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Penerapan kepatuhan akan Good Corporate Governance
(GCG) akan mendorong pertumbuhan bisnis berkesinambungan
bagi perusahaan. Dalam industri pasar modal, GCG berkontribusi
positif terhadap tumbuhnya harga saham perusahaan. Lihat saja
kinerja saham perusahaan internasional Royal Dutch Shell PLC
dan Wal-Mart Stores Inc. Saham kedua perusahaan merupakan
unggulan (blue chip) di lantai bursa New York (NYSE). Selain itu,
menduduki peringkat 1 dan 2 pada Fortune Global 500 tahun
2013, membuktikan apresiasi pelaku pasar internasional atas
komitmen compliance perusahaan. Pasalnya melalui compliance,
perusahaan diyakini mampu meningkatkan nilai, pengurangan
beban, serta pengelolaan risiko, seperti gambar di bawah.

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya berbincang dengan Direktur Utama PT Pertamina Retail Toharso setelah meresmikan BRIGHT Cafe di Bandara
Internasional Kuala Namu, pada (8/5).

Hal sama terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada
“Chief Executive Officer Networking 2013” yang membahas
implementasi GCG perusahaan publik Indonesia disampaikan
bahwa perusahaan terbuka yang mengelola GCG dengan baik
mendapat kepercayaan pelaku pasar. Kepercayaan ini tercermin
dari rata-rata pertumbuhan saham emiten yang dipandang comply
mencapai lebih dari 5% dengan akumulasi kapitalisasi pasar di
atas Rp 94 triliun pada 2013. Sementara itu, perusahaan dengan
tingkat compliance rendah memiliki pergerakan saham yang relatif
negatif, bahkan beberapa saham mangkrak di harga terendah
karena tidak laku diperdagangkan.
Jika saat ini smartphone menggunakan sistem 4G, demikian
halnya tujuan perusahaan. 4G bagi perusahaan dapat disebut
sebagai Generate Revenue dan Income, Growth, Good
Corporate Governance dan Generous, merupakan jalan
sekaligus tujuan dari Korporasi. Pada perusahaan manapun di
dunia baik skala kecil, menengah, hingga internasional, aspek
4G harus berjalan sejajar. Penciptaan pertumbuhan harus
berlandaskan prinsip Fairness, transparans, dan akuntabilitas
agar terhindar dari “the valley of death”.
Bagaimana dengan Pertamina? Peningkatan laba setiap
tahun turut diimbangi peningkatan nilai GCG perusahaan. Tahun
2013 Pertamina membukukan kenaikan laba sekitar 10%.
Sedangkan, nilai GCG naik dari 91,85% pada 2012 menjadi
93,51% pada 2013. Melalui GCG ini, Pertamina masuk dalam
kategori “sangat baik” oleh Kementerian BUMN. Di kalangan
internasional, obligasi global Pertamina tahun 2013 mengalami
kelebihan permintaan hingga 4,4 kali, menunjukkan besarnya
minat institusi keuangan global terhadap perseroan. Berbagai
kepercayaan tersebut tentu merefleksi harapan para Pemangku
Kepentingan terhadap kelangsungan usaha Pertamina ke depan.
Untuk itu, dukungan dan profesionalisme seluruh Insan Pertamina
mutlak diperlukan supaya Pertamina dapat menjadi perusahaan
generous yang menciptakan nilai bagi lingkungan (corporate
shared value).•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Pojok Manajemen :
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
pulse check budAya kinerja

Bright Cafe Masuk
Bandara Internasional
Bisnis retail non BBM
Pertamina semakin
progresif. Untuk pertama
kalinya, Bright Cafe
masuk ke area komersial
Bandara Internasional
Kuala Namu, Medan.

KUALA NAMU - Sejak tahun
2006, PT Pertamina (Persero)
mulai melirik untuk mengem
bangkan bisnis retail selain
BBM khususnya di area SPBU.
Pengembangan bisnis retail
non BBM dikenal dengan bisnis
Non Fuel Retail (NFR). Melalui
anak perusahaan PT Pertamina
Retail mengembang bisnisnya
dengan membuka Bright Café
di Kuala Namu Intern ational
Airport (KNIA).
Bright Café Kuala Namu
ini adalah Bright Café pertama
yang berhasil dibangun di area
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komersial Bandara. Sedangkan
Bright Café yang lainnya
terdapat di SPBU dan Kantorkantor Pertamina, baik di Kantor
Pusat maupun Kantor Region.
Direktur Pemasaran dan
Niaga Pertamina Hanung Budya
mengungkapkan, pembangunan
Bright Café di KNIA ini
dimaksudkan agar konsumen
domestik maupun mancanegara
mulai mengenal Bright Café
sebagai salah satu tempat tujuan
mereka sebelum atau setelah
melakukan perjalanan dengan
pesawat terbang.
“Diharapkan dengan ada
nya Bright Café di Bandara
Internasional Kuala Namu ini
dapat memberikan tambahan
pelayanan dan semakin
membawa Pertamina lebih dekat
dengan konsumen,” ungkap
Hanung Budya saat meresmikan
Bright Café tersebut, pada

Sorot :
pemda perlu pikirkan
pembangunan SPBU
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Kamis (8/5).
Sementara Direktur PT
Pertamina Retail, Toharso menga
takan, adanya pengembangan
Bright Café di luar area SPBU ini
membuktikan bahwa Pertamina
tidak hanya memberikan
layanan BBM kepada konsumen
tetapi Pertamina juga dapat
dapat memberikan tambahan
kenyamanan bagi konsumen
ketika sedang berada di bandara.
Toharso menjelaskan, saat
ini PT Pertamina Retail telah
menjalankan bisnis non fuel
retail, dengan brand BRIGHT
yang tersebar dari Region I
hingga Region VII.
“Untuk BRIGHT C-Store
ada 211 gerai, BRIGHT Café 9
gerai, BRIGHT Olimart 11 gerai,
dan BRIGHT Wash 16 gerai,”
paparnya.
Di dalam BRIGHT C-Store
yang ada di wilayah SPBU,

konsumen dapat memenuhi
kebutuhannya selama di per
jalanan. Sedangkan untuk area
perkantoran atau perkotaan,
Pertamina memberikan layanan
tempat yang nyaman dan cozy
untuk istirahat serta meeting
point yaitu di BRIGHT Café di
SPBU Pertamina.
Apabila ingin mendapatkan
pelumas Pertamina yang terjamin
kualitas dan keasliannya serta
dilengkapi dengan service
ringan dan penjualan spare part
kendaraan bermotor, konsumen
dapat membawa kendaraan
bermotornya ke BRIGHT Olimart
di SPBU Pertamina.
Sedangkan konsumen
yang menginginkan mobil atau
motornya terlihat mengkilap dan
bersih dicuci dengan bahan yang
ramah lingkungan, maka dapat
datang ke BRIGHT Wash (quick,
clean, and green).•MOR I

Kiprah Anak Perusahaan :
SINERGI PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DENGAN NAMSUNG TUG Co. ltd
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MISI

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

theme-o-meter survey i tahun 2014 :

Foto : PERTAMINA

PULSE CHECK BUDAYA KINERJA

Sebagaimana kita ketahui bersama, Pertamina telah melun
curkan aspirasi tahun 2025 untuk menjadi Asian Energy Champion.
Untuk mencapai hal tersebut, kita perlu memastikan kinerja tinggi
yang berkesinambungan. Oleh karena itulah secara periodik,
Pertamina melakukan general check-up kesehatannya melalui
Organizational Performance Profile (OPP) Survey setiap tiga tahun.
Hasil OPP survey ini dituangkan dalam tema-tema aksi perubahan
budaya yang menjadi dasar perbaikan sistem maupun praktik
manajemen di Pertamina, untuk kemudian di cek progress nya
melalui Theme-O-Meter Survey (ToMS) setiap dua kali dalam
setahun. Proses pengukuran budaya kinerja ini sudah dilakukan
secara konsisten sejak tahun 2006.
Apa tujuan Theme-O-Meter Survey? Tujuan Theme-OMeter Survey (ToMS) adalah untuk mengetahui sejauh mana
progress perubahan budaya di Pertamina. Perubahan budaya ada
lah tema fundamental Transformasi Pertamina, karena sustainability
Transformasi sangat bergantung pada dukungan dan perubahan
mindset seluruh Pekerja Pertamina. Theme-O-Meter Survey kita
lakukan sebagai Pulse-check untuk terus memastikan adanya
perubahan mindset dan dukungan tersebut.
Sejauh mana progress perubahan budaya kinerja di
Pertamina saat ini? Dari pencapaian beberapa ukuran kinerja,
diyakini Tema Fundamental Transformasi sudah menunjukkan
progress yang signifikan. Sebagai contoh, progress tema fun
damental ‘Pola pikir dan perilaku yang bebas korupsi’ ditunjukkan
melalui pencapaian score GCG yang semakin membaik (Score
terakhir GCG kita tahun 2013 adalah 94.37). Program penanaman
nilai-nilai 6C dan peningkatan employee engagement yang cukup
gencar selama 2 tahun terakhir juga merupakan upaya agar tema
fundamental transformasi makin mengakar. Dampak programprogram di atas dikonfirmasi oleh hasil OPP (Organizational
Performance Profile) survey tahun 2013 yang lalu, yang sudah
mencapai overall score 82% dan berada di Top Quartile. Dengan
pencapaian-pencapaian tersebut, perubahan budaya di Pertamina
on-track.
Mengapa Employee Engagement menjadi salah satu
ukuran yang dianggap penting dalam pembangunan budaya
perusahaan? Mengacu hasil study yang dilakukan Marketing
Innovators, perusahaan yg mempunyai Employee Engagement
tinggi ternyata berkorelasi dengan hasil kinerja seperti peningkatan
produksi 18%, customer service meningkat 12% dan profitable juga
meningkat 12%. Menimbang hal tersebut maka sejak tahun 2012
Pertamina melakukan pengukuran Employee Engagement - yang
juga merupakan salah satu tema aksi budaya hasil OPP Survey
2009 dan program-program untuk meningkatkannya.
Perubahan budaya ini tetap relevan dengan pencapaian
Aspirasi Pertamina 2025 dimana kita mencanangkan sasaran yang
ambisius yaitu menjadi perusahaan Fortune 100, dengan target
produksi 2,2 juta BOEPD, EBITDA mencapai 40 miliar US dollar,
dan target pendapatan 200 miliar US dollar.
Adalah hal yang mustahil untuk mencapai sasaran-sasaran
tersebut jika kita bekerja as usual. Pertanyaannya adalah apakah
budaya kinerja kita cukup memampukan kita berpikir secara kreatif
dan selalu mencari peluang sekalipun di tengah-tengah hambatan?

Jadi, fokus tema bisnis Tranformasi tetap butuh perubahan budaya
kinerja di Pertamina, dengan terus membangun budaya berfikir
kreatif, inovatif dan pekerja yang engaged kepada perusahaan
untuk mendukung tercapainya Aspirasi tahun 2025.
Bagaimana hasil Theme-O-Meter Survey tahun 2013
yang lalu? Hasil survey ToMS bulan November 2013 menunjuk
kan tingkat partisipasi pekerja sebanyak 12.111 responden atau
72% Pekerja, sementara untuk hasil survey menunjukan Employee
Engagement Level 75,14%. Pencapaian ini sudah diatas threshold
70%, dan telah memenuhi target KPI Pertamina 75%. Hasil tertinggi
adalah pada domain objective & aspiration pada pernyataan
“saya termotivasi dan terinspirasi oleh tata nilai Pertamina 6C”
(sebesar 84,13%) dan pada domain people manager capabilities &
interactions pada pernyataan “Saya didorong untuk bekerja dengan
fungsi/ tim lain untuk membuat perubahan/perbaikan” (83,97%).
Hasil ini membuat saya yakin bahwa tata nilai dan kolaborasi yang
kuat akan membuat tema ONE PERTAMINA terwujud.
Di sisi lain, masih ada domain yang konsisten dipersepsikan
rendah oleh pekerja yaitu domain performance management &
recognition khususnya terkait dengan pernyataan “pekerja masih
banyak yang dipromosikan bukan berdasarkan prestasi tetapi
lebih pada senioritas atau lamanya bekerja” (sebesar 60,31%)
dan “hasil penilaian kinerja saya belum mencerminkan nilai kinerja
yang sesungguhnya” (63,98%).
Hasil FGD terhadap permasalahan ini mengarah pada perlunya
konsistensi, keterbukaan dan komitmen atasan di lingkungan
kerjanya masing-masing, sehingga tercipta iklim kerja yang
mendorong perilaku kinerja yang efektif. Ini adalah pekerjaan rumah
kita semua karena sekalipun perusahaan melalui fungsi-fungsi
terkait telah membangun tools untuk membantu pekerja dalam
menjalankan proses kerjanya dan mencapai kinerja terbaik mereka,
namun praktek dan hasilnya akan sangat bergantung pada kita
yang menggunakan dan menjalankan tools tersebut.
Apa target Theme-O-Meter Survey I 2014 kali ini? Seperti
pada survey ToMS sebelumnya, dari sisi jumlah responden ToMS
periode I menargetkan 80% pekerja ikut berpartisipasi pada
survey. Sementara, untuk hasil survey-nya sendiri, saya ingin
melihat employee engagement level bisa mencapai 80% di tahun
2014. Target ini relevan dengan hasil sebuah penelitian yang
menyatakan bahwa di perusahaan yang ‘best in class’ dalam
pengelolaan sumber daya manusia, 85% pekerjanya menyatakan
sangat mendukung perusahaan dalam engagement survey se
macam ToMS ini.
Tahun ini, Employee Engagement tidak lagi menjadi KPI
para pimpinan, karena kita ingin melihat bagaimana sebenarnya
Employee Engagement level di Pertamina dengan tidak lagi ada
‘pemaksaan’ dari KPI.
Harapan saya adalah hasil survey ini menjadi feedback
berharga baik bagi Direksi maupun seluruh pimpinan di Pertamina
untuk menciptakan iklim kerja yang saling terbuka dan tulus,
sehingga terbentuk keterikatan antara pekerja dengan atasan
dan juga pekerja dengan perusahaannya yang berujung pada
peningkatan kinerja. Oleh karena itu mari kita bersama-sama
membangun engagement di tempat kerja kita masing-masing.•
HR DIRECTORATE

EDITORIAL

Anak

Sudah dua bulan ini berita tentang anak
di media massa makin memprihatinkan saja.
Anak menjadi korban kekerasan fisik dan
kejahatan seksual, dari orang yang berada di
lingkungan terdekat mereka.
Sebagai orang tua, pasti begitu khawatir
dengan kasus-kasus tersebut yang cenderung
meningkat. Data Komisi Perlindungan Anak
indonesia (KPAI) menyebutkan hingga Mei
2014 ini, ada sekitar 400 kasus kekerasan
anak. Dan itupun adalah data yang dilaporkan.
Bisa jadi masih banyak kasus lainnya yang
tidak dilaporkan.
Yang memprihatinkan ketika kasus ke
kerasan anak dilakukan oleh anak-anak juga.
Tingkat emosi anak yang tidak terkontrol,
membuatnya berada di luar kendali sehingga
tanpa sadar telah membuat teman sebaya
cedera bahkan meninggal dunia.
Anak-anak melakukan hal tersebut bukan
tanpa sebab. Sebagai bentuk ekspresi
untuk mendapatkan perhatian orang lain,
atau memang anak terbiasa mendapatkan
perlakuan kasar dari lingkungan terdekat. Bisa
saudara atau orang tua. Belum lagi pengaruh
media dan ekses dari kecanggihan teknologi

OPINI
PEKERJA
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How 6C Are You?
How sexy are you? Pertanyaan ini cukup mengagetkan
sekaligus membingungkan karena keluar dari teman
saya yang dia adalah seorang Pria. “Maksud Lo?” saya
bertanya kembali dengan pandangan penuh curiga. “Sudah
seberapa 6C (enam c) kah dirimu?” jawab dia dengan
wajah datarnya …… ternyata maksud pertanyaan diawal
dia adalah 6C (dilafalkan menggunakan bahasa Inggris
kemudian diplesetkan menjadi sexy).
Teman saya itu seorang konsultan dan beberapa kali kita
sering berdiskusi mengenai kegiatan budaya di Pertamina.
Atas pertanyaan tersebut saya sampaikan bahwa kami
sudah memiliki media assessment yang mengukur perilakuperilaku yang mencerminkan tata nilai 6C dipraktekan oleh
para pekerja di Pertamina. Agar lebih objektif, penilaiannya
pun kita desain melibatkan lingkungan sekitarnya (360).
“Sudah adakah hasilnya?” kembali dia bertanya. Ya
sudah, tools ini sudah mulai aktif di tahun 2012 tapi itu
masih pilot project. Bisa dibilang kami baru benar-benar
aktif mempromosikan dan mengimplementasikan ini di
tahun 2013. Sampai di akhir tahun 2013 kami cukup
punya pekerja yang terlibat kurang lebih 3.500 pekerja.
Hasil assessment secara rata-rata pun cukup menarik.
Salah satunya adalah nilai terhadap perilaku-perilaku clean
memilki nilai tertinggi dibandingkan penilaian terhadap
perilaku-perilaku pada tata nilai yang lain.

informasi yang sekarang makin tak terkendali.
Anak adalah titipan yang harus dididik
dengan penuh kasih sayang. Anak juga perlu
perhatian dan bimbingan dari orang tuanya.
Komunikasi langsung tanpa perantara, menjadi
cara efektif karena mampu mendekatkan
orang tua dengan anak sekaligus menjadi
cara jitu memahami apa yang dialami dan
diinginkan anak-anak kita.
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Hasil assessment ini ada kemiripan dengan hasil

survey employee engagement yang kita miliki khusus ketika
berbicara pengelompokan. Hasil survey employee engagement
menunjukan bahwa pekerja di kelompok asman memiliki
tingkat employee engagement tidak lebih tinggi dibandingkan
level pekerja lainnya begitupun dengan hasil assessment ini
dimana perilaku pekerja pada kelompok/modul M30 (Manager
dan Asman) menunjukkan perilaku sebagai coach/mentor
tidak lebih unggul dibandingkan perilaku-perilaku sebagai
role modeling (K24) dan perilaku-perilaku sebagai pelaksana/
eksekutor (F28).

“Bagus donk…?”, komentar dia. Ya…elah gw jawab
serius panjang kali lebar sama dengan luas… Komentarnya
cuma bagus donk…(komentar dalam hati). “Setelah itu
apa?” tanya dia kembali. Ini tipikal pertanyaan singkat tapi
jawabannya puuaaannnjang…..ditambah komentarnya yang
irit jadi males jawabnya. Tapi semangat customer focus tidak
pernah padam…(lebay). Hasil ini sudah kita share fungsi terkait,
salah satunya fungsi yang menggawangi proses coaching dan
mentoring di Pertamina. Hasil ini kita jadikan juga sebagai
bahan baku ketika kita membuat program budaya. Coaching/
mentoring merupakan proses komunikasi dua arah…dan
salah satu program komunkasi yang membangun komunikasi
adalah 5 minutes morning talk, masih ingatkan penjelasan saya
tentang 5 program budaya? “Iya masih,….hhmm menarik….”
Kembali teman saya berkomentar (aahh….komentarnya gak
lebih dari dua kata)….temanku yang aneh.•

Paling tidak dengan cara-cara pendekatan
sayang, yang di zaman sekarang intensitasnya
berkurang. Berkurang karena banyak orang
tua yang memiliki kesibukan sebagai pekerja
atau padat aktivitas di luar rumah.
Ingatlah, mendidik anak adalah tanggung
jawab bersama orang tua. Bukan hanya
ibu atau ayah. Yang terpenting sekarang,
selain kasih sayang dengan komunikasi
langsung yang efektif, anak pun harus
diajarkan aturan hidup secara jelas. Jangan
karena menganggap diri kita sebagai orang
tua moderat, kita memberikan kelonggaran
kepada mereka dalam menjalani hidupnya.
Bagaimanapun, mereka masih anakanak. Hati dan pikiran mereka belum matang.
Mereka masih sangat membutuhkan kasih
sayang dan bimbingan yang jelas dalam
mempelajari ilmu kehidupan. Rangkul mereka
dengan bahasa kasih sayang dan arahkan
mereka menapaki jalan kehidupan dengan
norma-norma yang jelas dan dipraktikkan
sehari-hari. Sehingga mereka tidak perlu
menyontoh dari pihak di luar ring I keluarga.
Sekali lagi, ingatlah... Anak adalah amanah,
yang juga harus kita pertanggungjawabkan
nanti kepada Sang Pemberi Amanah.•

Pertamina Corporate University Cetak
Ahli Radiographic Interpreter
BANDUNG - Pertamina Corporate University (PCU) bekerja
sama dengan B4T (Balai Besar Bahan dan Barang Teknik)
Departemen Peindustrian Bandung menyelenggarakan Program
Training Non Destructive Testing - Radiographic Interpreter
bersertifikasi untuk pekerja Direktorat Pengolahan. Program
ini merupakan upaya meningkatkan kompetensi maupun skill
pekerja Stationary Engineering yang bertugas sebagai inspector
agar mempunyai kompetensi dan berkualiflkasi dalam
bidang Non Destructive Testing metode Radiography Testing
sebagai Radiographic Interpreter.
Diharapkan pekerja setelah mengikuti training tersebut
mampu mengaplikasikan dan melaksanakan interpretasi film
hasil radiography. Mengingat peralatan dan instalasi di kilang
industri minyak dan gas bumi pada umumnya konstruksinya
menggunakan sambungan pengelasan. Untuk mencapai
kelaikan pakai suatu peralatan/instalasi yang menggunakan
sambungan las, memang diperlukan perhatian khusus dan
harus memenuhi ketentuan standard/code mulai dari desain,
fabrikasi, konstruksi hingga inspeksi akhir pengelasan. Ini
dilakukan agar produk pengelasan dapat memenuhi spesifikasi
persyaratan standard/code yang berlaku dan sekaligus
menjadikan peralatan/instalasi yang digunakan tersebut dapat
diandalkan kemampuan operasionalnya.
Program ini merupakan salah satu program lanjutan dari
Inspector Academy yang telah digulirkan pada September
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seperti ini bisa memberikan sentuhan kasih

Peserta saat mengikuti penutupan program Radiographic Interpreter di B4T Bandung
pada 3 Mei 2014

2013. Program yang diikuti oleh 13 peserta dari RU II - RU VI
tersebut diisi dengan 10 modul selama 12 hari, mulai 21 April-3
Mei 2014 dan disampaikan oleh instruktur ahli teknologi B4TBandung yang memiliki akreditasi nasional dan International. Di
akhir program, seluruh peserta dinyatakan lulus dengan hasil
memuaskan.
Sebagai tenaga ahli Radiographic Interpreter, ke-13 pekerja RU
tersebut dapat bekerja lebih maksimal dan teliti berkaitan dengan
pekerjaan mechanical yang menggunakan produk pengelasan.
Sehingga kelaikan pakai produk tersebut memenuhi spesifikasi
persyaratan standar/code dan sekaligus dapat beroperasi dengan
andal dan dijamin mutu pengelasannya.•PCU

indonesia butuh investasi migas
28 miliar dolar as per tahun

JAKARTA (Investor Daily) – Indonesia Petroleum
Association (IPA) menyebutkan bahwa Indonesia
saat ini memiliki cadangan migas komersial sebesar
45,5 miliar barel. Indonesia juga masih mempunyai
banyak lokasi lain yang bisa dikembangkan. Untuk
itu, Indonesia membutuhkan investasi sebesar 28
dolar AS per tahun untuk bisa memproduksi minyak
sekitar 800 ribu-1 juta barel per hari. Presiden IPA
Lukman Mahfoedz mengatakan, seluruh anggota
asosiasi ingin berkontribusi dalam menaikkan
produksi migas nasional. Satu-satunya yang
mendongkrak produksi migas nasional di masa
mendatang, menurut dia, dengan memperbanyak
keinginan eksplorasi. “Kami mendorong untuk
menaikkan investasi eksplorasi. Untuk itu, perlu
ada iklim investasi yang mendukung, salah satunya
memberikan insentif kepada area-area eksplorasi
migas yang sulit,” jelasnya. Hal ini menyusul telah
habisnya era easy oil (eksplorasi produksi migas
di lokasi yang mudah).

diversifikasi energi penting

JAKARTA (Republika) – Bank Indonesia (BI)
menilai pemerintah perlu melakukan diversifikasi
energi. Hal ini dilakukan agar neraca pembayaran
tetap imbang. Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat impor hingga Maret 2014 sebesar
14,538 miliar dolar AS. Impor migas sebesar
4,01 miliar dolar AS atau naik 15,83 persen.
Namun, secara kumulatif impor migas mencapai
11,01 dolar AS atau turun 4,33 persen. “Kategori
ini masih tinggi. Dan memang Indonesia jangka
panjang harus ada diversifikasi energi,” ujar
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara.
Tanpa diversifikasi energi, impor migas akan
terus membebani neraca pembayaran. Namun,
BI masih meyakini perkiraan defisit transaksi
berjalan masih sesuai perkiraan yaitu sekitar dua
persen. Mirza mengatakan, aktivitas ekonomi
di kuartal II dan III perlu diwaspadai, terutama
di sektor migas. Biasanya, aktivitas impor akan
lebih tinggi pada pertengahan tahun. Jika tidak
ada kenaikan ekspor yang signifikan, kata Mirza,
hal ini akan menjadi tantangan bagi neraca
perdagangan. Pemerintah sedang menyiapkan
skenario antisipasi meningkatnya subsidi BBM
dalam negeri. Sejumlah langkah yang mungkin
ditempuh, seperti penggunaan biosolar dan gas,
serta langkah provinsi dan kabupaten/kota yang
ingin menerapkan pembatasan konsumsi BBM
bersubsidi.

FSRU Jawa tengah dapat lng
17 kargo/tahun

JAKARTA (Investor Daily) – SKK Migas
menjamin akan memberikan pasokan gas alam
cair atau LNG maksimal 17 kargo per tahun untuk
FSRU Jawa Tengah. Adanya alokasi membuat
proyek FSRU Jawa Tengah bisa dikerjakan dan
gas hasil regasifikasinya bisa dialirkan ke pipa
Cirebon-Semarang. Menurut Deputi Pengendalian
Komersial SKK Migas Widhyawan Prawiraatmadja,
berdasarkan ketetapan Menteri ESDM, FSRU
Jawa Tengah mendapat alokasi LNG sebanyak
1 juta ton per tahun atau setara dengan 16-17
kargo per tahun mulai 2016. Memang saat ini
pemerinta baru menetapkan surat alokasi untuk
2014-215 saja.•RIANTI
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Pertamina Terus Optimalkan
Penjualan Converter Vi-Gas
JAKARTA – Dalam rangka
meningkatkan penjualan
Pertamina Vigas, fungsi
Gas Domestik Pertamina
membuka booth Partner
Pertamina Vi-Gas untuk
pemasangan Vi-Gas con
verter pada kendaraan.
Penjualan Vi-Gas converter
berlangsung selama empat
hari di Lobi Gedung Utama
Kantor Pusat Pertamina,
Senin (28/4).
Untuk pelaksanaan pen
jualan dan pemasangan ViGas converter, Pertamina
menggandeng empat vendor
yaitu Autogas Indonesia,
Atiker, Sinar Abadi Nusantara
dan CME. Kehadiran booth ini
diharapkan akan menambah
daya tarik pekerja Pertamina
untuk membeli converter kit
beralih ke Vi-Gas sehingga
mendorong peningkatan
penjualan Vi-Gas.
Pertamina Vi-Gas merupa
kan produk bahan bakar LGV
(Liquefield Gas for Vehicle)
yang ramah lingkungan terdiri
dari campuran Propana dan
Butana sesuai dengan SK
Dirjen Migas No. 2527.K/24/
DJM/2007.
SVP Non Fuel Distribution
Taryono mengatakan, peng

gunaan bahan bakar ViGas harus terus digalakkan
mengingat bahan bakar ini
lebih efisien dan ramah ling
kungan. Penggunaan bahan
bakar LGV bisa berkac a
dari Korea yang jasa trans
portasinya telah mengg u
nakan LGV. Sedangkan Eropa
juga tengah mendorong
penggunaan LGV.
“ Program ini untuk men
dorong para pekerja Pertamina
beralih menggun akan ViGas sebagai bahan bakar
kendaraannya dan menjadi
role model bagi masyarakat
untuk turut menggunakan ViGas,” ungkap Taryono.
Kelebihan Pertamina ViGas yaitu lebih murah hanya
Rp 5.100 per liter, ramah
lingk ungan, pembakaran
sempurna, memiliki RON >
98, fleksibilitas penggunaan
dua bahan bakar (dual fuel),
tekanan di dalam tang
ki rendah (8-12) bar, be
bas Sulphur dan Timbal,
m e mp e r p a n j a n g s i k l u s
pengg antian pelumas dan
memperpanjang umur mesin
serta suara mesin halus dan
bebas knocking.
Dalam kesempatan yang
sama, VP Gas Domestik,

SVP Non Fuel Distribution Taryono mendengarkan penjelasan tentang converter
Vi-Gas setelah membuka kegiatan Vi-Gas Eco Vaganza, di Kantor Pusat Pertamina.

Gigih Wahyu Hari Irianto
mengatakan, SPBU yang
menyediakan penjualan Vigas
saat ini sudah beroperasi di
Jabodetabek 11 SPBU yang
dioperasikan oleh Pertamina
Retail, sedangkan yang sudah
terinstal sudah ada 8 untuk
SPBU swasta dan SPBU
COCO.
Pertamina juga mema
sang SPB Vi-Gas di Mabes
TNI Cilangkap yang sudah
terpasang 700 unit converter
kit untuk mobil operasional
sebagai bagian dari program
dari Pemerintah. Di Bali juga
sudah tersedia 3 SPB Vi-Gas.
“Ini merupakan upaya
kami untuk mempercepat
trans aksi penjualan LGV.

Karena dalam RKAP 2014
target kami lebih besar
dibandingkan tahun yang lalu
dengan target 1500 metrik
ton untuk 2014. Walaupun
berat, kami tetap optimis bisa
melakukannya,” kata Gigih.
Harga converter Vi-Gas
bervariasi mulai dari Rp13 juta
hingga Rp20 juta. Dengan
harga itu, banyak manfaat
yang bisa diperoleh. Manfaat
jangka panjang penggunaan
Vigas ini bisa menghemat
pengunaan BBM dalam satu
tahun sekitar Rp 17 juta
sehingga modal pembelian
converter akan kembali.
“Artinya, ini masih sangat
menguntungkan,” tukas
Gigih.•IRLI

Kupas Tata Niaga LPG 3 Kg Bersubsidi
Bersama Media

Semarang – “Idealnya
0% untuk pengecer” Tegas
Manager Domestic Gas
Region IV CD Sasongko
saat menjawab pertanyaan
dari Restu, Reporter TVKU
mengenai persentase
komposisi penjualan LPG
3 kg bersubsidi yang di
perbolehkan untuk pengecer.
Diskusi mengupas tata
niaga LPG 3 kg bersubsidi
dilakukan oleh Pertamina
Marketing Operation Region
(MOR) IV bersama Forum
Wartawan Ekonomi Kota
Semarang di Gedong Sa
lam, Semarang, (3/4).
Sharingini diharapkan dapat
memberikan pemahaman
mengenai pola pendistri
busian LPG 3 kg bersubsidi
sesuai payung hukum dan
peraturan-peraturan yang

berlaku.
GM MOR IV Subagjo Hari
Moelj anto menyampaikan,
sebagai produk bersubsidi
yang penggunaannya
dibatasi oleh kuota, sistem
tata niaga LPG 3 kg
bersubsidi dijalankan untuk
mengatur pengguna yang
berhak, jalur distribusi resmi,
harga jual yang lazim, serta
pengawasan pendistribusian
LPG 3 kg bers ubsidi ini.
“Pendistribusian LPG 3 kg
bersubsidi saat ini masih
berlangsung terbuka se
hingga siapapun dapat
memb
 eli, menjual, dan
mengg unakan LPG 3 kg
bers ubsidi. Dukungan pe
merintah tetap diharapkan
melalui penerapan sistem
distribusi tertutup LPG 3 kg
bersubsidi serta penerbitan

4

Foto : PRIYO

RESUME
PEKAN INI

ketentuan yang secara detail
membatasi jenis konsumen
yang berhak untuk
mengg unakan LPG 3Kg
bersubsidi.” Jelas Subagjo.
Pada pemaparannya,
CD Sasongko menjelaskan
mengenai inisiatif Pertamina
dalam pengembangan
sistem monitoring penyaluran
LPG 3Kg (SIMOL3K), yang
diimplementasikan secara
bertahap di seluruh Indonesia
mulai bulan Desember
2013. “Sistem SIMOL3K ini
merupakan action Pertamina
untuk memonitor penyaluran
LPG 3 kg bersubsidi hingga
level Pangkalan berdasarkan
alokasi daerahnya,” ujar
Sasongko.
Para awak media yang
hadir memberikan tanggapan
positif dengan aktif bertanya

mengenai isu-isu yang
berkembang di masyarakat
terkait pendistribusian LPG
3 kg bersubsidi.
Timotius dari Smart FM
menyambut baik kegiatan ini
karena dapat memberikan
sudut pandang yang baru
kepada rekan-rekan media
dalam melihat isu-isu riil di
lapangan mengenai pen
distribusian LPG 3 kg ber
subsidi.
“Informasi ini semakin
menambah pemahaman
kami mengenai tata niaga
LPG 3 kg bersubsidi, aturanaturan yang berlaku, maupun
kendala dalam penetapan
HET di level pangkalan agar
harga bisa dikendaliakan.”
ungkap pria yang akrab
disapa Timmy tersebut.•MOR IV
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Melatih Pimpinan
Bicara ke Publik
JAKARTA - Perlunya pekerja Pertamina level
pimpinan yang banyak berhubungan dengan
media dan publik, bukan hanya pekerja kehumasan
saja, sudah dirasa sedemikian penting. Sehingga
fungsi Corporate Communication Pertamina
memberikan pelatihan Public Speaking.
Pelatihan Public Speaking dilaksanakan
dalam 3 batch, dan berakhir pada Selasa (22/4)
di Four Seasons Hotel Jakarta. Pelatihan ditutup
oleh VP Corporate Communication Pertamina Ali
Mundakir.
Media Manager Adiatma Sardjito menjelaskan,
program ini dipersiapkan untuk para SVP, VP,
GM, BOD AP, dan para pekerja humas yang
sering berhubungan dengan media massa.
“Harapannya, dengan berlatih mereka terbiasa
dan bisa berinteraksi dengan media massa.,”
kata Adiatma.
Materi pelatihan yang diberikan didisain
untuk mendekati kejadian yang nyata, seperti
wawancara doorstops, wawancara dengan
setting studio tv dan konferensi pers.
Menurut Imam Wahyudi, pelatihan ini sangat
penting untuk meningkatkan kemampuan na
rasumber berkomunikasi dengan baik. “Sehingga
tidak menimbulkan perbedaan interpretasi antara
pejabat dengan wartawan,” ujarnya.
Sementara Yulita dari RSPP sangat menikmati
saat mengikuti pelatihan ini. Rasa percaya dirinya
bertambah dan ia pun melihat bahwa wartawan
tidak perlu ditakuti. “Saya jadi tahu apa yang harus
dipersiapkan sehingga ketika berbicara di depan
wartawan tidak nervous. Yulita pun yakin, semakin
banyak wartawan yang datang akan menjadi
networking yang bagus untuk ke depannya.• URIP

Dalam acara tersebut,
dilakukan pengisian web
simolek oleh agen dengan
mengisi permintaan elpiji
secara langsung, sehingga
bisa melakukan sistem mo
nitoring untuk database pe
lap oran Region ke Kantor
Pusat.
GM MOR I Jumali meng
ungk apkan, program si
mol3k ini harus bisa tepat
sasaran ke konsumen.Untuk
itu, para agen harus bisa
memberikan data-data yang
akurat dalam penyaluran ke
konsumen.

Direktur Pemasran & Niaga Pertamina Hanung Budya berbicara di depan anggota
Asosiasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia.

kabupaten yang tidak memiliki
satu SPBU pun.”
Hanung menyebutkan
beberapa faktor mengapa ada
kabupaten yang tidak memiliki
SPBU, misalnya volume
yang kecil atau sarana jalan
yang buruk. Dalam kondisi
demikian, tidak ada investor
yang tertarik.
“Karena itu saya mengimbau para bupati dan
walikota, untuk juga memikir
kan masalah ini. Saya rasa
di APBD, sudah ada alokasi
untuk infrastruktur jalan atau
pelabuhan, tetapi tidak ada
untuk infrastruktur distribusi

BBM.”
Karenanya, ia berharap
para kepala daerah meng
alokasikan anggaran untuk
pembangunan infrastruktur
distribusi BBM ini, sementara
Pertamina siap menyalurkan
BBM-nya.
Ajang ini merupakan ke
giatan Asosiasi Pemerintahan
Kabupaten dan Kota Seluruh
Indonesia (APKASI). Forum
tersebut dihadiri para pejabat
tingkat kabupaten dan kota
yang datang dari berbagai
wilayah Indonesia, selain
para pengusaha dan calon
investor.•URIP

RU II Dumai Adakan Townhall Session
DUMAI - Dengan mengun
dang motivator dari ESQ
Leadership Center DR. Ary
Ginanjar Agustian, pekerja
RU II, tim manajemen dan
anggota Persatuan Wanita
Patra RU II Dumai memenuhi
gedung pertemuan sasana
mitra dalam menggalang
kebersamaan menuju kinerja

Soft Launching Simol3k di Region I
Medan – Untuk melakukan
monitoring penyaluran
LPG khusus 3 kg di wila
yah Sumatera Bagian Utara
dilaksanakan soft launching
Simol3k secara serentak di
5 provinsi dengan melakukan
teleconference, pada (28/4).
Acara dihadiri oleh seluruh
manajemen Pertamina Region
I dan Hiswana Migas serta
para agen LPG 3 kg yang
hadir di Medan (Sumatera
Utara), Banda Aceh (Aceh),
Padang (Sumatera Barat),
Pekanbaru ( Riau) dan Batam
(Kepulauan Riau).

nasional dan alokasinya di
setiap daerah.
Saat berbicara di sesi
pertama dengan tajuk “Me
rebut Peluang Investasi
Pertambangan dan Energi
Indonesia 2015-2020”, Ha
nung mengaku sering men
dapat keluhan dari kepala
daerah berkaitan dengan
ketiadaan SPBU di wilayah
mereka.
Ia pun memberikan
penjelasan tentang infra
struktur distribusi BBM,
dimulai dari SPBU, APMS,
SPBN, SPDN dan SPBB. Di
seluruh Indonesia, Pertamina
mengoperasikan 112 Terminal
BBM, lebih dari 200 kapal
tanker, lebih dari 5.000 SPBU,
ratusan APMS dan AMT, yang
semuanya bekerja 24 jam.
“ Ya n g s e k a r a n g j a d i
masalah adalah, siapakah
yang harus membangun
SPBU?” kata Hanung ber
tanya. “Kalau di kota besar,
investor berebut masuk karena
omsetnya memang besar.
Tetapi kalau untuk di daerah
kabupaten pengembangan,
sulit. Tahun 2014 ini ada 12

Foto : PRIYO

Peserta pelatihan Public Speaking antusias mengikuti simulasi
konferensi pers.

JAKARTA - Ketersediaan
atau kelangkaan BBM,
sedikit banyak dipengaruhi
dua faktor. Yaitu adanya
BBM yang bersubsidi dan
pembatasan dengan sistem
kuota serta infrastruktur.
Alokasi kuota ditentukan oleh
Badan Pengatur Hilir (BPH)
Migas, sementara kuota
nasional disepakati antara
Pemerintah dengan DPR.
Dari alokasi nasional itu, lalu
didistribusikan badan usaha
yang ditunjuk BPH Migas.
“Tahun 2014 ini, Perta
mina mendapat porsi se
besar 99,6%. Selebihnya
didistribusikan oleh perusa
haan swasta nasional seba
gai pendamping,” papar
Direktur Pemasaran & Niaga
Pertamina Hanung Budya
dalam Forum Bisnis APKASI
I n t e r n a t i o n a l Tr a d e a n d
Investment Summit (AITIS)
2014 di JIExpo Kemayoran,
Jakarta Pusat, Selasa (15/4).
Paparan tersebut
diberikan karena banyaknya
ketidakpahaman para peja
bat di daerah mengenai
kuota BBM bersubsidi secara

Sementara Domestic
Gas Manager Region I
Budhi Busama memberikan
pemaparan kepada seluruh
agen yang ada di Sumatera
Bagian Utara dengan telecon
ference program Simol3k
yang akan diterapkan kepada
seluruh agen.
Program Simol3k te
rus ditingkatkan dan akan
dilakukan grand launching
dalam waktu dekat dengan
dihadiri oleh direksi, dan
manajemen Pertamina, per
wakilan pemerintah, Hiswana
Migas, LSM dan YLKI.•MOR I

ekselen pada acara town hall
session 2014. Acara tersebut
juga diikuti oleh pekerja RU II
yang berada di Sei Pakning
melalui video conference.
Acara yang dikemas
oleh fungsi OPI tersebut
juga dipergunakan untuk
memberikan reward kepada
penulis dan penyumbang
idea generation terbanyak
yang di-upload oleh pekerja
RU II.
Pada kesempatan yang
sama GM RU II Nyoman
Sukadana memberikan ap
resiasi atas kinerja maksimal
yang sudah dibuktikan oleh
seluruh pekerja RU II. Namun,
ia menegaskan ada satu hal
yang belum dicapai pada
tahun lalu, yaitu perolehan
Proper dari Biru ke Hijau.
“Ini adalah tantangan bagi
kita agar pada tahun 2014 ini
kita raih kembali proper hijau
yang pernah kita dapatkan
sebelumnya,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh
pekerja RU II untuk men
dukung inisiatif-inisiatif yang
di-mapping oleh Fungsi HSE,

Foto : RU II
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Pemda Perlu Pikirkan Pembangunan SPBU

Eng Dev dan GA. “Mari sama
sama kita kawal dan dukung
supaya inisiatif tersebut dapat
terlaksana dengan baik,” ajak
Nyoman.
Saat ini, Nyoman Suka
dana juga sudah menge
luarkan 6 kebijakan untuk
mend ukung Proper Hijau,
seperti kebijakan pencemaran
udara, limbah padat, limbah
B-3, keanekaragaman hayati,
energi dan pengelolaan air.
“Saat ini kita juga sedang
merencanakan untuk megu
rangi pemakaian bahan
plastik yang juga butuh
bantuan dan kerja sama
semuanya,” ujarnya
Dalam kesempatan yang

sama, Nyoman menyerahkan
buku RK 2014 kepada tim
manajemen, hasil dari cha
llenge manajemen Kantor
Pusat.
“Belajar dari beberapa
kejadian, kita semua ha
rus lebih meningkatkan ke
waspadaan dan kepedulian
terhadap kondisi operasi
agar cita-cita menuju
kinerja ekselen tercapai.
Dan jangan pernah lupa
untuk selalu menerapkan
tata nilai 6C Pertamina
(Clean, Competitive,
Confident, Customer Focus,
Commercial dan Capable),”
tukas Nyoman.•RU II
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BALONGAN – Ikatan Pekerja Wanita (IPW)
RU VI Balongan memberikan paket makanan
sehat kepada 54 ibu hamil di Desa Majakerta,
Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu,
Senin (21/4). Kegiatan sosial ini dilakukan dalam
rangka peringatan Hari Kartini ke-135 tahun 2014.
Ketua Ikatan Pekerja Wanita, Arutilla Miliati
mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk
nyata perhatian pekerja wanita RU VI kepada
kaum ibu yang sedang mengandung agar bayi
yang dikandungnya tetap sehat. Menurutnya,
para Kartini yang sedang mengandung tersebut
merupakan sosok perempuan hebat yang
akan melahirkan para penerus bangsa. Selain
memberikan paket makanan sehat, IPW juga
memberikan sosialisasi konsumsi makanan yang
baik untuk ibu hamil hingga menyusui.
Puncak peringatan Hari Kartini di Lingkungan
RU VI Balongan dilaksanakan dengan berbagai
kegiatan yang berlangsung di Gedung Patra Ayu
pada 23 April 2014. Seluruh pekerja wanita dan
mitra kerja wanita tampil anggun dengan kebaya.
Acara diisi dengan tarian tradisional, pelatihan
make up, serta sesi motivasi oleh Mien Uno
dengan tema Be a Smart and Fabulous.•RU VI

Foto : MOR VIII

berkat terbukanya pasar peri
kanan di DIY yang membuka
peluang bagi pengelola SMKN
1 Sanden atau SMK Kelautan
Bantul untuk melakukan
budidaya ikan air payau dan
air tawar,” jelasnya.
Dalam kesempatan ter
sebut, Kepala Dinas Pen
didikan Menengah dan Non
Formal Bantul, Masharun
Ghazalie ikut mengapresiasi
kepedulian Pertamina dalam
memajukan SMK.
“Bagi sekolah kejuruan,
laboratorium sangat penting

artinya. Tanpa penelitian, tidak
akan ada artinya sebuah
sekolah SMK. Sejauh ini
SMK identik dengan pusat
pendidikan untuk menyiapkan
lulusan siap kerja,” ujarnya.
Sementara Aris Marhen
drawanto, SME&SR PP
Pertamina Region I Manager,
berharap bantuan tersebut
dapat membuat sekolah lebih
berkembang dan mampu
mencetak lulusan siap kerja.
“Sehingga ke depan sekolah
ini bisa menjadi percontohan,”
ujar Aris.•MOR IV

Pertamina mengajak masyarakat di Dusun Ketapang, Kecamatan Padang Cermin,
Pesawaran untuk membuat pembibitan mangrove di kawasan tersebut.

rena bibit mangrove bisa
dijual ke pihak lain yang
akan melakukan kegiatan
penanaman mangrove,”jelas
Alicia panjang lebar.
Kini empat bulan
berselang, bibit mangrove
mulai tinggi. Perawatan
mangrove oleh masyarakat
dengan pendampingan Mitra
Bentala, yang digandeng
Pertamina mulai berkembang
dengan baik. Masyarakat
dilibatkan dari pengambilan

bibit dari pohon, penyemaian,
hingga menanam kembali
untuk menghidupkan eko
sistem peisisir pantai.
Beberapa biota laut,
yang sempat hilang akibat
gundulnya hutan mangrove,
sedikit demi sedikit mulai
pulih. “Setidaknya kami
bisa melihat kembalinya
kepiting kecil-kecil di selasela bebatuan, sekitar pesisir
pantai,” pungkas Gatra.•DSU

MOR VIII Salurkan Bantuan Pendidikan

Laboratorium untuk Tingkatkan
Kualitas SMKN 1 Sanden
BANTUL - SME&SR PP Re
gion Jawa Bagian Tengah ikut
mendukung pengembangan
budidaya perikanan di SMKN
1 Sanden. Pada 15 April
lalu, Area Manager SME &
SR PP Jateng Sri Marjurias
menyerahkan bantuan be
rupa laboratorium guna me
ningkatkan kualitas siswa
SMKN 1 Sanden.
SMK Negeri 1 Kelautan
Sanden yang berdiri pada
1978 merupakan sekolah
kejuruan untuk mencetak
SDM yang mampu mengolah
potensi kelautan di kabupaten
Bantul. Hal tersebut disam
paikan kepala sekolah SMKN
1, Drs. Slamet Raharjo, M.Pd.
Bahkan menurut Slamet
Raharjo, sekolah tersebut
sudah mampu melayani
konsumen dari Bantul dan
sekitar nya khusus pe
menuhan kebutuhan benih
ikan air tawar. “Ini terwujud

Foto : PRIYO

IPW RU VI Peduli
Wanita Hamil

keramba, atau dijadikan
tempat untuk menjemur ikan.
Berawal dari keprihatinan
t e r s e b u t , Te r m i n a l B B M
Panjang, melalui program
Corporate Social Res
ponsibility berupaya men
dukung upaya perbaikan dan
pelestarian lingkungan hidup,
bersama masyarakat Padang
Cermin. Salah satunya melalui
program penanaman 10.000
mangrove yang dilaksanakan
pada akhir tahun 2013 lalu.
Sr. Supervisor Eksternal
Relations, Marketing
Operation Region II, Alicia
Irzanova menjelaskan,
selain menanam Pertamina
juga mengajak kelompok
masyarakat setempat mem
buat pembibitan mangrove
di kawasan yang berada di
sekitar daerah oeprasi TBBM
Panjang. “Selain menyiapkan
bibit untuk ditanam di lokasi ini,
pembibitan juga bisa menjadi
penghasilan tambahan ma
syarakat setempat. Ka

LAMPUNG - Ratusan bibit
mangrove tertata rapi di
balik rerimbunan mangrove
yang tersisa di pesisir Pantai
Padang Cermin, Lampung.
Baru empat bulan, bibit
mangrove sudah setinggi
sekitar setengah meter. Tidak
seperti pembibitan mangrove
pada umumnya, polybag
berisi bibit mangrove diikat
satu sama lain dengan kawat.
“Selain lebih rapi, bibit yang
ditanam warga bisa bertahan
di bibir pantai, serta tidak
mudah terseret ombak,”jelas
Supervisor HSE, Terminal
BBM Panjang, Marketing
Operation Region II, Gatra
Wigatama.
Pembibitan mangrove
tersebut tidak lepas dari
program Menabung 100
Juta Pohon yang digulirkan
Pertamina. Mangrove di
kawasan pesisir pantai yang
berada di Dusun Ketapang,
Kecamatan Padang Cermin,
Pesawaran tersebut nyaris
habis. Mangrove dibabat
warga karena lahan pesisir
digunakan untuk membangun

Manokwari - Sebagai
bentuk kepedulian Pertamina
terhadap dunia pendidikan
dan mencerdaskan anak
bangsa khususnya pendidik
an di Bagian Timur Indonesia,
Marketing Operation Region
VIII Triwulan I tahun 2014,
pada 22-24 April 2014 dilak
sanakan penyerahan 40 Unit
komputer kepada empat
SMP dan SMA, serta bantuan
sarana olahraga sebanyak
25 unit untuk empat SBB
yang ada di Kota Manokwari
Papua Barat.
Masing-masing sekolah
mendapat 10 unit komputer
Ke-40, yaitu SMP Negeri
5 Manokwari di Jalan
Pasir Putih, SMP Negeri 1
Manokwari, SMP Advent
Manokwari, dan SMA YPPGI
Manokwari.Sedangkan
bantuan sarana olahraga
yang diberikan pada empat
Sekolah Sepak Bola (SSB)
Manokwari yaitu, SSB
Mansinam, SSB Borarsi,
SSB Bintang Laut dan SSB
Kamasan FC Wirsi. Masingmasing SSB diberikan 25
buah sepatu bola dan bola
kaki.

Penyerahan secara simbolis oleh OH TBBM Manokwari Smith Yuliansyah

“Ini menjadi bukti Perta
mina sebagai perus ah aan
yang bergerak di bid ang
energi tidak semata-mata
mengelola bisnis kebutuhan
BBM dan non BBM untuk
masyarakat, tetapi juga
berk omitmen memberikan
kontribusi pada aspek pen
didikan,” ujar Smith Yulian
syah, OH Terminal BBM
Manokwari.
Pada kesempatan yang
sama Perwakilan dari SMP
5 Pasir Putih Y. Mandowen
mengatakan, “Bantuan
yang diberikan oleh Terminal
BBM Manokwari ini sangat
tepat sasaran karena sangat
dibutuhkan siswa kami. Se
bagai Kepala Sekolah SMP

Foto : MOR VIII

Foto : RU VI

Mangrove, Pulihkan Harmoni
Ekosistem Laut

6

5, saya mengucapkan te
rima kasih kepada Terminal
BBM Manokwari atas ke
peduliannya di bidang pen
didikan.”
Sementara pelatih
Sekolah Sepak Bola
Mansinam juga Aples Tetuari
mengatakan, “Bantuan ini
adalah bantuan yang pertama
diberikan Pertamina. Untuk
itu kami berharap bantuan
ini tidak terputus sampai di
sini namun dapat berlanjut.”
Tetuari juga berharap
agar Pertamina dapat lebih
memberikan perhatian
kepada Sekolah Sepak Bola
yang ada di Papua Barat,
khususnya di Manokwari.•
E.R MOR VIII
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Sungai Keruh - Dalam rangka mendukung
dunia pendidikan tanah air dan meningkatkan
pengetahuan para pelajar mengenai kegiatan
hulu migas, Pertamina EP Asset 2 Pendopo
Field mengadakan kegiatan “Pertamina
Mengajar” di Gedung Serbaguna Desa Jirak,
pada Kamis, (24/4).
Dalam kesempatan itu, Pertamina EP Asset
2 Pendopo Field mengajak siswa SMA 2 Sungai
Keruh Jirak dan SMA Muhammadyah Jirak
untuk mengenal lebih dalam mengenai industri
migas, khususnya kegiatan di bidang hulu yang
dilakukan oleh Pertamina EP. Edukasi migas ini
disampaikan Pendopo Field Manager, Ekariza.
Selain diikuti oleh siswa kedua SMA
tersebut, turut serta para perangkat desa,
tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta se
jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang
berdomisili di Kecamatan Sungai Keruh.
Dalam kesempatan itu Ekariza banyak
menyampaikan kegiatan pemboran yang
dilakukan di struktur Jirak yang meliputi be
berapa desa di Kecamatan Sungai Keruh di
antaranya Desa Rejosari, Jerambah Gantung
dan Jirak. Struktur ini memiliki potensi sumber
daya minyak dan gas yang besar sehingga
diharapkan dapat menambah pendapatan
anggaran daerah. Bahkan saat ini sudah ada
wacana dari pemerintah, pendapatan anggaran
daerah tidak hanya akan sampai pada tingkat
kabupaten, namun akan sampai pada tingkat
desa. “Oleh karena itu kami meminta agar
masyarakat desa dapat bekerja sama dalam
kegiatan yang dilakukan perusahaan karena
mereka juga akan bisa menikmati hasilnya.”
harap Ekariza
Sementara itu, Kepala UPTD Pendidikan
dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Keruh,
Ermawan memberikan apreasiasi kepada
Pertamina EP Asset 2 Pendopo Field atas
pemberian dukungan di bidang pendidikan.
Harapannya agar Pertamina EP Pendopo Field
intens memberi bantuan baik yang bersifat fisik
atau non fisik.
Dalam kesempatan itu juga diberikan ban
tuan peralatan olahraga kepada SMA 2 Sungai
Keruh Jirak dan SMA Muhammadyah Jirak.
Hadir pula dalam kesempatan ini Kepala
Kecamatan Sungai Keruh, Alam Sabit, Kapolsek
Sungai Keruh, Burnani, Danramil Sungai Keruh,
Kapten Heru, Kepala UPTD Sungai Keruh,
Ermawan, Kepala Desa Jirak, Deni Hendra,
Kepala Desa Jerambah Gantung, Suherman
dan Kepala Desa Rejosari, Sugito beserta
perangkat desa, Kepala Sekolah SMA 2 Jirak
dan SMA Muhammadyah Jirak.•PEP PENDOPO FIELD

Nglanggeran ini. Bersama

hampir saja terbenam, saat

Direktur Pemasaran & Niaga

itu, 10 April 2014, suasana

Hanung Budya, Corporate

menjelang Magrib di tengah

Secretary Nursatyo Argo

cuaca mendung dan dingin

dan rombongan tim ma

membuat suasana kawasan

najemen MOR IV, Karen

Sentra Pemberdayaan di

mengelilingi waduk mini yang

kawasan Desa Nglanggeran,

berfungsi sebagai tempat

Gunung Kidul ini seolah

penampungan air hujan

memancarkan pesona.

untuk kemudian dialirkan

“Kawasan Agrowisata Patra

pada tanaman durian di saat

Nglanggeran”, selain sebagai

musim kemarau tiba. Tidak

Sentra Pemberdayaan

hanya termanjakan dengan

Tani, semakin diminati oleh

suasana menakjubkan dari

wisatawan lokal yang ingin

gunung api purba ini, ia pun

menikmati pemandangan

turut menikmati durian khas

eksotis gunung api purba.

Desa Nglanggeran yang

Karena ternyata disinilah pu

juga tertanam di area Sentra

sat sejarah gunung api purba.

Pemberdayaan Tani yang

Tepat menjelang ma

turut didanai oleh Pertamina

tahari tenggelam, dalam

ini.

suasana santai Direktur

Dalam mewujudkan ma

Utama Pertam ina Karen

syarakat dan lingkungan

Agustiawan sejenak menik

mand iri, upaya tanggung

mati betapa eksotisnya ka

jawab sosial yang dilakukan

wasan Agrowisata Patra

Pertamina tak ada hentinya.

Foto : MOR IV

PEP Pendopo Field
Edukasi Migas untuk
Siswa SMA

Yogyakarta – Matahari

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan bersama Direktur Pemasaran &
Niaga Hanung Budya, Corporate Secretary Nursatyo Argo dan rombongan tim
manajemen MOR IV, menikmati senja di Patra Nglanggeran, salah satu Sentra
Pemberdayaan Tani binaan Pertamina.

Pertamina turut memberikan

merupakan bukti dari kerja

dukungan yang sangat

keras Pemerintah Dae

besar kepada Gabungan

rah, swadaya masyarakat

Kelompok Tani (Gapoktan)

dan Pertamina yang dapat

Kumpul Makaryo, untuk

dioptimalkan oleh para petani.

mengembangkan Kebun

Keberh asilan Agrowisata

Buah Nglanggeran, Patuk,

Patra Nglanggeran dapat

Gunungkidul.

dijadikan contoh pola bantuan

Karen beserta rombongan
sangat mengapresiasi

Pertamina ke daerah-daerah
lainnya.•MOR IV

pemberdayaan tersebut. Ini

MOR III Dukung Pertumbuhan Industri
Ekonomi Kreatif di Bandung Barat
Padalarang – Bekerja

yang mendapat beasiswa dari

sama dengan Bandung

Pertamina. Adapun pelatihan

Barat Creative Community

tahap pertama sudah berjalan

(BBCC) dan Pemerintah

sebelum studio BANGBARA

Kabupaten Bandung Barat,

diresmikan, agar pemanfaatan

MOR III meresmikan studio

studio bisa berjalan optimal.

BANGBARA (Bandung

“Melalui BANGBARA,

Barat Animasi) di Kota Baru

Pertamina

Parahyangan, Kabupaten

menangkap

berupaya

Bandung Barat (30/4).

penyediaan tenaga terampil

Sebagai salah satu program

bidang animasi atau biasa

CSR, pendirian studio

disebut animator. Di tengah

BANGBARA ditujukan untuk

semakin ketatnya persaingan

mendorong pertumbuhan

dalam dunia kerja, sudah

ekonomi kreatif melalui pro

saatnya kita membuat

gram pelatihan animasi bagi

terobosan di bidang baru

masyarakat Ring I Unit Operasi

agar kita tidak selalu terpaku

Pertamina, khususnya

pada lapangan pekerjaan

masyarakat wilayah sekitar

yang sudah tersedia. Dalam

TBBM Padalarang.

pelatihan ini, Pertamina akan

peluang

Peresmian

memberikan beasiswa bagi

BANGBARA yang dihadiri

masyarakat di sekitar unit

Bupati Bandung Barat serta

operasi yang memenuhi

Dirjen Ekonomi Kreatif,

kriteria-kriteria tertentu,

Kementerian Pariwisata &

seperti memiliki minat dan

Ekonomi Kreatif Republik

bakat di bidang animasi.

Indonesia, Pertamina

K a re n a t e n t u n y a u n t u k

sekaligus membuka secara

menjadi animator handal

simbolis pelatihan animasi

prosesnya tidak instan,” ujar

tahap kedua bagi masyarakat

Putut Andriatno, Marketing

Dalam

Foto : MOR III

FIELD
Foto : PEP PENDOPO

Menikmati Sore di Patra Nglanggeran

Branch Manager Jabar.

BANGBARA, maupun dengan

Selain bergerak di bidang

animator-animator dari luar

sosial, nantinya studio

Bandung Barat, untuk

BANGBARA juga membuka

semakin mempopulerkan

kelas pelatihan animasi

animasi produksi masyarakat

komersial berupa workshop

Bandung Barat.

singkat dan kelas regular

Ketua Bandung Barat

serta kegiatan roadshow

Creative Community, Aceng

ke kampus-kampus untuk

Kodir mengemukakan bahwa

m e m p ro m o s i k a n s t u d i o

studio BANGBARA dirasa

BANGBARA kepada masya

sangat bermanfaat dalam

rakat di luar Bandung Barat.

mendorong pengembangan

Apabila pada akhirnya sudah

variasi industri ekonomi

semakin banyak peserta

kreatif di Bandung Barat,

pelatihan animasi, kami

selain bidang kuliner dan

akan melanjutkan dengan

fashion yang selama ini sudah

kompetisi animasi,baik

berkembang.•MOR III

antar peserta Didik studio

SINOPSIS
		

Judul Buku
Penulis		
Penertbit

: Kaya dengan Bersyukur
: Aura Husna
: PT Gramedia Pustaka Utama

Kata “kaya” mungkin bagi sebagian dari kita
bermakna sangat menarik, karena ia memiliki nilai yang
sangat tinggi, dan juga selalu berhubungan dengan
materi. Sebagian dari kita mungkin pernah menyatakan
atau berpikir apabila kita kaya harta maka hidup kita
akan bahagia, karena dengan kaya harta kita bisa
membeli segalanya. Ternyata hal tersebut salah besar,
kaya harta tak selalu bahagia. Hal ini telah dibuktikan
oleh kisah kehidupan seorang perempuan kaya
raya yang terkenal hingga saat ini. Christina Onassis
namanya seperti yang diceritakan dalam buku.
Dari kisah Christina Onassis kita dapat
belajar bahwa “kaya” itu tidak selalu berlimpah
materi. Kaya juga berarti limpahan nilai dalam diri
(nonmateri). Orang yang kaya adalah orang yang
mampu menghadirkan nilai-nilai positif yang diakui
oleh masyarakat dalam dirinya. Ada beberapa
nilai positif yang membawa kita pada kekayaan, di
antaranya yaitu nilai diri (harga diri), nilai kekuasaan,
nilai pendidikan, nilai keterampilan, nilai kasih sayang,
nilai kesehatan, nilai keamanan, nilai kebebasan.
Syukur, sebuah kata yang sangat mudah meluncur
dari bibir kita. syukur sebenarnya bukan kata asing
lagi ditelinga kita. Syukur adalah kewajiban kita
sebagai makhluk atas kompensasi semua nikmat dan
karunia Allah. Ada beberapa alasan yang menguatkan
mengapa kita harus bersyukur, diantaranya : Perintah
Allah SWT, Bukti keimanan kepada Allah, Salah satu
bentuk ikhtiar untuk mendapatkan nikmat-Nya. Pada
dasarnya, amalan syukur itu mencakup tiga hal sebagai
fondasi. Tanpa tiga hal ini, amalan syukur mustahil
hadir pada diri seseorang. Ketiga hal tersebut adalah
: Mengenali nikmat, Mengenali Sang Pemberi Nikmat,
Memanfaatkan nikmat sesuai ketentuan Sang pemberi
Nikmat dan didedikasikan untuk mendekatkan diri
pada-Nya.
Syukur adalah kunci utama untuk membuka pintu
rezeki dan kekayaan. Syukur adalah amalan yang
mendekatkan diri kita pada nikmat dan pemilik nikmat
ini. Dengan syukur, kita akan terbiasa memanfaatkan
nikmat yang dikaruniakan oleh Allah SWT untuk
mendekatkan diri pada-Nya. Dengan syukur kita akan
terbiasa menjalankan amal sesuai dengan tuntunanNya. Orang yang bersyukur adalah orang yang bekerja
di atas bumi sesuai dengan SOP (Standard Operational
Procedure) dari Sang Pencipta. Dimana, Allah SWT
sebagai pemilik bumi ini telah menjanjikan reward dari
amalan-amalan yang mengikuti SOP tersebut.
Semakin banyak kita bersyukur, insya Allah akan
mebuka pintu rezeki kita dan kekayaan. Bukan hanya
kekayaan materi tetapi kita dapat menemukan makna
sejati bahagia dan sejahtera dengan mensyukuri nikmat
Allah. Karena Bahagia bukan memiliki segalanya,
namun karena bersyukur dengan semua hal yang kita
miliki.•PERPUSTAKAAN
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Forum KOMET PHE: Satukan
Pengetahuan Demi Kemajuan Bangsa
Judul di atas adalah semboyan dalam semangat budaya berbagi pengetahuan yang
terpampang jelas dalam Forum Knowledge Management Pertamina (KOMET) Pertamina
Hulu Energi (PHE) yang berlangsung pada tanggal 28 April 2014 di Kantor Pusat PHE –
Jakarta. Forum ini merupakan salah satu dari Forum selama Bulan KOMET.
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CFIA : Pastikan Sistem Berjalan
Sesuai Persyaratan
Sesuai hasil pembahasan yang dilaksanakan pada Quality Management
Forum (QMF) Desember 2013 yang lalu, telah disepakati bahwa sebagai
salah satu pilar kegiatan Quality Management, Standardization Management
(SM) akan menindaklanjuti beberapa target yang ingin dicapai di tahun 2014
sebagaimana tertuang dalam aktivitas kegiatan tahunan atau Calender of Event
(CoE) Fungsi Quality Management.
Salah satu aktivitas SM didalam CoE adalah
mengoptimalkan Cross Functional Internal Audit
(CFIA). CFIA adalah kegiatan internal audit yang
dilaksanakan dengan melibatkan internal auditor dari
lintas fungsi.
Audit yang dilakukan di salah satu direktorat, akan
melibatkan auditor dari direktorat lain termasuk Anak
Perusahaan. Pelaksanaan CFIA ini diharapkan dapat menghasilkan produk audit

Ignatius Tenny Wibowo – Presiden Direktur PT PHE mengawali Forum ini dengan
memberikan sambutannya kepada seluruh narasumber dan peserta yang memenuhi
Forum tersebut. Beliau berharap semangat berbagi pengetahuan dapat berjalan secara
konsisten dan menyebar di seluruh area kerja PHE. Dalam Forum ini disampaikan pula
mengenai Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) 2014 dan Rencana Jangka
Panjang Perusahaan (RJPP) 2014 – 2018 disampaikan oleh Heri Purwoko – Manager
Business Strategic Planning Dit. Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko untuk
memberikan gambaran tentang sasaran strategis Perusahaan.

yang optimal dan lebih obyektif.
Penyelenggaraan CFIA ini
merupakan salah satu tugas
Fungsi Quality Management
sebagaimana diatur dalam Code
of Pertamina Quality Management
System. Bab II Pasal 11 ayat (1)
menyatakan : “Organisasi wajib
melakukan audit implementasi
sistem standar secara berkala
sekurang-kurangnya satu kali
dalam satu tahun untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan persyaratan
dan rencana kerja yang telah ditetapkan”.
Kegiatan CFIA juga didukung dengan memorandum dari Manager Quality
Management Dit GA kepada para Manajer QM Direktorat No.144/I00010//2014
–S8 tanggal 3 April 2014 perihal Pengendalian Kegiatan Quality Management
seluruh Direktorat yang perlu mendapatkan perhatian bersama, dan salah
satunya adalah dengan meningkatkan dukungan terhadap implementasi CFIA
sistem standar di Unit Operasi/Bisnis/Region dan Anak Perusahaan.

Faisal Yusra – Quality Management Manager selaku Ketua Tim KOMET menyampaikan
beberapa hal penting tentang tentang implementasi knowledge management di
Pertamina. Disampaikan bahwa keterlibatan dan komitmen Manajemen Puncak menjadi
salah satu kunci keberhasilan implementasi budaya berbagi pengetahuan di Pertamina.
Forum KOMET PHE kali ini mengangkat topik mengenai “Coal Bed Methane Overview
& Development Strategy” yang disampaikan oleh Fanny Rosdiawan – Geologist dan
Bagus Surya Bahari – Production Planning Engineer dari PHE Metana Suban I dan
II. Topik kedua membahas mengenai “Process Safety & Integrity Management” yang
disampaikan oleh Sudarwanto – HSSE dan Frik Febby - Risk Management PHE.
Antusiasme narasumber dan peserta Forum KOMET yang perdana untuk PHE ini
sangat tinggi. Semoga semangat berbagi pengetahuan sesuai dengan semboyan yang
diusung PHE tidak berhenti disini. Komitmen serta keterlibatan seluruh Manajemen
Puncak dan Pekerja diperlukan agar budaya berbagi pengetahuan dapat berjalan

CFIA saat ini berjalan belum optimal.
Hal ini disebabkan karena masih ter
kendala dengan kesibukan pekerja yang
ditunjuk sebagai auditor dan kesiapan
Fungsi Auditee itu sendiri.
Hal inilah menjadi fokus perhatian
dan tantangan bagi Fungsi Quality Mana
gement untuk secara terus menerus
melakukan koordinasi dalam rangka
meningkatkan keberhasilan proses implementasi CFIA.
Semoga pelaksanaan CFIA dapat secara konsisten dijalankan untuk
mencapai target sesuai dari rencana kerja yang telah ditetapkan.•
oleh Hilda Yanti - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

secara konsisten yang dipresentasikan dengan peningkatan jumlah aset pengetahuan
serta proses utilisasi dan optimalisasi pemanfaatannya untuk membantu permasalahan
pekerjaan oleh setiap Pekerja.
The more you share, The more you get!!! Let’s share knowledge!!!•
oleh Shynta Dewi - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

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

ergonomi : cara
mengatasi nyeri punggung
pekerja kantoran
Nyeri punggung kronis menjadi lebih sering terjadi
pada pekerja kantor. Orang yang bekerja di kantor secara
spesifik lebih cenderung mengalami nyeri punggung kronis
daripada pekerja kasar yang menuntut kemampuan fisik.
Posisi tubuh sepanjang hari adalah penyumbang terbesar
sakit leher dan punggung.
Sakit punggung yang sudah lebih dari tiga bulan
dirasakan bisa disebut kronis. Sakit kronis tersebut bisa
mengubah fungsi otak, mengacaukan perhatian, memori
jangka pendek, kemampuan mengambil keputusan
dan sosial. Lebih dari itu Pusat Kedokteran Harvard
melaporkan nyeri yang kronis menyebabkan gangguan
mood, meliputi depresi dan cemas. Masalah lainnya seperti
sulit tidur, hilangnya kemampuan coping, dan rusaknya
hubungan dengan teman, keluarga, dan lainnya.
Tiga gejala sakit punggung antara lain duduk mem
bungkuk, memegang telepon di antara leher dan pundak,
kurang bergerak sepanjang hari kerja. Ada beberapa tips
yang bisa dicoba oleh siapapun untuk mengoptimalisasi
ruang kerja dan mengurangi sakit punggung sebagaimana
yang ditulis Dan Buettner, seorang peneliti yang menulis
dalam Psychology Today.
Sesuaikan Meja dan Kursi. Dr. Scott Donkin, penemu
Kesehatan Kerja dan Solusi Kesehatan menyarankan
ruang kerja harus aman, ergonomis dan masalah kese
hatan dan sikap bersandar pada kursi menghilangkan
risiko pada punggung bawah dan membuat tegak leher
dan pundak. Dr. Erik Peper dari San Fransisco State
University merekomendasikan beberapa tips.
Pertama, pertahankan bentuk alami tulang belakang.
Kursi kantor harus mendukung bentuk alami pinggang yang
sedikit melengkung ke depan. Bisa juga menggunakan
bantal di belakang kursi untuk menyangga pinggang.
Kedua, sesuaikan ketinggian kursi agar posisi kaki
di lantai dan lutut membentuk sudut tepat 90 derajat.
Bisa juga mengistirahatkan kaki pada sandaran jika ada.
Menyilangkan kaki akan mengurangi sirkulasi di kaki dan
menyebabkan varises, yang terlihat urat-urat biru yang
muncul di kulit.
Ketiga, buatlah posisi lengan dan tangan membentuk
sudut 90 derajat. Hal ini akan membuat bahu tertahan se
cara alami, yang akan membantu menegakkan punggung.
Keempat, aturlah agar monitor jaraknya kira-kira se
lengan atau sedikit di bawah mata. Hal ini akan mendukung
Anda untuk duduk tegap dan mengurangi ketegangan
leher. Hindari mencondongkan tubuh ke arah monitor, ber
sandarlah di kursi, serta cahaya lampu yang baik dan tidak
membuat orang menyipitkan mata saat melihat monitor.
Sesuaikan Telepon. Banyak orang menyelipkan
teleponnya antara kepala dan pundak untuk membebaskan
tangannya selama berbicara, hal ini menyebabkan
ketegangan hebat antara leher dan pundak. Gunakanlah
peralatan bebas genggam (headset) atau speaker jika
harus berbicara lama lebih dari 5 menit atau ketika perlu
untuk mencatat selama berbicara. genggamlah telepon
dengan tangan secara bergantian tangan kanan dan
tangan kiri selama berbicara.
Bangun dan Bergeraklah. Manusia diciptakan untuk
bergerak. Duduk (atau bahkan berdiri) dalam satu posisi
bisa membahayakan kesehatan tubuh. Istirahatlah
sebentar (micro breaks), sekali dalam setiap jam, juga
bisa menggunakan kamar kecil atau toilet, mengambil
air, mengecek mesin fotocopy atau sekedar stretching
ringan. Duduk dalam waktu yang lama bisa melemahkan
otot punggung. Lakukan stretching sekitar 60 detik cukup
untuk mengimbangi dampak negatif tersebut. Peneliti
menyarankan setidaknya separuh dari jam kerja harus
digunakan dengan posisi berdiri.•www.satuharapan.com
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CSS Siap Melayani ICT Lintas Benua
Akuisisi Conoco Phillips
Algeria Limited (COPAL) oleh
Pertamina pada November
2013 lalu, membawa
Pertamina dan lini bisnisnya
menuju ke level selanjutnya.
Corporate Shared Service
(CSS) berperan dalam
penerapan ICT (Information
Communication Technology)
baik infrastruktur maupun
sistem untuk perusahaan
yang kini bernama Pertamina
Algeria. Berbeda dengan
penerapan ICT sebelumnya,
penerapan ICT di Pertamina
Algeria dilakukan dengan
mengalihkan seluruh sarana
dan prasarana IT (Information
Technology) serta migrasi data
– data dari Conoco Phillips ke
Pertamina.
Dengan kondisi periode
pengerjaan yang cukup
singkat, CSS mengerahkan
seluruh upaya agar dapat
menyelesaikan target
pekerjaan tepat waktu. Untuk
mengalihkan sarana dan
prasarana IT, CSS melakukan
instalasi dan setting seluruh
perangkat infrastruktur yang

tersebar di beberapa lokasi,
mengikuti aturan Pertamina
baik dari sisi pengoperasian
maupun pemeliharaannya.
Seluruh proses pengalihan
serta setting tersebut dapat
terselesaikan pada 31 Januari
2014.
Pekerjaan migrasi data
dari SAP COPAL ke MySAP
Pertamina dilakukan CSS
walau dengan informasi dan
akses terbatas ke SAP COPAL.
Meskipun demikian, seluruh
upaya terus dikerahkan untuk
melakukan migrasi data mulai
dari Master Data Material,
data equipment, hingga
data transaksi seperti data
Equipment Maintenance, data
closing per 30 November
2013, dan data Initial Balance
per 1 Desember 2013. Selain
itu, CSS melakukan migrasi
data historis transaksi periode
1 Desember 2013 hingga 28
Februari 2014.
Tidak hanya dihadapkan
pada kompleksnya aspek
teknis, kendala komunikasi,
kondisi iklim dan politik Algeria
yang sempat memanas juga
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menjadi tantangan yang harus
dihadapi. Meskipun demikian,
kendala ini tidak menurunkan
semangat para pekerja untuk
menyelesaikan pekerjaan
sesuai target.
Dengan kerjasama dan
komitmen para pekerja Per
tamina Algeria dan CSS yang
terlibat, Go Live MySAP telah
berhasil dilakukan pada 1
Maret 2014 lalu. Seperti yang
disampaikan oleh Finance
Manager Pertamina Algeria
Tedi Kurniadi, “Kami didukung
penuh oleh mana
jemen
Pertamina Algeria den gan
otorisasi yang sesuai ling
kup tanggung jawab, se
hingga tidak menghambat
pengambilan keputusan. Se

lama pengerjaannya, Tim CSS
sangat proaktif dan memiliki
experience yang cukup untuk
tingkat kesulitan pekerjaan ini.”
Tedi memberikan apresiasi
bagi Tim CSS atas pelaksanaan
Closing yang telah dilakukan
pada tanggal 8 April 2014,
“Closing per 31 Maret 2014
sudah dilaksanakan dengan
baik dan sesuai harapan. Ke
depannya akan dilakukan
penambahan modul-modul
pada fase dua diantaranya
modul Human Resource (HR)
dan Fund Management (FM).”
Dari apa yang sudah di
lakukan CSS di Pertamina
Algeria, saat ini seluruh transaksi
sudah berhasil tercatat di
MySAP Pertamina.•CSS

MOR II Sukses Luncurkan Bright Gas
di Palembang dan Lampung
Palembang – Marketing
Operation Region II
meluncurkan Bright Gas di
dua kota di wilayahnya, yaitu
Palembang (3/5) dan Lampung
(5/5).
Bright Gas dijual
dengan harga Rp. 115.000.
Walaupun sedikit lebih mahal
dibandingkan dengan LPG
12 kg tabung biru, namun
peminat di Palembang dan
Lampung terbilang banyak.
Selama pameran yang baru
berjalan 12 hari di Palembang,
sudah lebih dari 600 konsumen
melakukan pemesanan.
Pemesanan bahkan langsung
menembus angka 100 tabung
pada hari kedua pameran
di Bandar Lampung (6/5).
Angka penjualan ini sangat
menggembirakan, mengingat
Bright Gas baru diperkenalkan
dan belum dilakukan grand
launching di Bandar Lampung.
Sementara di Palembang
telah dilakukan grand laun
ching oleh General Manager
Marketing Operation Region II,
Ageng Giriyono, di Palembang
Indah Mall (3/5). Ageng me
nyatakan optimismenya

penjualan Bright Gas di
Palembang akan mencapai
target. “Hal ini didukung
meningkatnya daya beli
masyarakat Palembang yang
semakin meningkat dan sudah
membutuhkan life style, tidak
hanya memenuhi fungsi dari gas
LPG,” ujarnya.
Dalam acara tersebut
diundang juga Pemimpin
Redaksi Tribun Sumsel Weny
Ramdiastuti, yang menjadi salah
satu dari pelanggan pertama
Bright Gas di Palembang.
Menurutnya, kehadiran Bright
Gas menjawab kebutuhan
kaum perempuan yang dalam
dunia marketing sekarang ini
menjadi segmen utama. “Bright
gas sangat woman taste baik
dari sisi warnanya maupun
kemampuan menjamin rasa
aman bagi penggunanya kaum
ibu yang banyak berkutat di
dapur,” ujarnya.
“Ini sebuah strategi mar
keting yang jitu dari Pertamina
di mana dunia sedang berpihak
pada venus,” tambah Weny.
Grand lauching yang meng
ambil tema colorful sesuai slogan
Bright Gas “Lebih Berwarna dan

Foto :MOR II

TIPS

Bermakna” juga dimeriahkan
oleh lomba mewarnai yang
diikuti oleh 100 siswa Taman
Kanak Kanak.
Sebelumnya, telah
dilaksanakan pameran di
beberapa tempat, yaitu
Palembang Indah Mall dan
Giant Kenten serta pada
event-event umum yang target
audiencenya sesuai dengan
positioning Bright Gas. Dalam
pameran tersebut, konsumen
LPG 12 kg dapat menukarkan
tabungnya secara gratis dengan
tabung Bright Gas. Untuk kota
Bandar Lampung, pameran
dilaksanakan di Chandra Mall,
Bandar Lampung.
Penukaran dapat dilakukan

dengan memberikan data terdiri
dari nama, alamat pengantaran,
nomor telepon, warna tabung
dan waktu pengantaran yang
diinginkan. Selanjutnya data
tersebut diinformasikan oleh
kordinator pameran kepada
agen Bright Gas yang telah
ditunjuk untuk kemudian
mengantarkan Bright Gas
sesuai pesanan.
Agen Bright Gas untuk
wilayah Palembang adalah PT.
Dwi Ola yang beralamat di Jalan
Kapt. A Rivai No.79 Palembang
dan untuk wilayah Bandar
Lampung PT. Arsi Agung
Mandiri yang beralamat di Jalan
P.Seribu RT 02 LK III Sukarame,
Bandar Lampung.•MOR II
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JAKARTA – Sekitar 40 peserta Pertamina Runner turut berpartisipasi dalam ajang Mandiri Jakarta Marathon 2014 yang
diselenggarakan oleh Bank Mandiri di Halaman Parkir Timur Gelora Bung Karno Senayan, Minggu (4/5). Sebanyak 15
ribu peserta ikut dalam event tersebut dengan jarak tempuh lari 5 km dan 10 km. Keikutsertaan penggiat Pertamina
Runner dalam berbagai kegiatan marathon tingkat lokal maupun nasional, menunjukkan eksistensi pekerja Pertamina
dalam upaya meningkatkan kesehatan serta aktif dalam berbagai event olah raga.•WAHYU

Foto :IKA PRIHATSANTI

Pertamina Runner Ikuti Mandiri Jakarta Marathon

Yulian Dekri, General Manager Baru RU VI Balongan

Foto : RU VI

BALONGAN – Jabatan General Manager (GM) RU VI Balongan terhitung tanggal 25 April 2014 resmi tidak lagi dipegang
oleh Budi Santoso Syarif. Yulian Dekri yang sebelumnya menjabat sebagai GM RU III Plaju kini menggantikan Budi sebagai
GM RU VI Balongan. Serah terima jabatan GM RU VI dilaksanakan Jumat (25/4) di Gedung Pertemuan Patra Ayu, Perumahan
Bumi Patra, Indramayu yang disaksikan oleh SVP Operational Operation, Suhaimi. Yulian Dekri merupakan sosok yang sudah
dekat dengan RU VI Balongan, sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Senior Manager Operation & Manufacturing di
RU VI pada Mei - November 2013. Sementara itu, Budi Santoso Syarif kini menjabat sebagai VP Refinery Technology yang
berkantor di Pertamina Pusat, Jakarta. Suhaimi berharap Yulian Dekri dapat memimpin RU VI dengan baik sehingga kilang RU
VI dapat terus beroperasi dengan andal dan dapat memasok kebutuhan BBM dalam negeri secara maksimal.•Riki Hamdani/Ade

JAKARTA – Prihatin dengan perkembangan paham-paham penyimpangan terhadap Islam, Badan Dakwah Islam
Pertamina menggelar pengajian dengan tema ajaran dan gerakan Syi’ah di Indonesia, pada Rabu (30/4), di mushola
Al Kautsar Kantor Pusat Pertamina. Ustadz Amin Saefullah Muchtar menjelaskan, sebagai negara dengan umat Islam
terbanyak dibandingkan agama lainnya, muslimin Indonesia harus mengamalkan dan menjaga ajaran Islam tetap murni
sesuai Al Qur’an dan Hadist. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi munculnya beragam paham aliran yang menyimpang
dari ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasullah SAW, muslimin Indonesia harus mengetahui paham-paham
yang menyimpang agar tidak tersesat. “Semoga kita dapat mewaspadai aliran atau paham yang jelas menyimpang dari
ketentuan Alquran dan Sunnah dengan cara menghayati dan terus mempelajari Alquran dan Hadist serta meneladani
sikap para sahabat Rasulullah SAW,” ujarnya.•ADITYO

Foto : ADITYO

Mengenal Ajaran dan Gerakan Syiah di Indonesia

Atlet Tenis Meja Pertamina Berlaga pada DONIC Walikota Cup

Foto : BAPOR PERTAMINA

YOGYAKARTA – Atlet tenis meja Pertamina membuktikan prestasinya dalam Kejuaraan dan Invitasi Tenis Meja DONIC
Walikota Cup di Yogyakarta, pada 17-20 April 2014. Selain PTM seluruh Indonesia, kejuaraan tersebut juga diikuti peserta
dari berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan China. Dalam ajang tersebut, Yon M dan Dohan dari Tim
Pertamina A menjadi juara I beregu umum putera. Sedangkan Gilang M, Dahlan & Syainur dari Tim Pertamina B berhasil
menjadi juara II beregu umum putera. Sementara Gilang Maulana menjadi juara III tunggal umum putera.• BAPOR PERTAMINA

CILACAP – Guna menanamkan dan menumbuhkembangkan budaya HSE di setiap pekerja, Pertamina RU IV Cilacap
menyelenggarakan peringatan bulan K3 di lingkungan sekitar RU IV yang ditutup pada bulan Maret 2014. Peringatan
bulan K3 tersebut ditutup secara resmi oleh GM RU IV dengan ditandai penyerahan sertifikat kepada peserta pelatihan
pemadaman kebakaran. Dalam kesempatan yang sama, diberikan pula hadiah kepada para pemenang lomba good
housekeeping, lomba safety pose, lomba pemasangan scaffolding, dan mechanical isolation. Edy Prabowo berharap,
dengan berakhirnya rangkaian kegiatan peringatan bulan K3, terjadi upaya peningkatan oleh seluruh pekerja RU IV
untuk menjadikan segala aspek HSE menjadi budaya bersama hingga akhirnya aspek HSE melekat pada masing-masing
insan pekerja, bahkan masyarakat Kabupaten Cilacap.• RU IV

Foto : RU II

Penutupan Bulan K3 di RU IV Cilacap
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yulian dekri

General Manager
Refinery Unit VI Balongan

isa antariksa

Data Center Opt &
Communication Manager,
Corporate Shared Service

Foto : PRIYO

Foto : adityo

Foto : adityo

pranefo maaruf

Chief Drilling,
Uspstream Technology Center,
Development & Technology,
Direktorat Hulu

husu iskandar

Crewing Manager,
Shipping,
Direktorat Pemasaran & Niaga

lukito wibowo

Ship Operation II Manager,
Shipping,
Direktorat Pemasaran & Niaga
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Direktur Utama PPN Management
Walkthrough ke TBBM Ujung Berung
Ba n d u n g – Te r m i n a l
Bahan Bakar Minyak (TBBM)
Ujung Berung yang vital
dalam pemenuhan suplai
BBM bagi SPBU di Bandung
dan sekitarnya, menerima
kunjungan Direktur Utama PT
Pertamina Patra Niaga (PPN)
Ferdy Novianto dalam rangka
Management Walk Through
(MWT), pada (16/4). Ikut
serta dalam MWT tersebut
Direktur Operasi PPN Gema
Iriandus Pahalawan, Direktur
Utama PT Pertamina Training
& Consulting (PTC) Djoko
Prasetyo, serta sejumlah
jajaran manajemen PPN.
Dalam safety briefing
awak mobil tanki (AMT)
yang rutin diadakan pukul
05:00 WIB, Ferdy Novianto

menyampaikan motivasi kerja
serta memastikan keleluasa
an AMT untuk menerima
inform asi seputar hak dan
kewajiban mereka melalui
Site Supervisor. Selain itu,
Ferdy Novianto bersama
Direktur Operasi juga me
maparkan penjelasan se
putar status pekerja, sistem
performansi sebagai pola
tambahan pendapatan, pro
ses rekrutmen, hingga di
siplin, penghargaan, dan
konsekuensi kerja yang ber
laku bagi seluruh AMT di
TBBM Ujungberung.
Kegiatan MWT berlanjut
dengan penyerahan apresiasi
kepada AMT dengan kinerja
terbaik untuk periode Feb
ruari-Maret 2014, serta ma

Foto : PPN

Foto : priyo

Foto : RU VI
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Dirut PPN Ferdy Novianto (kedua dari kanan) memantau pembangunan New
Gantry System di TBBM Ujungberung usai menyapa para AMT dalam MWT,
16 April 2014.

kan pagi dan silaturahmi
bersama manajemen dan
AMT. Kegiatan diakhiri dengan
pemantauan langsung Direktur
Utama dan rombongan ke

lapangan untuk melihat
proses pembangunan proyek
New Gantry System di TBBM
Ujungberung.•PPN

Accident Investigation Training di PEP Sangasanga Field
Balikpapan - Pertamina
EP Sangasanga Field menga
dakan Accident Investigation
Training, 24 – 26 Maret 2014
di Hotel Jatra Balikpapan.
Training tersebut diikuti
oleh 27 orang, yang terdiri dari
Tim Investigasi Sangasanga
Field serta peserta dari Fieldfield lain yang ada di Asset
5. Materi diberikan dengan
mendatangkan instruktur dari
HSE Training Center, Sungai

Gerong. Peserta diberikan
pembekalan materi dan
workshop dengan berbagai
metode teknik investigasi.
Beberapa teknik inves
tigasi yang disampaikan
antara lain SCAT (Systematic
Cause Analysis Technique),
FTA (Fault Tree Analysis) dan
TRIPOD.
Melalui pembe
rian training investigasi
tersebut diharapkan

mampu meningkatkan
kemampuan para peserta
untuk mengidentifikasi pe
nyebab kecelakaan, men
dokumentasikannya dan
sekaligus menyarankan tin
dakan perbaikan agar tidak
terulang kembali.
Leo Adi Perkasa, salah
satu peserta dari Tim Inves
tigasi Sangasanga Field,
Fungsi Legal & Relations,
menyampaikan, training

ini sangat bermanfaat bagi
peningkatan pencegahan
kecelakaan kerja.
“Hal ini dapat dilihat dari
materi-materi yang diberikan
oleh instruktur membuka mata
kita di dalam melihat suatu
accident, mengidentifikasi
akar penyebab kecelakaan,
sehingga tidak terulang
kembali di kemudian hari,”
jelasnya.•Surahman - Safety Staff

GARUT – Dalam rangka
mempererat keakraban dan
menjalin hubungan baik
dengan insan pers, Pertamina
Geothermal Energy (PGE)
menggelar Media Gathering
Gowes Pertamina Bersama
Journalist Mountain Bike
(JMTB) di Karaha Bodas,
Garut, pada Sabtu (19/4).
Sebanyak 50 peserta turut
meramaikan gowes sepeda
gunung ini, termasuk jajaran
manajemen Pertamina, war
tawan foto, dan komunitas
MTB Garut Tasik.
Media Manager PT
Pertamina (Persero), Adiatma
Ardjito memaparkan, kegiatan
ini bertujuan untuk meninjau

lokasi operasi pengeboran.
Sekaligus sebagai kunjungan
tur bagi rekan-rekan jurnalis
foto untuk meliput kegiatan
Pertamina di lapangan PGE
Karaha Bodas.
Pembangkit Listrik
Tenaga Panas bumi (PLTP)
ini, jelas Adiatma, sedang
dalam tahap pembangunan
sumur dan persiapan un
tuk pemasangan pipa.
“Diharapkan dapat bero
perasi tahun 2016 menda
tang sebesar 35 watt,” ha
rapnya.
Sementara Project
Man ager Karaha, Wawan
Darmawan mengatakan,
hingga kini terdapat tiga

sumur penge
boran di
operasi PGE Cluster Karaha
4 untuk mengembangkan
1x30 megawatt. Selain
pengeboran, pihaknya juga
melakukan kegiatan uji
produksi untuk mengetahui
potensi uap di masingmasing sumur. “Kegiatan
pengeboran sumur ini bertu
juan untuk menambah uap di
kepala sumur,” jelasnya ketika
ditemui Energia.
Fotografer Antara,
Saptono, yang ikut serta
dalam kegiatan tersebut
sangat antusias menikmati
gelaran gowes sepeda gu
nung ini. Sebab, menurutnya,
akan tercipta kerja sama yang

berkes inambungan. Selain
itu juga bisa melihat kegiatan
eksplorasi anak perusahaan
Pertamina yang bergerak
di bidang pengolahan pa
nas bumi. “Kami bisa mem
bina silaturahmi, dengan
teman-teman Pertamina
dan komunitas sepeda MTB
Garut Tasik,” ungkap Sap
tono yang juga tergabung
dalam komunitas JMTB.
Hal yang sama disam
p a i k a n Wa w a n . “ S e l a i n
badan menjadi bugar, te
man-teman media juga da
pat melihat langsung ke
kegiatan eksplorasi yang dila
kukan Pertamina dan dapat
diwartakan ke masyarakat.”

Foto : ADITYO

Jalin Keakraban Lewat Gowes Sepeda Gunung

Media Gathering Gowes Pertamina Bersama Journalist Mountain Bike (JMTB)
di Karaha Bodas, Garut.

Secara keseluruhan,
80 persen trek yang dijajal
oleh para peserta adalah
turunan terjal. Sedangkan 20
persennya flat. Lebih lanjut,
kata Saptono, sepanjang

sejarah komunitas JMTB,
trek downhill ini yang paling
bagus. “Trek yang hampir
seluruhnya turunan, tentunya
ini sesuai dengan keinginan
kami,” pungkasnya.•EGHA
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Kinerja Operasi
Nusantara Regas 2013
Jakarta – PT Nusantara Regas mengadakan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

Tahunan 2013, Nusantara Regas, di Kantor
Pusat Nusantara Regas, pada Kamis (17/4).
Dalam kesempatan tersebut dipaparkan
kinerja operasi fasilitas ORF, FSRU dan
pendukung fasilitas lainnya, menunjukkan hasil
yang baik serta terjadi peningkatan yang cukup
signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan kinerja Nusantara Regas tersebut
dikarenakan adan ya peningkatan volume
penjualan gas.
Tahun 2013 realisasi pembelian LNG
sebesar 70,24 juta MMBTU atau setara dengan
109,3% dari RKAP 2013 - 64,26 juta MMBTU.
Realisasi penjualan Gas ditahun 2013 sebesar
70,31 juta MMBTU atau setara dengan 112,4%
dari RKAP 2013 - 62,57 juta MMBTU.
Data untuk tahun 2012 yang beroperasi
selama 7 bulan dari Mei–Desember 2012,
pembelian LNG sebesar 41,17 juta MMBTU dan
penjualan gas sebesar 34,22 juta MMBBTU.
Laporan keuangan tahun 2013 merupakan
hasil pencatatan realisasi keuangan atas
kegiatan yang terjadi selama 12 bulan yaitu
mulai bulan Januari sampai dengan Desember
2013. Dan telah di audit oleh Kantor Akutan
Publik dengan opini “Wajar dalam semua hal
yang material”.
Secara keseluruhan, kinerja perseroan pada
tahun 2013 menunjukkan Pendapatan usaha
sebesar USD 1.086,70 juta atau meningkat
76,40% dari tahun 2012; Laba kotor sebesar
USD 119,22 juta atau meningkat 283,73%
dari tahun 2012; dan Laba bersih sebesar
USD 80,68 juta atau meningkat 287,47% dari
tahun 2012.

J A K A RTA - P e r t a m i n a
Geothermal Energy (PGE)
melakukan kick off Man a
jemen Data Terintegrasi (MDT)
pada Rabu (30/4) di kantornya
Menara Cakrawala, Jakarta.
Hadir dalam kick off tersebut
Direktur Utama PGE Rony
Gunawan, Direktur Operasi
Richard Tamba, VP UTC
Sigit Rahardjo dan jajaran
manajemen lainnya. Juga
hadir Chief Data & Geomatics
PUDC (Pertamina Upstream
Data Center) Usman.
Rony menyatakan bahwa
kick off ini merupakan langkah
maju, karena diperlukan
waktu yang lama untuk
merealisasikan Manajemen
Data Terintegrasi. Banyak
persoalan teknis yang mem
buat realisasi MDT mem
butuhkan waktu lama.
Ia menyatakan, pemeli
haraan data yang baik akan
membuat data tersebut

memiliki nilai jual yang bisa
menghasilkan profit bagi per
usahaan. “Data seperti itu di
industri migas dan panasbumi
bisa menjadi duit. Karena
dengan data itu, orang bisa
menjual lagi, wilayah tersebut
bisa dikerjakan lagi dengan
pendekatan yang berbeda,”
ujar Rony.
Rony menyebutkan
contoh data yang semula
dia nggap usang, ternyata
bisa dikerjakan lagi setelah
diinterpretasikan ulang.
Misalnya lapangan Arun
yang dikerjakan Mobil Oil,
adalah peninggalan Stanvac.
Begitu juga dengan lapangan
Minas eks Stanvac, yang
k e m u d i a n d i g a r a p o l e h
Caltex. “Itulah mengapa
data sedemikian penting,
karena semua data itu adalah
kekayaan,” tegasnya.
Dalam presentasinya,
menurut sebuah survei,

Foto :KUNTORO

PGE Kaji Implementasi MDT

Direktur Utama PGE Rony Gunawan menyatakan, pemeliharaan data yang baik
akan membuat data tersebut memiliki nilai jual yang bisa menghasilkan profit
bagi perusahaan.

Tim Implementasi dari UTC
menegaskan pentingnya data
yang akan di-maintain dalam
industri oil and gas. Dari
survei tahun 2011 ditunjukkan
bagaimana pentingnya pe
mahaman subsurface un
derstanding, berpengaruh
dalam peningkatan produksi
(62%), pengembangan asset
(73%), dan peningkaan ca

dangan (83%).
Untuk pemahaman
subsurface, dipengaruhi 4
hal, yaitu people, data, tools
dan proses. Dari keempat
hal ini, yang paling signifikan
adalah data. “Jadi data-data
ini sangat penting untuk
subsurface understanding,”
tutur juru bicara Tim Imple
mentasi.•URIP

MoU Antara PTK Dengan Namsung Tug Co.Ltd
JAKARTA - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) menan
datangani Memorandum of Understanding dengan Namsung
Tug co.ltd, di Kantor Pusat PTK, Jakarta, pada (16/4).
MoU ditandatangani oleh President Director PTK, Ahmad
Bambang dan Director & CEO Namsung Tug co.ltd Park
Yeoung So. Rencana ke depan PTK akan bekerja sama dengan
Namsung Tug co.ltd untuk menunjang akselerasi kegiatan usaha
dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dikelola oleh
kedua belah pihak sehingga dapat terjalin hubungan kerja sama
yang saling menguntungkan.
Kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan meliputi
pengadaan dan operasional Kapal LNG untuk Regasification
Plants/Terminal serta Offshore Support Vessel guna mendukung
industri Upstream migas di Indonesia.•PTK

Foto : PTK

INA
Foto : PERTAM
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Pencapaian Kinerja operasional lainnya
berupa Pencapaian KPI Perseroan Tahun
2013 yang melebihi target yang ditetapkan.

Workshop Development 2014 :

tersebut terdiri dari Financial 54%, Operating

Mencari Solusi Tingkatkan Produksi

Excelent 52,13%, Business Development

BANDUNG - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menargetkan

dengan sistem Cluster seperti yang biasa dilakukan di Offshore”.

peningkatan produksi Minyak dan Gas (Migas) pada tahun 2014

“Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengatasi permasalahan

dibandingkan tahun sebelumnya. PHE juga berupaya menambah

perijinan dan pembebasaan lahan. Paling tidak, bisa menghemat

jumlah cadangan Migasnya untuk menopang produksi dimasa

waktu dan biaya karena pemboran dapat dilakukan pada lokasi

mendatang. Guna memenuhi target tersebut, PHE menggelar

sumur yang telah ada. Kemudian, penerapan metode pemboran

Workshop Development 2014 dengan mengangkat tema

horizontal dan radial drilling selain untuk mengatasi masalah

“Penerapan Horizontal & Radial Drilling Pada Depleted Reservoir

depleted reservoir juga untuk mendukung penerapan sistem

Untuk Meningkatkan Produksi”, di Bandung 26-28 Maret 2014.

Cluster,” ujarnya.

Yaitu mencapai KPI 2013 sebesar 111,24%
dibandingkan 83,45% tahun 2012. Pencapaian

5,11% dan Boundary’s dan Other Operation
Matric tercapai dengan target. Dan pencapaian
Tingkat Kesehatan Perseroan tahun 2013
tercatat dengan nilai 94,00 dengan tingkat
Kinerja Sehat AA; meningkat dibandingkan
posisi SEHAT A dengan nilai 69,80 pada tahun
2012.
Acara tersebut dihadiri Ketua Dewan
Komisaris, Hari Karyuliarto, Perwakilan dari
PT. Pertamina (Persero), Hanung Budya,
Perwakilan dari PGN (Perusahaan Gas
Negara), dan Jajaran Direksi Nusantara Regas
tersebut•

NUSANTARA REGAS

Riyanto Suwarno, Direktur Pengembangan PHE mengatakan,

Sebenarnya, teknik pemboran secara horizontal sebenarnya

”Kami berinisiatif apa saja yang bisa dilakukan untuk peningkatan

bukan hal baru, dan telah berjalan di PHE ONWJ, PHE WMO dan

produksi. Produksi kita selama ini bergantung pada PHE ONWJ

JOB P-PEJ. Namun untuk menerapkan metode ini masih banyak

dan PHE WMO. Saya ingin mendongkrak dari aset-aset yang lain.

yang harus dibenahi, diantaranya model geologi-reservoar dan

Seperti kita ketahui, permasalahan di onshore selama ini adalah

simulasi reservoar. Sehingga belum dapat diterapkan pada RKAP

perijinan, pembebasan lokasi dan depleted reservoir. Workshop ini

2014. “Diharapkan pada RKAP 2015 sudah dapat diterapkan,

bertujuan untuk menemukan metode yang tepat guna mengatasi

sehingga hasil pemboran pengembangan dari Aset-aset yang

permasalahan tersebut. Yaitu, dengan menerapkan pemboran

berada di onshore dapat ditingkatkan produksinya,” tambahnya.•PHE

In-House Training International Protocol & International
Business Dinning Table Manners
JAKARTA - Sejalan dengan
semakin meningkatnya fre
kuensi interaksi Pertamina
dengan mitra internasional
baik bisnis maupun diplomatik,
Fungsi Investor Relations Corporate Secretary menye
lenggarakan pelatihan
dalam bidang “International
Protocol” dan “International
Business Dinning & Table
Manners” (21/4). Kedua
topik ini diangkat karena
dipandang perlu untuk ada
keselarasan antara pening
katan kemampuan ope
rasional dengan peningkatan
pemahaman etika dan peri
lak u bisnis yang berlaku
internasional bagi personel
Pertamina.
Pelatihan ini diikuti oleh
jajaran Fungsi Corporate
Secretary dan perwakilan
dari Fungsi Financing, Fungsi
General Support, serta anak
perusahaan Pertagas.
Vice President Investor
Relations Achmad Herry

Dirjen Protokoler dan Konsular Kementerian Luar Negeri RI, Ahmad Rusdi memberikan materi tentang “International Protocol”.

memandang, penting ba
gi pekerja Pertamina untuk
memahami tata cara pro
tokol dan perjamuan pada
kancah global, karena se
tiap pekerja membawa kre
dibilitas perusahaan pad a
dirinya. Achmad Herry me
nambahkan, pemerataan dan
peningkatan pemahaman

JAKARTA – Badan Koor
dinasi Umat Kristiani (Bakor
umkris) Pertamina merayakan
Paskah bersama anak-anak

Foto : NAFIRI PATRA

Pendeta Yuliantini. Dalam
ibadah tersebut, Yuliantini
mengutip Natz Alkitab II Raja
Raja 17 : 19, tentang teladan
yang diberikan oleh orangorang yang meskipun dalam
kondisi sakit kusta namun
dengan cinta kasih mau peduli,
memperhatikan orang lain
yang sangat membutuhkan

atas kedua hal tersebut, perlu
terus dilakukan ke seluruh
Direktorat di Perseroan guna
mendukung upaya penguatan
dan perluasan bisnis Perta
mina yang lintas negara.
Karena pada kenyataannya,
s e t i a p D i re k t o r a t t e l a h
memiliki dimensi interaksi
internasional dalam kegiatan-

kegiatannya.
Dirjen Protokoler dan
Konsular Kementerian Luar
Negeri RI, Ahmad Rusdi dan
Profesional Trainer Indah
Soekotjo, menjadi nara
sumber dalam pelatihan satu
hari ini, yang bertempat di
Executive Lounge Lantai M
Pertamina Pusat.•KUN/IR

Bakorumkris Kantor Pusat Pertamina
Rayakan Paskah dengan Tunas Bersinar

Bakti Sosial Paduan Suara Nafiri
Patra ke Desa Sidorejo, Jawa Tengah
PURWOREJO – Dalam rangka
memperingati Paskah 2014
serta sesuai dengan Proyam
Pelayanan Paduan Suara
Nafiri Patra, dilaksanaan acara
Peduli Kasih ke Desa Sidorejo,
Purworejo, Jawa Tengah, pada
24 April lalu.
Acara yang dikemas
dalam bentuk bakti sosial
pengobatan gratis ini diikuti
oleh warga kurang mampu
dan jemaat GKJ Siidorejo
yang berpartisipasi sebagai
koordinator penyelenggara.
Sebanyak 98 warga lanjut
usia diobati di Balai Desa
Sidorejo dibantu oleh satu
dokter dan tiga paramedis dari
Puskesmas setempat.
Sebelum acara dimulai,
dilaksanakan ibadah singkat
di Gereja Sidorejo dipimpin
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Foto : KUNTORO

JAKARTA – Untuk mempermudah pemesanan
mobil dinas ke luar Kantor Pusat Pertamina, Fungsi
Corporate Shared Service menggelar sosialisasi
E-Service Center. Sistem komputerisasi ini
diimplementasikan pada 5 Mei 2014.
Menurut Anindya Lakshitta selaku Assistant
Transport, E-Service Center ini berfungsi untuk
mengatasi waktu penggunaan kendaraan agar
berjalan optimal. Permasalahan timbul ketika user
memesan kendaraan yang tidak sesuai dengan
waktu booking. “User biasanya menggunakan
kendaraan full day padahal permintaan awalnya
tidak sampai full day,” jelasnya di Kantor Pusat
Pertamina, Rabu (30/4).
Lebih lanjut, Anindya menambahkan, peng
gunaan kendaraan operasional jadi tidak efisien
ketika user tidak memakai kendaraan yang sudah
dipesan. Padahal hal tersebut dapat merugikan
user lain. “Nah, itu menjadi penyebab efektifitas
kendaraan tidak berjalan optimal. Akhirnya kita
terpaksa mengeluarkan voucher taxi,” tandasnya.
Format order kendaraan yang diperbarui ini
di antaranya dengan melakukan pembatasan
maksimal order untuk user selama 6,5 jam dan
data pengguna kendaraan ditambahkan melalui
pengisian email Pertamina. Meski demikian,
jelas Anindya, sistem akan menolak jika email
pengguna melakukan order lebih dari sekali
dalam satu waktu. Penggunaan kendaraan
akan menerima email di setiap aktifitas ordernya.
Sedangkan untuk pemesanan, kendaraan di
sesuaikan dengan jenis mobil yang dipilih.
Dikatakan Anindya, sistem ini akan melakukan
pencarian kendaraan available berdasarkan
jumlah menit kerja yang paling sedikit dalam satu
bulan, baik dalam kota maupun luar kota. Jika
saat order, tidak ada kendaraan yang available,
maka pilihan voucher taxi tidak muncul dan
digantikan dengan waiting list.•EGHA

Tahun L, 12 Mei 2014

pertolongan. Kes ukacitaan
tidak hanya dinikmati untuk
diri sendiri saja, tapi disalurkan
kepada orang lain yang harus
ditolong.
Dalam acara tersebut juga
disalurkan sumbangan sebesar
Rp 7 juta yang diterima oleh
Pendeta Yuliantini didampingi
Ketua Majelis Widiantini.•NP

Panti Asuhan Tunas Bersinar
di Kantor Pusat Pertamina.
Dalam peringatan kebangkitan
Yesus Kristus, sejumlah
anak-anak Tunas Bersinar
turut menyumbangkan krea
tifitasnya lewat kelompok
paduan suara.
Pada kesempatan itu juga,
Direktur Gas Hari Karyuliarto,
turut memberikan doa kepada
para jemaat yang hadir.
Tampak Corporate Secretary,
Nursatyo Argo, beserta
seluruh jajaran manajemen
Pertamina dengan khidmat
menjalani prosesi ibadah
Paskah.
Menurut Ketua Panitia
Paskah, Roy Victor, peringat
an Paskah memiliki makna
tersendiri, terutama dalam ke
hidupan sehari-hari. Pasalnya,
perayaan ini menjadi suatu
motivasi bagi umat Kristiani
untuk bangkit dari berbagai
macam persoalan. Ia menyon
tohkan, Pertamina sebagai
perusahaan besar, tak jarang
menghadapi tantangan dan
terpaan masalah. Walaupun
demikian, Pertamina selalu
bangkit mencapai visi misinya

Foto : ADITYO

Cara Mudah Order
Mobil dengan
e-Service Center
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menjadi perusahaan world
class dan energy champion.
“Setiap manusia pas
ti pernah mengalami pen
deritaan, tapi itu harus disi
kapi dengan bijak. Oleh
seb ab itu, dengan makna
kebangkitan ini, kita harus
bisa menyelesaikan masalah,”
kata Roy, usai ibadah Paskah
di Kantor Pusat Pertamina,
Jumat (25/4).
Sambutan hangat juga
disampaikan Erni Ginting
selaku Ketua Bakorumkris
Kantor Pusat Pertamina. Ia
menyambut gembira peraya
an Paskah ini. Menurutnya,
momen ini merupakan lang
kah tepat untuk kembali

bangkit dan maju dalam se
gala hal. “Perayaan Paskah
ini diharapkan senantiasa
menjadi kekuatan bagi kita,”
ungkapnya.
Perayaan ibadah Paskah
ini merupakan puncak dari
rangkaian acara bakti sosial.
Yaitu, pemberian sumbangan
kepada Panti Asuhan Tunas
Bersinar di Ciracas, Jakarta
T imur, sumbangan bagi
korban bencana banjir di
Manado, dan sumbangan
untuk mission trip Nafiri
Patra. Nafiri Patra adalah
salah satu grup paduan suara
para pensiunan wanita dari
Pertamina.•EGHA
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CSS Benchmark Pengembangan
Aplikasi dan Keamanan Informasi
ke Telkom Sigma

Melatih Sekretaris Menjadi
Agen Transformasi Kesehatan
Jakarta – Fungsi Health and Medical
Management Pertamina, menggelar
acara “Secretary Healthy Enlightment”
yang diikuti oleh para sekretaris dari
berbagai Direktorat dan Fungsi di Kantor
Pusat Pertamina, Jakarta.
Foto : WAHYU

Acara ini digelar selama dua hari pada
10-11 April lalu, dengan materi yang
berbeda di tiap harinya. Di hari pertama
Foto : CSS

TA N G ER A N G - D a l a m
meningkatkan pengetahuan
pengembangan aplikasi
dan keamanan informasi,
Corporate Shared Service
(CSS) melakukan benchmark
ke PT Sigma Cipta Caraka
(Telkom Sigma) di Graha
Telkom Sigma Lt.2, Bumi
Serpong Damai, Tangerang,
(30/4). Benchmark tersebut
bertujuan untuk mempelajari
lebih detail mengenai pe
ngembangan aplikasi dan
manajemen keamanan in
formasi yang sudah dilakukan
Telkom Sigma.
Telkom Sigma merupakan
cucu perusahaan Telkom yang
bergerak di bidang Information
Communication Technology
(ICT) Solution Company.
Sebelumnya, Telkom Sigma
yang berdiri pada 1987 secara
swasta dan menjual hardware
IBM (reseller), lalu merilis
Corporate Banking System
yang digunakan sebagian
besar bank-bank menengah
ke bawah , termasuk BTN. Di
tahun 2008, Telkom Sigma
menjadi cucu perusahaan
Telkom. Dan tahun lalu, Telkom
Sigma berhasil mencapai level
3 untuk Capability Maturity
Model Integration (CMMI)
dari India. Prestasi tersebut
yang mendasari pemilihan
Telkom Sigma sebagai tujuan
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benchmark CSS.
Dibuka oleh Jeffry Yoris
selaku Quality Management
Head, benchmark diisi
dengan sesi sharing, mulai
dengan pengembangan
aplikasi, Standard Operational
Procedure (SOP) proyek,
baik dari segi customize atau
produk dari pihak Telk om
Sigma. Kemudian dilan
jutkan dengan penjelasan
m an a j e m e n k e a m a n a n
dalam pengembangan ap
likasi. Dalam sesi ini, Dedi
Hermansyah, Head of
Technology Management
Telkom Sigma berbagi ten
tang sekuriti, bahwa yang
terpenting adalah menyimpan
data-data melalui enkripsi
yang penting demi keamanan
data itu sendiri.
Architecture, Strategy &
Security Manager Wahyudi,
menyampaikan apresiasi

kepada Telkom Sigma ka
rena bersedia berbagi pe
ngetahuan mengenai imple
mentasi aplikasi dan ma
najemen keamanan infor
masi. Wahyudi berharap
pengetahuan yang didapat
kan dari Telkom Sigma dapat
diimplementasikan untuk
kemajuan CSS.
Benchmark CSS ke
Telkom Sigma merupakan
bagian sinergi dalam pe
ngelolaan teknologi informasi
yang bermanfaat bagi kedua
belah pihak. Ke depan, tidak
menutup kemungkinan
giliran Telkom Sigma yang
akan belajar kepada CSS
mengenai bidang lain
yang belum dikuasai oleh
Telkom Sigma. Pada intinya,
benchmark menjadi ajang
pengembangan teknologi
informasi yang lebih baik.•CSS

para sekretaris diberikan pengetahuan

seperti apa makanan yang sehat itu,” kata

mengenai makanan sehat, dan di hari

drg. Eko Prihsetiyoningsih dari Fungsi Health

kedua materi first aider. Acara ini digelar

and Medical Management Pertamina dalam

guna menindaklanjuti kecenderungan

acara yang perdana dilakukan tersebut.

terjangkitnya penyakit cardiovascular

Pada hari kedua, para sekretaris dibekali

yang diakibatkan karena pola hidup para

pelatihan first aider agar dapat lebih sigap

pekerja.

dalam keadaan darurat, khususnya jika

“Kami berharap sekretaris sebagai

menimpa atasannya. Dengan begitu, Eko

agen tranformasi kesehatan. Karena

mengatakan, mereka bisa melakukan

biasanya merekalah yang mengatur menu

tindakan penyelamatan pertama, tanpa

makanan untuk atasannya ataupun jika

harus panik, sebelum menghubungi Fungsi

ada rapat. Mereka perlu kita informasikan

Kesehatan.•SAHRUL

Sosialisasi Dinamika Pantai di RU IV
CILACAP - Demi meng
antisipasi kemungkinan
terj ad inya bencana alam
sekaligus melatih kesigapan
para pekerja dalam meng
hadapi bencana, RU IV
Cilacap bekerja sama dengan
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD)
menggelar acara Sosialisasi
Pemberdayaan Dinamika
Pantai, di Ruang Rapat I RU
IV Cilacap, akhir Maret lalu.
Kegiatan sosialisasi ter
sebut menghadirkan nara
sumber dari Balai Pengkajian
Dinamika Pantai (BPDP) Kota
Yogyakarta, Wijokongko.
Wijokongko menjelaskan
kontur daerah pantai yang
ada di Indonesia, khusus

nya di wilayah Jawa Te
ngah dan Cilacap. Ia juga
menambahkan, seringkali
kita tidak menyadari potensi
gempa yang ada di Cilacap,
ciri-ciri gempa, dan apa yang
harus dilakukan ketika terjadi
bencana gempa dan tsunami,
padahal potensi gempa
sangat tinggi sekali terjadi di
daerah pantai seperti Cilacap.
Dalam sesi tersebut,
terdapat pula penjelasan
mengenai secondary disaster
atau bencana kedua. Yaitu,
efek yang ditimbulkan de
ngan adanya bencana
tsunami tersebut dimana
biasanya membawa materialmaterial berbahaya yang
dapat menimbulkan dampak

kerusakan bagi daerah yang
terkena bencana.
Kepala Dinas BPBD
Cilacap Supriyanto, GM RU
IV Edy Prabowo, dan segenap
jajaran tim manajemen
turut hadir dalam acara
sosialisasi tersebut. GM RU IV
mengungkapkan pentingnya
sosialisasi bencana seperti
ini. “Mengingat letak geografis
Cilacap yang rawan akan ter
jadinya gempa dan tsunami,
maka sangat penting untuk
mengadakan sharing session
seperti ini. Karena bermanfaat
untuk peningkatan kinerja
dan keselamatan pekerja RU
IV dan warga Cilacap,” tukas
Edy.•RU IV
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Jakarta - Usaha peningkatan produksi tak pernah berhenti dan
gencar dilakukan oleh Direktorat Hulu lewat Anak Perusahaan
Hulu (APH). Setiap lapangan dituntut agar terus berinovasi untuk
peningkatan produksi yang berkelanjutan. “Kebutuhan Negara akan
migas terus meningkat, oleh sebab itu teman-teman di Pertamina
harus merasa terpanggil untuk maju di garis depan dalam memenuhi
kebutuhan BBM atau minyak mentah,” ucap Muhamad Husen,
Direktur Hulu Pertamina beberapa waktu yang lalu.
Lebih lanjut, Husen menyampaikan bahwa aset-aset ladang
produksi kita pada umumnya berupa sumur tua, dan kita tahu persis
bahwa metode yang paling ampuh untuk meningkatkan produksi di
lapangan tua adalah EOR (Enhanced Oil Recovery).
Maka, Pertamina EP sebagai tulang punggung produksi migas
Pertamina menargetkan tambahan produksi 3.260 bopd (barrel
oil per day) sepanjang 2014 melalui EOR.
Target tersebut dirasa tidak berlebihan
bila melihat keberhasilan program EOR
di Struktur Kenali Asam, Field Jambi.
Terpilih sebagai pilot untuk program EOR
metode waterflood, Struktur Kenali Asam
memberikan hasil yang cukup memuaskan.
Dari enam pattern yang telah dikerjakan

empat di antaranya menunjukkan respon positif yaitu Pattern KAS-015,
KAS-236, KAS-152 dan KAS-212 yang pada awal injeksi produksinya
hanya 236 bopd menjadi 374 bopd. Diprediksi pada akhir tahun 2014
nilai produksi akan mencapai level 411 bopd.
Program EOR pada Struktur Kenali Asam dimulai dengan pemilihan
kandidat sumur-sumur eksisting yang memiliki zona produksi dangkal
untuk meminimalisir investasi. Selanjutnya dibentuk pattern-pattern
dengan sumur injeksi yang dikelilingi beberapa sumur produksi.
Sebelum sumur injeksi diaktifkan, terlebih dahulu dilakukan workover
sumur-sumur yang telah terpilih. Peningkatan paling signifikan terjadi
di Pattern KAS-015 yang mulai diinjeksi pada april 2013, dimana oil
rate awal adalah 75 bopd, saat ini nilai produksinya meningkat menjadi
185 bopd (139%).
Sampai saat ini respon terus bermunculan dari Pattern yang telah
berjalan, seperti pada Pattern KAS-212 yang mulai di injeksi pada
Oktober lalu. Dengan berhasilnya proyek pilot waterflood di zona-zona
dangkal pada struktur Kenali Asam, diharapkan bisa menjadi contoh
untuk pelaksanaan kegiatan EOR di Pertamina. Seperti yang diinginkan
oleh Direktur Utama PT. Pertamina EP (PEP) Adriansyah, “PEP harus
fokus dalam menyelesaikan satu, dua, atau tiga proyek-proyek pilihan
untuk EOR, sehingga bisa diketahui kendalanya seperti apa dan
kapabilitas apa yang diperlukan,” jelasnya Februari 2014.• DIT. HULU

Foto :DIT. HULU

Mengukur Sukses EOR di Kenali Asam

Rig Besmindo #01 milik PT Besmindo, sedang melakukan penggantian
pompa di sumur KAS-221.

Bandung - Dalam rangka
Sosialisasi dan Implementasi
ASEAN Petroleum Security
A g re e m e n t ( A P S A ) y a n g
ketika itu ditandatangani oleh
Menteri Luar Negeri RI, Dr. N.
Hasan Wirayuda pada 1 Maret
2009 saat berlangsungnya
Pertemuan KTT ASEAN ke-14
di Cha-am Thailand, fungsi
General Affairs Direktorat Hulu
bersama Direktorat Jendral
Minyak dan Gas Bumi (Ditjen
Migas), Kementrian Energi dan
Sumberdaya Mineral (ESDM)
mengadakan acara sosialisasi
APSA pada Kamis, 24 April
2014 di Trans Board Room 2,
Trans Luxury Hotel Bandung

dengan pembicara Nita Wartini
dari Ditjen Migas.
“Acara ini diselenggarakan
dengan maksud memberikan
pemahaman mengenai
keterlibatan Pertamina dalam
perjanjian yang disahkan pa
da 10 Januari 2013 melalui
Peraturan Presiden (Perpres)
No 7 tahun 2013 mengenai
pengesahan APSA”, jelas
Nita, saat membuka acara
dim aksud. Tujuan dari per
janjian tersebut adalah untuk
mengatasi keadaan darurat
(distress) yang mungkin ter
jadi dan mengakibatkan
terganggunya pasokan migas
pada suatu negara ASEAN

(termasuk Indonesia). Tindakan
Tanggap Darurat Terkoordinasi
(CERM) dengan ini dibentuk
b e rd a s a r k a n P e r s e t u j u a n
Ketahanan Minyak dan Gas
Bumi ASEAN (APSA) sebagai
kerangka kerja untuk konsultasi
dan koordinasi regional.
Ya n g d i m a k s u d k a n
Keadaan Darurat (Distress)
adalah apabila Negara anggota
ASEAN mengalami kekurangan
pasokan migas sedikitnya
sepuluh persen (10%) dari
Kebutuhan Normal Domestik
Negara selama satu periode
(30 hari berturut-turut) dan telah
menerapkan tindakan jangka
pendek untuk mengurangi

permintaan dari Kebutuhan
Domestik Normal berdasarkan
usaha yang terbaik.
Dalam acara tersebut,
pekerja yang hadir mewakili
fungsi-fungsi terkait di Pertamina
memberikan masukan agar
Pemerintah lebih berhati-hati
mengevaluasi setiap point yang
ada dalam perjanjian tersebut.
“Jangan sampai APSA ini
malah menjadi alat Negara
lain untuk memanfaatkan
Indonesia khususnya Pertamina
dalam menyediakan pasokan
migas untuk mereka,” seru Rio
Sihombing, perwakilan dari
Pertamina Refining menyerukan
kekhawatirannya.

Foto :DIT. HULU

Ditjen Migas dan Direktorat Hulu Sosialisasikan APSA

Peserta yang hadir banyak memberikan masukan saat acara sosialisasi APSA
pada Kamis, 24 April 2014 di Trans Board Room 2, Trans Luxury Hotel Bandung.

Peserta yang hadir adalah
perwakilan dari berbagai fungsi
di Pertamina, di antaranya
Pertamina Refining, Pertamina
M&T, Pertamina Upstream,

Pertamina M&T Shipping, SPBD
M&T, dan ISC, yang nantinya
akan meneruskan pemahaman
APSA kepada seluruh pekerja
Pertamina.•DIT. HULU

