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Perekonomian dunia memasuki periode black swan.
Tanpa disangka, harga minyak yang semula berada pada
kisaran US$110 per barel dan cenderung terus naik, tiba-tiba
merosot bahkan pekan lalu sempat menyentuh dibawah level
US$60 per barel. Kesalahan prediksi ini sebelumnya tentu tidak
diharapkan oleh para ekonom dan pelaku migas. Pergerakan
harga minyak menjadi salah satu fenomena black swan yang
menggiring bergulirnya kejadian ekonomi di berbagai negara.
Apa itu fenomena black swan? Pada artikel Market Update
bulan Januari (Energia No. 1 Tahun L), dijelaskan istilah black
swan berlaku dalam dunia bisnis dan pasar uang. Black Swan
(Angsa Hitam) bukanlah pertunjukan balet, tapi istilah ekonomi
untuk peristiwa besar yang muncul karena kejadian-kejadian
kecil yang tak terduga, dipandang tidak berhubungan dan
sebelumnya dianggap mustahil terjadi. Disebut kejadian
black swan apabila hal yang sebelumnya tidak diperkirakan/
diantisipasi, namun memiliki riakan ke segala penjuru tanpa
arah dan berdampak besar ke sektor lain. Meski telah ada
indikasi awal, namun tidak menjadi perhatian untuk segera
dimitigasi.
Seperti harga minyak. Tanpa disadari harga minyak
acuan AS turun ke level terendah dalam kurun 5 tahun.
Tren penurunan harga minyak sebenarnya berawal sejak
pertengahan 2014, dipicu oleh kekhawatiran perlambatan
ekonomi beberapa kawasan serta pertumbuhan produksi
minyak Amerika Serikat. Seperti terlihat pada gambar,
penurunan minyak kini memicu pelemahan harga komoditas
di pasar global, penurunan nilai tukar mata uang berbagai
negara, bahkan mempengaruhi kemampuan pembayaran
obligasi, hingga perubahan perilaku investasi terutama pada
sektor energi.

LENGKAP. Susunan Direksi Pertamina tambahan diumumkan oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno didampingi Menteri ESDM Sudirman Said,
pada (8/12). Saat ini, Pertamina diperkuat oleh enam Direksi dan satu Direktur Utama. Yaitu, (ki-ka) Direktur Marketing & Retail Ahmad Bambang,
Direktur Keuangan Arief Budiman, Direktur Energi Baru & Terbarukan Yenni Handayani, Direktur SDM Dwi Wahyu Daryoto, Direktur Hulu Syamsu
Alam, Direktur Pengolahan Rachmad Hardadi, dan Direktur Utama Dwi Soetjipto (duduk kanan).

Formasi Lengkap Direksi
Menteri BUMN

Rini M. Soemarno

mengumumkan tambahan
tiga Direksi Pertamina.
Dengan demikian, Dwi
Soetjipto didampingi
Hal ini tentu memperberat laju ekonomi ke depan, terlebih
bagi negara atau perusahaan energi yang pendapatannya
banyak berpangku pada ekspor minyak, seperti Rusia. Negara
ini merupakan salah satu net eksportir terbesar dunia, sekitar
50% pendapatan negaranya pun berasal dari penjualan migas.
Akibat penurunan harga minyak dan perlambatan outlook
ekonomi, Rusia terancam mengalami resesi ekonomi pada
awal tahun 2015.
Pertamina selaku perusahaan energi juga tidak luput
dari fenomena ini. Sejak Oktober, bondholders Pertamina
mempertanyakan posisi perusahaan sebagai pengekspor
maupun pengimpor produk minyak terhadap rencana ekspansi
dan investasi kita. Menilik konsep unlocking value, inilah
waktunya Pertamina untuk mengoptimalisasi semua lini bisnis
dan idle asset, guna menghadapi tantangan yang diyakini lebih
berat tahun depan.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
pertamina raih
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
penghargaan kpk

Foto :PRIYO

“Black Swan II”

enam Direksi memimpin
BUMN ini.

JAKARTA – Tiga Direksi
baru ditunjuk untuk meleng
kapi jajaran Direksi Pertamina
yang telah dipilih pada awal
Desember lalu. Menurut Men
teri BUMN Rini M. Soemarno,
penunjukan tiga direksi baru
tersebut dimaksudkan untuk
memb antu setumpukan
aktivitas baru serta programprogram Pertamina yang
bakal dihadapi pada masa
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mendatang.
“Salah satunya dalam
menga nalisa finalisasi se
hub ungan dengan blok
Mah ak am dan juga nego
siasi dengan Chevron yang
berhubungan dengan Cepu
dan juga penguatan di bi
dang retail. Karena jumlah
Direksi sebelumnya masih
belum memadai,” jelas Rini
saat jumpa pers di kantor
Kementerian BUMN, pada
Senin (8/12).
Rini mengungkapkan,
penambahan direksi tersebut
dilakukan atas usulan
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto serta hasil
konsultasi dengan Menteri
Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM), Sudirman

Kiprah Anak Perusahaan :
pekerja phe raih in-house counsel of
distinction di singapura

Said. Ketiga direksi baru itu
yakni, Syamsu Alam sebagai
Direktur Hulu, Rachmad
Hard adi sebagai Direktur
Pengolahan, dan Dwi Wahyu
Daryoto sebagai Direktur
Sumber Daya Manusia.
Dengan demikian, jumlah
direksi Pertamina saat ini
menjadi tujuh orang dari
yang sebelumnya sembilan
orang. “Pengurangan jumlah
direksi ini juga merupakan
bagian dari upaya efisiensi
dan perbaikan tata kelola di
Pertamina,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rini me
ngatakan, penambahan di
reksi yang baru sekaligus
melengkapi tim yang sebe
lumnya. Yaitu Direktur Utama
Dwi Soetjipto, Direktur Energi
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Baru dan Terbarukan Yenni
Andayani, Direktur Marketing
dan Retail Ahmad Bambang,
serta Direktur Keuangan Arief
Budiman.
Sementara Direktur
Utama Pertamina Dwi
Soetjipto dalam kesempatan
t e r s e b u t m en e g a s k a n ,
Pertamina akan terus berjuang
untuk bisa mendapatkan
hak pengelolaan ladang
minyak yang akan habis
masa kontraknya. Karena
itu, pihaknya mengaku akan
memperbanyak pengelolaan
ladang-ladang minyak, baik
di dalam maupun luar negeri.
“Pertamina juga akan
memp erkuat divisi energi
Bersambung ke halaman 5

Utama :
pertamina optimis masuk
top 50 fortune

VISI

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

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

Hapus semua silo,
semua lini harus bersinergi
dan berinovasi
PENGANTAR REDAKSI:
Pada 10 Desember lalu, PT Pertamina (Persero) genap berusia 57 tahun. Dengan semangat
“Inspirasi Indonesia Mendunia”, peringatan HUT kali ini diadakan dengan sederhana tanpa
kehilangan makna bahwa Pertamina adalah BUMN yang progresif dalam menjalankan
bisnisnya. Berikut ringkasan sambutan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto
yang dibacakan di Lantai M, Kantor Pusat Pertamina.
Sebagaimana diketahui, pada 28 November 2014, Menteri BUMN selaku RUPS
memutuskan mengangkat Direksi baru PT Pertamina (Persero). Keputusan ini
merupakan amanah terbesar bagi Direksi baru untuk memimpin BUMN terbesar di
Indonesia. Dukungan, kepercayaan dan kerja sama dari seluruh pekerja Pertamina
menjadi faktor terpenting untuk membawa perusahaan ini lebih maju.
Pertamina yang kita lihat saat ini adalah Pertamina yang telah dibangun oleh kerja
keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari seluruh elemen di dalamnya. Pertamina
yang sudah berhasil mendunia, melakukan ekspansi ke luar negeri, dan sebagai
perusahaan Indonesia pertama yang mendapatkan pengakuan dunia dalam Fortune
500. Alhamdulillah, pencapaian ini adalah prestasi yang membanggakan yang
telah berhasil diraih bersama, dan masih banyak lagi jejak emas yang ditorehkan
perusahaan ini dalam sejarah perjalanan panjangnya.
Kini Pertamina menghadapi era baru, tantangan baru, dan dinamika baru.
Kedaulatan energi adalah semangat yang terus disuarakan oleh pemerintah
Indonesia. Mewujudkan kemandirian energi menjadi tugas kita bersama.
Pemerintah menempatkan BUMN sebagai motor penggerak ketahanan energi
untuk membangun industri energi yang maju dan tangguh, dan kita merupakan
salah satu pelopor dan motor penggerak utama harapan bangsa ini.
Dalam skala yang lebih luas, tahun 2015 ditetapkan sebagai era pasar
bebas ASEAN yang berarti bahwa persaingan akan menjadi lebih berat dengan
tidak adanya lagi garis batas negara dari perspektif ekonomi. Kompetitif menjadi
kata kunci yang terus harus kita ciptakan dan terus kita pupuk, tak ada lagi katakata biasa-biasa saja karena kita akan terus dituntut untuk terus bekerja keras dan
berdaya saing tinggi.
Pertamina pasti mampu karena memiliki kekuatan inovasi. Buktinya sudah
terlihat nyata dalam Continuous Improvement Program (CIP). Pada tahun 2014,
CIP Pertamina berhasil meraih prestasi membanggakan di tingkat nasional dan
internasional yakni di Australia, Jepang, Malaysia, dan Srilanka. Inovasi putra putri
terbaik bangsa yang ada di Pertamina ini juga berhasil menciptakan value creation
sebesar 8 triliun rupiah pada 2014. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun
sebelumnya. Pertamina sudah berada pada posisi Good, dan akan terus terpacu
melakukan continuous improvement untuk menjadikan Pertamina sebagai perusahaan
Great. Good is not enough, We have to be Great.
Di Sektor Hulu, Pertamina merupakan satu-satunya operator yang secara
substansial berhasil meningkatkan produksi migas di Indonesia sebesar 2% untuk
kurun waktu 2010 – 2013 dimana untuk operator lain mengalami penurunan sebesar
3%. Prognosa produksi tahun 2014 menembus 529 ribu BOEPD. Dalam hal pencarian
cadangan baru, Pertamina telah berhasil menambah temuan sumber daya (2C) migas
hasil pemboran eksplorasi & deliniasi sebesar 233.38 MMBOE (minyak 60,93 MMBO
& gas 1.010,39 BSCF). Penambahan cadangan (P1) migas hasil Plan Of Development
(POD), Put on Production (POP) & re-assesment cadangan existing sebesar 178,49
MMBOE (minyak 46,79 MMBO & gas 763,01 BSCF). Di sektor Panas Bumi, Pertamina
melalui anak perusahaannya PT Pertamina Geothermal Energy sejak tahun 2009 sampai
2014 produksi setara listrik kumulatif adalah sebesar 14.228 Gwh.
Pertamina juga telah menyelesaikan Pertamina Exploration Way, Pertamina Drilling
Way, dan Pertamina Development Way, sebagai pedoman dan standarisasi aktivitas
operasional Hulu Migas dan diharapkan ini menjadi standar yang akan membawa kita
meningkatkan lagi produksi migas mencapai titik produksi yang kita harapkan. Kita
semua mengetahui bahwa diperlukan inovasi melalui EOR dan IOR serta pengembangan
hydrocarbon unconventional untuk dapat meningkatkan produksi di aset kita yang
umumnya merupakan sumur tua yang sudah mengalami penurunan secara natural.
Kepiawaian Pertamina dalam mengelola lapangan offshore migas menjadi bukti nyata
keberhasilan kita untuk meningkatkan produksi pada blok WMO dan ONWJ yang dikelola
oleh PHE. Blok WMO berhasil mencapai peak production 26 ribu BOPD yang lebih
tinggi 31 persen dibandingkan pada saat handover. ONWJ yang dikelola oleh
PHE berhasil mencapai peak production 44 ribu BOPD yang lebih tinggi
47 persen dibandingkan pada saat handover. Sudah sepantasnya Blok
Mahakam dan blok terminasi lainnya diserahkan ke Pertamina sebagai bagian
dari penegakkan kedaulatan energi di negeri ini, dan kita akan berjuang dan berdoa
semoga harapan ini bisa terwujud.
Pada tahun 2014 Pertamina juga membuktikan kemampuan anak bangsa melalui
keandalan operasi pemboran di Lapangan Banyu Urip Blok Cepu. Pertamina membuktikan rig
Foto : KUNTORO
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EDITORIAL
PDSI DS9, yang diproduksi di dalam negeri, memiliki kemampuan
yang memenuhi standar kelas dunia sehingga dapat mengurangi
drilling time dan rig moving sebanyak 158 hari, serta mengurangi
cost sebesar 12 juta dolar AS. Hal ini juga menunjukkan kemampuan
Pertamina dalam industri penunjang migas.
Hal yang lain yang patut menjadi kebanggaan kita lainnya adalah
Pengembangan Usaha Hulu pada tahun 2014. Di dalam negeri,
Pertamina telah berhasil menambah aset eksplorasi, yaitu Blok Abar
dan Anggursi di Area Offshore Jawa Barat, Blok East Sepinggan
di Offshore Kalimantan Timur, Blok Babar Selaru di offshore timur
Indonesia, Blok Jambi-1 dan 2, serta Blok Saka Kemang di Sumatra
Bagian Selatan. Pertamina juga berhasil memperoleh aset produksi
yang berasal dari hasil akuisisi Blok Siak dan berhasil menambah
participating interest-nya di blok ONWJ dengan mengakuisisi
7.48% participating interest Talisman. Saat ini Pertamina juga sudah
mengajukan kepada Pemerintah untuk mendapatkan pengelolaan
blok-blok yang akan habis masa kontraknya antara lain Blok Kampar,
Blok ONWJ dan Blok Mahakam.
Dari kegiatan akuisisi luar negeri, tahun ini Pertamina juga berhasil
melanjutkan ekspansi internasional yang telah dimulai tahun-tahun
sebelumnya yaitu dengan berinvestasi di Irak dan Aljazair. Saat
ini Pertamina sedang dalam proses akhir penyelesaian transaksi
mengambil alih 30% Participating Interest dari Murphy di beberapa
blok Offshore Serawak dan Sabah, Malaysia. Tahun depan, akan terus
melanjutkan ekspansi tersebut dengan fokus area ke Asia Tenggara,
Afrika, Timur Tengah, North Sea dan Amerika Utara.
Di sektor Hilir, peningkatan kapasitas kilang dilakukan
melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP)
dan pembangunan kilang grass root telah melalui proses kajian
dan seleksi yang dilakukan secara prudent dan komprehensif di
Pertamina. Terkait RDMP, telah ditandatangani MOU dengan nilai
investasi sebesar 25 miliar dolar AS untuk upgrading lima kilang
Pertamina existing dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Strategi
ini merupakan inisiatif Pertamina untuk menjamin keamanan pasokan
energi untuk Indonesia.
Lebih lanjut Pertamina juga sedang giat membuktikan keman
dirian teknologi dan energi karya anak bangsa melalui inovasi bahan
bakar ramah lingkungan dalam skala R&D. Upaya ini berpotensi
mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan meningkatkan peng
gunaan energi terbarukan yang tersedia melimpah di Indonesia
antara lain hydrotreated biodiesel dari CPO & Algae Oil, solar emulsi
dan hydrogen.
Di Bidang Pemasaran dan Niaga, penyesuaian harga LPG 12 kg
yang dilaksanakan sebanyak dua kali sepanjang tahun 2014, telah
berhasil membantu mengurangi kerugian LPG 12 kg sekitar Rp 1,5
triliun. Selain itu, Pertamina juga telah memiliki dan mengoperasikan
Very Large Gas Carrier (VLGC) yakni Pertamina Gas 1 dan Pertamina
Gas 2 yang masing-masing berkapasitas kapasitas 84.000 CUM
sebagai bagian dari penguatan Pertamina di sektor tranportasi dan
distribusi. Kedua kapal ini merupakan VLGC terbesar di dunia.
Pertamina juga melaksanakan upgrading Terminal BBM Sambu
dengan kapasitas menjadi 350 ribu KL dengan dermaga berkapasitas
100.000 DWT. Groundbreaking telah dilaksanakan pada Februari
2014 dan direncanakan mulai beroperasi pada awal 2016. Ke
depannya, terminal BBM Sambu akan dikembangkan menjadi Hyper
Terminal dengan kapasitas 835.000 KL sehingga pada saatnya nanti
membuka peluang pengembangan bisnis Pemasaran dan Niaga
Pertamina sebagai storage provider.
Di bidang bisnis Petrokimia, Pertamina juga membentuk Join
Venture PT Indothai, perusahaan patungan antara Pertamina dan
PTT Global Chemical. Pembentukan JV ini diharapkan dapat men
dukung penguasaan pasar petrokimia di tingkat domestik, sekaligus
meningkatkan kemampuan dan kapabilitas kita di sektor bisnis
petrokimia.
Dalam menjalankan bisnis Gas, Pertamina secara nyata terus
mengembangkan bisnis ini untuk memenuhi kebutuhan energi di
Indonesia. Beberapa proyek infrastruktur pipa transmisi dengan total
808 km akan menambah aset pipa existing sepanjang 1.615 km.
Prestasi telah dicatatkan dengan penyelesaian Pipa Arun-Belawan
sepanjang 344 km hanya dalam waktu 18 bulan dan siap mengalirkan
gas mulai tahun ini. Pipa Arun-Belawan terintegrasi dengan proyek
Arun Receiving & Regasification Terminal dan Pipa Belawan-Kawasan
Industri Medan-Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei kedepannya
akan memperkuat bisnis Pertamina dalam memenuhi kebutuhan gas
untuk sektor industri Sumatera Bagian Utara dan mengatasi krisis
listrik di wilayah tersebut.
Di bisnis LNG, realisasi ekspor LNG ke Jepang, Taiwan dan
Korea dari Arun dan Badak sejak tahun 1977 tercatat sebanyak
12.877 kargo atau setara dengan 36,2 miliar MMBTU. Dalam hal
menjamin kebutuhan pasokan gas domestik, Pertamina menjalin
kerja sama dengan pemasok LNG internasional dengan kembali
menandatangani Sales & Purchase Agreement (SPA) dengan
Cheniere-Corpus Christi Train 2 sebesar 0.76 MTPA selama 20 tahun
sehingga total volume LNG SPA mencapai 1,52 MTPA.

Dalam hal pemanfaatan gas untuk transportasi, Pertamina
kembali mendapat kepercayaan dari Pemerintah untuk membangun
dan mengoperasikan infrastruktur CNG Transportasi, dengan total
penjualan hingga saat ini mencapai 31,6 juta LSP. Selain itu, Pertamina
juga telah menyelesaikan pembangunan filling station plant 26 untuk
pemanfaatan LNG sebagai bahan bakar heavy duty truck pada industri
pertambangan dalam rangka menyukseskan program konversi BBM
menjadi bahan bakar LNG.
Selain itu, dengan mengedepankan aspek-aspek Good
Corporate Governance dan kepedulian kepada masyarakat, Pertamina
mendapatkan kepercayaan tinggi di mata investor. Hal ini dibuktikan
dengan terus meningkatnya score GCG Pertamina dan menjadi salah
satu perusahaan nasional dengan score tertinggi. Diraihnya beberapa
penghargaan internasional terkait investasi dan keuangan yang didapat
dari Governance Asia dan Finance Asia 2014 juga sebagai bukti lain
kepercayaan terhadap Pertamina atas tata kelola korporasi tidak hanya
di tingkat nasional tetapi juga internasional.
Pertamina juga berhasil menyelesaikan Laporan Keuangan
Audited 2013 tercepat di antara BUMN lainnya dengan kualifikasi
wajar tanpa pengecualian yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik
ternama di dunia. Pencapaian ini sudah kita lakukan 2 tahun berturutturut dan menjadi standar bagi korporasi lainnya di Indonesia. Wajar
tanpa pengecualian juga merupakan bukti nyata bahwa penerapan
standar akuntasi di Pertamina sudah dilakukan sesuai dengan kaidahkaidah internasional.
Dalam mengejar target yang ditetapkan, Pertamina tidak hanya
mementingkan peningkatan produksi dan keuntungan perusahaan.
Dalam menjalankan operasinya, Pertamina senantiasa menjaga
sustainability dengan memperhatikan keseimbangan triple bottom
line yang utama yakni aspek manusia, lingkungan hidup dan aspek
ekonomi dalam setiap lini operasinya. Kami ucapkan selamat kepada
PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang, PT Badak NGL,
Terminal BBM Rewulu, DPPU Ngurah Rai atas keberhasilannya
mendapatkan penilaian Beyond Compliance sehingga membawa
4 PROPER emas untuk Pertamina. Selain PROPER Emas, Perta
mina juga mendapatkan 42 PROPER Hijau dari Kementerian
Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Tidak hanya itu, Pertamina
juga mendapatkan 30 penghargaan nasional dan 3 penghargaan
internasional di bidang Corporate Social Responsibility. Hal ini
membuktikan bahwa Pertamina tidak hanya semata mengejar ke
untungan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya termasuk
kepedulian terhadap lingkungan.
Pencapaian itu semua bisa diraih karena adanya kekuatan
Pertamina yang kedua, yakni sinergi. Sinergi membutuhkan komitmen
dan keterlibatan dari seluruh organisasi. Dan disitulah pentingnya
untuk selalu melibatkan pekerja dan juga manajemen dalam proses
pembentukan sinergi.
Saya mengapresiasi sebesar-besarnya segala kerja keras dan
upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang telah saya
sampaikan. Ini adalah kerja keras pekerja Pertamina baik yang ada
di induk maupun anak perusahaan.
Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh keluarga
besar Pertamina untuk mempertajam sense of crisis. Kita semua tahu
bahwa harga minyak dunia pada saat ini tidak sebaik tahun-tahun lalu,
hal ini ditambah juga beberapa pencapaian yang masih dibawah target
membuat posisi finansial kita menurun dibandingkan tahun lalu. Untuk
itu, saya mengajak seluruh rekan-rekan untuk meningkatkan kembali
kinerja proses-proses bisnis serta pengendalian biaya dan arus kas
agar kita bisa terus tumbuh.
Kita juga harus berjuang mengalahkan kompetitor untuk mencapai
tujuan sebagai pemimpin di Asia Tenggara. Kita perlu menyadari
bahwa persoalan dan tantangan ke depan akan semakin berat. Oleh
karena itu, kita harus sepakat bahwa Pertamina tidak boleh lemah.
Pertamina tidak boleh dikerdilkan. Pertamina tidak boleh dipandang
sebelah mata. Karena Pertamina adalah tulang punggung, ujung
tombak, dan andalan bangsa untuk mewujudkan kemandirian energi.
Untuk mewujudkan kedaulatan energi.
Untuk bisa mencapainya, seluruh lini yang ada harus bersinergi
dan seluruh pekerja Pertamina harus berinovasi. Saya melihat rekanrekan pekerja memiliki semangat yang luar biasa untuk membela
kepentingan Pertamina. Dan saya yakinkan bahwa saya bersama
Direksi akan menjadi bagian dari upaya itu, dan kami akan berada di
garis depan untuk memperjuangkan dan membelanya.
Terakhir, saya ingatkan, bongkar semua silo yang ada. Pertamina
adalah satu. Kita bangkit bersama. Kami harapkan dukungan dari
semua pihak baik pemerintah, pekerja, mitra, masyarakat dan juga
Serikat Pekerja sebagai mitra strategis perusahaan. Mari kita buat
para pemimpin dan pendahulu kita bangga, bahwa Pertamina yang
mereka rintis, yang mereka bangun, yang mereka perjuangkan, kini
telah mampu berdiri dan berlari mengejar aspirasi menjadi Asian
Energy Champion dan sekaligus sejajar dengan perusahaan minyak
besar dunia lainnya. Nama besar itu masih ada. Nama besar itu akan
terus ada. Nama besar itu menjadi Inspirasi Indonesia Mendunia.
We are good, but good is not enough, so we have to be great.•BOD
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Bongkar Silo
Masih di suasana HUT ke-57 Pertamina,
dimana rangkaian acara hari jadi perusahaan
ini masih berlangsung di berbagai daerah,
ada pesan Direktur Utama Dwi Soetjipto yang
perlu digarisbawahi. Dalam pidatonya, Pak
Dwi meminta seluruh pekerja membongkar
silo yang ada. “Bongkar semua silo yang ada.
Pertamina adalah satu!”tegasnya.
Sambutan lengkap Direktur Utama, tentu
tidak akan kami bedah satu persatu. Karena
seluruh intisari sambutan HUT Pertamina,
kami tampilkan dalam pojok manajemen
edisi kali ini.
Dari sederet harapan dan tantangan da
lam mewujudkan aspirasinya sebagai Asian
Energy Champion, semangat Pertamina One
atau Pertamina Satu, menurut Dwi, menjadi
kunci keberhasilan menuju ke sana.
Pertamina sebagai BUMN terbesar di
tanah air, terus maju mewujudkan cita-citanya
sebagai perusahaan energi berkelas dunia.
Visi tersebut, seringkali diucapkan pekerja
baik saat memaparkan program kerja, pre
sentasi di depan forum nasional maupun
internasional, bahkan sudah terbiasa dan
spontan terlontar pada setiap pembicaraan
sehari-hari.
Tetapi apakah cita-cita tersebut hanya
cukup dilontarkan lewat kata-kata, dikenalkan
dalam presentasi, dituliskan dalam spanduk,
atau dipaparkan dalam materi komunikasi
internal saja? Tentu saja tidak. Karena inti
dari upaya menggapai cita-cita tersebut,
adalah bagaimana seluruh insan Pertamina
memiliki kesadaran dan visi yang sama dalam
menggapai target perusahaan.
Kesadaran dan persamaan visi menggapai
target perusahaan juga tidak cukup. Karena
apabila kesadaran itu dibangun dari masingmasing bagian, direktorat, anak perusahaan
tanpa ada sinergi, hasilnya tidak akan
maksimal. Bisa jadi di satu bagian berlari
kencang menggapai cita-citanya, sementara
di bagian lain terseok-seok karena tak bisa
lari tanpa dukungan dari bagian lainnya
yang mampu berlari kencang. Alhasil target
besar perusahaan hanya bisa dicapai se
gelintir bagian atau direktorat tertentu. Dan
jika dipandang dari sisi Pertamina secara
korporat, pencapaian tersebut hanyalah
satu bagian kecil dari keseluruhan bisnis
Pertamina.
Sebagai entitas bisnis energi yang ber
gerak dari hulu hingga hilir, hampir seluruh
kegiatan yang ada, saling berhubungan
satu sama lain. Karena itu, seluruh lini bis
nis, operasi dan anak perusahaan di ba
wah Pertamina saling bergandeng tangan,
bersinergi satu sama lain membawa se
mangat Pertamina satu dengan kata kunci
“Bongkar Silo”.•

JAKARTA (Kontan) – Pertamina berancangancang akan menerbitkan obligasi alias surat
utang sebesar 5 miliar dolar AS di tahun depan.
Hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk
mendukung investasi sektor hilir dan hulu
migas. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto
menjelaskan, dana hasil penerbitan obligasi
tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan
kapasitas dan modernisasi lima kilang milik
Pertamina. Selain itu, untuk meningkatkan pro
duksi migas dan menambah stok BBM dari 12
hari menjadi 30 hari, serta membiayai akuisisi
blok. “Untuk itu, penerbitan obligasi akan kami
mulai secepatnya,” ujar Dwi di Kantor Kementerian
BUMN, (8/12).

pengurangan setoran dividen
bumn diperluas

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Pemerintah
memperluas target pengurangan setoran dividen
BUMN untuk tahun anggaran 2015 hingga ke
sektor pertanian, kesehatan, dan energi, dari
semula hanya perbankan dan konstruksi. Men
teri BUMN Rini. M. Soemarno mengatakan,
rencana pengurangan pendapatan negara dari
bagian laba BUMN telah dibahas dalam sidang
kabinet bersama Presiden. Rasio dividen BUMN
dari lima sektor tersebut akan dikurangi seiring
dengan keinginan pemerintah untuk menggenjot
pembangunan di sektor tersebut. Pemerintah
meminta BUMN di sektor itu untuk melakukan
banyak investasi yang tentunya tidak terlepas dari
struktur permodalan. Tidak hanya diturunkan, Rini
memastikan terdapat 1-2 BUMN yang tidak akan
dimintai dividen pada 2015 mendatang. Yaitu,
Pertamina dan PLN. Padahal, Pertamina dan PLN
terbilang sebagai penyumbang pendapatan dari
dividen BUMN paling besar. Sejak 2009-2013,
Pertamina menyumbang dividen sebesar Rp39,74
triliun dan PLN menyumbang Rp13,49 triliun.

pertamina-total haRus siapkan
transisi blok mahakam

JAKARTA (Investor Daily) – Pemerintah meminta
Pertamina dan Total E&P Indonesie segera bekerja
sama merampungkan masa transisi pengelolaan
Blok Mahakam menjelang berakhirnya kontrak
pada 2017. Hal tersebut diungkapkan oleh
Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian
ESDM Widhyawan Prawiraatmaja. Menurutnya,
masa transisi diperlukan agar Pertamina bisa me
ngelola Blok Mahakam setelah 2017. Untuk itu,
pihaknya memfasilitasi agar kedua pihak bertemu
dan segera memastikan kerja sama masa transisi
tersebut. Terkait masa transisi, Widhyawan men
jelaskan, nantinya akan dibicarakan hal-hal teknis
seperti rencana kerja dan anggaran (work plan
and budget/WP & B) 2015-2017. Hal lain yang
juga akan dibicarakan apakah Pertamina akan
menggarap 100 persen Blok Mahakam atau
berkolaborasi dengan Total. Masalah ini penting
untuk menentukan nasib Blok Mahakam setelah
2017. Widhyawan menambahkan, pemerintah
menyerahkan sepenuhnya pada Pertamina apa
kah akan menggarap sendiri Blok Mahakam
atau menggandeng Total. Jika ingin mengelola
Blok Mahakam sendirian, Pertamina disebutnya
harus bisa meyakinkan pemerintah bahwa skema
tersebut yang terbaik bagi negara dan produksi
tidak akan turun.•RIANTI
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Pertamina Raih Penghargaan KPK
JAKARTA - Pertamina men
dapatkan pengakuan yang
membanggakan setelah di
tetapkan sebagai yang terbaik
dalam hal pengelolaan dan
pengendalian gratifikasi di
antara BUMN di Indonesia
oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
Pertamina mendapatkan
dua penghargaan sekaligus,
yaitu sebagai BUMN Dengan
Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG) Terbaik Tahun 2014
dan BUMN Dengan Jumlah
Laporan Gratifikasi Terbanyak
Yang Ditetapkan Menjadi
Milik Negara Tahun 2014.
Penghargaan tersebut dite
rima oleh Vice President
Compliance Pertamina Tina
Amalia di Yogyakarta, (9/12).
Tina Amalia mengatakan
penghargaan tersebut sa
ngat membanggakan bagi
Pertamina, di tengah tingginya
tuntutan masyarakat akan
penerapan tata kelola
perusahaan yang baik pada
BUMN. Penghargaan ini
juga menunjukkan komitmen
tinggi Pertamina dalam

mengimplementasikan nota
kesepahaman pengendalian
gratifikasi antara Pertamina
dan KPK pada 2010.
“Pengendalian gratifikasi
yang dilakukan Pertamina
secara konsisten sejak 2010
merupakan bagian dari tekad
kuat BUMN terbesar Indonesia
ini untuk terus memperbaiki
tata kelola perusahaan (good
corporate governance) secara
berkelanjutan. Tentu saja, kami
sangat berterimakasih kepada
KPK atas penghargaan dan
pengakuan yang telah dibe
rikan kepada Pertamina,”
tuturnya.
Tina menjelaskan kunci
keberhasilan perusahaan
dalam melakukan pengen
dalian grafitikasi terletak pada
dua hal, yaitu dimasukkannya
kewajiban pelaporan
gratifikasi oleh seluruh pekerja
ke dalam boundary KPI
sehingga sangat efektif untuk
memaksa pekerja melaporkan
gratifikasi setiap bulan secara
online dan whistle blowing
system yang dapat menjadi
sarana aduan bagi insan
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5 miliar dolar as
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Vice President Compliance Tina Amalia mewakili Pertamina menerima penghargaan
dari KPK sebagai BUMN dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik Tahun
2014 dan BUMN dengan Jumlah Laporan Gratifikasi Terbanyak yang Ditetapkan
Menjadi Milik Negara Tahun 2014.

Pertamina terhadap adanya
unethical behavior.
Untuk meningkatkan
transparansi perusahaan
serta sebagai wujud nyata
komitmen perusahaan pada
prinsip-prinsip GCG, selain
bekerja sama dengan KPK,
Pertamina juga telah menjalin
kerja sama dengan Badan
Pemeriksa Keuangan untuk
melakukan audit laporan
keuangan perusahaan.
Pada 2011, Pertamina
juga menjadi BUMN pertama

yang membuka akses kepada
PPATK (Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan)
untuk saling bertukar infor
masi mengenai dugaan tran
saksi keuangan yang men
curigakan.
Sejak pencanangan trans
formasi, pencapaian GCG
terus mengalami peningkatan
dari 80.3 menjadi 93.5. KPK
pun menempatkan Pertamina
sebagai salah satu institusi
dengan capaian index integri
tas tertinggi di Indonesia.•RUDI

Peresmian Stasiun Pengisian Bahan Bakar
untuk Industri di Papua Field
Sorong - Vice President
SCM & General Services
PT. Pertamina EP Elizar P.
Hasibuan meresmikan Sta
siun Pengisian Bahan Bakar
untuk Industri (SPBI) yang
berada di areal PEP Papua
Field lokasi kantor Sorong
dan di Klamono, pada (9/10).
SPBI ini merupakan
kerja sama antara Fungsi
Industrial Fueld Marketing
Pertamina sebagai suplier
BBM/key account industry,
Patra Niaga sebagai handly
agent operation VHS dan
PT Pertamina EP sebagai
konsumen BBM.
Dalam kesempatan
tersebut, Elizar P. Hasibuan
mengucapkan terima ka
sih kepada Industrial Fuel
Marketing Pertamina yang
telah menyediakan lay an
an pasokan BBM secara
mekanisme VHS yang diope
rasikan oleh PT Pertamina
Patra Niaga di Sorong.
“Semoga SPBI ini dapat
memperlancar operasional
pekerjaan di lapangan dan

para pekerja lebih ber
kons entrasi kepada core
business Pertamina EP untuk
mencari dan memproduksi
minyak mentah. Karena
pengelolaan bahan bakar
sudah diserahkan kepada
ahlinya, yaitu PT Pertamina
(Persero) cq. Industrial Fuel
Marketing bekerja sama
dengan PT Pertamina Patra
Niaga,” ujar Elizar.
Pola pelayanan yang
diterapkan di SPBI ini adalah
sistem VHS (Vendor Held
Stock). Yaitu, PEP hanya
membayar jumlah BBM yang
terpakai. “Jadi, kami tidak
perlu lagi memesan, me
nyimp an, mengawasi dan
disibukkan oleh pencurian
maup un losess. Itu sudah
urusan Patra Niaga. Kami
cuma membayar berapa
yang telah dipakai oleh PEP
Papua Field,” papar Elizar di
hadapan pekerja PEP Papua
Field.
Sementara Vice President
National Marketing PT Perta
mina Patra Niaga Syafanir

Foto : Industrial fuel marketing
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Pengisian perdana BBM oleh VP SCM & General Services PT. Pertamina EP Elizar
P. Hasibuan di SPBI Kantor PEP Papua Field Sorong sebagai tanda diresmikannya
pengoperasian SPBI tersebut.

Sayuti menjelaskan, SPBI
yang telah diresmikan di
Sorong merupakan SPBI ke17 Dari 19 SPBI yang akan di
bangun untuk PT. Pertamina
EP. Produk yang dialirkan
melalui SPBI tersebut dalah
Premium dan Solar.
“Secara teknis, SPBI
hamp ir menyamai SPBU.
Setiap produk yang dialirkan
melalui sistem VHS sektor
industri ini dapat termonitor
melalui display dan print
ticket,” ujar Syafanir.
Ia berharap, ke depannya

sinergi antara PT Pertamina
(Persero) cq. Industrial Fuel
Mark eting, PT. Pertamina
Patra Niaga dengan PT. Per
tamina EP dapat berjalan
lebih baik dan memberikan
benefit bagi Pertamina secara
holding.
Sebelumnya juga telah
dilaksanakan sosialisasi
penggunaan VHS kepada
pekerja PEP Papua Field
sebagai user agar dalam
implementasinya tidak ada
kendala lagi dalam pek er
jaan.•Jaryati

No. 49

Komisaris Utama
Pertamina Bicara di
Forum Human Capital
Indonesia
Semarang – Sebagai BUMN Indonesia

yang terdepan dalam urutan Fortune Global
500, Komisaris Utama Pertamina Sugiharto
memotivasi dan memberikan inspirasi kepada
audiens yang hadir pada Forum Human Capital
Indonesia (FHCI) untuk meningkatkan kualitas
SDM pada BUMN, di Semarang (1/10).
Sugiharto memaparkan materi mengenai
Developing Competencies to Deliver Business
Value, dengan tujuan membuka wawasan
audiens mengenai upaya Pertamina untuk terus
meningkatkan diri mencapai target menjadi
pemain global.
“Dalam menghadapi daya saing ekonomi
secara global, sebagai karyawan BUMN
kita harus berpikir lebih terbuka dan lebih
maju. Apalagi dalam waktu dekat ini kita
akan menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN. BUMN akan menjadi pegangan untuk
percepatan pembangunan dalam negeri. Oleh
karena itu harus didukung dengan peningkatan
kualitas SDM lokal,” ucapnya.
Kegiatan FHCI yang dilangsungkan di
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Delegasi Mancanegara Studi Banding
Bisnis LPG Pertamina
BANTEN – Setelah di

Ginting mengatakan ke

ngelolaan manajemen me

bagai bentuk kerja sama

berikan pemahaman, pe
ngenai teknologi terkini LPG
yang berlangsung selama
dua hari di Pertamina Cor
porate University, para
delegasi LP Gas Training
mancanegara melakukan
kunjungan langsung ke unitunit bisnis LPG Pertamina,
Kamis (4/12).
Para peserta delegasi
tersebut adalah praktisi
atau trainer dari perusahaan
mancanegara yakni, Je
pang, Australia, Philipina,
Malaysia, Singapura, India,
dan Thailand yang memiliki
keahlian di bidang LPG.
Kunjungan tersebut sebagai
studi banding bag i para
delegasi untuk melihat
secara langsung sistem
operasional dan pend is
tribusian yang dilakukan oleh
Pertamina.
Asisten Manager Ops.
LPG Dist & Kerosene Re
call Pertamina, Irto Petrus
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giatan ini berlangsung se
Pertamina dengan World
LPG Assosiation. Gagasan
ini berawal dari keberhasilan
Indonesia khususnya Perta
mina dalam melakukan
konversi minyak tanah ke
LPG dari tahun 2007-2014
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yang telah terdistribusi se
banyak 55 juta tabung LPG.
“Mereka terpukau atas
hasil distribusi yang telah kita
lakukan konversi sedemikian
banyak dan kita mampu
menyiapkan infrastruktur.
Itulah yang menjadi catatan
bagi mereka yang men
dapatkan sambutan positif
dari mereka,” ungkap Irto.
Para peserta LP Gas
Training melakukan kun
junga n di beberapa unit
bisnis LPG Pertamina,
antara lain SPBU COCO
Pertamina di kawasan BSD
yang menyediakan pe
ngisian bahan bakar gas
bagi kendaraan. Kunjungan

Praktisi atau trainer dari perusahaan mancanegara kagum dengan infrastruktur
LPG yang dimiliki Pertamina saat melakukan kunjungan ke Depo LPG Tanjung
Sekong.

selanjutnya ke lokasi kerja
LPG Depo Tanjung Sekong
Banten untuk melihat se
cara langsung sistem ope
rasional yang dilakukan
secara otomatis. Kunjungan
berakhir di Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Elpiji (SPPBE) 3
kg di Banten.
Sambutan positif juga
dilontarkan oleh salah satu
delegasi dari Inzolution
Engineering Australia, Mr.
Rajeewa Sirisuriya yang
menilai sistem operasional

Pertamina sangatlah bagus
dan serba otomatis. Tingkat
keemanannya pun sudah
sangat baik untuk bisa di
contoh.
“Fasilitas maintenance
yang dimiliki oleh Pertamina
sangatlah bagus. Standar
operasional LPG industri
yang dilakukan oleh
Pertamina juga memenuhi
prosedur safety industry.
Saya rasa, ini industri masa
depan bagi Pertamina,” kata
Mr. Rajeewa.•IRLI

LPG yang dilakukan oleh

PLN Udiklat di Semarang bertujuan sebagai
sarana komunikasi antar direktur SDM dan
sebagai wadah Kementerian BUMN dalam
membahas pemikiran strategis human capital
BUMN, road map, dan implementasinya.
FHCI merupakan bentuk dari peran aktif dan
partisipasi BUMN dalam mendukung penyiapan
dan pengembangan kepemimpinan di masingmasing BUMN.
Ikut hadir dalam kesempatan tersebut GM
Marketing Operation Region IV Subagjo Hari
Moeljanto.•MOR IV

Formasi Lengkap Direksi... Sambungan halaman 1
terbarukan sesuai dengan po
tensi yang dimiliki Indonesia.
Selanjutnya Pertamina harus
berperan aktif memerangi
mafia migas dengan cara
meningkatkan akuntabilitas
dan juga transparansi,”
ujarnya.
Menurut Dwi, pihaknya
akan mengupayakan secara

optimal kegiatan eksplorasi,
ihwal penemuan sejumlah
cadangan baru, baik di da
lam maupun luar negeri se
hingga Indonesia mem il iki
ketahanan energi berkelan
jutan. “Pertamina juga akan
meningkatkan kemampuan
kilangnya sehingga bisa me
ngurangi aktivitas impor,”

katanya.
Sedangkan Menteri
ESDM Sudirman Said ber
pesan kepada direksi terpilih
untuk mengutamakan pro
fesionalisme dan harus
mampu menghindari sejum
lah intervensi. Ia berharap,
penambahan direksi ini mam
pu membawa angin segar

bagi pertumbuhan Pertamina
ke depan.
“Menurut saya, tim ini
merupakan tim yang solid
karena saling melengkapi.
Ada kombinasi tokoh se
nior dan muda dengan
pen galaman yang cukup
beragam,” paparnya.•EGHA

Sharing Session Inspiring Leadership untuk Engineer Muda RU IV
CILACAP - Dalam rangka
kegiatan inspiring leadership
bagi seluruh engineer muda
RU IV Cilacap, diadakan
kegiatan sharing session
outlook energi nasional dan
global di Head Office RU
IV Cilacap. Sharing session
tersebut diisi oleh mantan
Direktur Hilir Pertamina
Muchsin Bahar.
Muchsin menjelaskan,
ada banyak sekali tantangan
yang harus dihadapi oleh
industri migas saat ini untuk

dapat memenuhi kebutuhan
energi masyarakat yang
besar. Cadangan energi
nasional saat ini relatif kecil.
Dengan populasi 3,5% dunia,
Indonesia hanya memiliki
cadangan minyak sebesar
0,5%, gas 1,4%, dan batubara
0,89% dunia.
Untuk itu, perlu disu
sun roadmap energi nas i
on al jangk a pendek, me
ne
ngah, dan panjang.
Jangka pendek meliputi as
pek efisiensi, intensifikasi,

indeksasi, dan diversifikasi.
Jangka menengah meliputi
pengurangan ketergantungan
pada BBM dan meningkatkan
pemakaian gas. Sedangkan
jangka panjang dengan me
ngembangkan energi alter
natif sesuai dengan potensi
daerah.
“Ke depannya, memang
diperlukan pemetaan sumber
energi untuk setiap daerah,
membuat proyeksi kebutuhan
energi untuk tiap daerah, serta
pengembangan IPTEK yang

mendukung pengembangan
energi terpilih,” ujar Muchsin.
Sementara GM RU IV
Cilacap Edy Prabowo men
jelaskan tujuan uta
ma
sharing session ini adalah
untuk memberikan inspiring
leadership kepada engineer
muda agar tetap semangat
dalam meningkatkan kinerja
serta dapat memberikan
incentive knowledge kepada
para pekerja terkait sektor
energi global dan nasional.
Dalam kesempatan

tersebut, Engineering and
Development Manager, Arief
Budiyanto juga memaparkan
materi seputar kilang. “RU IV
merupakan salah satu unit
kilang minyak Pertamina yang
memiliki kapasitas terbesar
dan terlengkap di tanah air.
Kapasitas terpasang kilang
ini sebesar 348 ribu barrel/
hari dengan luas area kilang
dan perkantoran 226.39 Ha.”
jelas Arief.
Pembangunan kilang mi
nyak di Cilacap untuk me

menuhi kebutuhan BBM ma
syarakat Pulau Jawa, untuk
mengurangi ketergantungan
impor BBM dari luar negeri,
dan sebagai langkah efisiensi
karena memudahkan suplai
dan distribusi.
Sebelum melakukan
sharing session, Muchsin
Bahar didampingi GM RU
IV melakukan kunjungan ke
kilang RU IV untuk melihat
proses bisnis operasional
bersama tim operasional
kilang RU IV Cilacap.• RU IV

Lirik – Terik matahari siang tampaknya tidak
menjadi penghalang semangat Ibu-Ibu dalam
memasak. Selasa (9/12), PT Pertamina EP Asset
1 Lirik Field kembali mengadakan pelatihan tata
boga di Gedung Dang Patra Lirik. Sebanyak 24
ibu-ibu dari 11 desa di Kecamatan Lirik menjadi
penerima manfaat program CSR bidang pem
berdayaan ekonomi.
Dalam pelatihan, hadir Ketua PWP Lirik Field,
Oke Heru Irianto, dan pengurus PWP yang turut
berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Hadir
juga Sekretaris PKK Kecamatan Lirik Yunidar dan
Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Sumbagut
Dwika Fiqri Syuhada. PT Pertamina EP Lirik Field
juga turut menggandeng BP3KKP Kecamatan
Lirik dan Soumus Sukri yang berprofesi sebagai
guru jurusan teknologi pengolahan hasil pertanian
dari SMKN 1 Pasir Penyu.
Oke Heru Irianto berharap kegiatan ini
nantinya dapat meningkatkan perekonomian
keluarga warga di wilayah operasi perusahaan.
”Pelatihan tata boga di tahun ini merupakan
yang kedua kalinya diadakan sebagai tindak
lanjut program CSR dan komitmen PT Pertamina
EP Lirik Field untuk membantu mendongkrak
makanan khas Lirik keluar.”
Sebelumnya di tahun 2013 telah diberikan
pelatihan tata boga bagi Ibu-Ibu PKK seKecamatan Lirik berupa pelatihan membuat
abon lele, stick lele, maupun manisan dan selai
dari buah nanas dan salak. Lirik CSR Staff,
Intan Anindita Putri menjelaskan, di tahun 2014
telah dibentuk Kelompok Wanita Tani ”Sejahtera
Bersama Pertamina” yang beranggotakan ibu-ibu
dari 11 desa di Kecamatan Lirik. ”Tidak hanya
berhenti di pelatihan, kelompok akan dibantu
bahan-bahan, kemasan, dan mesin produksi
berupa mesin vacuum frying untuk produksi
pembuatan keripik buah. Dari hulu ke hilir (pe
masaran) juga akan kita bantu di awal sampai
pada akhirnya mereka dapat mandiri,” ujar Intan.
Agenda kegiatan dimulai dengan pem
berian materi terlebih dahulu sebelum Ibuibu mempraktikkan materi tersebut. Ratna
Manalu, Kepala BP3KKP Kecamatan Lirik,
memberikan pelatihan mengenai pengetahuan
dan pemahaman berwirausaha. Pelatihan
manajemen tersebut guna terus memotivasi
peserta pelatihan agar tidak mudah berputus asa
dan tetap menjaga kekompakan selama menjadi
kelompok wanita tani. Selanjutnya Soumus Sukri
memberikan materi tentang teknik membuat
keripik jamur tiram crispy, stick sayur sawi, dan
jus kedondong, maupun pengetahuan dari segi
gizi masing-masing produk.
Ketua PKK Kecamatan Lirik melalui Sekretaris
PKK Kecamatan Lirik, Yunidar, mengucapkan
terima kasih atas pelatihan yang diberikan PT
Pertamina EP Lirik Field. Pengalaman seru
memasak dari pagi hingga sore hari tersebut
menjadi bertambah ketika dilakukan penjurian
untuk tiga menu yang diajarkan dan diumumkan
pemenang dalam praktik memasak.•IAP
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RU IV Cilacap Majukan Keterampilan Pemuda
melalui Pelatihan Las Listrik 6G
CILACAP - “Setelah lulus
SMA Juli 2014 lalu sampai
s e k a r a n g s a y a b e lu m
bekerja. Namun, Alham
dulilah sekarang saya men
d ap a t k a n k e s e m p a t a n
mengikuti pelatihan las listrik
dari Pertamina. Saya ingin
secepatnya bisa bekerja
seusai mengikuti pelatihan
ini,” ujar Fadli salah satu
peserta pelatihan las listrik
6G kerja sama antara Refinery
Unit (RU) IV Cilacap dengan
Balai Latihan Kerja Industri
(BLKI) Jawa Tengah.
Pelatihan las listrik yang
merupakan angkatan ke-12
sejak tahun 2002 ini secara
resmi dibuka oleh General
Affairs Manager RU IV Eko
Hernanto pada 11 November
2014 di Aula BLKI Jawa Te
ngah yang terletak di Cilacap
dihadiri oleh Kepala BLKI dan
sejumlah instansi terkait.
Dalam sambutannya, Eko
Hernanto mengungkapkan,
dengan semakin berkem
bangnya dunia industri
yang semakin pesat, maka
kebutuhan akan tenaga kerja

yang terampil dan berkualitas
semakin tinggi diantaranya
tenaga juru las atau welder.
“Keterampilan welding
yang bersertifikat ini dapat
menjadi modal yang berharga
dalam kondisi saat ini
ditengah banyaknya lapangan
k e r j a d i p ro y e k - p ro y e k
pembangunan konstruksi
maupun perawatan. Terkait
dengan hal tersebut, RU IV
sebagai perusahaan yang
beroperasi di wilayah Kabu
paten Cilacap berperan ak
tif dalam mendukung pe
ningkatan keterampilan
pem uda Cilacap melalui
program Corporate Social
Responsibility (CSR) bidang
pemberdayaan masyarakat
berup a pelatihan las listrik
6G,” jelas Eko Hernanto
Sebanyak 20 pemuda
dari berbagai kelurahan di
eks-Kotip Cilacap mengikuti
pelatihan yang rencananya
berlangsung selama dua bu
lan meliputi teori dan praktik.
Pada kesempatan terse
but, Kepala BLKI Jawa Tengah
Suryohadiono menyampaikan

Foto : RU IV

Pelatihan Tata Boga
di Kecamatan Lirik
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program pelatihan las listrik ini
terdiri dari dua bagian, yaitu
program 3G yang dibiayai
pemerintah dan dilanjutkan
program 6G yang dibiayai
oleh Pertamina.
“Program las listrik ini
adalah program primadona
karena para lulusannya su
dah dibidik oleh perus a
haan-perusahaan bes ar di
Jakarta, seperti Kom atsu
bahkan sebelum mer ek a
menyelesaikan pendidikan
nya,” ujarnya.
Saat diwawancarai se
cara terpisah, Public Re
lations Section Head RU IV
Musriyadi menyampaikan,

program pelatihan ini sudah
dilakukan sejak 2002 dengan
menghasilkan 293 lulusan
bersertifikat.
“Peringkat 6G dalam
p e la t i h a n l a s l i s t r i k i n i
merupakan level tertinggi
dalam sertifikasi keahlian
las listrik dengan cakupan
antara lain mampu melakukan
pengelasan plat maupun
pip a dengan kompleksitas
tinggi. Saya berharap dengan
modal kemampuan tersebut
mereka bisa mendapatkan
pekerjaan yang lebih baik
dan mampu meningkatkan
taraf kesejahteraan keluarga.”
tutup Musriyadi.• RU IV

DPPU Sultan Iskandarmuda Bina Kelompok
Ternak Cot Mancang
Aceh Besar – Depot
Pen gisian Pesawat Udara
Sultan Iskandarmuda (DPPU
SIM) bekerja sama de
ngan UKM MIPRO HEXA
Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Syiah Kuala (Un
syiah) menyelenggarakan
kegiatan Corporate Sosial
Responsibility (CSR) 2014
Pemberdayaan Kelompok
Ternak Kambing di Gampong
Cot Mancang Kecamatan
Kuta Baro Kabupaten Aceh
Besar.
Jenis bantuan yang
diberikan kepada Kelompok
Ternak Cot Mancang berupa
1 unit kandang, 10 ekor
kambing produktif (1 ekor
jantan dan 9 ekor betina), 1
paket bantuan obat-obatan
dan vitamin, 1 paket bantuan
p en g e mb a n g a n p a k a n
ter nak (HMT), pelatihan
serta pendampingan secara
teknis dan operasional oleh

UKM MIPRO HEXA Fakultas
Kedokteran Hewan Unsyiah.
Bertempat di ruang
meeting DPPU SIM,
rangkaian kegiatan CSR
diawali dengan sosialisasi
cara beternak kambing yang
benar, dilaksanakan pada 26
- 27 Nopember 2014 yang
secara teknis did amp ingi
oleh UKM MIPRO HEXA FKH
Unsyiah dan pendalaman
materi oleh drh. Wahidin dari
Dinas Peternakan Aceh.
Pada 4 Desember 2014
di pusat peternakan Cot
Manc ang secara simbolis
dilakukan penyerahan ban
tuan kepada kelompok ter
nak Cot Mancang. Bantuan
diserahkan oleh Jr. Spv. RSD
DPPU SIM Khairi kepada
ketua Kelompok Ternak Cot
Mancang.
Turut hadir dalam kegiatan
tersebut Sr Supervisor
Branch Marketing Support

Foto : MOR I

Foto : PEP LIRIK FIELD

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Sayid Farid. YN, General
Affairs & Security TBBM
Kr. Raya Rinaldi, Geuchik
Gampong Cot Mancang
Marzuki, Camat Kuta Baro,
Perwakilan Polsek Kuta Baro
dan Perwakilan Koramil Kuta
Baro.
Camat Kuta Baro sa
ngat mengapresiasi dan
berterima kasih kepada tim
dari DPPU SIM dan UKM
MIPRO. “Semoga bantuan
ternak kambing ini dapat

berk embang dengan baik
serta berkelanjutan dalam
pembinaannya.”
Gampong Cot Mancang
yang berada di daerah ring
I merupakan lingkungan
masyarakat terdekat dengan
lokasi kantor DPPU Sultan
Iskandarmuda. Diharapkan
dengan adanya program CSR
ini dapat lebih meningkatkan
peran Pertamina terhadap
pemberdayaan masyarakat
sekitar.•dppu sim

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

No. 49

Tahun L, 15 Desember 2014

7

BALONGAN – Permasalahan pengelolaan

sampah merupakan salah satu permasalahan
besar yang dihadapi oleh negara kita.
Menyikapi hal tersebut, RU VI Balongan
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Indramayu menggagas program
Corporate Social Responsibility (CSR) Bank
Sampah. Program bank sampah ini diawali
di Desa Sukareja, Kecamatan Balongan,
Kabupaten Indramayu.
Penyerahan bantuan bank sampah senilai
Rp 100 Juta dilaksanakan di Kantor Kuwu
Desa Sukareja, Selasa (18/11). Bantuan
diserahkan oleh General Affaris Manager
RU VI Balongan Hendra Tria Putra Nasution
kepada Kuwu Desa Sukareja dan disaksikan
oleh Sekda Kabupaten Indramayu Achmad
Bachtiar serta unsur Muspika Balongan.
Dalam kesempatan tersebut, Hendra
Nasution menyampaikan prinsip dasar pe
ngelolaan sampah yang ramah lingkungan
adalah harus diawali oleh perubahan cara kita

hijauan untuk menjaga kondisi
air di wilayah ini.
Program penanaman po
hon ini pun merupakan rang
kaian dari program menabung
pohon yang dicanangkan
Pertamina di seluruh daerah di
Indonesia. Sementara untuk
area Jawa Tengah, sejak ta
hun 2012 sampai dengan
tah un 2014 Pertamina ter
catat telah melakukan pena
naman pohon sebanyak
3.350.000 yang tersebar di
beberapa wilayah, termasuk
di Kabupaten Temanggung
pada 2013 silam.
Acara peresmian tersebut
turut dihadiri oleh Bupati
Kab up aten Temanggung,
Bambang Sukarno. Ia meng
ungkapkan rasa terima ka
sihnya kepada Pertamina
karena telah mendukung
masyarakat Temanggung
untuk menjadikan kabupaten
tersebut sebagai kawasan
wisata hijau.
Bambang berharap ta

Foto : KMOR IV

RU VI Balongan
Bangun Bank Sampah

Temanggung – Melalui
program menabung po
hon, pada 20 November
2014 Pertamina kembali
menghijaukan Kabupaten
Temanggung. Kali ini Per
tamina menanam 63.000
pohon keras yang terdiri dari
8.000 pohon Srikaya dan
55.000 pohon Sengon di
tiga desa, yakni Desa Pen
dowo Kecamatan Kranggan,
Desa Karangwuni dan Desa
Soropadan Kecamatan Pring
surat. Dalam pelaksanaannya
Pertamina bekerja sama de
ngan Kontak Tani Nelayan
Andalan (KTNA) Kabupaten
Temanggung.
Dalam acara peresmian
program ini, Ketua kelompok
KTNA Temanggung Kusnin
daryanto menuturkan, daerah
ini merupakan kawasan tang
kapan air yang dialirkan ke
Sungai Progo melewati Ma
gelang dan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Sehingga wilayah
tersebut membutuhkan peng

Asisten Manajer Infrastruktur dan Disaster CSR Pertamina Binubowo menyerahkan
bibit pohon kepada perwakilan masyarakat Temanggung.

naman tersebut dapat di
manfaatkan dengan baik
mengingat Sengon memiliki
prospek pada industri kayu.
“Karena di Pringsurat dan
Kranggan banyak pabrik
pengo
 lahan kayu yang
membutuhkan bahan baku,
sed angkan Srikaya dapat
dimanfaatkan buahnya untuk
dijual kembali oleh masyarakat
sekitar,” jelasnya.
Pada kesempatan yang

sama, Business Support
Manager Pertamina MOR
IV, Triokto Hendarmanto
berharap program ini tidak
berhenti hanya ketika pohon
telah tertanam. Namun perlu
adanya pemeliharaan yang
baik agar pohon ters ebut
menjadi investasi lingkungan
di mas a mendatang dan
mewariskan lingkungan yang
hijau dan sehat bagi generasi
selanjutnya.•MOR IV

memandang dan memperlakukan sampah.
“Sudah saatnya kita memandang sampah
punya nilai guna dan manfaat sehingga tidak
layak dibuang percuma,” tegas Hendra.
Hendra berharap program bank sampah
ini bisa menjadi contoh program pengelolaan
sampah di Indramayu, yakni Reduce, Reuce
dan Recycle.
Pada kesempatan yang sama juga dila
kukan prosesi peletakan batu pertama
Gedung Bank Sampah yang letaknya sekitar
50 meter dari Balai Desa Sukareja, Kabupaten
Indramayu. Sekda Kabupaten Indramayu
Ahmad Bactiar mengawali peletakan batu
pertama disusul General Affairs Manager RU
VI Balongan serta unsur Muspika.
Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu
Ahmad Bactiar mengatakan dengan adanya
bank sampah ini bisa membuat sampah yang
selama ini terbuang begitu saja dapat menjadi
bernilai guna dari sisi ekonomi serta bisa
membantu menjaga kebersihan lingkungan.
Selain melaksanakan pembangunan
bank sampah, ke depannya program
CSR bank sampah juga akan dilengkapi
dengan pelaksanaan upskilling pengelolaan
manajemen bank sampah serta edukasi terkait
langkah nyata masyarakat dalam bersamasama mengubah paradigma pengelolaan
sampah. Pengembangan bank sampah
merupakan momentum awal membina
kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai
memilah, mendaur ulang dan memanfaatkan
sampah guna membangun lingkungan yang
lebih baik sekaligus membangun ekonomi
kerakyatan.•Riki Hamdani

Peresmian TPQ Miftahul Huda
Desa Klaces Kampung Laut
CILACAP - Desa Klaces
K ec a m a t a n K a m p u n g
Laut merupakan wilayah
Kecamatan yang berada
di wilayah Kabupaten
Cilacap yang lokasinya
cukup terpencil, karena
wilayah Kampung Laut
berada di tengah-tengah
perairan Seg ara Anakan
yang saling memisahkan
antar kampung. Transportasi
utama yang digunakan oleh
masyarakat Kampung Laut
adalah perahu sehingga
dapat dibayangkan bahwa
kondisi masyarakatnya
cukup terisolir, kesulitan
dalam akses transportasi
dan akomodasi.
Berangkat dari kondisi
seperti itu, RU IV Cilacap
melalui BAZMA menjadikan
wilayah Kampung Laut se
bagai target utama penerima
bantuan sosial masyarakat.
Bulan November lalu, BAZMA
RU IV bersama-sama de
ngan masyarakat Desa
Klaces berhasil membangun
sebuah Gedung Madrasah
di atas tanah wakaf yang

dip eruntukkan bagi TPQ.
Peresmian TPQ tersebut
dilakukan pada (15/11) oleh
GM RU IV Cilacap, Edy
Prabowo.
“Dana yang digunakan
untuk membangun TPQ me
rupakan dana zakat, infaq,
dan shodaqoh para pekerja
muslim RU IV Cilacap yang
disalurkan melalui BAZMA
sebagai kepanjangan ta
ngan pekerja Pertamina.
Harapannya kehadiran Pe
rtamina akan berdampak
positif bagi masyarakat,”
papar Haeruman, Ketua
Harian BAZMA RU IV Cilacap
pada saat melaporkan pem
bangunan TPQ Miftahul
Huda.
Senada dengan Haeru
man, GM RU IV Cilacap
Edy Prabowo, menuturkan
keberadaan kilang RU IV
diharapkan dapat mem
berikan manfaat yang besar
bagi masyarakat melalui
p ro g r a m C S R m a u p u n
BAZMA yang selama ini
sudah sering dilakukan.
“Harapannya, Kampung

Foto : RU IV

Foto : RU VI

Kabupaten Temanggung Makin Hijau

Laut akan menjadi wilayah
di Kabupaten Cilacap yang
maju dan mandiri walaupun
lokasinya yang cukup terpen
cil,” ujar Edy Prabowo.
Peresmian TPQ Mifta
hul Huda ditandai dengan
pembukaan tirai prasasti
peresmian TPQ yang di
tandatangani oleh Edy Pra
bowo, dilanjutkan dengan
pemotongan pita dan pem
bukaan pintu TPQ oleh Ca
mat Kampung laut, Nurlaili.
Selanjutnya GM RU IV
meninjau ke ruang kelas dan
guru. Kegiatan peresmian
hari itu ditutup dengan
ceramah agama dengan

menghadirkan Dzulbasor
MSI selaku Ketua MUI Kab.
Cilacap.
Camat Kampung Laut
Nurlaili mengucapkan ba
nyak terima kasih atas peran
serta RU IV Cilacap dalam
pembangunan Kampung
Laut baik melaui BAZMA
maupun program CSR yang
sudah banyak dinikmati man
faatnya oleh masyarakat
Kampung Laut.
“Semoga keberadaan
RU IV Cilacap akan selalu
memberikan dampak positif
terhadap pengembangan
pembangunan masyarakat di
sekitar kilang,” ujarnya.•RU IV
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Semangat dan jiwa entrepreneur merupakan
tulang punggungkemajuan industry dan ekonomi
suatu Negara. Dalam hal ini tingkat kemakmuran
masyarakat juga ditentukan dari berapa ba
nyak penduduknya menjadi entrepreneur atau
pengusaha mandiri yang profesional. Isu entre
preneur menjadi isu paling utama saat ini karena
perkembangan ekonomi yang tumbuh pesat dipicu
oleh karya dan bakti dalam skala konglomerasi
maupun wirausaha kecil.
Mencoba menjadi entrepreneur merupakan
tantangan besar dalam kehidupan banyak orang.
Akan tetapi, pada prinsipnya jika anda menjadi
entrepreneur dan mengiringinya dengan landasan
serta tindakan cerdas yang profesional, anda akan
tertuntun menjadi lebih kaya raya dan makmur.
Yang pasti dan yang paling utama, berbagai alasan
penting orang untuk sukses adalah bisa menjadi
kaya serta makmur dengan peluang tidak terbatas
serta bisa membantu dan menolong banyak orang
sekeliling anda.
“Sukses berawal dari mimpi yang besar,
memiliki strategi dan berani melangkah untuk
mewujudkannya”. Jangan pernah meremehkan
kekuatan dari impian, jangan pernah menjalani
hidup tanpa impian. Itu sebabnya orang yang
paling malang dan paling miskin di dunia adalah
orang yang tidak memiliki impian. Anda tidak
akan pernah mengenal orang yang mencapai ke
suksesan besar tanpa sebuah impian pun dalam
hidupnya.
Kehadiran buku atau referensi terkait entre
preneur sudah sangat banyak, tetapi buku entre
preneur yang praktis dan mudah serta dapat
menjadi pegangan bagi semua orang yang ingin
menjadi entrepreneur sukses masih kurang.
Tidak ada resep yang paling sempurna untuk
menjadi entrepreneur tanpa tindakan dan praktik
nyata dari diri anda sendiri. Buku ini tidak untuk
menggurui, tetapi menginspirasi dan memperkuat
keyakinan pilihan Anda menjadi entrepreneur sejati.
Dengan membaca buku ini, minimal anda sudah
melakukan langkah pertama untuk mewujudkan
impian menjadi entrepreneur sukses dimasa men
datang.•PERPUSTAKAAN
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QMA Tahun 2014 Menjadi Lesson Learned QMA Tahun 2015
Quality Management Assessment (QMA) merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan Quality
Management. Kegiatan QMA berbasis KKEP (Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina) adalah suatu program
assessment kinerja Unit Operasi /Unit Usaha /Unit Bisnis dan Anak Perusahaan yang diselenggarakan
setiap tahun sejak 2003 sebagai upaya peningkatan kinerja Perusahan .
QMA dimulai dari tahap penyusunan Dokumen Aplikasi
(DA), asesmen, awarding (penyerahan feedback report) dan
tindak lanjut Opportunity of Improvement (OFI) hasil asesmen.
Dalam menindaklanjuti OFI menjadi Action for Improvement
(AFI), di tahun 2014 disusun program coaching OFI-AFI. Pada
program ini aplikan dibimbing oleh para examiner untuk
menterjemahkan OFI menjadi AFI yang strategis dan tepat
sasaran. Hal penting untuk diketahui dalam menindaklanjuti
OFI adalah bagaimana aplikan dapat memahami esensi
dari OFI dan mendefinisikannya secara jelas dalam bentuk
kegiatan-kegiatan utama. Diharapkan tindak lanjut OFI to
AFI bukanlah hanya sekedar memperlihatkan bukti-bukti
dokumen / memo / STK pada saat dilakukan monitoring, namun lebih dari itu proses tindak lanjut itu
seharusnya berupa pelaksanaan dari rangkaian kegiatan-kegiatan utama yang harus jelas tata waktu
pelaksanannya, jelas PIC-nya, dan jelas deliverable-nya.
Dampak dari konsistensi
pelaksanaan QMA life cycle
ini adalah peningkatan
kinerja Aplikan, dan ki
nerja Pertamina secara
keseluruhan yang dibuktikan
dengan pencapaian score
KPKU (Kriteria Penilaian
Kinerja Unggul) Kementerian
BUMN tahun 2014 untuk
Pertamina sebesar 767, dan
merupakan score tertinggi
dari 109 BUMN.
Dalam rangka menjaga
konsistensi pelaksanaan
QMA life cycle tersebut, pada tanggal 3 - 5 Desember 2014 yang lalu telah dilaksanakan Closing
QMA 2014 & Kick Off QMA 2015. Pada hari pertama dilaksanakan kegiatan monitoring penyelesaian
outstanding OFI-AFI tahun 2014 triwulan IV (keempat) untuk 13 Aplikan yang berasal dari UO/UB/
Anak Perusahaan Direktorat Marketing, serta PT Elnusa Tbk, dan PT Tugu Pratama Indonesia , dengan
status penyelesaian seperti pada tabel berikut:
Te r c a t a t p e n y e l e s a i a n
Target Th
No
UO/UB/Anak Perusahaan
Direktorat
Penyelesaian
2014
outstanding OFI to AFI yang
1 Retail Fuel Marketing
Marketing
18
100%
dikawal oleh QM Dit. Umum pada
2 Industrial Fuel Marketing
Marketing
18
83%
3 Supply & Distribution
Marketing
18
100%
tahun 2011 adalah sebesar 98%
4 Aviation
Marketing
12
92%
untuk 21 Aplikan yang berasal dari
5 Domestic Gas
Marketing
18
100%
Unit Operasi /Unit Usaha /Unit
6 Petrochemical Trading
Marketing
18
100%
7 Technical Services
Marketing
18
100%
Bisnis dan Anak Perusahaan di
8 Shipping
Marketing
18
100%
lingkungan Pertamina, dan pada
9 PT Pertamina Patra Niaga
Anak Perusahaan
17
71%
18
100%
tahun 2014 mengalami penurunan 10 PT Pertamina Trans Kontinental Anak Perusahaan
Anak Perusahaan
14
43%
menjadi 94.5% walaupun masih 11 PT Pertamina Lubricants
Anak Perusahaan
18
100%
12 PT Elnusa Tbk
diatas target sebesar 90%, hal 13 PT Tugu Pratama Indonesia
Anak Perusahaan
21
100%
Total
226
91%
tersebut karena adanya standar
yang lebih tinggi dan ketat yang
harus dipenuhi oleh Aplikan dalam menyelesaikan OFI to
AFI-nya, selain itu juga faktor komitmen dari beberapa Aplikan
masih perlu ditingkatkan.
Pada hari kedua dilaksanakan kegiatan coaching
penyusunan OFI menjadi AFI bagi 14 aplikan dari Unit Operasi
di lingkungan Direktorat Pengolahan, dan Anak Perusahaan
di lingkungan Direktorat Hulu yang akan ditindak lanjuti tahun
2015. Dari hasil coaching tersebut, OFI dapat diterjemahkan
menjadi AFI dan program kerja yang S.M.A.R.T, dan fokus pada peningkatan kinerja strategis Unit
Operasi /Unit Usaha /Unit Bisnis dan Anak Perusahaan.
Pada hari ketiga dilaksanakan forum Closing QMA
2014 dan Kick Off QMA 2015, hadir Tim Management
dari aplikan-aplikan tersebut untuk menandatangani
berita acara closing OFI to AFI 2014 dan Management
Commitment Charter, sebagai wujud komitmen dari
pimpinan tertinggi Aplikan dalam meningkatkan kinerja
melalui program yang berbasis Kriteria Kinerja ekselen
Pertamina di Unit Operasi/Unit Bisnis/Anak Perusahaan.

Point-point Manag e
Jumlah
No
UO/UB/Anak Perusahaan
Direktorat
OFI 2015
ment Commitment Charter
1 RU II Dumai
Pengolahan
19
adalah sebagai berikut:
2 RU III Plaju
Pengolahan
20
1. Senantiasa berupaya
3 RU IV Cilacap
Pengolahan
19
memetakan Strength
4 RU V Balikpapan
Pengolahan
16
5 RU VI Balongan
Pengolahan
16
dan Opportunity for
6 PT Pertamina EP
Anak Perusahaan
14
Improvement (OFI)
7 PT Pertamina EP Cepu
Anak Perusahaan
17
terhadap proses bisnis
8 PT Pertamina Hulu Energy
Anak Perusahaan
15
9 PT Pertamina Drilling Services Indonesia Anak Perusahaan
18
dan budaya Perusahaan
10 PT Pertamina Geothermal Energy
Anak Perusahaan
16
melalui proses asesmen
11 PT Pertamina Gas
Anak Perusahaan
17
kinerja berbasis Kri
12 PT Pertamina Bina Medika
Anak Perusahaan
17
13 PT Pertamina Training & Consulting
Anak Perusahaan
18
teria Kinerja Ekselen
14 PT Pertamina Dana Ventura
Anak Perusahaan
20
Pertamina (KKEP) secara
berkelanjutan dalam
rangka pencapaian kinerja ekselen Perusahaan.
2. Menjadikan hasil asesmen kinerja berbasisi KKEP sebagai salah satu referensi utama dalam
penyusunan RJPP dan RKAP.
3. Mengintegrasikan proses perbaikan kinerja berkelanjutan untuk penciptaan value creation bagi
Perusahaan melalui 4 (empat) pilar Quality Management yang meliputi Quality Management
Assessment (QMA), Continuous Improvement Program (CIP), Standardization Management (SM),
dan Knowledge Management (KM).

Acara forum Closing QMA 2014 & Kick Off QMA 2015
ini akhirnya ditutup oleh Direktur Pms & Niaga Bapak Ahmad
Bambang. Dalam sambutannya beliau berharap bahwa Feedback
Report hasil asesmen QMA perlu ditindaklanjuti agar dapat
menggerakkan proses perbaikan berkelanjutan dan mempercepat
pencapaian visi perusahaan. Selain itu juga diingatkan pentingnya
komitmen dari para pimpinan untuk meningkatkan kinerja
perusahaan dan menciptakan budaya kinerja ekselen di lingkungan
kerja masing-masing.

Diharapkan kegiatan QMA yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tahapan yang terukur
dan sistematis, serta terus menerus disempurnakan ini dapat meningkatkan kinerja Unit Operasi /Unit
Usaha /Unit Bisnis dan Anak Perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat mendukung pencapaian
visi Pertamina menjadi perusahaaan energi nasional kelas dunia … semoga.•
Oleh : Primawan Ratiansyah – 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

Cara Mengatur
Waktu Liburan Buat
si ‘Super Sibuk’
Banyak orang yang bertanya bagaimana menyeim
bangkan kehidupan pribadi dengan kehidupan kerja.
Hal tersebut mengingat jumlah orang yang masih sibuk
bekerja di akhir pekan semakin bertambah dan tak bi
sa menikmati seluruh waktu istirahatnya. Beberapa di
antaranya bahkan mengatakan butuh waktu 25 jam per
hari untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Seperti dikutip dari laman wrike.com, dari survei
yang dilakukan sebuah situs global tentang kerja efisien,
tercatat sebanyak 35% tenaga kerja di Amerika Serikat
(AS) tetap bekerja selama akhir pekan. Selain itu, 43% di
antaranya tidak menggunakan seluruh waktu liburannya.
Berikut tujuh tips agar Anda bisa menikmati seluruh
waktu libur Anda meski dengan jadwal kerja yang super
padat:
1. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Kebanyakan
karyawan cenderung menunda pekerjaannya jika
mereka pikir masih bisa dikerjakan nanti. Jika pekerjaan
tersebut tak membutuhkan waktu lama, sebaiknya
cepat selesaikan saat Anda punya banyak waktu untuk
melakukannya.
2. Lawan hal-hal yang mengganggu. Kebanyakan
orang di Indonesia bisa menghabiskan waktu hingga
berjam-jam untuk mengakses Facebook setiap harinya.
Berhenti bermain di dunia maya saat sedang bekerja
agar Anda terhindar dari tumpukan pekerjaan yang tak
perlu terjadi.
3. Tentukan prioritas. Sebanyak 80% dari seluruh
waktu kerja Anda dihabiskan untuk hal-hal yang tak
begitu penting. Sesuaikan fokus Anda pada saat sedang
bekerja, hindari bermain-main di hari kerja. Sebaiknya
Anda menghibur diri Anda di hari libur seperti Sabtu
dan Minggu.
4. Buat tenggat waktu. Dari satu tugas, seseorang
biasanya menghabiskan waktu hingga dua kali lipat
dari yang rencana awal. Contoh saja, Anda berencana
menyelesaikan satu laporan dalam 2 jam, tapi laporan
tersebut baru selesai 4 jam kemudian. Hal ini dapat
menguras waktu Anda di akhir pekan. Buat jadwal ketat
untuk diri sendiri sehingga Anda tak perlu kehabisan
waktu liburan untuk tetap bekerja.
5. Fokus pada satu pekerjaan yang harus dise
lesaikan. Setiap 8 menit sekali, seseorang biasanya
melakukan hal lain di luar fokusnya tersebut. Hindari
kebiasaan tersebut, agar waktu libur Anda tak terkuras
pekerjaan.
6. Jangan serakah dengan beban kerja. Segera
delegasikan tugas. Anda bisa menghemat 100 me
nit setiap minggunya jika Anda mampu fokus pada
pekerjaan selama 20 menit tanpa melakukan hal lain.
Tidak seperti poin sebelumnya di mana Anda cenderung
mengalihkan fokus setiap 8 menit sekali.
7. Buat segala sesuatu secara terorganisasi baik.
Sebanyak 30% dari seluruh karyawan yang ada tak
memiliki ‘to do list’ atau daftar apa saja yang harus
dikerjakan. Jika Anda termasuk ke dalam 30% tersebut,
sebaiknya buat daftar tersebut dan pastikan waktu
Anda tak banyak terbuang. Sehingga Anda bisa tetap
menikmati waktu akhir pekan bersama keluarga dan
teman.•www.liputan6.com

Pertamax ‘APAIDEMU 2014’
Bikin Indonesia Bangga
JAKARTA – Antusiasme anak
muda untuk berpartisipasi
dalam mengumpulkan ideide mereka dalam Program
Pertamax ‘APAIDEMU 2014’
patut diacungi jempol. Se
banyak 7.124 ide dari 6.000
peserta yang tersebar dari 7
kota besar di Indonesia telah
berhasil dikumpulkan.
Ajang pencarian ide
inspiratif terbaik tersebut
digelar di kota Bandung,
Yo g y a k a r t a , S e ma r a n g ,
Surabaya, Jakarta, Makassar
dan Padang. Dan puncaknya,
Oki Ade Putra dari Yogya
karta yang mengusung ide
berbasis teknologi berte
ma ‘BASUKI=Batako Sabut
Kelapa Multifungsi’ dino
batkan menjadi juara pertama
dan meraih hadiah uang tunai
sebesar Rp. 50 juta.
Oki mengakui dirinya
telah mempersiapkan ide
selama satu bulan, mulai
dari persiapan, pengujian,
presentasi dan kematangan
materi. Dirinya berharap agar
generasi muda lainnya jangan
takut untuk mengeluarkan
ide-ide kreatifnya.
Selain itu, Imam Pesu
waryantoro yang mengusung
ide ‘Inovasi Filtrasi Jerami
N a n ok o m p o s i t H y b r i d ’
dinobatkan menjadi juara
dua dan berhak atas hadiah
uang tunai Rp. 25 juta
Sedangkan Yudik Yulianto

dengan ide ‘Floating Wave
Energy’ menjadi juara tiga
dan mendapat hadiah uang
tunai sebesar Rp. 15 juta.
Pemberian hadiah dila
kukan oleh Vice President Fuel
Retail Marketing Pertamina
Muhammad Iskandar, pada
malam Pengan ugerahan
Pertamax ‘APAIDEMU 2014’
di Avara Function Hall, Epi
centrum Walk, (9/12).
Muhammad Iskandar
m en e g a s k a n , s a a t i n i
pada kenyataannya anak
bangsa Indonesia banyak
memiliki ide-ide gemilang
namun belum terfasilitasi.
Sehingga program Pertamax
‘APAIDEMU’ inilah dapat
menjadi wadah bagi generasi
muda untuk menuangkan
ide-ide kreatifnya.
“Generasi sekarang harus
lebih canggih dari generasi
pendahulunya. Tanpa adanya
ide-ide kreatif maka tidak akan
terjadi lompatan-lompatan
seperti halnya menjalankan
bisnis suatu perusahaan yang
butuh terobosan-terobosan
baru untuk kemajuan per
usahaan. Apaidemu mem
buktikan betapa kaya SDM
Indonesia yang inspiratif,
yang tampil dengan solusi
terpadu dan original untuk
negerinya,” lanjut Iskandar.
Hal senada disampaikan
Commercial Fuel Retail Mar
keting Manager Pertamina
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Vice President Fuel Retail Marketing Pertamina Muhammad Iskandar menyerahkan
hadiah kepada Oki, Imam, dan Yudik.

Ya n u a r B u d i H a r t a n t o .
Pert amina merasa sangat
bangga bisa mewadahi
ide ide kreatif anak muda
Indonesia dan melahirkan
anak-anak muda Indonesia
hebat yang memiliki ide
kreatif serta keteguhan dan
semangat.
“Kami selaku penggagas
kompetisi Pertamax ‘APA
IDEMU’ ini berkomitmen un
tuk mewadahi ide-ide anak
muda. Kami bangga menjadi
pemantik semangat anak
muda untuk terus berkreasi
agar membuat Indonesia
menjadi lebih baik,” ungkap
Yanuar.
Pertamax ‘APAIDEMU’
merupakan komp etisi ide
y a n g b e r g e n g s i k a re n a
merangkul beragam sosok
dan praktisi di berbagai
industri sebagai dewan juri
yang berkompeten. Yaitu,
Samhari Baswedan (HR

Trainer), Nugrono (Presiden
Direktur Ducati Indonesia),
Julian Aldrin Pasha (Jubir
Presiden RI 2009 – 2014),
Muhammad Resa (Asisten
Manajer Brand Commu
nic ation Pertamax), dan
Budiono Darsono (CEO detik.
com) dan AB Susanto (Pakar
Science Technology).
“Saya salut Pertamina
bisa mengangkat ide-ide
anak bangsa. Saya senang
dan bangga melihat anak
anak muda ini yang penuh
dengan ide ide berwawasan
global sehingga tidak pesimis
tentang masa depan dengan
melihat ide-ide dari para
anak muda ini. Program ini
merangsang pola pikir anak
muda untuk terus berkarya
dan saling mendukung dalam
pengembangan ide-idenya,”
ungkap Samhari Baswedan
selaku Ketua Dewan Juri Per
tamax ‘APAIDEMU 2014’.•IRLI

Family Gathering HUT ke-57 Pertamina
di MOR II Palembang
Palembang - Dalam
rangka HUT ke-57 Pertamina,
Marketing Operation Re
gion (MOR) II Palembang
mengadakan family gathering
pada & Desember 2014.
Acara yang diadakan di
Benteng Kuto Besak dan
Ballroom Hotel Aryaduta
Palembang ini diikuti oleh
keluarga bekerja MOR II, baik
pekerja maupun mitra kerja.
Mereka datang dari lima
provinsi di Sumatera Bagian
Selatan.
Dengan tema “Inspirasi
Indonesia Mendunia”, acara

diisi dengan jalan santai yang
sebelumnya dibuka dengan
menyaksikan Pertamina
Runner Palembang
membawa bendera start
dari Kantor Unit ke Benteng
kuto besak dengan jarak
sekitar 4 km. Jalan santai
berakhir di Ballroom Aryaduta
dan dilanjutkan dengan
pemberian penghargaan
kepada mitra-mitra terbaik
dan pekerja yang berprestasi.
Pada kesempatan ter
sebut, Tim CIP MOR II juga
menyerahkan kepada tim
manajemen tiga buah Piala

Foto : MOR II
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Platinum yang dihasilkan
dari Temu Karya Mutu dan
Produktivitas Nasional 2014.
Dalam rangkaian acara
HUT ke-57 Pertamina, MOR

II juga mengadakan berbagai
pertandingan olahraga BA
POR, undian berhadiah Per
tam ax Series dan donor
darah.•MOR II

No. 49

KRONIKA

Tahun L, 15 Desember 2014

11

INDRAMAYU – Memperingati HUT ke- 57 Pertamina, Refinery Unit (RU) VI Balongan juga mengadakan Pertamina
Eco Run. Kegiatan yang diikuti oleh 5.000 pelari yang terdiri dari pelajar dan masyarakat umum diselenggarakan di
Sport Centre Indramayu, pada (7/12). Mereka dilepas oleh GM RU VI Balongan, Yulian Dekri. Pertamina Eco Run
terbagi dalam dua kategori jarak, yakni 5,7 km untuk pelajar dan 10 km untuk umum. Start dan Finish kegiatan
dilaksanakan di Sport Center Indramayu yang sekaligus menjadi pusat kegiatan Peringatan HUT Pertamina di
Indramayu. Melengkapi acara, dibangun pula booth pameran yang berisikan informasi mengenai proses bisnis
Pertamina RU VI, display produk Pertamina Lubricants dan Bright Gas. Selain Pertamina Eco Run, rangkaian
kegiatan HUT Pertamina di Kabupaten Indramayu dimeriahkan dengan kegiatan hiburan dan sosial, seperti jalan
santai, hiburan musik, dan donor darah yang bekerja sama dengan Pertamina Hospital Balongan.• RU VI

Foto : RU VI

5.000 Pelari Ikuti Pertamina Eco Run di Indramayu

Syukuran HUT ke-57 Pertamina di PT Pertamina Hulu Energi

Foto : PHE

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menggelar syukuran HUT Ke-57 PT Pertamina (Persero). Dalam balutan
kesederhanaan, syukuran dilaksanakan dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur Utama PHE, Ign. Tenny Wibowo dan
Direktur Operasi & Produksi, Bambang Kardono bersama seluruh Pekerja, di Kantor Pusat PHE, PHE Tower, Rabu (10/12).•PHE

MEDAN – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-57, Marketing Operation Region (MOR) I melalui Medical
Area Sumbagut dan SME & SR Partnership Program Area Sumbagut, Jumat (11/12) mengadakan donor darah berhadiah
dan pap smear di Kantor MOR I Medan. Kegiatan donor darah berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Unit MOR
I diikuti oleh para pekerja. Sebelum donor darah dimulai, peserta diberikan sosialisasi tentang HIV/AIDS oleh dr. Ari
Gunawan. Terkumpul 150 kantong darah yang akan disalurkan ke PMI Medan. Dalam kesempatan tersebut juga
diadakan pap smear yang diikuti oleh TKJP wanita dan istri TKJP Kantor MOR I Medan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh
SME & SR Partnership Program Area Sumbagut berkerjasama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
(PKBI) Daerah Sumatera Utara di ruangan Fitnes 2T Enviro Kantor Pertamina MOR I Medan. Mereka juga diberikan
pencerahan mengenai kesehatan reproduksi oleh dr. Chistoffel Tobing, Sp.OG.K-Fer.•WALI

Foto : MOR I

Peringati HUT ke-57, MOR I Adakan Donor Darah dan Papsmear

GRESIK – Masih dalam rangkaian HUT ke-57 Pertamina, sebagai anak perusahaan, PT Pertamina EP Poleng Field tak
ketinggalan mengikuti aksi sosial ini. Dengan menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Gresik, kegiatan ini
dilaksanakan, pada (11/12). Bertempat di Meeting Room Poleng, kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari pekerja Poleng
Field. Dari 41 pekerja yang berada di Poleng Field, hanya 25 orang yang lulus uji dan diperbolehkan untuk donor darah.
Dalam aksi sosial ini, terkumpul 25 kantong darah dengan berbagai jenis golongan darah. “Walau tidak banyak kantong
darah yang terkumpul dan masih di bawah target, tetapi yang penting semangat untuk kemanusiaannya dan demi kesehatan
pekerja juga. Mudahan kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berkala di kantor,” ucap Pjs. Poleng Field Manager, Sophan
Adriansah.•zr

PT Pertamina Hulu Energi Adakan Donor Darah
JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) mengadakan Donor
Darah, Senin (8/12). Donor Darah ini merupakan yang ketiga kalinya di tahun 2014. Bertempat di gedung PHE Tower
aksi sosial ini melibatkan Pekerja PHE dan Anak Perusahaannya. Sebanyak 200 kantong darah berhasil dikumpulkan.•PHE

Foto : PHE

Foto : PEP POLENG FIELD

Pekerja PEP Poleng Field Donorkan Darah untuk Sesama
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Bojonegoro - Wakil Presiden (Wapres)
Jusuf Kalla melakukan kunjungan kerja
ke proyek migas Blok Cepu Engineering,
Procurement, and Construction (EPC)
di Desa Gayam, Kecamatan Gayam,
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur,
pada Jumat, (5/12). Jusuf Kalla disambut
oleh Direktur Utama Pertamina Dwi
Soetijpto, Komisaris Pertamina, Direktur
Pengembangan PT. Pertamina EP Cepu
Amran Anwar, perwakilan dari Exxon Mobil
Cepu Ltd serta perwakilan dari Badan
Kerjasama Blok Cepu.
Dalam kunjungan tersebut, Jusuf
Kalla meninjau beberapa fasilitas produksi
Banyu Urip yang kini tengah dalam proses
perampungan. Wapres didampingi oleh
Menko Perekonomian Syofan Djalil, Menteri
ESDM Sudirman Said, Wakil Gubernur
Jatim Syaifullah Yusuf, dan Kepala Satuan
Kerja Khusus (SKK) Migas Amien Sunaryadi.
Ketika ditanya soal perkembangan
proyek Banyu Urip, Jusuf Kalla mengatakan
bahwa yang penting proyek minyak Blok
Cepu sekarang sudah berproduksi. Di
lokasi proyek, ia berdialog dengan pekerja
yang sedang beraktivitas di proyek tersebut.
Kepala Percepatan Proyek Banyu Urip
Blok Cepu dari SKK Migas Yulius Wiratno
menjelaskan kepada Wapres Jusuf Kalla
terkait dengan perkembangan pekerjaan
pembangunan fasilitas produksi minyak
Blok Cepu.• PEPC

mengaku bangga atas
prestasi yang diraih salah
seorang pekerjanya. “Selamat
kepada Mas Andi. Saya
bangg a atas kinerja yang
dib erikan. Penghargaan ini
sebagai bukti nyata bahwa
yang dilakukannya diakui oleh
bukan hanya perusahaan,
namun juga negara dan ka
langan profesional se-Asia
Pasific. Saya berharap pres
tasi ini dapat ditularkan kepa
da yang lainnya dan juga
ditingkatkan lagi,” imbuhnya.
Pada kesempatan ter
pisah, Andi mengucapkan
terima kasih kepada seluruh
jajaran PHE yang telah mesupport kepadanya selama
ini. “Dengan dukungan ser
ta kepercayaan dari semua
pihak, saya dapat melaku
kan pekerjaan dengan baik
sehingga akhirnya bisa men
dapatkan penghargaan.
Ini memotivasi saya untuk

Foto : PHE

Wapres Jusuf Kalla
Kunjungi Proyek Migas
Banyu Urip

SINGAPURA - PT Pertamina
Hulu Energi (PHE), salah satu
backbone Pertamina, kembali
mencatatkan prestasi yang
membanggakan di peng
hujung tahun 2014. Wisnu
Danandi Haryanto atau lebih
dikenal dengan sebutan Andi,
salah seorang Pekerja PHE
menerima penghargaan “InHouse Counsel of Distinction”
y a n g d i b e r i k a n k e p a d a
enam lawyer perusahaan
dari seluruh Asia Tenggara
dan India dalam acara
Emerging Markets Awards
yang diadakan oleh The
Asian Lawyer, di Singapura
(20/11). Penghargaan diberi
kan kepada sosok yang di
anggap telah memberikan
kontribusi legal yang baik
kepada perusahaan maupun
negaranya.
President Director PHE,
Ign. Tenny Wibowo yang
hadir pada acara tersebut

bekerja lebih keras dan lebih
baik demi kebaikan PHE dan
Pertamina menjadi world
class company,” harapnya.
Sementara Senior Ma
nager Legal PHE Supri
yadi menambahkan peng
anugerahan tersebut me
rupakan wujud dari prestasi
terbaik atas kerja keras, kerja
cerdas, dedikasi, kedisiplinan
dan loyalitas serta nilai-nilai

terbaik lainnya yang berguna
bagi PHE, Pertamina, dan
bangsa. “Semoga prestasi
yang dic apai bisa diper
tahank an dan ditingk atkan
serta dapat memacu rekanrekan legal lainnya untuk
meningkatkan kinerja, prestasi
dan nilai-nilai pengabdian
terbaik bagi PHE dan Perta
mina,” harapnya.•PHE

Pertamina Algeria Genap Satu Tahun

ALGERIA – Pada 27 November 2014, Pertamina Algeria
genap berusia satu tahun. Syukuran sederhana dilakukan di
kantor Jakarta-Indonesia dan Algiers-Hassi-MLN, di Algeria.
Banyak milestone penting bagi unit bisnis Pertamina Algeria
dan Pertamina telah tercipta sebagai bukti nyata Pertamina
mendunia, yaitu menjadi operator untuk pertama kalinya pada
asset produksi mancanegara.
“Semoga upaya kita memberi manfaat untuk perusahaan,
negara, diri kita dan keluarga. Semoga Allah terus menjaga dan
membimbing kita menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang,”
demikian petikan sambutan Djoko Imanhardjo, President Direc
tor Pertamina Algeria, di Jakarta.
Hal senada disampaikan Eko Rukmono, Country Manager
Algeria dalam sambutan tasyakuran di Algeria.“Apa yang sudah
kita capai hendaknya menjadi penyemangat bagi kita semua
untuk terus memberikan yang lebih baik. Tantangan ke depan
tidaklah mudah namun bukan berarti kita tidak bisa. Apa yang
telah kita lalui bersama satu tahun ini membuktikan kita punya
kemampuan dan tahun 2015 kita harus makin baik,” ujarnya.

Foto : PERTAMINA ALGERIA

Foto : PEPC

Pekerja PHE Raih Penghargaan
In-House Counsel of Distinction

Segenap kegiatan untuk merayakannya diadakan di
lapangan MLN dan Hassi Base di Algeria. Di antaranya lomba
futsal, tenis meja, bilyar, kuis seputar Pertamina bagi pekerja
lokal Pertamina Algeria dan pengenalan budaya Indonesia
dengan dukungan dari KBRI Algeria.•SAS

Kick Off Ekspose Menanam PT Pertamina EP Sangatta Field
Sangatta – Pulau Borneo
yang dikenal sebagai
paru-paru dunia, salah
satu penyokong produksi
oksigen, fungsinya sekarang
mulai mengalami degradasi.
Kekayaan sumber daya alam
hayati di Kalimantan semakin
lama semakin menurun
akibat tindakan manusia yang
tidak bertanggung jawab.

Banyak hutan gundul akibat
adanya penebangan liar dan
pembakaran hutan untuk
membuka lahan. Untuk
mengembalikan kesadaran
masyarakat akan pentingnya
menjaga kelestarian hutan,
PT Pertamina EP selaku ketua
Organization Committee (OC)
menggagas dilaksanakannya
Kegiatan Ekspose Menanam

pada Rabu, 8 Oktober 2014.
Kick off program berke
lanjutan yang digelar di Balai
Resort Sangkima Kabupaten
Kutai Timur ini dibuka oleh
Legal & Relation Assistant
Manager Pertamina EP Sa
ngatta Field, Nanang Electra
A selaku Ketua Organization
Committee (OC). Acara di
had iri jajaran Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur, Ke
pala Desa Sangkima dan
Sangkima Lama, Balai Taman
Nasional Kutai, para anggota
Mitra, Kader Konservasi,
Manggala Agni dan Pramuka
Saka Wanabakti.
Selain membahas
mengenai upaya-upaya
dalam memulihkan fungsi
hutan dan melestarikan

keanekaragaman hayati
yang ada di dalamnya, juga
membicarakan tentang batas
kawasan Taman Nasional
Kutai yang berada di
Kabupaten Kutai Timur yang
seringkali kurang diketahui
oleh masyarakat luas,
Akibatnya, banyak kawasan
Taman Nasional Kutai yang
dikuasai dan diperjualbelikan

oleh masyarakat yang
berujung pada pembukaan
lahan secara sepihak.
Selain menggandeng Balai
Taman Nasional Kutai dan
pemerintah, juga mengajak
perusahaan di wilayah Sa
ngatta dan Bontang, seperti
PT PAMA, PT PKT, PT Badak
NGL, PT Surya Hutani dan PT
KPI sebagai mitra.•pputri
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Pemegang Bond Pertamina Site Visit
ke Banyu Urip

BLORA - Kabupaten Blora kini semakin

banyak memiliki potensi sumur minyak
yang produktif, setelah sebelumnya sumur
minyak yang ada di wilayah Blora mulai
diekplorasi oleh PT Pertamina EP Cepu Alas
Dara Kemuning (PEPC ADK) yakni di Sumur
Nglobo Timur (NGBT#01), kini untuk yang
berikutnya sumur NGBU#04 mulai dilakukan
re-entry untuk menambah produksi minyak
di tanah air.
Peresmian kegiatan re-entry sumur
NGBU#04 ini dilakukan oleh Bupati Blora
Djoko Nugroho bersama Komisaris PT.
Pertamina EP Cepu Bagus Sudaryanto &
Boyke Moekijat, serta Direktur PEPC ADK

investor yang masuk dalam

holders Day 2014, Pertamina

global bond. Kunjungan

sebagai perusahaan yang

ke proyek Banyu Urip, Bo

telah masuk dalam pasar

jonegoro dilakukan pada Se

obligasi sejak 2011 silam yak

lasa, (18/11).

ni dengan penerbitan bond

Dalam kunjungan ter

perusahaan, maka Pertamina

sebut, VP Investor Relations

sangat berkepentingan de

Pertamina Ahmad Herry

ngan peningkatan kualitas

mengatakan,

layanannya dari waktu ke

ke lapangan Banyu Urip ini

waktu. Hal ini untuk mem

merupakan upaya untuk me

berikan keyakinan terhadap

yakinkan investment bank

bondholder yang sudah mem

bahwa uang yang telah mereka

berikan kepercayaan kepada

percayakan digunakan untuk

Pertamina.

meningkatkan proyek-proyek

kunjungan

Kini, pelaksanaan bond

yang ada di Pertamina. “Kun

holders day memasuki tahun

jungan ini dilakukan agar

kedua. Melaui Fungsi Investor

bank mengetahui bahwa da

Relations yang menangani

nanya telah digunakan secara

Bondholders Day 2014, kali

riil,” ungkapnya di sela-sela

ini menunjuk PT. Pertamina

kunjungan ke Banyu Urip.

EP Cepu sebagai perusahaan

Di tempat yang sama,

Foto : PEPC

Komisaris PEPC
Resmikan Re-Entry
Sumur NGBT 04

B ANYU URIP - D al a m

yang dikunjungi oleh para

rangkaian kegiatan Bond

Project Executions-Deputy

alasan. Sebagai anak peru

Manager Banyu Urip PT.

sahaan yang dinilai cukup

Pertamina EP Cepu, Firman

strategis dan telah bekerja

Arif menjelaskan, kunjungan

sama dengan korporasi pa

ke Banyu Urip Projek EPC

pan atas dunia, PEPC sangat

1 ini dapat menjadi bukti

patut untuk dijadikan sebagi

bahwa pekerjaan yang telah

site visit bondholders.

dilaksanakan oleh PEPC dan

Turut hadir dalam kun

partner (Exxon Mobil Cepu)

jungan ini Pjs. Corporate Sec

berjalan dengan baik.

retary PT. PEPC, Toto Trian

Penunjukan PT. Pertamina

toro dan Manager Produksi

EP Cepu tentu bukan tanpa

PT. PEPC, Ahmad Zaidi.• PEPC

Perry Widyananda. Peresmian ditandai
dengan membunyikan sirine bertempat
di lokasi sumur NGBU#04, Desa Nglobo,
Kecamatan Jiken, Blora, Jawa Tengah, pada
Jumat (7/11).
Menurut Direktur PT Pertamina EP Cepu
ADK Perry Widyananda, di Wilayah Kerja ADK
ada lima sumur yang sudah ada sebelumnya
dan akan dilakukan re-rentry semuanya.
Kini baru dua sumur yang sudah dilakukan
re-entry. Re-entry dilakukan untuk menguji
nilai cadangan sumur. “Melihat dari letak
dan geografisnya, kami meyakini bahwa
sumur NGBU 04 ini memiliki hasil yang lebih
besar dari sumur lainya. Mudah-mudahan
tes produksinya bagus, kami akan segera
melaporkan ke SKK Migas supaya proses
komersialisasinya lebih cepat lagi,” tuturnya.
Usai meresmikan, Bupati Blora Djoko
Nugroho menyambut dengan antusias
perkembangan PEPC ADK ini. “Yang jelas
masyarakat semakin mendapat banyak
manfaat atas beroperasinya sumur ADK ini.
Mereka mendapat wawasan baru, dari tadinya
yang tidak tahu apa-apa kini menjadi paham.
Mereka juga semakin sejahtera dengan ada
nya aktifitas operasi ini,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Komisaris
PEPC, Bagus Sudaryanto mengharapkan,
re-entry ini berhasil dan dapat berakhir pada
produksi yang menggembirakan sehingga
memberi manfaat yang besar, baik pada
Pertamina, masyarakat maupun negara.
Usai melakukan peresmian, rombongan
menyempatkan turun ke lokasi sumur untuk
mengecek kondisi operasional.• PEPC

PDSI Jajaki Potensi Pasar Kawasan Asean
Bali – PT Pertamina Drilling
Service Indonesia (PDSI)
berniat untuk mengembang
kan sayap bisnisnya ke
kaw asan regional Asean.
Memanfaatkan momentum
forum ASCOPE National
Committee Chairpersons
Meeting ke - 78 di Patra Jasa
Resort & Villas Bali (26/11),
Direktur Utama PDSI, Faried
Rudiono mempresentasikan
c o m p a n y p ro f i l e P D S I
didepan delegasi Nation Oil
Company (NOC) se-Asean.
“Ini peluang yang baik
dalam forum perusahaanperusahaan migas negaranegara Asean,” ungkap Fa
ried ketika diwawancara
pasca presentasi.
Lebih lanjut Faried me
ngatakan bahwa PDSI
menyasar pasar Asean teru
tama untuk negara-negara
yang terkategori emerging
petroleum countries, di anta
ranya, Laos, Myanmar, dan
Kamboja. Negara-negara
tersebut termasuk penghasil
minyak namun NOC-nya
bel um mengembangkan
unit bisnis drilling service
sendiri. Oleh sebab itu,
peluang pasar yang cukup

potensial terbuka lebar
untu PDSI. “Kami optimis
dalam menyasar pasar
Asean tersebut, karena pro
duksi migas perusahaanperus ahaan di wilayah
Asean masih akan terus me
ningkat dan kebutuhan jasa
pemboran juga tentu akan
semakin tinggi,” tambah
Faried.
Pasca presentasi, de
legasi Kamboja langsung
menyatakan minatnya untuk
melanjutkan pembicaraan.
Hal tersebut, diwujudkan
dalam Meeting Bilateral
yang difasilitasi khusus
oleh panitia. “Kami sangat
tertarik dengan apa yang
baru saja disampaikan
PDSI. Kami ingin melakukan
pembicaraan lebih lanjut,”
tegas Cheap Sour, anggota
delegasi dari Kementerian
Pertambangan dan Energi
Kamboja.
Menurut Faried, pihaknya
akan terus menjaga ko
munikasi yang intensif de
ngan Kamboja sebagai salah
satu pasar strategis PDSI,”
ujar Faried. Namun, lebih
jauh Faried mengatakan
bahwa dari sisi agresifitas

Foto : DIT. HULU

Foto : PEPC

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

Direktur Utama PDSI Faried Rudiono mempresentasikan company profile didepan
delegasi NOC se-Asean.

investasi di luar negeri
PDSI masih terkendala
oleh ruang legalitas yang
diberikan persero. Sebab
hingga saat ini, PDSI
hanya diijinkan melakukan
pengembangan investasi di
luar negeri pada aktifitas
pengeboran produksi bukan
eksplorasi. Sementara
kegiatan pengusahaan
migas di Kamboja masih
dalam tahapan eksplorasi.
“Kami akan komunikasikan
hal ini kepada Upstream
Business Development
(UBD) untuk legalitas ti
dak hanya pengeboran ke
tika memasuki fase pro
duksi saja, tapi juga ada
kelonggaran untuk main
pad a tahapan eksplorasi.
Jika, legalitas itu sulit diubah

maka untuk sementara kami
akan memberikan pelatihan
pengeboran kepada calon
mitra dari Kamboja,” de
mikian ungkap Faried me
wartakan harapannya.
Selain itu, Lelin Eprianto,
Direktur Pemasaran dan
Pengembangan PDSI
menyatakan bahwa target
yang diinginkan PDSI dari
pasar luar negeri adalah
kontrak jangka panjang
antara 2 hingga 4 tahun.
Sementara dalam negeri,
sesuai ketentuan yang su
dah diputuskan, kontrak pe
ngeboran maksimal 2 tahun.
“Dengan kontrak jangka
panjang, optimalisai utilisasi
dan pengamanan rig bisa
kita lakukan secara optimal,”
pungkas Lelin.•DIT. HULU
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dudukan di Cilacap saat ini tengah berbenah.

Berbagai perubahan sedang dan telah
dilakukan. Semua elemen di Marine Region IV
harus bergerak bersama untuk menuju Marine
yang lebih baik. Hal tersebut diungkapkan
Marine Region IV Manager Umar Muhamad
pada saat membuka acara Ceramah Kese
hatan dan Psikologi Kerja, di Griya Patra pada
10 November 2014. Kegiatan ini terselenggara
atas kerja sama dengan Pertamina Hospital
Cilacap (PHC).
“Saya berharap setelah digelarnya ceramah
kesehatan ini pekerja dan mitra kerja Marine
dapat bekerja dengan aman dan nyaman serta
menghasilkan perubahan di lingkungan kerja
yang lebih baik, dari sisi perilaku maupun good
house keeping. Untuk memberi semangat
dalam menjaga kenyamanan di lingkungan
kerja akan dilakukan lomba good house
keeping antar kapal,” ujar Umar.
Ceramah kesehatan kali ini yang mengambil
tema “Dengan hidup sehat, tubuh kuat,
produktivitas meningkat, kerja selamat” di
ikuti oleh seluruh pekerja dan mitra kerja di
Marine Region IV. Sesi pertama diisi oleh
R. Tri Suryanto dari Occupational Health

Foto : WAHYU

CILACAP - Marine Region IV yang berke

Wahyudi, Aries Hamdani,
Wahyudi Akbar, Meidi Heru
Wahyudi, Aries Hamdani,
Erni D. Ginting, Primarini,
Rama Agung Prabowo,
Tata Mohamad Tavip, dan
Daniel Sitompul ditugaskan
secara terpisah ke enam
sekolah. Yaitu, sekolah so
bat bumi champion SMK
Neg eri 1 Pobolinggo dan
SMAN 2 Probolinggo, SDN
Suka Bumi 2, SMP Negeri
10 Probolinggo, SMAN 1
Probolinggo dan Madrasah
Aliyah Negeri 2.
Menurut Ernie D. Gin
ting, Pertamina Mengajar
merupakan program Perta
mina sebagai bentuk kepe
dulian dunia pendidikan.
“Prog ram ini memberikan
kesempatan kepada ka

Ernie D. Ginting sharing seputar Pertamina dan memotivasi para siswa untuk
fokus dan optimis dalam menggapai masa depan yang lebih baik.

m i , p e k e r j a P e r t am i n a ,
untuk melakukan sharing
mengenai Pertamina dan
energi. Termasuk memotivasi
agar tunas-tunas bangsa
memiliki gambaran riil dalam
menggapai masa depan yang
lebih baik,” jelasnya.
Untuk menunjang krea

tifitas serta menambah wa
wasan para siswa, banyak
kegiatan tambahan yang
dilakukan. Misalnya, pem
buatan batik, penanaman
mangrove, kesenian tari, pe
manfaatan limbah kertas,
memasak dan lain-lain.•WAHYU

Penarikan Undian Pertamax Bagi-bagi Hadiah Periode I
Semarang – Marketing Operation Region (MOR) IV
melakukan pengundian pemenang tahap I Program Pertamax
Bagi-bagi Hadiah sebagai wujud apresiasi kepada konsumen
loyal produk Pertamina di SPBU COCO Sultan Agung Semarang
(10/11). Penarikan undian ini merupakan bagian dari penarikan
hadiah yang dilakukan dalam tiga periode undian. Retail
Fuel Marketing Manager Widodo Budi Suprasto melakukan
penarikan undian untuk delapan rayon SPBU di wilayah Jawa
Tengah & DIY. Penarikan undian kali ini memperebutkan hadiah
paket liburan ke Karimun Jawa, tablet phone, kulkas, TV, tabung
Bright Gas, paket pelumas Fastron, maupun voucher Pertamax
series. Acara pengundian dihadiri oleh pihak kepolisian dan
notaris untuk verifikasi data.•MOR IV

Foto : MOR IV

Ceramah Kesehatan
untuk Pekerja
Marine Region IV

Probolinggo - Program
Pertamina Mengajar kembali
digelar. Bersamaan dengan
memperingati HUT ke-57,
kali ini kegiatan Pertamina
Mengajar didukung oleh Per
tamina Foundation. Beberapa
kota disambangi untuk ber
bagi pengalaman dengan
para siswa. Salah satunya ke
Probolinggo, Jawa Timur.
Selama dua hari (1718/11), para leaders yang
merupakan pekerja Pertamina
dari berbagai fungsi mela
kukan sharing dengan se
kolah-sekolah sobat bumi di
daerah tersebut.
Isa Antarikasa, Karyani
Sani, Nugroho Setyo Uto
mo, Windrian Kurniawan,
Syarifuddin Syahputra,
Wahyudi Akbar, Meidi Heru

Section Head HSE yang menyampaikan
materi kesehatan kerja. Disampaikannya
bahwa kesehatan di lingkungan kerja sangat
dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya
beban kerja, lingkungan, baik fisika, kimia
maupun biologi, ergonomik, psikologi, dan
kapasitas kerja.
“Kondisi house keeping yang kurang baik
juga merupakan faktor unsafe conditions se
hingga harus dijaga,” ujarnya. Selain hal diatas,
R. Tri Suryanto juga memaparkan mengenai
faktor bahaya bekerja di kapal dan bagaimana
menanganinya.
Sesi kedua diisi oleh Director Of PHC dr.
Sugeng Santoso yang menyampaikan materi
layanan kesehatan industrial dan dilanjutkan
dengan materi mengenai penyakit akibat kerja
yang disampaikan oleh ahli penyakit dalam dr.
Suwarto. Materi pada sesi terakhir mengenai
mengelola stress disampaikan oleh psikolog
Dhea Ayuningrum S.Psi dan ditutup dengan
sesi tanya jawab bersama.
Pekerja Marine sangat antusias mengikuti
kegiatan ini. Hal ini terlihat dari banyaknya
jumlah kehadiran peserta dan hangatnya sesi
tanya jawab.• RU IV

Commitment Day 2014 untuk
Downstream Business Customer
YOGYAKARTA - Sebagai
salah satu bentuk komit
men pada customer, Cor
p o r a t e S h a re d S e r v i c e
(CSS) sebagai penyedia
lay anan IT di Pertamina
dan anak perusahaan,
suks es menggelar acara
Commitment Day pada 7
November 2014, di Yog
yakarta. Acara ini diseleng
garakan sebagai wadah pen
capaian kesepakatan antara
CSS dan customer terkait
pen yelesaian permintaan
layanan CSS.
Commitment Day di
hadiri oleh 48 orang user
layanan CSS. Inti acara
diisi dengan penyampaian
status layanan CSS yang
telah diajukan oleh customer
melalui fungsi Business

Demand sampai dengan
bulan Oktober 2014. Setelah
diketahui status permintaan
tersebut, kemudian antara
CSS dan para customer
menyepakati prioritas pe
nyelesaian permintaan
layanan CSS, baik yang telah
diajukan maupun permintaan
yang diproyeksikan di ta
hun 2015 mendatang. Se
telah kesepakatan dic a
pai, acara ditutup den gan
penandatanganan kom it
men manajemen dalam pe
nyelesaian kebutuhan la
yanan CSS yang telah di
sepakati tersebut.
Vice President Business
Demand, Lukito Suwarno,
m e n y a m p a i k a n e k s 
pektasinya melalui Commit
ment Day. “Harapannya

Foto : CSS

Foto : RU IV

Pertamina Mengajar di Probolinggo

14

agar Commitment Day bisa
menjadi moment of truth
dimana Business Demand
dapat menjadi gerbang
awal dari setiap permintaan
request yang masuk ke
CSS, lebih dekat dengan
customer, dan mengetahui
kebutuhan customer yang
dapat di-support oleh CSS.
Adanya kesepakatan

yang tertuang dalam ko
mitm
 en manajamen ini
merujuk pada salah satu
tata nilai 6C, yaitu Customer
Focus. Customer Focus di
maknai dengan harus se
lalu berorientasi pada ke
pentingan pelanggan dan
berkomitmen untuk mem
berikan pelayanan terbaik
kepada customer.•CSS
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Pertamina Open Bantu PBSI
Cari Bibit Segar Berprestasi

Anggi Maharani (SKO Ragunan) dan Erlin Rusmawati (Tangkas) menjadi pemenang
ganda taruna putri dalam turnamen Pertamina Open. Mereka berhak mendapatkan
dana pembinaan sebesar Rp 7 juta.

tema HUT ke-57 Pertamina,
“Inspirasi Indonesia Mendu
nia”.
“Penyelenggaraan ke
juaraan ini diharapkan bisa
menjadi tolok ukur kemam
puan setiap peserta serta
pengembangan para atlit bulu
tangkis nasional. Ke depannya
diharapkan bisa melahirkan
bibit-bibit baru pebulutangkis
yang dapat mengharumkan
nam a Indonesia di kancah
internasional,” ucap Andrea
Nusa, dalam jumpa pers,
pada (1/12) di Gedung Utama
Pertamina.
Kepala Bidang Pengem
bangan PBSI, Basri Yusuf

mengatakan, pihaknya merasa
senang dan menyambut baik
adanya Pertamina Open.
Basri berharap adanya ke
juaraa n ini membantu me
mantau pemain-pemain
berb akat yang kelak bisa
menyumbangkan nama baik
untuk bangsa dan negara.
“Dukungan dari Pertamina
ini turut serta mendukung
prog ram PBSI, untuk me
ngembalikan supremasi bu
lutangkis Indonesia. Tanpa
adanya turnamen, kita kurang
term onitor. Semoga du
kungan ini akan bertambah di
tingkat nasional,” ucap Basri
Yusuf.•SAHRUL

KUNINGAN – Bataliyon Arhanudse 14
Cirebon dipercaya oleh RU VI Balongan
untuk melatih dan membentuk mental,
jiwa kejuangan dan kewiraan bagi 81
calon pekerja Pertamina melalui Program
Bimbingan Kerja Juru Teknis (BKJT) yang
akan mengisi jabatan Operator di kilang
RU VI Balongan.
Penutupan Diklat Bintal ini berlangsung
Minggu (19/10) di Taman Wisata Singkup,
Cipaniis - Kuningan. Pada kesempatan
tersebut turut hadir Danyon Arhanudse
14 Cirebon Letkol Sudrajat dan GM RU
VI Balongan Yulian Dekri, Man HR Area
Bisnis Partner Suprapno beserta staf HR.
Pada kesempatan tersebut, Let
kol Sudradjat menekankan, kunci ke
berhasilan pekerjaan dilandasi disiplin
yang tinggi yang tertanam dalam diri
masing-masing individu.
Sudrajat mengingatkan agar peserta
BKJT senantiasa meningkatkan keimanan
dan ketakwaan kepada Allah, mengambil
hal positif selama mengikuti program Bina
Mental BKJT sebagai bekal untuk dapat
dilaksanakan dan diterapkan dalam meniti

Foto : RU VI

Bina Mental Diharapkan Ciptakan Pekerja
Disiplin dan Beretika

Foto : PRIYO

Jakarta – Pertamina kem
bali menggelar kejuaraan
b u l ut a n g k i s “ P e r t a m i n a
Open” yang ke-8 kalinya,
mulai 1-6 Desember 2014, di
Hall Bulutangkis Asia Afrika,
Jakarta. Memperebutkan total
hadiah Rp 350 juta, diikuti oleh
ratusan peserta dari berbagai
klub dan empat negara.
Ketua Panitia Penye
lenggara Pertamina Open
2015, Andrea Nusa menu
turkan sebanyak 856 orang
peserta dari 93 klub dan
emp at negara, yakni In
donesia, Hongkong, Australia,
dan Kanada, unjuk gigi di
kompetisi tahunan ini. Ada
empat kategori yang ditan
dingkan yaitu Dewasa, Taruna,
Remaja, dan Veteran yang
khusus diikuti oleh pekerja
Pertamina, minimal usia 35
tahun.
Selain sebagai rangkaian
perayaan ulang tahun Perta
mina, kejuaraan ini juga
menjadi agenda resmi PB
PBSI. Bulutangkis dipilih
karena menjadi salah satu
cabang olahraga yang
mampu berprestasi di level
internasional, senada dengan

15

karier serta tetap menjalin komunikasi yang
positif diantara sesama peserta dan istruktur
dimanapun ditugaskan.
Sementara Yulian Dekri mengharapkan
diklat ini dapat meningkatkan jiwa
kedisiplinan peserta BKJT. “Ini adalah
moment yang tepat bagi peserta program
untuk dapat melaksanakan tugas-tugas
dan menyumbangkan prestasi terbaik untuk
perusahaan di masa depan,”kata Yulian.
Peserta BKJT Tahun 2014 akan me
nempuh pendidikan selama 6 bulan sejak 2
Oktober 2014. Diharapkan setelah melalui
pelatihan akan membentuk jiwa yang penuh
disiplin, menjaga sopan santun dan etika,
saling menghormati dan menaati peraturan
perusahaan.•Bach05

SEMARANG - Pertamina se
lalu berkomitmen mendasari
setiap aktivitas perusahaan
dengan Pedoman Perilaku
6C. Clean menjadi salah satu
pedoman perilaku Pertamina
yang menjadi landasan per
usahaan untuk patuh pada
ketentuan hukum dan stan
dar etika tertinggi sebagai
organisasi yang bersih
dari pihak manapun, baik
di kegiatan bisnis maupun
operasionalnya. Hal itulah
yang mendasari kegiatan
Sosialisasi GCG - Fraud
Awaren ess, pada 25 Sep
tember 2014.
Kegiatan yang diadakan di
Ruang Serba Guna Gedung
MOR IV tersebut, dihadiri oleh
seluruh pekerja MOR IV. Tim
Fraud Investigation, Satuan
Pengawas Internal Pertamina
menjadi pembicara materi

Foto : MOR IV

Sosialisasi Fraud Awareness
untuk Pekerja MOR IV

Fraud Awareness dengan
harapan peserta yang hadir
mendapatkan penjelasan
secara komprehensif me
ngenai aktivitas pekerjaan
yang rawan akan tindakan
fraud.
GM MOR IV Subagjo Hari
Moeljanto menyampaikan,
k e g i a t a n i n i me r u p a k a n
komitmen Pertamina me
wujudkan pekerja yang pro

fesional dalam mencapai
Good Corporate Governance
yang lebih baik.
“Semoga para peserta
mampu menyerap sebanyak
mungkin inform asi terbaru
men genai kebijakan GCG
di Pertamina sebagai bekal
dalam bertindak agar terhindar
dari hal-hal yang merugikan
diri sendiri dan perusahaan,”
ujar Subagjo.•MOR IV
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Jakarta – Pertamina terus berkomitmen untuk memperluas jaringan bisnis hulunya demi memenuhi
kebutuhan rakyat Indonesia akan sumber energi yang terus meningkat. Sadar akan jumlah cadangan di
Indonesia yang semakin menipis, sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak
di bidang Industri Minyak dan Gas (Migas) serta Energi Baru dan Terbarukan, Pertamina secara agresif
terus memburu ladang-ladang baru hingga ke mancanegara. Salah satu kesuksesan Pertamina dalam
mengembangkan bisnis hulunya di luar negeri dipetik melalui Pertamina Algeria EP/COPAL.
“Setelah melalui jalan yang panjang, akhirnya pada 27 November 2013 Pertamina berhasil mengambil
alih 100 persen saham Conoco Philips Algeria Ltd (COPAL) di Blok 405a dari pemilik sebelumnya Burlington
Resources International Holdings LLC, salah satu anak perusahaan Conoco Philips International,” ungkap
Djoko N. Imanhardjo, Presiden Direktur Pertamina EP Algeria atau lebih dikenal dengan sebutan COPAL,
pada (4/12).
Dalam wilayah kerja migas, Blok 405a memiliki tiga lapangan produksi, yaitu Menzel Lejmet North
(MLN) dengan total produksi berkisar antara 16 sampai18 ribu barel per hari (BOPD) yang dioperatori sendiri
oleh Pertamina, Ourhoud (OHD) yang mampu berproduksi 120 ribu bopd, dan El Merk (EMK) dengan
produksi 31 ribu bopd. Saat ini total net produksi minyak COPAL sebesar gross 21.110 BOPD. “Yang
harus diingat, ini adalah angka net to share, Pertamina memiliki saham sebesar 65 persen di Lapangan
MLN, 3,73 persen di Lapangan OHD, dan 16,9 persen di Lapangan EMK,” jelas Djoko mengingatkan.
Lebih jauh Djoko mengungkapkan bahwa hingga saat ini lifting minyak produksi COPAL telah di
kapalkan sebanyak 5 kali dengan durasi waktu setiap 2 bulan sebanyak 400 ribu barel per pengiriman.
Meski demikian, tidak semua minyak mentah tersebut masuk ke Indonesia, sebagian dijual ke Eropa.
“Seperti yang kita ketahui kebutuhan impor minyak Indonesia saat ini rata-rata mencapai 800 ribu BOPD
per hari, itu artinya kami sudah memberikan kontribusi kepada Negara sekitar satu hari impor minyak
mentah dari 2 kali pengiriman,” tutur Djoko menjelaskan sumbangan COPAL bagi kemandirian energi
nasional.
Menurut Djoko, banyak hal yang bisa dilakukan dari sisi engineering untuk meningkatkan produksi di
Lapangn MLN, salah satunya melakukan work over di 7 sumur existing plus 2 sumur pindah lapisan untuk
mendukung kegiatan pengeboran Phase IV yang akan mulai di tahun depan.
Lewat kebijakan ini, pada waktunya diharapkan bisa meningkatkan produksi
sekitar 3.000 sampai 4.000 BOPD, melalui upaya berbagai rekayasa engineering
tanpa harus menambah investasi, dan diharapkan biaya-biaya operasi dapat
ditekan. “Kami sedang menyusun reservoir development plan (RDP), tentu
dengan mengikuti semua aturan perizinan yang ada dan cukup rumit. Kami
berharap setelah perizinan disetujui semuanya akan lebih mudah,” imbuh Djoko.
Di samping lapangan MLN yang dikelola sendiri, Pertamina Algeria juga
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Sumur produksi lokasi MLNW-8, Lapangan Menzel Lejmet North, Wilayah Gurun Sahara, Pertamina EP Algeria.

Foto : DIT. HULU

Memburu Produksi Hingga ke Gurun Sahara
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memiliki share di kedua lapangan lain, yakni Lapangan OHD dan EMK. “Pertamina mendapatkan
banyak nilai positif dari akuisisi ini, contoh Lapangan OHD merupakan lapangan terbesar didunia yang
menggunakan metode water alternating gas (WAG). Dengan kata lain lapangan ini menerapkan flooding
air dan gas secara bergantian untuk kegiatan enhanced oil recovery (EOR). Seperti diketahui, kegiatan
EOR menjadi salah satu focus utama Pertamina dalam usahanya meningkatkan produksi, dan ini bisa
menjadi contoh sempurna dalam menerapkan metode WAG di ladang-ladang minyak di Indonesia.
Blok 405a berada di kawasan Gurun Sahara, sekitar 1.000 Km tenggara Algiers, ibu kota Algeria.
Lokasi tersebut tak jauh dari segitiga perbatasan Algeria dengan wilayah Libya di sebelah timur dan Tunisia
di sisi selatan. Pertamina akan menjadikian Algeria seperti Sudan bagi Petronas, oleh karenanya Djoko
berjanji untuk terus mengembangkan bisnis ini, serta terus menambah lapangan lainnya karena peluang
untuk itu sangatlah besar. Dari segi cadangan terbukti dengan angka 12 BBO dan 159 TCF, Algeria
merupakan negara nomor 3 pemilik cadangan terbesar di Afrika setelah Libya dan Nigeria. Dengan reserve
to production 16 tahun untuk minyak dan 22 tahun untuk gas, jelas Algeria masih sangat menjanjikan.
“Apalagi masih ada 25 persen area yang masih perawan, belum tersentuh kegiatan eksplorasi sama
sekali, terutama di daerah selatan dan barat Algeria,” ungkap Djoko mengakhiri perbincangan.•DIT.HULU

J a k a rta – P e r t a m i n a
optimis masuk dalam Top
50 Fortune Global apabila
pengelolaan Blok Mahakam
dis erahkan kepada Perta
mina. Hal tersebut diutarakan
Komisaris Utama Pertamina
Sugiharto di hadapan peserta
Pertamina Energy Outlook
2015, pada (3/12).
Sugiharto menyatakan
Pertamina siap jika dipercaya
mengelola Blok yang saat
ini masih dikelola oleh Total
E&P Indonesie. Pertamina
memang telah lama meng
incar pengelolaan blok minyak
yang telah 50 tahun dikuasai
Total E&P.
“Jika Blok Mahakam
dipercayakan kepada Perta
mina, maka laba perseroan
akan meningkat, seh ingga
memiliki dana leb ih untuk
meningkatkan pen gelolaan
energi,” ujarnya.
Hal tersebut sejalan de
ngan ucapan Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetijpto saat
membuka acara yang digelar
selama dua hari di Ritz Carlton
Conference tersebut.
“Kami berharap dapat

mewujudkan Pertamina men
jadi perusahaan energi ber
kebangsaan sekaligus men
jadi key player di nasional dan
internasional,” ucap Dwi.
Dwi mengaku sudah
mem ulai langkah dengan
membuat roadmap di 2015
yang kelak akan menjadi jem
batan bagi Pertamina demi
mewujudkan mimpi besar
dan aspirasi ASEAN. “Hal
tersebut untuk menjawab
tantangan terkait persediaan
energi Indonesia. Sebab, ke
tergantungan masyarakat
terhadap energi menjadi pe
kerjaan besar Pertamina di
tengah harga minyak yang
turun,” ujarnya. Ia berharap
dapat menyalurkan ide yang
baru untuk penyediaan energi
di Indonesia.
Sementara Direktur Mar
keting & Retail Pertamina, Ah
mad Bambang mengatakan,
kini Pertamina tengah fokus
dalam men ingkatkan pro
duksi migas yang berasal
dari luar negeri. Pertamina
siap menyokong prog ram
ket ahanan energ i yang di
amanatkan Pemerintah. Salah

satunya den gan berburu
minyak hingga ke luar negeri.
Hal tersebut menurutnya
demi penyediaan crude,
men-support pemerintah
terkait energy security. Fo
kus peningkatan produksi
bisa dicapai juga dengan
menggarapnya dari negara
lain. Fokus Pertamina meng
akuisisi lapangan minyak di
luar negeri menjadi salah
satu cara untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri.
“Fokus Pertamina di
alihkan dengan melakukan
akuisisi lapangan yang pro
duksi di luar negeri menambah
suplai nasional, lapangannya
sudah dibeli. Kondisi ini yang
kita tempuh,” tuturnya.
Ini merupakan tahun ke
dua Pertamina mengadakan
“Pertamina Energy Outlook
2015” demi mengidentifikasi
berbagai permasalahan ener
gi nasional, dengan meng
hadirkan para pakar dan pe
main energi internasional.
Dengan demikian, ke de
pannya Pertamina mampu
menjadi pemain kunci di sek
tor migas.

Foto : WAHYU

Pertamina Optimis Masuk Top 50 Fortune Global

Komisaris Utama Pertamina Sugiharto optimis Pertamina mampu masuk dalam Top 50 Fortune Global saat berbicara di
hadapan peserta Pertamina Energy Outlook 2015 sebagai keynote speaker, pada (3/12).

Berbagai masalah terkait
sektor migas dan energi
dib ahas di forum itu. Ter
leb ih menghadapi kondisi
pasar minyak global yang
fluktuatif, termasuk prospek
sektor migas dan ketahanan
energi Indonesia. Termasuk
beberapa topik seperti ma
salah energi global hingga
regulasi untuk ketahanan
energi dibahas secara men
detail dan interaktif.
Selain dihadiri oleh jajaran

Direksi Pertamina dan anak
perusahaan, Pertamina juga
menghadirkan para pakar dan
pelaku di sektor energi, seperti
Presiden Facts Global Energy
Jeff Brown, Senior Energi
Analyst the International
Energy Agency Amos Brom
head, Vice President NGV
Marketing Department PTT
Publict Ltd Thailand Pun
nachai Fookratul, President
of New Zealand Geothermal
Association Brian Carey, dan

Chief Economist and Ma
naging Director Institute of
Energy Economist, Japan.
Dari dalam negeri, Direktur
Eksekutif Reforminer Institute
Pri Agung Rakhmanto, Ke
pala Pengendali Kinerja Ke
menterian ESDM Widhyawan
Prawiraatmadja, Direktur
Pertamina, Ahmad Bambang
dan Yenni Andayani, Anggota
Dewan Energi Nasional Tumi
ran, Pakar Ekonomi dan Energi
Darmawan Prasodjo.•SAHRUL
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HUT

Pekerja Pertamina dengan khidmat dan penuh semangat menyanyikan lagu Mars Pertamina saat memperingati HUT ke-57 Pertamina di Lantai M Kantor Pusat Pertamina.

Fokus pada Tantangan
Bisnis ke Depan
Foto : Adityo

“P

harus lima fokus pada tantangan bisnis. Yakni investasi hulu

sambutannya pada perayaan HUT ke-57 Pertamina di Lantai M Gedung Utama,

adalah masalah GCG dan transparansi.

ertamina tidak bisa dibandingkan dengan BUMN yang lain, yang tentu

saja berbeda dari industri yang dikelolanya. Kita harus membandingkan
diri kita dengan industri-industri yang sejenis di kawasan ini. Di situ kita

akan belajar banyak, dan akan menjadi titik tolak arah kita menuju ke depan.”

Demikian dikatakan oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dalam

Rabu (10/12). Perayaan berlangsung cukup sederhana dibandingkan perayaan HUT

Dalam sambutannya Dwi berharap di usia Pertamina yang ke-57 seluruh pekerja
diharapkan bisa

memberikan return lebih baik kepada perusahaan, efisiensi di pengolahan dengan
melakukan upgrading kilang, fokus pada pengembangan storage BBM, bisnis LNG

dan gas, petrokimia, bisnis retail agar mampu bersaing, dan yang tak kalah pentingnya
Pada point terakhir, Dwi menggarisbawahi agar Pertamina mengambil langkah-

sebelumnya.

langkah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, termasuk dalam hal sense of

Sugiharto, Anggota Dewan Komisaris, mantan Direksi Pertamina Ari Soemarno, M.

tetapi menjadi tantangan kita untuk membangun sense of crisis agar tidak menjadi

Hadir dalam perayaan tersebut jajaran Direksi Pertamina, Komisaris Utama

Afdal Bahaudin, Andri T. Hidayat dan Luhur Budi Djatmiko.

crisis yang lebih baik. “Kita tahu bahwa kesejahteraan pekerja Pertamina sangat baik,
lengah dalam merespon segala perubahan di luar sana, ”jelasnya.•URIP/DSU

HUT

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) men
jalin kerja sama dengan tiga perusahaan
minyak dan gas global terkemuka dalam
pe
ningkatan kapasitas dan upgrade
lima kilang terpilih di Indonesia melalui
konsep Refining Development Master Plan
(RDMP).
Penandatanganan MoU dilakukan
secara langsung oleh Direktur Pengolahan
Pertamina, Rachmad Hardadi dan perwa
kilan dari tiga partner strategis, yakni
Ibrahim Al Buainain, President Aramco Asi,
Michio Ikeda, Executive Vice President
JX Nippon Oil & Energy Corporation,
serta Liao Xudong, General Manager of
Sinopec (Asia Tenggara) Pte. Ltd. Acara
penandatanganan disaksikan oleh Direktur
Utama Pertamina Dwi Soetjipto.
RDMP merupakan suatu langkah untuk
memastikan Indonesia memiliki kapasitas
pengolahan yang cukup untuk memenuhi
permintaan produk bahan bakar dan
petrokimia dalam negeri yang terus ber
tumbuh. Partner strategis juga akan
mendapat akses ke pasar Indonesia yang
berkembang pesat.
Ekspansi dan upgrade kilang-kilang
tersebut diperkirakan memerlukan inves
tasi yang signifikan, yaitu $25 miliar

selama sepuluh tahun ke depan. Kendati
demikian, upaya peningkatan kilang men
jadi salah satu langkah inisiatif Pertamina
untuk menjamin keamanan energi jangka
panjang Indonesia.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soe
tjipto menyatakan, terdapat potensi un
tuk meningkatkan hasil produksi ba
han
bakar utama dan kapasitas unit pengo
lahan minyak mentah dari 820.000 barel
per hari (bph) menjadi 1.680 juta bph.
Proyek tersebut diharapkan dapat me
lipatgandakan kapasitas produksi kilang
sekaligus turut menjaga lingkungan mela
lui produksi bahan bakar pada Euro IV.
“Dengan demikian diharapkan bisa
me
menuhi kekurangan yang sekarang
ada. Diperkirakan proyek ini selesai empat
tahun ke depan, juga ada pertumbuhan
yang cepat,” ucapnya saat konferensi pers
di Kantor Pusat Pertamina, Rabu (10/12).
Senada dengan hal tersebut, Rahmad
Hardadi mengaku, kesepakatan ini dila
ku
kan dalam rangka membangun infra
struktur kilang. Dengan begitu Rahmad
berharap kerja sama antar negara yang
terjalin dapat berlangsung dengan cepat
dan simultan. “Kesepakatan ini merupakan
komitmen yang kuat agar kita bisa mandiri

Foto : Priyo

Upgrade Lima Kilang, Pertamina Tandatangani MoU
dengan Tiga Mitra Strategis

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetijpto memberikan keterangan pers setelah Pertamina melakukan penandatanganan
dengan tigas perusahaan migas global terkemuka dalam peningkatan kapasitas dan upragde lima kilang terpilih di
Indonesia melalui konsep Refining Development Master Plan (RDMP).

dan berdaulat di bidang energi,” tutupnya.
MoU kemitraan strategis RDMP meru
pakan puncak dari proses pencarian part
ner yang berlangsung cukup lama. Selama
satu tahun Pertamina telah melakukan
roadshow dalam upaya mencari caloncalon mitra strategis dan telah menerima

kunjungan dari para calon mitra ke be
berapa kilang Pertamina. Sekitar 400
peru
sahaan dipertimbangkan selama
pro
ses penyeleksian sebelum Pertamina
memilih partner tersebut berdasarkan kri
teria keuangan, operasional dan evaluasi
strategis.•EGHA

Pertamina Awards,
Apresiasi Bagi Sosok Inspiratif

Foto : KUNTORO

Foto : ADITYO

Tradisi penganugerahan Pertamina Awards
kembali digelar pada rangkaian acara HUT ke57 Pertamina. Memasuki tahun kedua, anugerah
Pertamina Awards diberikan kepada sosok inspiratif
bagi masyarakat sekitar yang merupakan para pe
nerima manfaat program tanggung jawab sosial
dan lingkungan.
Pertamina Awards diberikan kepada sosok
inspiratif dalam dua kategori. Yakni Kategori Sobat
Bumi dan Riset Sobat Bumi. Total peserta yang
memasukkan aplikasi sebanyak 35 nominator, di
mana setelah melalui tahap seleksi terpilih 17
finalis.
Pada penjurian tahap ke-2, para finalis me
maparkan program yang telah mereka jalankan
selama ini, di hadapan dewan juri yang melibatkan
fungsi CSR, SME & SR Partenrship Program, Pertamina Foundation,
Brand Management, Media dan Internal Communication.
“Semua finalis mempresentasikan kinerjanya dalam
mendorong kemajuan dan kemandirian warga sekitar dengan
begitu bagusnya, sehingga kami tim juri harus bekerja keras dan
lebih detil memberikan penilaian kepada para finalis tersebut,”
ujar Manager CSR Pertamina Ifki Sukarya.
Dari 17 finalis, Pertamina Awards akhirnya diberikan kepada 7
pemenang, yang meliputi 4 pemenang untuk kategori Pertamina
Sobat Bumi dan 3 pemenang untuk kategiori Riset Sobat Bumi.•DSU

pemenang Pertamina Awards 2014
Kategori Pertamina Sobat Bumi
·
·
·
·

YOGIANA MANURUNG 	PROGRAM : PERTAMINA SEHAT
TJITJIH RUKAESIH 	PROGRAM : PERTAMINA CERDAS
SULASTRI NINGSIH 	PROGRAM : PERTAMINA BERDIKARI
MAHJULAN 		PROGRAM : PERTAMINA HIJAU

Kategori Riset Sobat Bumi
·
·
·

Dr. Ir. Budi Leksono, M.P 			
kategori : sustainable production consumption
Dr.Ir.Syafrullah,M.P
kategori : konservasi
Himawan Tri Bayu Murti Petrus, S.T.,M.E., D.Eng
kategori : Energi Baru Terbarukan

BBM Non Subsidi
dalam Kemasan
Fungsi Fuel Retail & Marketing
Pertamina memamerkan salah satu produk
unggulannya BBM non subsidi yang
dikemas dalam kaleng dan jerigen. Jenis
produk yang dikemas yaitu Bio Pertamax,
Bio Solar, Pertamax, Pertamax Plus,
Pertamina Dex, dan Pertamax Racing.
BBM tersebut dikemas dalam kaleng beru
kuran 1 liter, 2 liter, 5 liter, dan 10 liter. Di
booth tersebut, Fuel Retail & Marketing
juga memberikan penawaran promo bagi
para pengunjung yang membeli voucher
BBM Non Subsidi senilai Rp 200.000 akan
mendapat hadiah menarik.•IRLI

Jakarta - Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto mengatakan pentingnya
mengubah mindset untuk menjadikan pe
ngembangan riset dan teknologi (research
and development) sebagai driven ke
depan untuk bisa bersaing dengan kom
petitor.
“Ini adalah tantangan bagi kita se
mua untuk menjadikan researh and deve
lopment sebagai driven ke depan atau
hanya sebagai suporter,” ungkapnya saat
mengunjungi booth Fungsi Research and
Development, Pertamina, Rabu (10/12).
Hal tersebut menurutnya terkait de
ngan visi Pertamina mengembangkan ri
set dan teknologi. Ia mengajak seluruh
jajaran untuk berpacu cepat dengan para
pesaing. “Siapa yang duluan menemukan
teknologi, maka dia akan memimpin,”
katanya.
Menurutnya kinerja suatu perusahaan
baik di hari ini atau masa lalu karena

produktivitas dan efisiensi. Tapi apabila
ingin tahu gambaran perusahaan di masa
depan, dapat dilihat dari bagaimana
perusahaan ini memperhatikan research
and development.
Dwi berharap di masa depan bisa
mengembangkan engineering center of
research, karena dinamika energi yang
terus bergulir. “Kalau perlu potensipotensi energi alternatif di Indonesia, kita
yang akan tampil duluan,” ucap Dwi.
Usai mengunjungi booth R&D, Dwi
juga berkesempatan melakukan test drive
mobil ramah lingkungann serta meninjau
berbagai inovasi besutan Fungsi R&D,
Direktorat Pengolahan.
Adapun beberapa inovasi yang di
tampilkan seperti Solar Emulsi yang ber
tujuan unuk mengurangi fosil fuel hingga
50%. Hydrotreated Biodiesel dari bahan
baku nabati seperti CPO, algae oil yang
menggantikan fossil fuel sampai dengan

Foto : KUNTORO

Mau R & D, Jadi “Driven” atau hanya jadi Supporter?

100%, setara Euro-5, high performance,
tidak mengandung sulfur, emisi gas
buang kecil (SOx). Hydrogen yang berasal
dari konversi air, dicampur Bioethanol

atau bensin pada sepeda motor,
mengurangi penggunaan fossil fuel
dan meningkatkan jarak tempuh se
jauh 4 sd 10km/liter.•Sahrul - Satwiko Vito

Waris

Efisien dengan Kantong Aspal Pertamina

Membawa penghematan, mo
bil tangki ini menggunakan bahan
bakar alternatif non bensin, yakni
gas. Bahan bakarnya di kapalkan
dari Bontang ke Balikpapan. Di
Balikpapan, penggunaanya su
dah dimulai secara resmi, dan
membawa berkah peng
hematan
yang cukup bagus. Rencananya
akan diimplemantasikan di Ja
karta, seraya menunggu kebijak
an yang men
dukung dari pe
SAHRUL
merintah.•

mendukung pembangunan jalan di
daerah terpencil dengan semangat
gerakan Kebangkitan Desa Mandiri.
Pemasaran aspal kantong ini
dilakukan oleh anak perusahaan
Pertamina, Patra Trading.
Dikatakan oleh Manager Operasi
II Patra Trading, Nanang Hariadi
bahwa
Infrastruktur
penunjang
pengantongan aspal Pertamina ini
menggunakan Mobile Bagging Unit
(Unit Pengantongan Bergerak) sebagai
peralatan penunjang untuk mengantong
kan aspal curah menjadi aspal kantong.
“Kemasan kantong aspal yang kita

pasarkan berukuran 25 kg dan 50 kg.
Pemasaran awal dilakukan di kota Medan
bagi pengaspalan jalan-jalan kecil,” ujar
Nanang.•IRLI

JOY COOK, Gas Premium Pertamina
JAKARTA – Bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Pertamina ke-57,
Rabu (10/12) Pertamina memperkenalkan produk terbarunya “JOY COOK” yaitu
tabung gas premium produksi Pertamina yang dirancang dengan design menarik,
aman dan hemat. Produk ini dipamerkan disalah satu booth inovasi Pertamina
supaya lebih dikenal banyak orang dengan keunggulan-keunggulan Joy Cook jika
dibandingkan dengan produk LPG yang ada saat ini. Untuk sementara produk ini
hanya tersedia di wilayah Kemang Pratama Bekasi dan sekitarnya dan tidak menutup kemungkinan pemasaran produk ini akan dikembangkan ke wilayah lainnya.•IRLI

Foto : KUNTORO

Hemat
Tanpa Bensin

JAKARTA – Aspal biasanya selalu
ditempatkan dalam suatu tong atau drum
yang terbuat dari besi. Tapi kini Pertamina
menyediakan fitur teknologi baru Unit
Pengantongan Aspal Bergerak (Mobile
Asphalt Bagging Unit).
Pengantongan aspal ini sebagai
upaya Petrochemical Trading BU untuk
meningkatkan
profitabilitas
melaui
pelayanan operasional secara excellent
dan efisien serta agar lebih dicintai
oleh segenap rakyat Indonesia melaui
penggalakan pemakaian produk-produk
buatan dalam negeri dan sebagai
salah satu terobosan Pertamina guna

Foto : KUNTORO

JAKARTA – Sebagai komitmen Pertamina dalam upaya mendukung konversi Bahan
Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG), Pertamina memiliki produk Envogas
sebagai pengganti merk dari BBG. Envogas dikenal sebagai bahan bakar yang ramah
lingkungan. Aman dan efisien. Pertamina Envogas telah terbangun infrastruktur SPBG di
wilayah Jakarta, Surabaya, Palembang, Balikpapan dan tersedia sejumlah mother station,
daughter station, SPBG online dan 7 MRU (Mobile Refueling Unit). Saat ini layanan Envogas
juga bisa diakses secara online dengan download aplikasi Pertamina Envogas. Berbagai
informasi mengenai Envogas bisa dilihat melalui aplikasi tersebut untuk mempermudah
konsumen melakukan pengisian ulang, serta petunjuk lokasi SPBG terdekat.•IRLI
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Aplikasi Layanan Pertamina Envogas

SEMARAK

PERINGKAT PROPER 2014

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN

Sahrudin disambut anggota Pertamina runners setelah
lari sejauh 57 km mengelilingi Monas dalam rangka
memperingati HUT ke-57 Pertamina. Sahrudin yang
merupakan pelari dari Pertamina Lubricants menyelesaikan
target marathon dari pukul 6.00 s.d 14 00 WIB didampingi
anggota Pertamina runners lainnya secara bergantian.

HUT

Komisaris Utama Pertamina Sugiharto didampingi anggota
Dewan Komisaris lainnya Nurdin Zainal dan Susilo Siswoutomo,
menyerahkan secara simbolis buku perjalanan Transformasi
Menuju World Class Energy Company, yang memamparkan
keterlibatan Dewan Komisaris dalam mengawal perjalanan
bisnis Pertamina.

Jajaran Direksi memberikan potongan
tumpeng syukuran HUT Pertamina ke-57
kepada dua pekerja muda Pertamina.

Direktur PIMR Pertamina periode 2011 –
2014, M. Afdal Bahaudin menyerahkan buku
“Perjalanan Pertamina Menuju Asian Energy
Champion’ kepada Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto.

Perjalanan panjang Pertamina menuju
World Class Energy Company yang
digambarkan para penari dari EKI Dance,
memberi warna tersendiri pada puncak
acara HUT ke-57 Pertamina.

Butet Kartaradjasa tampil bermonolog
dalam puncak acara HUT Pertamina
ke-57. Refleksi prestasi dan kritik
membangun bagi Pertamina dikemas
apik dengan gaya khasnya.

Perwakilan dari unit bisnis dan Anak
Perusahaan peraih Proper Emas
dan Hijau menerima penghargaan
dari Direktur Utama Pertamian Dwi
Seotjipto.

Pembukaan Bright store di Lobi Gedung Utama
Pertamina.
Foto-foto : Kuntoro, Priyo, Wahyu, Adityo

