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Dalam sejarah transaksi dan lalu lintas perdagangan,
kita tentu pernah mendengar istilah Jalur Sutra (Silk
Road). Jalur Sutra dibangun oleh Tiongkok pada masa
Dynasti Han tahun 114 Sebelum Masehi untuk berdagang
sutra, komoditi, rempah, hingga batu mulia. Jalur Sutra ini
menghubungkan Cina dengan India, Persia, Arab, Afrika,
serta Eropa (gbr. kiri), dan kemudian ikut memberi warna
terhadap peradaban Cina.
Pada awal 2015, Presiden Tiongkok Xi Jinping
membangun kembali jalur fenomenal, yakni Jalur
Energi. Jalur ini menjadi pintu masuk suplai energi untuk
memenuhi kebutuhan Cina yang kian pesat. Diawali
dengan pembangunan jalur pipa minyak sepanjang 2.228
KM dari Kazhakstan menuju China pada awal abad 21.
Kini, Tiongkok tengah membangun pipa minyak 2.400
KM yang menghubungkannya dengan Myanmar, dan
akan diteruskan ke Timur Tengah (gbr. kanan).

Menariknya, Tiongkok juga dalam penyelesaian
pembangunan jalur pipa gas Tiongkok-Rusia sepanjang
3.968 KM dengan total investasi US$70 miliar. Pipa
ini istimewa karena memiliki makna strategis bagi dua
negara. Bagi Cina, Rusia adalah alternatif sumber energi,
melengkapi suplai dari kawasan barat Cina. Setelah pipa
gas ini beroperasi, impor energi dari Rusia ke Tiongkok
diperkirakan akan naik menjadi 23%, dibanding saat ini
15%. Sementara bagi Rusia, Tiongkok menjadi alternatif
pembeli gas setelah perdagangan Rusia ke Uni Eropa
terkendala Russian sanctions. Kolaborasi Cina – Rusia
ini terindikasi akan menjadi kekuatan ekonomi yang
besar. Cina memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat
besar, sedangkan Rusia adalah produsen migas terbesar
ketiga di dunia.
Seperti halnya Jalur Sutra, Jalur Energi juga bermakna
geostrategis sebagai penghubung antar negara. Hal ini
tentu dapat meningkatkan ketergantungan negara-negara
Asia yang tidak memiliki akses jalur laut (landlocked),
sehingga dapat mendorong laju perekonomian negara. •
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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The “New” Silk Road

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko (saat menjabat) berjabat tangan setelah menandatangani nota
kesepahaman terkait pengamanan objek vital nasional strategis.

Komitmen TNI Amankan
Aset Vital Pertamina
Pertamina dan Tentara
Nasional Indonesia (TNI)
melangsungkan penan
datanganan Nota Kese
pahaman terkait kerja
sama pengamanan obyek
vital nasional strategis
yang sudah terjalin sejak
2013.

JAKARTA – Penanda
tan gana n dilakukan oleh
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto dan Panglima
TNI Jenderal Moeldoko (saat
menjabat) di Kantor Pusat
Pertamina, Senin (29/6).
Kerja sama ini meliputi

pe ngam anan obyek vital
nasional strategis melalui
pendekatan bina teritorial,
yaitu pemberdayaan masya
rakat di wilayah pelosok,
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terpencil dan miskin. Kerja
sama ini juga mencakup
pelatihan serta pemanfaatan
fasilitas para pihak untuk
kepentingan negara.
“Dalam rangka mem
bangun Pertamina sebagai
trusted company dimana
kami tengah melakukan
efisiensi yang dibantu oleh
TNI, baik melalui efisiensi
dalam proses pengadaan,
transportasi dan lain
sebagainya termasuk dalam
pembangunan infrastruktur,”
kata Dwi.
Dengan kerja sama ini,
Dwi berharap ke depannya
untuk pengamanan aset-aset
dan proyek yang sedang
berjalan juga membutuhkan
pengamanan. Karena itulah
pentingnya dukungan TNI

Corporate Social Responsibility :
padi bawor 9 kembali
dikembangkan di cilacap

untuk pengamanan asetaset vital nasional sehingga
Pertamina bisa lebih fokus
bekerja. Sehingga target
Pertamina pada 2025 untuk
menciptakan kemandirian
energi bisa tercapai.
Pertamina menjadi tulang
punggung dalam penye
diaan energi nasional yang
mengelola aset-aset strategis
obyek vital nasional seperti
aset-aset hulu migas dan
geothermal, kilang-kilang
minyak, terminal BBM hingga
SPBU yang digunakan untuk
menyalurkan kebutuhan BBM
nasional.
Seluruh aset-aset terse
but tersebar di seluruh nu
santara sehingga mem
but uhkan duk ungan TNI
untuk mengamankan dari
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k em u n g k i n a n a d a n y a
gangguan dan ancaman
yang berpotensi memberikan
dampak serius terhadap
ketahanan energi nasional.
“Pertamina memiliki
peran untuk membangun
kem andirian energi. Dan
TNI memiliki kekuatan
dan jaringan yang luas
di seluruh wilayah yang
sangat dibutuhkan dalam
pelaksanaan tugas Pertamina
ke depan. Masing-masing
memiliki kekuatan dan Perta
mina memiliki kekuatan
energi yang bisa mendukung
TNI di dalam pelaksanaan
tugas pengamanan nasional.
Sehingga kita bisa bersinergi
untuk kejayaan bangs a di
Bersambung ke halaman 4

Utama :
sinergi tiga bumn demi
kesejahteraan bangsa indonesiA
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Menjadi perusahaan energi nasional
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MISI

Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat
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siaga 24 jam
Pengantar Redaksi :
Untuk menjaga keamanan pasokan BBM dan LPG selama
puasa Ramadhan dan Idul Fitri 2015, Direktorat Pemasaran
melakukan berbagai persiapan mulai dari penambahan
pasokan, proses distribusi hingga pengawasan 1x24 jam agar
bisa bekerja maksimal melayani masyarakat. Berikut petikan
wawancara Energia Weekly bersama Direktur Pemasaran
Pertamina, Ahmad Bambang, di ruang kerjanya lantai 13
Kantor Pusat Pertamina, Kamis (11/6).
Kesiapan apa yang dilakukan Direktorat Pemasaran
selama puasa dan idul Fitri ? Kesiapan-kesiapan yang kami
lakukan antara lain :
• Membentuk Posko Satgas di Kantor Pusat maupun di
seluruh unit operasi Pemasaran Pertamina yang akan
bertugas mulai H-10 s.d H+10 Lebaran.
• Menyiapkan stok BBM dan LPG dalam jumlah yang
cukup, serta melakukan build up stock di wilayah-wilayah
konsentrasi pemudik.
• Memastikan kesiapan sarana distribusi BBM dan menambah
armada pengangkutan (mobil tangki maupun kapal) untuk
mengantisipasi lonjakan permintaan BBM & LPG.
• Berkoordinasi dengan pemda dan aparat terkait (POLRI/
TNI) untuk mengamankan sarana dan fasilitas supply dan
distribusi, termasuk meminta dispensasi khusus untuk
kelancaran penyaluran masa satgas lebaran dan meminta
pengawalan jika diperlukan jalur contra flow.
• Menyediakan kantong BBM di lokasi-lokasi SPBU yang ra
wan kemacetan khususnya pada masa-masa puncak arus
mudik dan arus balik.
• Memastikan outlet penjualan BBM dan LPG tetap buka 24
jam selama masa libur Lebaran. Untuk memudahkan akses
dan memastikan kesesuaiah harga jual eceran LPG, kami
akan menyediakan LPG di SPBU-SPBU khususnya yang
dekat area perumahan serta menyediakan LPG di modern
retail outlet (Indomart).
• Memastikan semua petugas operasi stand by 24 jam dan
mengimbau para pekerja Direktorat Pemasaran tidak meng
ambil libur dan cuti Lebaran agar bisa bekerja maksimal
melayani masyarakat.
Semua persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan pe
menuhan kebutuhan BBM & LPG bagi masyakarat sehingga
dapat menjalankan ibadah puasa Ramadhan dan merayakan
Lebaran dengan tenang.
Apakah akan ada penambahan pasokan untuk BBM
& LPG? Berapa persen ? Untuk memastikanketersediaan
BBM dan LPG, kami akan menjaga stoknya dalam level yang
aman. Untuk BBM stok akan dijaga pada level : Premium (18
hari), Solar ( 21 hari) dan Pertamax (40 hari). Sementara untuk
LPG stok tetap kami jaga minimal bertahan hingga 17 hari.

Apakah konsumsi tahun ini akan meningkat di
banding tahun sebelumnya? Kenapa?
• Konsumsi BBM jenis Premium dan Solar tahun ini secara
umum diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan
dengan tahun lalu, walaupun tetap terjadi peningkatan
yang cukup signifikan pada masa satgas dibandingkan
DOT normalnya.
• Konsumsi Premium diperkirakan meningkat 18 % dari
rata-rata normal, sementara untuk solar pada masa
satgas Lebaran diperkirakan akan turun konsumsinya
sebesar 11% dari rata-rata normal.
• Untuk Avtur dan LPG diperkirakan akan terjadi peningkatan
dibandingkan dengan tahun lalu, dengan peningkatan
masing-masing sebesar 10% (Avtur) dan 4% (LPG).
Antisipasi apa saja dilakukan agar tidak terjadi
kendala distribusi? Kami secara maksimal akan berupaya
memastikan tidak terjadi kendala distribusi selama masa
satgas. Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya,
fokus utama kami adalah menyiapkan berbagai langkah
preventif termasuk menyiapkan kontingensi plan (pola RAE)
jika terjadi kendala pada distribusi. Karena itu kami beserta
jajaran terus berkoordinasi dan memastikan Perencanaan
supply dan distribusi berjalan sesuai rencana.
Pemerintah telah menyampaikan tidak akan ada
kenaikan BBM & LPG hingga lebaran? Benar. Dalam
rangka stabilisasi harga-harga kebutuhan pokok selama
masa puasa dan lebaran 2015 ini, Pemerintah tidak
akan menaikkan harga BBM & LPG dalam waktu dekat
setidaknya sampai selesainya momen puasa dan Lebaran
2015.
Bagaimana dampaknya terhadap bisnis Pertamina?
Dalam kondisi saat ini dimana pergerakan Harga Indeks
Pasar (HIP) cenderung naik cukup tinggi demikian juga Kurs
rupiah terhadap dollar amerika semakin melemah, harga
jual eceran BBM seharusnya segera disesuaikan (mengacu
formula pembentuk harga yang ditetapkan pemerintah). Jika
harga jual tidak naik, maka secara langsung akan menekan
profitabilitas bisnis Pertamina karena harus menjual produk
di bawah harga keekonomiannya.
Namun, mengingat harga BBM khususnya Premium
dan Solar mempengaruhi inflasi yang berdampak secara
langsung kepada hajat hidup orang banyak, maka dapat
dipahami jika pemerintah menunda kenaikan harga BBM
pada momen puasa dan Lebaran kali ini. Terhadap dampak
kerugian Pertamina, Pemerintah tentunya telah memikirkan
kebijakan yang perlu dilakukan ke depannya termasuk opsi
memberikan kompensasi kepada Pertamina atas potensi
kerugian tersebut.•IRLI

EDITORIAL

Sinergi untuk Berbagi
Setiap bulan Ramadhan, konsumsi
barang kebutuhan pokok cenderung me
ningkat. Hal tersebut terjadi karena adanya
berbagai keperluan di luar kebutuhan biasa.
Peningkatan konsumsi dan permintaan ini
mendorong kenaikan harga bahan pokok
yang menyebabkan inflasi tinggi setiap bulan
puasa dan lebaran. Masyarakat yang ingin
merayakan hari besar keagamaan terkadang
merasa terbebani. Apalagi bagi warga de
ngan penghasilan pas-pasan.
Dalam kondisi seperti ini biasanya
beb erapa perusahaan menggelar pasar
murah di titik-titik tertentu berdasarkan
pertimbangan masing-masing. Kecende
rungannya lebih didekatkan kepada daerah
operasi usahanya, sebagai bentuk dari
tanggung jawab sosial perusahaan.
Tahun ini, beberapa perusahaan BUMN
bersinergi secara bersamaan menggelar
pasar murah yang ditujukan untuk mem
bantu menyediakan sembako murah di
19 titik wilayah Indonesia. Sinergi ini tak
hanya menunjukkan kepedulian BUMN
tersebut di sekitar daerah operasinya saja,
tetapi menyasar kantong-kantong wilayah
masyarakat kurang mampu.
Dengan sinergi, jumlah penyaluran
sembako pun semakin banyak, dan pe
nyebarannya semakin meluas. Pertamina
juga berpartisipasi dalam Pasar Murah
Ramadhan ini, yang dibuka oleh Presiden
Joko Widodo, pada Minggu (5/7) lalu.
Men urut Presiden, kegiatan ini selain
meringankan beban masyarakat kurang
mampu, diharapkan juga mampu menekan
laju inflasi. Program ini diharapkan juga
memberikan solusi langsung kepada ma
syarakat di sekitar daerah operasi BUMN
sekaligus menjadi saat yang tepat untuk
berbagi di bulan penuh berkah.
Selain pasar murah, program santunan
anak yatim juga menjadi agenda tahunan
Pertamina sebagai bentuk rasa syukur
atas hasil kinerja yang dicapai selama
tahun berjalan. Pemberian santunan ini,
semata-mata sebagai bentuk untuk berbagi
kebahagiaan dengan anak-anak yang haus
dari kasih sayang orang tuanya. Dalam
ajaran Islam, memotivasi setiap umatnya
untuk memberikan kontribusi maksimal
kepada orang lain, saling berbagi untuk
menjauhkan dari pikiran sempit dan ego
mementingkan kebutuhan pribadi.
Setidaknya kebiasaan baik selama bulan
Ramadhan ini bisa menyempurnakan ibadah
seluruh insan Pertamina dalam menjalankan
kewajiban sehari-hari dalam berkarya, tanpa
melupakan hubungannya dengan sesama
manusia maupun sang pencipta. Dan kelak
akan kembali suci di bulan Syawal, saat Idul
Fitri tiba.
Selamat Idul Fitri 1436 H, Mohon Maaf
Lahir dan Batin.•

OPINI
PEKERJA

No. 28

Tahun LI, 13 Juli 2015
BUDI ENDA DHANISWARA*) - Head of Internal Audit PT Pertamina Geothermal Energy
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Serial Risk Management (3) :

Efektif dan Efisien melalui
The Pertamina Drilling Way
Aktivitas drilling diketahui sebagai major activity yang
meliputi aspek keuangan, mesin, sumberdaya manusia,
material dan metode yang digunakan (money, machine, man,
material and method), sehingga dapat dipastikan mempunyai
risiko tinggi baik terhadap impact (lebih kepada besaran nilai
uang atas risiko) maupun likelihood (probabilitas atau tingkat
keseringan atas kegagalan dalam operasional). Kepedulian
atas risiko mempengaruhi manajemen untuk berusaha
mengurangi risiko, diantaranya dengan mengasuransikan
operasional drilling, dimana kegagalan berupa dry hole, blow
out atau risiko lainnya akan ditutup kerugiannya/dengan
pertanggungan melalui kepesertaan premi asuransi atas risiko
dimaksud. Kegiatan mengasuransikan ini bersifat reducing
impact.
Reducing impact lainnya adalah membuat kontrak
perjanjian antara perusahaan, dalam hal ini antara user dengan
rig provider atau vendor, dimana perusahaan telah menyiasati
pasal-pasal perjanjian yang mengandung control yang lebih
favorable bagi user, antara lain pengenaan sanksi penalti bagi
rig provider jika gagal dalam melaksanakan pekerjaan, seperti
yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Kendatipun usaha
mengurangi risiko telah dilakukan, namun usaha mengurangi
risiko ini lebih bersifat detective control, artinya kegagalan
sudah terjadi dan manajemen hanya memperoleh kompensasi
kegagalan, dimana hal ini bukan tujuan perusahaan, sekalipun
nilai penalti dimaksud dapat lebih tinggi nilainya dari pada
margin yang diperoleh rig provider dalam kontrak dimaksud.
Kegagalan operasional drilling tidak membuat happy semua
pihak, baik rig provider maupun user, bahkan kedua pihak
menderita kerugian, dimana user pun dirugikan karena
pekerjaan drilling gagal, hingga tujuan atau target dalam
program/rencana kerja tidak tercapai.
Dalam kondisi seperti ini, Manajemen hendaknya se
gera mengimplementasikan control improvement yang
lebih bersifat preventive control, dimana output-nya adalah
keberhasilan dalam pekerjaan drilling, tentunya berakhir
dengan sukses dan efisien seperti yang diinginkan semua
pihak. Salah satu preventive control adalah meredam gerakan
liar likelihood melalui implementasi regulasi yang ketat dan
juga bersifat preventif, peraturan-peraturan yang dipaksakan
untuk dilaksanakan dan bersifat mandatory. Dan syukur
Alhamdulillah secara desain, Pertamina telah memilikinya
yaitu tool “The Pertamina Drilling Way” (PDW). Dikatakan
desain, karena implementasi tool PDW belum optimal,
belum memberikan pengaruh apapun kepada kedua pihak,
sekalipun telah diwajibkan oleh manajemen korporat melalui
keputusan Direktur Hulu PT Pertamina (Persero).
Implementasi PDW terkendala karena perangkat evaluator
berada di korporat, tidak berada dalam sistem sehingga
keberadaannya tidak pervasive, masih hanya dijadikan
pelengkap dan tidak menjadi bagian kebutuhan yang harus
dijalankan. Hal lain yang menjadi kendala adalah faktor
hubungan sister company pada salah satu rig provider,
dengan alasan sinergi, justru seolah-olah pasar menjadi
captive, tidak competitive. Kondisi ini, kini tidak berlaku
lagi, mengingat harga minyak di pasar dunia melemah, dan
hampir seluruh KKKS mengurangi aktivitas drilling-nya dan
kini hanya PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang
masih konsisten melakukan aktivitas drilling karena tidak
terikat dengan harga minyak dunia. Tidak ada pilihan lagi, rig
provider yang satu armada dalam Kapal Induk Pertamina ini,
harus bangkit ke kelas dunia untuk eksis dan bersaing dalam

kapasitas profesional.
Saat ini, assessment atas kinerja drilling secara
sampling telah dilaksanakan oleh korporat, salah satunya
adalah kinerja drilling di lapangan Tomori, namun tolok
ukur score untuk passing grade belum ditetapkan,
tidak diketahui agenda improvement tindaklanjutnya,
dan kepada siapa yang harus dilakukan improvement,
apakah user atau rig provider. Ketidakjelasan ini mengingat
assessment score tersebut di atas terhadap drilling
performance secara keseluruhan, tanpa dapat dipisahkan
berapa score untuk fungsi drilling dan berapa score untuk
rig provider, sehingga secara psikologis, dampaknya
tidak terasa terhadap masing-masing penanggung
jawab. Secara umum penilaian PDW terdiri dari 2 (dua)
sudut pandang, yaitu rig performance yang merupakan
tanggung jawab rig provider dan drilling performance
yang penanggung jawabnya adalah user/fungsi drilling
perusahaan.
Gagasan yang perlu diusung adalah penilaian Rig
Performance berdasarkan check list akan menghasilkan
score yang akan menempati kategori rig performance
sebagai berikut : Poor, Fair, Good, Excellent. Penilaian
ini bersifat obyektif dan dapat dilakukan oleh user, self
assessment oleh rig provider ataupun joint assessment.
Sedangkan Drilling Performance lebih kepada assessment
terhadap implementasi compliance atas pedoman, TKO
dan TKI pekerjaan drilling. Penilaiannya juga berdasarkan
check list dan menghasilkan score yang ujungnya akan
berdampak pada kategori drilling performance. Analisis
atas performance dalam 2 (dua) bagian di atas sangat
diperlukan, untuk kepentingan evaluasi dan tindaklanjut
continous improvement dengan melakukan performance
enhancement program atas masing-masing performance,
yaitu rig performance dan drilling performance dengan
masing-masing penanggung jawabnya.
Di sisi lain, implementasi PDW ini secara change
management hendaknya dibagi setidaknya dalam 3 (tiga)
milestone, yaitu periode awareness, compliance dan
professional. Pada tahap awareness, selama 2 (dua) tahun,
karena bersifat potret kinerja rig dan drilling, pelaporannya
disampaikan ke manajemen rig provider, manajemen
dari user dan Holding Company. Hasil assessment ini
akan menjadi salah satu pertimbangan manajemen Rig
Provider, User dan Holding Company dalam pengambilan
keputusan manajemen atas kinerja tersebut. Selanjutnya,
tahap compliance selama 2 (dua) tahun, akan lebih nyata
dalam pengambilan keputusan manajemen dan bersifat
absolut, dan tahap profesional adalah tahap yang harus
dijaga konsistensi kinerja baik rig maupun pekerjaan
drilling-nya melalui program-program terpadu untuk
upskilling dan monitoring kinerjanya.
Implementasi PDW yang komprehensif, dari tahap
perencanaan, implementasi dan evaluasi/assessment
ini, akan menjaga stabilitas likelihood di posisi minimal,
sehingga frekuensi kegagalan akan dikurangi secara
optimal dan berpengaruh terhadap kinerja rig dan drilling,
sehingga diharapkan menjadi efektif dan efisien. Semoga
saja, impian implementasi PDW tercapai, aamiin.•

*) Penulis saat ini sedang membuat disertasi untuk jenjang Doktor, Program Studi : Pengelolaan
Sumberdaya dan Lingkungan - Institut Pertanian Bogor.
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PURWOKERTO – Setelah sukses menggelar
pemilihan umum Ketua SPP PWK untuk masa
bakti 2015-2018, SPP PWK melalui Majelis
Pertimbangan Organisasi (MPO) menggelar
rapat terbuka yang dihadiri oleh anggota MPO,
pengurus harian, dan beberapa undangan dari
pengurus lama yang bertindak sebagai peninjau.
Rapat terbuka berlangsung selama dua hari, pada
13-14 Juni 2015, di hotel Horison, Purwokerto.
Rapat terbuka terdiri dari sidang pleno yang
diisi dengan pembahasan tata tertib rapat terbuka,
Laporan Pertanggungjawaban Ketua SPP PWK
lama, pembahasan AD/ART, penyusunan program
kerja, dan penetapan sekaligus pelantikan ketua
SPP PWK terpilih.
Arie Gumilar selaku ketua SPP PWK untuk
masa bakti periode 2012 – 2015 dalam laporan
pertanggungjawabannya selain melaporkan
program kerja yang belum terselesaikan juga
banyak melaporkan pencapaian prestasi yang
diraih oleh SPP PWK, diantaranya keterlibatan
SPP PWK dalam perundingan PKB IV dan V
dengan hasil yang terbaik, terutama terbaik bagi
pekerja dan terbaik juga bagi perusahaan, serta
mewujudkan pekerja kelas dunia melalui sukses
implementasi PKB.
Arie Gumilar berharap dengan hasil laporan
pertanggungjawaban ini dapat dijadikan acuan
atau pembelajaran bagi kepengurusan selanjutnya
sehingga mampu meningkatkan kinerja dan
mampu mewujudkan keberhasilan dengan jauh
lebih baik.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua
SPP PWK terpilih Eko Sunarno. “Ke depannya
tantangan SPP PWK akan jauh lebih berat
mengingat Pertamina sekarang bukan hanya
perusahaan minyak saja, akan tetapi Pertamina
saat ini menjadi perusahaan energi. Sehingga
cakupannya semakin luas ditambah dengan
adanya amanat pasal 33 UUD 1945, dimana
setiap kekayaan bumi dikelola sepenuhnya
oleh Negara dan manfaatkan sepenuhya untuk
kepentingan rakyat Indonesia. Sementara saat ini
masih banyak asset negara yang masih dikelola
oleh asing,” jelas Eko Sunarno.
Terkait dengan hal tersebut, SPP PWK
melalui FSPPB menyampaikan tuntutan, an
tara lain pemerintah Republik Indonesia wajib
segera memutuskan 100% Pengelolaan Blok
Mahakam diserahkan kepada Pertamina, me
minta pemerintah Republik Indonesia yakni
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
untuk memastikan Pertamina dapat menyusun
program kerja masa transisi (2015-2017) yang
komprehensif dan realistis sehingga mampu
mempertahankan dan meningkatkan produksi
migas Blok Mahakam dalam rangka pendukung
terbentuknya Kedaulatan Energi Nasional.•RU IV

Foto : CSS

Rapat Terbuka
SPP PWK 2015

Sebagai salah satu perusahaan terbesar dalam daftar
Fortune 500, sudah menjadi keharusan bagi Pertamina
untuk memastikan keberlangsungan sistem Information and
Communication Technology (ICT) berjalan dalam kondisi
apapun. Untuk memastikan kesiapan tersebut, Pertamina
melalui Corporate Shared Service (CSS) melakukan uji coba
pada kesisteman IT melalui Switch Over Drill.
Simulasi Switch Over merupakan kegiatan tahunan
CSS, yang bertujuan untuk menguji coba kesiapan dalam
menghadapi kondisi disaster, yakni kesiapan teknologi,
prosedur dan organisasi. Switch Over Drill merupakan bagian
dari Disaster Recovery Plan (DRP), yaitu perencanaan dalam
menghadapi keadaan bencana, seperti gempa bumi, banjir,
hingga ancaman teroris sekalipun.
Persiapan Switch Over Drill dimulai dari 2 minggu
sebelumnya. Tim Swith Over memastikan kesiapan
infrastruktur dengan mengidentifikasi aplikasi sesuai dengan
critical level, mempersiapkan rundown dan merencanakan
komunikasi para stakeholder seperti business user termasuk
anak perusahaan, bank, serta business partner lainnya.
Setelah diverifikasi keseluruhan data tersebut, barulah proses
Switch Over dilaksanakan.
Switch Over yaitu perpindahan seluruh data dari Data
Center ke Disaster Recovery Center (DRC), yang kemudian
dioperasikan sementara disana dilaksanakan pada tanggal
23 Mei 2015 pukul 21.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB dini
hari. DRC merupakan secondary site penyimpanan data yang
letaknya diatur dengan ketentuan tertentu. Sistem beroperasi
di DRC selama 3 minggu, dan kemudian dikembalikan ke
Data Center melalui Switch Back pada tanggal 13 Juni 2015
di jam yang sama.
Pada saat eksekusi Switch Over dan Switch Back, sistem
ERP dan Non ERP tidak dapat diakses oleh user (downtime).
Oleh karena itu, CSS mengoptimalkan komunikasi kepada
seluruh stakeholder untuk memberitahukan periode downtime
agar user dapat mempersiapkan kondisi tersebut.
Secara keseluruhan, kegiatan Switch Over dan Switch

Back berjalan dengan baik. Adanya perbaikan dalam berbagai
hal dari tahun- tahun sebelumnya tidak memunculkan
kendala yang berarti selama proses tersebut berlangsung.
Selama di DRC, sistem ERP dan Non-ERP tersedia dengan
kapasitas 100% pada Switch Over kali ini. Strategy,
Architecture & Security Manager, Wahyudi mengungkapkan,
“Dua tahun lalu, ketersediaan sistem hanya sampai 65%, jadi
dengan kondisi tersebut penggunaan oleh user harus diatur
sesuai dengan prioritas bisnis.”
Dari segi resource, pekerja juga dinilai cukup mapan
menghadapi kondisi tidak terduga. CSS yakin kesiapan
teknologi, prosedur dan organisasi yang dimiliki saat ini
telah sesuai dengan kaidah tata kelola IT dalam menghadapi
disaster. “Kesiapan kita dari IT sudah cukup bila kondisi
bencana benar-benar terjadi”, Wahyudi menambahkan.
Sebagai penyedia layanan ICT yang terpercaya, CSS
berharap ke depannya Switch Over dapat dilakukan dengan
lebih mulus lagi dan pelaksanaannya dapat dilakukan kapan
saja. “Harapannya nanti proses bisnis tidak akan terganggu
sama sekali dengan Switch Over ini. Suatu saat, kapanpun
CSS diminta melakukan simulasi kita siap. Tiba-tiba diminta
minggu depan, kita harus siap,” tutup Wahyudi dengan
harapannya.•CSS

Surveilence Sistem ISO 17025:2005 di Laboratorium
DUMAI - Bertempat di Ruang
Rapat Laboratorium RU II
dilaksanakan Surveilence
Sistem Manajemen Mutu
ISO 17025 : 2005, pada
(15/6).
Hadir dalam acara pem
bukaan acara, Pjs. GM RU
II Jadi Purwoko beserta
Section Head, s eluruh
pekerja Laboratorium RU
II dan Lead Asesor Dr.
Aminudin Sulaeman dan
Leni Herlina, Msi dari
lembaga KAN.
Acara ini dimaksudkan

Foto : RU II

Foto : RU IV

Switch Over Drill : CSS Sudah Siap Hadapi Kondisi Tidak Terduga

sebagai salah satu bentuk
pengawasan dari lembaga
KAN (Komite Akreditasi

Nasional) terhadap sertifikat
ISO 17025:2005 yang telah
diberikan kepada Labo

ratorium dan menjaga
kons istensi terhadap La
boratorium tersebut.•RU II

Komitmen TNI Amankan Aset Vital Pertamina.. sambungan dari halaman 1
masa datang,” tambah Dwi.
Sementara, Moeldoko
mengatakan TNI memiliki ke
pentingan yang sangat tinggi
atas Pertamina. “Alutsista
secanggih apapun yang kita
miliki tidak ada maknanya jika
tidak ada bahan bakar. Kita
memiliki peran yang sangat

tinggi terhadap eksistensi
Pertamina. Karena itu kita
harus berusaha semaksimal
mungkin untuk bisa mandiri
dan berdaulat,” ungkapnya.
Menurut Moeldoko, ke
beradaan migas sangat ber
peran penting bagi negara.
TNI akan memberikan sega

lanya untuk kepentingan Per
tamina khususnya dalam hal
pengamanan karena menjadi
kepentingan strategis jadi
tidak bisa diabaikan.
“Kita ingin memberikan
yang terbaik bagi bangsa
dan negara, memberikan
kontribusi yang positif dan

mempunyai makna bagi
Pertamina dan kita menjadi
mitra sejati untuk selamanya
k a re n a k i t a t i d a k i n g i n
kegiatan hulu hingga hilirnya
Pertamina terganggu oleh
siapapun, jika terganggu
maka kita akan bertindak,”
tegas Moeldoko.•IRLI
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Peresmian Program
KEM di Kepulauan Riau
RIAU - Pertamina meresmikan 2 Program
Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM)
Pertamina-FLip di Kepulauan Riau, yaitu di
Kelurahan Batubersurat, Kecamatan XIII Koto
Kampar, Kabupaten Kampar dan Kampung
Bantalan, Kelurahan Sungai Perak, Kecamatan
Tembilahan (18/6). Peresmian dilakukan
oleh Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Warda,
didampingi Prio Dwi Rianto Area Manager SME
& SR Partnership PP dan Padil, ST, MT, ketua
FLipMAS Batobo Wilayah Riau.
Luas lahan KEM sekitar 3,5 Ha yang di
kelola oleh warga dengan bantuan dana dari
Pertamina dan didampingi dengan pelatihan
oleh FLipMAS untuk bercocok tanam cabe,
budi daya lele dan ternak sapi.
Padil selaku Ketua FLipMAS (Forum La
yanan Iptek Bagi Masyarakat) Batobo Wilayah
Riau - Kepri menyampaikan, Pertamina dan
FLipMAS melihat masih banyak daerah di
Indonesia ini yang belum tersentuh oleh
pemerintah. Salah satunya adalah Kelurahan
Batubersurat yang sebagian besar pendapatan
perkapita masyarakatnya kurang dari Rp1,5
juta per bulan sebagai petani karet dan kelapa
sawit. Di wilayah ini juga kebanyakan tingkat
pendidikannya tidak tamat SD.
Prio Dwi Rianto Area Manager SME &
SR Partnership PP Pertamina Sumbagut
menjelaskan hingga saat ini, Pertamina memiliki
32 KEM yang berada di 22 Propinsi.•WNR

CILACAP – Refinery Unit
(RU) IV Cilacap melalui pro
gram Corporate Social
Responsibility (CSR) bidang
pemberdayaan masyarakat,
pada Jumat (5/6) bekerja
sama dengan Badan
Pelaksana Penyuluhan
dan Ketahanan Pangan
(BP2KP) Kabupaten Cilacap
melaksanakan penanaman
perdana padi Padi Bawor
9 sebagai padi unggulan
bersama Kelompok Tani
Sumber Rejeki Desa Menganti
Cilacap. Penanaman ini
dilaksanakan di lahan milik
masyarakat seluas 50 Ha
dengan diawali penanaman
secara simbolis oleh CSR
Officer Erafini Darma, Kepala
BP2KP, Camat Kesugihan,
Lurah Menganti, Praktisi
Bawor 9 dari Universitas
Jenderal Soedirman Pur
wokerto dan Ketua Kelompok
Tani Sumber Rejeki.
Erafini mengungkapkan
program penanaman ini
merupakan salah satu rang
kaian program CSR RU
IV dalam pengembangan
Padi Bawor 9 di Desa Me
nganti. “Sebelumnya telah
dilaksanakan pelatihan
pengembangan Padi Bawor 9
untuk 100 anggota Kelompok
Tani Sumber Rejeki,” tu
kasnya.
Pelatihan tersebut di

Foto : RU IV

Foto : WAHYU

Padi Bawor 9 Kembali Dikembangkan di Cilacap

Penanaman perdana padi Bawor 9 sebagai padi unggulan bersama kelompok tani Sumber Rejeki Desa Menganti Cilacap.

berikan untuk meningkatkan
pe nge t a hua n da n ke te
rampilan petani dalam pena
naman padi varietas unggul
Bawor 9.
Erafini menjelaskan, selain
menyelenggarakan pelatihan
bagi kelompok tani, CSR RU
IV juga membantu penyediaan
bibit padi unggul Bawor 9,
pupuk, alat pengolah lahan
(traktor), alat perontok padi
dan pendampingan serta
bimbingan dari tim penyuluh
BP2KP.
Ketua Kelompok Tani
Sumber Rejeki M. Sudjangi
mengungkapkan rasa terima
kasih kepada RU IV Cilacap

dan BP2KP yang sudah
membantu kelompok taninya.
“Semoga bantuan ini bisa
meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan anggota
tani kami,” ujar M. Sudjangi.
Hal yang sama juga
dis ampaikan oleh Kepala
BP2KP Susilan. “Program
pengembangan Padi Bawor 9
ini merupakan program yang
kedua setelah sebelumnya
program yang sama diberikan
kepada kelompok tani di Desa
Karang Kandri Cilacap dan
telah berhasil melaksanakan
panen raya,” ujarnya.
Padi Bawor 9 ini dapat
dikatakan sebagai padi va

rietas unggul. Karena, selain
ramah lingkungan, hasil panen
padi ini pulen dan wangi.
Pada saat diwawancarai
secara terpisah, General
Affairs Manager RU IV Eko
Hernanto menyampaikan,
RU IV Cilacap berkomitmen
untuk terus melaksanakan
program pengembangan padi
Bawor 9. Dirinya berharap
melalui program ini RU IV
turut berpartisipasi dalam
meningkatkan surplus bidang
pertanian di Kabupaten Cila
cap, meningkatkan produksi
padi dan mendukung program
Kabupaten Cilacap, “Bangga
Mbangun Desa”.• RU IV

RU III Bantu Mapolsek Plaju
Plaju – Dalam rangka mendukung peningkatan
pelayanan terhadap masyarakat, RU III
bersama dengan Depot LPG Pulau Layang
MOR II memberikan bantuan pemasangan
batu conblock di halaman Mapolsek Plaju (5/6).
Bantuan diserahkan oleh Makhasin selaku
Public Relations Section Head RU III kepada
Aiptu Harmono, Kanit Intelkam Mapolsek Plaju.
Makhasin berharap dengan adanya bantuan
ini dapat memberikan kenyamanan bagi
masyarakat dalam pengurusan administrasi
di Mapolsek Plaju.
Menurut Harmono, nantinya halaman
tidak hanya difungsikan sebagai area terbuka,
namun juga sebagai perluasan area parkir
kantor,” ujarnya.•RU III

BALONGAN – RU VI Ba
longan yang merupakan
salah satu unit pengolahan
Pertamina yang berada di
Kecamatan Balongan terus
melaksanakan kegiatan CSR
di bidang pemberdayaan
masyarakat. Dengan meng
gandeng pendamping dari
Institut Pertanian Bogor (IPB),
program pemberdayaan
yang dijalankan RU VI
Balongan hingga kini berjalan
lancar bahkan telah menuai
hasil positif.
Salah satu kelompok
yang diberdayakan Perta
mina adalah Kelompok
Cengkir. Kelompok yang beri
sikan mantan TKW (Tenaga
Kerja Wanita) ini berhasil
dibina Pertamina dan telah
mandiri dalam berwirausaha.
Masing-masing anggota

dalam kelompok cengkir ini
mengolah makanan ataupun
cemilan yang berbeda-beda.
Bahkan guna membantu
kelompok cengkir untuk
mengembangkan usahanya,
Per
tamina melalui IPB
memb antu menyewakan
Kios yang berfungsi untuk
memasarkan produk olahan
hasil produksi Kelompok
Cengkir.
Kios Cengkir diresmikan
pada 13 April 2015 oleh
Senior Supervisor Relation
RU VI Balongan Muslim
Dharmawan didampingi
CSR Officer RU VI Cecep
Supriyatna. Kios yang berada
di Jalan Raya Sukaurip
Balongan ini berisi sekitar
20 jenis produk olahan,
seperti kripik pisang, terasi,
abon, pilus ikan tenggiri,

Foto : RU VI

Foto : RU III

xxxxx
RU
VI Bina Mantan TKW untuk Mandiri

kripik ikan serta cemilan khas
Indramayu lainnya.
Muslim Dharmawan
mengatakan, peresmian kios
cengkir ini merupakan bentuk
kepedulian Pertamina melalui
program CSR di bidang
pemberdayaan. Diharapkan
dengan adanya kios ini bisa
menambah pendapatan ibuibu yang tergabung dalam

kelompok cengkir.
Sebagai binaan Perta
mina, Eli Sawana yang
juga merupakan anggota
kelompok cengkir berharap
kios ini bisa menjadi sentra
pemasaran makanan olahan
khas daerah Balongan se
hingga kesejahteraan ang
gota menjadi lebih baik.•Riki
Hamdani
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“Aku seorang Ibu yang sibuk”. Ini diucapkan dengan
nada yang lelah, menggambarkan lelahnya malammalam yang panjang dan pagi-pagi yang dihabiskan
untuk mengurusi keluarga kita. Kalimat itu juga bisa
dibisikkan dengan lirih, saat anak-anak sedang tenang
tidur siang dan kita berusaha mencuri waktu untuk diri
sendiri.
Buku ini merupakan cerita pribadi para ibu yang
sibuk tentang berbagai kemenangan, tantangan,
kejadian-kejadian yang mengubah hidup, dan bahkan
ide-ide praktis dan solusi-solusi yang dapat membuat
perbedaan besar dalam kehidupan para ibu. Saat
kita berangkat mengarungi perjalanan luar biasa
dalam menjalani peran seorang ibu, dengan semua
suka citanya, kekacauannya, dan kehebohannya, kita
mendapatkan berbagai pelajaran dan keterampilan yang
dapat bermanfaat bagi orang lain bila dibagikan.
Buku ini terbagi menjadi beberapa bab, seperti bab
pertama yakni berisi bagaimana seorang Ibu harus
mampu untuk menyediakan waktu untuk memelihara
sendiri, sebagai ibu yang sibuk, ada begitu banyak
peran yang harus dijalankan. Kita berusaha sebagai ibu,
istri, saudari, anak perempuan, teman, dan profesional.
Mari kita mundur selangkah dan berpikir bagaimana
kita merayakan semuanya, berilah pertanyaan untuk
diri sendiri. Seberapa banyak berfokus pada kualitas
diri yang positif, seberapa banyak aku berfokus pada
kesalahan-kesalahan, dan bagaimana merayakan
sebuah pencapaian.
Ketika membaca kembali ilmu-ilmu kehidupan di
dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa semuanya
adalah jendela-jendela yang bisa memberi kontribusi
dalam pergulatan kita menjalani hari-hari kita yang sibuk.
Ketika merawat diri sendiri, kita akan lebih berdaya

BENTUK-BENTUK KONFLIK KEPENTINGAN

untuk merawat keluarga kita. Ketika kita mencari dan
menetapkan filosofi pengasuhan anak, itu bisa membuat
hari-hari kita berjalan lebih lancer dan hidup kita lebih
seimbang.
Menerapkan solusi-solusi kreatif dan menjaga
rumah tangga yang teratur bisa membuat kita tetap
waras. Ketika memberi nutrisi jiwa kita dan meminta
bantuan, ini akan membantu kita untuk bisa menjalani
hari dengan maksimal. Dan yang terutama, ketika kita

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau
pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi
untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi
dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;

momen-momen berarti dalam hidup, seraya kita

4. Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/instansi yang me
miliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau
tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu ja
batan untuk kepentingan jabatan lainnya;

menjalankan perjalanan hidup yang luar biasa ini sebagai

5. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.

mengambil waktu untuk memperlambat diri sendiri, hal
itu akan member kita kesempatan untuk menghargai

ibu yang baik. Menata dan mengelola hidup anda aakan
menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi diri anda
dan keluarga.•PERPUSTAKAAN

Sumber : Buku Panduan Konflik Kepentingan Bagi
Penyelenggara Negara - Diterbitkan oleh KPK
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FGD Untuk KKEP Mendunia
Penerapan Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) melalui pelaksanaan Quality Management
Assessment (QMA) tahun ini telah memasuki periode ke 5. Saat ini KKEP berkembang menjadi
performance management tools yang semakin diakui dan berbeda dengan pendahulunya yaitu
kriteria Baldrige.
Untuk mengetahui sejauhmana manfaat dari KKEP ini sebagai tools di dalam meningkatkan
kinerja Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan, dan sejauh mana pula keunggulan KKEP ini jika
dibandingkan dengan kriteria sebelumnya (Baldrige), maka telah dilakukan survei pendahuluan
kepada para Examiner dan PIC Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan yang pernah terlibat
langsung dalam proses assessment atau penyusunan Dokuman Aplikasi (DA) baik untuk kriteria
Baldrige maupun KKEP.
Hasil survei pendahuluan ini menunjukkan bahwa secara umum KKEP telah lebih baik
dibandingkan dengan pendahulunya. Parameter yang terlihat paling dominan adalah, kemudahan
dalam menjabarkan dan menindak lanjuti OFI to AFI, dan ketepatan dalam identifikasi Strength &
OFI pada hal-hal yang strategis. Hal ini berarti bahwa Feedback Report hasil assessment berbasis
KKEP itu lebih actionable dan fokus pada hal-hal yang strategis.
Selain itu hasil survei juga menunjukkan bahwa, hampir seluruh parameter penilaian dalam
KKEP berkontribusi positif bagi kinerja perusahaan baik yang sifatnya tangible maupun intangible.
Tentu saja hasil studi tersebut di atas sifatnya masih pendahuluan. Studi yang lebih komprehensif
saat ini sedang berlangsung dengan melibatkan kalangan akademisi, yaitu IPB dengan meliputi:
literature review, survey persepsi, analisis data & simulasi, dan penyiapan final report.
Survei telah dilakukan dengan menyebarkan questioner kepada para Examiner, Penyusun DKE,
dan juga para pimpinan Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan yang pernah menyusun DKE
atau terlibat dalam penilaian kinerja baik menggunakan kriteria Baldrige maupun KKEP.

Selain itu juga dilakukan Forum Group Discussion (FGD) yang dimaksudkan untuk menggali
lebih dalam pandangan mereka terhadap KKEP terutama dikaitkan manfaatnya perbaikan kinerja
berkelanjutan atau pengambilan keputusan strategis. FGD berlangsung pada tanggal 2 Juli 2015
di Hotel Borobudur. Acara yang dihadiri oleh para pimpinan dari 27 Unit Bisnis/Unit Operasi/
Anak Perusahaan tersebut dibuka oleh Faisal Yusra selaku VP Quality, System and Knowledge
Management.

FGD ini menguji seberapa besar pengaruh masing – masing variabel KKEP terhadap kinerja
perusahaan dan implementasi dimensi Technology Acceptance Model (TAM) dalam KKEP yang
meliputi: Manfaat, Kemudahan penggunaan, Sikap terhadap penerapan, Kepercayaan, Implementasi
penilaian, Standar kinerja, Pengolahan data, dan Aktualisasi nilai – nilai strategis.
Bagaimanapun studi KKEP oleh pihak independen ini dapat juga dikatakan sebagai pembuktian
sejauhmana KKEP, sebagai sebuah karya insan mutu Pertamina, dapat unjuk gigi di pentas ilmiah.
tidak saja level Nasional, namun harapannya juga nanti level Internasional.
KKEP mendunia…Pertamina mendunia !!!•
Oleh : Annisrul Waqie – QMC QSKM – HR & GA Directorate

Implementasi Standardization Management PT Patra Jasa :

Tekad Meningkatkan Kinerja

Berawal dari surat yang disampaikan oleh Manajemen PT Patra Jasa kepada
Komite Manajemen Sistem Standar (KMSS) tentang persiapan resertifikasi ISO
9001 : 2008 di Patra Jasa Catering Services yang akan habis masa berlakunya di
bulan Juli 2015, PT Patra Jasa mengajukan permintaan rekomendasi kepada KMSS
untuk dapat me-review usulan melanjutkan resertifikasi dimaksud.
Salah satu tugas KMSS sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
No.Kpts-31/C00000/2012-S0 tanggal 19 Juni 2012 melalui Code of Quality Management System
dan SP Direktur Umum No.020/I00000/2013-S0 adalah melakukan evaluasi terhadap semua
usulan permintaan sertifikasi di Pertamina.
Patra Jasa Catering Services bergerak di bidang usaha catering, laundry dan housekeeping
services bertujuan menjadi perusahaan industri pelayanan jasa dengan misinya adalah
mengutamakan kepuasan pelanggan dan memaksimalkan hasil perusahaan.
Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, mempertahankan agar pelanggan tetap loyal
diperlukan suatu sistem yang dapat mempertahankan mutu produk agar tetap terjaga dan
konsisten. Hal ini tercantum dalam 7 prinsip mempertahankan mutu di ISO 9001 : 2008 yaitu :
1.
Fokus pada pelanggan
2.
Kepemimpinan
3.
Keterlibatan semua orang
4.
Pendekatan proses.
5.
Perbaikan dan penyempurnaan
6.
Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan dan bukti
7.
Tanggung jawab Manajemen
Usulan sertifikasi didasarkan atas syarat yang diajukan oleh pelanggan karena pelanggan
mengharapkan kualitas produk/jasa yang diberikan dapat dipertahankan mutunya dan untuk
mempertahankan kualitas dimaksud diperlukan suatu sistem yang menjamin keberlangsungan
bisnis perusahaan secara menyeluruh. Sertifikasi ISO yang diusulkan juga berkaitan untuk
meningkatkan kompetensi pekerja, sehingga kepercayaan pelanggan kepada perusahaan bisa
lebih ditingkatkan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Manajemen PT Patra Jasa untuk mendukung pelaksanaan
ISO 9001 : 2008 seperti membentuk tim kerja yang bertugas menyusun dokumen yang diperlukan
untuk sertifikasi, memberikan pelatihan kepada auditor serta menetapkan internal auditor dan
Management representatif melalui Surat Keputusan Direksi PT Patra Jasa.
Atas dasar pertimbangan kebutuhan proses bisnis dan tuntutan stakeholder, tim KMSS
memberikan rekomendasi sebagai berikut :
1. Implementasi terhadap sistem standar,
Sistem manajemen Standar ISO 14001 di unit bisnis catering, laundry dan housekeeping di
seluruh wilayah kerja. Sebagai syarat pokok untuk mengikuti tender karena beberapa kompetior
sudah memiliki sertifikat dimaksud.
2. Sertifikasi secara integrasi terhadap sistem standar
Melanjutkan sertifikasi ISO 9001 dengan melakukan integrasi baik secara vertikal maupun
horizontal sistem standar yang sudah dijalankan (ISO 22000).
Dengan rekomendasi dari KMSS tersebut, diharapkan PT Patra Jasa dapat mempertahankan
kinerja terbaiknya..•
Do What You Write
Write What You Do

Oleh Hilda Yanti – Tim Qquality, System & Knowledge Management – HR & GA 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

Bila Anda berencana untuk mudik dengan kendaraan
pribadi seperti mobil ataupun sepeda motor, ada baiknya
Anda membaca pengingat berikut agar dapat menikmati
perjalanan dengan aman dan nyaman.
Cek kondisi kendaraan. Hal yang sangat penting se
belum melakukan perjalanan, terlebih lagi bila jarak yang
akan ditempuh cukup jauh. Bagian mobil yang penting
untuk diperiksa antara lain rem sebagai bagian vital
dalam kendaraan harus diperiksa agar dapat berfungsi
dengan baik. Kemudian periksalah ban seperti tekanan
ban dan kondisi ban yang masih memiliki kembang agar
tidak tergelincir. Pastikan kondisi lampu kendaraan Anda
berfungsi dengan baik, karena lampu sangat penting
pada malam hari atau bila harus melewati daerah gelap,
juga membantu agar kendaraan terlihat oleh kendaraan
lain.Segera perbaiki atau ganti bila ada bagian yang
rusak. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan
seperti dongkrak, ban serep, kunci untuk jaga-jaga
bila diperlukan. Tidak ketinggalan, bawa pula surat
kelengkapan kendaraan Anda.
Bawa obat-obatan, makanan dan minuman. Per
jalanan jauh akan memakan waktu yang cukup lama pula.
Maka, sediakan makanan dan minuman secukupnya agar
tidak merasa kelaparan dan untuk menjaga kondisi tetap
prima. Tidak lupa, bawa cukup air putih untuk cadangan
apabila sulit menemukannya selama perjalanan. Kotak
P3K berisi beberapa obat standar seperti obat demam,
pusing, sakit perut serta obat luka luar dan plester
sebaiknya dibawa. Sedangkan, bila ada anggota keluarga
yang harus rutin meminum obat hendaknya segera
diingatkan agar obat tidak tertinggal. Letakkan barangbarang dan obat-obatan pada tempat yang dapat dengan
cepat diambil pada saat diperlukan.
Persiapan fisik dan emosi. Fisik yang fit dan sehat
sangat penting agar dapat menikmati perjalanan dengan
nyaman. Terutama untuk pengemudi, kondisi fisik da
pat mempengaruhi keselamatan seluruh penumpang
kendaraan. Pastikan agar Anda beristirahat secara cukup
pada malam sebelum perjalanan. Rasa kantuk dan lelah
akan membuat pengemudi lambat untuk bereaksi. Jangan
berpikir, hal ini dapat diatasi dengan segelas kopi, karena
minum kopi, minuman berenergi atau suplemen tidak
dapat sepenuhnya menghilangkan kantuk dan rasa lelah.
Taati peraturan lalu lintas dan rambu jalan. Walaupun
mungkin Anda ingin segera bertemu sanak saudara atau
ingin cepat-cepat sampai di tempat wisata untuk berlibur,
hindari untuk melanggar rambu-rambu di jalan dan
peraturan lalu lintas yang ada. Mengendarai kendaraan
dengan kecepatan tinggi dan melanggar rambu jalan
dapat menyebabkan kecelakaan yang merenggut nyawa.
Gunakan sabuk pengaman selama perjalanan. Hindari
menerima telepon atau melakukan kegiatan lain selama
mengemudi. Bersikaplah hati-hati selama perjalanan.
Mengunjungi sanak keluarga pasti merupakan
peristiwa yang membahagiakan, begitu juga bila
menikmati liburan bersama keluarga. Maka, utamakan
keselamatan agar Anda dapat menikmati momen yang
berharga ini.•
sumber : kumpulan.info

Plaju – Merayakan HUT Persatuan Wanita Patra (PWP)
tahun ini, PWP RU III menggelar puncak peringatan HUT
di gedung Patra Ogan Plaju, Kamis (5/6). Perayaan HUT
ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua PWP RU
III, Vitri Mahendrata yang diberikan kepada General Manager
RU III, Mahendrata Sudibja dan HR Area Manager, M. Fahmi
El-Mubarak. Turut hadir Ketua Badan Koordinasi Organisasi
Wanita (BKOW) Provinsi Sumsel, Suzana Edy Yusuf, serta
para pejabat perangkat daerah dan BUMN di wilayah ring
I RU III Plaju.
Dengan tema “Mengawalmu Dalam Berkarya, Menuju
Pertamina Mendunia”, Vitri menjelaskan PWP sebagai wadah
organisasi bagi para istri pekerja Pertamina menyadari
bahwa para pekerja Pertamina harus bekerja keras dalam
menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meraih tujuan
keberhasilan perusahaan.
Perayaan HUT PWP ini selain menjadi acara puncak
sekaligus menutup seluruh rangkaian peringatan HUT yang
telah diadakan sebelumnya di RU III.
General Manager RU III, Mahendrata Sudibja menyam
paikan dukungannya terhadap keberlangsungan organisasi
PWP. Menurutnya, walaupun baru memasuki usia organisasi
yang terbilang masih muda, namun peran PWP bagi
perusahaan cukuplah signifikan. Salah satunya melalui
perannya dalam membentuk karakter ideal dan lingkungan

Foto : RU III

Perayaan HUT Ke-15 PWP di RU III:
Dukung Pertamina Mendunia
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yang kondusif bagi para pekerja untuk menjalankan tugasnya.
“Marilah jadikan momentum HUT ini untuk PWP semakin
lebih baik lagi, tentunya dengan tetap saling mendukung dan
bersinergi demi kemajuan Perusahaan,” harapnya.
Acara peringatan HUT diisi dengan penampilan paduan
suara PWP, tarian oleh anggota PWP, penampilah fashion
show pemenang lomba busana serta pembagian hadiah
kepada para pemenang lomba HUT PWP.
Tidak lupa, Vitri turut menyampaikan apresiasi dan
ucapan terima kasihnya kepada segenap pengurus dan
anggota PWP RU III yang telah bekerja keras dan mem
berikan kontribusinya dalam setiap pelaksanaan kegiatan
PWP di RU III.•RU III

Semarak HUT PWP di RU IV Cilacap
CILACAP – Suasana hangat dan semarak tampak dalam
perayaan HUT PWP RU IV Cilacap yang ke-15, di Gedung
Patra Graha Cilacap pada 4 Juni 2015. Kegiatan tersebut
diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur dan
kebahagiaan PWP RU IV Cilacap atas usianya yang baru
dan dihadiri oleh General Manager RU IV, tim manajemen,
pekerja, dan keluarga anggota PWP RU IV Cilacap, serta
perwakilan organisasi wanita di Kabupaten Cilacap.
Ketua PWP RU IV Cilacap Ketut Nyoman Sukadana
menyampaikan, terdapat berbagai rangkaian kegiatan yang
dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-15 PWP
RU IV Cilacap, yakni Ceramah Kesehatan tentan HIV AIDS
dan Kanker Serviks, Lomba Cerdas Cermat Agama Islam,
Pertandingan Tenis Meja, Bakti Sosial ke TK Srigunting,
SD Patra Mandiri, dan PAUD Mutiara Insani, dan Lomba
Membuat Jelly Art.
“Keseluruhan kegiatan mengarah pada kegiatan sosial
dan peningkatan pengetahuan serta kualitas anggota untuk
lebih kreatif dan produktif. Dengan demikian peringatan

Foto : RU IV

Tips Mudik dengan
kendaraan pribadi
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HUT PWP RU IV Cilacap mendatangkan manfaat baik bagi
perusahaan, keluarga, maupun masyarakat,” tambahnya.
Puncak acara peringatan HUT ke 15 PWP RU IV ini
adalah persembahan “Sendratari Babad Nusakambangan”
yang dibawakan oleh ibu-ibu pengurus dan anggota PWP
RU IV Cilacap yang mendapat apresiasi dari seluruh peserta
yang hadir.• RU IV

PWP RU VI Peringati HUT ke-15

BALONGAN – Dalam memperingati HUT PWP ke-15,
Persatuan Wanita Patra (PWP) RU VI Balongan mengadakan
syukuran di Gedung Patra Ayu, Bumi Patra, Indramayu,
Kamis (11/6). Acara diisi dengan pemotongan tumpeng oleh
Ketua PWP RU VI Nirwana Yulian Dekri dan menyerahkannya
kepada GM RU VI Balongan. Kegiatan ini dilaksanakan
sebagai rasa syukur atas terus berjalan dan bertambahnya
usia organisasi para istri pekerja RU VI.
GM RU VI Yulian Dekri dalam sambutannya mengucapkan
selamat HUT ke-15 kepada PWP Balongan. Ia merasa
bangga atas partisipasi dan keberadaan serta kemajuan
wanita Indonesia sekarang ini.
Sementara itu, Ketua PWP RU VI Balongan Nirwana
Yulian Dekri mengharapkan, kaum perempuan harus
diberdayakan agar memiliki posisi yang kuat dalam
masyarakat, karena dalam organisasi PWP terdapat orang-

Foto : RU VI

sumber : www.dunlop.co.id

TIPS

PERSATUAN WANITA PATRA

orang yang cerdas.
Pada peringatan ulang tahun tersebut, para anggota
PWP juga turut menampilkan kreasi mereka dengan ber
bagai penampilan, seperti tari Bali, fashion show, dan ditutup
dengan “Ini Talkshow” ala PWP RU VI.•Riki Hamdani
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PEP Asset 2 Berikan Pemahaman Aspek HSSE Kepada
Mitra Kerja
Prabumulih - Konsep
pemahaman dan kebijakan
aspek HSSE selalu menjadi hal
mendasar dan didengungkan
oleh perusahaan, baik
terhadap BOD Pertamina EP,
manajemen, para pekerja,
pekarya maupun mitra kerja
PT Pertamina EP Asset 2
yang melaksanakan setiap
pekerjaan. Implementasi dan
kebijakan HSSE ini menjadi
harga mati bagi semua
individu, vendor atau mitra
kerja yang melaksanakan
pekerjaannya di PT Pertamina
EP, khususnya di lingkungan
Asset 2. Melalui sharing pe
ngetahuan HSSE dan pe
mahaman ini ke depan peru
sahaan berharap, para vendor
atau rekanan dan mitra kerja
yang bekerja untuk PEP Asset
2 dapat meraih zero accident
di bidang keselamatan kerja.
Hal ini diungkapkan Pjs.
General Manager Aset 2,
Patricius Sembiring ketika
membukan acara vendor
dengan topik “QHSSE Every
body’s Business”. Sha
ring pemahaman dan im
plementasi HSSE itu, terkait
konsep keselamatan dan
kesehatan kerja, kebijakan
perusahaan dan program
HSSE yang dilaksanakan PT
Pertamina EP Asset 2 yang
berlangsung Jumat (19/6) di

Auditorium HR, Komperta
Prabumulih. Acara diikuti sedi
kitnya 80 mitra kerja yang
tergabung di lingkungan Asset
2.
Dalam sambutannya
Patricius Sembiring meng
ingatkan segenap kalangan,
khususnya para mitra kerja
yang ada di Asset 2 untuk
memperhatikan sungguhsungguh permasalahan HSSE
di perusahaan. “Pencapaian
produksi yang tinggi tidaklah
berarti sama sekali, tanpa
dibarengi pencapaian aspek
HSSE yang berhasil dengan
baik, artinya bagaimana kita
bisa mencapai zero accident.
Kondisi ini tentu tiada arti,
jika terjadi satu pelanggaran
aspek HSE, apalagi jika
sampai terjadi kecelakaan
kerja, sehingga aspek HSSE
ini menjadi prioritas utama
dari semua lini pekerjaan
dan kegiatan operasional
perusahaan dimanapun,”
tegasnya.
Di akhir pesannya Patri
cius Sembiring berharap
pihak ketiga selaku mitra
kerja mempunyai tanggung
jawab yang sama terhadap
pelaksanaan semua aspek,
prosedur dan kebijakan HSSE
di lingkungan Pertamina
EP, khususnya di Asset 2.
Sehingga setiap kegiatan

Foto : PEP ASET 2

Muh.Suryohadi

Foto : ADITYO

Foto : PRIYO

Foto : ADITYO

Foto : ADITYO

Foto : ADITYO

Foto : KUNTORO

Foto : PRIYO

POSISI

operasional perusahaan yang
dikerjakan akan berlangsung
aman, selamat dan mencapai
sasaran, utamanya dalam
meraih zero accident.
Senada dengan itu,
Asset 2 HSSE Operation
Man ager, Asmudin, pada
intinya menekankan kem
bali pentingnya konsep
pengawasan dan monitoring
yang melekat terhadap semua
pekerjaan yang dilaksanakan.
“Pengawasan dari sisi Audit
Sistem Management HSE
seperti CSMS, proses
prakualifikasi, seleksi, HSE
Plan, termasuk evaluasi aspek
HSE pada saat pekerjaan
berlangsung. Mitra kerja yang
melaksanakan pekerjaan wajib
memastikan dan mengawasi
setiap proses pekerjaan, baik
prosedur, ketenagakerjaan
dan peralatan yang digunakan,
har usl ah bersertifikasi dan

kualifikasi sesuai kebutuhan
perusahaan, sehingga jika
terdapat temuan dilapangan
bisa langsung ditindaklanjuti,”
ungkapnya.
Pada kesempatan itu
Willem Komperi dari HSSE
Asset 2 juga memaparkan
materi terkait pelaksanaan
dan kebi j akan HS S E di
Pertamina EP, termasuk
Asset 2, seperti road to zero
accident dalam kilas balik
2014, implementasinya di
perusahaan serta konsep lain
yang tekait dengan kebijakan
HSSE dan indikator lain yang
disampaikan untuk mencapai
zero accident. Upaya ini
dilakukan melalui sejumlah
komponen seperti PEKA
online, training ber-cluster,
HSSE online survey, kebijakan
aspek HSSE, penerapan
SMHSE kontraktor, dan lainlain.•PEP ASET 2
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Komitmen Baru Untuk Supply Loss yang Membandel
Dalam upaya meminimasi jumlah losses yang ada di
lingkungan Perusahaan, Direktorat Pengolahan mengadakan
inisiasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama
yang berkontribusi secara signifikan dalam menghasilkan
losses di Pertamina. Inisiasi yang mengundang Perwakilan
Pengolahan Pengapalan, Keuangan, ISC dan PTKAM ini
dikemas dalam Monitoring Improvement Program.
Seluruh hasil rapat koordinasi tersebut ‘diikat’ dalam
suatu komitmen hasil rakor penanganan Supply Loss tanggal
3 – 4 Juni 2015 yang berisi 4 (empat) poin komitmen, yakni:
komitmen untuk bersama mengetahui seluruh proses bisnis
pengendalian supply loss, Komitmen dalam mengendalikan/
menekan penyebab terjadinya supply loss, memberikan
kontribusi dalam bersinergi mengendalikan supply loss, dan
menindaklanjuti seluruh issue dan program kerja sesuai rincian
dan batas waktu yang ada.
Dalam kegiatan ini dipetakan penyebab dari terjadinya
losses difokuskan dalam 3 (tiga) aspek yakni Aspek People,
Process/Procedure, serta Aspek Reliability/Equipment.
Seluruh penyebab dari losses ini dipetakan secara men
detail dan rencana tindak lanjutnya disusun untuk segera
dilaksanakan dalam memitigasi seluruh potensi losses yang
bakal terjadi.
Dalam aspek people, kekurangan tenaga dalam kegiatan
loading/unloading menjadi salah satu permasalahan. Hal
tersebut didukung dengan gap sebesar 40% dalam ke
butuhan berbanding ketersediaan tenaga yang ada. Dalam

aspek yang sama, kompetensi tenaga kerja (tenaga pada
bagian loading/unloading serta surveyor) yang ditindaklanjuti
dengan berbagai macam rencana pelatihan untuk posisi-posisi
seperti loading master, Operation Oil Movement, Tim Loss, dan
Marine. Penyediaan checklist juga menjadi salah satu cara dalam
menekan ketersediaan ini.
Pada aspek process/procedure, metode pengukuran
dan kendala teknis seperti adanya kasus penyaluran yang
menghasilkan Remaining on Board (ROB) cukup berkontribusi
dalam menyumbang losses yang ada di Pengolahan. Hal tersebut
segera ditindaklanjuti dengan penyusunan STK yang diharapkan
dapat mengurangi kebingungan yang terjadi di lapangan.

AKSI PTKAM

Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak - Korporat

Penyusunan STK juga dilakukan dalam memfasilitasi semua
losses di internal Pengolahan Ship-to-Ship (STS).
Ketidaksesuaian yang terjadi dalam analisa BS&W
maupun pada bacaan flow meter unit dan tangki juga
menjadi salah satu yang menyebabkan terjadinya losses
yang ada. Penempatan surveyor yang ikut dalam kegiatan
load dan discharge serta pemasangan alat ukur yang
terintegrasi langsung dalam sistem informasi diharapkan
dapat mengurangi potensi losses tersebut.
Aspek reliability/equipment mencakup seberapa besar
pemahaman pekerja dalam pembacaan dan pengetahuan
mengenai alat ukur menjadi salah satu perhatian bersamaan
dengan regulasi compliance metering serta pemenuhan
keakurasian sistem metering. Alignment pemahaman alat ukur
custody transfer serta penyeragaman akurasi sistem metering
menjadi salah satu solusi dalam mengurai faktor penyebab
tersebut. Penyelesaian pedoman serta Surat Keputusan
terkait hal tersebut juga diharapkan dapat segera menjadi
acuan sehingga masalah yang telah disebutkan tidak terulang.
Seluruh komitmen tersebut ditandatangani oleh seluruh
perwakilan Unit Pengolahan, Operasi Kapal, Keuangan, ISC,
dan Tim PTKAM sebagai suatu artifak kesatuan aksi antar
fungsi.
Mari kita dukung segala inisiatif yang ada demi op
timalisasi kegiatan serah terima minyak yang lebih baik. Bagi
Perusahaan, Bagi Kita.
Pertamina Jaya! Jaya!• ptkam

Mitigasi Supply Loss Crude Arjuna: Lesson Learned yang Bermakna

Kejadian yang berulang kadang membuat kita penasaran
sekaligus memberi pengajaran. Kali ini kita berkaca sedikit
pada masa lalu, tepatnya Agustus 2008.
Bersamaan dengan seringnya RU IV Cilacap menerima
minyak mentah Arjuna dengan tingkat losses cukup tinggi,
maka dibentuklah Tim Witness untuk mengetahui pasti
penyebab sering terjadinya discrepencies jumlah minyak
mentah Arjuna antara angka Bill of Loading (B/L) dan Actual
Received (A/R), apakah dikarenakan loading port, pihak kapal,
ataukah pihak discharging port oleh tim yang disebut dengan
Arjuna Crude Witness Execution Team.
Salah satu contoh yang ingin dibuktikan oleh pekerja RU
IV Cilacap adalah apakah tingkat awareness tersebut juga ada
di sektor hulu adalah dengan terbentuknya Tim Witness pada
saat itu melakukan witness/menyaksikan kegiatan proses
pengapalan minyak mentah Arjuna yang akan dikirim ke RU
IV dari mulai persiapan kargo, proses pemuatan, pengukuran
sampai kapal siap diberangkatkan. Salah satu “kemurnian”
minyak mentah yang diminta oleh kilang adalah tidak adanya
AIR BEBAS atau free water, selain rendahnya kandungan
S&W (Sedimen dan Water) yang terikat dalam minyak mentah.
Setelah melalui prosedur standard yang di pandu oleh
Supervisor Arjuna Marine Terminal dan Staff BP Indonesia
Upstream Exploration & Production, maka Tim yang terdiri
dari Pekerja RU IV (Sidik Heri, Nasir, M Irsyamlani dan Adi
Suryadi) dapat melaksanakan witness/penyaksiannya. Di
anjungan minyak mentah Arjuna yang saat itu ditangani oleh
BP West Java Ltd tersebut tim melakukan witness yang terdiri
dari persiapan kargo, dokumentasi fungsi peralatan, seperti
ketersediaan prosedur, perijinan tanki dan alat ukur, serta
kalibrasi dari pihak yang berwenang, prosedur pemeriksaan
kualitas di laboratorium yang standard, fungsi autosampler
dan juga meter prover. Tidak lupa sistim perpipaan yang
terkait dengan pemuatan juga perlu diyakini telah tertutup
agar tidak ada kontaminasi atau passing dari pipa lain dan
dilakukan penyegelan terhadap semua kerangan yang terkait

dengan pemuatan tersebut.

Di kapal yang akan menerima kargo, Tim juga melihat
kesiapan kapal MT Ocean Apex, seperti pemeriksaan terhadap
Tabel tanki, apakah telah dikalibrasi dan disetujui oleh pihak
Shipping, kondisi tanki kapal tentang sisa muatan yang ada, dan
melakukan penyegelan terhadap kerangan-kerangan di kapal
yang terkait dengan pemuatan termasuk kerangan Sea Chest.
Pada saat akan dimulainya pemuatan, Tim harus yakin
bahwa pipa penyaluran telah terisi penuh, pengukuran suhu
dan level, pengambilan sample dan pengujian di laboratorium
telah sesuai prosedur.
Pada saat pemuatan maka autosampler diyakini telah
berfungsi dengan baik, artinya sample yang terambil betul-betul
mewakili selama pemuatan dan dijalankan bersamaan mulai
dan berhentinya pompa pemuatan. Kalibrasi dan sertifikat dari
prover meter menjadi syarat mutlak bahwa metering telah valid.
Pada pelaksanaannya juga dilakukan uji terhadap meter (proving)
sebanyak 3 kali dan menghasilkan repeatability 0.01.
Setelah dilakukan perhitungan, maka hasil pengukuran B/L
awal didapat 199,953 Net Barrels atau 206,138 Gross Barrels
dengan kualitas BS&W 3% dan API @60oF 35.1. Selanjutnya
disisi kapal, Tim Witness ikut menyaksikan pengukuran dan
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perhitungan yang dilakukan oleh pihak kapal dengan hasil
203,084 Gross Barrels dan ditemukan freewater sebanyak
2859 Bbls. Temuan ini ditindaklanjuti dengan membuat Letter
of Protest sebagai prosedur standard yang harus dilakukan,
sedangkan Tim Witness meminta agar dilakukan koreksi B/L
mengingat penyebab adanya freewater telah disetujui oleh
pihak-pihak terkait yang tertuang dalam Berita Acara.
Kontribusi yang nyata dalam kegiatan yang dilakukan
dalam 26 Jam pada saat loading memberikan pengurangan
B/L hasil metering dengan jumlah freewater yang terikut pada
saat pemuatan sebesar 2859 Bbls, sehingga B/L yang baru
menjadi 197,904 Bbls. Tentu ini akan menjadi benefit yang
tidak sedikit.
Sukses Tim Witness pada masa lalu ini, tentu dapat
sebagai contoh dan pembelajaran akan pentingnya
awereness kita dilingkungan kerja manapun. Apalagi kalau
kondisi sudah sering berulang dan menganggap hal yang
biasa. Apalagi minyak mentah Arjuna saat ini sudah menjadi
salah satu yang dimiliki oleh Pertamina EP, berarti milik kita
juga dan hasilnya untuk kita…. Maka akhirnya serah terima
minyak mentah Arjuna dari kita ke kita.
Pertamina Jaya! Jaya!• ptkam

Bagi pekerja yang memiliki pengetahuan, pengalaman & informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak dapat menyerahkannya dalam bentuk tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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Akhir Mei 2015 lalu, management Shipping melakukan
kunjungan sekaligus pemberian penghargaan TMSA
Champion ke kapal milik. Kegiatan tersebut selain bertujuan
meningkatkan kinerja kapal juga untuk memompa kembali
semangat kru dalam pengelolaan kapal. Sesuai dengan hasil
penilaian yang telah dilakukan oleh tim monitoring TMSA
selama 3 (tiga) bulan, terpilihlah dua kapal yang menjadi
pemenang, yaitu Gas Walio dan MT. Gamkonora.
Kunjungan sesi pertama di Semarang 21 Mei 2015 lalu
dipimpin langsung oleh Vice President (VP) Own Fleet, Agus
Pranoto. Dalam kesempatan ini, VP Ownfleet menyampaikan
peran pentingnya kapal milik di dalam pola supply distribusi
Pertamina. Selain itu, kru kapal juga diberikan mengenai
besarmya kontribusi kapal milik dalam mendukung 5 Prioritas
Strategis Pertamina. Arahan selanjutnya disampaikan oleh
Safety Management Manager, Joko Eko Purwanto. Dalam
kegiatan tersebut Joko Eko Purwanto memberi himbauan
kepada para kru kapal agar selalu memprioritaskan safety di
dalam segala aspek pekerjaan. Selain itu juga dijelaskan detil
mengenai hal yang harus dilaksanakan untuk meminimalisir
terjadinya kecelakaan.
Sesi kunjungan selanjutnya bertempat di MT. Gamkonora
saat sandar di Port Balongan pada 27 Mei 2015. Acara
tersebut dihadiri oleh Technical Commercial Fleet Manager,
Siswoyo sebagai wakil manajemen Shipping. Pada sam
butannya, Siswoyo menyampaikan beberapa hal di antara

Foto : SHIPPING

Penghargaan TMSA Champion Kapal Milik 2015
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nya mengenai target pencapaian skor TMSA, sekilas mengenai
isu dan tantangan bisnis Own Fleet tahun 2015, penguasaan
tonase kapal milik, serta program jangka panjang sampai 5
tahun ke depan.
Dengan adanya kegiatan apresiasi terhadap kapal tersebut

diharapkan semua kru kapal milik dapat termotivasi untuk
meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan
sehingga diharapkan semua kapal berperan aktif dalam
membantu meningkatkan skor TMSA Own Fleet ke
depannya.•Asrianda

JAKARTA - Antusiasme
terhadap Bright Gas terlihat
jelas dengan banyaknya
pengunjung yang tertarik
dan berminat mengunjungi
stand Pertamina Retail di
lokasi Open Space Jakarta
Fair 2015. Dalam waktu
tiga pekan lebih dari 4.000
tabung Bright Gas setara 48
ton terjual dengan nilai tran
saksi lebih dari Rp 700 juta.
Menurut panitia, Ja
karta Fair 2015 masih
menjadi ajang bergengsi
bagi para produsen untuk
meningkatkan penjualan
d a n a w a re n e s s b r a n d brand terkemuka. Bright
Gas sebagai produk utama
pendamping Elpiji 12 kg
ke depannya, turut serta
pertama kalinya dalam pa
meran ini.
Meskipun kondisi
perek onomian yang lesu
tidak menyurutkan minat
masyarakat mengunjungi
Jakarta Fair 2015. Terlebih
selama pameran disediakan
paket-paket yang menarik
minat masyarakat untuk mau
menukarkan tabung lama
mereka Elpiji 12 kg menjadi

Foto : pertamina retail

Transaksi Bright Gas di Jakarta Fair 2015
Tembus Rp 700 juta

Bright Gas dengan grand
prize paket wisata ke Bali
dan merchandise menarik
lainnya.
Warna yang menarik
serta fitur double spindle
dengan perlindungan eks
tra menjadikan Bright Gas
diminati oleh walk in customer
dan reseller. Bahkan para
tenant lainnya yang berjualan
makanan di area Open Space
banyak yang beralih menjadi
konsumen Bright Gas. Hal ini
terbukti dari ready stock yang
disediakan di lokasi pameran
selalu habis.
Selain itu, untuk menarik
minat para pebisnis untuk
mem asarkan Bright Gas,
diluncurkan pula paket

khusus reseller yang ingin
berjualan Bright Gas. Per
tamina menyediakan promo
gratis kompor High Pressure
(bertekanan tinggi) yang
cocok digunakan memasak
dalam jumlah banyak.
Tidak disangka, animo
terhadap paket ini menjadi
andalan penjualan selama
pameran. Dengan melihat
grafik pengunjung yang
akan semakin meningkat
menjelang lebaran, panitia
optimis target penjualan
penjualan selama pameran
sebesar 6000 tabung setara
72 ton dapat tercapai dan
transaksi dapat menembus
lebih dari Rp 1 miliar.•PERTAMINA
RETAIL

KETUA PENGARAH Vice President Corporate Communication • WAKIL KETUA PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB Manajer Media • PIMPINAN REDAKSI Wianda Pusponegoro • WK. PIMPINAN REDAKSI Ifki Sukarya • REDAKTUR PELAKSANA Dewi Sri Utami • KOORDINATOR LIPUTAN Rianti Octavia • TIM REDAKSI Urip Herdiman Kambali,
Irli Karmila, Sahrul Haetamy Ananto, Megha K. Nugraha • TATA LETAK & ILUSTRASI Rianti Octavia, Oki Novriansyah • FOTOGRAFER Kuntoro, Priyo Widiyanto, Wahyu Nugraha Ruslan, Adityo Pratomo • SIRKULASI Ichwanusyafa • kontributor Seluruh Hupmas Unit, Anak Perusahaan & Joven • ALAMAT REDAKSI Jl. Perwira No. 2-4, Jakarta
Telp. 3815946, 3815966, 3816046 Faks. 3815852, 3815936 • HOME PAGE http://www.pertamina.com • EMAIL bulletin@pertamina.com • Penerbit Divisi Komunikasi Korporat- Sekretaris Perseroan

No. 28

UTAMA

Tahun LI, 13 Juli 2015

Adera Field: Jaga Asa Pertahankan Kinerja
Jakarta – PT. Pertamina EP Asset 2 Adera Field,
mencatatkan tren kinerja positif pada periode semester
I/2015, ini. Meski situasi pasar harga minyak dunia belum
pulih, stamina dan semangat kerja jajaran Adera Field tetap
terjaga. Hal ini terbaca melalui capaian target produksi
minyak dalam fase 6 bulan pertama 2015 rata-rata sebesar
1.242 barel oil per hari (BOPD) atau 108.7 persen dari
target. Di tengah ketidak pastian kapan waktu krisis akan
berhenti dan industri migas bergairah kembali, keberhasilan
mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja
(RK) pada kondisi seperti ini merupakan sebuah usaha yang
layak diapresiasi. “Seperti yang dikatakan oleh President
Direktur PT. Pertamina EP beberapa waktu yang lalu,
bahwa tantangan kita pada 2015 ini adalah bagaimana
mencapai target produksi dengan aktivitas dan budget
yang terbatas,” ucap Heri Aminanto, Field Manager Adera
mengulang pesan awal tahun Presdir PEP.
Selanjutnya, Heri menjelaskan berbagai strategi yang
dirancang management Adera Field untuk menjawab
tantangan tersebut, diantaranya dengan ketat menyeleksi
kegiatan reparasi atau reopening sumur (well intervantion)
berdasarkan pertimbangan performance sub-surface
mempunyai tingkat rasio kesuksesan lebih tinggi. Seperti
pekerjaan sumur reparasi RJA-099 yang pindah lapisan dari
F,G ke lapisan B3 yang berhasil menambah nett produksi
sebesar 164 BOPD. Juga pekerjaan pidah lapisan sumur
RJA-036 dari E1 ke lapisan I dengan
tambahan produksi 99 BOPD. Serta
pekerjaan reopening lapisan I2 disumur
IBT-006 yang berhasil memberikan
kontribusi sebanyak 176 BOPD.
Selain berusaha meningkatkan
produksi, dilakukan juga langkah-

HULU TRANSFORMATION CORNER

langkah untuk mempertahankan produksi, yaitu: pertama
adalah melakukan optimasi sumur eksisting dengan
memproduksikan sumur sesuai dengan potensinya, kedua
melakukan upsizing pompa di sumur ABB-029, dan ketiga
mengatur laju produksi sesuai dengan laju alir optimal agar
terhindar dari problem early water coning dengan mempelajari
sejarah performance produksi sumur. Contohnya, seperti
yang dilakukan di sumur RJA-099, IBT-006, dan RJA-036.
Lebih jauh Heri menjabarkan, untuk me-reduce variable cost
management melakukan evaluasi jumlah rig yang akan disewa
sekaligus renegoisasi kontrak sewanya. “Kami juga berhasil
menghemat pemakaian solar sebanyak 33.497 liter per bulan
atau setara Rp. 400.000.000,- dengan mengadopsi aplikasi
VTS (Vehicle Tracking System) untuk memonitor kendaraan
dan pengaturan system shift kerja,” kata Heri. Inovasi lain juga
dilakukan melalui pembuatan Stasiun Pengumpul (SP) Mini
Ibul Tenggara dengan memanfaatkan resoursce yang ada.
Biaya pembuatan SP mini, inimenghabiskan biaya Rp. 300
juta, namun Adera Field akan memetik potensi penghematan
sekitar Rp. 1,3 miliar jika dibuat tangki permanen.
Meski, sebagian besar asset ADERA Field merupakan
sumur tua, namun upaya pencarian zona baru tetap dilakukan.
Saat ini pencarian zona baru pada Formasi Lemat dengan
kedalaman sekitar 7.570-7.597 ft dengan lithology batupasir
(sandstone). Sebelumnya sudah pernah dilakukan komplesi
pada Formasi Lemat namun belum pernah dilakukan test
produksi secara continue karena formasinya tight. “Sampai
sekarang perkembangannya masih dalam tahap assessment
untuk dilakukan stimulasi fracturing, diharapkan program ini
dapat memberikan tambahan produksi dari formasi atau zona
yang masih initial condition,” ungkap Heri.
Komitmen juga ditunjukkan management Adera Field
dalam kontribusi pada pembangunan berkelanjutan di

Foto : DIT. HULU
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Stasiun Pengumpul (SP) Raja, Adera Field.

kabupaten Pali, Sumatera Selatan yang menjadi wila
yah kerjanya. Sejak lapangan migas Abab, Dewa,
dan Raja (Adera) kembali dikelola langsung oleh PT.
Pertamina EP (PEP) pada 2009 lalu, dengan nama
UBEP Adera, yang kemudian berubah lagi menjadi PEP
Adera Field pada awal 2013, banyak gebrakan yang
dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar
melalui program corporate social responsibility (CSR).
Kelompok masyarakat atau unit usaha kecil menengah
yang dibina oleh CSR PEP Adera semakin berkembang
dengan berbagai jenis usaha mulai dari pengolahan
sampah, kerajinan, perikanan, peternakan, pertanian
hingga perbengkelan. Beberapa mitra binaan CSR
PEP Adera bahkan mampu meraih prestasi hingga ke
tingkat nasional, di antaranya representasi Pertamina
Asset 2 untuk pameran CSR nasional di Jakarta untuk
KUB Berkah dan mendapatkan penghargaan Kalpataru,
Teknologi Tepat Guna, serta Inspirator UKM dari Ippkindo
untuk KUB Peduli Sampah.•DIT. HULU

Dalam rangka
meningkatkan sinergi
BUMN, Pertamina
melaksanakan
penandatanganan Nota
Kesepahaman dengan PT
Pupuk Indonesia (Persero)
dan PT Pelni (Persero) di
Kantor Kementerian BUMN,
Rabu (1/7). Kerja sama
ini sebagai upaya untuk
pengembangan bisnis yang
memberikan nilai lebih bagi
perusahaan.

JAKARTA – Penandatanganan
dilakukan oleh Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto, Di
rektur Utama PT Pupuk In
donesia Arifin Tasrif, Direktur
Pemasaran Pertamina Ahmad
Bambang dan Direktur Utama
Pelni Elfien Goentoro, yang
disaksikan oleh Menteri BUMN
Rini M. Soemarno.
Dikatakan oleh Rini, saat
ini, Indonesia memiliki lebih dari
700 BUMN dengan berbagai
jenis usaha. Potensi BUMN
tersebut sangatlah besar. Ka
rena itu dibutuhkan sinergi
antar BUMN sehingga bisa
menjadi semakin besar dan

menjadi agen pembangunan
demi kesejahteraan bangsa
Indonesia.
“Saat ini total aset BUMN
Rp4.500 triliun dan saya harap
kan sinergi ini dapat meng
utamakan penggunaan kom
ponen-komponen dalam negeri
sehingga di tahun 2019 total
aset BUMN bisa lebih dari
Rp10 ribu triliun,” ungkap Rini
Soemarno.
Menurut Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto, dengan
kerja sama ini maka pihaknya
akan bisa meningkatkan aset
dan menambah revenue bagi
kedua belah pihak.
“Semoga sinergi antar
BUMN ini mampu memberikan
manfaat dalam menunjang per
tumbuhan ekonomi nasional,”
harapnya.
Ruang lingkup dari kerja
sama Pertamina dan Pupuk
Indonesia meliputi kajian
potensi bisnis pengembangan
pabrik Petrokimia berbasis
Gas dan Batubara, serta kajian
sinergi Knowledge Sharing
terkait Engineering Procurement
Construction (EPC) dan jasa
Operation & Maintenance
(O&M).

“Dari hasil kerja sama ini
diharapkan dapat menunjukkan
kelayakan atau hasil yang positif
yang ke depannya akan muncul
perusahaan patungan di bidang
EPC dan O&M yaitu sharing
kepemilikan PT Rekayasa In
dustri (Rekind),” kata Arifin
Tasrif.
Dikatakan oleh Dwi, de
ngan pemanfaatan produk
dalam negeri ini tentu saja
pihaknya akan menjadi agent
of development karena dapat
menyerap tenaga kerja yang
cukup besar karena tidak hanya
sebagai pemilik proyek tetapi
langsung mengerjakan proyek
tersebut dengan kemampuan
sendiri.
“Akuisisi kepemilikan
Pertamina atas PT Rekayasa
Industri sekitar 60 persen,
setelah penandatanganan
ini kita akan lakukan evaluasi
terlebih dahulu. Tujuan kita
adalah ingin memanfaatkan
engineering dalam negeri se
maksimal mungkin untuk inves
tasi Pertamina,” jelas Dwi.
Sedangkan nota kesepa
haman antara Pertamina
den gan Pelni ini mencakup
penyediaan pelumas,

Foto : PRIYO

Sinergi Tiga BUMN Demi Kesejahteraan Bangsa Indonesia

Sinergi antar BUMN menjadi salah satu upaya pengembangan bisnis yang memberikan nilai lebih bagi perusahaan dan
bangsa Indonesia.

grease yang diproduksi dan
dipasarkan oleh Pertamina
serta penyediaan BBM untuk
kebutuhan kapal dan kendaraan
operasional Pelni dan Musicool
y a i t u p ro d u k re f r i g e r a n t
hydrocarbon Pertamina yang
ramah lingkungan untuk fasilitas
gedung perkantoran Pelni.
Pertamina juga akan menye
diakan jasa sertifikasi Standard

of Traning, Certification and
Watching for Seafarers (STCW)
Manila Amendment 2010 (on
board training) untuk awak
kapal Pelni.
Sementara itu, Pelni akan
menyediakan kapal yang
diperlukan oleh Pertamina untuk
pengangkutan produk yang
diproduksi dan dibutuhkan oleh
Pertamina sebanyak minimum

satu unit kapal angkut dengan
ukuran tertentu sesuai dengan
spesifikasi yang dibutuhkan
Pertamina.
Masa berlaku kerja sa
ma ini selama lima tahun se
jak ditandatangani dan da
pat diperpanjang sesuai
kesepakatan kedua belah
pihak.•IRLI

Ramadhan

MOZAIK

SISIPAN
Senin, 13 Juli 2015

S

atu bulan, kita melewati bulan suci Ramadhan dengan memberbanyak ibadah, meningkatkan dan mempererat
jalinan silaturahmi, serta berbagi kasih sayang dengan mereka yang memerlukan uluran tangan.

Kepingan silaturahmi, kebersamaan dan saling berbagi yang dihelat Pertamina melalui kegiatan Safari Ramadhan,
Buka Puasa Bersama, Santunan kepada Anak Yatim, ibadah dan pengajian rutin, kami rangkai dalam Sisipan Mozaik
Ramadhan. Sebuah mozaik yang menjadi wujud keikhlasan insan Pertamina dalam menjalani bulan penuh ujian,
penuh rahmat dan juga penuh makna melalui berbagai kegiatan.
Ramadhan tahun ini diharapkan menjadi momentum optimalisasi 3S, Strategi prioritas, Sinergi, dan Syukur. Dan
semoga spirit Ramadhan yang dirangkum dalam Mozaik ini akan terus berlanjut dan ditularkan pada bulan-bulan
berikutnya.
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Berbagi
Bersama
5.000
Anak
Yatim
Foto : KUNTORO

Pertamina kembali
mengadakan syukuran dan
buka puasa bersama 5.000
Anak Yatim yang dihadiri
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Dalam kesempatan tersebut
Wakil Presiden memberikan
apresiasi atas tradisi buka
bersama oleh Pertamina, yang
seyogianya dilanjutkan serta
ditingkatkan.

Anak-anak yatim dari Yayasan Yatim Piatu binaan Pertamina serta unit operasi yang ada di Jabodetabek dan Kepulauan Seribu antusias menyalami Wakil Presiden RI Jusuf Kalla,
pada acara Buka Bersama 5.000 Anak Yatim yang diadakan Pertamina di Jakarta Convention Center, Sabtu (11/7).

JAKARTA - Acara buka bersama yang

tengah turunnya harga minyak dunia,

itu, secara simbolis Direktur Utama Per

dihadiri oleh Wakil Presiden Republik

mengucapkan sela
mat atas capaian-

tunan kepada 5.000 anak yatim piatu

komisaris Pertamina beserta Anak Peru

kita doakan ber
sama agar Pertamina

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, meng

sehingga dapat menjalankan perannya

manjatkan syukur yang luar biasa karena

acara buka puasa bersama anak yatim

Kalla dalam sambutannya, Sabtu (11/7).

mendapatkan ridho dari Yang Maha

meru
pakan masa depan bangsa

da

dalam syukuran berasal dari Yayasan

datang. “Ka
mi menyambut positif ca

operasi yang ada di Jabodetabek dan

digelar di Jakarta Convention Centre ini

Pertamina berusaha tetap survive. Kami

In
donesia, seluruh jajaran direksi, dan

capaian tersebut. Di bulan yang suci ini,

sahaan.

dapat terus tum
buh dan berkembang,

apresiasi upaya Pertamina menggelar

sebagai powerhouse Indonesia,” tutur

piatu.

Anak-anak

ini,

menurutnya,

Anak

yatim

piatu

yang

datang

lam membangun negeri di masa men

Yatim Piatu binaan Pertamina serta unit

paian yang telah diraih Pertamina di

Kepulauan Seribu. Pada kesempatan

tamina, Dwi Soetjipto menyerahkan san
berupa perlengkapan sekolah, perleng
kapan sholat, dan uang tunai.

Dwi mengutarakan, Pertamina me

kerja keras seluruh insan Pertamina

Kuasa sehingga perusahaan mampu
bertahan bahkan menunjukkan hasil

yang positif di tengah tantangan global
yang cukup berat saat ini terhadap

perusahaan-perusahaan minyak. “Acara

ini juga kami laksanakan sebagai wujud
syukur kami, karena upaya-upaya yang
kami lakukan melalui lima prioritas stra

tegis sebagai jawaban atas kondisi dan

tantangan bisnis telah mulai menun
jukkan hasil positif,” ungkap Dwi.

Pada bulan Ramadhan 1436 H,

Pertamina memberikan total santunan

senilai lebih dari Rp8 miliar kepada
31.773 anak yatim dan kaum dhuafa.
5.000 di antaranya hadir dalam buka

puasa bersama hari ini, dan selebihnya
ada di sekitar wilayah operasi Pertamina
dan Anak Perusahaannya se-Indonesia.
“Alhamdulillah,

kinerja

keuangan

Per
ta
mina sudah kembali ke track

yang diinginkan dan pencapaian laba
bersih sampai dengan bulan Juni sudah

positif. Kami terus berupaya agar target
laba bersih perusahaan di tahun 2015

dapat tercapai. Pada kesempatan ini

sekaligus kami mohon doa dari seluruh
Foto : WAHYU

rakyat Indonesia agar Pertamina dapat
menunjukkan kinerja yang semakin baik
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto secara simbolis menyerahkan bantuan tali kasih perlengkapan sekolah, perlengkapan sholat, dan uang tunai kepada 10 anak yatim yang
mewakili 5.000 ribu anak yatim lainnya saat buka puasa bersama dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

untuk negara,” pungkasnya.•EGHA

Safari Ramadhan Direksi

MOZAIK RAMADHAN
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Direktur Utama Safari Ramadhan
di TBBM Pulau Sambu dan
TBBM Tanjung Uban
puasa bersama dan sholat Tarawih.
Sepekan kemudian, pada (27/6),
Direktur Utama Pertamina Dwi Soe
tjipto
didampingi SVP Exsploration Pertamina
Doddy Priambodo, Direktur Utama
Pertamina EP Roni Gunawan dan Direktur
PHE Gunung Sardjono Hadi memberikan
santunan kepada anak yatim dan dhuafa
ketika melakukan Safari Ramadhan, di
Pertamina EP asset 5 Bunyu Field, Bunyu,
Kalimantan Utara.
Dwi mengatakan, Pertamina sebagai
perusahaan negara harus dapat dirasakan
oleh masyarakat di sekitar wilayah
operasinya. Ia juga mengingatkan agar
Ramadhan dijadikan momentum untuk
mencapai cita-cita perusahaan.
Sebelum buka puasa bersama, Safari
Ramadhan diisi dengan siraman rohani
oleh penceramah Ustad Daud Rasyid
yang menyampaikan tausyiah mengenai
motivasi dan cara mensyukuri rezeki yang
Allah sudah berikan.
Seperti di TBBM Tanjung Uban, acara
juga diisi dengan sharing session yang di
ikuti oleh perwakilan PEP Asset 5 Bunyu
Field, PHE Nunukan dan PHE Simenggaris
dan dari RU V Balikpapan.•KUN/PRIYO

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto sharing
session dengan pekerja TBBM Pulau Sambu dan
TBBM Tanjung Uban.

Foto : KUNTORO

BATAM - Untuk lebih mendekatkan diri
de
ngan para pekerja di daerah operasi,
Direk
tur Utama PT Pertamina (Persero)
Dwi Soetjipto didampingi Corporate
Secretary Nursatyo Argo dan GM MOR I
Medan Romulo Hutapea melakukan Safari
Ramadhan ke TBBM Pulau Sambu dan
Tanjung Uban, pada (20/6). Dwi Soetijpto
memantau proses pembangunan Proyek
TBBM Sambu dan TBBM Tanjung Uban,
serta memastikan semua berjalan sesuai
dengan rencana yang sudah ditetapkan.
Dalam kesempatan tersebut, Dwi Soe
tjipto juga bersilaturahmi dengan seluruh
pekerja di TBBM dan Depot Elpiji Tanjung
Uban. Ia menyampaikan apresiasinya ke
pada seluruh insan Pertamina yang terus
bekerja keras demi terwujudnya visi dan
misi perusahaan. Hal tersebut juga sesuai
dengan tema Safari Ramadhan 1436 H,
yaitu “Ramadhan momentum optimalisasi
3S Strategi prioritas, Sinergi dan Syukur”.
“Untuk mewujudkan cita-cita peru
sahaan, seluruh potensi yang ada di diri
kita harus dimaksimalkan dan tidak lupa
untuk terus berdoa, dan bersyukur kepada
Alloh SWT,” kata Dwi.
Acara juga diisi dengan sharing
session dengan seluruh pekerja, buka

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto
didampingi Presiden Direktur PEP Rony Gunawan
menyerahkan santunan untuk anak yatim di Bunyu.

Foto : PRIYO

Management Walkthrough Direktur Pengolahan ke Balikpapan
Direktur Pengolahan Rachmad Hardadi memberikan
pengarahan kepada manajemen RU V ketika melakukan
management walkthrough ke Kilang Balikpapan.

Foto : ADITYO

BALIKPAPAN – Bulan puasa merupakan
bulan penuh hikmah, sekaligus waktu yang
tepat untuk melaksanakan Management
Walkthrough (MWT) dan Safari Ramadhan
bagi Direktur Pengolahan Rachmad
Hardadi beserta jajarannya, pada (2/7) di
Refinery Unit V Balikpapan.
Didahului dengan konferensi pers ber
sama wartawan nasional, Direktur Pengo
lahan Rachmad Hardadi didampingi SVP
Refining Operation Michael Ricardo Si
hombing dan GM RU V Eman Salman
Arief membahas rencana peningkatan
kapasitas kilang Pertamina. Safari Rama
dhan juga diisi dengan penyerahan san
tunan kepada anak-anak panti asuhan dan
pesantren di wilayah Kalimantan Timur.
Selanjutnya Hardadi beserta rom
bongan melakukan MWT di area RU V dan
menyapa para pekerja RU V di ruangan
pusat operator dan ke ruangan HSSE
untuk meninjau peralatan dan kesiapan
armada bila terjadi keadaan darurat di
area RU V.

Rachmad Hardadi juga buka puasa
bersama pekerja Pertamina Balikpapan.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyam
paikan rencana pembangunan kilang

RDMP di RU V. Yaitu, meningkatkan
ka
pa
sitas dari 260.000 barel menjadi
360.000 barel, upgrade kilang agar dapat
memproduksi Pertamax dan Solar high

grade, kemudian akan ada Petrochemical.
Dalam waktu yang bersamaan di Bontang
akan dibangun kilang baru dengan ka
pasitas 300.000 barel.•ADITYO
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Safari Ramadhan Direksi
Direktur EBT di Medan :

Satu Pertamina Baru,
Wujudkan Kemandirian Energi
harus sejalan dengan prioritas strategis
Pertamina, yaitu melakukan pengem
bangan sektor hulu, efisiensi seluruh lini,
peningkatan kapasitas kilang, pengem
bangan infrastruktur & pemasaran, serta
perbaikan struktur keuangan.
Pada kesempatan tersebut, Yenni juga
memberikan bantuan senilai Rp 245 juta
untuk pembangunan pendidikan anak usia
dini (PAUD) Mitra Pertiwi, pembangunan
rumah ibadah Masjid Al-Huda dan
perbaikan plafon Masjid Nurul Iman.
Sebelumnya juga Yenni bersama SVP
Fuel Marketing & Distribution Muchamad
Iskandar, SVP Gas & Power Djohardi Angga
Kusumah, SVP Engineering & Operation
Management Tanudji D., President Di

Direktur Gas & EBT Yenni Andayani menegaskan
pentingnya transformasi mindset di hadapan
pekerja MOR I.

rector PT Pertamina Gas Hendra Jaya, VP
Corporate Communication Wianda Pus
ponegoro, GM MOR I Romulo Hutapea,
pekerja dan tenaga kerja jasa penunjang
(TKJP) MOR I serta perwakilan manajemen
PT Pertagas Niaga, PT Perta Arun Gas,

Foto : MOR I

MEDAN – Direktur Energi Baru Terbarukan
(EBT) Yenni Andayani menyam
pai
kan
pentingnya transformasi mindset untuk
mendukung visi Pertamina menjadi
perusahaan energi nasional kelas dunia
dalam acara Safari Ramadhan di Gedung
Serbaguna Kantor MOR I Medan, pada
(25/6).
“Dasar filosofi transformasi mindset
yaitu mengupayakan keberlanjutan pa
sokan energi untuk Indonesia dan menye
dia
kan energi dengan kualitas prima
serta biaya yang efisien,” tambah Yenni
pada acara yang bertemakan Ramadhan
Momentum Optimalisasi 3S (Strategi Prio
ritas, Sinergi dan Syukur) tersebut.
Namun filosofi transformasi mindset

PT Pertamina EP Asset 1 dan RU II Area
Pangkalan Brandan mengikuti acara ber
buka ber
sama, Rabu (24/6), di Gedung
Serbaguna Kantor MOR I Medan. Acara
buka puasa tersebut diisi dengan tausiyah
oleh Ustadz Prof. Dr. Aam Amiruddin.•WALI

Direktur Pemasaran :

Ada Hikmah Kebaikan dalam Setiap Cobaan dan Kesulitan
SEMARANG - Ada hikmah kebaikan dalam
setiap cobaan dan kesulitan,” kata Ahmad
Bambang saat sharing session di acara
Safari Ramadhan bersama seluruh pekerja
MOR IV Semarang, pada (29/6).
Ahmad Bambang menyampaikan saat
ini perusahaan migas dunia di manapun
me
mang sedang mengalami kesulitan
terutama dengan anjloknya harga minyak
dunia. Tapi bagi Pertamina kesulitan terse
but harus diatasi dengan berbagai strategi
perusahaan. “Saat ini, Pertamina juga su
dah menjalankan 5 Prioritas Strategis,”
ujarnya.
Ia menyontohkan, Pertamina mampu
melakukan penghematan yang signifikan.
Ahmad Bambang juga berharap insan Per

Direktur Pemasaran Ahmad Bambang dan
Komisaris Utama Tanri Abeng berbicara di hadapan
pekerja MOR IV Semarang.

tamina di bagian Marketing untuk menjadi
pelayan yang baik bagi pelanggan.
Dalam acara yang dihadiri Komisaris
Utama Pertamina Tanri Abeng dan GM
MOR IV Kusnendar tersebut, juga diserah
kan santunan kepada anak yatim piatu dan
tausyiah dari ustadz Munzir Situmorang.
Sehari kemudian, pada (30/6), Direktur
Pemasaran Ahmad Bambang memberikan
santunan kepada beberapa yayasan da
lam acara “Santunan dan Buka Puasa
Bersama Keluarga Besar Shipping”, di
Kantor Yos Sudarso, Jakarta Utara.
Santunan kepada 21 yayasan dan
pekerja non organik Shipping. Yayasan
penerima santunan terdiri dari Panti Asuh
an, Pesantren, maupun lembaga bina so

Foto : KUNTORO
Foto : SHIPPING

sial yang berada di wilayah Jakarta. Melalui
kegiatan tersebut diharapkan mem
berikan keberkahan dan nilai positif bagi
keberlanjutan operasional perusahaan.
Menurut SVP Shipping Mulyono, ke
giatan ini dimaksudkan untuk mempererat
silaturahmi yang telah terjalin baik selama
ini antar fungsi maupun dengan stakeholder
lainnya. Acara juga diisi dengan pengajian
oleh KH Mizan Syahroni.
Selanjutnya, pada (3/7), Direktur Pema
saran Ahmad Bambang dan General Ma
nager MOR III Jumali memberikan arahan
kepada para pekerja MOR III saat acara
Buka Puasa Bersama di Ruang Patraloka,
Gedung Annex, Pertamina MOR III, Kramat,
Jakarta. Acara diisi dengan tausyiah dari

Direktur Pemasaran Ahmad Bambang menyerahkan
santunan kepada beberapa yayasan dalam acara
Buka Bersama Keluarga Besar Shipping.

Foto : PRIYO

KH Junaidi Hasyim dan sholat tarawih
bersama.
Pesan senada juga disampaikan
Ahmad Bam
bang di hadapan pekerja
MOR III. Yaitu, 5 prioritas strategis dan
pencapaian efisiensi Direktorat Pema
saran 2015 melalui program marketing
operation excellent.
Sementara GM MOR III melaporkan,
selama Ramadhan ini, MOR III melakukan
program tarawih keliling di seluruh TBBM
yang berada di bawah MOR III. “Safari
Ramadhan dapat dijadikan sarana silatu
rahmi dan koordinasi bagi seluruh pekerja
MOR III,” ujar Jumali.•KUNTORO/MOR IV/SHIPPING/

PRIYO

Di hadapan pekerja MOR III, Direktur Pemasaran
Ahmad Bambang memaparkan tentang 5 prioritas
strategis dan pencapaian efisiensi Direktorat
Pemasaran.

MOZAIK RAMADHAN
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Direktur Keuangan di Cirebon :

Mundu – Bulan Ramadhan merupakan
momen yang tepat bagi umat Muslim untuk
menjalin silaturahmi. Melalui acara Safari
Ramadhan, Direktur Keuangan Pertamina
Arief Budiman bersilaturahmi mengunjungi
Jatibarang Field, pada (26/6), didampingi
Direktur Keuangan PEP Lukitaningsih, VP
USPOE Upstream Pertamina Meidawati
beserta jajaran manajemen Pertamina EP,
VP Human Resources Beni Syarif Hidayat
dan VP Legal & Relation D.Yodi Priatna.
Rombongan Direksi disambut ha
ngat oleh tim manajemen Asset 3 dan
Jatibarang Field. Dalam kesempatan ter
sebut, Arief Budiman memperkenalkan
diri dan memaparkan tentang 5 prioritas
strategis, serta memberikan arahan ten
tang bagaimana kita bertahan di kondisi
saat harga minyak dunia masih belum
stabil.
“Pertamina EP memegang peranan
penting dalam keberlanjutan industri mi
gas Pertamina keseluruhan, terutama di
saat krisis ini. Kinerja hulu Pertamina yang
selalu ditanyakan. Oleh karena itu, kita
perlu optimalkan sumur-sumur existing

Direktur Keuangan Arief Budiman foto bersama
anak yatim setelah menyerahkan santunan untuk
mereka.

mengingat RK pemboran kita banyak
dikurangi karena efisiensi,”, jelas pria yang
masih keturunan Kuningan dan Batak
ini. Selain itu, Arief berpesan agar aspek
HSSE tetap menjadi fokus utama.
Sementara Asset 3 General Manager
Fachrizal, menjelaskan tentang upaya
yang dilakukan pekerja Asset 3 dalam
mengimplementasikan 5 prioritas strate
gis. Yaitu, optimasi sumur baik itu melalui
reparasi, work over, well service, fract dan
lain sebagainya.
Kunjungan dilanjutkan dengan Mana
gement Walkthrough (MWT) ke warehouse
SCM Jatibarang Field yang pernah meraih
Juara 2 dalam ke
giatan Warehouse
Contest tahun 2014. Safari Ramadhan
dihadiri oleh seluruh unit kerja Pertamina
di wilayah Cirebon dan sekitarnya, yaitu
RU VI, Pertamina Hulu Energi (PHE),
PHE ONWJ dan PDSI. Acara juga diisi
penyerahan santunan kepada anak yatim,
tausiyah oleh Ustadz Daud Hendi Ismail,
serta ditutup dengan buka puasa bersama
dan sholat magrib berjamaah.•nit/WAHYU

Foto : WAHYU

Selain melakukan Safari Ramadhan, Direktur
Keuangan Arief Budiman melakukan management
walkthrough ke warehouse SCM Jatibarang Field.

Ramadhan

di Anak Perusahaan
Ramba Field.

Asset 1 General
Manager Irwansyah mengawali kegiatan
Safari Ramadhan 1436 H dengan
mengunjungi Ramba Field, pada (22/6).
Turut hadir pada kunjungan tersebut tim
management Asset 1 dan Ustad Haikal
Hasan. Selain Safari Ramadhan, acara
diisi dengan sosialisasi GCG (Good Cor
porate Governance) dan EKB (Etika Kerja
dan Bisnis) yang disampaikan oleh Asset
1 GM Irwansyah. Setelah itu dipaparkan
juga tentang Perjanjian Kerja bersama
(PKB) terbaru periode 2015-2017 oleh
Asset 1 HR Assistant Manager Agi Ginanjar
dengan didampingi oleh perwakilan dari
Serikat Pekerja di Ramba Field.

Foto : RAMBA FIELD

Asset 1 General Manager Irwansyah
menyosialisasikan Good Corporate Governance
(GCG) dan Etika Kerja & Bisnis (EKB) di hadapan
pekerja PEP Ramba Field.

Ramba Field Manager Subli Ibrahim
menga
jak seluruh insan Ramba Field
agar menja
dikan bulan Ramadhan ini
sebagai bulan untuk lebih mendekatkan
diri kepada Allah SWT. Acara dilanjutkan
dengan ceramah oleh Ustad Haikal Hasan
yang memberikan tausiah menarik terkait
risa
lah sejarah Islam. Se
ba
gai penutup
acara dilak
sanakan shalat tarawih ber
jamaah.
Keesokan harinya, Irwansyah didam
pingi Asset 1 Exploitation Senior Manager
Kuncoro Kukuh, Asset 1 L&R Manager
Amat Zahruddin, dan Ram
ba Field Ma
nager beserta jajaran manajemen Ramba
Field meninjau Lapangan Babat Kukui.

Pangkalan Su
su Field.
Asset 1 General Manager Irwan
syah
beserta VP EOR Andi
Bakhtiar, HR Business
Partner Manager Ruhum
Lubis, Asset 1 Legal and
Relation Manager Amat
Zahrudin, dan Asset 1
HSSE Manager, Krisman
J. Sihotang melaksanakan
Safari
Ramadhan
di
Pangkalan Susu Field pada
Selasa (30/6).
Rangkaian kunjungan
diawali dengan pengarahan
kepada pekerja Pangkalan
Susu Field dilanjutkan dengan MWT (Ma
nagement Walkthrough) ke Gudang SCM.
Dalam kesempatan itu, Irwansyah
memberikan arahan kepada pekerja untuk
terus menjaga kesinambungan rantai
pengadaan dan distribusi material untuk
mendukung kegiatan operasional. Khusus
pemboran eksplorasi sumur Benggala-03
yang materialnya dipasok dari SCM
Pangkalan Susu Field, diharapkan untuk
mendapatkan perhatian khusus sehingga
tidak terjadi kendala di lapangan dan
selalu menjaga house keeping gudang,
serta data masuk dan keluar material.
Bersama dengan pekerja Pangkalan
Susu Field dan Rantau Field, serta 100
orang anak yatim,
Asset 1 General

PEP
Asset 1 General Manager
Irwansyah memberikan
pengarahan kepada pekerja
Pangkalan Susu Field.

Manager Irwansyah dan tim manajemen
buka puasa dilanjutkan dengan penye
rahan santunan kepada perwakilan anak
yatim, tausyiah dari Ustad Drs Azhari
Rasyid.

Rantau Field. Development Di

rector PT Pertamina EP Herutama Triko
ranto dengan didampingi Vice President
EOR Andi Wardana Bahtiar beserta Tim
EOR, Senin (29/6) melakukan kunjungan
kerja ke Rantau Field.
Herutama Trikoranto beserta Tim

Foto : PANGKALAN SUSU FIELD

Kita Perlu Optimalkan
Sumur-sumur Existing
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Ramadhan

PEP

di Anak Perusahaan

Foto : RANTAU FIELD

Development Di
rector PT Pertamina EP Herutama Triko
ranto dengan
didampingi Vice President EOR Andi Wardana Bahtiar beserta Tim EOR, Senin
(29/6) melakukan kunjungan kerja ke Rantau Field.

Mana
jemen EOR Pusat melaksanakan
Management Walkthrough (MWT) di lokasi
WTIP (Water Treatment Injection Plant)
EOR Rantau dan lokasi WIP Alur Bemban.
Dalam kunjungan ke Fasilitas WTIP dan
WIP Rantau tersebut, Herutama kembali
mengingatkan peranan Rantau Field ter
hadap peningkatan produksi migas nasio
nal. Salah satunya melalui pendekatan &
teknologi EOR (Enhanced Oil Recovery).
”Indonesia banyak memiliki cadangan
migas potensial dengan menggunakan
tek
nologi EOR. Pemerintah mendorong
kegiatan EOR melalui Inpres No 02 tahun
2012 mengenai Peningkatan Produksi
Minyak dan Gas Bumi Nasional serta
Permen No 06 Tahun 2010 tentang
Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi
Minyak Dan Gas Bumi.
Karena penerapan EOR di
sejumlah lapangan telah
memberikan
kontribusi
pada peningkatan pro
duksi minyak Indonesia.
Beberapa lapang
an yang
telah menggunakan EOR
antara lain lapangan Duri,
Kaji, Minas, Kulin, Keris dan
Rantau,” ujar Herutama.
Kegiatan
MWT
dilanjutkan dengan buka
puasa bersama dengan
Manajemen & Group Leader
Rantau Field. Aca
ra dilanjutkan dengan
sholat maghrib berjamaah, presentasi
kegiatan EOR yang disampaikan oleh
Rantau Field Manager Agus Amperianto
terkait kondisi serta upaya yang telah
dilakukan di Rantau Field, dan pengarahan
dari Development Director PEP Herutama
Trikoranto.

Pendopo Field.

Asset 2 Pen
dopo Field mengawali kegiatan safari
Ramadhan 1436 H di masjid Al Falaq
Desa Sukowarno Kecamatan Sukakarya

Kabupaten Musi Rawas, Selasa (23/6).
Dalam rangkaian kegiatan tersebut
Pendopo Field memberikan bantuan beru
pa 50 paket sembako untuk kaum dhuafa,
30 santunan untuk anak yatim piatu dan
bantuan untuk kegiatan operasional mas
jid. Bantuan diserahkan oleh Pendopo
Field Manager Ekariza dan diterima
perwakilan masing-masing penerima
bantuan.
Pendopo Field Manager Ekariza me
nyam
paikan, kegiatan ini merupakan
ajang mempererat dan me
ningkatkan
silaturahmi
antara perusahaan dan
masyarakat yang berada di wilayah kerja
PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Field.
”Semoga masyarakat dapat kerja sa
ma
dalam menjaga aset negara yang dititipkan

ke
pada Pertamina serta mendu
kung
setiap kegiatan operasional perusahaan di
Desa Sukowarno Kecamatan Sukakarya
Kabupaten Musi Rawas,” pungkasnya.
Kepala Desa Sukowarno Kecamatan
Sukakarya Askari mengapresiasi upaya
PEP Pendopo Field yang telah mem
bangun desa Sukowarno dengan pro
gram-program CSR. Di antaranya berupa
bangunan PAUD, pembuatan parit dan
gorong-gorang serta bantuan-bantuan lain
yang telah dinikmati oleh masyarakat desa
Sukowarno. “Mudah-mudahan Pertamina
tidak ada gangguan dan hambatan dalam
melakukan operasionalnya, produksinya

Asset 3 General Manager Fachrizal secara simbolis
menyerahkan bantuan untuk masjid-masjid di
Kecamatan Losarang.

tetap meningkat serta diberikan kesela
matan kepada setiap pekerjannya dalam
setiap melakukan kegiatan operasional,”
mengakhiri sambutannya.

Jatibarang Field.

Ada yang
berbeda dari Safari Ramadhan Asset 3
General Manager tahun ini. Kalau tahuntahun sebelumnya selalu diadakan
di Masjid Komperta Mundu, tahun ini
acara Safari Ramadhan diadakan di
warehouse RAM Cemara, pada (30/6).
Dengan dihadiri oleh manajemen Asset
3, pekerja di lingkungan Jatibarang Field,
tim manajemen dari RU VI Balongan,
Pertagas, Elnusa, Schlumberger dan Bukit
Apit serta Danyon Arhanud 014 Cirebon
dan Muspika Losarang, Safari Ramadhan
membawa suasana baru karena bertempat
di warehouse RAM Cemara yang baru se
lesai dibangun.
Dalam sambutannya, Asset 3 General
Manager Fachrizal menyampaikan rasa
syukurnya karena masih bisa melewati
bulan Ramadhan tahun ini. “Puasa
bukan menjadi halangan kita untuk tetap
semangat bekerja, meskipun akhir-akhir
ini harga minyak dunia masih belum
menggembirakan, tapi di bulan suci ini
hendaknya kita berdoa bersama agar
krisis ini segera berakhir,” harap Fachrizal.
Pada kesempatan yang sama, Jati
barang Field melalui Bazma Asset 3 turut
berbagi kebahagiaan dengan seratus
orang anak yatim piatu dan dhuafa di
sekitar Cemara. Selain itu, Jatibarang
Field juga merealisasikan CSR bidang
keagamaan dengan penyerahan bantuan
paket sarana ibadah ke 4 masjid yang
ada di wilayah sekitar Cemara. Masingmasing masjid mendapatkan bantuan 10
roll karpet sajadah dan 30 buah Al Quran.

PMDP.

Di bulan suci Ramadan
yang penuh berkah, Pondok Makmur
Development Project (PMDP) menggelar
kegiatan buka puasa bersama serta pem
bagian santunan untuk anak yatim piatu,
di Rumah Tahfidz Al-Quran An Nahl
Masjid Jamie Al Falah, Kp. Utan Ringin,
Desa Jayabakti, Kabupaten Bekasi, pada
(7/7). Sebanyak 75 paket bingkisan dan
santunan dibagikan, termasuk 200 paket
takjil, serta 2 paket karpet sajadah untuk
Masjid Jamie Al Falah.
Acara dibuka dengan sambutan dari
Ketua DKM Desa Jayabakti, Marawis dari
kelompok anak yatim, serta tausiah oleh
Ketua Rumah Tahfidz Al Quran An Nahl
Ustadz Suryadi, Spd.
“Warga desa Jayabakti khususnya
anak yatim piatu Desa Jayabakti turut men
doakan supaya PT Pertamina EP PMDP
yang berop
 erasi di wilayah Desa Jayabakti
semakin maju dan sukses. Kami juga ber
terima kasih atas peran serta PMDP yang
banyak membantu masyarakat,” tambah
Suryadi.
Dalam acara silaturahmi sekaligus
buka bersama dan pemberian santunan
tersebut, para anak yatim piatu sangat
antusias atas kedatangan dari Business
Support Manager PMDP Richard Muthalib
yang memberikan 75 paket bingkisan dan
santunan kepada anak yatim piatu di Desa
Jayabakti, Kabupaten Bekasi. Turut hadir
kepala Humas PMDP Hasnul Saleh.
Pada hari yang sama, juga dilaksanakan
penyerahan simbolis bantuan Tanggung
Jawab Sosial PT Pertamina EP PMDP
berupa bingkisan 400 paket sembako
untuk masyarakat duafa disekitar wilayah
operasi, yang diterima oleh Kepala Desa
Jayabakti Emin Hermanto di kantor Desa
Jayabakti, yang diserahkan langsung oleh
Jaflis Sofyan, selaku Project Manager SF
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Ramadhan

di Anak Perusahaan

Pondok Makmur Development
Project mengadakan buka
puasa bersama dengan anak
yatim piatu.

PMDP mewakili GM Manager PMDP Arief
Wahidin S. yang berhalangan hadir.
“Terima kasih atas pemberian paket
sembako untuk kaum duafa warga kami,
yang tentunya sangat bermanfaat untuk
warga Jayabakti dan akan kami serahkan
bersamaan dengan pembagian zakat
kepada warga yang kurang mampu, kami
akan mendukung kegiatan Pertamina EP,
semoga Pertamina EP PMDP diberikan
kelancaran dalam beroperasi”, kata Emin.

Cepu Field. Senin (29/6), Pertamina

EP Asset 4 Field Cepu mengadakan
Safari Ramadhan di Kawasan Kantor
Pertamina EP Field Cepu Asset 4 dengan
mengundang jajaran Asset 4 General
Manager Pertamina EP, staff Pertamina
EP Asset 4, KSO Pertamina, Muspika dan
Kepala Desa wilayah operasi Field Cepu
dan anak yatim piatu. Acara ini bertujuan
untuk menjalin silaturahmi antara internal
Pertamina EP Asset 4 maupun pihak
eksternal.
Acara Safari Ramadhan diawali dengan
Management Walkthrough (MWT) yang
merupakan kegiatan inspeksi kelayakan
dan keadaan sarana prasarana produksi
PPP Menggung. MWT diikuti jajaran GM
Pertamina EP bersama tim penilai yang
melakukan pengecekan.
Acara dilanjutkan di gedung Ware
house SCM Cepu untuk buka bersama
dengan anak yatim piatu. GM Pertamina
EP Asset 4 Chalid Said Salim, Chalid
berharap adanya acara ini merupakan
wujud implikasi dan implementasi PT
Pertamina EP dalam berbagi dengan
sesama. Berikutnya, Ustad Syamsul Hu
da memberikan tausyah acara berjalan
dengan khitmat dan lekat dengan nuansa
ramadhan.
Bingkisan dan santunan diberikan
kepada 20 anak yatim piatu sebagai wujud
kepedulian dan rasa berbagi PT Pertamina
EP kepada sesama. Acara ditutup dengan
makan bersama dan sholat isya serta
sholat taraweh bersama.
Safari Ramadhan ini dilanjutkan
lagi secara berurutan ke beberapa
desa di sekitar wilayah operasi Field

Cepu ini sendiri. Salah
satunya dilakukan di Desa
Wonocolo yang bertujuan
untuk menjalin silaturahmi
dan menjaga komunikasi
antara Pertamina EP dengan
masyarakat yang ada Desa
Wonocolo,
Kecamatan
Kedewan,
Kabupaten
Bojonegoro.
Buka Bersama yang diadakan di Masjid
Al Fathah Desa Wonocolo, Kecamatan
Kedewan, Kabupaten Bojonegoro men
dapat antusias yang cukup tinggi dari
masyarakat setempat, khususnya dari
ka
langan ibu-ibu dan anak-anak. Acara
berjalan khidmat dengan ceramah tentang
keutamaan puasa yang diberikan oleh
Ustadz Abu Amin.
Cepu Field Manager Pertamina EP,
Wresniwiro, dalam sambutannya menga
takan bahwa silaturahmi seperti ini penting
untuk menjaga hubungan dan komunikasi
dengan warga dan mungkin bisa sering
dilakukan. Tak hanya buka bersama,
Pertamina EP juga memberikan bantuan
sembako kepada warga Desa Wonocolo.
Simbolis pemberian bantuan sembako ini
diberikan oleh Field Manager Pertamina
EP, Wresniwiro kepada lima janda lansia
di desa tersebut. Acara juga di hadiri oleh
Asset 4 Legal & relation Manager, Sigit
Dwi Aryono, tim humas dan security Field
Cepu.
Acara buka bersama ini ditutup de
ngan pembagian ta’jil dan makanan yang
dilanjutkan dengan sholat Maghrib ber
jamaah bersama warga.

Safari Ramadhan dan Buka Bersama ini
tidak hanya diadakan di Desa Wonocolo,
tapi selanjutnya juga akan diadakan
di wilayah operasi Ring 1 Field Cepu
yaitu di Desa Kalisumber, Kecamatan
Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro (Lap.
Tiungbiru), Kelurahan Ngelo dan Kelu
ragan Karangboyo, Kecamatan Cepu,
Kabupaten Blora (wilayah MGS Meng
gung), dan Kelurahan Mangkang Kulon,
Kecamatan Tugu, Kota Semarang (Lap.
Mangkang).

Tanjung Field.

Sabtu, 4 Juli
2015, berlokasi di Gedung Mustika Patra
Komperta Murung Pudak, PT Pertamina
EP Tanjung menjadi tuan rumah acara
Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama
SKK Migas Wilayah Kalimantan Sulawesi
bersa
ma Pemerintah Daerah Kabupaten

Foto : TANJUNG FIELD

Management Walkthrough (MWT) yang merupakan
kegiatan inspeksi kelayakan dan keadaan sarana
prasarana produksi PPP Menggung.

Foto : CEPU FIELD

Cepu Field Manager Pertamina EP,
Wresniwiro secara simbolis menyerahkan
bantuan kepada janda lansia di Desa
Wonocolo.

07

PEP

Tabalong.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Operasi
SKK Migas Wilayah Kalsul Roy Widiartha
didampingi perwakilan bidang kehumasan
Handel Martua dan tim, Bupati Tabalong,
H. Anang Syakhfiyani didampingi Kepala
Dinas, Ketua MUI Tabalong, Kepala
Pengadilan Negeri Tanjung, Kapolres,
Dandim, Kecamatan, hingga Kepala Desa
yang berada di wilyah PT Pertamina EP
Tanjung. Tak lupa juga jajaran manajemen
PT Pertamina EP dan pekerja.
Sebagai tuan rumah, PT Pertamina EP
Asset 5 Tanjung, Field Manager Heragung
Ujiantoro menyampaikan, acara ini me
rupakan sinergi yang dilakukan oleh SKK
Migas dan KKKS, yaitu PT Pertamina EP
Tanjung dalam memproduksikan minyak
demi kemakmuran dan kesejahteraan
seluruh masyarakat Indonesia.
Acara diisi dengan penyerahan

PT Pertamina EP Tanjung
menjadi tuan rumah acara
Silaturahmi dan Buka Puasa
Bersama SKK Migas Wilayah
Kalimantan Sulawesi bersa
ma Pemerintah Daerah Kabu
paten Tabalong.

simbolis bantuan Tanggung Jawab
Sosial PT Pertamina EP Tanjung berupa
pemberian 500 paket sembako untuk
masyarakat di sekitar wilayah operasi dan
diterima oleh para Kepala Desa.
Bupati Tabalong, H. Anang Syakhfiyani
mengapresiasi kelancaran operasi PT
Pertamina EP Tanjung guna mencapai
target produksi minyak nasional.
“Kami mendukung kegiatan PT
Pertamina EP Tanjung, demi kelancaran
beroperasi, yang mana hasilnya turut
dirasakan oleh kita di Kabupaten mulai
dari peningkatan ekonomi masyarakat
Tabalong, pajak, dan lain sebagainya,”
ungkap Bupati dalam sambutannya
sekaligus memberikan pemahaman ke
pada semua unsur pimpinan daerah untuk
sama-sama sinergi terhadap perusahaan
yang beroperasi di wilayah Tabalong.•PEP
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Ramadhan

di Anak Perusahaan
Pertamina Hulu Energi Santuni Anak Yatim Piatu
JAKARTA – Bertepatan dengan bulan
suci Ramadhan, PT Pertamina Hulu Energi
merayakan Hari Ulang Tahunnya yang ke-8
dengan memberi santunan kepada anakanak yatim piatu Panti Asuhan Yayasan
Kebagusan. Hal itu diwujudkan sebagai
rasa syukur perusahaan untuk saling ber
bagi terhadap sesama. Acara Buka Puasa
Bersama yang diadakan di kantor PHE
Tower, Jakarta itu menghadirkan ustadz
terkenal Al Habsyi sebagai penceramah,
pada (29/6).
Presiden Direktur PHE R. Gunung
Sardjono Hadi menjelaskan, bahwa
program Safari Ramadhan senantiasa
dilakukan di seluruh Anak Perusahaan
Hulu (APH) yang dihadiri oleh para direksi
dengan memberikan bantuan kepada
masyarakat dan anak-anak yatim di
wilayah operasi. Tujuannya, supaya ada
sinergitas terhadap masyarakat sekitar
agar proses kerja berjalan dengan lancar.
“Di bulan puasa ini kita mencari pahala
sebanyak mungkin supaya perusahaan

mendapat barokah,” imbuh Gunung.
Untuk menjaga keeratan tali silatu
rahmi, mantan BOD PHE juga diundang.
Karena, menurut Gunung, kontribusi dan
partisipasi mereka cukup memberikan
kemajuan signifikan bagi PHE. “Kita juga
mulai melakukan introspeksi supaya bisa
menyeimbangkan antara duniawi maupun
akhirat. Kemudian kita juga melakukan
beberapa upaya untuk memacu kinerja.
Dari segi kerohaniannya juga dijaga. Di
antaranya ada shalat Dzuhur berjamaah
yang diisi dengan tausyiah. Karena ini
merupakan salah satu kegiatan spiritual
yang sangat bermanfaat,” jelas dia.
Ia menilai, kinerja PHE hingga kini
masih cukup baik ditandai dengan jumlah
produksi yang mencapai 64.000-65.000
bopd. Kemudian gas sekitar 550 mmcfd.
Menurutnya, hal tersebut patut disyukuri
terlebih PHE juga membawahi 52 anak
perusahaan dan harus menghadapi tan
tangan ke depan dengan meningkatkan
produksi minyak dan gas.•EGHA

Presiden Direktur PHE R. Gunung Sardjono Hadi
menyerahkan bingkisan untuk anak yatim piatu
dari Panti Asuhan Yayasan Kebagusan.

PDSI Berbagi dengan Masyarakat Sekitar
JAKARTA - Badan Dakwah Islam
Pertamina Drilling Services Indonesia
(BDI PDSI) menyelenggarakan buka
puasa bersama dengan anak yatim
dan masyarakat sekitar di Graha PDSI,
Matraman, Kamis (2/7). Buka puasa ini
sekaligus juga untuk memperingati malam
Nuzulul Qur’an.
Acara dihadiri Direktur Marketing and
Development PDSI Satoto Agustono
dan jajaran manajemen PDSI. Tausiyah
menjelang berbuka puasa diberikan oleh
Ustadz Abdul Munzir Situmorang.
Satoto dalam sambutan pengantarnya

Selain kepada anak yatim, santunan juga
diberikan PWP PDSI kepada tenaga kerja jasa
penunjang di Kantor Pusat PDSI.

Direktur Marketing & Development PDSI Satoto
Agustono memberikan pengarahan kepada
pekerja PDSI.

Foto : KUNTORO

PHE

Foto : ADITYO

PDSI
menyatakan bahwa tidak ada satu pun
makhluk di alam semesta yang tidak
berpuasa. Bahkan hewan pun berpuasa.
Apalagi manusia sebagai makhluk yang
tertinggi ciptaan Allah wajib berpuasa
dengan sesuai dengan
aturan yang
diwajibkan agama.
Sementara Ustadz Abdul Munzir dalam
ceramahnya menekankan betapa mulianya
bulan Ramadhan, karena seluruh kitab suci
turun di bulan Ramadhan. Disebutkan
olehnya kitab Shuhub kepada Nabi
Ibrahim pada 1 Ramadhan; kitab Taurat
kepada Nabi Musa pada 6 Ramadhan;
kitab Injil kepada Nabi Isa pada 13
Ramadhan. Dan Al Qur’an kepada Nabi
Muhammad yang menurutnya turun pada
24 Ramadhan, bukan pada 17 Ramadhan.
Karena menurutnya, Al Quran diturunkan
pada malam-malam penuh kemuliaan, dan
itu adalah antara 20 – 29 Ramadhan.
Dalam acara itu juga diserahkan paket
bantuan secara simbolis dari PWP PDSI
kepada para tenaga kerja jasa penunjang,
seperti sekuriti dan office boy. Kemudian
diikuti pula dengan penyerahan santunan
secara simbolis dari Direktur Marketing
& Development PDSI Satoto Agustono
kepada anak-anak yatim.•URIP/IRLI

MOZAIK RAMADHAN

Ramadhan

di Anak Perusahaan
Safari Ramadhan dengan Masyarakat dan Pemda

PEPC

Dalam rangkaian Safari Ramadhan, manajemen
PEPC juga berkunjung ke tiga bupati. Salah
satunya, Bupati Bojonegoro H. Suyoto.

Foto : PEPC

Mutaqin Desa Dolokgede.
Kepala Desa Dolokgede, Nunuk Sri
Rahayu dan Camat Tambakrejo, Ngasiaji
mengucapkan terima kasih kepada PEPC
atas bantuan yang diberikan kepada
masyarakat Tambakrejo, khususnya warga
Dolokgede.
Hadir pada kesempatan tersebut,
Direktur Bisnis Suport PEPC, Musa Umbas,
General Manager proyek Jambaran
Tiung Biru (JTB), Bob Wikan Haksara
Adibrata, Kapolsek Tambakrejo, AKP
Purwanto, Ndan Pos Ramil Tambakrejo,
Suli, Perangkat Desa Dolokgede, dan
perwakilan masyarakat setempat. [oni/mu]
Masih dalam rangkaian acara Safari
Ramadhan, pimpinan dan tim Manajemen
PEPC
juga
melakukan
kunjungan
sekaligus silaturahmi kepada para Bupati
yang membawahi wilayah kerja PEPC
berada. Di antaranya H. Suyoto sebagai
Bupati Bojonegoro, Joko Nugroho, akrab

Direktur Utama PEPC Adiriansyah
secara simbolis menyerahkan
paket sembako kepada janda tua
di Desa Dolokgede

disapa Kokok, sebagai Bupati Blora, dan
juga Fathul Huda sebagai Bupati Tuban.
Kunjungan tersebut bertujuan selain untuk
bersilaturahmi kepada para Bupati, juga
sebagai ajang perkenalan diri Adriansyah
sebagai Direktur Utama PEPC yang
baru pengganti Amril T. Mandailing dan
sekaligus memberikan update project
yang sedang berjalan.
Dalam kunjungan ke tiga Bupati
ini dibicarakan beberapa proyek yang

PGE Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan
JAKARTA – Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya di
bulan Ramadhan, PT Pertamina Geothermal Energi (PGE)
melaksanakan Buka Puasa Bersama dengan seluruh karyawan
PGE di Aula Lantai 19 Menara Cakrawala Kantor Pusat PGE,
Senin (6/7). Turut hadir dalam buka puasa bersama tersebut,
Direktur Utama PGE Irfan Zainuddin, ibu-ibu PWP PGE serta
mantan-mantan direksi PGE.
Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, karena itu
PGE berbagi keberkahan dengan menyerahkan santunan
untuk Anak Yatim dari Yayasan Al Kahfi-Johar Baru, Yayasan
Ar-Rahman-Bogor dan Yayasan As-Susrur–Manggarai.
Selanjutnya pemberian Paket Ramadhan kepada Security
Gedung, Cleaning Services dan Maintenance.
Usai
penyerahan bantuan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci
Alquran dan Tausyiah yang bertema “Membentuk Karakter
Ihsan, Kesuksesan Dunia Akhirat”.•IRLI

Direktur Utama PGE Irfan Zai
nuddin memberikan sambutan
dalam acara Buka Puasa Bersama
dengan seluruh pekerja PGE.

sedang berlangsung antara PEPC dengan
daerah terkait. Untuk itu, ke tiga Bupati
berjanji akan membantu dan memberikan
dukungan penuh terhadap PEPC agar
se
mua kendala yang ada dan yang di
hadapi dapat diselesaikan dengan baik.
Mengakhiri kunjungan, PEPC sangat
ber
terima kasih kepada masing-masing
Bupati atas bantuan, dukungan, dan kerja
sama yang telah berlangsung selama ini.•
PEPC

PGE

Foto : PRIYO

Bojonegoro - Operator Unitisasi
Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru (JTB),
Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu
(PEPC) menggelar Safari Ramadhan yang
dipusatkan di Gedung Olah Raga (GOR)
Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo,
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada
Selasa (23/6).
Dalam kegiatan tahunan itu, Direktur
Utama PEPC Adriansyah bersama tim
manajemen memberikan santunan 132
paket sembako kepada sejumlah anak
yatim, janda tua, dan kaum dhuafa.
Rinciannya, 19 paket untuk anak yatim
piatu, dan 113 paket untuk janda tua, dan
kaum dhuafa.
Adriansyah mengatakan, kegiatan di
Dolokgede ini merupakan rangkaian safari
Ramadhan yang dilakukan manajemen
PEPC untuk mempererat tali silaturahmi
kepada warga dan jajaran pemerintah
desa dan dinas terkait lainnya, khususnya
di sekitar JTB. “Semoga, apa yang kami
berikan ini dapat bermanfaat bagi warga
Desa Dolokgede,” jelasnya.
Adriansyah menegaskan, PEPC tak
hanya memberikan bantuan untuk mas
jid, mushola, dan anak yatim piatu. Na
mun ke depan, jika proyek gas JTB sudah
dikerjakan dan mendapatkan hasil, maka
bantuan juga akan kembali diberikan untuk
pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan
warga. Sehingga ada perkembangan bagi
desa sekitar wilayah kerja PEPC.
Dalam acara tersebut, juga diserahkan
secara simbolis bantuan kepada Ta’mir
Masjid Arrohman, dan Mushola Roidatul
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Ramadhan

NR

di Anak Perusahaan
Ramadhan Peduli di Pulau Untung Jawa
NR kepada masyarakat sekitar FSRU,
Direktur Utama NR Tammy Meidharma
secara simbolis menyerahkan bantuan
senilai Rp 55 juta berupa santunan kepada
100 anak yatim dan duafa, karpet 250
m untuk Masjid Al-Ikhsan, serta 4 paket
perlengkapan olahraga untuk masyarakat
Pulau Untung Jawa.
Pada kesempatan yang sama, juga
ditandatangani pelaksanaan program so
sial NR tahun 2015 oleh Direktur Utama
NR Tammy Meidharma senilai Rp. 500 juta
dan Bupati Kepu
lauan Seribu Tri Djoko
Margianto, untuk penanaman 100 koloni
apartemen ikan, perbaikan peralatan dan
pengelolaan sampah, serta bina usaha
pembuatan abon, dendeng, ikan dan
keripik sukun.

Direktur Utama
NR Tammy
Meidharma
secara simbolis
menyerahkan
bantuan untuk
masyarakat
Pulau Untung
Jawa.

Foto : NUSANTARA REGAS

PULAU UNTUNG JAWA - Direksi dan
Manajemen Nusantara Regas (NR) melak
sa
nakan kegiatan Safari Ra
madhan di
Pulau Untung Ja
wa untuk men
so
siali
sasikan bisnis perusahaan kepada Pemda
setempat dan pemuka masyarakat, pada
(2/7). Kegiatan ini yang pertama dilakukan
se
telah NR 3 tahun beroperasi sebagai
peru
sahaan yang mampu melakukan
peng
hematan APBN untuk kebutuhan
pembangkit listrik PLN.
Acara tersebut dihadiri oleh direksi dan
manajemen NR, Bupati Kepulauan Seribu
Tri Djoko Margianto, serta pemda dan
pemuka masyarakat Pulau Untung Jawa.
Rangkaian acara di antaranya berbuka
puasa, tarawih dan sahur bersama.
Sebagai wujud rasa syukur dan perhatian

Perusahaan berharap dengan dilak
sanakannya kegiatan ini akan semakin
terjalin hubungan baik antara PT Nu

santara Regas dengan pemda dan ma
syarakat Pulau Untung Jawa.•NUSANTARA

REGAS

Pertamina Retail

Buka Puasa Bersama Sambil Berbagi

JAKARTA – PT Pertamina Retail menggelar buka puasa bersama dan pemberian santunan
dan gerakan sumbangan 1.000 buku kepada 100 anak yatim dari Yayasan Panti Asuhan
yang ada di sekeliling unit-unit SPBU COCO sebagai sumbangan sukarela dari karyawan
Pertamina Retail.
Acara yang diadakan di Aula Lantai 2 Kantor Pusat Pertamina, Rabu (8/7) ini dihadiri
oleh Keluarga Besar Pertamina Retail, Direktur Utama Pertamina Retail Toharso, jajaran
komisaris dan direksi serta undangan dari berbagai anak perusahaan.
Kegiatan buka puasa bersama diisi oleh marawis dari yayasan yatim piatu, pembacaan
Ayat Suci Alquran oleh seorang penyandang tuna netra, Tausiyah oleh Ustadz Tobat Nasuha.
Pertamina Retail juga menggelar berbagai lomba, di antaranya lomba hijab, lomba kaligrafi
dan lomba foto selfie kontes Ramadhan yang diikuti oleh seluruh karyawan Pertamina
Retail. Selain itu, setiap hari diselenggarakan tausiyah yang tidak hanya dilakukan oleh Us
tadz, melainkan dari jajaran Direksi hingga jajaran manager Pertamina Retail berkontribusi
untuk memberikan tausiyah•IRLI

Gerakan sumbangan
1.000 buku untuk 100
anak yatim menjadi
bagian dari acara
buka bersama PT
Pertamina Retail.

Foto : WAHYU

TPI Ngabuburit bersama 100 Anak Yatim

Direksi TPI
menyerahkan
bingkisan untuk
100 anak yatim.

Foto : TPI

TPI

JAKARTA – Sebanyak 100 anak yatim dari 3 yayasan menghadiri acara Ngabuburit dan
Buka Puasa bersama PT Tugu Pratama Indonesia (TPI), di Ruang Serbaguna Kantor Pusat
TPI, Jumat (3/7).
Acara ini digelar bukan hanya semata buka puasa bersama namun juga menikmati
waktu menjelang berbuka dengan menyuguhkan hiburan dan edukasi dari ceramah yang
disampaikan.
Acara yang dibuka oleh penampilan Apokado Band ini dihadiri oleh Direktur Pemasaran
Sigit Suciptoyono, Direktur Keuangan dan Jasa Korporat Hendroyono dan Direktur Teknik
Andy Samuel, serta pekerja TPI yang berbaur dengan akrab. Acara juga diisi dengan
tausiyah dari Ustad Buya Cep atau biasa disapa Ustad Bucep dan Ustad Ragil yang
menyampaikan ceramahnya mengenai apa pentingnya sholat bagi kehidupan sehari-hari.
Dalam kesempatan yang sama, secara simbolik diserahkan bingkisan berupa sepasang
sepatu dan souvenir lainnya kepada 100 anak yatim agar nantinya bingkisan tersebut
dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka.•TPI

MOZAIK RAMADHAN

Ramadhan
di Unit Operasi
Aktivitas
Ramadhan
di RU II Dumai

RU 2
GM RU II Afdal Martha menyerahkan sagu hati
kepada sejumlah anak yatim dari yayasan panti
asuhan yang ada di Kota Dumai.

Komisi III DPRD Dumai mendengarkan pema
paran profil bisnis Pertamina dalam kunjungan
kerja ke RU II.

Foto : RU IV

DUMAI - General Manager RU II Dumai
Afdal Martha beserta keluarga menggelar
buka bersama dengan pekerja RU II
Dumai, di Rumah Dinas Komplek Bukit
Datuk, pada (19/6). Acara yang dihadiri
jajaran tim manajemen dan istri serta
sejumlah pekerja pun dibarengi dengan
penyerahan sagu hati kepada sejumlah
anak yatim dari yayasan panti asuhan
yang ada di Kota Dumai.
Kemudian pada (26/6), manajemen
RU II Dumai Safari Ramadhan ke pusat
pengelolaan air bersih di Sei Rokan.
GM RU II Dumai, Afdal Martha beserta
Istri hadir dalam kesempatan itu. Dalam
kesempatan tersebut, mereka buka puasa
bersama dengan masyarakat Rokan dan
unsur pemerintahan setempat. Acara di
lanjutkan dengan pemberian paket sem
bako kepada puluhan masyarakat sekitar.
Selain kunjungan keluar pada bulan
suci ini, RU II juga menerima Komisi III
DPR Dumai Bidang Lingkungan. Keda
tangan anggota dewan disambut GM RU

Paket sembako
untuk masyarakat
Sei Rokan.

Foto : RU IV

Foto : RU IV

II Dumai, Afdal Martha di Ruang Rapat
Main Office, pada (29/6). Jajaran tim ma
najemen dan pekerja pun hadir dalam
agenda pertemuan tersebut.

Rombongan yang dipimpin Ketua Ko
misi III, Abdul Kassim berkesempatan
mendengarkan pemaparan tentang profil
bisnis Pertamina dan alur produksi BBM

Khidmat Ramadhan di RU III
Plaju – Bulan Ramadhan merupakan
wahana penempatan diri untuk mengen
dalikan hawa nafsu dan menegakkan
disiplin secara konsisten atas kesadaran
pribadi, karena ibadah puasa merupakan
ibadah dari seorang hamba kepada Allah
SWT secara langsung. Demikian dikatakan
GM RU III, Mahendrata Sudibja dalam
sambutannya pada acara pembukaan
bulan ramadhan 1436 Hijriyah di Masjid
Darurrahma, Sungai Gerong, Rabu (17/6).
Pembukaan Ramadhan yang dise
leng
garakan pada tarawih pertama ini,
merupakan kegiatan awal dalam rangkaian
Safari Ramadhan yang dilakukan tim
manajemen RU III. Mahendrata Sudibja
dalam sambutannya mengajak para
pekerja dan masyarakat di lingkungan
RU III untuk dapat memanfaatkan bulan
ramadhan dengan kegiatan positif yang
meningkatkan iman dan taqwa sebagai
muslim, khususnya dengan meningkatkan
ilmu dan pemahaman akan Al- Quran dan
tuntunan ajaran Nabi Muhammad SAW.
Mahendrata juga mengajak seluruh
pekerja dapat berdoa agar kilang RU III
senantiasa dapat beroperasi dengan aman
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dan lancar serta pekerja semua diberikan
kekuatan untuk mendukung pencapaian
keberhasilan bisnis di Pertamina sehingga
membawa perubahan yang lebih baik,
bagi pekerja, keluarga dan masyarakat.
Pada (22/6), Badan Dakwah Islam
(BDI) RU III memberikan bantuan kepada
sembilan sekolah di bawah naungan
Yayasan Patra Mandiri Plaju (YPMP) untuk
kegiatan pesantren Ramadhan 1436
Hijriyah. Bantuan diserahkan oleh Ketua
BDI RU III, Hendri Agustian kepada Ketua

YPMP, Wartono di Kantor YMP.
Selain itu, untuk meningkatkan sila
turahmi dengan para pensiunan pekerja
Pertamina, GM RU III beserta tim ma
najemen menghadiri buka bersama
dengan keluarga besar HIMPANA (Him
punan Purna Karyawan Pertamina) di
Gedung Komering Ogan, pada (28/6).
Acara dihadiri Ketua HIMPANA, Tabrani
Simanjuntak, serta segenap pengurus

Suasana
Khidmat Dalam
Pembukaan
Bulan Ramadhan
di RU III

Foto : RU III

Foto : RU III

yang dihasilkan Kilang Dumai. Agenda
kunjungan kerja ditutup dengan buka
bersama seluruh anggota Komisi III DPRD
dan Tim Manajemen RU II.•RU II

RU 3

dan anggota HIMPANA.
Ketua Himpana, Tabrani Simanjuntak
mengungkapkan apresiasi dan rasa
terima kasihnya kepada perusahaan yang
senantiasa masih memberikan dukungan
kepada para pensiunan pekerja.
Kegiatan turut diisi dengan tausiyah
oleh H. Cikmid Kipar,S.pd yang
menyampaikan pentingnya menjaga tali
silaturahmi antar sesama manusia.•RU III

Ketua BDI RU III, Hendri Agustian saat
memberikan bantuan kepada ketua YPMP,
Wartono
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Ramadhan

MOR 3

di Unit Operasi

MOR III Promo Bagi-bagi Takjil
Jakarta – Sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen yang telah setia menggunakan produk
Pertamax Series, Marketing Operation Region III melaksanakan promo pembagian tajil di 148
SPBU yang telah ditentukan, pada 1 – 5 Juli 2015, di seluruh wilayah Jabodetabek dan Bandung.
Selama 5 hari periode promo, setiap pukul 17.00 – 18.30 WIB, seluruh konsumen mobil pembeli
Pertamax Series dan konsumen motor pembeli Pertamax Plus di jalur Red Carpet SPBU akan
dimanjakan dengan pemberian tajil gratis dari operator SPBU, berupa kurma dan zamzam, tanpa
minimum transaksi. “Promo ini kami rancang sebagai salah satu bentuk program aktivasi khusus
jalur Red Carpet di SPBU wilayah Jabodetabek dan Bandung. Kami harap konsumen tertarik untuk membeli dan terus menjadi pengguna setia produk Pertamax Series. Melalui promo bagi-bagi
tajil di bulan Ramadhan ini, mudah-mudahan konsumen yang berada di jalan tetap bisa berbuka
dengan nyaman dan menjalankan ibadah puasanya dengan lancar,” ujar Pramono Sulistyo, Retail
Fuel Marketing Manager MOR III.•MOR III
Foto : MOR III

MOR 4

Tarawih Bersama
Gubernur Jawa Tengah
Semarang – Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo menghadiri Sholat Tarawih
bersama di kantor unit Pertamina Marketing Operation region IV Semarang, pada (23/6).
Sholat Tarawih merupakan rangkaian acara tarawih keliling (tarling) Badan Amalan Islam
(BAI) Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Badan Dakwah Islam (BDI) MOR IV.
Ribuan orang memadati kantor unit Pemasaran Pertamina Jateng & DIY untuk mengikuti
sholat tarawih. GM Marketing Operation Region IV Kusnendar mengatakan, pihaknya
menyelenggarakan Sholat Tarawih di lingkungan kantor diikuti oleh pekerja, anggota
Hiswana Migas/Mitra Kerja beserta keluarganya dan masyarakat sekitar. Panitia Amalan
Ramadhan BDI Pertamina Pemasaran Jateng & DIY juga akan mengumpulkan Zakat Fitrah
dan Zakat Maal yang hasilnya akan dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya.
Kusnendar menutup sambutannya dengan meyakinkan Gubernur maupun masyarakat
Jawa Tengah bahwa Pertamina siap untuk melayani konsumen dalam hal penyaluran BBM
dan LPG pada masa Ramadan dan Lebaran 2015.•MOR IV

Foto : MOR IV

Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo foto
bersama dengan manajemen MOR IV Semarang
usai tarawih bersama.

