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Pekan lalu, majalah bisnis global Fortune merilis peme
ringkatan 500 perusahaan terbaik dunia. Pengumuman “Fortune
Global 500” secara antusias dinantikan oleh Insan Pertamina,
dengan bertanya akankah nama harum perusahaan bertengger
kembali dalam daftar prestigius tersebut. Nyatanya, kita masih
mampu mempertahankan kiprah Pertamina dalam daftar
Fortune Global 500 tahun 2014 meski kini menempati posisi
123, dibandingkan posisi 122 sebelumnya. Peringkat 123 tetap
menjadi suatu posisi yang patut dibanggakan, mencerminkan
hasil kinerja seluruh jajaran Perseroan tahun 2013. Tahun ini, PT
Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi perusahaan Indonesia
kedua yang berhasil menembus jajaran ini, di peringkat 477.
Namun sejalan dengan pengumuman tersebut, muncul
pertanyaan: “Mengapa turun dibandingkan peringkat tahun
lalu?” Suatu pertanyaan yang wajar. Jawaban singkatnya adalah:
Perusahaan lain berhasil membukukan pendapatan yang
lebih besar dari Pertamina.
Sebagaimana pernah diangkat dalam Market Update nomor
28/XLIX/2013, kriteria penilaian utama Fortune Global 500 adalah
jumlah pendapatan konsolidasi. Kriteria penilaian lain yang
dipertimbangkan antara lain laba bersih, total aset, serta jumlah
pekerja. Sehingga, bertumbuhnya kinerja keuangan perusahaan
dunia sangat menentukan pergerakan peringkat Fortune Global.
Lihat saja Royal Dutch Shell yang ditahun 2012-2013
berturut-turut menempati daftar teratas, tahun ini harus tumbang
ke posisi dua karena pendapatan Shell selama 2013 turun 4,6%
dan laba bersihnya merosot hingga 40% akibat penurunan
produksi, kenaikan biaya, serta masalah kilang. Sementara itu,
raja gerai ritel Wal-Mart sukses mengambil alih posisi pertama
Fortune Global 500 karena membukukan pendapatan US$476.3
milyar pada 2013, dan bertumbuh 1,6% dibanding 2012.
CEO baru Shell, Ben van Beurden, menyikapi penurunan
kinerja tersebut dengan komitmen tegas. “Fokus kami kedepan,
adalah memperbaiki kinerja keuangan Shell, mewujudkan
efisiensi penggunaan dana, peningkatan kinerja operasionanal
dan realisasi investasi proyek-proyek yang telah direncanakan,”
jelas Beurden.
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Masuknya Pertamina ke dalam jajaran Global Fortune 500 mencerminkan sebuah penghargaan yang tinggi masyarakat dunia terhadap kinerja Pertamina yang dari
tahun ke tahun semakin baik di tengah tingginya tingkat persaingan global saat ini.
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Keberadaan Pertamina dalam Fortune Global 500 ini patut
disyukuri. Bila ditempatkan dalam konteks dinamika perubahan
bisnis global, penurunan 1 tingkat dalam skala 500, atau dari
122 ke 123 bukan sesuatu yang drastis. Namun lebih penting,
kita menyadari bahwa naik atau bertahan adalah tugas kita
semua, termasuk Anak Perusahaan. Kuncinya, meningkatkan
keuntungan melalui pertumbuhan pendapatan, efisiensi biaya,
dan eksekusi investasi sesuai target.
Dalam menghadapi bisnis di tahun 2014, semua perusahaan
global berlari kencang meningkatkan laba. Kita pun harus mampu
berlari kencang. Tidak hanya untuk mengimbangi, namun
melampaui.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Pojok Manajemen :
RDMP
sebagai refining business
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
transformation

meningkatkan
kinerjanya.

kinerja dibuktikan dengan
laba bersih 2013, yang
lebih tinggi dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.
Pemeringkatan Fortune
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Sorot :
pertamax hadir di kota sabang
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laba bersih perusahaan
men ingkat hampir 97%
dibandingkan laba tahun
2009 yang tercatat sebesar
1,55 miliar dolar AS dan terus
meningkat pada tahun-tahun
berikutnya.
Di tengah kecenderungan
penurunan produksi minyak
nasional, dengan aspirasi
‘Aggressive Upstream’,
produksi migas Pertamina
tahun 2013 justru meningkat
menjadi 465.220 boepd
jika dibandingkan dengan
capaian 2012 sebesar
461.630 boepd. Dengan
peningkatan tersebut, Per
Bersambung ke halaman 4

Kiprah Anak Perusahaan :
pep asset 2 kejar target produksi

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia

MISI

Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat
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RDMP menjawab
tantangan world class
competitive refinery
Foto : KUNTORO
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Pengantar Redaksi :
Direktorat Pengolahan melalui fungsi Business Development
telah menyiapkan program untuk menjawab berbagai macam
tantangan bisnis pengolahan kedepan dengan program
Refinery Development Master Plan (RDMP), berikut wawancara
kami dengan Vice President Strategic Planning, Business
Development and Operation Risk, Ardhy N. Mokobombang
sebagai project owner RDMP.
Apa yang menjadi latar belakang Direktorat Pengo
lahan menyusun Refinery Development Master Plan
(RDMP) ini? Saat ini Dit. Pengolahan menghadapi beberapa
tantangan strategis terhadap sustainability bisnis Pengolahan ke
depan, yaitu pertama menurunnya ketersediaan minyak mentah
domestik (sweet crude) yang digunakan sebagai feed kilang.
Kedua, kemampuan existing kilang Pertamina yang terbatas
hanya mampu mengolah sweet crude yang harganya relatif mahal.
Ketiga, kompleksitas existing kilang relatif rendah, dan keempat,
hanya mampu memproduksi produk BBM dengan kualitas EURO
II sedangkan standar market sudah EURO IV / EURO V.
Tantangan dan kondisi di atas mengakibatkan existing
Kilang Pertamina tidak kompetitif dan memberikan net margin
negatif yang berujung pada kemungkinan terjadinya penutupan
kilang satu per satu di masa mendatang. Sehingga diperlukan
peningkatan kemampuan (upgrading) kilang existing untuk
mengolah imported sour crude yang ketersediaannya lebih ba
nyak dan harganya lebih murah serta sekaligus meningkatkan
kompleksitas kilang agar dapat bersaing dengan kilang-kilang di
wilayah Asia Pasifik dan Middle East.
RDMP merupakan jawaban terhadap tantangan-tantangan
strategis tersebut untuk mempertahankan sustainability bisnis
Pengolahan ke depan serta sebagai jawaban atas aspirasi untuk
mewujudkan Pertamina menjadi Asian Energy Champion 2025
dimana salah satu pilarnya menjadikan kilang Pertamina sebagai
world class competitive refinery dengan top quartile performance.
Bagaimana cara RDMP menjawab tantangan-tan
tangan strategis ini? RDMP mentransformasi bisnis Pengolahan
dengan upgrading kilang existing melalui 4 aspek yaitu pertama,
meningkatkan fleksibilitas mengolah minyak mentah dari kadar
sulfur rendah 0,2 % wt menjadi 1,7 % wt, kedua, meningkatkan
Nelson Complexity Index (NCI) kilang dari 5,4 menjadi 8,6 untuk
meningkatkan high value product yield, ketiga, meningkatkan
kualitas produk BBM dari EURO II menjadi EURO IV/V, keempat,
meningkatkan kuantitas produk BBM (Gasoline, Diesel dan
Avtur) 2,5 kali saat ini serta produk Petrokimia (Polypropylene
dan Aromatic) dalam rangka mengurangi ketergantungan import
dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Keseluruhan
transformasi akan meningkatkan profitability dan competitiveness
kilang-kilang eksisting hingga sejajar kilang-kilang terkemuka di
kawasan Asia Pasifik dan Middle East.
Apakah dampak RDMP terhadap kepentingan Stake
holder dan Shareholder Pertamina? Sebagai dampak dari
peningkatan kapasitas dan kompleksitas kilang, jumlah Gasoline
meningkat 3,2 kali (610 MBD) dan Diesel/Avtur meningkat masing
masing 2,4 kali (760 dan 120 MBD). Secara balance supplydemand BBM nasional, setelah RDMP masih akan dibutuhkan
import gasoline, namun kebutuhan diesel relatif dapat dipenuhi.

RDMP juga akan meningkatkan produksi Petrokimia yaitu
Polypropylene (8 kali, 1540 ktpa) dan Aromatic (double, 630 ktpa)
sehingga dapat menurunkan impor secara signifikan.
Dikarenakan kilang berada di tengah rantai bisnis Per
tamina, maka perubahan di kilang akan mempengaruhi rantai
bisnis lainnya di internal Pertamina. Untuk Dit. Hulu, RDMP
akan mengintegrasikan supply chain dengan kegiatan bisnis
Hulu di luar negeri yang kebanyakan memproduksi sour crude
agar dapat diolah di kilang Pertamina, untuk Dit. Gas peluang
pengembangan captive market memasok gas sekitar 600
MMSCFD, bagi Dit. M&T meningkatkan market share dan
daya saing penjualan produk BBM dan Petrokimia melalui
penambahan volume dengan biaya produksi rendah, bagi Dit.
PIMR merupakan peluang investasi strategis dengan high return.
Sedangkan bagi shareholder Pertamina yaitu Pemerintah, RDMP
akan mengurangi import BBM, mengurangi unbalance trading
dan meningkatkan income a.l. berupa tax dan dividen, serta
akan memperluas lapangan dan kesempatan kerja.
Sudah sejauh apakah progress dari RDMP sampai
sekarang ini? Kami telah menyelesaikan studi konseptual pada
awal 2013 dan kini sedang dalam proses penyusunan Bankable
Feasibility Study (BFS) yang diharapkan selesai pada akhir 2014
sedangkan kegiatan EPC direncanakan dimulai pada 2018 dan
onstream 2022.
Seberapa besar biaya yang diperlukan untuk im
plementasi RDMP dan apakah ada strategi khusus yang
disiapkan dari segi pembiayaan? Perkiraan awal nilai investasi
untuk upgrading 5 kilang adalah sekitar 15 – 20 miliar dollar
AS. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang sangat besar
ini, tim gabungan lintas direktorat yaitu Pengolahan, PIMR,
Keuangan, M&T dan Legal telah bekerjasama untuk menyusun
usulan struktur bisnis RDMP yang dapat diimplementasikan
dengan tetap memperhatikan batasan-batasan debt covenant
yang ada. Dalam usulan struktur bisnis implementasi RDMP ini,
akan dibentuk kerjasama partnership yang melibatkan financial
dan strategic partner yang bersama Pertamina melakukan
pendanaan dan pengoperasian RDMP.
Bagaimana progress dari implementasi usulan struk
tur bisnis RDMP ini? Melalui BOD meeting pada 13 Mei 2014,
usulan struktur bisnis RDMP telah mendapatkan persetujuan
untuk diimplementasikan. Saat ini Dit. Pengolahan dan PIMR
sedang melakukan roadshow ke potensial strategic partners
di Asia Pacific dan Middle East untuk menawarkan skema
bisnis RDMP. Harapannya pada 10 Desember 2014 dapat
ditandatangani MoU bersama strategic partner terpilih untuk
kemudian memulai diskusi detail skema implementasi bisnis
dan penyusunan detail engineering FEED.
Bagaimana pandangan Bapak terhadap program
RDMP bagi Pertamina dan Bangsa Indonesia? RDMP
merupakan salah satu milestone penting bagi Pertamina untuk
meningkatkan peran dalam pemenuhan kebutuhan BBM dan
Petrokimia dalam negeri dalam rangka membangun ketahanan
energi nasional. Diperlukan dukungan dan langkah-langkah
sinergi dari seluruh stakeholders untuk mewujudkan program
yang sangat penting ini.•DIT. PENGOLAHAN

EDITORIAL

Silaturahmi

Satu pekan terakhir, jajaran Direksi
Pertamina bersilaturahmi ke unit bisnis,
daerah operasi dan anak perusahaan
Pertamina di seluruh Indonesia. Silaturahmi
dengan pekerja yang dikemas dalam Safari
Ramadhan dengan tema Kerja Ikhlas,
Kerja Keras dan Kerja Cerdas. Tiga hal
yang berulangkali digarisbawahi jajaran
manajemen Pertamina sejak Townhall
Meeting awal tahun 2014.
Silaturahmi Direksi pada saat bulan
Ramadhan, bukan sekadar acara rutin di
bulan suci ini. Melainkan memiliki makna
tersendiri sebagai bentuk hubungan imbal
balik, serta bentuk nyata kedekatan antara
manajemen dengan pekerja. Silaturahmi
memiliki makna hakiki yakni adanya keluasan
dan ketulusan hati, serta kedekatan
emosional antara manajemen dengan
pekerja, diluar rutinitas kerja sehari-hari.
Silaturahmi adalah bentuk nyata
komunikasi dua arah tanpa jarak, mendengar
lebih dekat masukan dari bawah, serta
menyampaikan pesan dari hati ke hati. Tiga
pesan kunci yang disampaikan dalam Safari
Ramadhan, yakni kerja ikhlas, kerja keras dan
kerja cerdas, merupakan perwujudan dari
tanggung jawab kita semua pekerja terhadap
amanah yang diberikan oleh perusahaan dan
bangsa ini. Karena di pundak laskar-laskar
Pertaminalah ketahanan energi bangsa
ditumpukan.
Dengan kerja ikhlas, bukan materi yang
diprioritaskan, tetapi kembali pada hati
kita masing-masing bagaimana menjaga
amanah dengan baik, menjalankannya
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Pemanfaatan Business Intelligence
dalam Pengambilan Keputusan
“Make analytics part of your overarching competitive
strategy, and push it down to decision makers at every level.”
(Davenport, TH; 2005).
PT. Pertamina (Persero) sudah menggunakan sistem
Enterprise Resources Planning (ERP) sejak tahun 2003, dan
kemudian dilakukan Business Process Reengineering yang
mendorong dilakukannya reimplementasi ERP pada tahun
2009. Hasil dari reimplementasi ERP (MySAP) tersebut dapat
dilihat dengan semakin cepatnya Laporan Keuangan PT.
Pertamina (Persero) disetujui oleh Rapat Umum Pemegang
Saham. Dan hal ini tentu saja meningkatkan citra PT.
Pertamina (Persero) dan mendukung pencapaian sebagai
perusahaan peringkat 122 dalam Fortune Global 500 pada
tahun 2013.
Selain dari laporan keuangan, hal lain yang menjadi
indikator pemanfaatan ERP di PT. Pertamina (Persero)
dan Anak Perusahaan adalah KPI Utilisasi ERP. Klasifikasi
pencapaian KPI utilisasi sistem ERP adalah sebagai berikut:
Kategori Hijau : KPI > 97% (target base KPI), Kategori Ku
ning : 95 < KPI < 97%, Kategori Merah : KPI < 95%. Pada
tahun 2012 dan tahun 2013 utilisasi ERP berada pada
kategori hijau.
Namun demikian perlu diketahui bahwa ERP pada
dasarnya adalah sistem aplikasi bisnis terintegrasi dari hulu
sampai hilir yang menjadi sarana melakukan input transaksi.
Selain sistem ERP sebenarnya PT. Pertamina (Persero) sudah
mengimplementasikan sistem Business Intelligence (BI)
SAP BW NetWeaver 7.3 EHP 1. Sistem BI ditujukan untuk
membuat laporan, melakukan analisa, menampilkan data
secara lebih cepat, lebih easy to use dengan menggunakan
click atau drag and drop, dan dalam tampilan grafik
atau dashboard yang lebih menarik. Dapat dilihat pada
gambar berikut bahwa ERP menjadi sumber data bagi BI.
Kemudian informasi dari BI dapat digunakan oleh Lower
Level Managers untuk mengambil keputusan operasional,
oleh Middle Managers untuk mengambil keputusan taktis,
dan oleh Executives untuk mengambil keputusan strategis.

Dari survei sederhana ditemukan beberapa alasan tidak
digunakannya lagi user id BI, a.l: pekerja sudah mutasi,
pemilik user id BI tidak mendapatkan informasi bahwa sudah
dibuatkan user id atas namanya, sudah lupa password.
Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa
pemanfaatan (utilisasi) BI di PT. Pertamina (Persero)
dan Anak Perusahaannya belumlah optimal. Selain dari
rendahnya penggunaan user id BI, kurang optimalnya
utilisasi BI dapat dilihat dari masih banyaknya aktifitas
pembuatan laporan dalam bentuk spreadsheet yang
membutuhkan sumber daya manusia dan waktu. Saat ini
masih banyak pekerja operasi yang harus mengunduh data
sesudah jam kerja untuk membuat laporan. Atau masih
banyak juga permintaan laporan dari fungsi bisnis kepada
fungsi Corporate Shared Services (CSS). Seharusnya ketika
suatu format laporan sudah dijadikan standar maka proses
pembuatan dan penyajiannya dapat dilakukan oleh sistem
BI secara cepat.
Dalam mengukur penggunaan BI, para akademisi dan
praktisi sudah mengembangkan Teori Maturity Model.
Maturity model digunakan untuk menuntun proses
transformasi tersebut dengan cara mendefinisikan dan
mengkategorikan status kemampuan organisasi (Watson,
Ariyachandra and Matyska, 2011). Salah satu Maturity
Model yang dapat digunakan sebagai panduan untuk
mengoptimalkan utilisasi BI di PT. Pertamina (Persero) dan
Anak Perusahaannya adalah Gartner’s Business Intelligence
and Performance Management Maturity Model, seperti pada
gambar berikut:

dengan kerja keras serta mencurahkan
seluruh tenaga dan pikiran untuk mencapai
target perusahaan, tahun 2014. Target bisa
tercapai dengan mulus jika didukung dengan
kerja cerdas, yakni menjalankannya dengan
on spec, on budget, on schedule dan on

Gambar 3 : Gartner’s Business Intelligence and Performance Management Maturity Model (Sumber:
Hostmann, 2010)

return.
S a y a y a k i n , a n tu si a sme pe ke rj a
mengikuti kegiatan ini, bukan sebagai
bentuk paksaan, atau untuk memenuhi
absen belaka. Tetapi lebih dari itu, yakni
sebagai rasa tanggung jawab dan ingin
melanggengkan tali silaturahmi dengan
manajemen. Sebagaimana hadist Rasulullah
SAW, bahwa sesuatu yang paling cepat
mendatangkan kebaikan adalah pahala orang

Gambar 1. Sistem Informasi Dalam Organisasi (Sumber : http://qaisdroid.blogspot.com/)

Per tanggal 21 Mei 2014 terdapat sebanyak 476 user
id BI di PT. Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaannya.
Namun user id yang masih melakukan aktifitas ditahun 2014
(dipantau dari tanggal terakhir log in di sistem BI) hanya
sejumlah 180 user id (38%). Detail penggunaan user id BI
berdasarkan login terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

yang berbuat kebaikan dan menghubungkan
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Dengan belajar pada keberhasilan peningkatan utilisasi
ERP, maka sudah seharusnya PT. Pertamina (Persero) dan
Anak Perusahaannya bergerak ke bagaimana peningkatan
utilisasi BI. Jika utilisasi ERP bergantung pada pekerja
level operasional yang melakukan transaksi, maka utilisasi
BI bergantung kepada para manajer hingga eksekutif
perusahaan. Dapatkah kita menjadikan BI sebagai salah
satu competitive advantage Pertamina?
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Gambar 2. Penggunaan User Id BI berdasarkan data Last Log In
(Sumber : Diolah dari data Tim Otorisasi CSS)
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tangguh pasok gas fSru lampung

JAKARTA (Republika) –Kebutuhan gas alam cair
(LNG) Terminal Gas Terapung (FSRU) Lampung

akan dipenuhi dari Blok Tangguh, Papua. FSRU
Lampung dan berbagai fasilitas pendukungnya
itu beroperasi di bulan Juli dan mendukung
ketersediaan energi bagi industri di Lampung. Plt.
Kepala SKK Migas J. Widjonarko menyatakan,
perjanjian pasokan gas dari Tangguh telah di
sepakati pada 1 Juli 2014. “Ini adalah bentuk
komitmen industri hulu migas untuk memenuhi
kebutuhan gas domestik. Pada 2014, alokasi
gas bumi domestik telah mencapai 54 persen
dari total produksi yang ada,” ujarnya. Satu kargo
LNG sudah dikirimkan dari lima kargo yang akan
dikirimkan pada 2014. Kargo perdana ini memiliki
volume 3,32 juta mmbtu dan akan digunakan untuk
pengoperasian awal FSRU Lampung. Pengiriman
LNG pada 2015 direncanakan sebanyak 14 kargo.
Dari FSRU ini, gas bumi selanjutnya akan dipasok
untuk sektor kelistrikan dan industri di Jawa Barat
yang terkoneksi melalui pipa South Sumatera West
Java (SSWJ). Nantinya, pemanfaatan gas dari
FSRU Lampung ini juga akan digunakan untuk

No. 28

SOROT

Tahun L, 14 Juli 2014

Kick Off Satgas BBM dan LPG
JAKA R TA - B e r k a i t a n
dengan persiapan BBM dan
LPG menjelang Pilpres 2014
dan Lebaran, fungsi Retail
Fuel Marketing melakukan
kick off Satgas Pemantauan
Penyaluran BBM dan LPG.
Acara berlangsung di Ruang
Puskodal Lantai 1 Gedung
Utama pada Selasa (1/7).
Acara dihadiri SVP Fuel
Marketing & Distribution
Suh artoko, VP Retail Fuel
Marketing M. Iskandar,
Project Coordinator PSO
Fuel M & C System Agus
W icaksono, dan jajaran
manajemen lainnya.
Iskandar menjelaskan,
kick off live SMPBBM, se
kaligus juga awal dari Satgas
Pengamanan Distribusi BBM
dan LPG dalam rangka Pilpres
dan Lebaran. Satgas ini akan

bertugas marathon mulai 1
Juli sampai H + 15 setelah
Lebaran.
Dari sisi pemasangan RFID
di SPBU, demikian Iskandar,
sudah 253 SPBU yang siap
dari 263 yang beroperasi di
DKI. Untuk tahap pertama
ini, yang di-live-kan barulah
SPBU di wilayah Jakarta
Pusat dan Jakarta Utara.
Karena mayoritas SPBU di
kedua wilayah ini sudah siap
semua untuk live. “Jadi secara
persayaratan sudah bisa
live semua,” kata Iskandar.
“Ada 41 SPBU yang sudah
bisa kita hidupkan transaksi
penjualan dari nozzle masingmasing,” lanjut Iskandar.
Diharapkan dengan
kick off ini, nantinya akan
menyebar ke seluruh SPBU
di wilayah DKI Jakarta sampai
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RESUME
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SVP Fuel Marketing & Distribution Suhartoko didampingi VP Retail Fuel Marketing
M. Iskandar membuka acara kick off Satgas Pemantauan Penyaluran BBM dan
LPG yang bertugas mulai 1 Juli hingga H+15 setelah Lebaran.

akhir tahun 2014 ini. Setelah
itu akan bergeser ke luar
Jakarta, khususnya daerahdaerah pertambangan seperti
di Kalimantan. “Kita sudah
bergeser dari semula seluruh
transaksi BBM, sekarang
lebih fokus ke transaksi solar
yang lebih rawan,” tegasnya.
M e n u r u t I s k a n d a r,

SMPBBM mengandung
dua aspek, monitoring dan
pengendalian. Monitoring
dilakukan Pertamina, se
mentara pengendalian
tergantung pada kebijakan
Pemerintah. “Jadi jika Pe
merintah bilang mulai, ya kita
siap,” ujar Iskandar.•URIP

memenuhi kebutuhan di Sumatera.

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Bank Indonesia
(BI) meminta agar pemerintahan baru tidak ragu
menaikkan harga BBM bersubsidi mengingat
kenaikan harga BBM pada tahun lalu belum
mampu menurunkan konsumsi. Deputi Gubernur
Senior BI Mirza Adityaswara mengemukakan
daya beli masyarakat masih kuat kendati harga
Premium dan Solar medio tahun lalu dinaikkan
menjadi Rp6.500 dan Rp5.500 per liter. Akibatnya,
volume impor BBM belum turun signifikan. Data
Kementerian ESDM menyebutkan realisasi BBM
subsidi hingga April mencapai 15 juta kiloliter,
sedikit meningkat dibandingkan pada realisasi
periode yang sama 2012 dan 2013 yang hanya
13,1 juta kl dan 14,8 juta kl.

esdm jalankan penghematan
2 juta kl

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Kementerian

ESDM tetap melakukan langkah penghematan

volume BBM bersubsidi yang dikurangi sejumlah

Pertamax Hadir di Kota Sabang
SABANG - Upaya Pertamina,
khususnya Marketing Branch
Aceh dalam perluasan
jaringan pelayanan bahan
bakar unggulan Pertamina
di seluruh wilayah Provinsi
Aceh semakin meningkat.
Bahkan pelayanan Pertamax
di pulau terluar Indonesia ini
disambut baik oleh jajaran
Pemerintah Kota Sabang
dengan menjalin Nota
Kesepahaman Pengisian
Bahan Bakar Nonsubsidi di
seluruh Instansi Pemerintah
Kota Sabang, pada (23/5).
Walikota Sabang Zulkifli
H. Adam menyambut baik
dan menyampaikan terima
kasih kepada Pertamina
yang menyediakan bahan
bakar ungg ulan di Kota

Sabang. Menurut Zulkifli, ini
merupakan salah satu bentuk
penerapan penggunaan
Bahan Bakar Nonsubsidi
di seluruh kendaraan dinas
sesuai Peraturan Menteri
ESDM No. 1/2013.
“Dengan adanya
Pertamax di Sabang, kami
berkomitmen menggunakan
Pertamax dan jika ada yang
melanggar akan saya tindak,”
tegasnya.
Pada kesempatan yang
sama, Marketing Branch
M a n a g e r N A D A r i b a w a
menyatakan, sebelumnya
Pertamax sudah terdistribusi
di Kota Sabang dalam bentuk
kemasan 5L dan 10L dengan
rata-rata realisasi 4.000 liter
per bulan.

Foto : MOR I

BI : JANGAN RAGU NAIKKAN HARGA BBM
SUBSIDI

Pertamax dalam kemasan 5L dan 10L sudah terdistribusi di Kota Sabang.
Termasuk untuk kendaraan dinas Pemkot Sabang.

“Dengan Nota Kes e
pahaman ini, kami berko
mitmen untuk melayani
konsumen Pertamax di Sa
bang dan full support untuk
ketersediaannya di 2 SPBU
Kota Sabang,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot

Sabang mendapatkan
keuntungan ganda dari
penggunaan Pertamax.
Yaitu, dari sisi performa
kendaraan yang lebih baik
serta Pendapatan Daerah
dari Pajak PBBKB akan
meningkat.•MOR I

2 juta kiloliter pada APBNP 2014 Dirjen Migas
Edy Hermantoro mengatakan, pengurangan
itu pasti akan dijalankan, salah satunya dengan
pengurangan nozzle di SPBU yang akan
dilaksanakan sesudah Lebaran. “Kalau tidak
dijalankan dan volumenya besar (membengkak),
kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab?”
katanya. Bila volume BBM bersubsidi pada 2014
melebihi kuota yang ditetapkan dan berdasarkan
hasil audit BPK diputuskan tidak membayar
kelebihan volume itu, maka pada akhirnya negara
yang akan mengalami kerugian. Mengenai
penghematan dengan mengurangi nozzle BBM
bersubsidi, dia mengungkapkan rencana itu dalam
pengecekan secara teknis oleh PT Pertamina dan
Hiswana Migas yang membawahi SPBU.•RIANTI

Pertamina Pertahankan Posisi di Fortune Global 500 ... (sambungan dari halaman 1)
tamina secara total telah
tercatat sebagai produsen
migas terbesar di Indonesia.
Pada 2013, realisasi
produksi panas bumi men
capai 21,73 juta ton atau naik
38,5% dibandingkan 2012
yang hanya mencapai 15,69
juta ton. Produksi tersebut
diperkirakan terus meningkat
di masa mendatang seiring
dengan target peningkatan
kapasitas produksi sedikitnya
800 MW pada 2018.

Di bisnis hilir, Pertamina
memperkokoh penguasaan
pangsa pasar BBM non
subsidi dan pelumas di pasar
domestik dan gencarnya
ekspansi pasar beberapa
produk, seperti aviasi, pe
lumas dan BBM industri ke
luar negeri. Ekspor pelu
mas produk Pertamina te
lah berhasil menembus 24
negara dan tetap mem
perkokoh penguasaan pang
sa pasar pelumas dalam

negeri sebesar 60%.
Adapun, kegiatan niaga
gas pada tahun 2013
meningkat 147% menjadi
33,8 ribu BBTU dari tahun
sebelumnya sebesar 23,1
ribu BBTU. Niaga gas
Pertamina juga diperkirakan
akan terus meningkat setelah
tuntasnya proyek-proyek
infrastruktur gas, seperti
Arun LNG Regasification,
pipa transmisi gas ArunBelawan dan Gresik-Se

marang.
“Dengan realisasi
investasi Pertamina tahun
2013 yang mencapai rekor
tertinggi sebesar 6,87 mi
liar dolar AS atau Rp71,8
triliun, khususnya untuk
akuisisi blok-blok migas
di dalam dan luar negeri,
tentunya memberikan ha
rapan keberlanjutan bagi
pertumbuhan perusahaan
di masa mendatang,” tutup
Ali.•Rudi Ariffianto
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Monitoring dan Evaluasi
Optimalisasi CSR RU IV
CILACAP – Optimalisasi program Corporate Social
Responsibility (CSR) secara menyeluruh sangat
diperlukan di suatu perusahaan. Dengan latar
belakang tersebut, maka perlu disusun aksi lanjut
yang terarah saat mengimplementasikan program
kerja. Salah satu aksi lanjut yang dilakukan adalah
kegiatan monitoring dan evaluasi (MONEV) dalam
setiap program CSR yang dilaksanakan.
RU IV bekerja sama dengan Corporate Forum
Community Development (CFCD) menggelar acara
Monitoring dan Evaluasi (MONEV) CSR pada
akhir Mei lalu. Kegiatan tersebut dilakukan untuk
meninjau hasil kegiatan CSR selama tahun 2013
serta mengetahui tingkat keberhasilan program.
Dalam kesempatan tersebut, RU IV mengundang
mitra binaan dan perwakilan seluruh kelurahan di
Kabupaten Cilacap sebagai elemen penggerak
masyarakat di wilayah operasi RU IV.
Pjs. Public Relations Section Head RU IV
Suyanto menuturkan, kegiatan ini merupakan salah
satu bentuk tolok ukur pelaksanaan program CSR
sehingga diperoleh saran dan perbaikan untuk
pengembangan program ke depannya. “Dengan
adanya proses monitoring maka kita memiliki
mekanisme pengawasan yang baik terhadap
program yang kita lakukan. Sementara proses

JAKARTA - “Sebagai BUMN,
masyarakat banyak sekali
menaruh harapan kepada kita.
Kita harus menyatukan negara
ini melalui distribusi BBM,
mau rugi atau tidak. Tetapi
di lain pihak kita tetap harus
memberikan laba tertinggi di
antara BUMN lainnya.”
Demikian dikatakan
Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan ketika
menutup Pertamina Leader
ship Development Program
(PLDP) 2013 di Lantai 21
Gedung Utama, Jumat (4/7).
Acara juga dihadiri Direktur
SDM Evita M. Tagor, Direktur
PIMR M. Afdal Bahaudin, VP
Pertamina Corporate Uni
versirty PCU) Hasnil Rasyid.
Karen juga mengemukakan
pentingnya penyiapan para
calon pemimpin bisnis Per
tamina di masa depan. “Se
tingkat Asistant Manager
atau Manager itu sudah
dipersiapkan untuk masuk
ke dalam talent pool, yang
nantinya dipersiapkan untuk
memimpin perusahaan sesuai
dengan kebutuhan dan
keinginan perusahaan, apalagi
menghadapi persaingan yang
akan datang, “ lanjutnya.
Di luar sana, menurut

Foto : PRIYO

Foto : RU IV

Direktur Utama Pertamina : Lulusan PLDP Harus
Inovatif dan Berpikir Out of The Box

5

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menegaskan pekerja setingkat asisten manager ke atas sudah harus dipersiapkan
untuk masuk dalam talent pool, yang dipersiapkan untuk memimpin perusahaan di masa depan.

Karen, masyarakat tidak
peduli dengan kesulitan
yang dihadapi Pertamina.
Karena itu ia menekankan
perlunya inovasi dan berpikir
out of the box. “Perbedaan
antara manager dan assistant
manager yang sudah ikut
PLDP maupun yang belum,
harus terlihat dari kinerjanya.
Yang satu bekerja sesuai
kebutuhan, yang satu lagi
sudah tahu persoalan ke
depan seperti apa. Jadi

berpikirnya itu lima langkah
ke depan. Ini yang saya
harapkan dari peserta PLDP.”
Hasnil Rasyid menye
butkan PLDP 2013 diikuti
31 peserta setingkat asisten
m a n a g e r d a n m a n a g e r,
yang semuanya dinyatakan
lulus. PLDP dimulai pada
12 Desmeber 2013 dan
berakhir pada 4 Juli 2014
dengan sistem residensial
di PCU. Sementara proses
pembelajaran ada di dalam

kelas maupun di luar kelas.
Keluar sebagai tiga pe
serta terbaik, yaitu Ajie Anom
Purwasaksi (Direktorat M &
T), Erwin Dwiyanto (Direktorat
M & T), dan Didik Bahagia
(Direktorat Pengolahan).
Sementara tiga peserta
den gan business project
terbaik ialah Ajie Anom
Purwasaksi (Direktorat M & T),
Eko Ricky Susanto (Pertamina
Lubricants), dan Nurhatta
Danuputra (PIMR).•URIP

evaluasi adalah sarana untuk menilai program
program mendatang. Kedua hal tersebut berperan
dalam implementasi program kerja CSR secara
efektif,” tuturnya.
Sementara Iskandar selaku ketua tim CFCD
menyatakan optimismenya terhadap program CSR
RU IV. “MONEV sangatlah menunjang pelaksanaan
program CSR RU IV agar bergerak ke arah yang
lebih baik. Melihat social mapping yang ada,
program CSR RU IV sudah sangat tertata, baik
dari segi administrasi maupun target bantuan
yang diberikan. Melalui kegiatan MONEV ini akan
semakin menunjang pelaksanaan CSR di RU IV,”
paparnya.
Selama proses MONEV tersebut, tim CFCD
menggali data dan informasi seputar CSR RU IV,
termasuk kebutuhan untuk implementasi program
CSR guna menyusun rencana strategis jangka
panjang selama lima tahun. Kegiatan pengumpulan
data tersebut berlangsung selama delapan hari
sejak 30 Mei hingga 6 Juni 2014.
“Saat ini yang diperlukan oleh RU IV adalah
pengembangan ide dan strategi sehingga target
program kerja RU IV dapat tercapai dan tepat
sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan
begitu, CSR Pertamina RU IV dapat menjadi tolak
ukur bagi perusahaan lain,” tutup Iskandar.• RU IV

Sosialisasi Restrukturisasi Pengelolaan SDM di MOR IV
Se maran g – Unit HR
Area Jawa Bagian Tengah
m e n gg e l a r S o s i a l i s a s i
Restrukturisasi Pengelolaan
Sumber Daya Manusia (RP
SDM) di kantor unit Marketing
Operation Region (MOR) IV,
Semarang (13/5).
Kegiatan yang dihadiri
oleh GM MOR IV Subagjo Hari
Moeljanto, VP HR Operation
Se t y o Wa rdono, Se kje n
Federasi Serikat Pekerja
Pertamina Bersatu (FSPPB)
Noviandri, tim manajemen,
dan seluruh pekerja kantor
unit MOR IV bertujuan untuk
memberikan pemahaman
terhadap RPSDM yang telah
diimplementasi oleh fungsi HR
kepada setiap pekerja mulai
Oktober 2013.
Pada pemaparan me
ngenai RPSDM yang diba
wakan oleh HR Area Manager
JBT Eka Permana Sidik (saat
menjabat), dijelaskan bahwa
tujuan dari diimplementasikan

struktur ini adalah untuk
Mengakselerasi High Perfor
mance
Organization,
M en i n gk a t k a n I n t e r n a l
Equity, dan Meningkatkan
kontribusi kinerja pekerja
dalam mendukung bisnis
perusahaan.
VP HR Operation Setyo
Wardono menjelaskan lebih
lanjut bahwa, restrukturisasi
pengelolaan SDM ini un
tuk mewujudkan High
Performance Organization
yang menekankan kepada
aspek kapabilitas, karena
untuk menuju komitmen
perusahaan di tahun 2025
diperlukan posisi yang tepat
untuk sumber daya manusia
yang mumpuni.
Dari sudut pandang
FSPPB, restrukturisasi penge
lolaan SDM masih harus terus
dimonitor pelaks an aannya.
“Kami akan terus melakukan
monitor pelaksanaan RPSDM,
dan memberikan masukan

Foto : MOR IV

CSR yang berguna sebagai bahan masukan untuk

untuk pembinaan dan metode
evaluasi pembinaan pekerja.
Implementasi RPSDM ini
berdasarkan azas KKN (Ke
adilan, Kesetaraan, dan Non
Diskriminasi), namun pada
pelaksanaannya saat ini
masih terdapat posisi dan
pekerja pada kondisi anomali
(Delta PRL +3 , Delta PRL
<0),” tegas Noviandri.
Sementara GM MOR
IV Subagjo Hari Moeljanto
berharap bahwa pembahasan
RPSDM agar menghasilkan
masukan yang konstruktif

dan tidak berlama-lama
pada level pro dan kontra
sehingga kontribusi pekerja
pada perusahaan terus bisa
diberikan.
“Dengan adanya RPSDM
yang mengacu pada job
fit dan kompetensi serta
career path sebagai acuan
pembinaan pekerja, kami
berharap para pekerja dapat
meningkatkan kompetensi
diri untuk terus bersaing de
mi memajukan Pertamina,”
pungkas Subagjo.•MOR IV
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Upskilling Competency
dengan Setifikasi
Scaffolding
CILACAP – RU IV kembali mengadakan upskilling competency bagi para pekerjanya. Dengan
dilatarbelakangi oleh tingginya risiko pekerjaan
di kilang terutama terkait pekerjaan di sektor
ketinggian sekaligus menyokong budaya safety
first, RU IV menyelenggarakan Sertifikasi Scaffolding
bagi pekerja. Pekerja yang telah lulus pelatihan
tersebut akan diberikan sertifikat sebagai tanda
kelulusan kompetensi untuk bekerja di ketinggian
dengan menggunakan scaffolding.
Acara yang diprakarsai oleh fungsi HSE dan HR
Area RU IV tersebut diadakan selama 2 minggu,
mulai 9 Juni hingga 20 Juni 2014 di Gedung
Pelatihan & Pendidikan (DIKLAT) RU IV.
Pjs HSE Manager Subari Abdullah menyam
paikan, kegiatan sertifikasi ini sangat penting
karena selain mengetahui bahaya bekerja di
tempat ketinggian, peserta juga memperoleh
sertifikasi yang menandakan peserta tersebut
telah berkompeten untuk melakukan pekerjaan di
tempat yang tinggi.
Saat ini, pekerjaan yang menggunakan
scaffolding di RU IV hampir secara keseluruhan
diwajibkan menggunakannya. Selain scaffolding,
pekerjaan di ketinggian juga bisa menggunakan
cran maupun overhead cran untuk pekerjaan
yang membutuhkan mobilisasi alat berat di
atas ketinggian. Pekerjaan tersebut merupakan
pekerjaan dengan kategori rawan accident
sehingga harus diperhatikan betul safety-nya.
“Melalui hasil audit dari bagian terkait, ditemukan
fakta bahwa ternyata hampir 90% operator cran
tidak mempunyai sertifikat resmi. Oleh karena
itu, sangat penting melakukan sertifikasi ini agar
pekerja kita benar-benar capable untuk melakukan
pekerjaan di ketinggian,” lanjut Subari.
Dalam sertifikasi scaffolding tersebut, RU IV
turut mengundang narasumber yang berasal dari
Pertamina Training Center Sungai Gerong, Wili.
Selain berperan sebagai pembicara, Wili juga
sekaligus menjadi mentor dalam pelatihan yang
berlangsung selama 2 minggu. Beberapa materi
yang dipaparkan di hadapan peserta antara lain
penjelasan tentang bahaya yang ditimbulkan pa
da saat bekerja di ketinggian, pentingnya safety
dalam bekerja di ketinggian, cara-cara untuk
bekerja secara aman di tempat ketinggian, dan
lain sebagainya. Pemaparan materi tersebut
diharapkan bermanfaat bagi peserta sertifikasi.
Setelah melakukan pelatihan selama 2 minggu,
diperoleh 20 pekerja yang memperoleh sertifikasi.
Sertifikasi scaffolding tersebut merupakan program
rutin yang telah diadakan sesuai dengan urgensi
kebutuhan perusahaan. Rencananya, HSE dan HR
akan mengadakan training serupa sebanyak 2 kali
hingga akhir tahun 2014 apabila diperlukan.• RU IV

Medan – Sebanyak 40
teknisi diberi pembekalan
dan pelatihan MUSIcool.
Upaya ini untuk memberikan
pemahaman dan peningkatan
pelayanan kepada para teknisi
MUSIcool yang berada di
Propinsi Aceh dan Sumatera
Utara. Pelatihan berlangsung
selama dua hari, pada 17 18 Juni 2014 di Petro Café
Kantor MOR I Medan.
Deddy Rachmat dari
Komunitas Refrigerant
H i d ro k a r b o n I n d o n e s i a
(KRHI) memberikan materi
Regulasi & Respon Industri
Pemakaian HCR pada Mesin
Air Conditioner (AC). Ia
membahas kebijakan pem
batasan dan penghapusan
refrigerant, regulasi aspek
lingkungan dan penghematan
energi terkait AC, kompetensi

Teknisi AC dan respon Industri
terkait Heating, Ventilation
& Air Conditioning (HCR)
pada mesin pendingin serta
penggunaan Mechanical Air
Conditioning MC sektor retail.
Pada hari kedua, peserta
praktik Retrofitting HCR yang
dibimbing oleh Junaedi dari
Himpunan Praktisi Tata Udara
& Refrigerasi (HIMPATUR).
Dalam kesempatan tersebut,
Junaedy mengajarkan tata
cara pengisian formulir
pengamatan data, penjelasan
perkakas kerja dan aspek
safety pelaksanaan praktik.
Selanjutnya Praktik Retro
fitting dari R-22 ke MC-22
dengan pembahasan dalam
Pengamatan kinerja split AC
dengan R-22, proses recovery
R-22, pemvakuman charging
yang benar, pengamatan

Foto : MOR I
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kinerja AC Split dengan
MC-22 serta closing proses
retrofitting.
Sebelumnya Jr. Sales
Executive LPG III, Widhi Tri Adhi
Hidayat mengatakan, kegiatan
pelatihan ini bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi
Teknisi MUSIcool serta untuk
membantu mempromosikan
produk Pertamina kepada

para pelanggan.
Sementara, salah seorang
peserta, Helmi dari CV. Good
Electronic, mengatakan pela
tihan untuk teknisi ini sa
ngat baik. “Sebab kami bisa
lebih memahami lebih dalam
untuk menangani pelanggan,
dengan cara pelayanan yang
lebih baik,” ujarnya memberi
kan alasan.•wali/brasto

Sharing Knowledge di Marketing Branch NAD
Banda Aceh – Dalam
upaya memberikan sharing
pengetahuan kepada seluruh
insan Pertamina, Forum
Knowledge Management
(KOMET) terus bergulir. Kali
ini kegiatan diadakan di
Marketing Branch Aceh, pada
(23/6). Acara dihadiri pekerja
dari Marketing Branch NAD,
TBBM Krueng Raya, Sabang,
Lhokseumawe, Meulaboh
dan DPPU Sultan Iskandar
Muda.
Dalam kesempatan ter
sebut, R. Dana Arif Rakhman,
Jr. Sales Executive Industri &
Marine II Marketing Branch
NAD mempresentasikan
tentang Peningkatan Pe

layanan BBM Industri dengan
Memanfaatkan Strainer dan
Pompa Mobile di Marketing
Branch NAD.
Ia menjelaskan, persaingan
penjualan BBM Industri tidak
hanya ditentukan oleh harga
jual tap i juga oleh kualitas
BBM yang bersih setelah di
proses menggunakan strainer,
serta perbaikan kecep at
an pengisian dengan meng
gunakan pompa mobile.
S e m e n t a r a F a j r i z k a r,
Techn ician Maintenance
Ser
v i c e T B B M Ta n j u n g
Uban, mempresentasikan
Optimalisasi Jetty 2-45 Occupancy melalui Mo
difikasi Jalur Pertamax Plus

di TBBM Tanjung Uban.
“Upaya menurunkan waiting
jetty TBBM Tanjung Uban
berh asil dilakukan dengan
memodifikasi jalur Kerosene
yang selama ini kurang op
timal setelah konversi Kero ke
LPG,” jelasnya.
Sedangkan Muhammad
Luthfi, Jr Supervisor Main
tenance DPPU Sultan Iskandar
Muda membahas Optimalisasi
Sistem Pen yimpanan dan
Pencatatan Own Use HSD
melalui Pemanfaatan Tangki
ex Refueler SIM-03. Modifikasi
ini memanfaatkan tangki ex
Refueler menggantikan tangki
HSD own use yang rentan
bocor dan unsafe.

Pada kesempatan yang
sama diadakan Workshop
Pelatihan “Creating Service
Excellence” disampaikan
oleh Aurelius Kuhuwael dari
Markplus Institute. Workshop
ini bertujuan mendorong
insan Pertamina memenuhi
kebutuhan, keinginan dan
harapan pelanggan yang
senantiasa berubah. Pela
yanan yang berkelas mem
butuhkan reliability, assurance,
tangibles, empathy, dan
responsiveness. Workshop
ditutup dengan upaya pe
ningkatan reliability dan
responsiveness value
chain.•MOR I

Tingkatkan Budaya Sehat dengan Tes Kebugaran
Cilacap – Men Sana in
Corpore Sano, di dalam
tubuh yang sehat terdapat
pikiran yang kuat. Pertamina
dengan target menjadi
Asian Energy Champions
membutuhkan dukungan
para insan Pertamina untuk
mencapai target tersebut.
Sebagai inisiatif, Marketing
Operation Region (MOR)
IV untuk menyegarkan
tubuh dan pikiran pekerja
Marketing Operation Reg
IV yang bertugas di wilayah
Cilacap, dilakukan kegiatan

Tes kebugaran berupa Tes
Rockport dan Napfa di
jogging track dan Halaman
Rumah Sakit Pertamina
Cilacap (RSPC), (9/5).
Lebih dari 100 insan
Pertamina yang terdiri dari
pekerja dan mitra kerja
dari Terminal Transit BBM
Lomanis, Terminal BBM
Cilacap, Terminal BBM Maos,
LPG Fillang Plant Cilacap,
serta Unit Produksi Lubricants
mengikuti kegiatan untuk
meningkatkan budaya sehati
insan Pertamina.

Tes Kebugaran terbagi
menjadi dua jenis, yaitu Tes
Rockport yang ditujukan
untuk peserta dengan usia
diatas 35 tahun berupa
jogging atau running dengan
jarak 1,6 KM. Sedangkan Tes
Napfa adalah kegiatan jogging
atau running sejauh 1,6 KM
ditambah aktivitas push-up,
sit up, kelenturan, lompat
tanpa awalan, lari kelincahan
dan ditujukan untuk pekerja di
bawah 35 tahun.
“Kami sangat mendukung
Kegiatan tes kebugaran

yang baru kali ini diadakan
untuk pekerja MOR IV,” ujar
Operation Head Terminal
Transit Lomanis Budi Prasojo.
Kegiatan tes kebugaran
merupakan agenda rutin
yang dilakukan di MOR IV
kerja sama antara fungsi
Medical JBT dan HSSE
Area JBT. Sebelumnya tes
serupa juga telah dilakukan
di Kota Semarang pada awal
April 2104 dengan dihadiri
oleh para pekerja di wilayah
Marketing Operation Region
IV.•MOR IV
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Kuala Namu – Depot Pengisian Pesawat Udara
(DPPU) Kuala Namu menyelenggarakan kegiatan
simulasi kebakaran di lokasi Tangki Timbun
DPPU, (23/5). Latihan Operasi Keadaan Darurat
(OKD) kali ini merupakan latihan pencegahan dan
penanggulangan.
Operation Head DPPU Kuala Namu Group,
Wawan Hermawan mengatakan, kegiatan ini tidak
hanya simulasi penanganan kebakaran tangki
timbun, namun juga latihan OKD untuk pencegahan
dan penanggulangan. “Kegiatan semacam ini
merupakan langkah strategis kami untuk meng
evaluasi Standard Operational Procedure (SOP)
serta menjadi sarana bagi seluruh personil DPPU
untuk menguji coba fungsi-fungsi komando, koor
dinasi, serta komunikasi antar tim, juga menguji
keandalan SDM yang ada,” jelas Wawan.
Dalam latihan tersebut, diskenariokan terjadi
kebakaran di Tangki Timbun TK-102. Pada awal
nya, pukul 06.00 WIB sedang dilakukan pengisian
avtur (Jet A-1) dari Tangki TK-101. Namun se
kitar pukul 09.00 WIB telah terjadi over speed
sehingga menimbulkan spark akibat electrostatic
sehingga petugas operator DPPU telah melihat
kepulan asap pada tanki TK-102 maka terjadinya
kebakaran dan saat itu juga petugas operator
langsung menghubungi Pengawas PP (Pengisian
dan Pengawasan) sebagai On Scene Commander
(OSC).
Atas laporan tersebut, OSC langsung meminta
Fire Brigade & TBPK (Tim Bantuan Penanggulangan
Kebakaran) untuk melakukan pemadaman pada
titik api. OSC juga melaporkan peristiwa ini kepada
pengawas utama PP selaku Incident Commader
(IC). Pada pukul 10.10 WIB IC melaporkan kejadian
kebakaran kepada Operation Head DPPU Kuala
Nam u selaku Deputy Emergency Response
Commander (Deputy ERC). Seketika itu juga Deputy
ERC melaporkan hal ini kepada GM Marketing
Operation Region (MOR) I selaku Emergency Res
ponse Commander (ERC).
Kemudian api semakin membesar dan tidak
bisa ditanggulangi oleh Tim Pemadam DPPU,
sehingga terjadi ledakan pada Tangki TK-102,
akibatnya ledakan tersebut menyebabkan jatuhnya
2 korban jiwa operator PP yang membantu pada
saat pemadaman, 1 korban mengalami luka level
2 dan 1 korban lainnya mengalami henti nafas dan
denyut nadi.
Selanjutnya Deputi ERC memerintahkan
Command Support Commander untuk meminta
bantuan dari tim Damkar Deli Serdang & Tim
Pemadam Angkasa Pura serta Ambulance dari
rumah sakit Pantai Labu. Tim rescue langsung
melakukan evakuasi terhadap korban dan men
dapatkan penanganan medis. Akhirnya pada
pukul 11.00 WIB Tangki T-102 dinyatakan sudah
padam.•MOR I

Apirasi Pertamina pada tahun
2025 yakni Energizing Asia.
“Salah satu yang menjadi
and alan Pertamina untuk
m e n g am a n k a n p a s o k a n
di wilayah Timur Indonesia
adalah RU V di Balikpapan.
Hingga saat ini kilang RU V
memiliki kontribusi sekitar
26% dari total produksi Perta
mina,” ujar Luhur.
Perwakilan Komisi VII,
Asfihani menyatakan bahwa
kunjungan Komisi VII DPR
ke kilang minyak RU V di
Provinsi Kalimantan Timur
secara spesifik bertujuan
untuk melihat kondisi kilang
tersebut. Ia pun memaparkan,
pihaknya telah melakukan
langkah-langkah strategis
untuk meningkatkan performa
Pertamina seperti mendorong
pembangunan kilang-kilang

Foto : Romi Arief Priyatin

Simulasi Operasi
Keadaan Darurat
di DPPU Kuala Namu

Balikpapan – Dengan
semangat sinergi dalam me
wujudkan ketahanan energi
nasional, RU V Balikpapan
menerima Kunjungan Kerja
Komisi VII DPR ke Balikpapan
pada 4 Juni 2014 silam. Turut
hadir dalam acara tersebut,
Direktur Umum Pertamina
Luhur Budi Djatmiko be
serta rombongan yang me
laks anakan agenda Mana
gement Walkthrough (MWT)
ke RU V Balikpapan. Selain
presentasi proses bisnis
yang diberikan oleh GM RU
V Balikpapan Achmad Fathoni
Mahmud, rombongan Komisi
VII mengunjungi Model Room
dan site visit ke kilang.
Dalam kesempatan ter
sebut, Luhur Budi Djatmiko
memaparkan perlunya ak
selerasi untuk mewujudkan

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

baru dan melakukan studi
kelayakan.
Ditutup dengan presentasi
proses bisnis, dalam kun
jungan kerja tersebut disebut
kan, Pertamina adalah salah
satu BUMN yang menjadi
kebanggaan bersama se
bagai pilar penjaga keta

hanan energi nasional.
Maka, Komisi VII nyatakan
sikap untuk memajukan
BUMN agar meningkatkan
produktivitasnya, sehingga
Indonesia mampu mandiri
di bidang energi untuk ke
but uhan di dalam negeri.•
Keishkara Hanandhita Putri

Meretas Kendala Ijin Lingkungan
Bandung – Salah satu
hambatan agresivitas ke
giatan hulu migas dan pa
nas bumi, baik ketika fase
eksplorasi, eksploitasi, mau
pun pengembangan adalah
masalah perizinan terkait
tata kelola lingkungan yang
sesuai UU No. 32 tahun 2009
tentang Lingkungan Hidup,
serta Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup (LH) No.
13 tahun 2010 tentang Upaya
Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup dan Surat
Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup. Kendala
tersebut adalah lamanya wak
tu yang diperlukan dalam
mengurus proses perizinan
baik dokumen UKL-UPL
maupun Amdal. Kerap terjadi,
karena dokumen-dokumen
tersebut belum terbit maka
eksekusi program di lapangan
pun tidak bisa di mulai tepat
waktu alias harus menunggu,
sementara jam dan hari
terus berjalan. Kondisi ini, bila
dibiarkan tanpa solusi akan
berdampak pada skenario
pencapaian target 2,2 juta
BOEPD pada 2025.
Dalam perspektif akse
lerasi pencapaian target 2,2
juta BOEPD pada 2025, itu
lah maka Direktorat Hulu

Pertamina mengadakan
Workshop Perlindungan &
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH) Kegiatan
Migas dan Geothermal di
Sheraton Hotel Bandung
(25-26/6). Workshop ini di
ikuti oleh 49 peserta dari
perw akilan seluruh anak
perus ahaan rumpun bisnis
hulu Pertamina (APH), Ke
menterian Lingkungan Hidup
(KLH), dan SKK Migas.
Antara lain, Gunung Sarjono
Hadi (Senior Vice President
Upstream Development and
Technology), Amran Anwar
(Direktur Pengembangan
PEPC), Satoto Agustono
(Direktur Pengembangan
PEP), Riyanto Suwarno (Di
rektur Pengembangan PHE),
Wilmar Napitupulu (Kepala
K3LL & MM PGE), Baris Sitorus
(Kepala Divisi Penunjang
Operasi SKK Migas), Iman
Hendargo (Deputi I bidang
Tata Lingkungan - KLH), Sigit
Reliantoro (Assiten Deputi
II bidang Pengendalian
Penc emaran Lingkungan KLH), Cicilia Sulastri (Assiten
Deputi V bidang Penyelesaian
Sengketa Lingkungan - KLH),
dan Kus Prisetiahadi (Deputi
IV bidang Pengelolaan B3,
Limbah B3 dan Sampah KLH).
“ Tujua n dia da ka nnya

Foto : DIT. HULU

Foto : MOR I

Komisi VII DPR RI Kunjungi RU V Balikpapan

SVP Upstream Development and Technology, Gunung Sardjono Hadi menyam
paikan presentasi di depan peserta workshop, (25/6).

workshop ini adalah mencari
kesepahaman dan meng
harmonisasikan kepentingan
bisnis kita yang bisa diela
borasi oleh stakeholder uta
ma, dalam hal ini KLH,” ujar
Gunung Sarjono Hadi.
Menurut Gunung, hal ini
merupakan langkah awal dan
pertama kali diselenggarakan
oleh Direktorat Hulu. Ada
pun yang selama ini dila
kukan masing-masing APH
dalam memproses peri
zinan terkadang dilandasi
pemahaman berbeda satu
sama lain. Karena itulah dari
workshop ini diharapkan
diperoleh pemahaman yang
standar mengenai alur proses
perizinan dan bagaimana me
ngelolanya.
“Berikutnya, kita akan
melakukan kegiatan inhouse
training untuk penjabaran

isi dari workshop ini, dengan
mengundang tim ahli ter
kait untuk memberikan
pencerahan kepada working
level Dit. Hulu, agar dapat
menembus sekat-sekat biro
krasi,” demikian tambah
Gunung.
Lebih lanjut Gunung
menginginkan peningkatan
kerja sama antara Pertamina
Dit Hulu dan APH dengan
KLH. Ia berharap pihak KLH
dapat lebih mendukung
keg iatan usaha Pertamina
khususnya Direktorat Hulu,
terutama pada saat eksplorasi
dan eksploitasi. Dukungan
dimaksud secara strategis
akan berdampak pada pe
ningkatan pencapaian target
produksi Pertamina yang
berpengaruh terhadap lang
kah-langkah ketahanan energi
nasional.•DIT. HULU
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Anjungan Baca Pertamina
di RS Dr. R. Hardjanto
BALIKPAPAN - Pertamina lewat CSR bidang
pendidikan menyediakan anjungan baca di
Rumah Sakit Tentara Tingkat II Dr. R. Hardjanto,
Prapatan, Balikpapan. Fasilitas ini merupakan
salah satu komitmen Pertamina untuk memberikan
akses lebih luas terhadap informasi serta untuk
meningkatkan minat baca masyarakat, dan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit
di daerah sekitar wilayah operasi Pertamina di
Balikpapan.
Anjungan baca yang disediakan untuk pasien
di rumah sakit tersebut biasa dikunjungi 20-30
pembaca setiap harinya. Program CSR yang
beroperasi awal Januari 2013 merupakan sebuah
perpustakaan yang terletak di tengah-tengah
rumah sakit dan dikelilingi oleh taman yang hijau
serta melayani peminjaman buku untuk pasien
dari pukul 08.00 – 16.00. Selain anjungan baca,
Pertamina juga men-support untuk kebutuhan
buku-buku bacaan. Sekarang anjungan baca
ini memiliki sekitar 500-an buku bacaan dari
Ensiklopedia umum sampai novel dan buku cerita
untuk anak.
“Anjungan baca ini sangat memberikan nilai
tambah untuk Rumah Sakit kami,” ujar Agus
Yogaswara Kepala Rumah Sakit Dr R Hardjanto
di sela-sela kunjungan media.
Selain membuat Anjungan baca dan mensupport buku, rencananya akan bergabung
dengan komunitas baca. “ Ke depannya, kami
berniat untuk bergabung dengan komunitas baca.
Jadi bukan hanya masyarakat sekitar sini saja yang
dapat menerima manfaat, tetapi juga masyarakat
luas, khususnya daerah sekitar Balikpapan,” ujar
Dhika, External Relation MOR VI.•PRIYO

sekarang sudah bisa di
kembangkan dan sudah men
capai 250 kotak/koloni,” ujar
Zahrodin.
Ada sekitar 60 warga
penerima manfaat dengan
adanya budidaya ini. Selain
memberikan bibit lebah,
kotak sarang, frame atau
bingkai yang digunakan lebah
untuk bersarang, screen
dan alat pemisah madu,
Pertamina juga memberikan
pelatihan-pelatihan dan studi
banding dengan kelompok
pemb udidaya lebah madu
lainnya. Pelatihan ini meliputi
pelatihan manajemen pema
saran, penambahan kotak
sarang lebah dan perluasan
pemasaran produk serta ke
ikutsertaan dalam pameranpameran UKM.
Di luas tanah sekitar
5.000 meter persegi milik
Juarno (40), kini Kelompok
tani Borneo Patra dalam satu
bulan dapat menghasilkan se
kitar 70 botol berukuran 600
ml dengan label “Madu An
Nahl 69” yang dijual dengan
harga Rp 130.000/botol. Jika

Balikpapan - Pertamina
melalui program CSR bu
didaya lebah madu beru
paya untuk meningk atk an
kesejahteraan masyarakat
yang bermukim di kawasan
hutan lindung Karang Joang.
Bantuan Budidaya Lebah
Madu dirintis sejak 2011 dan
dilakukan secara bertahap.
Tahap pertama, Pertamina
memb erikan bant uan 90
kotak atau 90 koloni lebah dari
jawa. Satu koloni berisi sekitar
5000 sampai 6000 lebah.
Karena ketidakcocokan
cuaca (cuaca terlalu panas),
Tidak adanya perkebunan di
sekitar budidaya dan terlalu
banyaknya predator seperti
lebah hitam, sekitar 6 bulan
kemudian lebah itu habis.
Sekitar awal tahun 2012,
kelompok tani tersebut men
dapatkan kembali bantuan
tahap ke-2 berupa bibit lebah
madu jenis Apis Mellifera
sebanyak 21 kotak/ koloni.
“Lebah madu jenis ini sangat
cocok dengan cuaca dan
lingkungan di kawasan hu
tan lindung Karang Joang,

CILACAP – Melalui BDI,
BAZMA, dan Pertamina Hos
pital Cilacap (PHC), RU IV
menyelenggarakan kegiatan
khitanan massal untuk anakanak di wilayah Cilacap dan
sekitarnya.

Foto : PMC

Surabaya, Chapter Rewulu
Jogjakarta, Chapter Cilacap
dan Chapter Kamojang Garut.
Kegiatan ini juga didukung

Zahrodin (35) dari kelompok tani Borneo Patra menunjukkan sarang lebah madu
berusia 3-4 bulan di Desa Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, Balikpapan,
Kalimantan timur, pada (24/6).

keadaan tidak sedang musim
bunga, pembudidaya dapat
memanen dalam waktu 2
bulan sekali. “Biasanya usia
5-6 bulan sarang lebah madu
baru dapat dipanen,” tambah
Zahrodin. Selain menjual
madu asli, pembudidaya juga
mengolah bagaimana sarang
lebah madu dapat dib uat
menjadi kerajinan kaligrafi.
Untuk pemasarannya
dim ulai dari perusahaanperusahaan yang memesan
langsung dan dapat diantar.
Ada juga pembeli yang datang
langsung, dititip ke toko

toko atau melalui pameranpameran UKM bahkan ada
yng berlangganan setiap
bulannya.
Zahrodin mengakui,
budidaya lebah madu ini
sangat bermanfaat bagi
masyarakat Karang Joeang.
“Yang tidak punya pekerjaan
jadi memiliki pekerjaan
dengan membuat kotaknya
atau mengantarkan hasil
madunya. Selain itu, kami juga
masih bisa bertani walaupun
sudah beternak lebah madu,”
jelasnya.•PRIYO

RU IV Cilacap Adakan Khitanan Massal

SME & SR PP Region I dan PMC Adakan
Bakti Sosial ke Purbalingga

PURBALINGGA - Pertamina
Motor Club (PMC) bek erja
sama dengan SME & SR
Partnership Program Region I
mengadakan bakti sosial, (2122/6). Dengan Tema “Social
activity MIdyear 2014” mereka
menyalurkan perlengkapan
sekolah untuk 350 siswa di
Madrasah Ibtidaiyah Al Islam
Majasem, Desa Majasem
Kecamatan Kemangkon,
Purbalingga, Jawa Tengah.
Kegiatan ini sekaligus
menjadi ajang silaturahmi
antara 31 anggota PMC
Pusat dengan PMC Chapter

Foto : PRIYO

Saputra (kanan), Caca (tengah) dan Nadin (kiri) membaca buku
bacaan di Anjungan Taman Bacaan Rumah Sakit Tentara Tingkat
II Dr. R. Hardjanto, Prapatan, Balikpapan pada (24/6).

oleh Pertamax, Enduro, PEP,
Pertamina Retail, PTK, PHE,
Brand Management, dan
Industrial Fuel Marketing.•PMC

Kegiatan diadakan di PHC
pada (21/6), dengan meng
ikutsertakan 300 anak yang
telah melalui proses seleksi
selama 3 minggu sejak 22 Mei
hingga 16 Juni 2014. Peserta
khitan berasal dari Cilacap
Selatan, Cilacap Tengah,
Cilacap Barat, Cilacap Utara,
Jeruklegi, Kesugihan, Adipala,
dan Maos. Rata-rata anakanak tersebut berasal dari
kalangan menengah ke
bawah dimana orang tua
mereka berprofesi sebagai
buruh, petani, dan pedagang
usaha kecil.
Penyelenggara menyiap
kan 25 tim khitan dan me
libatkan lebih dari 60 tenaga
medis dan non medis untuk
membantu proses khitan.
Dukungan dari berbagai
instansi tampak melalui ke
hadiran Kepala Kantor
Kementrian Agama, Kepala
Dinas Kesehatan, Kepala
Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, Ketua MUI
Kabupaten Cilacap, Direktur

Foto : RU IV

Foto : PRIYO

Budidaya Lebah Madu
untuk Masyarakat Karang Joeang

PHC, Camat dan Lurah
se-eks kotip Cilacap, serta
GM RU IV dan jajaran tim
manajemen RU IV.
“Semoga dengan pelak
sanaan kegiatan sosial ini,
masyarakat dapat men
dukung kegiatan operasional
RU IV,” ujar GM RU IV Edy
Prabowo.
Di samping mengikuti
khitanan, peserta menda
patkan baju taqwa, sarung,
peci, sandal, sabuk, sapu
tangan, dan uang saku un
tuk membeli buku. “Kami
berharap, bantuan yang di

berikan dapat bermanfaat
bagi peserta dan membuat
mereka semakin termotivasi
untuk memupuk ilmu pen
did ikan setinggi mungkin.”
tutur Ketua BAZMA RU IV,
Haeruman.
Selain khitanan massal,
program bantuan lain untuk
anak-anak yang dib erikan
oleh RU IV, antara lain bantuan
pendidikan dalam bentuk
beasiswa dan juga program
bantuan biaya sekolah, baik
yang diberikan oleh BAZMA
maupun PWP dengan pro
gram GNOTA.•RU IV
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President Director PEP Adriansyah melihat salah satu hasil
karya mitra binaan.

President Director PEP
Goes to Community
ACEH TAMIANG - Pertamina EP (PEP) se

bagai perusahaan yang memiliki tanggung
jawab atas dampak yang dihasilkan
dari kegiatan industri migas kepada
masyarakat sekitar telah melaksanakan
program CSR yang berkelanjutan. Untuk
menunjukkan komitmen kepedulian ini,
manajemen perusahaan melaksanakan
kunjungan ke penerima manfaat CSR di

TALANG UBI - Dalam rang
ka meningkatkan derajat
kesehatan balita di sekitar
wilayah kerja perusahaan,
PT Pertamina EP Asset 2
Pendopo Field bekerja sama
dengan Persatuan Wanita
Patra menggelar acara Per
tamina Peduli Balita. Acara
tersebut dikemas dalam
bentuk pemberian makanan
tambahan di Posyandu
Merpati Putih Kelurahan
Talang Ubi Utara Sumberjo
Kecamatan Talang Ubi Ka
bupaten Penukal Abab Le
matang Ilir (PALI), pada (10/6).
Pada kesempatan itu,
Camat Talang Ubi Asrohi
mengapresiasi kegiatan sosial

yang diberikan Pertamina
khususnya bagi masyarakat
Kecamatan Talang Ubi. Un
tuk itu, dia mengharapkan
masyarakat dapat ikut ber
partisipasi mendukung ber
bagai kegiatan Pertamina
dalam memberdayakan ma
syarakat di sekitar wilayah
kerja. ”Mari kita mendoakan
agar produksi PT Pertamina
EP Asset 2 Pendopo Field
lebih meningkat lagi di ke
mudian hari, “ himbaunya.
Pendopo Staf CSR
Wawan Hendrawan menje
laskan, pemberian makanan
tambahan bagi balita dan
pemb erian perlengkapan
bayi di bawah satu tahun

Foto : PEP PENDOPO

Foto : PEP PANGKALA

N SUSU FIELD

PEP Pendopo Field Peduli Balita

merupakan salah satu pro
gram CSR Pertamina tahun
2014. “Makanan tambahan
yang diberikan di antaranya
susu, bubur instant, biskuit
dan lain-lain sebanyak 137
paket serta 13 perlengkapan
bayi,” ungkapnya.

Acara tersebut juga
dihadiri oleh Lurah Talang
Ubi Utara Zulkifli, pengurus
PKK Talang Ubi Utara, dan
pengurus Persatuan Wanita
Patra Pertamina Pendopo.•
erm/ Tjs

sekitar wilayah kerja perusahaan, pada
Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan
Tanah Berongga Bambang Sutrisno
dalam dialog tersebut sangat berterima
kasih karena telah diberdayakan oleh PEP.
“Setelah mendapatkan pelatihan budidaya
lele, sekarang setiap anggota kelompok
sudah memiliki kolam lele masing-masing
yang menjadi mata pencaharian. Ditambah
lagi adanya kunjungan langsung oleh
Direksi dan rombongan membuat kami
sangat senang”, lanjut Bambang Sutrisno.
Dalam kesempatan ini, President
Director Pertamina EP, Adriansyah
menyampaikan, perusahaan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya mencari sumber energi
untuk negeri tidak terlepas dari
dukungan masyarakat sekitar area
operasi. Diharapkan, dengan program
pemberdayaan masyarakat seperti ini

Pelatihan Manajemen Organisasi untuk Kelompok Tani
Lirik – Dalam rangka melak
sanakan Program Pusat
Pemberdayaan Masyarakat
Pertamina (PPMP), Perta
mina EP Field Lirik bekerja
sama dengan CECT Tri
sakti menggelar pelatihan
managemen organisasi dan
teknis budidaya ikan bagi para
kelompok tani dan karang
taruna di Kecamatan Koto
Gasib dan Lirik, pada 16 -18
Juni 2014.
Pada hari pertama, Drs.
Fence Ohoilulin memberilakan
pelatihan manajemen organi
sasi bagi Kelompok Tani
Maju Bersama Pertamina
di Kecamatan Koto Gasib.

Pada hari kedua, pelatihan
manajemen organisasi
diadakan di Kecamatan Lirik
yang dihadiri oleh Kelompok
Ta n i Tu m b u h B e r s a m a
Pertamina, Gapoktan
Sejahtera Jaya, dan Karang
Ta r u n a M a j u B e r s a m a .
Pada hari ketiga, pelatihan
dikhususkan bagi Kelompok
Tani Tumbuh Bersama Per
tamina dengan tema teknis
budidya ikan lele dan ikan nila.
Selama pelatihan berlang
sung, para peserta antusias
mend engarkan materi dan
melakukan diskusi dengan
pembicara. Mereka berharap
program ini dapat berhasil

Foto : PEP LIRIK FIELD

(6/6).

dan dapat meningkatkan taraf
hidup mereka.
Lirik Field Manager Heru
Irianto berharap program
PPMP ini dapat berhasil
diterapkan di Lirik dan
memiliki nilai manfaat bagi
para anggota kelompok

tani dan karang taruna yang
terlibat. “Semoga Lirik dapat
menjadi salah satu penghasil
ikan lele, nila, dan kompos
organik sehingga masyarakat
luar dapat berkunjung ke Lirik
untuk mencari produk-produk
khas tersebut,” ujarnya.•raah

dapat semakin meningkatkan hubungan
masyarakat seiring dengan pertumbuhan
perusahaan, masyarakat juga turut
bertumbuh.
Kunjungan Manajemen ke penerima
manfaat CSR kali ini dilaksanakan oleh
President Director, Finance & Business
Support Director serta Jajaran Manajemen
Asset 1 Pertamina EP ke Kelompok

Peduli Sesama, PDSI Adakan Donor Darah
Jakarta - dalam rangka

renakan darah yang disum

HUT ke 6 PDSI kembali

bangkan kepada orang

menyelengarakan kegiatan

lain diberikan secara tulus

aksi donor darah bagi

ikhlas, tanpa membeda-

segenap pekerja kantor pusat

bedakan warna kulit, tingkat

PDSI pada Selasa (3/6).

pendidikan, tingkat sosial,

Direktur Keuangan dan

agama maupun perbedaan

Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Tanah

Administrasi Hemzairil,

Berongga – Sido Urep Desa Kebun

yang membuka kegiatan ini

Aksi donor darah yang

mengatakan, kegiatan yang

diselenggarakan PDSI bekerja

telah beberapa kali dilakukan

sama dengan Palang Merah

PDSI ini hendaknya terus

Indonesia (PMI) Rumah

diagendakan secara rutin.

Sakit Fatmawati Jakarta

Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang
Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Selain
itu, mereka juga mengunjungi Kelompok
Ibu-ibu dan Remaja Putri pengrajin sulam
dan payet yang tergabung dalam Srikandi
Khayangan, dengan pemanfaatan limbah
perca dan kain bekas di Kecamatan
Pangkalan Susu.•PEP PANGKALAN SUSU FIELD

lainnya,” ujar Hemzairil.

menyambut

ini berlangsung di Graha

baik diselenggarakannya

PDSI dan diikuti oleh 140

kegiatan ini. Karena donor

pendonor, melebihi perkiraan

darah merupakan kepedulian

panitia penyelenggara.

“Saya

terhadap sesama manusia

Sebuah antusiasme

yang tinggi nilainya. Ini dika

pekerja PDSI yang mem

Foto : PDSI

yang harmonis antara perusahaan dengan

banggakan dan perlu di

sirkulasi darah pendonor

apresiasi. Antusiasme pe

itu sendiri. Kepedulian ter

kerja untuk melakukan aksi

sebut menjadi bukti nyata

donor darah ini menjadi

dan salah satu bentuk tang

mom entum penting dalam

gung jawab perusahaan

membantu sesama, di

terhadap masyarakat dan

samping bermanfaat bagi

lingkungannya.•BK/PDSI

SINOPSIS

Judul
: The Lost Story of KA’BAH
Pengarang : Irfan L. Sarhindi
Penerbit : Qultum Media
No Klasifikasi : 296.16.Sar.l
Ketika Bumi sudah mencapai bentuknya yang paling
cocok untuk ditinggali, muncullah mula-mula Tanah
Mekkah disebut Ummul Qura, atau induk desa-desa,
Cordova Press menulis lima keajaiban Ka’bah, antara lain
(1) Ka’bah mengeluarkan sinar radiasi yang bersifat infinite
atau tak berujung. Foto dari ruang angkasa dan penelitian
NASA memperkuat hal ini. Ilmuan muslim percaya bahwa
radiasi ini menghubungkan Ka’bah dengan saudara
kembarnya di langit, Baitul Makmur; (2) Zero Magnetism
Area, atau area di mana gaya tarik antara dua kutub sama
besar, sehingga kompas tidak akan bergerak. Itulah kenapa
jika kita tinggal di Mekkah, kita akan lebih sehat dan segar,
entah secara fisik atau spiritual. Michael Wolfe, seorang
muallaf yang berprofesi sebagai pengarang, penyair, dan
produser asal California AS, menyebut ziarah ke Mekkah
seperti pulang ke rumah; (3) Tekanan gravitasi yang tinggi
sehingga menjadi imun bagi tubuh; (4) Tempat ibadah
paling tua, serta (5) memancarkan energi positif, atau dalam
istilah Islamnya “rahmat”. Itu karena Ka’bah setidaknya
lima kali sehari menerima pancaran energi positif dari
orang-orang yang shalat dan thawaf serta berdoa, untuk
kemudian dia pancarkan kembali kepada kita semua.
Tidak terlalu jelas dikisahkan bagaimana keadaan
Ka’bah yang telah dibangun oleh malaikat. Riwayat
ini hanya menjelaskan pembangunan (atau renovasi)
Ka’bah oleh sang rasul pertama tersebut. Kelak ini, akan
mempertegas perbedaan pendapat mengenai siapa
sebetulnya yang pertama kali membangun Ka’bah. Jika kita
setuju dengan paparan Imam Abu Baqa bin Muhammad
AD-Dhiya, ja’far bin Muhammad, dan Ali bin Husain
bahwa Ka’bah mula-mula dibangun oleh malaikat maka
sifat pembangunan Oleh Nabi Adam barangkali sebatas
renovasi atau pembangunan kembali. Akan tetapi, jika
kita setuju dengan pendapat Wahhab bin Munabbih, Atha
Qatadah, dan lain-lain bahwa Adamlah yang pertama kali
membangun Ka’bah maka perintah Allah kepada Nabi
Adam di atas dapat kita maknai secara harfiah: di Bumi
belum ada Rumah Allah dan Nabi Adam membangunnya
untuk pertama kali.
Buku ini tidak semata bercerita mengenai Ka’bah,
melainkan lebih dari itu : orang-orang, kejadian-kejadian,
serta hal-hal lain yang terdapat di sekelilingnya. Seumpama
haji atau umrah, Ka’bah dalam buku ini adalah pusat
cerita. Kisah-kisah di sekelilingnya adalah arus thawaf
tujuh putaran. Anda para pembaca, adalah orang yang
berthawaf. Maka, kenalilah Ka’bah lebih dekat. Tidak
semua hal tentang Ka’bah terungkap secara jelas dalam
buku ini. Alih-alih sebagian masih kabur karena kurang atau
terputusnya referensi dan sebagian lagi karena pendapatpendapat yang saling kontradiktif.
Bagi umat Islam di Indonesia, fakta tentang adanya dua
imam Masjidil Haram yang berasal dari Sumatra dan Jawa
serta banyaknya pedagang Arab yang mampu berbicara
dalam bahasa Indonesia tentu juga sesuatu yang sangat
menarik. Dengan gaya tutur yang lugas dan mengalir, buku
ini membawa kita untuk mendekat dan lebih mengenal
Baitullah, bangunan suci yang sepanjang hidup menjadi
kiblat shalat kita. Selamat membaca!•PERPUSTAKAAN
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Website QM: Pendaftaran CIP On-line
Dinamika bisnis memaksa pelaku usaha terus bergerak ke arah yang lebih
baik, dan sesuai dengan fundamental kegiatan quality management. Melalui
kegiatan Inovasi yang berperan sebagai “lompatan” untuk meningkatkan
	
  
kinerja Perusahaan (Gambar 1). Inovasi menjadi suatu budaya yang harus dipelihara
dalam lingkungan Perusahaan.
Dalam menjaga budaya inovasi tetap
berjalan, maka diperlukan suatu tools
untuk menunjang budaya perbaikan
berkelanjutan yang saat ini telah menjadi
kegiatan mandatory dan tertulis dalam
KPI Other Operational Metric (OOM) dalam
Knowledge Sharing dan Innovation.
CIP dilaksanakan oleh seluruh Pekerja
di lingkungan kerja di Pertamina, yang
	
  
meliputi 8 Marketing Operation Region,
6 Unit Pengolahan, di 22 Anak Perusahaan, di 142 Unit Bisnis, di seluruh Indonesia.
Keberagaman lokasi kerja ini menjadi tantangan dan kesempatan bagi fungsi Quality
Management untuk menjadi fasilitator kegiatan seluruh inovasi Pekerja.
Melalui kegiatan inovasi yang dimotori oleh Continuous Improvement Program (CIP),
Pertamina berhasil membukukan value creation sebesar Rp 2.17 Trilyun di tahun 2013.
Maka dari itu Tim Quality Management menyusun suatu sistem yang memungkinkan
pendaftaran dan monitoring progress kegiatan CIP. Sistem ini ditempatkan dalam domain
website QM yang menjadi satu dengan portal informasi kegiatan QM. Saat ini sistem baru
mengakomodir user yang memiliki domain pertamina.com dan beberapa anak Perusahaan
(Pertamina EP, Pertamina Geothermal Energy, Pertamina Hulu Energy, Pertamina Gas,
PT PDSI, dan Pertamina EP Cepu).
Sistem ini bertujuan untuk memudahkan Pekerja melakukan pendaftaran dan update
progress kegiatan CIP. Sistem ini akan meningkatkan akurasi monitoring kegiatan CIP di
seluruh Fungsi, Unit Operasi/Bisnis/Region dan Anak Perusahaan (UO/UB/Reg/AP) oleh
seluruh PIC QM di UO/UB/Reg/AP.

Sistem yang memiliki domain di http://intra.pertamina.com/ga/default.aspx >
fungsi “Quality Management” > menu Pendaftaran CIP ini memungkinkan user untuk
mendaftar, memonitor progress, mensubmit CIP, dan mengupload hasil CIP sebagai aset
Pengetahuan yang terintegrasi secara langsung dalam Portal KOMET.
Pendaftaran CIP ini akan terus dibuka sepanjang tahun untuk mengakomodir
tujuan pelaksanaan CIP itu sendiri, yaitu sebagai penyelesaian permasalahan Pekerja di
Perusahaan.
Diharapkan sistem ini akandapat mendorong seluruh Manajemen dan Pekerja untuk
berpartisipasi dalam pelaksanaan CIP, dan meningkatkan efektifitas penyelesaikan
permasalahan di lingkungan kerja.
Budaya, perbaikan berkelanjutan dan inovasi harus terus dipupuk dan digulirkan untuk
memastikan tercapainya aspirasi Pertamina 2025.
Innovate or Die
oleh Senna Gumilar - Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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Audit CIP Direktorat Non Teknis & Kantor
Pusat 2014 : Prepare Your CIP!
Mulai Bulan April lalu, Tim Continuous Improvement Program
(CIP) melaksanakan Audit CIP baik itu tingkat Korporat maupun
tingkat Unit. Audit CIP Korporat lebih difokuskan untuk melihat
konsistensi dan keberlanjutan impelementasi dari risalah CIP
Korporat tahun 2013, sementara audit tingkat Unit dilaksanakan untuk melihat
konsistensi dan keberlanjutan implementasi risalah CIP Unit tahun 2013 serta melihat
progress pelaksanaan kegiatan CIP untuk tema-tema baru 2014.
Sebanyak 33 risalah dari
seluruh Fungsi di Kantor Pusat
yang telah dipresentasikan pada
Forum Presentasi CIP Direktorat
Non Teknis & Kantor Pusat
Tahun 2013 dijadwalkan akan
diaudit oleh Tim CIP Direktorat
Umum pada bulan Agustus
2014. Audit ini dilakukan
untuk melihat konsistensi dan
keberlanjutan implementasi
hasil improvement / inovasi
yang dilaksanakan tahun 2013 lalu. Selain itu, Tim CIP Direktorat Umum juga akan
melakukan monitoring progress pelaksanaan tahapan langkah CIP kepada seluruh
tema CIP Non Teknis & Kantor Pusat terdaftar tahun 2014 baik melalui telpon maupun
tatap muka. Untuk itu, diharapkan untuk seluruh tema CIP 2013 dan 2014 dapat
segera mempersiapkan evidence penunjang baik itu berupa data hasil, memorandum,
email, hasil survey, dan lainnya.
Berbeda dengan tahun
sebelumnya, proses audit
CIP Direktorat Non Teknis &
Kantor Pusat tahun ini akan
merekomendasikan tema CIP
mana dari Fungsi yang dapat
diikutsertakan dalam Forum
Presentasi CIP Direktorat Non
Teknis & Kantor Pusat tahun
2014. Sementara untuk tema
lainnya, akan diikutsertakan
dalam Forum KOMET sebagai bagian dari kegiatan berbagi pengetahuan.

So.. tunggu apa lagi? Mari bersama-sama menyelesaikan masalah pekerjaan
sehari-hari dengan metode CIP sebagai bentuk kontribusi nyata kepada Perusahaan.
Keep Improving! Keep Innovating!
Salam Mutu!
oleh Susanti Chandra - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

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

sumber : industri18jenywidya.blogspot.com

.

KIat mengelola THR
Biasanya Tunjangan Hari Raya (THR) cair pada
minggu ke 2 atau ke 3 pada bulan Ramadhan.
Seketika, kita belanja ini itu dan habis sebelum hari
raya tiba. Bagaimana cara mengelola THR dengan
bijak? Karena THR sifatnya adalah sebagai bonus
bukan rutin tiap bulan, oleh sebab itu ada baiknya



PERSATUAN WANITA PATRA

Bakti Sosial PWP Dit. Keuangan
ke Sekolah Luar Biasa
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Bekasi - Dalam rangka menyambut Ramadhan 1435 H,
PWP Tingkat Pusat Direktorat Keuangan mengunjungi dan
memberikan bantuan kepada SMA-N LB Bekasi Jaya, pada
(27/6). Sumbangan diterima oleh Ayi Tedi Irawan selaku
Kepala Sekolah SMAN - LB Bekasi Jaya. Bantuan tersebut
berupa pengadaan alat keterampilan untuk program
pelatihan senilai Rp 50 juta.
“Dengan pembekalan alat-alat keterampilan ini kami
berharap, untuk ke depannya anak-anak didik kita bisa
dapat lebih mandiri lagi,” ujar Ketua PWP Direktorat
Keuangan Diah Andri T. Hidayat.•WAHYU

Foto : WAHYU

TIPS

perlakukan dana ini dengan baik dan benar.

pengeluaran Hari Raya. Pertama-tama, bedakan

gaji dan THR. Gaji adalah untuk anggaran rutin
dan THR adalah anggaran Lebaran. Gunakan
gaji untuk menutupi biaya rutin bulanan seperti
membayar tagihan listrik, telepon, cicilan, dan
lainnya. Sedangkan THR hanya untuk kebutuhan
Lebaran, seperti makanan, biaya mudik, zakat, THR
pekerja, dan lainnya.
Bayar donasi atau zakat. Hal yang pertama
dilakukan adalah gunakan THR untuk donasi dan

bayar Zakat. Hitung-hitung memberi donasi adalah
bentuk usaha kita untuk menolong sesama.

PWP Dit. Pengolahan Berbagi Kasih di Bulan Ramadhan
BOGOR – “Semoga dengan bantuan tersebut anak-anak
semakin giat belajar, sehingga kelak menjadi generasi
bangsa yang berakhlak mulia, ” demikian yang disampaikan
oleh Maria Chrisna Damayanto saat menyerahkan bantuan
kepada Yayasan Ta’zhimus Sunnah di Kecamatan Parung
Panjang – Bogor, pada (27/6).
Berbagi kasih pada bulan Ramadhan, PWP Direktorat
Pengolahan bekerja sama dengan SME & SR PP Pertamina
memberikan bantuan untuk pembangunan yayasan senilai
Rp. 50 juta.
A h m a d S e m b a d a s e l a k u P i m p i n a n Ya y a s a n
mengucapkan terimakasih kepada PWP dan SME &
SR PP Pertamina karena bantuan tersebut memang

Foto : KUNTORO

Pisahkan pengeluaran rutin bulanan dengan

sangat dibutuhkan untuk pembangunan yayasan
yang menampung siswa dari PAUD sampai SMP
tersebut.•KUNTORO

THR untuk karyawan. Kalau di rumah ada

perawat kebun dan supir sebaiknya kita siapkan
THR untuk mereka. Mereka juga sama seperti kita,
ingin pulang kampung, ingin merayakannya juga.
Jangan sampai kita berutang THR.
Buat Rencana Pengeluaran. Gunakan THR
dengan bijak buat rencana pengeluaran selama
liburan. Jangan belanja berlebihan melebihi
jumlah THR yang diterima. Sesuaikan dana
THR yang masih tersisa dengan pengeluaran
berdasarkan skala prioritas. Sebaiknya uang THR
jangan dihabiskan seluruhnya. Kalau bisa sisakan
sebagian, mau untuk tabungan, investasi atau
apapun. Meskipun saat ini harga-harga sudah naik.
Caranya mudah, mulai buat anggaran pengeluaran
terlebih dahulu. Coba diprioritaskan, mana yang

Sumbangan PWP Dit. Umum untuk Madrasah Tsanawiyah
BEKASI – Menyambutnya bulan Ramadhan 1435 H,
PWP Direktorat Umum mengadakan bakti sosial dengan
memberikan sumbangan bahan bangunan sebesar Rp 50
juta kepada Madrasah Tsanawiyah Rabi’ah Al Adawiyah
Cakung, Jakarta Timur, pada (24/6). Sumbangan tersebut
dipergunakan untuk merenovasi kelas yang dianggap sudah
tidak layak sampai memperbaiki MCK yang kurang layak
agar tercipta kebersihan di lingkungan sekolah.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua PWP Direktorat Umum
Rina Jeffry menyampaikan harapan kepada guru dan murid
di sekolah tersebut agar nanti setelah sekolah ini selesai
direnovasi akan semakin bersemangat belajar sehingga
kelak menjadi sekolah favorit dan berprestasi.
Sementara Kepala Sekolah Mts Al Adawiyah Dra. Hj.

Foto : ADITYO

asisten rumah tangga (pembantu rumah tangga),

Khodijah berterima kasih kepada anggota PWP Direktorat
Umum yang telah peduli kepada sekolah yang dipimpinnya.
“Semoga setelah selesai direnovasi sekolah ini dapat
berkembang seperti yang diharapkan,” ujar Khodijah.•ADITYO

paling penting, agak penting hingga yang paling
pos yang kurang penting.
Jangan menggunakan kartu kredit untuk
kebutuhan Lebaran. Saat-saat ini mungkin
sebagian dari Anda ada yang sudah mulai berutang

belanjaan untuk keperluan Lebaran. Bagi yang
sudah berutang, mohon distop dulu belanjanya.
Hal ini bisa menyebabkan Anda tidak merasakan
THR? Loh saya terima THR kenapa ga merasakan?
Karena begitu THR Anda datang, Anda langsung
gunakan untuk bayar utang. Jadi sesuaikan
kemampuan Anda dengan belanjaan Anda.
Pada prinsipnya THR hanya untuk kebutuhan
Lebaran saja. Jadi pergunakan uang THR untuk halhal penting dan kebutuhan di Hari Raya.•finansialku.com

Peringatan HUT Ke-14 PWP di Field Tarakan
TARAKAN - Persatuan Wanita Patra (PWP) Field Tarakan
memperingati HUT ke-14 PWP, pada (14/6). Peringatan
HUT PWP ini diadakan di mess melati dengan meriah. Acara
dibuka oleh Ketua PWP yang baru, Ida Sasongko, dengan
pemotongan kue berlambangkan logo PWP.
Kegiatan diisi dengan beberapa acara. Di antaranya
adalah tarian dari bidang seni dan budaya PWP Field Tarakan,
yaitu dengan menampilkan Tarian Jepen. Selain tarian,
kegiatan ini juga diisi dengan karaoke bersama, foto-foto
bersama, pembagian doorprize, dan ramah tamah. Pada
kegiatan ini, suami dari anggota PWP juga hadir di ruangan
tersebut ikut memeriahkan acara dengan menyumbangkan
lagu.
“Semoga dengan bertambahnya usia PWP, kita semakin
bisa bermanfaat bagi sesama”, ujar Ida Sasongko dalam

Foto : PEP TARAKAN FIELD

kurang penting. Setelah itu kurangi anggaran pos-

sambutannya. Dengan bertambahnya usia PWP ini, seluruh
anggota PWP Field Tarakan berharap agar PWP terus maju
dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar.•PEP TARAKAN FIELD
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Direktur Utama Pertamina Membuka
Kegiatan Siraman Rohani Selama Ramadhan di Kantor Pusat

Foto : PRIYO

JAKARTA - Direktur Utama Karen Agustiawan menyampaikan kalimat pembuka pada pengajian Ramadhan hari ke-1
yang diselenggarakan oleh Badan Da’wah Islam Pertamina di lantai M, Gedung Utama Pertamina Pusat, Jakarta
pada hari senin (30/6). Pengajian hari pertama diisi tausiah oleh Ust Arifin Ilham yang menyampaikan keutamaan bulan
Ramadhan. Pertamina akan menyelenggarakan 15 hari pengajian dan tausiah selama bulan Ramadhan.•PRIYO

GM MOR I Adakan Safari Ramadhan

Foto : MOR I

BATAM – General Manager MOR I medan, Jumali mengawali safari Ramadhan 1435 H bersama keluarga besar Pertamina
di Kantor Cabang Batam, Minggu (6/7). Jumali mengatakan momen safari Ramadhan menjadi sarana silaturahmi bagi pekerja
dan keluarga besar seperti mitra kerja, untuk memaknai pekerjaan sebagai ibadah sehingga diharapkan memberikan nilai
positif bagi perusahaan. Pada kesempatan yang sama, Jumali mengingatkan kepada seluruh mitra kerja untuk menaati
kebijakan safety dalam setiap aspek operasional. Terlebih pada saat kondisi Satgas menjelang Pilpres dan Hari Raya Idul
Fitri. Acara Safari Ramadhan diisi Tausiah oleh Ustadz Al Habib Yasin Alatas dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada
anak panti asuhan.•MOR I

JAKARTA – “Disiplin adalah sesuatu yang mutlak bagi seorang pekerja Pertamina, dengan disiplin apa yang menjadi visi
dan perusahaan akan tercapai,” demikian ditegaskan Development Director PT Pertamina EP Satoto Agustono pada
penutupan Program Bimbingan Profesi Sarjana Pertamina EP, di Simpruk (9/6). Satoto menegaskan, kondisi perusahaan
yang saat ini terus berkembang membutuhkan SDM yang cerdas dan memiliki mental, sikap disiplin dan rasa memiliki
terhadap perusahaan yang kuat. “Dengan demikian, akan total dalam berkarya bagi perusahaan,” ujarnya. Para peserta
BPS telah mengikuti pendidikan teori, praktek, mental dan OJT. Dari 108 peserta yang mengikuti program BPS PEP,
106 dinyatakan lulus, 1 orang tidak lulus dan 1 orang ditunda kelulusannya. Mereka terdiri dari berbagai jurusan seperti
BPS Eksploitasi, , Eksplorasi, Keuangan dan Legal.•KUNTORO

Foto : KUNTORO

Penutupan Program BPS PT Pertamina EP Tahun 2013

BD-BC Berpartisipasi pada Jambore Jasin Malaka 2014

Foto : RU II

DUMAI – BAPOR sepeda RU II Bukit Datuk Bicycle Club (BD-BC) kembali menjelajahi perbukitan yang berada di dataran
Jasin-Malaka. Kegiatan Jambore Jasin tahun 2014 yang berlangsung pada 31 Mei 2014 tersebut diikuti oleh para biker’s
seluruh negeri Malaysia, Singapore, Thailand dan negara lainnya. Merupakan suatu kebanggaan BD-BC membawa bendera
Refinery Unit II Dumai sekaligus juga merupakan satu-satunya wakil negara Indonesia di event ini. Sebanyak 30 anggota
BD-BC ikut bersaing dan berlomba melintasi jalur off road perbukitan dengan kemiringan 45° melewati perkebunan sawit,
karet, perkampungan penduduk maupun hutan. Sedangkan jalur on road yang ditempuh merupakan jalan raya bergelombang
berjarak sekitar 6 km. Total jarak yang ditetapkan oleh panitia adalah sejauh 35 km.• RU II

PLAJU – Sebanyak 21 peserta pelatihan Pusdiklat Migas Cepu mengadakan kunjungan ke RU III, Rabu (14/5). Rombongan
diterima oleh GM RU III, Mahendrata Sudibya serta jajaran tim manajemen di Conference Room RU III Plaju. Turut
mendampingi peserta pelatihan Pusdiklat Migas Cepu, Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumsel diwakili
Kabid Migas, Ir. Tulus Santoso, MT, serta para Pembimbing Kunjungan Lapangan Pusdiklat Cepu. Dalam kesempatan
tersebut, Mahendrata memberikan penjelasan singkat mengenai sejarah serta proses bisnis RU III. Ia juga menyambut baik
kunjungan para peserta pelatihan Pusdiklat Migas Cepu yang merupakan PNS di lingkungan Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Sumsel. “Semoga kunjungan para peserta ke RU III ini, dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan
para peserta pelatihan mengenai kilang RU III, khususnya peralatan operasi di kilang RU III,” ujarnya.•RU III

Foto :RU III

RU III Terima Kunjungan Peserta Pelatihan Pusdiklat Migas Cepu

PEP Asset I
Berkomitmen Capai
Target Perusahaan
Jakarta- Upaya peningkatan produksi migas

nasional terus diusahakan oleh PT Pertamina
EP dengan berbagai inovasi, salah satunya
melalui peningkatan pengawasan terhadap
area operasi dengan cara memperketat aturan
dalam bentuk penandatanganan komitmen
dan konsekuensi. Kali ini yang mendapat giliran
untuk menandatangani komitmen adalah Asset
1 yang diikuti oleh jajaran manajemennya.
Penandatanganan dilakukan di Ruang Crisis
Centre Kantor Pusat PT Pertamina EP, Menara
Standard Chartered, Kamis (19/6).
Hadir dalam acara penandatangan tersebut
Production & Operation Director Beni J.Ibradi,
Asset 1 General Manager Irwansyah dan para
Manajer di lingkungan Asset 1 serta para Field
Manager Asset 1 yaitu dari Rantau , Pangkalan
Susu,Jambi Lirik dan Ramba. Komitmen
tersebut adalah untuk mencapai target produksi
yang dicanangkan oleh Manajemen PEP
dan disanggupi oleh Asset 1 GM dan jajaran
dibawahnya.
Dengan adanya penandatanganan ko
mitmen ini, Beni J Ibradi berharap dapat me
motivasi Asset 1 GM dan jajarannya untuk
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PEP Asset 2 Kejar Target Produksi
Prabumulih-Mengacu
pada keberhasilan sumur
primadona Ogan A6/OGN36 dengan status produksi
Mei lalu 1.186 bopd, kini
Prabumulih Field kembali
menggelar sosialisasi dan
selamatan sumur migas Ogan
A9/37, pada (18/6). Sumur
yang terletak di Desa Tanjung
Bulan, Kecamatan Rambang
Kuang, Kabupaten Ogan
Ilir dibor menggunakan rig
PDSI selama 38 hari, sampai
kedalaman akhir 1.500
meter. Berdasarkan referensi
sumur-sumur potensial di
Sruktur Ogan, diharapkan
pada tes produksi nanti OGN
A9 bisa melampaui target
perusahaan.
Harapan itu disampaikan
Company Man OGN
A9/37 Ikrar Auliya ketika
menyampaikan program
pemb oran sumur di La

pangan Ogan. “Saat ini sta
tus kedalaman sumur baru
mencapai 610 meter dan
Alhamdulillah semuanya
berjalan aman dan lancar.
Saya berharap dukungan
dan kerja sama dari segenap
warga di Desa Tanjung Bulan,
sehingga dapat meraih
produksi optimal,” ujarnya.
Hal senada disampaikan
M. Gustaf Akib, mewakili
Asset 2 Prabumulih Field
Manager. Gustaf menekankan
pentingnya penegakan kai
dah keselamatan kerja/
HSE di setiap pengeboran
yang menjadi elemen dasar
dalam melaksanakan setiap
pengeboran.
“Tanpa bantuan tokoh
agama, tokoh adat dan
elemen masyarakat, tentulah
kegiatan operasi kita tidak
maksimal. Mari kita bekerja
sama untuk kemajuan peru

sahaan dan mendorong kese
jahteraan masyarakat,” tegas
Gustaf.
Pada (19/6), sosialisasi
dan selamatan sumur TLJ36/INF-242 juga dilakukan di
Desa Talang Balai, Kecamatan
Belida Darat, Kabupaten
Muara Enim.
Berdasarkan eval uasi
bawah tanah, penajakan
Sumur TLJ-36 INF/242 ber
tujuan untuk menyempurna
kan titik serap dari lapisan
A dan Gumai Formation di
sebelah Timur Strukur Talang
Jimar.
Dari referensi HBS-01
dan TLJ-155, diketahui la
pisan A berkembang ba
gus dengan tebal 5-6 me
ter yang diperkirakan ma
sih berada dalam kolom
minyak. Sedangkan Gumai
Formation berkembang lebih
tebal sekitar 8-10 meter dan

sumur yang pernah dilakukan
uji produksi adalah HBS-01
DST-5 sebesar 124 bopd/1.8
MMscfd. TJL-36 INF ditajak
menggunakan rig Emsco
D2/38 dengan kapasitas
750 HP milik PT PDSI Area
Sumbagsel.
Dalam sosialisasi dan
selamatan di kedua sumur itu,
PT Pertamina EP Asset 2 juga
menunjukkan kepedulian
nya dengan menyerahkan
bantuan paket sembako,
bantuan material untuk 2
unit parkir kantor Kecamatan
Rambang Kuang dan
pembangunan jalan setapak
untuk warga Tanjung Bulan.
Sedangkan bagi warga
Talang Balai dibantu juga
paket sembako, puluhan tas
sekolah untuk anak SD dan
bantuan material bangunan
untuk pembangunan masjid
di Desa Talang Balai.•PEP ASSET 2

mengejar target yang dicanangkan perusahaan.
“Semua Field jika terus berkonsentrasi dan
maka akan meghasilkan prospek target yang
semakin tinggi pencapaiannya,” kata Beni J
Ibradi kepada tim PEP Channel.
Beni juga menambahkan, memang terdapat
masalah yang dihadapi rekan-rekan di lapangan
terutama dalam hal pengawasan. Namun
semua itu bisa diatasi dengan memprioritaskan
pengawasan di sumur-sumur yang menjadi
andalan.
“Selama ini pengawasan sudah dilakukan
sesuai aturan, akan tetapi hal itu pasti akan
memakan waktu. Kita bisa berinovasi dengan
memberikan prioritas terhadap sumur-sumur
kunci yang besar produksinya,” jelas Beni.
Menurut Beni, dengan cara tersebut bisa
diketahui masalah yang kerap dihadpi di sumur
dan bisa langsung diambil langkah-langkah
untuk mengatasinya.

PEP Tarakan Field Silaturahmi dengan Pj. Gubernur Kaltara
TARAKAN - PT Pertamina
EP Field Tarakan melakukan
pertemuan dengan Pj.
Gubernur Kalimantan Utara
Irianto Lambrie, pada (16/6).
Pertemuan yang dilaksanakan
di Ruang pertemuan hotel
Swissbell tersebut berjalan
dengan lancar dan dihadiri
oleh kurang lebih 30 orang,
baik dari Pemerintahan Kal
tara maupun dari PT Per
tamina EP.
Selain bersilaturahmi, per
temuan membahas kondisi
ekonomi di Kaltara dan apa
yang bisa dilakukan oleh PT

Pertamina EP, khususnya
yang ada di Kalimantan
Utara untuk ikut serta dalam
pembangunan Provinsi Kal
tara yang baru satu tah un
terbentuk ini.
Irianto Lambrie sangat
senang PT Pertamina EP
aktif untuk melakukan per
temuan tersebut, “Saya
sangat mengapresiasi
Pertamina yang selama ini
sangat kooperatif dengan
pemerintahan, baik provinsi
maupun kota. Saya sebagai
Pj. Gubernur akan sangat
mendukung kegiatan ope

Foto : PEP TARAKAN FIELD

peduli dengan komitmen yang ditandatangani

rasional PT Pertamina EP
yang berada di Kalimantan
Utara,” ujar Irianto Lambire. Ia
berharap silaturahmi tersebut

dapat semakin mempererat
hubungan PT Pertamina EP
dengan Pemerintah Provinsi
Kaltara.•PEP FIELD TARAKAN

Untuk Asset 1 sendiri , saat ini pencapaian
zona merah (93,74%). Rata-rata produksi di
bulan Juni 2014 (MTD) sampai saat ini adalah
17.042 BOPD atau 97.34% terhadap angka
komitmen di bulan Juni 2014 sebesar 17.507
BOPD. Sementara itu, Field yang berhasil
mencapai angka komitmen bulan ini adalah Lirik
Field dengan rata-rata produksi bulan Juni 2014
(MTD) sebesar 2.207 BOPD.
“Kita harus berupaya bagaimana mencapai
angka minimal 18.000 BOPD secepatnya agar
angka komitmen 17.507 BOPD dapat tercapai.
Diharapkan komitmen bersama ini tidak
dijadikan sebagai beban melainkan sebagai
suatu target pencapaian realistis yang dapat
diraih bersama,” ujar Irwansyah selaku Asset
1 GM memberikan semangat kepada jajaran
manajemen Asset 1.•rio/pepchannel

BDI PEP Asset I Pangkalan Susu Gelar Berbagai Perlombaan
dan Tabligh Akbar
Pangkalan Susu- Badan Dakwah Islam (BDI) PT Pertamina
EP Asset 1 Pangkalan Susu Field menggelar berbagai kegiatan
Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Rangkaian kegiatan meliputi
Lomba Bilal Tarawih dan Da’i Remaja yang berlangsung pada
22 Juni 2014, sedangkan Tabligh Akbar dilaksanakan di Masjid
Al Muhajirin Bukit Kunci Pangkalan Susu, pada (24/6).
Acara Tabligh Akbar dihadiri masyarakat sekitar Field
Pangkalan Susu, tim manajemen, pekerja, pekarya dan keluarga
serta P. Susu Field Manager Dirasani Thaib.
Dalam kesmepatan tersebut, Dirasani Thaib mengingatkan
kepada umat muslim yang menghadiri tabligh akbar hendaknya
dapat mengambil nilai-nilai yang disampaikan penceramah
untuk dapat diamalkan khususnya pada bulan suci Ramadhan
ini.
Kegiatan Tabligh Akbar diakhiri dengan pengumuman

Foto : PEP ASET 1

target produksi YTD terhadap RKAP berada di

pemenang kegiatan Lomba Bilal Tarawih dan Da’i Remaja.
Para pemenang diberikan hadiah dan bingkisan.•PEP ASET 2
PANGKALAN SUSU
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Culture adalah Modal
Perusahaan untuk
Bertahan
Jakarta - Diektur Keuangan PT. Drilling
Services Indonesia, (PDSI), Hemzairil mengata
kan, modal sebuah perusahaan untuk bertahan
adalah culture. PDSI selaku anak perusahaan
PT. Pertamina (Persero), dengan tata nilai 6C
nya merupakan modal dasar untuk mencapai
visi-misi perusahaan.
Hemzairil mengatakan, menjadi Commercial
dan Competitive, di antaranya merupakan mo
dal PDSI untuk meraup pasar drilling services
regional. Ditegaskan bahwa peran PDSI selaku
anak persusahaan memegang peranan vital
khususnya dalam industri migas.
“Pengeboran bukan sekadar support saja,
tapi merupakan critical factor,” kata Hemzairil di
hadapan 19 peserta pendidikan BPA (Bimbingan
Praktis Ahli) PDSI 2013, di Hotel Patra Jasa,
pada Jum’at (27/6).
Saat penutupan Program BPA PDSI 2014
tersebut, ia juga mengingatkan betapa pen
tingnya memahami visi perusahaan dalam
menentukan pengembangan diri di PDSI kelak. .
Ke-19 peserta BPA tersebut terdiri dari
lima jurusan, yakni Fungsi Drilling 10 orang,
Fungsi SCM (5 orang), Fungsi Maintenance (2
orang), Fungsi QHSSE (1 orang), dan Fungsi
Unconventional (1 orang).
Selama program BPA berlangsung, para
peserta mendapatkan pendidikan dan training,
di Pertamina Corporate University, dan menjalani
sidang yudisium kelulusan pada Kamis 26 Juni.
Terhitung sejak Jumat, 27 Juni 2014, mereka
resmi menjadi pekerja di PDSI.
Tujuan dari program ini adalah mempersiapkan
para calon pekerja melalui Program Bimbingan
Ahli (BPA). Yaitu, program pembinaan dengan
pola pembelajaran yang terstruktur untuk
membentuk pola pikir kerja, pemahaman pro
ses bisnis serta pembentukan profesional
muda di bidangnya sesuai dengan kebutuhan
perusahaan.•SAHRUL

Selain itu disarankan juga

Kantor Pusat Pertamina

mengonsumsi makanan

Gas, Oil Center, pada Rabu

berserat tinggi seperti agar-

(25/6), Pertamina Gas dan

agar, buah-buahan, sayur,

Pertamedika menggelar talk

dan ikan sebagai menu utama

show kesehatan, bertajuk

dalam setiap makanan.

“Pola Hidup Sehat dengan
Gizi Sehat”.

“Jagalah jumlah kalori,
makanan yang boleh dimakan

Dalam kesempatan ter

dalam sehari dengan cara

sebut, pakar gizi dari Rumah

membagi jumlah tersebut

Sakit Pertamina Jaya, dr.

dalam dua makan utama

Ance Adriani, SPOK,

dengan dua makanan seling

SPGK, memaparkan materi

an. Yaitu, saat buka puasa dan

bertajuk “Pola Hidup Sehat

setelah tarawih, saat sahur

dengan Gizi Seimbang”. Ia

dan mendekati imsak. Makan

memaparkan bagaimana

sahur yang paling baik adalah

komposisi makanan yang

mendekati imsak,” katanya.

baik bagi pencernaan, dan

Ance menganjurkan untuk

menjaga pola makan sehat

mengonsumsi makanan

khususnya sebelum dan se

sumber karbohidrat kompleks

telah bulan puasa.

dan serat. Batasi pula kon

Disarankan, makanan

sumsi lemak, minyak dan

manis itu dikonsumsi saat

santan sampai seperempat

berb uka, dan disarankan

kecukupan energi.

untuk melaksanakan sahur

“Makanlah makanan

mendekati waktu imsyak.

sumber zat zesi (telur, daging,

Foto : RAHMAN

Penutupan BPS PDSI 2013 :

Jakarta – Bertempat di

bayam), minumlah air 1,5 - 2

diberikan oleh Pertagas dalam

liter, lakukan kegiatan fisik

melayani kesehatan pekerja

dan olahraga secara teratur,

dan keluarga, dengan sistem

hindari alkohol, dan makanlah

managed care.

makanan yang aman selama
bulan puasa,” imbuh Ance.

Managed care bukan
hanya memberikan kemu

Acara ini dihadiri oleh

dahan dalam mendapatkan

Direktur Utama Pertamina

pelayanan di rumah sa

Bina Medika, DR.dr.Mardjo

kit dan klinik kepada pe

Soebiandono,SpB, dan

langgan, mereka juga men

manajemen Pertamedika,

dapat pengetahuan ten

serta Direktur Keuangan

tang kesehatan lewat call

Pertamina Gas, Riyadi.

center dan acara healthy

Acara ini merupakan

talk show oleh para dokter

tindak lanjut Pertamedika

ahli di bidangnya, yang rutin

atas tiga kepercayaan yang

dilakukan setiap tahun.•SAHRUL

Mahasiswa Akamigas Plaju Kunjungi
SPG Musi Barat
Ciptodadi – Sebanyak 80
mahasiswa Akamigas Plaju
Jurusan Eksplorasi Produksi
Migas didampingi 6 dosen
pembimbing melakukan
kunjungan lapangan ke
Fasilitas Produksi Stasiun
Pengumpul Gas (SPG) Musi
Barat PT Pertamina EP Asset
2 Pendopo Field di Desa
B a n g u n re j o K e c a m a t a n
Sukakarta Kabupaten Musi
Rawas, pada (23/6).
Rombongan diterima
oleh Pjs. Pendopo Field
Manager Roesmanto. Da
lam kunjungan lapangan
tersebut, para mahasiswa

diberi kesempatan untuk
melihat proses pengoperasian
salah satu SPG terbesar yang
dim iliki oleh Pertamina EP
itu. Sebelum melihat lang
sung proses tersebut, mereka
mendapat penjelasan me
ngenai proses kerja yang
dilaksanakan di SPG Musi
Barat.
Penjelasan diawali dengan
pemaparan mengenai SPG
Musi Barat, sum ur-sumur
produksi dan pengenalan
proses kerja sistem DCS
(Distribution Control System)
yang dimiliki oleh SPG Musi
Barat.Kemudian dilanjutkan

Foto : PEP FIELD PENDOPO

N
Foto : RAHMA

Pertamedika dan Pertagas Gelar Talkshow Gizi

dengan presentasi proses
produksi SPG Musi Barat
yang dilakukan oleh Pendopo
Gas District Production Group
Leader Wangsit Sinung K.
dan Pendopo Musi Barat Well
Operator Surya Agussatria.

Mahasiswa Akamigas
Plaju sangat antusias me
m aham i pros es operas i
Produksi di SPG Musi Ba
rat dengan memberikan
pertanyaan kepada pem
bimbing lapangan.•WAWAN

Siak–PT Pertamina EP Asset 1 Lirik Field yang diwakili oleh
Field Manager Heru Irianto, menerima penghargaan CSR dari
Bupati Kabupaten Siak, Drs. H Syamsuar, M.Si., di kantor Bupati
Siak, pada 24 Juni 2014.
Penghargaan CSR tersebut merupakan sebuah apresiasi
dari Pemda Siak atas Program CSR Pertamina EP yang
membentuk Pusat Pemberdayaan Masyarakat (PPMP)
budidaya Palawija di Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak.
Ketua Forum CSR Kabupaten Siak, Drs. H. Yan Prana
Jaya, M.Si memberikan beberapa masukan kepada Pertamina
khususnya terkait perekrutan penerima manfaat CSR, agar yang

menerima manfaat CSR adalah benar-benar orang yang masuk
dalam daftar kurang mampu dan mau berusaha meningkatkan
taraf hidup mereka melalui budidaya palawija.
Bukan hanya Pertamina EP, penghargaan tersebut juga
diberikan kepada beberapa perusahaan lain yang berkontribusi
dalam pembangunan Kabupaten Siak, seperti PT. Chevron
Indonesia, PT. RAPP dan PT. BOB – BSP.
Heru Irianto selaku Lirik Field Manager sangat bangga atas
penghargaan tersebut. Ia berharap program PPMP Budidaya
Palawija dapat bermanfaat bagi warga sekitar wilayah operasi,
dan meningkatkan taraf ekonomi mereka.•PEP LIRIK FIELD

Foto : PEP FIELD LIRIK

PEP Asset 1 Lirik Field Terima Penghargaan CSR
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Foto : PEP RANTAU

JAKARTA – Tepat di hari pertama bulan Ra
madhan 1435 H, Pertamina Hulu Energi (PHE)
Metana Sumatera 7 memulai pengeboran sumur
Coalbed Methane (CBM) ABK3-D001 di WK Air
Benakat III, Minggu (29/6) dengan menggunakan
Rig#7 (450 HP) PT Expan Petrogas Internusa.
Sumur ini merupakan sumur pertama yang
merupakan bagian pemenuhan komitmen tiga
tahun pertama kontrak PSC dengan Pemerintah.
Sebelumnya pada Kamis (26/6) telah dilakukan
Syukuran Tajak Pertama (First Spud In) Sumur
ABK3-D001 yang dihadiri oleh Muspika Lembak
diantaranya, Camat Lembak, perwakilan Danramil
dan Kapolsek Lembak, perwakilan SKK Migas
Sumbangsel serta Kepala Desa dan tokoh warga
sekitar wilayah kerja. Acara yang berlangsung
sederhana ini dihadiri pula oleh Manager Audit
Asset Inter & Unconvensional PHE, Budi Enda
Dhaniswara, perwakilan PHE Metana Suban dan
pekerja di lingkungan PHE Metana Sumatera 7
serta pekerja service company yang terlibat dalam
pengeboran.
Pada kesempatan tersebut, PHE Metra
7 memberikan santunan paket sembako
untuk 100 warga miskin di Desa Lembak,
Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan. GM PHE Metana Sumatera
7, Siswantoro M. Prasodjo menjelaskan syukuran
atas dilaksanakannya pengeboran sumur ini
merupakan wujud rasa syukur kepada Allah
swt sekaligus kepedulian kepada masyarakat
sekitar wilayah kerja. “PHE Metana Sumatera
7 berencana mengembangkan potensi gas
CBM yang ada di daerah ini. Kami berharap doa
dan dukungan semua pihak agar pengeboran
ini berhasil. Kerja sama yang solid mulai dari
perangkat desa, Muspika hingga Muspida Muara
Enim dengan PHE Metana Sumatera 7 terbukti
membantu kelancaran semuanya. Sebagai bagian
dari Pertamina, kami selalu mengutamakan
aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan
lingkungan,” imbuhnya.
Sementara Elvrik Fransisca, Camat Lembak
mengapresiasi PHE Metana Sumatera 7. “Pem
buatan lapangan volly, pemberian paket sembako,
dan peningkatan pelayanan masyarakat dengan
perbaikan ruang pelayanan terpadu di Kantor
Kecamatan Lembak sangat kami butuhkan.”
Selain melakukan pengeboran di Lembak,
Siswantoro MP yang juga sebagai GM PHE
Metana Sumatera 1 menginformasikan, di tempat
lain juga dilakukan pengeboran sumur CBM kedua
di WK Muara Enim I. Yaitu, sumur ME-I CBM-003
yang dilakukan oleh PHE Metana Sumatera 1,
telah berlangsung sejak pertengahan Juni 2014
bekerja sama dengan PT Indogas Methan”.•PHE

juga diberikan santunan
kepada 100 anak yatim/kaum
dhuafa di seputar lingkungan
operasi PEP Field Rantau.
Dalam sambutannya,
Doddy Priambodo menekan
kan perlunya para pekerja
PEP untuk tetap menjaga
semangat dan kekompakan
antar sesama pekerja Field
Rantau sehingga target
produksi dapat dicapai.
De nga n ka r a kt eri s ti k
khusus Lapangan Rantau
yang tergolong ’Brown Field’
dengan angka penurunan
produksi/decline alamiah
sebesar 24% per tahun,
diperlukan tekad dan ke
mauan untuk bekerja lebih
maksimal, cerdas dan ikhlas,
guna menekan ’decline rate’
yang terjadi.

Direktur Explorasi & New Discovery Project PEP Doddy Priambodo menyerahkan
santunan untuk kaum dhuafa dan anak yatim.

”Bukan yang paling kuat
yang bisa bertahan hidup,
bukan juga yang paling
pintar. Namun yang paling
bisa bertahan hidup adalah
yang paling bisa beradaptasi
dengan perubahan,” ungkap
Doddy P.
Pada acara tersebut

turut hadir Field Manager
Pangkalan Susu beserta
tim manajemen, pekerja
dan pekarya. Acara Safari
Ramadhan ini juga diisi
dengan tauziah Ramadhan
yang disampaikan oleh
Rektor Universitas Islam Aceh
Tamiang.•PEP RANTAU

PHE ONWJ Turut Sukseskan Pilpres 2014
Jakarta, Juli 2014 –
Pertamina Hulu Energi Off
shore North West Java
(PHE ONWJ), Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (KKKS)
Blok ONWJ di bawah SKK
Migas, bekerja sama de
ngan Komisi Pemilihan
Umum Daerah Kepulauan
Seribu memfasilitasi hampir
1,000 pekerja di anjungan
lepas pantai untuk tetap me
laksanakan haknya dalam
Pemilihan Presiden RI pada
Rabu, 9 Juli 2014.
PHE ONWJ juga mem
fasilitasi keberangkatan tim
KPU serta saksi-saksi dari
masing-masing calon ke TPS
yang terletak di wilayah kerja
PHE ONWJ. Sebelumnya,

PHE ONWJ dan KPUD Kep.
Seribu telah bekerjasama
dalam penyelenggaraan
pemilihan legislatif pada April
lalu.
“Pekerja anjungan lepas
pantai kami memiliki jam kerja
12 hari kerja dan 12 hari
libur secara bergantian. Saat
mereka bekerja di tengah laut,
kami ingin mereka tetap bisa
menjalankan haknya memilih
Presiden dan mensukseskan
jalannya Pemilu untuk masa
depan Indonesia,” tutur GM/
Executive VP PHE ONWJ
Jonly Sinulingga.
Jonly mengatakan area
kerja PHE ONWJ saat luas,
terbentang dari Kepulauan
Seribu hingga perairan

Foto : PHE ONWJ

PHE Metana Sumatera 7
Mulai Bor Sumur CBM
Pertama di Lembak

RANTAU - Exploration &
New Discovery project Di
rector PT Pertamina EP
Doddy Priambodo beserta
rombongan didampingi Asset
I General Manager Irw an
syah beserta tim manajemen
Asset I, mengadakan Safari
Ramadhan ke Field Rantau,
pada (1/7).
D i re k t u r E x p l o r a s i &
New Discovery Project PEP
Doddy Priambodo beserta
rombongan memulai kegiatan
Safari Ramadhan BOD PEP
dengan meninjau fasilitas
operasi Pusat Pengumpulan
Produksi (PPP), dilanjutkan
ke areal PPMP (Pusat
Pemberdayaan Masyarakat
Pertamina), dan diakhiri
dengan buka puasa bersama.
Dalam kesempatan tersebut,

s e b e l a h u t a r a C i re b o n .
Area seluas itu merupakan
tantangan terbesar dalam
pelaksanaan Pilpres 2014 ini.
Pada Pilpres ini, PHE
ONWJ kembali menyediakan
empat Tempat Pemungutan

Suara (TPS) yang terletak di
wilayah kerja Offshore PHE
ONWJ yakni di anjungan
Echo, Bravo, Mike-mike dan
Zulu dengan total 961 pemilih
tetap.•PHE ONWJ

Bupati Kerinci Kunjungan Kerja ke Proyek Kerinci
KERINCI – Direktur Operasi PT Pertamina
Geothermal Energy (PGE) Richard H. Tamba
beserta Project Manager Kerinci Timbul H.
Silitonga mendampingi Bupati Kerinci H. Adirozal
saat melaksanakan kunjungan kerja ke proyek
geothermal di Kerinci, Provinsi Jambi, 2 Juli 2014.
Dalam kunjungannya, Bupati Kerinci mendapatkan
penjelasan tentang proses geothermal serta
progress Proyek Kerinci. “Kunjungan kerja Bupati
Kerinci ke PGE Proyek Kerinci merupakan suatu
kehormatan bagi PGE sebagai bentuk dukungan
pemerintah setempat,”ujar Richard. Pada akhir
kunjungannya, Bupati meninjau lokasi pemboran
yang sedang dikerjakan saat ini.•PGE

Foto : PGE

Foto : PHE

Safari Ramadhan Direksi PEP ke Field Rantau

Jakarta - Matindok Gas
Development Project – PT.
Pertamina EP berhasil me
laks anakan pengeboran
Sumur MTD-6 dengan target
utama di reservoir Karbonat
Formasi Minahaki. Semangat
dan upaya menambah pa
s o k a n h i d ro k a r b o n d a r i
lapisan reservoir Minahaki
terus dilakukan dalam rangka
meningkatkan produksi PT.
Pertamina EP, tak terkecuali
di Fungsi Matindok Gas
Development Project (MGDP).
Upaya ini terlihat pa
da pemboran sumur pe
ngembangan Matindok (MTD6) yang berhasil menemukan
kandungan gas pada lapisan
batugamping Minahaki di
kedalaman 2142 – 2167 mMD
(trayek lubang 8.5 ”).

PAGARDEWA - General
Manager Paku Gajah
Development Project pada
25 Juni 2014 melakukan
Management Walkthrough
ke EPF Pagardewa dan me
nemukan banyak perbaikan
positif. Di antaranya, re
Foto : PEP

konstruksi pagar keliling
sehingga pos jaga berada
dan lain-lain.

pada Juli 2014. Kegiatan di

ulang peralatan dan fasilitas,

Pada hari yang sama,

Sumur KRD-01 ini nantinya

pemasangan handrail di

GM PGDP dan tim juga me

adalah pindah lapisan de

beberapa lokasi, leveling

ninjau kesiapan lokasi Sumur

ngan estimasi produksi 2,5

lokasi dengan batu kerikil,

KRD-01 yang akan Work Over

MMSCFD.•PEP

Basic HSE Training untuk Mitra Kerja PGDP

JAKARTA - Sejalan dengan
salah satu program Road to
Zero Accident PT Pertamina
EP, diadakan Basic HSE
Training untuk Mitra Kerja Paku
Gajah Development Project
(PGDP) d di Hotel Harris Tebet,
Jakarta Selatan pada (23/6).
Training ini dibuka oleh General
Manager PGDP, Musalam
Latuconsina dan Business
Support Superintendent Da
niel Munthe.
Daniel Munthe menyam
paikan, pada Juni 2014 te
lah dimulai kontrak TKJP
tahun 2014-2016 termasuk

di dalamnya detail klausa
kontrak pelatihan HSE untuk
TKJP. Dengan demikian di
harapkan persyaratan-per
syaratan HSE, pembinaan
dan pelatihan HSE dapat
terakomodir dalam kontrak.
“Basic HSE Training ini
sebagai bagian dari rangkaian
training HSE yang akan
diberikan kepada operator
di lokasi kerja. Yang pertama
adalah Basic HSE Training,
selanjutnya ada Lifting &
Rigging, Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan
serta Emergency Prepared

ness,” jelas Musalam Latu
consina.
Dari pelaksanaan pretest dan post-test me
nunjukkan kenaikan nilai ratarata adalah 33% dengan
skor akhir terendah 70,
skor tertinggi 95. Dengan
demikian, pelaksanaan
B a s i c H S E Tr a i n i n g i n i
dapat meningkatkan HSE
awareness pada masingmasing mitra kerja PGDP
serta dapat berpartisipasi aktif
untuk pencegahan terhadap
kecelakaan.•RA/HSE

Untuk lebih mengo pti
malkan reservoir Karbonat Mi
nahaki maka dilakukan proses
stimulasi (Acid Job) yang baru
pertama kali dilakukan di Area
Matindok. Hasil pekerjaan
stimulasi dapat meningkatkan
rate hidrokarbon yang sangat
signifikan sebesar 13-24 %.
Setelah dilakukan stimulasi
didapatkan kenaikan rate gas
yang signifikan, yaitu pada
jepitan 32/64” dengan laju
alir sebesar 10.30 MMSCFD,
kondensat 165.6 BCPD dan
WHP = 2200 psig, H2S 4000

ppm & CO2 3 %. Sedangkan
pada jepitan 56/64” mampu
mengalirkan gas dengan laju
alir sebesar 20.23 MMSCFD,
kondensat 197.5 BCPD dan
WHP = 1300 psig, H2S 4000
ppm & CO2 3 %.
Sumur development
MTD-6 ditajak pada 7 Mei
2014 dengan kedalaman
akhir di 2.225 mMD. Sumur
ini sebagai titik serap gas
dari reservoir batugamping
Formasi Minahaki untuk me
menuhi komitmen suplai
gas ke pembeli pada awal

Foto : PEP

Acid Job Matindok Gas Development
Project untuk Tingkatkan Rate Hidrokarbon

GM Paku Gajah Development Project
Kunjungi EPF Pagardewa dan Sumur KRD-01

di luar pagar, pengecatan
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Flaring DST Lapisan Batugamping
Minahaki Sumur MTD-6

tahun 2016. Sales gas dari
Lapangan Matindok sebesar
55 Mmscfd (35 Mmscfd ke
DS-LNG dan 20 Mmscfd ke
PLN).• PEP

Manajemen Asset 2 Kunjungan ke Polres dan
Kejaksaan Negeri Muara Enim
Muara Enim – Untuk
meningkatkan koordinasi di
wilayah operasi perusahaan,
manajemen Asset 2
mengadakan kunjungan ke
Polres dan Kejaksaan Negeri
Muara Enim, Selasa (1/7).
“Dalam kunjungan ini,
selain untuk memperkenalkan
Limau Field Manager yang
baru, juga dimaksudkan untuk
memperkenalkan wilayah
kerja Asset 2 yang terdiri
dari 4 Field.Yaitu, Prabumulih
Field, Limau Field, Pendopo
Field dan Adera Field kepada
instansi terkait, khususnya
Muara Enim. Karena semua
Wilayah Kerja Asset 2 masuk
kedalam wilayah hukum
Kabupaten Muara Enim,”
ujar Asset 2 L&R Manager,
Muhammad Baron.
Rombongan dipimpin oleh
Limau Field Manager Rahmad
Wibowo dan Asset 2 Legal &
Relation Manager Muhammad

Foto : PEP

Pagardewa - Paku Gajah Development
Project bekerja sama dengan PEP Asset 2 –
Prabumulih Field mengadakan latihan bersama
pemadam kebakaran di EPF Pagardewa, (26/6).
Pelatihan diikuti oleh tim HSE PGDP, tim HSE
Prabumulih Field, Operator PT BBS EPF PDW
dan Operator PT BBS EPF TASIM-4. Peralatan
yang digunakan meliputi Fire Protection Existing
yang ada di EPF Pagardewa serta 1 unit Fire Truck
milik Prabumulih Field.
Skenario yang diimplementasikan adalah
munculnya api di sekitar area tangki lalu dilanjutkan
dengan implementasi Emergency Response Plan
yang berlaku di EPF Pagardewa. Hal tersebut
termasuk sistem komunikasi dari EPF Pagardewa
ke SPG Pagardewa serta permintaan bantuan
pengiriman dari Prabumulih Field. Salah satu
hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengiriman
bantuan unit Fire Truck ke Pagardewa masih
membutuhkan waktu yang tidak sedikit. “Salah
satu wacana dengan HSSE Field Prabumulih
adalah kami akan kerja sama penyediaan Fire
Station berikut Fireman di Pagardewa untuk
mengakomodir kebutuhan di sekitar Pagardewa
hingga Kuang,” tambah HSSE Project Ast Man,
M. Nur Samudin. •RA/HSE
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Baron serta didampingi oleh
Limau Production Ops. Ast.
Man. Gunawan S. Nugroho,
Limau HSSE Ast. Man.
Willem Komperi, Limau
Legal And Relation Ast. Man.
Setyo Puji Hartono, Limau
Senior Security Staff Budi
Darmansyah, dan Prabumulih
Senior Security Staff Rahardy.
Selain bersilaturahmi, tim
manajemen juga melakukan
koordinasi mengenai penga
manan kegiatan operasi Asset
2 serta penanganan kasus
yang terjadi di wilayah kerja
Asset 2.
Kapolres Muara Enim,

AKBP M. Aris SH., S.Ik, MH.,
dan Kepala Kejaksaan Negeri
Muara Enim, Adhyaksa Darma
Yuliano, SH. MH., menyambut
baik kedatangan tim PEP dan
akan memberikan dukungan
yang diperlukan untuk men
dukung keamanan dan kelan
caran kegiatan operasi PEP.
Dalam waktu dekat ini tim
Manajemen juga akan meng
adakan kunjungan kerja ke
Pengadilan Negeri dan Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten
Muara Enim serta Kejaksaan
Negeri dan Pengadilan Negeri
Kota Prabumulih.• Adiyuasti

Tugu Mandiri Berbagi dengan Anak Yatim dan Dhuafa
JAKARTA - Sebagai wujud
kepedulian dan rasa syukur
menyambut datangnya
Ramadhan 1435 H serta
milad ke-29 perusahaan,
segenap direksi dan karyawan
Tugu Mandiri mengadakan
buka bersama dan pemberian
santunan kepada anak yatim
dan dhuafa dari Yayasan Ar
Rahmah, Ciomas – Bogor di
Kantor Pusat Jakarta, (4/7).
Fauzi Arfan, Direktur
Teknik dan Pemasaran me

Foto : TUGU MANDIRI

Emergency Drill
di EPF Pagardewa

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

nyatakan bulan adalah saat
yang tepat untuk mewujudkan
kepedulian terhadap sesama,
melakukan perubahan dan

perbaikan diri melalui pe
ngendalian diri, introspeksi,
dan meningkatkan rasa syu
kur.•TUGU MANDIRI
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CILACAP – “Kami sehari-hari melakukan
pekerjaan operasional di laboratorium Lemigas
yang juga kerap mengambil sample di lapangan
baik lapangan migas maupun kilang minyak. Oleh
karena itulah kami perlu memahami penerapan
HSE di kilang minyak,” ujar Ir. Murachmad Dwi
Atmanto M.Si selaku pimpinan rombongan
Lemigas yang melakukan kunjungan ke RU IV
pada 10 Juni 2014.
Tujuan kedatangan tim Lemigas adalah untuk
melihat implementasi HSSE di Pertamina RU
IV dan implementasi prosedur kesiagaan dan
tanggap darurat serta prosedur pengendalian
limbah.
Murachmad disertai 6 anggota rombongan
Lemigas diterima oleh General Affairs Manager
Eko Hernanto, Pjs Public Relations Section
Head Erafini Darma, Senior Supervisor Relations
Suyanto, dan Officer Safety HSE Rizky Harnantya
di ruang rapat HSE Pertamina RU IV.
Pada kesempatan ini Rizky menjelaskan
tentang Fungsi HSE secara keseluruhan.
Rombongan Lemigas juga melihat secara
langsung lokasi kerja di RU IV, baik lokasi
operasional kilang, laboratory, maupun control
room.•RU IV

tugas, antara lain Evita
Legowo dan Edy Hermantoro
juga memberikan kesannya
selama mejalankan tugas se
bagai Komisaris di Pertamina.
Dalam acara tersebut
ha dir ja ja r a n K omi s ari s
Pertamina yang masih
aktif dan seluruh Direksi
Pertamina.
Direktur Utama Pertamina
K a re n Agust ia w a n j uga
memberikan apresiasinya
atas kontribusi dewan
komisaris yang sudah purna
tugas. Ia juga mengucapkan
terima kasih karena selama
ini hubungan Direksi dengan
Komisaris Pertamina

Foto : KUNTORO

Lemigas Pelajari
Penerapan HSE di RU IV

JAKARTA - “Menjadi ba
gian dari BUMN seperti
Pertamina merupakan satu
anugerah yang luar biasa
bagi kami karena begitu
komplit permasalahan
yang ada. Namun justru itu
menjadi tantangan bagi kita
memberikan yang terbaik
bagi Perusahaan,” demikian
yang disampaikan oleh Luluk
Sumiarso saat memberikan
pesan dan kesan di acara
silaturahmi dan pisah sambut
Dewan Komisaris Pertamina
di Executive Lounge Lt. M,
Kantor Pusat Pertamina,
pada (2/7). Selain Luluk,
Komisaris yang sudah purna

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memberikan cinderamata kepada
tiga anggota Komisaris Pertamina yang telah menyelesaikan tugasnya.

sangat solid sehingga target
perusahaan dapat tercapai
dengan hasil yang sangat
memuaskan.

Hal yang sama juga di
sampaikan Komisaris Utama
Pertamina Sugiharto.•

Menuju Perundingan PKB 2014 - 2016
Plaju - Kunci hubungan
industrial yang harmonis
antara perusahaan dengan
pekerja adalah sikap
sosial yang mencerminkan
persatuan, kerja sama gotong
royong, serta toleransi. Hal
tersebut disampaikan oleh
SVP HR Development, Insan
Purwarisya L. Tobing dalam
workshop ketenagakerjaan
dan verifikasi keanggotaan

serikat pekerja, di Gedung
Patra Ogan RU III, (25/6).
Dalam rangka menuju
perundingan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) periode
2014-2016, rangkaian acara
yang berlangsung selama 3
hari ini, diisi dengan workshop
materi hubungan industrial
dari pihak Kemenakertrans
serta verifikasi data anggota
serikat pekerja. Hadir dalam
acara tersebut, Presiden
FSPPB, Ugan Gandar, Per
wakilan pengurus serta ang
gota serikat pekerja Pertamina
seluruh Indonesia serta tim
manajemen MOR II dan RU
III selaku tuan rumah acara.
Diharapkan setiap pe

Foto : RU III

Foto : RU II

Pisah Sambut Komisaris Pertamina
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SVP HR Development Insan Purwarisya L. Tobing menegaskan kembali perlunya
saling memahami antara pekerja dan perusahaan dalam merumuskan PKB.

kerja dapat mengerti dan
memahami isi PKB dengan
baik. Karena dengan adanya
pemahaman pekerja pada
PKB, nantinya akan muncul
ide-ide untuk meningkatkan
derajat PKB Pertamina ke

arah yang lebih baik. “Acara
hari ini diharapkan akan
menjadi saluran komunikasi
dan verifikasi untuk men
dapatkan titik temu dalam
perubahan PKB nantinya,”
pungkas Insan.•RU III

Sinergi Pertamina-BRI untuk Nasabah Baru BRI
Banda Aceh – Upaya
inovasi program peningkatan
produk unggulan Pertamina
secara terus menerus
dilakukan Pertamina Cabang
Aceh. Kali ini kerja sama
dilakukan dengan Bank
Rakyat Indonesia (BRI) berupa
Free Voucher Pertamax Series
& Bright Gas with BRIZZI bagi
nasabah baru BRI.
Acara penandatanganan
kerja sama dilakukan di
Kantor Cabang Aceh oleh
Marketing Branch Manager
Aceh, Aribawa dengan
Pimpinan Wilayah PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk Area Prov. Aceh, Dedy
Ihsan, pada (23/6).
Dalam program ini,
Pertamina memberikan
apresiasi kepada nasabah

baru BRI sekaligus peng
gunaan produk unggulan
Pertamina seperti Pertamax,
Pertamina Dex dan Bright
Gas, khususnya di wilayah
Prov Aceh.
Program sinergi ini
meliputi no surcharge untuk
transaksi pembelian produk
Pertamina (semua jenis BBM
dan Gas Pertamina) di SPBU
dengan menggunakan kartu
kredit BRI dan kartu debit
BRI. Selain itu, pemberian
Free Voucher Pertamax Series
dan Bright Gas sebesar Rp
20 ribu untuk setiap nasabah
baru BRI dalam bentuk kartu
BRIZZI.
Pada kesempatan
tersebut, Pimpinan Wilayah
PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Area Pro

vinsi Aceh, Dedy Ihsan
men yampaikan komitmen
BRI terkait pengisian BBM
kendaraan dinas BRI telah
sesuai dengan Peraturan
Menteri ESDM No. 1 Tahun
2013.
Penandatanganan kerja
sama ini diadakan bertepatan
dengan Acara Forum KOMET
di Marketing Branch Aceh
yang disampaikan oleh
Markplus Inc oleh Aurelius
Kuhuwael dengan Tema
Utama “Service Excellence”.
Dengan adanya program
sinergi ini diharapkan kerja
sama kedua BUMN ini dapat
semakin solid dan terjalin erat.
Serta membuka kesempatan
untuk terus memberikan pe
layanan terbaik untuk kon
sumen BRI – Pertamina.•MOR I
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Silaturahmi Pertamina dan OKP
Hasilkan Usulan untuk Capres 2014

Perwakilan organisasi kepemudaan mengjkaji persoalan energi untuk merumuskan
gagasan tentang energi untuk disampaikan kepada calon Presiden RI.

selain untuk memp ererat
tali silaturahmi jug a untuk
memberikan bimbingan ke
pada organisasi kepemudaan
dan stakeholder.
Disebutkan bahwa ke
giatan akan berlanjut kepa
da konferensi pers dan me
nyampaikan rekomendasi
ke masing-masing caprescawapres. Oneng Supendah
menuturkan rekomendasi
tersebut berbentuk naskah
yang akan dideklarasikan
bersama.
“ S a y a o p t i m i s re k o 
mendasi ini bisa sampai
ke masing-masing capres,
mengingat mereka memiliki
jaringan luas,” jelas Oneng
Supendah.
Te rd a p a t 3 b a h a s a n
pokok dalam rekomendasi
para pemuda tersebut, yakni
menyoal Blok terminasi yang
akan segera selesai kontrak
dan Rancangan UU Migas,
rencana penyesuaian Harga
Elpiji 12 kg secara bertahap,
dan seputar energi baru

terbarukan.
Salah satu peserta,
Mukmin dari Pengurus Besar
Himpunan Mahasiswa Islam
(PBHMI) menjelaskan materimateri rekomendasi tersebut
seperti meminta pemerintah
untuk memprioritaskan ke
pentingan bangsa daripada
pemodal asing, dalam hal
pengelolaan migas lewat UU
Migas.
“Rekomendasi ini harus
bisa disampaikan kepada
presiden dan wakil presiden
terpilih nantinya untuk
ditindaklanjuti. Kami dari
Forum Pemuda Kedaulatan
Energi akan mengawalnya,”
tambah Mukmin.
Kegiatan ini diisi pula
dengan sahur on the
road bersama anak yatim
d i Ya y a s a n D a r u s s a l a m
Biaunillah dan memberikan
bantuan peralatan sekolah
kepada 100 anak yatim
usia pendidikan Sekolah
Dasar - Sekolah Menengah
Pertamina.•SAHRUL

Jakarta – Menyambut musim gila
bola, Pemasaran Jawa Bagian Barat
menyelenggarakan pertandingan futsal
yang diikuti oleh tim Pertamina, komunitas,
serta wartawan otomotif untuk berlaga
dalam pertandingan pers ahabatan di
Futsal Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Peserta dalam pertandingan ini antara
lain Volvo Club of Indonesia (komunitas
Volvo), Indonesian Sportage (komunitas
KIA Sportage), Warriors (komunitas motor
scooter), serta Forum Wartawan Otomotif.
Pertandingan futsal berlangsung
dengan meriah dan dijuarai oleh Forum
Wartawan Otomotif (FORWOT) dan
men
 yabet 2 juara sekaligus melalui tim
FORWOT 1 dan FORWOT 2, yaitu juara
1 dan juara 2. Mereka mendapatkan
hadiah masing-masing berupa Voucher
Pertamax Series senilai Rp.15 juta dan
Rp.10 juta. Sedangkan seluruh tim lainnya
yang turut serta dalam pertandingan ini
mendapatkan hadiah hiburan berupa
Voucher Pertamax Series senilai Rp 3 juta.
Kegiatan ini merupakan bagian

Foto : MOR III

Sambut Musim Gila Bola, Pertamina Gelar
Pertandingan Persahabatan Futsal

Foto : WAHYU

Jakarta – Bertempat di
Hotel Ibis Senen, Jakarta,
Jum’at (4/7) External
Communication Pertamina,
menggelar “Buka Puasa,
Sahur on the road, ber
sa
ma OKP (Ogranisasi
Kepemudaan) dan Pema
paran Seputar Energi” yang
diikuti oleh sekitar 80 orang
perwakilan organisasi pemuda
yang tergabung dalam Forum
Pemuda Kemandirian Energi.
Acara tersebut dimulai
dengan acara buka bersama
yang diawali dengan siraman
rohani. Setelah itu dilanjutkan
dengan mencermati pema
paran dari pengamat ener
g i K o m a i d i N o t o n e g o ro
(Reforminer Insitute) yang
membahas beberapa topik
seperti Blok terminasi yang
akan segera selesai kontrak
dan rancangan UU Migas,
rencana penyesuaian Harga
Elpiji 12 kg secara bertahap,
dan seputar energi baru ter
barukan.
Forum kemudian meng
kaji persoalan energi nasional
yang dianggap krusial untuk
membuat kumpulan gagasan
dan pemikiran terkait energi
untuk disampaikan kepada
kedua calon Presiden RI,
2014. Rekomendasi ter
sebut diharapkan dapat
ditindaklanjuti oleh presiden
terpilih nanti.
Senior Supervisor NGO
Relations Pertamina, Oneng
Supendah mengat akan,
sejatinya kegiatan rutin ini
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dari Program Jalan-Pertamaxku bersama
Cannavaro ke Brasil yang sudah diseleng
garakan serentak di seluruh Indonesia mulai
tanggal 19 April - 19 Juni 2014. Khusus di
Pemasaran Jawa Bagian Barat, program
ini dirangkaikan dengan promo pembelian
Pertamax Series dengan berbagai hadiah
langsung di SPBU di wilayah Jabodetabek
dan Jawa Barat, dan Nonton Bareng
yang diselenggarakan pada 4 Juli 2014
mendatang.
Khusus untuk pertandingan futsal,
kegiatan ini dirancang khusus untuk mem
pererat persahabatan antar komunitas dan
wartawan yang selama ini menjadi bagian dari
berbagai program Pertamina dan sebagai
apresiasi kepada Sobat Pertamax.•MOR III

Sosialisasi Standar Penerapan
Kontrak Pemberi Bantuan
Jakarta – Fungsi Legal
Counsel menyosialisasikan
standar penerapan kontrak
pemberian bantuan dan
program kemitraan di
Pertamina dengan menggelar
seminar “Legal Preventive
Program” untuk Corporate
Social Responsibility dan
Program Bina Kemitraan, di
Hotel Borobudur, Rabu (18/6).
Acara ini diikuti oleh per
wakilan dari Unit Operasi,

Anak Perusahaan maupun
Korporat. Chief Legal Counsel
and Compliance Pertamina,
Alan Frederik dalam
pembukaannya mengatakan,
a dengan adanya standar
kontrak yang diberlakukan
diharapkan dapat mengurangi
risiko hukum.
Acara ini kemudian dilan
jutkan pemaparan dari Kepala
Biro Hukum Kementrian
BUMN, Hambra, dengan

materi berjudul “PKBL dan
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan di BUMN”.
Setelah itu, para peserta
memb ahas masalah ke
tentuan dan pelaksanaan
CSR dan PKBL di lingkungan
Pertamina, dan standar
kontrak bantuan dan program
kemitraan, yang melibatkan
berbagai perwakilan dari
pusat maupun unit operasi
serta anak perusahaan.•SAHRUL
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Jakarta – Strategi klasik ekplorasi dalam memburu
cadangan-cadangan baru migas dengan mengandalkan
konsep struktur (antiklin dan patahan) atau structure play,
kini tidak lagi menjadi andalan. Sebenarnya sejak hampir dua
dekade ke belakang para jawara eksplorasi Pertamina, mulai
mengubah arah perburuan yang sebelumnya difokuskan
ke perangkap-perangkap struktur semata, sekitar lima
tahun terakhir mulai intensif menganalisis potensi-potensi
perangkap stratigrafi atau stratigraphic exploration play
concept.
Kreatifitas dan inovasi dalam memburu perangkap
baru kini menjadi top urgent, mengingat cadangan migas
baik milik Pertamina maupun lingkup nasional semakin
menipis. Penemuan ladang raksasa semakin langka.
Setelah lapangan Banyu Urip ditemukan di wilayah Blok
Cepu pada 2001 sampai saat ini belum dijumpai lagi
cadangan migas yang besar di dalam negeri. Saat ini jumlah
cadangan minyak terbukti di Indonesia hanya sekitar 3,6
milliar barrel setara minyak (BOE / barrel oil equivalent). Di
samping itu, kebutuhan energi dalam negeri terus meningkat
seiring pertumbuhan ekonomi sekitar 5 – 6 % per tahun.
Oleh karena itu, manakala para jawara eksplorasi tidak
berinovasi maka sepuluh tahun mendatanga Indonesia akan
mengalami krisis energi.
“PT Pertamina (Persero) adalah satu-satunya
perusahan energi nasional, maka
jika terjadi krisis energi hal pertama
yang dilakukan oleh pemerintah
adalah meminta Pertamina untuk
mencari jalan keluarnya,” papar Di
rektur Utama PT Pertamina EP (PEP)
Adriansyah, saat ditemui dalam
acara Management Sharing Forum
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Upstream Transformation Program di Ruang Serbaguna Kantor
Pusat PT Pertamina EP, Menara Standard Chartered, Jakarta
(26/6). Maka dalam rangka menjawab kekhawatiran kelangkaan
energi nasional, para explorasionist PEP terus berjibaku dalam
memburu cadangan baru migas dengan menerapkan konsep
stratigrafi, terutama di wilayah kerja aset Indonesia Bagian Barat
yang sudah termasuk dalam tahap mature eksplorasi. Hasilnya,
dalam lima tahun terakhir, eksplorasi PEP membukukan temuan
baru sekitar - 820 juta barrel setara minyak.
Kesuksesan PEP dalam memburu perangkap stratigrafi yang
patut dicatat adalah penemuan migas di Area Melandong (Jawa
Barat Utara) yang dikenal sebagai Exploration – Appraisal Project
Jawa 2 dengan luas 477 km2. Konsep ekplorasi dimaksud
hingga saat ini masih relative belum begitu banyak diterapkan
dalam kegiatan perburuan cadangan migas di lingkungan
Pertamina.
Penemuan ekplorasi PEP teranyar dengan tujuan mem
buktikan keberadaan hidrokarbon lewat aplikasi stratigraphic
exploration play concept adalah hasil pengeboran sumur taruhan
Jati Asri (JAS) #1 sebesar 3.110 barel minyak per hari (BOPD)
dan gas sejumlah 3.643 juta kaki kubik per hari (MMSFCD).
Berdasarkan temuan tersebut diperkirakan struktur Jati Asri
menyimpan cadangan terambil (2C) sekitar 67 juta barel setara
minyak (MMBOE). Menyusul kesuksesan play stratigraphic
dalam pengeboran lokasi JAS #1 menjelang tutup tahun
2013, dilakukan pengeboran prospek Jati Ibon lewat sumur
ekplorasi Jati Ibon (JIB) #1 dengan stratigraphic play concept
juga. Bila sumur Jati Asri (JAS) #1 berada di Kawasan Barat
Area Melandong maka lokasi Jati Ibon (JIB ) #1 menempati
Kawasan Timurnya.
Lokasi sumur Jati Ibon (JIB) #1 terletak di Desa Hanjatan,
Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu (Jawa Barat) mulai
ditajak pada 20 Desember 2013, menggunakan Rig D 1500/55

kegiatan pekerja pada operasi pengeboran sumur Jati Ibon (JIB) #1
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Eksplorasi PEP Melaju
Memburu Perangkap Baru
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(1500 HP) milik PT Pertamina Drilling Service Indonesia
(PDSI). Pengeboran tersebut diselesaikan pada 29
Maret 2014 dengan kedalam akhir 3.596 meter di bawah
permukaan laut dalam Formasi Pre Jatibarang. Minyak yang
ditemukan dari pengeboran Jati Ibon #1 sampai sumur
ditutup sementara belum berhasil diangkat ke permukaan
karena terkendala oleh problem teknis.
Selain pengeboran di Kompleks Jati Asri yang saat ini
sudah on stream dan Kompleks Jati Ibon dengan sasaran
buruan baru berupa stratigraphic exploration play concept
Exploration – Appraisal Project Jawa 2 juga menemukan
beberapa prospek lain yang siap bor, seperti Kompleks
Jati Sinta, Kompleks Jati Keling, Jati Besar, Jati Ombo,
dan Jati Sukma. “Saya berharap teman-teman di eksplorasi
lebih agresif lagi dalam memburu cadangan-cadangan
baru yang lebih besar. Mudah-mudahan ke depan kita bisa
menemukan Jati Ibon atau Jati Asri lain dengan kandungan
yang lebih besar,” demikian harap Adriansyah.•DIt. HULU

Pancaran Asa dari Gurun Sahara
ALJAZAIR - Menteri BUMN
Republik Indonesia, Dahlan
Iskan melakukan kunjungan
ke Pertamina Aljazair (d/h:
ConocoPhillips Algeria Ltd./
COPAL) Head Office, di El
Mouradia (Aljazair) pada
Sabtu (21/6) lalu. Kunjungan
tersebut didampingi oleh
Dubes Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh RI untuk
Republik Demokratis Rakyat
Aljazair, Ahmad Ni’am Salim
dan President COPAL, Djoko
N. Imanhardjo.
Kedatangan Dahlan Iskan
ke kantor pusat COPAL, itu
menjadi kebanggaan tersendiri
bagi segenap pekerja Perta
mina Aljazair (COPAL) yang
terdiri dari berbagai bangsa
antara lain Indonesia, Aljazair,
Kanada, Scotlandia, dan
R u s i a . P a s a l n y a , s e l a i n
kunjungan ini adalah yang
pertama dilakukan oleh Pe
merintah Pusat setingkat
Menteri, juga merupakan

wakil pemegang saham PT.
Pertamina (Persero) induknya
COPAL pasca akuisisi pada
November 2013 yang lalu
Pada kesempatan ter
sebut Direksi COPAL me
n y a mp a i k a n g a m b a r a n
p en g e m b a n g a n b i s n i s
hulu Pertamina di Aljazair,
terutama terkait aktifitas
operasi produksi yang men
capai 35.000 bopd, serta
kegiatan pengapalan minyak
ke tanah air. Sejak diakuisisi
oleh Pertamina, COPAL
sudah tiga kali mengapalkan
minyak mentah dari Aljazair
ke Indonesia dengan total
sekitar 1 juta barel.
Selain itu, disampaikan
pula berbagai efek domino
positif terhadap Pertamina
sebagai konsekuensi ope
rasi di kawasan Gurun Sa
hara, Aljazair. “Operasi di
Blok 405a, Aljazair ini me
mungkinkan Pertamina me
nuai aneka pengalaman in

ternasional dalam berbagai
bidang, misalnya, ICT, HSSE,
HR operation, dan operasi
produksi di kawasan gurun,”
ucap Eko Rukmono, Vice Pre
sident Operation and Country
Manager COPAL
Selanjutnya, Direksi
COPAL menyampaikan ha
rapan kepada Menteri BUMN
agar hubungan Goverment
to Goverment antara
Indonesia dengan Aljazair
untuk terus ditingkatkan.
Terutama kunjungan-kun
jungan kenegaraan oleh
Presiden RI dan Menteri
untuk memberikan dukungan
moril terhadap aktifitas
bisnis yang dijalankan baik
oleh Pertamina, maupun
perusahaan Indonesia lainnya
di Aljazair.
Menanggapi asa da
ri Gurun Sahara yang di
sampaikan Direksi COPAL
tersebut, Dahlan Iskan me
nyampaikan bahwa dirinya

“Menteri BUMN RI, Dahlan Iskan (duduk) didampingi (berdiri dari kiri ke kanan) Eko Rukmono, Vice President Operation
and Country Manager COPAL, Djoko N. Imanhardjo, President Conoco Phillips Algeria Ltd (COPAL), Ahmad Ni’am Salim,
Dubes RI, dan Staf KBRI saat berkunjung ke Aljazair (21/6)

menghargai langkah-langkah
Pertamina yang terus
menerus mengembangkan
bisnis di Aljazair. Dahlan
Iskan merencanakan akan
kembali berkunjung ke
Aljazair untuk menindak lanjuti

peningkatan hubungan kedua
negara paling lambat pada
September 2014.
“Pemerintah akan me
lakukan tindak lanjut atas
usulan-usulan yang disam
paikan Pertamina, serta

masukan dari Kedutaan
Besar Republik Indonesia
di Aljazair,” pungkas Dahlan
Iskan menutup kunjungannya
di COPAL Head Office El
Mouradia Aljazair.•DIT. HULU

