama, tanamkan Pertamina adalah energy company, yang
menuntut pengembangan energi di masa depan. Kedua, there will no
more subsidi. “Kita harus berpikir ke depan itu tidak akan ada subsidi.
Jika tidak ada subsidi, maka di pasar akan ada persaingan. Karena itu,
kita harus siap dengan banyaknya persaingan. Kita harus siap,” tutur
Dwi, memberikan semangat berkompetisi.
Pada kesempatan tersebut Dwi juga berkesempatan memberikan
sumbangan berupa logam mulia, senilai Rp20 juta untuk pengobatan
anak-anak kurang mampu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.
Selain Dwi, jajaran direksi dan para pekerja Pertamina juga ikut
berkontribusi untuk bakti sosial tersebut.
Panggung dimeriahkan sepenuhnya oleh pekerja wanita Pertamina
yang menyumbangkan kepiawaiannya bernyanyi. Ada juga sesi
berbagi kisah inspiratif dari para pekerja berprestasi, lewat Talkshow
Kartini Pertamina, yang menghadirkan Pertamina Runner, Pertamina
Mengajar, Pertamina Divers, Patrapala, dan Kania Kinanti D. Muksin
(Co-chair of Indonesian Youth Diplomacy).
Ada juga siluette dance performance pekerja Pertamina, pembagian
beragam hadiah menarik dengan grand prize sepeda motor honda
scoopy, kartini photobooth, bazaar dan garage sale for charity dan
lain sebagainya.
“Hari Kartini ini bukan hanya untuk menunjukkan achievement yang
sudah dilakukan oleh pekerja wanita Pertamina, tetapi juga merupakan
hari dimana kita semua bisa bergembira, bounding dengan sesama
wanita, yang mungkin sebelumnya tidak pernah ketemu karena tempat
tugasnya yang berbeda-beda,” kata Direktur Energi Baru Terbarukan
Pertamina, Yenni Andayani saat menyemangati ratusan pekerja
perempuan Pertamina yang mayoritas menggunakan kebaya dan
batik.•SAHRUL-STARFY

Direktur Utama
Pertamina
Dwi Soetjipto
memotivasi
pekerja
perempuan
untuk berpikir
dan bertindak
out of the box.

Karakteristik
orang yang
berpikir jauh ke
depan itu, selalu
melihat hikmah
yang terjadi
hari ini, karena
setiap situasi bisa
dilihat multy
angle.

Foto : KUNTORO

kartini yang luar biasa
tidak hanya berpikir hari ini
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Menjaga
Kreativitas
Kartini untuk
Korporasi
Jakarta - Jika Kartini Pertamina terus berinovasi dan kreatif, maka
proses bisnis perusahaan akan terus tumbuh dan terjaga sehat.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Energi Baru dan Terbarukan
Pertamina Yenni Andayani pada saat perayaan Hari Kartini pada hari
Selasa (21/4) di Lantai M Gedung Pusat Pertamina.
Yenni sangat mengapresiasi peringatan Hari Kartini tahun ini yang
diadakan dengan sederhana namun penuh arti karena banyak sekali
kreatifitas dan kreasi pekerja perempuan Pertamina yang menarik. “Ini
membuktikan bahwa para wanita Pertamina itu bisa berkreasi dalam
situasi apapun, bahkan di tengah sulitnya kegiatan bisnis Pertamina
saat ini,” jelasnya sebagai perwakilan satu-satunya wanita di jajaran
Direksi Pertamina.
Yenni yakin, jika kreativitas ini dilakukan secara kontinyu maka
kinerja perusahaan akan menjadi kian gemilang. “Sesuatu yang
sederhanapun jika konsisten dilakukan, bisa memberikan arti dan
inspirasi kepada banyak orang,” tegasnya.

Direktur EBT
Pertamina
Yenni Andayani
mengajak pekerja
perempuan untuk
berkreasi secara
konsisten dalam
situasi apapun.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa peringatan Kartini bisa menjadi
ajang silaturahmi antara para pekerja yang mungkin jarang bertemu
dan saling bersapa akibat perbedaan tempat kerja.
Sementara itu VP New Venture Business Development, Ernie D.
Ginting mengungkapkan bahwa acara ini hadir dengan semangat
volunterism, yang merupakan perwujudan dari semboyan “saya mau”
yang dicetuskan oleh R.A Kartini. “Saya yakin dengan semboyan
“saya mau” maka kita akan menemukan banyak kesempatan untuk
mengembangkan potensi dan passion,” ungkap Ernie.
Ia menambahkan, potensi dan passion inilah yang akan mendorong
Kartini Pertamina untuk bisa berkarya lebih banyak lagi, baik untuk
perusahaan maupun sesama. Pada akhirnya, menurut Ernie, karya
kitalah yang akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang
sama.
“Banggalah menjadi wanita. Itu adalah suatu anugerah yang luar
biasa. Kita bisa berbuat banyak hal dan memberikan banyak hal,”
ungkap Ernie seraya tersenyum bangga.•Sahrul - Starfy

Sesuatu yang
sederhanapun
jika konsisten
dilakukan, bisa
memberikan arti
dan inspirasi
kepada banyak
orang.

Menginspirasi
di Hari Kartini

Jakarta - “You can do it, when you believe,” kata Mardiani mewakili komunitas Pertamina
Divers menyemangati pekerja perempuan Pertamina yang memadati Lantai Mezzanine,
Kantor Pusat Pertamina saat mengikuti talkshow yang diadakan saat memperingati Hari
Kartini, (21/4). Hal tersebut baginya sejalan dengan semangat Kartini untuk melakukan apa
yang bisa dilakukan selama positif, sebab hidup ini terlalu singkat.
Talkshow ini menghadirkan para pekerja perempuan tangguh yang mengikuti berbagai
komunitas, seperti Ika Prihatsanti dari komunitas Pertamina Runner Ladies, Mardiani dari
komunitas Pertamina Divers, Sandra Olivia Tumade dari komunitas Patrapala, serta Kania
Kinanti D. Muksin yang menjadi Co-chair of Indonesian Youth Diplomacy. Mereka berbagi
pengalaman dan pandangan hidup untuk menginspirasi pekerja perempuan Pertamina
lainnya. “Jangan mudah menyerah hadapi tantangan, tetaplah fokus dengan tujuan,” ucap
Sandra Olivia, Kartini Pertamina penakluk puncak Gunung Tambora.•Sahrul

You can do it, when you believe...

Beberapa pekerja
perempuan
Pertamina berbagi
pengalaman
dalam menjalani
aktivitas lain
di luar tugas
utamanya di
Kantor.

Kartini Run 2015

ikuti
Sebanyak 150 Pertamina ladies runner meng
oleh
as
Kartini Run 2015, pada Jumat (17/4) dan dilep
mina
Vice President Corporate Communication Perta
di
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seba
ri
Wianda Pusponegoro. Berla
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3.5
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atau
lingkungan Kantor Pusat Pertamina
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para peserta sangat antusias mengikuti lomb
pakan
sangat mengapresiasi kegiatan ini karena meru
asi
motiv
dan
keras
kerja
perwujudan dari semangat
dan
if
sport
untuk
para pekerja perempuan Pertamina
rap,
berha
Ia
kompetitif dalam menghadapi persaingan.
an dengan
acara serupa dapat diadakan berkesinambung
peserta yang lebih banyak lagi.
Menurut Ketua Panitia Ika Prihatsanti,
acara yang baru pertama kali diadakan
ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu
di bawah 40 tahun dan di atas 40
tahun. Masing-masing kategori dipilih
tiga peserta tercepat dan berhak
mendapatkan hadiah menarik. Selain
itu, panitia juga menyediakan souvenir
berupa kaos bagi peserta yang berhasil
mencapai finish serta doorprize
lainnya.•Ria-Sahrul

Ekspedisi
Kartini Pertamina

Para Kartini Pertamina yan
g tergabung dalam
komunitas Patrapala berhas
il melakukan
ekspedisi ke Gunung Tam
bora, Pulau Sumbawa,
pada 8-12 April 2015. Pen
dakian puncak
gunung setinggi 2.800 me
ter itu, selain ikut ambil
bagian dari perayaan “Tamb
ora Menyapa Dunia
2015” juga berkaitan dengan
semangat Kartini
Pertamina, yang tangguh
dan bisa!•Sahrul

Kartini Pertamina Divers
Peduli Anak Pulau

Bid for Charity

Dalam perayaan Kartini 2015, panitia
menggelar acara charity melalui lelang produk,
sumbangan dari Direksi. Produk-produk
tersebut yakni ragam produk tas perempuan
berbahan dasar kulit nan branded. Harganya
ditentukan oleh penawaran tertinggi lewat
bidding, tapi jelas lebih murah, dari harga
aslinya. Total dari hasil penjualan didonasikan
untuk kegiatan sosial di Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo.•Sahrul

Kartini Social Garage Sale
“Kartini-kartini” Pertamina juga mengadakan
Garage Sale di lingkungan Kantor Pusat
Pertamina, pada Selasa (21/4). Garage Sale yang
berlokasi di Aula lantai Ground Kantor Pusat ini
menjual berbagai baju, celana, buku, sepatu, dan
pernak-pernik lainnya dengan harga terjangkau,
yaitu Rp.5000-Rp.150.000 per item. Barangbarang tersebut merupakan sumbangan dari
pekerja perempuan Pertamina. Total dari hasil
penjualan didonasikan sepenuhnya untuk anakanak sakit yang kurang mampu di Rumah Sakit
Cipto Mangunkusumo.•Starfy
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Galeri FOTO

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto secara
simbolis menyerahkan emas seharga Rp 20 juta
untuk dilelang dan hasilnya diserahkan untuk
pengobatan anak-anak tak mampu yang dirawat
di RSCM.

Direktur EBT Pertamina Yenni
Andayani memotong pita sebagai
tanda dibukanya garage sale.

Direktur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto mengajak pekerja perempuan
Pertamina bernyanyi bersama.

Pekerja perempuan Pertamina menyerahkan
bantuan dana yang terkumpul pada
peringatan Hari Kartini lalu ke RSCM. Dana
sekitar Rp 65 juta tersebut diberikan untuk
anak-anak kurang mampu yang dirawat di
RSCM dengan penyakit berat.

Pekerja Pertamina melihat galeri
foto persembahan dari seluruh
fungsi di Kantor Pusat Pertamina
dan cerita inspirasional dari
beberapa pekerja perempuan
Pertamina.

Pekerja perempuan Pertamina
menunggu giliran untuk
mengikuti sesi foto di booth yang
disediakan panitia.

Siluette dance performance menjadi
salah satu persembahan spesial dari
pekerja perempuan Pertamina.

