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Maintaining Momentum
Akhir September lalu, pelaku pasar ekonomi global
dikagetkan oleh pengunduran diri salah satu Pendiri dan
Pimpinan (Chief Investment Officer/CIO) PIMCO, William
Gross. PIMCO, atau Pacific Investment Management
Company, merupakan salah satu perusahaan pengelola
keuangan terbesar di dunia. Per 30 Juni 2014, dana
kelolaannya di seluruh dunia mencapai US$1.97 triliun (lebih
dari Rp23.000 triliun). Selepas PIMCO, Gross bergabung
dengan Janus Capital Group dan mendirikan unit bisnis baru
Janus Unconstrained Bond Fund. Berbeda dengan PIMCO
yang merupakan raksasa di industri keuangan, aset kelolaan
Janus tercatat sebesar US$177.7 miliar (lebih dari Rp2.100
triliun), atau hanya 9% dari aset kelolaan PIMCO.
Bagi dunia internasional, PIMCO dipandang sebagai
market mover seiring dengan pengaruhnya yang besar di
industri keuangan, baik pada instrumen obligasi, saham,
maupun instrumen keuangan lain. Tidak hanya perusahaan,
pelaku pasar juga mengagumi kepiawaian Gross dalam
mengelola investasi, terutama pada instrumen pendapatan
tetap (fixed income) seperti obligasi. Gross mampu
menumbuhkan aset unit bisnis Total Return Fund PIMCO
hingga US$293 (setara Rp3.516 triliun), sehingga ia dijuluki
sebagai “Sang Raja Obligasi”. Berpindahnya Gross ke Janus
membuat pasar khawatir, investor PIMCO dapat mengalihkan
investasinya ke Janus.
Paska mundurnya Gross, PIMCO langsung bergerak
cepat untuk mempertahankan kepercayaan investor
keuangan internasional. Antara lain, mengangkat Daniel
Ivascyn sebagai CIO. Ivascyn sebelumnya sudah menjadi
Wakil Gross. Selain itu, seluruh lapisan PIMCO juga bergerak
dan memberikan pernyataan positif, diantaranya Pemegang
Saham Utama, Dewan Komisaris, serta Investor Relations
yang langsung proaktif berinteraksi dengan Komunitas
Investor Keuangan.
Berbekal 16 tahun pengalaman di PIMCO, Ivascyn
sebelumnya menjalankan unit bisnis PIMCO Income Fund
dan mengelola dana sebesar US$38 miliar. Ivascyn didaulat
sebagai ‘Fixed-Income Manager of The Year 2013’ karena
kinerja positifnya. Apabila dibandingkan dengan kinerja Gross
pada periode April 2013-September 2014, Ivascyn mampu
menumbuhkan dana kelolaannya di atas indeks rata-rata
industri, seperti gambar berikut.

Direktur Hulu
Pelaksana Tugas (Plt)
Direktur Utama Pertamina

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary

4

Sorot :
danSecretary
empat mitra binaan
Sumber :pertamina
Investor Relations – Corporate
jadi inspirasi indonesia

Foto : ADITYO

Pergantian manajemen menjadi hal lumrah dalam
dunia usaha. Salah satu kuncinya adalah seberapa cepat
perusahaan bergerak dalam mempertahankan investor
confidence. Tidak kalah penting, menumbuhkan semangat
baru dalam menghadapi situasi bisnis yang berubah dengan
tetap maintaining momentum.•
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PBAS menjadi
WORLD CLASS
service company
terintegrasi
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VISI

Pengantar Redaksi :
Nama PT Patra Badak Arun Solusi (PBAS) memang baru terdengar
beberapa bulan terakhir ini. Namanya muncul seiring dengan kegiatannya
menggandeng banyak mitra, baik direktorat-direktorat di Pertamina hingga
ke luar kandang. Energia pun menemui Direktur Utama PBAS Nanang
Untung di kantornya. Berikut petikannya.
Bisa dijelaskan mengapa diberi nama PT Patra Badak Arun
Solusi? Kenapa bukan misalnya Pertamina Engineering, atau
semacam itu? Sebetulnya ‘Badak Arun’ itu sudah benar. ‘Patra’-nya itu
seharusnya bisa saja ‘Pertamina’. Memang waktu itu kita berpikir, apakah
‘Patra’ ataukah ‘Pertamina’. Tetapi yang kemudian dipilih oleh BOD waktu
itu adalah ‘Patra’. Namun begitu ‘Patra’ atau ‘Perta’, itu adalah identik
dengan Pertamina.
Lalu kenapa Badak dan Arun? Ya, pada waktu saya di PT Badak
tahun 2009, saya sudah melihat bahwa pasokan gas ini sudah mulai
menurun. Kemudian sewaktu saya menjadi SVP Gas, saya melihat lagi,
lho, Arun ini sudah mau ditutup. Sehingga waktu saya kembali ke Badak
lagi, saya berpikir bahwa hal ini harus segera dibuatkan penyelamatan
semacam kendaraan baru.
Sebetulnya, opsinya bisa Badak dan Arun itu kita ubah menjadi
profit dan going concern company, serta kita ubah sehingga dia itu tidak
tergantung pada sumber pasokan gasnya. Inginnya seperti itu. Tetapi
ternyata tantangannya sangat berat. Karena PSC dan sistemnya itu sudah
lama establish. Mengubah itu ternyata jauh lebih sulit daripada membikin
kendaraan baru.
Di Badak dan Arun itu, berapa persen saham Pertamina? O, di
keduanya sahamnya 55%. Ini AP Pertamina. Ceritanya setelah Pertamina
dapat kontrak LNG tahun 1973, sebelumnya kita sudah janjian dulu dengan
PSC untuk memastikan mereka membangun di Upstreamnya, kita yang
bangun di downstreamnya (kilang LNG) sampai dengan kapal LNG serta
Buyer LNGnya bangun receiving terminalnya sehingga semua business
chainnya terintegrasi dan termanage dengan baik. Setelah itu dibentuk
perusahaan khusus (PT Arun dan PT Badak) di tahun 1974 spesial untuk
mengoperasikan kilang LNG tersebut.
Dan Pertamina sebagai regulator punya otoritas ya? Ya, saat itu
Pertamina merupakan pemain merangkap regulator sehingga benar-benar
bisa menjamin semuanya termasuk melakukan general management PT
Arun dan PT Badak
Jadi PBAS ini persiapan pasca habisnya kontrak Arun dan
Badak? Betul. Itu ”trigger” utamanya. Jadi PT Badak dan PT Arun, kalau
mau berbisnis, lewatlah company baru ini. Dan nanti kalau misalnya
pekerja Arun atau Badak kerja disini, dibayarnya at cost sehingga bisa
mempertahankan status non-profitnya sesuai dengan kehendak foundernya. Sedangkan kompetensi dan reputasi services yang sudah “proven”
dan sangat penting untuk portofolio Pertamina dikembangkannya lewat
PBAS ini.
Jadi PBAS ini anak perusahaan Pertamina yang akan membesar
dan going concern, sementara PT Arun dan PT Badak akan tutup sesuai
dengan kontrak yang ada. Kompetensinya Arun dan Badak harus mulai
di-save, dipindahkan ke sini, dan dikembangkan bisnisnya.
Intinya tidak hanya keahlian Badak dan Arun yang bisa kita jadikan
sebagai solusi untuk memberikan service ke dunia. Tetapi juga keahlian
Pertamina secara keseluruhan dari Hulu, Pengolahan, M&T, Gas dll
seharusnya bisa mulai kita jual keluar.
Jadi apa visi dan misi PBAS? Visi misinya itu, istilahnya revolusi
mental. Bahwa Pertamina itu, yang semula merasa sebagai owner atau
bohir dan hanya inward looking (melihat ke dalam terus), sudah waktunya
juga harus bisa jago untuk ke luar (outward looking). Yang selama ini
konsultan-konsultan itu datang ke Pertamina jualan ini dan itu, sekarang
sudah waktunya Pertamina mulai bisa juga jualan kompetensinya dan
service-nya ke luar negeri. Pertamina itu sudah punya pengalaman hampir
60 tahun dihitung sejak 1957. Seperti LNG itu yang dimulai 1974, kita sudah
bisa jualan servicenya kan?? Kalau LNG bisa, seluruh direktorat di Pertamina
harusnya juga bisa. Pada gilirannya PBAS akan keliling ke seluruh direktorat
dan anak perusahaan di Pertamina, selain menawarkan jasa service juga
akan menanyakan apa yang bisa “dijual” dari masing-masing direktorat dan
anak perusahan ke direktorat lain, keluar Pertamina maupun keluar negri.

Untuk itu harus ada revolusi mental. Bahwa kita harus bisa merasa
pintar, dan kita harus bisa mempunyai mental services atau melayani.
Revolusi mentalnya adalah mengubah mental owner yang biasanya minta
ke konsultan/mitra kerja untuk begini dan begitu menjadi can I serve you?
Kalau bahasa Jawanya “Leladi sesami ning dumadi” atau melayani sesama
ciptaan Tuhan. Yang disebut mulia, baik orang atau pribadi, adalah kalau
bisa men-service, creating added values to others.
Untuk bisnis engineering services ini, memakai nama Patra
Badak Arun Solusi. Berarti Badak dan Arun memiliki standar yang
tinggi dalam bidang engineering ini? Betul, dan itulah yang akan kita
jual. Istilahnya itu merupakan showcase, contoh nyata bahwa Pertamina
terbukti bisa mengelola company (Arun dan Badak) menjadi perusahaan
kelas dunia. Ini yang kita jual pada waktu kita menemui direksi dan komisaris
Pertamina karena secara kontraktual dan secara kenyataan Pertamina,
general management of Arun and Badak is by Pertamina. It’s means
Pertamina has the right to claim bahwa Pertamina really doing the good
job in managing Arun and Badak.
Badak prestasinya yang luar biasa. Kita benchmark dengan
perusahaan LNG di dunia. Sekitar 80% perusahaan LNG dunia yang ikut
benchmark. Yang mem-benchmark adalah perusahaan Phillip Townsend
Associates (dulunya Shell Global Solutions). Selama ini sampai tahun 2013,
kita juara I di bidang Safety, Reliability, Operating Cost dan Maintenance
Cost dibanding berbagai kilang LNG didunia. Jadi kalau ada Fortune 500
untuk kilang LNG, kita yang nomor satu.
Ada lagi rating yang diterbitkan oleh Det Norske Veritas (DNV) dari
Norwegia, itu namanya ISRS atau International Sustainability Rating System.
Sustainable, karena tidak hanya Safety. Nah, Badak ikut sejak 2006.
Mulai dari Level 3, terus naik Level 5, habis itu naik Level 7, dan level 7
sudah dianggap world class. Habis itu naik ke Level 8 yang bisa dianggap
menjadi panutan atau teladannya world class.
Ternyata tahun 2013, waktu kita minta hasil benchmark ke DNV,
ternyata dari 87 company yang ikut benchmark dari berbagai negara, kita
itu nilainya tertinggi dan menempati ranking 1.
Bagaimana dengan posisi karyawan PT Badak dan PT Arun?
Ya. Ini pengaturannya harus dibikin sedemikian rupa karena masing-masing
punya keunikan sendiri. Pertamina, Badak dan Arun masing-masing punya
keunikan sendiri. Sekarang sedang kita develop, bagaimana pekerja
Arun, pekerja Badak, dan pekerja Pertamina kalau masuk ke sini, tidak
dirugikan, malah diuntungkan terutama karena exposure kita itu diharapkan
semakin membaik.
Sasaran awal exposure-nya adalah di Pertamina sendiri, kalau tadinya
dikerjakan oleh orang dan membuat kita tidak jadi pintar, mulai harus
berani kita kerjakan sendiri agar kita menjadi pintar. Yang tadinya selalu
kita kontrakkan, orang lain yang mengerjakan dan mereka jadi pintar,
sekarang kita yang harus mengerjakan agar kita menjadi pintar. Setelah
kita pintar, kita harus bisa jual kepintaran itu ke dalam dan keluar Pertamina
sampai ke luar negeri.
Apa saja bidang garapan PBAS? Semua bidang yang high tech,
yang sarat dengan teknologi. Padat karya pun bisa, tetapi harus high skill.
Jadi tepatnya teknologi tinggi dan berbasis manusia. Human capital.
Sektor yang dimasuki? Energi, termasuk perminyakan, gas dan
pertambangan.
Karena itu juga kerjasamanya dengan Badan Diklat ESDM ya?
Itu dia. Agar lebih fokus maka kita mencari role model, seperti apa yang
ingin kita capai. Yang ingin kita capai itu adalah nanti, within 10 years,
kita harus bisa menyaingi company yang namanya Wood Group. Wood
Group itu sekarang ada di 50 negara dengan jumlah karyawannya, direct
dan indirect ada 45.000 tenaga kerja. Bidangnya engineering, services,
operation dan maintenance termasuk juga EPC. Kerja sama dengan
Badiklat ESDM akan memastikan kita punya basis sumber daya manusia
yang high skilled.
Jelasnya seperti apa? Kita ingin selain membangun, tetapi juga
mengoperasikan, me-maintain dan memberikan technical services.
Misalnya ada problem di sana, kita bisa datang dan menyelesaikan
masalahnya seperti misi kita menjadi “A Trusted Global Energy Service
Partner” dan namanya PBAS yang akan memberikan solusi terhadap
masalah yang ada.•Urip

EDITORIAL

Life Moves On
Pekan lalu, Direktur Utama Pertamina

Karen Agustiawan di hari terakhirnya
menjabat sebelum mengundurkan diri,
memberikan pesan singkat yang bisa
digaribawahi. Yakni pekerja diminta
tetap konsisten, fokus pada segala hal
yang ingin dicapai. Dan menjelang akhir
pesannya, Bu Karen menyampaikan,
“Siapapun Pelaksana Tugas (PLT)
Direktur Utama Pertamina, kita harus
life moves on!”
Pergantian pimpinan di perusahaan
manapun adalah hal yang alamiah
dan bisa terjadi kapanpun. Apa yang
disampaikan Bu Karen dalam pesan
kepada pekerja saat townhall meeting,
perlu digarisbawahi bahwa pergantian
pimpinan itu juga harus diikuti dengan
fleksibilitas pekerja menerima keberadaan
PLT. Siapapun orangnya.
Apa yang disampaikan bisa dimaknai,
bahwa pekerja Pertamina jangan sampai
gagal move on alias stagnan. Karena
jalan masih panjang. Masih terpampang
target dan cita-cita perusahaan. Bahkan
Bu Karen ingin melihat Pertamina tahun
2025, dimana kelak seluruh pekerja
bisa mewujudkan janjinya. Mewujudkan
Pertamina sebagai Asian Energy
Champion.
Karena itu, pergantian bukan menjadi
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Penyelarasan Ukuran Corporate Office
dengan Corporate Strategy
Struktur organisasi Pertamina saat ini sudah mengalami

nilai tambah melalui konfigurasi dan koordinasi aktifitas-

perkembangan yang sangat jauh sejak sepuluh tahun

aktivitasnya di semua market”. Collis menyebutkan bahwa

terakhir. Salah satu perkembangan yang terlihat adalah

corporate strategy memiliki berbagai komponen di antaranya

pada peningkatan jumlah jabatan SVP, VP dan Manager

adalah Resources, Business, dan SSP (structures, systems

di lingkungan Kantor Pusat. Perkembangan ini tentunya

& procedures). Adapun dalam kesempatan terbatas kali ini

tidak lepas dari kebutuhan Pertamina terkait meningkatnya

kami akan memfokuskan pembahasan pada komponen yang

kompleksitas pasar dimana Pertamina beroperasi. Namun

pertama yaitu Resources.

yang sering menjadi pertanyaan sebagian pihak adalah,
seberapa besar korelasi peningkatan tersebut dengan
kebutuhan yang ada, mengingat peningkatan jumlah jabatan
tersebut tentunya akan menambah beban overhead cost
bagi Pertamina.

pekerja tetap fokus dan konsisten
mencapai target, serta tidak mudah
terpengaruh dengan kasak kusuk dan
intrik di luar.

sebagai sumber dari “corporate advantage”. Resources dapat

dunia, dan menemukan bahwa tidak ada pola yang jelas

berupa tangible asset seperti pabrik atau salesforce, atau

untuk ukuran corporate office suatu perusahaan dengan

intangible asset seperti merk, pengetahuan akan terknologi

perusahaan lain. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan

tertentu, atau kemampuan organisasi, seperti kemampuan

besar yang memiliki jumlah pekerja di kisaran 10.000 orang

pengembangan produk secara cepat atau kemampuan

ternyata memiliki corporate office dengan jumlah pekerja yang

manufaktur secara efisien.

sangat bervariasi yaitu antara 10 hingga 2.000 orang. Yang
lebih mengejutkan lagi, Goold tidak menemukan korelasi
antara kantor pusat yang ramping (lean) dengan kinerja
perusahaan yang baik. Bahkan sebaliknya, perusahaan
yang memiliki profit bagus adalah perusahaan yang memiliki
corporate office dengan jumlah pekerja 20% lebih banyak
dari perusahaan lain sejenis.
Dalam artikel HBR lain berjudul “Creating Corporate
Advantage”, peneliti David Collis menemukan hal yang
senada. Collis mereview tiga perusahaan yaitu Tyco,
Newell dan Sharp dan menemukan data sebagaimana
tabel di bawah. Sekali lagi, tidak ada korelasi antara ukuran
bisnis, jumlah divisi dan ukuran corporate office dari ketiga
perusahaan tersebut.

ke depan, Pertamina akan mewujudkan
impiannya menjadi Asian Energy
Champion.•

diaplikasikan ke industri apapun, atau bersifat terspesialisasi,
yang hanya dapat diaplikasikan ke industri tertentu. Adapun
contoh Resources yang bersifat umum adalah superior
general management skills yang ditemukan di Tyco dan
contoh Resources yang terspesialisasi adalah pengetahuan
tentang teknologi optoelectronics yang dimiliki Sharp.
Kembali ke diskusi di awal, ukuran corporate office yang
ideal adalah yang selaras dengan corporate strategy. Artinya,
perusahaan yang memiliki corporate strategy yang bertumpu
pada Resources yang bersifat umum seharusnya memiliki
corporate office yang lebih kecil dibanding perusahaan yang
memiliki corporate strategy yang bertumpu pada Resources
yang bersifat terspesialisasi. Superior general management
koordinasi terpusat, sehingga corporate office cukup kecil
saja. Sebaliknya, pengetahuan teknologi optoelectronics-nya
menuntut Sharp harus mengaplikasikan teknologi tersebut di

Hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan ba
gaimanakah kemudian kita semestinya menentukan se
berapa besar corporate office yang ideal? Baik Michael
Goold dan David Collins dalam artikelnya ternyata sampai
pada kesimpulan yang sama bahwa ukuran corporate office
harus diselaraskan dengan corporate strategy di perusahaan.
Dengan kata lain, untuk corporate office, ukuran besar tidak
masalah, selama ada keselarasan dengan corporate strategy
yang dianut.

didukung oleh manajemen dan pekerja

akan menjadi kenyataan. Sebelas tahun

Resources juga dapat bersifat umum, yang dapat

skills yang ditemukan di Tyco tidak memerlukan banyak

bagaimana caranya memperoleh competitive advantage di

kompak. Semoga harapan Bu Karen

pasar, yang kemudian membuat suatu korporasi menjadi

Michael Goold melakukan survei ke 600 perusahaan di

Berbeda dengan business strategy yang memikirkan

yang merupakan dream team dan

diimitasi dengan cepat atau diperoleh melalui transaksi

competitive advantage perusahaan, maka Resources disebut

Pertamina akan maju jika di dalamnya
yang solid. Komposisi BOD dan BOC

dalam periode waktu lama oleh korporasi, yang tidak dapat

unik. Ketika Resources memberikan kontribusi terhadap

tetapi semangat lari, mengejar target

tahun politik ini, Bu Karen juga berharap

baik itu tangible maupun intangible, yang telah diakumulasi

Dalam artikel “When Lean Isn’t Mean” yang dipublikasikan

saat ini masih sebagai Pelaksana Tugas,

manajemen dan pekerja Pertamina. Di

Resources dapat dipahami sebagai suatu kumpulan aset

di Harvard Business Review (HBR) tahun 2005, peneliti

alasan untuk stagnan. Meski pimpinan

harus tetap dilakukan oleh seluruh
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suatu bisnis tertentu, corporate strategy berupaya menjawab
pertanyaan mengenai bisnis apa saja kita harus beroperasi,
bisnis apa saja yang tidak perlu kita masuki, serta berupaya
menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kita seharusnya
mengatur (govern) bisnis-bisnis yang kita jalani tersebut.1)
Dalam artikel yang dipublikasikan di Harvard Business

berbagai pasar secara bersamaan dalam waktu singkat untuk
mengembalikan investasi R&D yang besar dimana untuk itu
diperlukan koordinasi yang kompleks dan ekstensif. Untuk
memfasilitasi koordinasi kompleks dan ekstensif tersebut
diperlukan corporate office yang berukuran besar.
Dalam menentukan ukuran corporate office yang
ideal di Pertamina, kita harus bertanya terlebih dahulu,
bagaimanakah sebetulnya corporate strategy Pertamina
disusun? Apakah bertumpu pada Resources yang bersifat
umum atau terspesialisasi? Selanjutnya, seberapa seringkah
Resources tersebut di-sharing? Seberapa kompleks dan
ekstensif koordinasi yang dilakukan untuk melakukan sharing
Resources tersebut? Setelah menjawab berbagai pertanyaan
tersebut, barulah kita mampu secara educated menilai
apakah ukuran corporate office Pertamina saat ini sudah
ideal atau belum.•
1) “From Competitive Advantage to Corporate Strategy”, Michael E Porter, Harvard Business Review, 1987

School berjudul “Corporate Strategy: A Conceptual
Framework”, David Collis mendefinisikan corporate strategy
sebagai “suatu cara sebuah korporasi menciptakan

*) penulis adalah ex peserta TBLN di Melbourne Business School –
University of Melbourne, Australia tahun 2012-2013

JAKARTA (Kontan) – Bank Indonesia (BI) siap
mengerek suku bunga (BI rate) untuk mengantisipasi
kenaikan harga BBM bersubsidi yang sedang
direncanakan pemerintahan Joko Widodo - Jusuf
Kalla. Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan,
BI telah menyiapkan strategi jika harga BBM
bersubsidi naik. Salah satunya menaikkan BI rate
untuk menjaga laju inflasi tetap stabil. “Jika harga
BBM bersubsidi naik, tingkat inflasi pada akhir tahun
ini diperkirakan bisa mencapai level 9%,” ujar Agus.
Namun, saat ini BI masih mempertahankan suku
bunga acuannya. BI menunggu waktu tepat untuk
menaikkan BI rate. Agus bilang, kebijakan moneter
BI sangat tergantung kondisi fundamental ekonomi
Indonesia. Karena itu, kenaikan BI rate kemungkinan
besar baru akan dilakukan BI jika pemerintah baru
menaikkan harga BBM bersubsidi.

kebutuhan energi naik

JAKARTA (Kompas) – Kebutuhan energi nasional
akan terus naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
Sektor industri dan transportasi menjadi konsumen
energi terbanyak. Karena itu, upaya diversifikasi dan
substitusi energi mendesak dilakukan. Upaya ini
bisa dilakukan karena teknologinya sudah dikuasai.
“Ketika pemerintahan mendatang akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, itu berarti membutuhkan
energi. Jika hendak membangun industri dibutuhkan
energi lebih banyak lagi, terutama listrik,” kata
Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta.
Menurutnya, seharusnya Indonesia tidak mengalami
masalah untuk memenuhi kebutuhan listrik. Selain
dari energi air, Indonesia memiliki sumber energi
panasbumi, bioenergi dari minyak kelapa sawit, dan
tenaga nuklir. Teknologi untuk memproduksi listrik
dari berbagai teknologi tersebut sudah dikuasai
Indonesia.•RIA
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Pertamina dan Empat Mitra Binaan
Jadi Inspirasi Indonesia
JAKARTA – P e r t a m i n a
dan empat mitra binaan
CSR Pertamina meraih
pengh argaan yang dise
lenggarakan oleh Koran Sindo
dengan tema Malam Apresiasi
Inspirasi Indonesia, pada
Selasa (23/9), di ballroom 2
Hotel Mulia Senayan.
Koran Sindo memberikan
apresiasi sekaligus peng
hargaan terhadap 11 tokoh
Indonesia, karena mereka
dianggap memberikan ins
pirasi dan menjadi tokoh ber
kehidupan yang lebih untuk
masyarakat.
Harry Tanoe selaku CEO
MNC Group menyampaikan
penghargaan kepada pa
ra tokoh inspirasi ini yang
berbuat positif untuk ke
majuan bangsa.
Dalam kesempatan
tersebut, Pertamina dino
batkan sebagai perusahaan
inspiratif. Penghargaan ini
diberikan karena Pertamina
dinilai telah memberikan
manfaat untuk masyarakat
dalam berbagai bidang
melalui program CSR yang

4

Foto : ADITYO

BI Siap dongkrak bi rate
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dimiliki. Penghargaan diterima
oleh Manager CSR Pertamina
Ifki Sukarya.
Selain itu, empat mitra
binaan CSR Pertamina juga
meraih penghargaan. Yaitu,
Rio Haryanto pembalap
GP 2 yang disponsori
Pertamina, Dr Herawati
Soekardi Penggagas Taman
Kupu-kupu Gita Persada di
Lampung, Chaeruddin (Bang
Idin) aktivis penghijauan Kali
Pesanggrahan Jakarta, dan
Derajat Ginanjar pendiri Ru
mah Cemara lembaga bagi

Sumur Eksplorasi Bandar Agung (BDA) – 1
Temukan Kondensat Dalam Batuan Dasar

penyandang orang dengan
HIV AIDS di Bandung.
Bagi Ifki Sukarya, peng
hargaan ini menjadi pemacu
untuk Pertamina untuk terus
melakukan kegiatan CSR
sesuai dengan best practice.
“Ke depannya kita akan terus
mengembangkan program
CSR, sehingga diharapkan
Pertamina bisa menjadi role
model kegiatan CSR baik
di tingkat nasional maupun
regional,” jelas Ifki.
Sementara itu, Media
Manager Pertamina Adiatma

Sardjito memberikan apre
siasi atas peran CSR se
hingga mengangkat image
pos i ti f perus ahaan. “Ini
memb uktikan bahwa Per
tam ina adalah perusahaan
yang peduli pada lingkungan.
Penghargaan-penghargaan
ini semakin meyakinkan bah
wa semua kegiatan CSR
Pertamina sudah diimple
mentasikan di jalur yang be
nar. Ke depannya kita lebih
fokus kepada kegiatan yang
berdampak langsung kepada
masyarakat,” tegasnya.•ADITYO

HULU TRANSFORMATION CORNER

Jakarta - Joint Operating Body Pertamina – Talisman

dalam Batuan Dasar (Basement). Tujuannya, untuk memburu

Ogan Komering (JOB PTOK) berhasil menemukan

hidrokarbon di area eksplorasi Blok Ogan Komering bagian

cadangan kondensat pada Batuan Dasar Granodiorit

barat pada Formasi Muara Enim, Air Benakat, Baturaja,

melalui pengeboran sumur taruhan (wild cat) lokasi

Talang Akar, dan Batuan Dasar.

BDA – 1. “Keberhasilan penemuan pada batuan dasar

Sebanyak 5 interval uji kandungan lapisan (UKL) telah

ini membuka peluang pencarian migas di luar reservoir

dilakukan sepanjang trayek pengeboran tersebut dengan

konvensional,” tegas Indra Shahab, General Manager

rincian : UKL -1 selang kedalaman 1892-2010 m pada

JOB PTOK.

Batuan Dasar Granodiorit dengan hasil kondensat sebanyak

Lebih lanjut Indra menambahkan, sumur eksplorasi

73 barel per hari, UKL – 2 pada kedalaman 1865-1871 m di

BDA – 1 yang ditajak pada 25 Maret 2014 lalu, secara

Formasi Talang Akar menghasilkan 3,5 juta kaki kubik gas per

geografis berada di Desa Merbau, Kecamatan Lubuk

hari, UKL – 3 interval kedalaman 1842-1848 m pada Formasi

Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera

Talang Akar dengan hasil 300 ribu kaki kubik gas per hari,

Selatan. Pengeboran lokasi ini menggunakan rig RU#14,

UKL – 4 kedalaman 868-874 m dalam Formasi Air Benakat

tipe land rig dengan kekuatan 750 HP milik PT. Radiant

menghasilkan 1,15 juta kaki kubik gas per hari, dan UKL – 5

Utama. Penajakan sumur ini dilakukan pada 25 Maret

selang 693-699 m dengan hasil 2,3 juta kaki kubuk gas per

2014 dan mencapai kedalaman

hari. “Dengan kesuksesan pengeboran sumur taruhan ini

akhir di 2010 m selama 28 hari

diharapkan semakin menambah cadangan gas nasional,”

dalam Batuan Dasar Granodiorit.

imbuh Indra.

Exploration play concept yang hen

Status sumur BDA – 1 saat ini, ditinggalkan sementara

dak dibuktikan pada pengeboran

sebagai sumur gas dan kondensat untuk dievaluasi lebih

sumur wild cat BDA-1, ini berupa

lanjut baik aspek geologi, geofisika, maupun reservoir guna

struktur, stratigrafi, dan fracture

penentuan strategi pengembangan ke depan.•DIT. HULU

JOB Pertamina - Talisman Ogan Komering

RESUME
PEKAN INI

Rig RU #14 sedang beroperasi di sumur eksplorasi BDA-1, Desa Merbau,
Ogan Komering Ulu (Sumsel).
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JAKARTA - Masalah silo-silo di Pertamina

kembali disentil oleh Direktur Hulu Pertamina
M. Husen dalam workshop setengah hari
Procurement Excellence Group (PEG) untuk
anak-anak perusahaan (AP) Pertamina Hulu,
Rabu (17/9) di Gedung Utama Kantor Pusat
Pertamina.
Husen melihat Pertamina masih tradisional.
“Orang Hulu merasa hanya sebagai orang Hulu
saja. Begitu saya suruh kumpul dengan temanteman dari direktorat lain, banyak yang merasa
tidak sebagai orang Pertamina.”
Ke depan, Husen berharap silo-silo per direk
torat ini bisa dihapuskan dan semua merasa se
bagai orang Pertamina. “Saya harap spirit inilah
yang seharusnya kita bangun,” tegas Husen.
“Semangatnya harus semangat One Pertamina.”
Begitu pula dalam hal procurement. Begitu
banyak hal yang bisa disederhanakan jika
proses administrasinya disatukan. “Jadi ujungujungnya yang kita harapkan adalah total values
efisiensi,” tegasnya. “Harapannya adalah satu
sinergi dalam semangat total values itu, yaitu
One Pertamina.”
SVP CSS Jeffrey Tjahja Indra menyatakan
setahun terakhir ini, Direktorat Umum melakukan
transformasi termasuk di Procurement
Excellence Group. PEG yang semula hanya
untuk kepentingan Direktorat Umum saja, kini
diperluas untuk men-support korporat dan
seluruh AP Pertamina.
“Intinya adalah bahwa masalah sinergi dan
koordinasi menjadi hal yang mahal di Pertamina.
Kami selaku fungsi support, mulai sekarang dan
ke depan, senantiasa berupaya untuk mencari
peluang-peluang untuk berkordinasi, mensupport dan bekerja sama dengan Anda semua,”
tegas Jeffrey.
Jeffrey memberikan contoh laporan keuangan
Pertamina yang dalam dua tahun terakhir selalu
bisa diselesaikan tepat waktu berkat sinergi
semua pihak. “Itu membuktikan bahwa kita
sebenarnya mampu melakukan sinergi!” katanya
lagi.
Muhadi, Manajer PEG, menjelaskan saat ini
PEG diberi kepercayaan untuk proses pengadaan
yang dahulunya bersifat desentralisasi kini
meningkat ke arah sentralisasi. Sentralisasi
pengadaan ini akan lebih menguntungkan
untuk Pertamina, terutama tercapainya
standarisasi pengadaan dan menghapuskan
pengulangan-pengulangan dan efisiensi dari nilai
pengadaannya.•URIP

Foto : SHIPPING

Membangun Spirit
One Pertamina

Taizhou, China – Perta
mina menambah kembali
armada kapal milik dengan
diresmikannya kapal peng
angkut LPG Fully Pressurized
ukuran 5.000 m3 yang diberi
nama ‘Gas Ambalat’, untuk
menunjang kegiatan distribusi
LPG domestik Indonesia.
Delivery ceremony
dihadiri oleh Senior Vice Pre
sident Shipping Mulyono,
pada 5 September 2014,
di galangan kapal Taizhou
Wuzhou Shipbuilding Co., Ltd,
Zhejiang, China.
Kapal LPG Gas Ambalat
merupakan kapal ke-5 Gas
Fully Pressurized yang dibuat
di galangan yang sama.
Empat kapal sebelumnya,
yaitu Gas Arimbi ( 5.000m3),
G a s A r j u n a ( 3 . 5 0 0 m 3) ,
Gas Attaka (3.500m 3) dan
Gas Arar ( 3.500m 3 ). Gas
Ambalat akan menjadi kapal
miilik Pertamina yang ke-63
dari total 191 kapal yang
dioperasikan dalam menjamin
keamanan pasokan energi di
dalam negeri. Khusus untuk
angkutan kapal LPG, Gas
Ambalat merupakan kapal
gas ke-9 yang dimiliki dan
dioperasikan oleh Pertamina.
Gas Ambalat yang
memiliki bobot mati sekitar
3.790 DWT akan segera
melakukan pelayaran perdana
dari China menuju Indonesia
dengan diawaki oleh pelaut

terbaik yang semuanya
berkebangsaan Indonesia.
Selanjutnya Gas Ambalat
ditargetkan melaksanakan gas
trial di terminal LPG Pertamina
Tanjung Uban pada awal
bulan Oktober 2014 untuk
bisa masuk operasi armada
milik Pertamina Shipping dan
melayani jalur distribusi gas
nasional.
Proses pembangunan
kapal Gas Ambalat yang
tepat waktu dan didukung
oleh standar safety dan LPG
cargo handling equipment
berstandar Eropa ini sebagai
bukti komitmen Pertamina dan
pihak Galangan kapal untuk
bekerja efektif dan profesional.
Kapal yang telah men
dapatkan BV (Bureau VeritasPrancis) Class certificates
per tanggal 30 Agustus

2014 ini dibangun dalam
waktu 15 bulan terhitung dari
pelaksanaan steel cutting
pada bulan 28 Mei 2013 lalu.
Target distribusi energi
nasional khususnya LPG yang
diemban Pertamina tidak
hanya membutuhkan armada
kapal yang efisien, efektif, dan
memiliki tingkat keselamatan
yang tinggi saja, tetapi
juga membutuhkan kapal
yang environmental friendly,
yang mampu menunjukkan
positioning Pertamina se
bagai salah satu pelaku bisnis
transportasi laut yang ber
kualitas.
Melalui desain green ship,
kelengkapan peralatan yang
berdampak positif terhadap
lingkungan seperti ballast
water treatment plan, ship
energy efficiency management

plan, oil discharge monitoring,
fuel Oil requirement IMO
tier II dan sertifikasi kapal
pelengkapnya mampu
membuat kapal ini memiliki
daya saing dan daya jual yang
tinggi untuk kapal LPG sekelas
Fully Pressurized di pasaran
Internasional.
Keputusan manajemen
Pertamina dalam pengem
bangan usaha penguatan
armada milik diyakini akan
dapat meningkatkan efisiensi
biaya transportasi migas
dengan target untuk dapat
memberikan margin lebih besar
bagi peningkatan revenue per
liter perusahaan. Total cost
biaya transportasi menjadi
salah satu andalan Pertamina
dalam persaingan global di
bisnis hilir Migas (profitable
downstream).•SHIPPING

Rio Haryanto Sapa Penggemar di IIMS 2014
JAKARTA – P e r t a m i n a
memanjakan pengunjung
I nd o n e s i a I n t e r n a t i o n a l
Motor Show (IIMS) 2014 de
ngan menghadirkan pem
balap muda berbakat GP2
Series Rio Haryanto di Ja
karta Inter national Expo
Kemayoran, Sabtu (28/9).
Booth Pertamina mendapat
sorotan banyak pengunjung
karena ingin melihat pembalap
andalan Indonesia yang telah
menorehkan prestasi di
kancah internasional.
Di gelaran Meet and
Greet Rio Haryanto ini, para
pengunjung bisa bertegur
sapa langsung dengan
keramahan Rio dan leluasa
untuk foto bareng dengan
pembalap muda Indonesia ini.
Dalam kesempatan tersebut
juga, Rio Haryanto berbagi
pengalaman di saat dirinya

berlaga di GP2 dengan kom
petisi yang ketat.
Selain pengunjung IIMS,
turut hadir juga Komunitas
Dukung Rio, Sahabat
Rio Haryanto, Follower @
P e r t a m a x I N D Tw i t t e r,
Pertamax QReasure Hunt dan
Honda Jazz Club Indonesia
sebagai dukungan mereka
terhadap Rio Haryanto untuk
terus berprestasi di dunia
balap.
“Sesuatu yang sangat
spesial bagi saya bisa bertatap
muka langsung dengan
orang-orang Indonesia yang
senantiasa mendukung
p re s 
t a s i s a y a . Te r l e b i h
lagi Pertamina yang setia
mendukung prestasi saya
untuk bisa mengharumkan
nama bangsa di kancah
Internasional,” ungkap Rio di
sela Meet & Greet.

Rio Haryanto meladeni permintaan foto para penggemarnya.

Sementara VP Corporate
Communication Pertamina,
Ali Mundakir mengatakan,
pihaknya berkomitmen
memberikan dukungan
kepada Rio Haryanto. Karena
selama 5 (lima) tahun sebagai
sponsor, Rio juga telah
menunjukkan prestasi yang
terus meningkat.
Ali juga menuturkan Rio

Foto : ADITYO

Foto : ADITYO

‘Gas Ambalat’ Resmi Beroperasi

5

adalah aset negara “Kita
patut berbangga karena
saat ini Rio sudah ada
tawaran dua tim di F1 dan
Pertamina berkomitmen
terus mendukung Rio karena
kesempatan Rio sudah ada di
depan mata untuk melangkah
ke arena balap F1,” jelas
Ali.•IRLI

No. 39

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Tahun L, 6 Oktober 2014

6

BANTUL - Mengenalkan

Rewulu Yardinal menyatakan,

bisnis migas kepada anak

anak-anak tersebut berasal

usia dini, menjadi menarik

dari PAUD binaan Pertamina,

jika dikemas dengan tema

yang berada di sekitar daerah

lingkungan. Seperti dilakukan

operasi. “Kami sangat terbuka

di Terminal BBM (TBBM)

menerima kunjungan untuk

Tembilahan – Untuk memberikan pe

Rewulu, yang mengajak anak-

edukasi pengenalan daerah

anak dari Pendidikan Anak

operasi, dengan tetap me

potensi penularannya, Komisi Penanggulangan

Usia Dini (PAUD) Setya Rini,

nged epankan unsur safety

Pedes Argomulyo, Bantul,

dan edukasi yang tepat se

mengenal bisnis migas yang

suai dengan usianya,”jelas

ramah lingkungan.

Yardinal.

Penyuluhan AIDS
di TBBM Tembilahan
mahaman tentang bahaya virus HIV AIDS dan

Aids bekerja sama dengan TBBM Tembilahan
melakukan penyuluhan kepada pekerja pada
Selasa (2/9).

P u l u h a n a n a k PA U D

Usai membuat kerajinan

beru sia 4 hingga 5 tahun

dari limbah sampah, mereka

duduk tenang di lantai Aula

juga diajak berkeliling di se

Tembilahan telah menargetkan untuk dapat

kantor TBBM Rewulu, awal

kitar daerah operasi, untuk

melakukan pemeriksaan terhadap seluruh

September lalu, untuk belajar

melihat lebih dekat upaya

instansi-instansi dan juga seluruh penduduk yang

mengolah limbah sampah

pelestarian lingkungan di

ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

menjadi mainan edukatif.

Te r m i n a l B B M R e w u l u .

Operation Head TBBM Tembilahan Abdul

Mereka membuat boneka dari

Anak-anak diajak mengenal

Halim mengatakan, penyuluhan ini sangat

limbah gelas plastik. Kegiatan

bermanfaat untuk lebih memahami dan mewas

tersebut merupakan bagian

Acara penyuluhan dilaksanakan dengan
menghadirkan narasumber dari KPA daerah
dilanjutkan dengan pemeriksaan HIV AIDS. KPA

padai gejala virus HIV AIDS, sehingga pekerja
dan keluarga serta mitra kerja dapat terhindar
dari bahayanya. Pemeriksaan ini diikuti oleh
seluruh pekerja dan mitra kerja Terminal BBM
Tembilahan.•

MOR I

dari program tanggung jawab
sosial perusahaan, dalam
mendukung kegiatan belajar
kreatif sekaligus mengenalkan
bisnis yang ramah lingkungan.
Operation Head TBBM

Bayar Sekolah Pakai Sampah
Palembang - Marketing

Operation Region II Sum
bagsel memberikan bantuan
kepada Bank Sampah Jun
jung Birru yang berlokasi di
Ring I Terminal BBM Kertapati,
tepatnya di Kelurahan Tuan
Kentang, (22/9).
Bank Sampah Junjung
Birru digerakkan oleh pen
duduk setempat yang di

Foto : PRIYO

Foto : MOR I

Edukasi Dini di Daerah Operasi

Anak-anak PAUD menyaksikan salah satu pekerja TBBM Rewulu memberi makan
rusa yang ditangkar di lingkungan TBBM tersebut.

dekat dengan merpati dan

saat ini temanya mengenalkan

rusa, yang ditangkarkan di

anak pada dunia migas yang

lingkungan Terminal BBM

ramah lingkungan,”ujar Sri

Rewulu. “Kegiatan ini rutin

Purwaningsih, salah satu

kami lakukan, dan kebetulan

pendamping siswa PAUD.•DSU

SME & SR Area JBT Gelontorkan
Rp 3 Miliar untuk Mitra Binaan
Semarang – Program
Small Medium Entreprenuer
& Social Responsibilty (SME
& SR) Pertamina Area Jawa
Bagian Tengah (JBT) me
nyalurkan dana pinjaman
modal usaha triwulan ke-2
kepada 64 mitra binaan seJawa Tengah dan DIY di
Semarang, baru-baru ini.
Total dana yang disalurkan
kepada para pelaku UKM di
bidang Industri, perdagangan,
jasa, peternakan, pertanian,
perkebunan dan lain seba
gainya mencapai Rp 3,035
miliar. Dana disalurkan me
lalui penandatanganan kon

trak perjanjian pinjaman di
hadapan Notaris.
A re a M a n a g e r S m a l l
Medium Enterprise (SME)
Pertamina, Sri Maryurias
Mulya Dewi, didampingi
Senior Part Program Area
JBT mengungkapkan, peran
BUMN dalam pembinaan
pelaku usaha kecil diharapkan
mampu mempercepat pe
ningkatan kesejahteraan
masyarakat. Bentuk peranan
itu berupa pemberian per
modalan, pendampingan
usaha, dan bantuan promosi
kegiatan.
’’Dengan begitu, hasil

kerja mitra binaan terpacu
dengan baik dan menjadi
brand daerah,’’ katanya.
Selain penandatanganan
kontrak, juga diadakan
workshop manajerial usaha.
Materi yang diberikan adalah
cara menghasilkan produk
berkualitas, manajemen
usaha yang baik, dan sistem
pemasaran yang efektif.
“Kegiatan yang kami
lakukan ini meliputi teori dan
praktik di tempat usaha. De
ngan begitu, kegiatan tersebut
mampu menjadi alat kontrol
terhadap produk,” tutup Sri
Marjurias.•MOR IV

pimpin oleh Syalfitri. Ia dan
Foto : MOR II

kelompoknya melakukan
sosialisasi dan edukasi ke
pada masyarakat Kelurahan
Tuan Kentang untuk memilah

Area Manager S&D Sumbagsel secara simbolis menyerahkan bantuan CSR kepada
Lurah Tuan Kentang dan Ibu Syalfitri.

sampah mereka menjadi sam

miliki anak yang bersekolah

Bumi Pertamina dan men

pah organik dan non organik.

di Taman Kanak-kanak yang

dukung program Palembang

Sampah organik ditem

juga dikelola oleh kelompok

Kota Emas, Pertamina Mar

patkan di tong khusus yang

Syalfitri, nilai uang yang ter

keting Operation Region II

sudah diberi dekomposer,

kumpul dari sampah langsung

memberikan bantuan pem

sementara sampah non

dapat diambil sebagai uang

bangunan Bank Sampah.

organik dibawa ke penam

sekolah anak-anak mereka.

Sarana dan prasarana Bank

pungan. Sampah non organik

Di samping Taman Kanak-

Sampah serta jaringan pema

tersebut dihargai dengan

kanak, kelompok Syalfitri juga

saran pun diberikan kepada

nilai uang sesuai dengan

mengelola pusat pelayanan

masyarakat ring 1 unit operasi

jenisnya. Sampah non organik

kesehatan untuk para lanjut

Terminal BBM Kertapati

kemudian diolah menjadi

usia yang juga dapat dibayar

yang berada di Kelurahan

kerajinan yang alat alat yang

dengan sampah.

Tuan Kentang, Kecamatan

lebih bernilai guna.
Untuk ibu-ibu yang me

Sebelumnya, sejalan
d e n g a n P ro g r a m S o b a t

Seberang Ulu I.•MOR II

PEP Pangkalan Susu Field Santuni
Yayasan Pendidikan Tuna Netra Sumut
Pangkalan Susu – PT

anak binaan panti asuhan

masing-masing pengurus

Pertamina EP PAngkalan Susu

dalam bermain musik dan

yayasan.

Field memberikan santunan

vokal.

Perayaan Ulang Tahun

kepada Yayasan Pendidikan

Santunan lain juga

PT Pertamina EP di field

Tuna Netra Sumatera Utara

diberikan kepada Yayasan

Pangkalan Susu berjalan

(YAPENTRA) berupa 1 unit

Panti Asuhan Darul Yatama

lancar, acara juga dimeriahkan

keyboard Yamaha Psr-S750

Pangkalan Berandan, berupa

oleh performance dari Panti

dan 1 unit amply keyboard

60 pasang pakaian seragam

Asuhan Asuhan Darul

RCH Excellent 700, pada

pramuka, 800 pcs buku

Yatama Brandan dengan

peringatan HUT ke-9 PEP di

tulis isi 100 lembar dan 20

pembacaan Asmaul Husna.

Pangkalan Susu Field.

pcs tas sekolah. Bantuan

Dari YAPENTRA menampilkan

Bantuan yang diberikan

diberikan secara simbolis

paduan suara binaan panti

tersebut nantinya digunakan

oleh Field Manager Pangkalan

asuhan.•PEP PANGKALAN SUSU FIELD

untuk mengembangkan skill

Susu, Dirasani Thaib kepada
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RU IV Peduli Lingkungan
CILACAP - Refinery Unit (RU IV) Cilacap kembali
menunjukkan kepeduliannya dalam memperingati
Hari Lingkungan Hidup 2014. Dengan mengusung
semangat 1 million mangrove for our next generation,
RU IV mengajak stakeholder-nya untuk melakukan
penanaman bibit mangrove di kawasan Ujung Alang,
Kampung Laut, pada (15/9).
Melalui tagline “Creative Act for Environment
(CARE)”, kegiatan peringatan Hari Lingkungan
Hidup dikemas untuk menunjukkan komitmen RU
IV Cilacap terhadap lingkungan. Di antaranya, jalan
sehat, penyerahan bibit pohon kepada masyarakat,
dan pameran mitra binaan berbasis lingkungan yang
dipusatkan di Lapangan Komperta Donan Lomanis
Cilacap. Sedangkan peresmian Pusat Konservasi
Mangrove dan Studi Plasma Nutfah Indonesia,
penyerahan kapal patroli mangrove dan penanaman
bibit mangrove dilaksanakan di Kampung Laut.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ling
kungan Hidup Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA
menyerahkan bibit pohon kepada perwakilan ke
lompok masyarakat di Cilacap didampingi Bupati
Cilacap Tatto Suwarto Pamudji, Direktur Umum
Pertamina Luhur Budi Djatmiko, Corporate Secretary
Pertamina Nursatyo Argo, GM RU IV Edy Prabowo,
beserta jajaran Muspida dan manajemen Pertamina.
“Ini contoh yang baik bagi pelaku bisnis lainnya.
Saya sangat senang dengan upaya yang dilakukan
RU IV,” ujar Balthasar.
“Sebagai pelaku bisnis, tentunya kami tidak bisa
lepas tangan dari tanggung jawab pemeliharaan
lingkungan. Prioritas utama terhadap pengelolaan
lingkungan diwujudkan melalui partisipasi aktif RU IV
dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup tahun
ini,” ujar GM RU IV Edy Prabowo.•RIA

DEPOK – Dalam rangka
membangun kesadaran
mahasiswa di bidang pen
didikan, Pertamina kembali
menggelar kompetisi ber
gengsi Olimpiade Sains
Nasional (OSN) Pertamina
2014. Bertempat di Balairung,
Universitas Indonesia De
pok, pembukaan seleksi
dilakukan oleh Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan,
Rektor Universitas Indonesia
Prof. Dr. Ir Muhammad Anis,
M. Met serta rektor dan
sejumlah pimpinan pejabat
daerah se-Jabodetabek.
Memasuki tahun ke7, babak seleksi provinsi
merupakan tahap penyisihan
pertama OSN Pertamina 2014
yang akan dilanjutkan dengan
seleksi tingkat nasional. Dari
44 perguruan tinggi, gelaran
tersebut secara serentak
dilaksanakan di 33 provinsi.
Berbeda dengan tahun
lalu yang hanya mencapai
25.282 mahasiswa, kali ini
jumlah peserta mengalami
peningkatan secara signifikan.
Terbukti, sebanyak 35.000
mahasiswa dari seluruh
Indonesia turut berpartisipasi
di acara yang bertajuk
‘Inovasi Sobat Bumi Untuk

Masa Depan Generasi’ dan
memperebutkan hadiah total
senilai Rp 2 miliar.
Direktur Utama Perta
mina Karen Agustiawan me
nyampaikan, OSN Pertamina
sebagai sarana mencetak ge
nerasi yang andal dan dapat
berkontribusi bagi negara.
“Kami berharap melalui OSN
ini akan lahir individu-individu
cemerlang, yang berperan
aktif dalam pembangunan
bangsa, memiliki kepekaan
terhadap permasalahan
bangsa,” harapnya.
Karen juga menambahkan,
peserta OSN kelak bisa
menjadi simpul-simpul Per
tamina. Sedangkan di masa
mendatang ia berharap
agar OSN Pertamina bisa
dikembangkan sebagai kom
petisi sains tingkat ASEAN.
“Kita menciptakan OSN untuk
bibit-bibit yang mau bekerja.
Jadi, tinggal bagaimana kita
mengo pt imalkannya,” ujar
Karen dalam sambutannya
di Balairung, Universitas In
donesia Depok, Kamis (25/9).
Karen juga menegaskan,
Pertamina sangat serius
mengembangkan SDM-nya
kerena industri migas bisa
bertahan apabila mengem

Dusun Sobat Bumi Hadir di IMM Festival 2014
Dr. Soebroto, mantan Men
teri Pertambangan dan Mu
hammad Yunus sebagai
pem enang hadiah Nobel
Perd amaian tahun 2006,
diharapkan bisa memberikan
inspirasi untuk anak-anak
ini agar bisa menjadi wi
raswastawan muda.
Selain itu ada pula pa
gelaran seni, yang diharapkan
bisa memberi inspirasi pada
anak-anak untuk sukses me
lalui jalur seni.
Wahyudin Akbar menam
bahkan bahwa IMMF diga
gas secara bersama oleh
Pertamina Foundation dan
Yayasan Sinergi sejak 2 tahun
yang lalu. Kehadiran Yunus
diharapkan dapat meng
inspirasi anak-anak muda
untuk menjadi wiraswastawan
hijau (green entrepreneur).
“Tentu yang sejalan dengan
Pertamina Foundation,

karena kita ingin membangun
generasi muda yang ke de
pannya menjadi ecopreneur,”
kata Wahyudin.
Sementara Muhammad
Yunus menyatakan rasa se
nangnya bisa hadir di acara
IMMF ini. Ia senang bisa hadir
dan memberikan sharing serta
memberikan inspirasi bagi
anak-anak muda Indonesia.
Selain sebagai executive
partner, Pertamina juga hadir

Peserta OSN serius menyelesaikan soal-soal ujian.

bangkan SDM secara ber
kesinambungan.
Sebagai penyelenggara
kegiatan nasional, Rektor Uni
versitas Indonesia Muhammad
Anis, menyatakan apresiasi
dan penghargaan setinggitingginya kepada Pertamina
atas kepercayaan yang telah
diberikan. “Dengan OSN
ini semoga menjadi wadah
untuk kemajuan Indonesia,”
ujarnya.
Pelaksanaan OSN Per
tamina terdiri atas enam ta
hap, yaitu sosialisasi dan
kons olidasi, publikasi dan
reg i s t r a s i , s e l e k s i t i n g 
kat provinsi, seleksi ting
kat nasional, dan terakh ir
penganugerahan pengh ar
gaan.

Pada kesempatan itu,
Karen Agustiawan secara
simbolis menyerahkan satu
unit mobil listrik (Electric
Executive Luxury Car) kepa
da Universitas Indonesia.
Bantuan tersebut sebagai
bentuk nyata Pertamina
dalam mendukung pengem
bangan kapasitas nasional,
mendukung produksi alat
transportasi yang ramah ling
kungan dan tidak bergantung
pada energi fosil yang tak
terbarukan.
OSN Pertamina mer u
pakan salah satu program
CSR Pertamina di bidang
pendidikan, yang diharapkan
dapat menghasilkan generasi
muda Indonesia yang andal
dalam bidang sains.• EGHA

Mahasiswa se-Sumbagut
Bersaing di OSN Pertamina

Foto : ADITYO

JAKARTA - P e r t a m i n a
Found ation melalui Dusun
Sobat Bumi hadir di acara
Indonesian Music & Mission
Festival (IMMF) 2014 yang
digelar di Bumi Perkemahan
& Wisata (Buperta) Cibubur,
pada (12-14/9) . Hadir dalam
acara tersebut pada hari
pertama Corporate Secretary
Pertamina Nursatyo Argo dan
Direktur Eksekutif Pertamina
Foundation Wahyudin Akbar.
Acara IMMF 2014 ini
digagas oleh Yayasan Sinergi
dan Pertamina bertindak se
bagai exclusive partner.
Nursatyo Argo menjelas
kan, Pertamina bekerja sama
dengan Pertamina Foun
dation mendukung acara
ini dan mengajak anakanak penerima beasiswa
dari Pertamina yang datang
dari berbagai daerah. Me
nurut Argo, kehadiran Prof.

Foto : KUN

Foto : TPI

OSN Pertamina 2014 :
Mahasiswa Harus Jadi Individu Cemerlang

sebagai peserta. Fungsifungsi CSR, PKBL dan
Pertamina Foundation hadir
bersama dalam satu area
yang disebut Dusun Sobat
Bumi. Para peserta umumnya
datang dari sekolah-sekolah
dan perguruan tinggi.
IMMF diisi dengan
ceramah, diskusi, workshop,
pertunjukan seni dan musik,
serta seleksi masuk Pertamina
Soccer School.•URIP

Medan - Sekitar 3.700 mahasiswa dan 32 tim proyek sains
se-Sumbagut mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN)
Pertamina 2014, (25/9). Di Sumbagut, OSN Pertamina
2014 dilaksanakan di Universitas Sumatera Utara (USU)
Medan, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Aceh, Universitas
Andalas (Unand) Padang, Universitas Riau (Unri) Pekanbaru
dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjung Pinang.
Jumlah peserta OSN di masing-masing universitas
adalah 1.113 mahasiswa dan 17 tim proyek sains di
USU, 304 mahasiswa dan 7 tim proyek sains di Unsyiah,
1.200 mahasiswa dan 4 tim proyek sains di Unand, 736
mahasiswa di Unri serta 333 mahasiswa dan 4 tim proyek
sains di Umrah.
Pembukaan di masing-masing universitas oleh
Pertamina diwakili oleh External Relation Marketing
Operation Region I Brasto Galih Nugroho, Sr Supervisor
Branch Marketing Support NAD Sayid Farid, Sales Executive
Industry & Marine VI Sumbar Hanindito Rasyid, Sales
Executive LPG V Riau Donny Brilianto dan Operation Head
Terminal BBM Kijang Muhammadi.
Dekan Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara,
Dr. Sutarman, M.Sc mengharapkan agar kegiatan OSN
Pertamina 2014 ini dapat terus terselenggara sehingga
membangun awareness dan acceptance mahasiswa
Indonesia di bidang ilmu sains dan teknologi.•Brasto/Wali

SINOPSIS

Judul Buku : The Al-Fatihah Codes : prinsip-prinsip
revolusi diri
Pengarang : Kang Yoto Bojonegoro
Penerbit : RMBOOKS
Al-Fatihah adalah surat yang paling populer dikalangan
kaum muslim. Setiap hari, berkali-kali,surat ini dibaca oleh
kaum muslim, khususnya dalam shalat mereka. Selain itu,
al-Fatihah merupakan induk dari seluruh ayat al-Qur’an.
Dikatakan demikian karena di dalam surat ini, terkandung
esensi seluruh pokok ajaran dan nilai al-Qur’an. Sehingga,
dari kandungan yang luar biasa tersebut, dan dari
kepopulerannya sebagai surat yang paling sering dibaca
oleh kaum muslimin, maka al-fatihah adalah mekanisme
yang luar biasa untuk membangun karakter.
Dalam mengarungi kehidupan, manusia selalu
dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Perlu kiranya
sebuah peta jalan untuk bersiap menghadapi ragam
tribulasi yang menyergap. Dan salah satu peta itu ada
di surat al-Fatihah. Melalui buku The al-Fatihah Codes,
membuka mata kita bahwa sesungguhnya peta itu sangat
dekat. Sebuah peta hidup yang masih terkodekan. The alFatihah Codes hadir dengan caranya yang unik. Ayat-ayat
dalam surat al-Fatihah merupakan kode yang membuat
manusia dapat lebih lapang dan bersemangat dalam
menjalani kehidupan.
Al-fatihah adalah kode yang dibangun dari dan untuk
membangun rasa syukur. Dengan The al-Fatihah Codes,
rumusan motivasi menjadi terasa begitu dekat dengan
keseharian. Kerap membaca surat al-Fatihah merupakan
repetitive magic power. Alasan mengapa al-Fatihah
merupakan repetitive magis power karena al-Fatihah secara
jelas mengarahkan (men-drive) manusia untuk bagaimana
manggauli Tuhan, manusia, dam alam, dengan menjadi
pribadi yang menarik. Yakni pribadi yang selalu member
manfaat, pribadi yang mampu menghilangkan atau
mengelola semua watak negatif atau destruktif dalam diri.
Sehingga, potensinya akan optimal dalam berkarya dan
bermanfaat bagi pihak lain.
Selain itu Al-Fatihah sebagai obat penawar, yang
dengan membacanya dapat menyejukkan hati sekaligus
mengobati segala penyakit hati. Al-Fatihah juga sebagai
penjaga atau pemelihara, karena dengan mengamalkannya,
dapat membentengi seseorang dari tindakan-tindakan
yang bertentangan dengan nilai agama. Al-Fatihah juga
merupakan pemelihara, penyembuh dari hati dan pikiran
yang tidak sehat. Terakhir, al-Fatiahah merupakan kodekode harapan, yang terus-menerus membantu kita selalu
mengingat visi, misi, dan jalan hidup kita.
Melalui buku The al-fatihah Codes, pembaca akan
diajak mengupas motivasi dengan mengkombinasikan
antara spirit motivasi modern dengan value-value dari
substansi agama. Pembaca dibawa untuk menyelami
lebih dalam surat al-Fatihah yang dapat menjadi tuntunan
pembentukan karakter dan mental.
Al-Fatihah adalah tentang bagaimana kita menjaga
akhlak dan terus belajar memproduksi manfaat. Sebuah
rambu, kode-kode, agar kita selalu fokus dan tidak
terjebak oleh ego diri. Karena, egolah yang sesungguhnya
membuat kita gagal memproduksi manfaat bagi orang lain,
kita cenderung lebih memikirkan diri sendiri. Itu, sebabnya
Tuhan, alam, dan manusia engga memberikan anugerah
kepada diri kita.
Lalu Bagaimana cara menggunakan al-Fatihah?
Baca, dan temukan kode-kodenya di The al-Fatihah
Codes.•PERPUSTAKAAN
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Kebijakan (Baru) Sistem Manajemen Mutu Pertamina
Dalam rangka menjalankan perannya untuk menciptakan budaya perbaikan
berkelanjutan yang efektif di seluruh Unit Operasi/ Bisnis/ Region dan Anak Perusahaan,
Perusahaan menetapkan kebijakan pengelolaan kegiatan manajemen mutu mengacu
pada Code of Pertamina Quality Management System dan kebijakan Sistem Manajemen
Mutu Pertamina. Kebijakan Sistem Manajemen Mutu Pertamina tersebut baru saja
dimutakhirkan mengingat kinerja 4 (empat) pilar kegiatan manajemen mutu telah mencapai

acturing Organization -

Best In Class – Large Manuf

2013 Winner of Asian MAKE

APQO 2012 (Colombo

posisi sesuai yang direncanakan dan diakui secara nasional maupun internasional.
Pemutakhiran dimaksud diharapkan mampu mendorong proses kegiatan menajemen
mutu yang lebih komprehensif, selaras dengan arah perubahan aspirasi, visi dan misi yang
pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan competitive advantage Perusahaan.
Berikut ini Kebijakan Sistem Manajemen Mutu Pertamina yang baru sebagai panduan
kegiatan Quality Management diseluruh sentra operasi/ produksi beserta Anak Perusahaan.

– Srilangka)
International Exposition

Awards (Seoul – Korea

on Team Excellent 2012

(Singapore)

Selatan)

BUMN Innovation Award

s 2013 (Jakarta - Indone

2014 The First Winner

sia)

s (Jakarta - Indonesia)

of Indonesian MAKE Award

TKMPN XVII tahun 2013

International Convention

on QC Circles 2013 (Taipei

: 1 Diamond - 23 Platinu

m – 14 Gold (Medan –

Indonesia)

– Taiwan)
APQO 2012 (Colombo

oleh : Faisal Yusra - VP Quality, System and Knowledge Management - General Affairs Directorate

– Srilangka)

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
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Mengawali Hari Senin
Agar Menyenangkan
Tak sedikit orang yang menyambut hari Senin
dengan perasaan malas dan suasana hati yang
tidak menyenangkan. Usai akhir pekan yang
biasanya diisi dengan kegiatan menyenangkan
seperti jalan-jalan, liburan atau istirahat, terpaksa
harus berakhir.

JAKARTA – Menyambut hari raya Idul Adha 1434
H, Persatuan Wanita Patra mengadakan pengajian
pada (30/9) di Gedung Wanita Patra, Jakarta. Sebagai
penceramah Ustadz Dedi Ahmad Syaiku yanga membahas
tentang keberkahan berkurban. Ia menyampaikan sudah
seharusnya umat Islam meneladani apa yang dilakukan
Nabi Ibrahim As.
Sementara Ketua Umum PWP Kania Afdal Bahaudin
menyampaikan, Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu
hari raya besar bagi umat Islam yang dimaknai dengan
hari raya haji. “Menjelang hari raya tersebut kita berpuasa
dan turut mendoakan saudara- saudara kita yang sedang
menjalankan wukuf di Arafah sebagai rangkaian ibadah
haji di tanah suci,” jelasnya.

Foto : ADITYO

diandesu.blogspot.com

PWP Pusat Adakan Pengajian
Jelang Hari Raya Idul Adha 1434 H

10

Karena itu, Kania berharap pengajian ini dapat menjadi
pelajaran bagi anggota PWP untuk memperkuat ketakwaan
dan mengasah kesabaran serta keikhlasan dalam menjalani
kehidupan.•ADITYO

Kalau sudah begini, kata ‘I hate Monday’

yang dapat dilakukan untuk mengawali hari kerja
Anda menyenangkan, seperti dilansir oleh Savvy
Sugar.
1. Lakukan Hal Produktif Saat Weekend.

Jika Anda terbiasa melakukan hibernasi saat
weekend, mulai sekarang cobalah untuk
mengubah kebiasaan tersebut. Biasakan untuk

melakukan hal-hal produktif. Melakukan hal
produktif bukan berarti tidak bisa santai. Anda
bisa merencanakan weekend untuk melakukan
aktivitas ringan. Misalnya, olahraga bersama
keluarga.
Dengan menerapkan cara ini, dijamin Anda
akan bersemangat untuk menghadapi hari senin
dan kembali bekerja dengan penuh semangat.
2. Kurangi Pekerjaan di Hari Senin. Jika

Anda memiliki banyak pekerjaan yang harus

diselesaikan, kerjakanlah sebagiannya di hari
Jumat. Sehingga pada hari Seninnya nanti, Anda
bisa jadi lebih sedikit rileks dan tidak terburu-buru
dalam bekerja. Usahakanlah untuk tidak memberi
terlalu banyak beban berat di hari Senin. Hal
tersebut untuk menghindari perasaan malas.
3. Membuat Rencana ke Depan. Ambillah

sedikit waktu untuk membuat rencana aktivitas

Anda selama seminggu ke depan. Prioritaskanlah
tugas Anda yang lebih penting yang harus segera
diselesaikan. Pastikan juga Anda menjadwalkan
waktu untuk memanjakan diri sendiri. Dengan
melihat apa yang akan dihadapi pada awal
minggu ini dapat membantu Anda untuk lebih
bersemangat.
4. Jangan Mengeluh. Tak sedikit orang

sering mengeluh untuk menghadapi kenyataan
bahwa “Tomorrow is Monday.” Kenyataannya,
mengeluh tidak akan memberi perubahan
apapun. Untuk mengatasinya, usahakanlah untuk
menyemangati diri sendiri dan orang-orang yang

berada di sekeliling Anda. Berpikirlah tentang
hal-hal positif yang kemungkinan akan terjadi di
kantor.•www.wolipop.detik.com

Bogor - Persatuan Wanita Patra (PWP) Bidang Sosial
Budaya Seksi Kerohanian Kristen menyelenggarakan
Retreat dengan tema “Menghadirkan Shalom Allah,
ditengah proses demoksrasi bangsa” (1 Petrus 3 : 8-12).
Acara tersebut diadakan di Bogor, 10 September 2014.
Dalam khutbahnya Pendeta Marisi Simanjuntak
memberikan penjelasan mengenai, istilah Ibrani untuk
damai sejahtera Allah ialah shalom. Kata ini bukan sekedar
ketiadaan perang dan pertentangan. Makna dasar shalom
adalah keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan dan
keberhasilan di segala bidang kehidupan.
Rini Hari Karyuliarto selaku pendamping seksi kerohanian
Kristen beserta anggota PWP lainnya mengikuti kegiatan

Foto : WAHYU

dilakukan. Untuk mengatasinya, simaklah tips

PWP Adakan Retreat untuk Anggotanya

tersebut dengan khidmat.
Acara diakhiri dengan pembagian hadiah dengan games
yang menghibur.•WAHYU

PWP Dit. PIMR Mengadakan Bakti Sosial
di Panti YPLB Nusantara

DEPOK - Persatuan Wanita Patra (PWP) Tingkat Pusat
Direktorat PIMR yang diketuai oleh Neni Alam Yusuf meng
adakan bakti sosial ke Yayasan Pendidikan Luar Biasa
(YPLB) “Nusantara” Sekolah Ber-Asrama (Boarding School)
Bagian B.C.D (Tunarunggu, Tunagrahita, Tunadaksa) Hiper
Aktif, Down Syndrom, Autis, Epilepsi, Cerebral Palsy, Yatim
Piatu Usia Dini sampai dengan Usia Lanjut, di Depok, pada
(15/9). Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Ketua Umum
PWP Tingkat Pusat Kania Afdal Bahaudin.
Bekerja sama dengan CSR Pertamina, PWP memberikan
satu set print kaos DTG, tiga buah laptop, satu buah HD/
Memori external, satu set alat music drum, satu set
soundsystem BMB, dua buah gitar, lima buah pianika, satu
set perlengkapan badminton dan empat pasang sepatu

Foto : WAHYU

dengan semangat untuk beraktivitas jadi sulit

badminton. Bantuan diserahkan oleh Neni Alam Yusuf
kepada pengurus panti YPLB Nusantara Sujono.•WNR

YPKP Menggelar Pelatihan Fotografi

JAKARTA - Program Bina Lingkungan Yayasan Pendidikan dan Keterampilan
Patra (YPKP) bekerja sama dengan PKBL Pertamina, menggelar pelatihan
fotografi bagi anak panti asuhan dan pondok pesantren, di ruang pengembangan
keperibadian Gedung YPKP, Simprug, (4/9).
Kegiatan ini diikuti oleh 8 panti asuhan dan pesantren di Jabodetabek,
yang dipilih oleh 8 direktorat yang ada di Pertamina. Pada kesempatan tersebut
setiap panti asuhan dan pondok pesantren menerima bantuan sebagai modal
usaha yaitu Kamera Nikon D-SLR D 3200, laptop dan flashdisk yang diberikan
secara simbolis oleh Andry W Manumayoso selalu Wakil Ketua YPKP kepada
perwakilan panti.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua PWP Dit Pemasaran dan Niaga Frida
Hanung Budya sekalu pendamping YPKP dan Ketua PWP Dit Hulu Dwi
Muhammad Husen.•WNR

Foto : WAHYU

sudah tak asing lagi terlontar. Melewati hari
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Wakil Menteri ESDM Kunjungi Stand Pertamina

Foto : PRIYO

JAKARTA – Wakil menteri ESDM Susilo Siswoutomo (kedua dari kanan) berbincang dengan Plt. Direktur Utama
Pertamina Muhamad Husen (kiri) didampingi oleh Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo (kanan) dan VP
Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir( kedua dari kiri) saat berkunjung ke stand Pertamina di kantor
Kementerian ESDM, Jakarta pada Kamis (2/10). Acara ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Pertambangan
dan Energi ke-69.•PRIYO

Foto : PRIYO

Kapten Brahma Adeyanto Terima Penghargaan
Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Madya
JAKARTA - Kapten Brahma Adeyanto menerima penghargaan “Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral Madya”
yang diberikan langsung oleh Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada hari
Kamis (2/10). Pemberian penghargaan ini merupakan rangkaian acara memperingati Hari Pertambangan dan Energi ke69 Tahun 2014 yang mengangkat tema “ Dengan semangat hari jadi pertambangan dan energi kita wujudkan ketahanan
dan kemandiriian energi nasional untuk kesejahteraan rakyat”. Turut hadir dalam peringatan tersebut Plt. Direktur Utama
Muhamad Husen, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, dan Corporate Secretary Pertamina Nursatyo
Argo.•PRIYO

Mahasiswa S2 Singapore Management University Kunjungi Pertamina

Foto :WAHYU

JAKARTA – Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi akademik, mahasiswa program S2 Lee Kong Chian School of
Business, Singapore Management University melakukan kunjungan studi banding ke PT Pertamina (Persero). Rombongan
mahasiswa yang didampingi oleh Senior Assosaite Director Office of Post Graduate Profesional Programe Mr.Venkat
Aramanan S N disambut oleh VP Corporate Communication Pertamina,Ali Mundakir. Dalam kunjungan tersebut, Ali
Mundakir memaparkan perihal Pertamina sebagai Powerhouse Indonesia, strategi yang dilakukan oleh Pertamina guna
mencapai visi misinya menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia.•IRLI

Talkshow Energi untuk Negeri di Univesitas Muslim Indonesia

Foto : PRIYO

MAKASAR – Ratusan Mahasiswa menghadiri Talkshow “ENERGI UNTUK NEGERI” yang digelar di aula Al- Jibra, Universitas
Muslim Indonesia, Makasar pada Rabu (17/9). Talkshow yang diadakan pada hari ke-3 Pertamina Goes To Campus 2014
2014 ini mengundang Efendi Gazali, Darmawan Prasodjo, Dr. Hendri Saparini dan Noviandri sebagai nara sumber pada acara
tersebut. Di sela-sela acara GM MOR VII Budi Setio Hartono memberikan bantuan dari Pertamina senilai Rp 50 juta untuk
kendaraan kampus UMI yang diterima langsung oleh Rektor UMI Prof. Dr. Hj. Masrurah Mochtar.•PRIYO

PGEBC Serahkan Bantuan kepada Anak Yatim

Foto : PGE

BANTEN – Ketua Pertamina Geothermal Energy Bikers Club (PGEBC) R.J.G.Arie Ekananda A.Ak. menyerahkan secara
simbolis bantuan kepada Pengurus Yayasan Panti Asuhan Amanah di Kampung Mugi Rahayu, Kabupaten Pandeglang,
Banten (20/9). Bantuan ini merupakan wujud kepedulian sosial PGEBC saat melaksanakan touring ke Pantai Carita Banten.
“Selain touring bersama bikers PGE, kami juga melaksanakan bakti sosial di tempat yang kami kunjungi. Mudah-mudahan
apa yang telah kami sumbangkan bermanfaat bagi mereka,” ujar Arie. PGEBC merupakan komunitas bikers di lingkungan
Pertamina Geothermal Energy yang saat ini beranggotakan hampir 100 orang.•PGE
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M & T Internal Audit JBB & JBT Manager
Internal Audit

Foto : OKI

Foto : OKI

Foto : OKI

Foto : OKI

syarif hamdoen

Refinery Internal Audit RU V & VII
Manager
Internal Audit

syafriansyah

Refinery Internal Audit RU II Manager
Internal Audit

indar syah putra

Refinery Internal Audit Manager
Internal Audit

harry mulia
Kepala SPI
PT PDSI

yaya hudaya
APQA Manager
Internal Audit

HUT Pertama PT Pertamina Lubricants :
Sederhana namun Meriah
JAKARTA - Ulang Tahun
pertama PT Pertamina
Lubricants yang jatuh pada
23 September 2014 lalu
dirayakan dengan sederhana
namun meriah. Berbagai
acara dilaksanakan secara
spontan, seperti Lomba
Kostum (dengan kategori
Tercantik, Terunik, Terlucu),
Lomba Testimony ucapan
selamat ulangtahun yang
direkam video (baik per
orangan maupun kelompok),
Lomba Joget, dan Lomba
Menghias Kue, ikut mewarnai
kemeriahan yang dipusatkan
di aula lantai 7 Gedung Oil
Centre tersebut.
Rangkaian acara sendiri
sudah dimulai beberapa hari
sebelumnya. Yakni merekam
testimoni ucapan selamat
ulang tahun, disamping
itu juga membagi-bagikan
kue kepada semua pekerja
maupun karyawan di lantai
5, 6, dan 7 - termasuk para

driver dan keamanan - disertai
nomor undian untuk door
prize. Selain itu juga diadakan
Lomba Desain Logo “1 Ta
hun Pertamina Lubricants”
untuk karyawan di seluruh
Indonesia.
Sedangkan puncak acara
ditandai dengan pemotongan
tumpeng oleh Direktur Utama
PT Pertamina Lubricants,
Supriyanto DH, yang dibe
rikan kepada Sujiah, dari
bagian dapur - yang dianggap
sebagai karyawan tertua
dan tetap setia melayani
seluruh karyawan. Dilanjutkan
dengan peyerahan potongan
tumpeng kedua oleh Direktur
Operasi, Andria Nusa kepada
Sumar, petugas keamanan
yang juga partnernya bermain
bulutangkis. Selanjutnya
D i re k t u r K e u a n g a n N a 
suhi Hidayat menyerahkan
potongan tumpeng kepada
Aniek Listyani - Corporate
Secretary, selaku Ketua

Foto : PT PERTAMINA LUBRICANTS

teuku umar usaman
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Direktur Utama PT Pertamina Lubricants, Supriyanto DH menyerahkan potongan
tumpeng pertama kepada Sujiah dari bagian dapur yang dianggap sebagai
karyawan tertua dan tetap setia melayani seluruh karyawan.

Panitia - yang dianggap
sukses menyelenggarakan
perayaan HUT tersebut.
Perayaan ini tidak di
hadiri oleh Direktur Sales
& Marketing Rifky Effendi
Hardijanto, yang sedang
berada di luar negeri untuk
urusan Dinas.
Dalam sambutannya,
Direktur Utama PT Pertamina
Lubricants mengatakan bah
wa seluruh insan PT Per

tamina Lubricants harus
bekerja lebih giat lagi, agar
target yang telah dicanangkan
bisa tercapai.
“Semoga ke depannya
kinerja PT Pertamina Lub
ricants meningkat pesat,”
papar Supriyanto DH.
Acara diakhiri den gan
makan bersama, pen gu
muman pemenang aneka
lomb
 a dan pengundian
doorprize.•BmW

PEPC Peringati HUT ke-9

JAKARTA - Dalam rangka
memperingati ulang tahun
ke-9 PT. PEPC, serangkaian
acara telah digelar di Kantor
Pusat PEPC Jakarta. Dimulai
sejak Agustus hingga
September seluruh insan
PEPC aktif berpartisipasi
memeriahkan perlombaan
yang digelar oleh panitia.
Adapun jenis perlombaan
yang digelar mulai dari lomba
permainan, olah raga hingga
seni mampu memunculkan
prestasi gemilang peserta.
Puncak acara peringatan
ulang tahun PEPC dihelat
di lantai 1 Patra Jasa Tower
pada Jumat, 19 September
2014 malam. Dengan mengu

sung tema dan nuansa zaman
doeloe seluruh hadirin yang
hadir pun mengenakan bu
sana serta atribut masa
‘jadoel’.
Suasana jadoel ini se
makin menambah kemeriahan
dan keakraban peringatan
kali ini. Hal ini terlihat dari
ekspresi para peserta
yang merayakanya dengan
ceria dan antusias. Dalam
pidatonya, Direktur Utama
PEPC, Amril T. Mandailing
berpesan pada seluruh
kary awan PEPC perlunya
mem iliki kesadaran akan
susahnya zaman dulu.
Diharapkan dengan mem
bawa suasana ke zam an

Direktur Utama PEPC Amril T. Mandailing pada puncak acara HUT ke-9 PEPC.

dulu karyawan bisa mera
sakan serta memahami ke
terbatasan dan susahnya
zam an dahulu. Termasuk
sus ahnya mencari minyak
pada kala itu. Sehingga, di

Foto : PEPC

Foto : OKI

POSISI

Foto : OKI
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era sarat teknologi saat ini,
karyawan diharapkan memiliki
semangat tinggi untuk bekerja
keras demi tercapainya tar
get produksi yang telah di
tetapkan.•PEPC

PEP Limau Field Latih Kelompok Tani Budidaya Air Tawar
PRABUMULIH – Potensi daerah menjadi salah satu dasar
pengembangan masyarakat di sekitar operasi. Sebanyak 7
Kelompok Tani yang ada di 4 desa di wilayah PT Pertamina
EP Asset 2 Field Limau diajak mengikuti pelatihan budidaya air
tawar yang diadakan perusahaan tersebut di kolam ikan yang
berada di Komplek Perkantorannya, pada (26/8).
“Pelatihan ini bertujuan agar para kelompok tani ini nantinya
bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat di desanya masingmasing dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar
wilayah mereka.” ujar Limau Legal & Relation Asst. Man. Setyo
Puji Hartono

Setyo menambahkan bahwa pelatihan budidaya lele memiliki
alasan khusus. “Budidaya ikan air tawar yang kita ajarkan yaitu
budidaya lele, karena budidayanya tidak terlalu sulit dan cepat
panen,” ujarnya.
Kelompok tani yang mengikuti pelatihan tersebut ini berasal
dari Desa Tanjung Menang, Desa Jemenang, Desa Simpang
Tanjung, dan Desa Tanjung Terang.
Setyo menjelaskan, tujuan akhir pelatihan untuk memacu
kemandirian para kelompok tani yang ada di desa yang berada
di wilayah operasi dan produksi PT Pertamina EP Asset 2 Field
Limau. “Setidaknya bisa memacu kemandirian kelompok tani di

desa binaan kita, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
para anggota kelompok tani ini,” harapnya.
Usai pelatihan ini sendiri, para kelompok tani ini akan
diberikan bantuan alat pemijah bibit ikan dan bantuan bibit ikan
sebanyak 1.000 masing-masing kelompok. “Para kelompok
tani ini, hanya menyediakan kolam untuk pembudidayaan ikan.
Sedangkan, bibit dan alat pemijah sudah kita bantu,” jelasnya.
Pelatihan yang dilaksanakan tersebut menghadirkan
narasumber dari Palembang Harry Agus Wibowo. Dalam
kesempatan itu, Harry memberikan materi mulai dari pembibitan,
penyiapan kolam, pembudidayaan hingga panen.•Rusy
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Jakarta – Sambut hari jadinya ke-9, Per
tamina EP pamerkan puluhan foto dan kar
ya-karya CSR unggulan dalam acara yang
berjudul “Sinergi untuk Indonesia”, di Lobby
Podium Menara Standard Chartered, Jakarta
pada 8-12 September 2014.
Sekitar 50 karya foto yang bertemakan
sinergi dipamerkan, dengan membirai
berbagai kegiatan produksi dan program CSR
PEP. Di situ tergambar bagaimana hubungan
baik (sinergi) antara Pertamina EP dan daerah
sekitar operasi terjalin.
Pameran dibuka oleh Exploration & New
Discovery Project Director Pertamina EP,
Doddy Priambodo, pada Senin, (8/9). Hadir
juga dalam acara tersebut Finance & Business
Support Director Pertamina EP, Lukitaningsih.
Karya-karya yang dipamerkan cukup
menyedot perhatian pengunjung yang ada.
Hal ini dikarenakan keragaman karakter
karya yang dimiliki masing-masing pewarta.
Foto-foto tersebut merupakan hasil jepretan
para pekerja, juga para jurnalis foto yang
berkesempatan terbang ke daerah operasi
PEP, seperti pewarta foto kawakan sekelas
Arbain Rambey.
Tak hanya itu, workshop fotografi juga
digelar di sela-sela pameran dengan pembicara
Yulianus Landung, fotografer profesional, yang
siap berbagi ilmu dan pengalamannya kepada
para pengujung. Dalam pemaparannya,
Landung menyampaikan bahwa dunia fo
tografi tidak terlepas dari kehidupan masya
rakat sekitar operasi. Terkait pameran ini,
ia mengungkapkan apresiasinya kepada
PEP. Menurutnya pameran ini memberikan
penegtahuan kepada masyarakat tentang apa
saja yang bisa dilakukan industri (PEP, red),
dalam memberikan manfaat bagi masyarakat
sekitar.
Lebih dari itu, dalam kesempatan yang
sama sebanyak 20 stand produk mitra binaan
dan CSR dipamerkan. Di sana kita bisa me
lihat dan memegang langsung bagaimana
potensi binaan CSR PEP sangat besar. Be
gitu juga sebaliknya, bagaimana peran PEP
dalam menebar manfaat guna peningkatan
kehidupan masyarakat yang lebih baik di dae
rah operasi.•SAHRUL

Urip, Blok Cepu yang terletak
di Bojonegoro, Jawa Timur,
yang telah mencapai lebih
dari 90 persen hingga minggu
ketiga September 2014.
Menara tambat ialah
serangkaian konstruksi baja
dalam proyek konstruksi
EPC-3 Proyek Banyu Urip
yang menjadi bagian dari
infrastruktur pengiriman
minyak lepas pantai FSO
Gagak Rimang yang telah
diresmikan sebelumnya, akan
ditambatkan pada struktur
menara yang tertanam di
dasar laut. Dengan desain
yang sedemikian rupa
memungkinkan kapal dapat
bergerak mengikuti arah angin,
ombak dan arus laut tanpa
mengganggu aliran minyak
dari pipa pengisian.
D i re k t u r O p e r a s i P T.
Pertamina EP Cepu RP.
Yudantoro mengapresiasi
rampungnya mooring tower
ini, dikarenakan mooring
tower atau menara tambat
merupakan alat yang penting
bagi keberlangsungan

Peresmian fasilitas mooring tower Proyek pengembangan Lapangan Banyu Urip.

produksi Migas di Banyu Urip.
Diharapkan dengan selesainya
menara tambat dan segera
s a m p a i d i Tu b a n d a p a t
mendorong EPC-1 untuk bisa
segera selesai.
Deputi Pengendalian
Operasi SKK Migas Muliawan
mengatakan penyelesaian
menara tambat ini akan men
dukung peningkatan produksi
dari Lapangan Banyu Urip
yang akan menjadi tulang
punggung pencapaian target
produksi minyak dalam APBN
Tahun 2015 sebesar 845.000
barel per hari. “Karena begitu

Foto : PEPC

Birai Sinergi dari
Tulang Punggung Negeri

BANTEN - Proyek pengem
bangan Lapangan Banyu Urip
telah mengalami kemajuan
yang signifikan. Kemajuan
tersebut ialah selesainya
fasilitas mooring tower atau
menara tambat, yang pada
Jumat, 19 September 2014
d i re s m i k a n o l e h D e p u t i
Pengendalian Operasi Satuan
Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi (SKK Migas),
Muliawan. Bertempat di
areal Sumuranja, PuloAmpel,
Serang, Banten, peresmian
konstruksi menara tambat
tersebut juga dihadiri oleh
Direktur Operasi PT. Pertamina
EP Cepu, RP. Yudantoro,
Project Executive Mobil Cepu
Ltd., Dan Wieczyinski dan
Ketua Badan Kerjasama PI
Blok Cepu, Hadi Ismoyo, serta
perwakilan dari Pertamina
Hulu.
Menara tambat ini akan
d i k i r i m k e Tu b a n , J a w a
T imur untuk melengkapi
perkembangan proyek minyak
dan gas bumi (migas) Banyu

penting dan strategisnya
Proyek Pengembangan La
pangan Banyu Urip ini bagi
sektor hulu migas khususnya,
dan bagi bangsa Indonesia
umumnya, maka diharapkan
semua pihak para pemangku
kepentingan dapat mendukung
penuh agar proyek berjalan
sesuai rencana,” katanya.
Dengan kapasitas produksi
saat ini sebesar 30,000
barel per hari, produksi dari
Lapangan Banyu Urip akan
terus naik bertahap hingga
mencapai puncak 165,000
barel per hari pada 2015.• pepc

FSO Gagak Rimang Diresmikan
SINGAPURA – Perkembangan
proyek eksploitasi minyak
dan gas bumi (migas) Ba
nyu Urip, Blok Cepu yang
terletak di Bojonegoro, Jawa
Timur, hingga minggu ketiga
Agustus 2014 telah mencapai
90 persen. Perkembangan
terbaru dari proyek ini adalah
telah diresmikannya fasilitas
floating storage and offloading
(FSO) oleh Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM)
Jero Wacik di Galangan Kapal
Sembawang, Singapura,
Selasa (19/8) yang lalu.
Selain Mentri ESDM,
acara peresmian ini juga
dihadiri oleh Pelaksana Tugas
Kepala Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi
(SKK Migas), J. Widjonarko,
Duta Besar Republik Indonesia
untuk Singapura, Andri Hadi,
Komisaris Utama PT Pertamina
(Persero), Sugiharto, Direktur
Utama PT Pertamina EP
Cepu (PEPC), Amril Thaib
Mandailing, Vice President
ExxonMobil Development
Company, Raymond Jones,

Bupati Bojonegoro, Suyoto
dan Bupati Tuban, Fathul
Huda. “SKK Migas berharap,
setiap perkembangan yang
terjadi di lapangan Banyu
Urip akan membuat lapangan
Banyu Urip dapat berproduksi
secara penuh sebesar 165 ribu
barrel per hari pada Maret 2015
mendatang,” kata Widjonarko
mengutarakan harapan.
Saat ini, produksi lapangan
Banyu Urip sebesar 30 ribu
bopd dan akan terus dinaikan
10 ribu barel per hari yang
berasal dari tambahan fasilitas
produksi awal per awal Sep
tember 2014. “Produksi
akan naik bertahap hingga
mencapai puncak produksi
sebesar 165.000 barel per
hari,” lanjut Widjonarko. Maka
untuk bisa menampung hasil
produksi lapangan Banyu Urip,
kapal tanker berjenis very
large crude carrier (VLCC)
dikonversi menjadi Kapal
Fasilitas Penyimpanan dan
Alir-Muat Terapung atau yang
disebut sebagai EPC-4. Proyek
konversi senilai USS 298 juta
ini memiliki daya tampung 1,7

Foto : DIT. HULU

Foto : SAHRUL

Peresmian Menara Tambat Lapangan
Minyak Banyu Urip

FSO Gagak Rimang sedang lego jangkar dengan anggunnya di Galangan Kapal
Sembawang, Singapura.

juta barrel, yang dikerjakan
oleh PT. Scorpa Pranedya yang
bermitra dengan Sembawang
Shipyard di Singapura. Kapal
FSO tersebut diberi nama
Gagak Rimang dan berbendera
Indonesia.
Fasilitas terapung yang
ditambatkan 23 km di lepas
pantai Utara Tuban pada
kedalaman laut 33 meter
secara permanen ini dapat
berputar 360 derajat disekitar
menara tambat karena pada
menara tambat terpasang
swivel yang dilengkapi dengan
flexible jumper hoses guna
mengalirkan minyak dari swivel
menuju fasilitas penyimpanan
terapung tersebut. Dengan
menggunakan floating

offloading hoses, fasilitas
penyimpanan terapung dapat
mengalirkan minyak ke dua
export tankers sekaligus
yang ditambatkan pada FSO
Gagak Rimang tersebut. “Jadi
kalau Pertamina maupun
ExxonMobil selaku mitra kita
mengambil entitlement-nya
dalam waktu yang bersamaan,
hal ini bisa dilakukan,” jelas
Amril di kantornya.
Gagak Rimang, adalah
nama seekor kuda milik Adipati
Arya Jipang, yang pada abad
ke-16 kekuasaannya meliputi
wilayah yang kini adalah Cepu,
Blora, Bojonegoro dan Tuban.
Nama Gagak Rimang dipilih
karena melambangkan ke
kuatan dan keandalan.•DIT. HULU
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Bandung - Fungsi Reliability-Kantor Pusat bekerja
sama dengan Pertamina Corporate University (PCU)
menyelenggarakan classroom Program Planner
Academy (batch-I) untuk Direktorat Pengolahan.
Pada pembukaan classroom, VP Reliability Irwan
menyampaikan program ini merupakan upaya
untuk menghasilkan planner atau perencana
khususnya pada bidang maintenance yang nantinya
akan mendukung visi dan misi perusahaan dalam
menjalankan rantai proses bisnis perusahaan
secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu,
program ini juga dilaksanakan untuk memenuhi
pencapaian brick PPS Direktorat Pengolahan
pada pilar “Reliability and Maintenance” untuk
meningkatkan kompetensi pekerja menjadi
maintenance planner yang andal.
Kegiatan classroom ini dilaksanakan di
Patrajasa Hotel Bandung mulai 1 September s/d
13 September 2014, yang diikuti oleh 27 peserta
dari seluruh Refinery Unit. Jumlah materi yang
disampaikan selama pelaksanaan classroom
adalah 95 materi yang disampaikan oleh instruktur
yang telah berpengalaman dan sebagian besar
merupakan senior planner , section head planning
dan manajer teknik dari Refinery Unit. Selain
modul teknis perencanaan, untuk memberikan
pemahaman tentang tata kelola perusahaan yang
baik dan bersih dari KKN para peserta juga dibekali
dengan materi yang berhubungan dengan GCG,
Hukum Kontrak serta Reward & Consequences.
Setelah mengikuti classroom para peserta
diwajibkan mengikuti assignment selama ±11
minggu di Unit asal peserta. Selama masa
assignment tersebut peserta akan dibimbing oleh
Man. MPS atau Man. TA untuk menyelesaikan
2 tugas perencanaan yang diambil dari RKA
2015. Direncanakan pada 15-16 Desember
2014 para peserta akan mempresentasikan hasil
assignmentnya di hadapan penguji, selanjutnya
pada 17 Desember 2014 akan dilakukan yudisium
program Planner Academy (batch-I) tahun 2014
di Jakarta.•MR-KP

Foto : RU III

seluruh kantong darah
yang berhasil dikumpulkan
dalam kegiatan donor darah
akan dipergunakan untuk

keperluan RS Pertamedika
Plaju dan sisanya disum
bangkan ke PMI kota Pa
lembang.•RU III

Presiden Direktur Pertamina
Hulu Energi I. Tenny Wibowo,
Presiden Direktur PDSI Farid
Budiono, Vice President
U p s t r e a m Te c h n o l o g y
Center/UTC Sigit Rahardjo
selaku penanggung jawab
penyelenggaraan, dan 147
peserta baik utusan dari APH
maupun undangan lainnya.
Perhelatan dimaksud,
juga diramaikan oleh ke
hadiran beberapa booth yang
menampilkan keunggalan
dalam bidang pengeboran
serta teknologi pendukung
khususnya, maupun profil dan

reputasi perusahaan pada
umumnya.
Beberapa booth itu adalah
dari PT. Petamina(Persero),
PDSI, UTC, Navita Origo,
Te n a r i s , I k o n S c i e n c e ,
Halliburton, National Oilwell
Varco (NOV), Tridaya Esa
Pakarti, Geoservices, dan
Schlumberger. Selain itu,
diselenggarakan juga lomba
presentasi poster tentang
success story drilling APH
yang mencakup berbagai
sisi keunggulan operasi
mulai dari subsurface sampai
production facility.•DIT. HULU

Pertamina Berkontribusi dalam MP3EI

Healthy Lifestlye Melalui Aksi Donor Darah
PLAJU – RU III melalui
Medical Area Sumbagsel
dan RS Pertamedika Plaju
kembali menyelenggarakan
kegiatan donor darah,
Rabu (10/9). Sebanyak
330 pekerja dan mitra kerja
RU III berpartisipasi dalam
kegiatan yang digelar di
RS Pertamedika Plaju ini.
Kegiatan ini dibuka oleh dr.
Retnowati, Medical Area
Sumbagsel Manager.
dr. Retno menjelaskan

Gunung Sarjono Hadi, Senior Vice President (SVP) Upstream Development and
Technology membuka acara Drilling Technology Forum 2014.

JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) turut berpartisipasi
dalam pameran Masterplan
Percepatan Perluasan Pem
bangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) yang dilaksanakan
oleh Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian pada
3-5 September 2014 di Ja
karta Convention Center
untuk menyambut ulang
tahun ke-3 MP3EI yang
bertajuk ‘Suara Masa Depan’.
Kehadiran Pertamina
dalam ajang tersebut
sebagai wujud dari kontribusi
yang telah dilakukan oleh
Pertamina dalam kemajuan
percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi
Indonesia 2011-2025.
Gelaran MP3EI yang ditutup
oleh President Rep ublik
Indonesia, Susilo Bambang
Yudhoyono di JCC, Jumat
(5/9).
Acara penutupan juga
dihadiri Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian
Chairul Tanjung semua jajaran
Menteri Kabinet Indonesia
Bersatu (KIB) Jilid II. Selain itu,

Foto : KUNTORO

Planner Academy
untuk Hasilkan
Perencana Profesional

tingkat pengurasan dalam
sumur-sumur lama. “Bila tidak
melakukan pengeboran, kita
tidak akan mampu meng
hasilkan produksi minyak
dan gas serta mengetahui
berapa banyak potensi ca
dangan yang kita miliki,” tegas
Gunung.
Agenda rutin dua tahunan
ini bertujuan memberikan
rekomendasi solusi perbaikan
pada sistem drilling, baik tek_
nologi maupun strategi untuk
mengakselerasi pencapaian
aspirasi Persero. Sebanyak 35
makalah terkait keberhasilan
aplikasi teknologi pengeboran
yang selama ini diterapkan
oleh para drilling engineer, di
berbagai lokasi operasi anak
perusahaan bidang hulu (APH)
telah dipresentasikan dalam
forum tersebut yang nantinya
diberikan penghargaan bagi
presentasi makalah terbaik.
Acara tersebut, selain
dihadiri oleh SVP Usptream
Development and Technology,
hadir juga Presiden Direktur
Pertamina EP Ardiansyah,

Yogyakarta – Ujung
tomb ak kegiatan bisnis
minyak dan gas (migas)
terletak pada drilling activity
dan menjadi talak ukur
keberhasilan Pertamina
menjadi Asian Champion
Oil Company dengan
produksi 2,2 juta BOEPD
pada 2025. Dalam upaya
mendukung peningkatan
k i n e r j a d r i l l i n g a c t i v i t y,
Usptream Technology Center
(UTC) menyelenggarakan
DrillingTechnology Forum
2014 bertemakan Effective
Drilling Solution Bangkitkan
Energi Negeri di Yogyakarta
pada 16-19/9 lalu. “Dengan
adanya forum seperti ini,
Non Productive Time (NPT)
dapat berkurang sehingga
mempercepat siklus bisnis
upstream pada aktivitas
drilling, aktivitas development,
dan aktivitas eksplorasi
sampai produksi,” ungkap
Gunung Sarjono Hadi, Se
nior Vice President (SVP)
Upstream Development and
Technology saat membuka
acara tersebut.
Lebih lanjut Gunung
mengatakan bahwa sudah
cukup lama Persero tidak
mend apatkan cadangan
yang besar, karena itu seluruh
jajajaran perusahaan dituntut
untuk bekerja lebih keras
dan kreatif lagi terutama da
lam mencari terobosan dan
inovasi bidang teknologi
drilling sebagai ujung tombak
kesuksesan kinerja Direktorat
Hulu. Sebab, salah satu
upay a mempertahankan
decline rate yang jitu adalah
lewat kesuksesan aktivitas
pengeboran lokasi baru,
di samping menggenjot
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Drilling Technology Forum 2014 :
Mencari Solusi Menjawab Aspirasi
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Foto : DIT. PENGOLAH

Tahun L, 6 Oktober 2014

Stand Pertamina di MP3EI dikunjungi mahasiswa UI.

turut hadir Presiden RI terpilih
Joko Widodo (Jokowi).
Dalam sambutannya SBY
mengucapkan terima kasih
dan penghargaan setinggitingginya, pada para pihak
yang mendukung proyek
MP3EI. Menurutnya, berkat
pihak-pihak ini maka MP3EI
dapat terlaksana.
Sementara Menteri Koor
dinator Bidang Perekonomian
Chairul Tanjung mengatakan,
sejak digulirkan pada 2011
hingga Agustus 2014,
investasi pada MP3EI men
capai Rp 863,5 triliun untuk
membangun 383 proyek.
SBY pun mengapresiasi

upaya tersebut. “Apa yang
disampaikan Menko Pere
konomian patut disyukuri
karena telah mencapai hasil
yang nyata,” ujarnya.
Menurut SBY, master plan
sedikit demi sedikit dapat
kita laksanakan dengan
berhasil dalam komposisi
pembiayaan sekitar 45
persen berasal dari swasta
,25 persen dari BUMN,15
persen dari Negara dan
sisanya dari lain lian.
“Komposisi pembiayaan
tersebut sangat tepat dan
sesuai dengan kaidah-kaidah
pembangunan ekonomi di
Indonesia,” jelas SBY.•Irli
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JX Nippon Oil & Energy Corp Sambangi
Pertamina Diskusikan Pengembangan Kilang

Group Manager JX
Nippon Overseas Technical
Planning Group Technical
& Engineering Service
Dept, Mr. Yoshifumi Morita
\menjelaskan, pihaknya
tengah mempelajari kondisi
bisnis di Indonesia apakah
dapat membangun kilang
dan jaringan penjualan bahan
bakar di tanah air.
Pertamina sebagai
perusahaan migas terbesar di
Indonesia menjadi perhatian
pihak JX Nippon Oil & Energy
Corp untuk berdiskusi
mengetahui secara langsung
mengenai gambaran bisnis
kilang di Pertamina, konsep
project, ruang lingkup studi
UOP yang dijalankan oleh
Pertamina saat ini.

Dari pertemuan tersebut,
pihak Pertamina memaparkan
Refinery Unit yang dimiliki oleh
Pertamina dan kapasitas yang
dimiliki oleh masing-masing
Refinery tersebut.
Dalam rangka pengem
bangan kilang dan modernisasi
kilang, Pertamina melakukan
kesepakatan dengan UOP
LLC, mengenai pelaksanaan
Bankable Feasibility Study
untuk Rencana Induk Pe
ngembangan Kilang Pertamina
(Refinery Development
Master Plan/RDMP). Dengan
RDMP ini diharapkan dapat
meningkatkan ketahanan
energi nasional dan mengu
rangi ketergantungan In
donesia dari impor.•Irli

SUNGAI GERONG – Sebagai salah
Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang
dilindungi negara dan pemasok utama
ketahanan energi di wilayah Sumbagsel,
RU III terus berupaya menjalin kerja sama
dan koordinasi dengan stakeholders.
Salah satunya ditunjukkan melalui acara
Sosialisasi Kilang Musi Sebagai Objek Vital
Nasional yang merangkul unsur Muspika,
tokoh masyarakat dan pemuda di wilayah
Ring I Pertamina meliputi Kecamatan Plaju
dan Banyuasin I.
Bertempat di Gedung Arjuna, HSE
TC Sungai Gerong (28/8), sosialiasi
dibuka oleh Senior Manager Operation
& Manufacturing (SMOM) RU III, Dadi
Sugiana. Acara dihadiri 75 stakeholders
yang terdiri dari Camat Plaju, Camat
Banyuasin I, Kapolsek Plaju, Kapolsek
Mariana, Danramil Plaju dan Daramil
Mariana serta perwakilan Kelurahan
Sungai Lais, Polsek Plaju, Polsek Mariana,
Koramil Plaju, Koramil Mariana, serta
tokoh pemuda dan masyarakat.
Dadi Sugiana menjelaskan, sosialisasi
ini merupakan salah bentuk media

Foto : EGHA

RU III Rangkul Muspika Lindungi Obvitnas

Foto : KUNTORO

JAKARTA - Perusahaan
kilang minyak terbesar di
Jepang, JX Nippon Oil &
Energy Corp melakukan kun
jungan kerja ke PT Pertamina
(Persero). Kunjungan yang
terdiri dari jajaran manager
Business Development Dept.
South East Asia dan jajaran
manager Overseas Technical
Planning Group Technical
& Engineering Service Dept
tersebut dis ambut oleh
SVP Business Development
Pertamina, Iriawan Yulianto
didampingi tim manajemen
Direktorat Pengolahan
Pertamina.
Pertemuan yang berlang
sung di Executive Lounge
Kantor Pusat Pertamina, pada
(22/9), sebagai bagian dari
upaya JX Nippon yang kini
membangun sejumlah tempat
penyulingan minyak Oil &
Energy Corp di Indonesia.
Pihaknya menilai Indonesia
dan Vietnam sebagai dua
negara dengan lokasi investasi
paling menjanjikan lantaran
proyeksi pertumbuhan eko
nominya yang pesat.
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komunikasi RU III dalam berkoordinasi dengan
stakeholders. Koordinasi ini dibutuhkan agar
penanggulangan gangguan keamanan
Obvitnas dapat dilakukan secara cepat
dan efektif sehingga mampu memperkecil
dampak keamanan yang ditimbulkannya.
“Kami merangkul seluruh stakeholders karena
proses bisnis yang kondusif tidak akan
tercipta tanpa kerja sama dan sinergi seluruh
pihak,” ujar Dadi.
Dir. Pam Obvit, Komisaris Besar Polisi
Suyata menyampaikan penjagaan objek
vital nasional tidak hanya menjadi tugas
kepolisian semata. Fungsi kepolisian dibantu
setiap lini instansi baik TNI, Kementerian, LSM
dan masyarakat, untuk turut menjaga dan
melindungi Objek Vital Nasional, termasuk
Pertamina di dalamnya.•RU III

Pertamina Support Tim Dayung dan
Bulutangkis Indonesia di Asian Games
Jakarta – Demi mendu
kung kiprah dan prestasi
putera bangsa di laga olah
raga internasional, Asian
Games 2014 di Incheon,
Korea Selatan, Pertamina
mengalirkan bantuan dana
kepada kontingen Indonesia
untuk cabang bulutangkis dan
dayung.
Corporate Communication
Pertamina Nursatyo Argo
menyampaikan, bantuan
tersebut merupakan bentuk
partisipasi sekaligus komitmen
Pertamina dalam mendukung
atlet Indonesia khususnya
bulutangkis dan dayung yang
berpotensi meraih medali
emas di berbagai kompetisi,
seperti Sea Games, Asia
Games, dan Olimpiade.
“Pertamina berkomitmen
untuk mendukung PBSI dan
PODSI sebagai induk olahraga
bulutangkis dan dayung
d al a m k e i k u t s e r t a a n n y a

pada kegiatan multi event,
yaitu Sea Games 2013 dan
2015, Asian Games 2014,
dan Olimpic Games 2016.
Dukungan ini sejalan dengan
aspirasi Pertamina untuk lebih
berkiprah dan berpengaruh di
bisnis global,” ujar Nursatyo
Argo, di Kantor Pusat KONI,
Senayan, Selasa, (9/9).
Total dana yang dialirkan
oleh Pertamina untuk dua
cabang olah raga tersebut
yakni Rp 2,9 miliar, dengan
rincian Rp1,5 miliar untuk
bulutangkis, dan Rp1,4 miliar
untuk dayung.
Dana itu digunakan untuk
operasional menghadapi Asian
Games yang berlangsung 19
September – 4 Oktober 2014.
Berdasarkan kesepakatan
antara KONI dengan BUMN,
dukungan yang diberikan
akan digunakan untuk
tunjangan prestasi atlet dan
pelatih, biaya pendidikan dan

pelatihan, program uji coba,
serta peningkatan kesehatan
dan suplemen.
Dalam kesempatan yang
sama Wakil Ketua Umum
4 KONI Pusat, Inugroho
mengungkapkan bantuan
tersebut merupakan bentuk
konkrit Pertamina dalam
memberikan dukungan
kapada atlet Indonesia.
Hadir dalam jumpa pers
tersebut Wakil Ketua Umum
1 Koni Pusat, Suwar no,
Kabid Binpres Pengurus
Pusat Persatuan Bulu Tangkis
Seluruh Indonesia (PP PBSI),
Rexy Mainaky, dan Ricky
Subagja, dan Manager Tim
Dayung, Budiman.
“Kami sangat bahagia
dengan adanya dukungan dari
Pertamina. Kami berharap
dukungan ini bisa memacu
semangat atlet untuk meraih
hasil terbaik,” kata Rexy
Mainaky.•SAHRUL
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Dewan Komisaris
Pertamina secara resmi
menetapkan Muhamad
Husen sebagai Pelaksana
tugas (Plt) Direktur Utama
PT Pertamina (Persero).
Hal tersebut menyusul
pengunduran diri Karen
Agustiawan terhitung
sejak 1 Oktober 2014.

JAKARTA – Bertempat di
Kementerian BUMN, Jakarta,
Deputi Bidang Energi,
Logistik dan Perh ubungan
Kementerian BUMN Dwijanti
Tjahjaningsih menyerahkan
salina n surat keputusan
M e n t e r i B U M N t e n t a n g
pemberhentian Direktur
Utama PT Pertamina (Persero)
kepada Karen Agustiawan,
pada Rabu (1/10).
Menurut Vice President
Corporate Communication
Pertamina, Ali Mundakir, masa

jabatan Muhamad Husen
sebagai Plt Dirut Pertamina
berlaku sampai ditetapkannya
Direktur Utama Pertamina
definitif lewat mekanisme
RUPS yang akan datang.
“Dew an Komisaris sudah
memutuskan Pak Husen
untuk menjadi pelaksana
tugas. Sedangkan untuk
memutuskan Dirut definitif
ditentukan oleh pemegang
saham,” paparnya.
Ali memaparkan, lebih
dari 60 persen keuntungan
Pertamina disokong dari
kegiatan hulu. Hal itulah yang
menjadi salah satu alasan
dipilihnya Muhamad Husen
selaku Plt. Direktur Utama
Pertamina.
Sebagai Plt Dirut Per
tamina, Husen melanjutkan
beberapa target yang
sudah ditetapkan di dalam
RKAP dimana hal tersebut
merupakan amanat Ke

menterian BUMN sebagai
pemegang saham.
Target yang dimaksud,
di antaranya, meningkatkan
produksi migas nasional,
dan menyelesaikan rencana
akuisisi serta menjamin
ketersediaan pasokan BBM
untuk masyarakat.
“T idak ada kebijakan
baru. Yang jelas tugas su
dah menanti beliau untuk
mencapai target RKAP,” jelas
Ali Mundakir.
Seperti diketahui, Ke
putusan RUPS Pertamina
menargetkan laba bersih
perusahaan sebesar US$3,44
miliar pada 2014 yang
diperoleh dari pertumbuhan
agresif pada seluruh lini bisnis
perusahaan.
Dalam RKAP 2014,
Pertamina juga menargetkan
pertumbuhan aset kon
solidasian menjadi sebesar
US$52,6 miliar, atau naik

sekitar 13% dari tahun ini.
Sementara itu target
perolehan pendapatan
senilai US$79 miliar atau
setara dengan Rp830 triliun
dengan asumsi kurs rupiah
terhadap dolar Rp10.500/
US$. Angka pendapatan
tersebut lebih tinggi sekitar
6% dibandingkan dengan
prognosa pendapatan 2013.
Dengan nilai pendapatan
tersebut, laba usaha peru
sahaan diperkirakan
mencapai US$6,67 miliar.
Adapun, laba bersih
perusahaan pada 2014
ditargetkan bisa mencapai
US$3,44 miliar. Target pe
ningkatan pendapatan dan
juga laba usaha didasarkan
pada proyeksi pencapaian
semua lini bisnis Pertamina,
baik hulu maupun hilir.
Tahun ini, peningkatan
produksi hulu dari kegiatan
merger dan akuisisi maupun

Foto :PRIYO

Direktur Hulu Pelaksana Tugas (Plt)
Direktur Utama Pertamina
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Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen didaulat menjadi Pelaksana Tugas (Plt)
Direktur Utama Pertamina menggantikan Karen Agustiawan mulai 1 Oktober 2014.

lapangan eksisting. Pertamina
akan memproduksikan
sekitar 284.000 barel per hari
minyak dan 1.567 MMscfd
gas bumi atau setara dengan
554.700 barel setara minyak
per hari (boepd). Peningkatan
produksi juga ditargetkan
pada bisnis panas bumi
menjadi 3.036 GWh.
Untuk menunjang targettarget pertumbuhan tersebut,
Pertamina merencanakan

belanja modal sebesar
US$7,85 miliar pada 2014.
Dana sebesar itu dialokasikan
sebesar 48% untuk bisnis
hulu, 22,2% untuk kegiatan
pengembangan bisnis,
13.4% bisnis gas, 6,4% untuk
bisnis pengolahan, 6,1%
untuk kegiatan pemasaran
dan niaga, serta sekitar
3,9% untuk bisnis petrokimia
dan anak perusahaan lain
nya.•EGHA/RILIS

JAKARTA – Selama 6,5 tahun
menjabat sebagai Direktur di
Pertamina, Karen Agustiawan
telah membawa pencapaian
b a g i P e r t a mi n a seb ag ai
perusahaan energi dalam
pelaksanaan inisiatif-inisiatif
Good Corporate Governance,
m e n c i p t a k a n re g e n e r a s i
pekerja yang sudah jauh
lebih baik hingga membawa
Pertamina menuju Fortune
Global 500 pada urutan 122.
Namun pencapaian itu
tidak membuat seorang
Karen Agustiawan merasa
puas. “Hal yang saya rasa
belum berhasil saya lakukan
di Pertamina adalah Pertamina
disebut sebagai Nasional
Oil Company (NOC) bukan
sebagai BUMN karena
Pertamina the big locomotif.
Saya merasa memang belum
puas untuk meninggalkan
Pertamina”.
Demikian ucapan yang
disampaikan oleh Direktur
Utama Pertamina, Karen
Agustiawan dalam gelaran
Townhall Meeting & Farewell
Ibu Karen Agustiawan di
Lantai M, Gedung Utama
Kantor Pusat Pertamina,

Selasa (30/9). Seluruh
pekerja Pertamina hadir
dalam acara tersebut yang
disiarkan langsung melalui
video conference di seluruh
anak perusahaan, unit bisnis
dan unit kerja Pertamina di
seluruh Indonesia hingga unit
kerja Pertamina di Algeria.
Karen bercerita singkat
awal mula menjadi Dirut
Pertamina. Hal yang
terbayangkan oleh dirinya
adalah ingin membawa
Pertamina menjadi peru
sahaan minyak yang sebe
narnya. Karena menurutnya,
Pertamina hanya dipandang
sebagai SPBU saja tapi tidak
per nah diketahui bahwa
Pertamina itu memiliki
operasional hulu yang cukup
besar. “Inilah yang ingin saya
bawa bahwa Pertamina itu
kuat dan besar di hulunya
yang menjadi cita-cita saya,”
tegasnya.
Karen mengakui tan
tangan besar yang dihadapi
menjadi pimpinan tertinggi di
Pertamina adalah stakeholder.
“Pemimpin-pemimpin di
Pertamina ini sudah solid.
Membuat stakeholder agar

mengerti semua aspirasi
Pertamina itu, its very challe
nges,” ungkapnya.
Di tengah-tengah ribuan
pekerja Pertamina yang hadir,
Karen juga mengharapkan
agar generasi di Pertamina
tetap memegang teguh
corporate culture tata nilai
6C yang harus dijalankan.
“Legacy yang ingin saya
tinggalkan adalah seorang
pemimpin pasti meninggalkan
pemimpin-pemimpin baru.
Saya merasakan saat
ini sudah banyak leader
Pertamina yang berpotensi.
Saya juga merasakan board
yang sekarang ini adalah is the
best,” ucapnya sambil diiringi
tepukan tangan meriah.
Di hari terakhirnya
menjabat sebagai Direktur
Utama Pertamina, Karen
Agustiawan menyampaikan
pesan bagi segenap para
pekerja Pertamina. “Tetap
konsisten, tetap fokus dan
ingat apa yang ingin kita capai.
Jika di luar itu berisik, kita yang
di dalam jangan ikut-ikutan
berisik. Siapapun pengganti
saya, kita harus move on.
Tidak ada kata perpisahan

karena bagi saya suatu hari
kita pasti ketemu lagi entah
dimanapun,” tegasnya.
Karen menaruh harapan
di tahun 2025 agar seluruh
pekerja tidak lagi jalan tapi
semuanya harus lari mulai dari
sekarang. Tidak seperti dulu
lagi yang tertatih tatih tapi kejar
itu semua.
“Saya mohon maaf yang
sebesar-besarnya jika selama
menjadi Dirut mengucapkan
kata-kata ketus didalam
rapat-rapat. Hal itu sematamata karen a s aya i ngi n
Pertamina cepat mengejar
target-targetnya,” ujarnya.
Diwarnai Suasana
Haru
Acara yang dipandu
oleh Andi F. Noya sebagai
MC ini tiba-tiba berubah
menjadi suasana haru.
Karen dipertemukan dengan
nakhoda perempuan pertama
di Pertamina MT. Merbau,
Capt. Agustin Nurul Fitriyah.
Ia ingin sekali bertemu Karen
yang sangat dibanggakan dan
dikaguminya, namun karena
pekerjaannya mengarungi
lautan maka tidak ada kesem

Foto : KUNTORO

Tetap Konsisten dan Fokus Terhadap Aspirasi Pertamina

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memberikan pengarahan terakhir
kepada pekerja Pertamina.

patan baginya untuk bisa
bertemu.
Suasana haru kembali
terjadi, saat Alfatira Gema
(Tira) dipertemukan dengan
Karen Agustiawan. Tira adalah
korban gempa Padang yang
terjadi pada 30 September
2009 lalu Saat itu dirinya
masih duduk di kelas 5 SD
dan sekarang telah duduk di
kelas 1 SMU. Tira terkenang
dengan perhatian maksimal
Karen.
Disamping suasana
haru, Karen juga dikejutkan
dengan kedatangan keluarga
tercintanya. Sang Suami
menyempatkan diri bercerita

bagaimana sosok Karen se
bagai seorang ibu dan istri.
D i a k h i r a c a r a , P e r
t am i n a m e m b e r i k a n k e 
nang-kenangan kepada
Karen Agustiawan berupa
cinderamata karya mozaik
yang terbuat dari 30 ribu
potongan kain berukuran
4x4 milimeter yang diolah
oleh tangan kreatif seorang
pekerja Pertamina, Dadan
Ramdan Mangun Praja dari
fungsi CSS Pertamina. Hasil
karya tersebut melambangkan
simbolisasi sosok Karen
yang penuh kesabaran dan
keyakinan akan hal besar
dalam mencapai sesuatu.•IRLI

hut ke-45 PTK

SISIPAN
Senin, 6 Oktober 2014

Foto-foto : KUNTORO

HUT ke-45 :
Semangat kejayaan ptk
menuju perusahaan kelas dunia

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina selaku Komisaris Utama PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) Hanung Budya mengapresiasi kinerja PTK.
Ia mengimbau agar PTK membangun kapabilitas, selalu lebih dewasa, lebih kreatif dalam menciptakan peluang-peluang yang ada dari aktifitas
Hulu, Hilir dan KKKS.

JAKARTA – Dengan semangat pencapaian

sambutannya.

kinerja yang berhasil diraih, PT Pertamina

Pencapaian yang dilakukan PTK ter

Trans Kontinental (PTK) menggelar syukuran

sebut mendapat apresiasi dari Komisaris

Hari Ulang Tahun ke-45 yang dikemas se

Utama PTK Hanung Budya, dimana la

cara sederhana di Ruang Serba Guna Kantor

poran keuangan menunjukkan laba yang

Pusat PTK di Jalan Kramat Jakarta Pusat,

menggembirakan bahkan melebihi target

Senin (9/9).

laba yang telah ditetapkan pemegang saham.

Syukuran PTK tersebut dihadiri Direktur

Hanung mengimbau agar PTK membangun

Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung

kapabilitas, selalu lebih dewasa, lebih kreatif

Budya selaku Komisaris Utama PTK, Presi

dalam menciptakan peluang-peluang yang

dent Director PTK Ahmad Bambang, jajaran

ada dari aktifitas Hulu, Hilir dan KKKS.

direksi PTK, jajaran direksi anak perusahaan,

“Saya optimis target PTK bisa mencapai

mantan direksi dan komisaris PTK serta

laba lebih dari tahun lalu karena kinerja PTK

seluruh pekerja PTK yang memenuhi ruangan

pada 2 tahun lalu sangat menggembirakan,

untuk turut merayakan syukuran HUT PTK ke

bahkan tahun lalu labanya sudah melampaui

-45.

target. PTK sudah membuktikan tidak

“Banyak keberhasilan yang telah kita

hanya jago kandang dimana PTK berhasil

capai dalam tahun 2013, laba bersih sebesar

mendapatkan

order

yang

prospeknya

Rp. 174,4 miliar (hampir 4 kali dari laba tahun

cukup bagus. Semoga PTK menjadi anak

sebelumnya), peringkat PTK juga naik 2

perusahan yang memberikan kontribusi

tingkat dalam PRL (Pertamina Renumeration

besar kebanggaan bagi Pertamina,” ungkap

Level), tingkat kesehatan mencapai 90,5,

Hanung di akhir sambutannya.

Dept to Equity Ratio (DER) turun hingga 0,80

Mengenai pencapaian target, Ahmad

serta aset naik Rp 800 miliar menjadi Rp.

Bambang mengungkapkan, pihaknya tengah

2,2 triliun,” ungkap Ahmad Bambang dalam

melakukan berbagai upaya untuk mendorong

President Director PTK Ahmad Bambang memotong tumpeng untuk
diserahkan kepada perwakilan pekerja PTK.

laba bersih PTK terus meningkat. Terhitung
laba bersih sampai dengan Juli 2014
berhasil mencapai Rp100,29 miliar, jauh
diatas target RKAP 2014 yaitu Rp82,6 miliar.
Pada akhir tahun 2014, PTK di-challenge
pemegang saham untuk mampu mencapai
laba bersih 250 persen dari RKAP.
Dalam kesempatan syukuran tersebut,
memberikan penghargaan kepada pekerja
yang berulang tahun dinas, pelepasan
para purnakarya PTK. Dilanjutkan dengan
penyerahan Sertifikasi Sistem Manajemen
Terintegrasi ISO 9001, ISO 14000 dan
OHSAS 18001 dari RINA sebagai lembaga
sertifikasi di sektor kelautan dan klasifikasi
kapal. Sertifikasi yang diterima ini menjadi
kado ulang tahun PTK di samping pen
capaian kinerja yang gemilang.•IRLI

HUT ke-45 PTK

Bazar PTK
Masih dalam rangkaian HUT ke-45 PTK,
bertempat di area parkir Gedung PTK Kantor
Pusat, pada 4 – 5 September 2014 dilaksanakan
Bazar sembako murah yang sekaligus program
Corporate Social Responsibility bagi warga se
kitar dan para pekerja sekuriti, driver dan cleaning
service.
Corporate Secretary PTK Nurkasa Siregar
yang membuka acara tersebut mengatakan,
selain merupakan program rutin tahunan dalam
rangka ulang tahun perusahaan,
ber
tujuan

sebagai

sarana

bazar

berbagi

ini

dengan

masyarakat sekitar dan pekerja.

Panitia menyediakan 20 booth untuk kegiatan

berwirausaha atau membuka lapangan kerja.

bazar. Para pekerja memanfaatkan booth yang

Acara yang berlangsung selama dua hari

ada untuk belajar bekerja dalam dunia bisnis dan

tersebut terbilang cukup sukses terutama

dagang, melatih pekerja untuk tangguh dan cermat

untuk booth penjualan makanan yang langsung

untuk berinteraksi dengan orang lain, menghasilkan

diserbu saat memasuki waktu makan siang.•PTK

kreatifitas dan inovasi, serta memotivasi agar mampu

PTK Adakan Donor Darah

Pada 19 September 2014, di Ruang Serba Guna Lt. IV, Gedung PTK Pusat, dilaksanakan donor

darah dalam memperingati HUT ke – 45 PTK. Panitia bekerja sama dengan PMI Jakarta Pusat.
Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pekerja PTK yang ingin menolong
sesama. Donor darah diikuti oleh para pekerja PTK, pekerja Pertamina dan Anak Perusahaan
Pertamina. Pada kegiatan ini dapat terkumpul 74 kantong darah. Kegiatan donor darah diakhiri
dengan penyerahan cinderamata dari Wakil Ketua HUT ke-45 PTK Komaruddin kepada perwakilan
PMI Jakarta Pusat. Semoga kegiatan donor darah ini dapat dilaksanakan setiap tahun sehingga
dapat membantu sesama.•PTK

Nonton Bareng PTK Group
Masih di suasana HUT ke-45, PTK mengadakan
nonton bareng film “Miracle” di Ruang Serba
Guna, lantai IV pada 12 September 2014 setelah
acara motivasi. Acara ini dihadiri Direksi, Tim

Manajemen dan para pekerja PTK.

tinggi lagi.

Film Miracle bercerita tentang seorang pelatih

Film ini mengajarkan kepada kita bagaimana

hockey (Herb Brooks) yang mempunyai ambisi untuk

tim seharusnya, bagaimana manajemen konflik,

mengembalikan kejayaan masa lalu. Kekerasan

dan konflik meningkatkan performa tim, dan

hati

panutan,

proses pembentukan tim mulai dari norming,

bagaimana Brooks membawa timnya meraih

performing, dan program selanjutnya hingga

kemenangan dan selalu mengatakan pada timnya

mencapai hasil yang lebih baik.

Brooks

yang

bisa

dijadikan

bahwa yang diinginkannya ‘bukanlah pemain
terbaik tapi pemain yang benar.’

PTK membutuhkan tim dari para pekerja
yang solid dan mampu bekerja sama dengan

Brooks melatih timnya dengan sangat keras,

baik sehingga mencapai target yang diinginkan.

memaksa mereka untuk naik ke level selanjutnya.

Semoga dari film “Miracle” dapat menjadikan

Saat sudah mencapai di level yang lebih tinggi,

pembelajaran para pekerja PTK untuk menjadi

Brooks mendorong lagi dengan sangat keras,

tim yang andal dalam mencapai target peru

hingga memaksa timnya itu naik ke level lebih

sahaan.•PTK

HUT ke-45 PTK

Motivation Day
Handry Satriago, sejak usia 17 tahun telah divonis dokter
mengalami kanker getah bening dan tidak dapat berjalan. Ia
mencoba untuk bangkit dan terus bermimpi. Berawal dari mimpi yang

negerinya mendunia.

sederhana, ia dan sang ayah selalu hidup dalam keterbatasan. Ia hanya

Berbagi mengenai tips perusahaan yang dipimpinnya bisa tetap

ingin membahagiakan keluarganya, hingga pada akhirnya ia mencapai

bertahan dan menjadi pemimpin pasar di bidangnya, ia menanamkan

puncak karir di perusahaan multinasional.

pelayanan yang beyond customer satisfaction, yakni customer

Mengawali pembicaraannya, Handry tidak memosisikan diri sebagai

engagement. Ia yakin, seluruh bisnis sudah menjalankan service di

seorang motivator. Ia hanya berbagi sebuah cerita dan pengalamannya

level customer satisfaction. “Saat perusahaan kita hanya menetapkan

dalam menjalani hidup dengan seluruh pekerja PTK. Berbagai kisah

standar kualitas pelayanan hanya di level tersebut, maka dengan

yang ia sampaikan, membuat audiens tertegun mencoba introspeksi

mudah kita akan terlibas dalam persaingan yang semakin sengit di

dan pada akhirnya terinspirasi oleh kisah Handry. Ia menekankan bahwa

dunia usaha,” tegasnya.

“mimpi “ berperan penting dalam karirnya hingga saat ini.

Semua cerita yang sudah menjadi pengalaman Handry Satriago

Pada kenyataannya, sumber daya manusia yang dimiliki oleh republik

dibalut dengan penyajian yang mudah dicerna hingga menjadi sebuah

tercinta ini sungguh luar biasa. Berbagai hasil karya yang kita ketahui,

success story yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh pekerja

serta teknologi tepat guna yang kini mendunia berasal dari pemikiran

PTK dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan

warga negara Indonesia. Pemerintah terkadang tidak menyadari

dengan cerdas. Satu hal yang seharusnya memotivasi kita adalah

besarnya potensi yang dimiliki Indonesia dalam bersaing dengan negara

seorang Handry Satriago yang hidup dalam keterbatasan secara fisik

lain. Salah satu contoh disampaikan mengenai pengaruh besarnya

mampu meraih bahkan melampaui mimpi. Sedangkan Kita, diberikan

dukungan negara untuk perkembangan teknologi dirasakan oleh warga

kesempurnaan oleh Allah SWT, maka kita seharusnya mampu berbuat

negara Korea saat pemerintah secara serius mendukung produk dalam

lebih terutama dalam meraih mimpi yang kita inginkan.•PTK

Pengajian dan Pelepasan Calon Haji
Beberapa hari menjelang perayaan HUT ke-45,

nikmat ini sering umat manusia abaikan untuk

Badan Dakwah Islam PTK mengadakan pengajian

syukuri. Kita akan merasakan nikmatnya bernafas

sekaligus dengan pelepasan calon haji PTK.

saat kita sudah mulai didera beragam penyakit

Peru
sahaan hingga kini masih konsisten untuk

yang menyulitkan kita untuk bernafas. Untuk itu

memberikan bantuan kepada seluruh jamaah

kita dianjurkan untuk selalu bersyukur atas nikmat

haji

yang telah Allah SWT berikan kepada kita.

PTK sebagai salah satu bentuk apresiasi

perusahaan kepada para tamu Allah SWT yang
berasal dari keluarga besar PTK.

Berkaitan dengan rencana keberangkatan pe
ker
ja PTK untuk ibadah haji, kita harus merasa

Kali ini, jamaah calon haji pekerja PTK yang

bahagia, karena tidak semua umat Islam yang ber

akan berangkat berjumlah 3 orang, yaitu Upin

untung, diundang secara langsung oleh Allah SWT.

Tasripin, Kusno dan M. H. Thamrin. Selain pele

Saat manusia mencapai taraf hidup tergolong

pasan calon haji PTK, dilaksanakan pula pemberian

mampu, maka diwajibkan baginya untuk menja

bantuan untuk 45 anak yatim piatu yang berada

lan
kan ibadah haji. Mekanisme sebagai syarat

di sekitar perusahaan. Jumlah penerima bantuan

bertamu di rumah Allah SWT di antaranya adalah

pun disesuaikan dengan usia perusahaan saat

bersihkan hati untuk yakin dengan tulus bahwa

perayaan ulang tahunnya pada 9 September 2014.

ibadah ini dilakukan hanya mencari ridho Allah

Untuk kali ini, tausiyah disampaikan oleh KH.

SWT, tunaikan semua syarat rukun wajib beserta

Syarif Rahmat yang mengingatkan betapa kita

sunatnya.

mengabaikan nikmat Allah SWT yang amat berguna

KH. Syarif Rahmat juga mendoakan agar yang

dalam kehidupan namun sering diabaikan, salah

akan menjalankan ibadah haji menjadi haji mabrur

satunya adalah nafas. Karena terlalu sering kita

dan pekerja lainnya yang belum mendapatkan

lakukan dan sudah menjadi hal yang biasa maka

panggilan ibadah haji mendapatkan gilirannya.•PTK

HUT ke-45 PTK

Family Gathering Keluarga Besar PTK 2014
CILEUNGSI – Puncak perayaan HUT ke-45 PTK digelar sangat meriah di Taman Wisata Mekarsari, pada
Sabtu (13/9). Sebagai upaya membangun keakraban dan tali silaturahmi, seluruh keluarga besar PTK turut
dilibatkan dalam acara family gathering. Tujuannya untuk mendorong perusahaan ke arah yang lebih baik serta
menjadi perusahaan kelas dunia bersama induknya PT Pertamina (Persero).
President Director PTK Ahmad Bambang menilai bahwa nilai-nilai kekeluargaan akan membangun suatu
kebahagian dalam bekerja. Sehingga mampu mendongkrak kinerja dan berguna bagi kemajuan perusahaan.
“Acara family gathering ini dilaksanakan supaya ada dukungan dari keluarga PTK. Karena tidak ada orang
sukses tanpa doa dari keluarganya,” jelas dia sela kegiatan.
Dalam acara ini ada salah satunya momen penting yaitu acara perpisahan kepada De
puty Director
Commercial PTK, Indra Edi Santoso. Pada kesempatan itu, turut pula dimeriahkan kehadiran para pejabat
Komisaris, Direksi, Tim Manajemen PTK Pusat dan Cabang serta Anak Perusahaan.
Sekitar 1300 peserta turut meramaikan HUT PTK, diikuti dengan pertunjukan musik dan berbagai jenis
permainan seperti lomba tarik tambang, bakiak, makan buah hingga kontes nyanyi. Selain itu, Taman Wisata
Mekarsari juga menyuguhkan berbagai ajang edukasi bagi anak-anak untuk mengenal jenis-jenis buah serta
pengenalan terhadap lingkungan hijau.•EGHA

Pekan Olahraga dan Seni PTK
Dalam rangkaian ulang tahun perusahaan, BAPOR PTK juga memiliki agenda dalam mempertandingkan beberapa
cabang olahraga dan Kesenian yang dibuka oleh Pembina BAPOR PTK yang sekaligus President Director Ahmad Bambang.
Cabang olah raga yang dipertandingkan diantaranya adalah Gaple, Tenis Meja, Senam dan Tarik Tambang. Untuk cabang
Gaple dimenangkan oleh Directorate Commercial, Corporate Secretary & Internal Audit, serta fungsi Keuangan. Pemenang
cabang Tenis Meja yaitu Corporate Secretary & Internal Audit, fungsi HR & GA, dan fungsi SPBD & HSE.
Untuk cabang Senam juara disesuaikan dengan kualifikasi berdasarkan jenis kelamin dan usia. Usia lebih dari 40 Tahun
dimenangkan oleh Sumardani dan Sugiono. Usia kurang dari 40 Tahun untuk kategori perempuan dimenangkan oleh Melly
Rahmawati dan Endang Ayu, sedangkan kategori pria dimenangkan oleh Dony Arya A dan Muslim. Untuk tarik tambang,
seperti tahun sebelumnya juara I masih dimenangkan oleh PT Pekate, juara II fungsi HR & GA, sedangkan juara III adalah
Tim SPBD & HSE.
Untuk kesenian tahun ini BAPOR bidang kesenian mengadakan kontes PTK Got Talent yang mempertandingkan
kemampuan para pekerja baik secara individu maupun grup di hadapan dewan juri yang salah satu diantaranya adalah
Predir Ahmad Bambang sendiri. PTK Got Talent dimenangkan oleh Ari Pambudi dari Directorate Commercial, juara II
dimenangkan oleh pasangan dari PT PKG, sedangkan juara III dimenangkan oleh Lukman dari fungsi HR & GA.•PTK

Turnamen Golf Iman Soetopo Cup ke-V dan
Piala President Director PTK
Sebagai salah satu bentuk rasa syukur atas pencapaian kinerja perusahaan selama 45 tahun ini sekaligus momentum
yang tepat untuk mempererat hubungan PTK dengan Customer melalui Gathering yang dilaksanakan di Lapangan Golf. Pada
tanggal 28 September 2014 PT Pertamina Trans Kontinental mengadakan Turnamen Golf Iman Soetopo Cup ke V dan Piala
President Director PTK di Emeralda Gof Club sekaligus dalam rangkaian HUT PTK ke 45. Acara yang setiap tahun dilaksanakan
ini turut dihadiri oleh Dewan Komisaris PTK, perwakilan Direksi Pertamina, Direksi Anak Perusahaan Pertamina Grup serta para
customer yang selama ini melakukan kerjasama dengan PTK.
Ada sedikit yang berbeda pada Turnamen kali ini, selain dari segi jumlah, hadiah yang disediakan oleh panitia juga bertambah
setiap tahunnya, pada Turnamen Golf Iman Soetopo Cup V dan Piala President Director PT ini, ada peserta Turnamen yang
berhasil mendapatkan Hole In One Toyota Kijang Inova Jhon Simamora perwakilan PT Pertamina EP.
Pada Turnamen kali ini, gelar Best Net Overall diraih oleh Taufik Murodi dan Best Gross Overall diraih Tomy Tarigan. Seperti
turnamen golf pada umumnya, beberapa kategori seperti Best Net di beberapa Flight juga turut dipertandingkan. Untuk
flight A, Best Net I diraih oleh Budi Hadi, Best Net II Jayada Sialagan dan Best Net III diraih oleh Mardi Gaharu (HPK PTK).
Sedangkan di flight B, Best Net I diraih oleh Edy S, Best Net II Kartoli dan Best Net III diraih oleh Dwi P dari Fuel Industry Marine
Pertamina. Sedangkan untuk flight C, Best Net I diraih oleh Setiawan, Best Net II Alex Zet dan Best Net III diraih oleh Gunardo
dari Cabang PTK Dumai. Untuk ketangkasan lainnya, Longest Drive diraih oleh peserta atas nama Rizky, Nearest to the Pin
diraih oleh peserta atas nama Slamet.

