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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Menteri ESDM Sudirman Said mendampingi Presiden RI Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriani 
Joko Widodo meninjau lokasi kilang Donggi Senoro LNG, Desa Uso, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai bagian dari Mega Proyek 
Terintegrasi milik Pertamina.

Mega Proyek Pertamina 
Terintegrasi

banggai – Peresmian Mega 
Proyek Terintegrasi dilakukan 
di lokasi kilang Donggi Senoro 
LNG, Desa Uso, Kabupaten 
Banggai, Sulawesi Tengah, 
pada Minggu, (2/8). Hadir 
dalam peresmian tersebut 
para Menteri Kabinet Kerja, di 

dan 55 MMSCFD untuk pabrik 
amoniak PT Panca Amara 
Utama.

Selain Blok Senoro-Toili, 
Blok Matindok yang dikelola 
oleh PT Pertamina EP juga 
akan memasok gas untuk 
Kilang LNG Donggi Senoro 
sebanyak 85 MMSCFD. Blok 
Matindok akan memiliki dua 
Central Processing Plant, 
yaitu CPP Donggi dan CPP 
Matindok dengan kapasitas 
total  105 MMSCFD dan 
menyerap investasi sebesar 
0,8 miliar. Selain untuk kilang 
LNG, gas dari Matindok juga 
akan dipasok ke pembangkit 
listrik.

Kilang LNG Donggi Senoro 
berkapasitas 2,1 million ton 
per annum (MTPA) dengan 
investasi senilai US$2,8 miliar,  
menjadi kunci  pengembangan 
dan monetisasi cadangan gas 
yang 30 tahun belum dikem-

bangkan di Sulawesi Tengah.
K i l ang  LNG Dongg i 

Senoro yang dikelola PT 
D o n g g i  S e n o r o  L N G , 
merupakan kilang LNG yang 
dibangun dengan model hilir 
pertama di Indonesia, tidak 
membebani negara untuk 
investasinya dan memberikan 
multiplier effect yang tinggi 
bagi perekonomian nasional 
dan setempat. 

Proyek ini melibatkan 
peru sahaan-perusahaan Asia, 
yaitu PT Pertamina (Persero), 
PT Medco Energi Internasional 
Tbk, Mitsubishi Corporation, 
Korea Gas Corporation (KO-
GAS).

Dalam upaya pemenuh-
an  kebutuhan domestik, 
Kilang  Donggi  Senoro  LNG 
melakukan pengapalan per-
dana  kargo  LNG  ke Terminal  

presiden republik 
indonesia meresmikan 
mega proyek pertamina 
terintegrasi yang 
merupakan proyek hulu 
hingga hilir minyak dan 
gas bumi dengan nilai 
total investasi  
us$5,8 miliar. proyek 
tersebut merupakan bukti 
komitmen pertamina 
bersama mitra-mitra 
terbaiknya untuk 
memberikan kontribusi 
bagi pembangunan 
ekonomi indonesia.

antaranya Menteri Koordinator 
P e re k o n o m i a n  S o f y a n 
Djalil, Menteri Koor dinator 
Kemar i t iman Indroyono 
Soes i lo ,  Menter i  ESDM 
Sudirman Said, Kepala BKPM 
Franky Sibarani, Gubernur 
Sulawesi Tengah Longki 
Djang gola, dan Direktur 
Utama PT Pertamina (Persero) 
beserta jajaran direksi dan 
komisaris.

Proyek-proyek tersebut, 
meliputi Central Processing 
Plant yang dikelola oleh Joint 
Operating Body Pertamina 
Medco Tomori  Sulawesi 
dengan investasi sebesar 
US$1,2 mi l ia r.  Fas i l i tas 
dengan kapasitas produksi 
315  juta kaki kubik per hari 
(MMSCFD) tersebut, akan 
memproses gas dari Blok 
Senoro-Toili, dimana 250 
MMSCFD akan dipasok ke 
Kilang LNG Donggi-Senoro, bersambung ke halaman 5

marketUpdate

Currency Risk

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

Upaya memitigasi risiko kerugian nilai tukar (currency 
risk) kini marak dilakukan oleh berbagai perusahaan di 
kawasan Emerging Market. Guna mendeteksi currency risk 
lebih dini, beberapa perusahaan berusaha memperkuat 
kemampuan analisa pergerakan nilai tukar mata uang. Upaya 
lain, melakukan lindung nilai (hedging) melalui instrumen 
finansial seperti forward, futures, swap dan options. Atau 
seperti yang dilakukan Ayala Corporation, konglomerasi 
asal Filipina, memitigasi currency risk dengan melunasi 
utang jangka pendek berdenominasi Dollar AS lebih cepat 
dari masa jatuh tempo (debt retirement). Sementara, untuk 
memastikan pembayaran utang luar negeri, Ayala mencoba 
meningkatkan sumber pendapatan berbasis Dollar AS dalam 
portfolio bisnisnya. 

Berbagai usaha tersebut dilakukan seiring dengan 
pelemahan mata uang negara-negara Asia akibat tergerus 
penguatan Dollar AS, seperti grafik berikut. 

Di dalam negeri, Pemerintah Indonesia juga berupaya 
mengelola currency risk. Salah satunya dengan menerbitkan 
Peraturan Bank Indonesia No.16/21/PBI/2014, yang 
mewajibkan penerapan lindung nilai (hedging) bagi korporasi 
yang memiliki utang denominasi Dollar AS. Pasalnya, 55.8% 
dari total US$302.3 milliar utang luar negeri Indonesia berasal 
dari korporasi. Melalui aturan ini, korporasi yang memiliki 
utang luar negeri wajib melakukan hedging mata uang asing 
pada nilai dan proporsi tertentu sesuai kesepakatan dengan 
bank. Terkait pembayaran utang, aturan ini akan menekan 
beban selisih kurs untuk mengurangi resiko gagal bayar 
utang korporasi dan dapat menjadi upaya dalam mencegah 
meluasnya dampak pelemahan Rupiah. 

Berbagai strategi tersebut menunjukkan bahwa currency 
risk tak terhindarkan, namun yang terpenting adalah bagai-
mana memitigasinya. Pertamina pun tak lepas dari currency 
risk mengingat karakteristik bisnisnya (pendapatan dalam 
Rupiah, namun biaya dalam Dollar AS) serta kewajiban 
pembayaran pinjaman berdenominasi Dollar AS. Berkaca 
dari upaya perusahaan Asia lainnya, mitigasi Pertamina dapat 
dilakukan melalui peningkatan pendapatan, program efisiensi, 
dan menjalankan proyek investasi on time – on spec – on 
budget. Karena pada akhirnya, ‘bersahabat’ dengan risiko 
adalah bagian dari bisnis.•



VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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pengantar redaksi :
Turunnya harga minyak mentah mempunyai dampak yang luas, 

termasuk  ke perusahaan-perusahaan  yang bergerak di bidang jasa 
perminyakan.  Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) tidak 
terlepas dari efek  tersebut.  Energia Weekly  berbincang dengan 
presiden direktur pdsi  lelin eprianto. Berikut petikannya.  

bisnis utama pdsi adalah pengeboran (drilling). seberapa 
jauh bisnis drilling ini terkena dampak dari turunnya harga 
minyak mentah dunia?  Bisnis kami pada tahun 2014 memang 
utamanya jasa  pengeboran. Karena dilihat portofolionya tidak bagus 
sebagai perusahaan, kami harus sudah mulai mengembangkan 
bisnis baru. Sekarang sudah dimulai dengan  bisnis baru yang 
dikembangkan dalam konteks  supaya portofolio bisnisnya tidak 
terlalu berisiko. 

Harga minyak turun sangat berdampak untuk bisnis kami, 
terhadap PDSI maupun services company lainnya yang terkait 
dengan minyak.  Masalahnya, harga minyak menentukan proyek di 
klien (atau KKKS). Karena itu, KKKS melakukan perhitungan ulang 
keekonomiannya dan banyak yang mengurangi aktivitasnya.  Itulah 
sebabnya kami tidak bisa menjual atau terpaksa mengurangi harga 
penjualan jasa. Ini bukan cuma di Indonesia saja, di luar negeri juga 
sama. 

Analisa market kami bukan hanya di Indonesia saja. Kami cek di 
Malaysia, vietnam, Thaliand,  jazirah Arab, mayoritas mengurangi. 
Jadi ini sifatnya global. Pasar terdistorsi karena harga minyak turun, 
sehingga jumlah supply melebihi demand. Kalau oversupply, demand-
nya berkurang, harganya pasti turun. Penurunan paling ekstrim 
minimal 20% atau kadang lebih. 

bagaimana pdsi mengantisipasi hal ini? Jauh hari sebelum 
harga minyak turun, PDSI sudah berencana memperbaiki  portofolio 
bisnisnya. Bulan Juni atau Juli tahun 2014,  kita lihat  portofolio bisnis  
PDSI, seperti  jual jasa rig dan itu sangat  berbahaya. Populasi rig-nya 
adalah rig drilling, dibelinya bersamaan dengan ukuran yang sama 
dan itu sangat  berbahaya. Ibaratnya, seperti orang menaruh semua 
telur di satu keranjang.  Inilah yang membuat kami memutuskan 
menambah bisnis baru. Namun,  baru saja kita menambah bisnis 
baru supaya portofolio bagus, harga minyak mentah turun di bulan 
Oktober 2014. 

Jadi sebetulnya antisipasi  sudah ada, tetapi kalau harga turun 
kita tidak bisa kendalikan. Dalam  ilmu manajemen, hal ini disebut  
uncontrollable situation. Sedangkan yang harus dilakukan segera dan 
dalam kendali kami adalah mengubah portofolio bisnis. 

apa pengembangan bisnis baru pdsi? Kita  menciptakan 
bisnis yang  masih related ke dalam dengan pemboran, bukan 
hanya jasa rig. Sebagai contoh, dalam aktivitas pemboran itu ada 10 
kontrak jasa, salah satunya  jasa rig. Jadi kita mengembangkan ke 
sembilan bisnis lainnya, diantaranya directional drilling.   Alasannya, 
kita sudah punya alatnya, namun belum punya orangnya. Selain 
itu, bisnis directional drilling related dengan kegiatan  pemboran. 
Makanya,  bidang ini kita pilih pada awal penciptaan bisnis baru 
karena   margin-nya relatif tinggi di antara 10 kontrak itu. 

Customer pdsi selain internal pertamina siapa saja? O, 
Alhamdulilah banyak.  Kita  punya Exxon, vico, Talisman, Medco, 
WMO, dan beberapa KSO.

termasuk pge yang tidak terkena dampak turunnya harga 
minyak?  Betul.  PGE tidak terkena dampak turunnya harga minyak. 
Jadi bisnisnya tetap dan kita memang bergeser ke sana. Mau harga 
minyak berapapun, mereka tetap saja ngebor. Memang profit margin 
di minyak jauh lebih besar, tetapi karena ada permintaan dan rig 

tersedia, kita geser ke sana dan tetap ada untung yang bisa diraih. 

direksi pertamina mencanangkan lima prioritas 
strategis. apa yang dilakukan pdsi mengikuti strategi ini?  
Dari  lima strategi prioritas yang dicanangkan Direksi Pertamina, 
kita bermain di tiga poin  Pengembangan sektor hulu,  efisiensi 
segala lini, dan perbaikan struktur finansial. 

Kami adalah services company  untuk sektor hulu. Mau tidak 
mau kalau kami melihat bisnis, dilihat dulu potensi kami apa, 
kompetitornya seperti apa, dan peluangnya bagaimana. Kami 
mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan kompetitor. 
Yaitu, peralatan yang kami miliki adalah premium. Buatan Amerika, 
rig masih baru dibandingkan kompetitor. Dari keunggulan 
komparatif ini, ada juga weakness, karena ternyata  KKKS melalui 
PTK 007 tentang  pola pengadaan itu menyebut  harga terendah. 

Karena itu, kami melakukan suatu terobosan bisnis yang 
disebut  diferensiasi/additional value, yang membedakan PDSI 
dengan kompetitor lain. Diferensiasi ini adalah strategi kita 
mengemas sehingga klien itu menjadi loyal. Artinya dia akan selalu 
membela dan menggunakan produk kita. 

Nah, segmen-segmen tertentu KKKS itu lebih suka yang 
premium  karena bicaranya total cost. Dengan peralatan baru, 
logikanya tidak akan banyak masalah atau tidak delay. Implikasinya 
biaya sumur akan  lebih murah. Kalau yang berdasarkan unit cost  
mungkin kalau tidak premium, bisa jadi banyak delay. 

bagaimana dengan efisiensi? Efisiensi kita, syukur 
Alhamdulillah, kami komit dengan policy dari atas. Pekerja tidak 
ada yang dikurangi. Yang kami lakukan  adalah bagaimana 
menghasilkan profit dengan cara menambah jumlah bisnisnya. 
Sederhananya, supaya profit naik, maka yang ditambah 
pendapatan atau cost-nya dikurangi. Efisiensi berarti mengurangi 
cost, sedangkan pendapatan supaya dapat naik di masa harga 
minyak turun, maka cara yang paling tepat adalah menambah 
pendapatan dari bisnis  lain.  

Ini diversifikasi usaha itu?  Betul, tambah bisnis baru. 
Efisiensi yang dilakukan tetap ada. Kami punya program yang 
namanya hibernasi. Jadi, kami coba kurangi total cost sepanjang 
tidak mengurangi operational excellence, apalagi safety. 

Nah, untuk meningkatkan profit, tantangannya sangat unik. 
Jadi kita menambahkan sesuatu yang sebetulnya tidak memiliki 
direct impact pada operational drilling. Kita ciptakan bisnis baru 
yang  dapat men-generate profit. 

kita tidak tahu kapan situasi ini berakhir. apakah anda 
merasa optimis atau pesimis?  Belum lama ini saya ikut acara  
pembahasan  RKAP.  Katanya ini sudah yang paling rendah. 
Tetapi saya juga tidak yakin. Sekarang harga mendekati USD 
60, tetapi belum sampai USD 60. Yang make sense untuk kita 
sebenarnya di harga USD 80, dalam arti bisnis untuk KKKS itu 
nyaman. Kami mengerjakan sesuatu yang kami bisa kendalikan.  
Walaupun harga minyak adalah salah satu yang tidak bisa kami 
kendalikan,  kami tidak merasa pesimis. 

Kalau bicara optimis, kami tetap optimis karena portofolionya 
sudah kita ubah. Jadi kami punya pundi-pundi yang lain. Tetapi 
kalau toh nanti ternyata berubah naik, kami tidak meng-extend 
lagi, tetapi tetap fit. Sehingga yang bisa di-generate adalah profit 
margin. 

Sesuai di awal, jangan menaruh seluruh telur di satu 
keranjang. Secara bisnis itu berbahaya. Sekarang kita sudah 
siapkan peluru yang lain. Kalau tidak, out the box, Kita  tidak 
punya pundi-pundi untuk membayar gaji pekerja  karena revenue 
cuma didapat dari jasa rig.•urip
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Tanggal 24 Juli yang lalu telah resmi diluncurkan brand 
terbaru dari Pertamina yaitu Pertalite, Bahan Bakar Non 
Subsidi dengan kandungan Oktan 90 yang menghasilkan 
pembakaran lebih baik dan jarak tempuh lebih jauh untuk 
kendaraan me nengah roda 4 dan 2 masa kini yang rata-rata 
memiliki kompresi rasio tinggi seperti Avanza, Xenia, Brio, 
Mobilio, Mio, vario dansejenisnya.

Untuk penetapan harga seperti yang kita semua telah lihat, 
Pertalite berada pada kisaran antara Premium dan Pertamax 
dengan harga perdana saat tulisan ini dibuat adalah Rp 8.400 
per liter. Segmentasi harga seperti ini didesain agar pengguna 
Premium secara bertahap beralih ke Pertalite.

Pendistribusian awal produk ini pada waktu peluncuran 
difokuskan pada 101 SPBU di Jabodetabek, Surabaya dan 
Bandung dengan tujuan agar animo pasar dan operasional 
internal dapat dipantau sedekat mungkin. Fase roll-out 
berikut nya adalah seluruh Jawa, Madura, dan Bali, dengan 
cara ini kita bisa secara bertahap menyempurnakan distribusi 
& operasi internal.

Bagaimana dengan strategi komunikasinya? Dengan 
goals & objectives agar awareness dapat tercapai tapi 
juga sekaligus menjaga ekspektasi konsumen, tahapan 
komunikasinya dibagi sebagai berikut disesuaikan dengan 
ketersediaan distribusi produk, yaitu:

• Test Market Phase
• JAMALI Roll Out
• Grand Launching
• Engagement
Untuk tahap test market atau uji pasar, edukasi internal, 

media, pasar dan komunitas adalah yang paling utama. 
Dengan cara ini diharapkan para stakeholder tersebut dapat 
memberikan efek Word-of-Mouth (WOM) dan viral melalui 
network personal dan profesional masing-masing.

Pada tahapan JAMALI roll out, kampanye akan fokus 
kepada media cetak dan ruang nasional, radio lokal, serta 
digital. Sedangkan tahapan grand launch mulai dengan 
penayangan iklan tv secara nasional dan juga tv kabel. 
Tahapan engagement akan lebih memfokuskan kepada 
aktivasi yang melibatkan konsumen serta sponsorship.

Kalau kita perhatikan secara detail, proses yang 
disebutkan diatas sebenarnya sudah mencakup dasar dari 
ilmu marketing mix yang dikenal dengan 4P yaitu Product, 
Pricing, Place & Promotion. Pakar Marketing Booms & Bitner 

Pertalite, hasil nyata brand Segmentation  
Management Pertamina yang akan Terus bergulir 

dendi danianto - Head of Marketing Communication, Direktorat Pemasaran

pada tahun 1981 menambahkan 4P itu menjadi 7P, 
dimana tambahan 3P berikutnya adalah People, Physical 
Evidence & Process. Untuk mempersingkat penjelasan 3P 
terakhir itu, People adalah representasi karyawan dalam 
melayani pelanggan.Physical Evidence adalah bagaimana 
perusahaan mem bangun dan mengoperasikan fasilitas 
pelayanan pelanggan dan terakhir Process adalah 
bagaimana proses pelayanan pelanggan berjalan 
sebagaimana mestinya dan sesuai janji. Adalah tugas kita 
semua baik di Kantor Pusat, Region maupun Front Liner 
untuk memastikan agar pelaksanaan 3P terakhir tersebut 
dapat dirasakan langsung oleh konsumen sehingga 
yang kita sudah ‘janjikan’ melalui brand communication 
campaign dapat terwujud.

Kembali lagi ke judul awal dari tulisan ini yang menge-
depankan mengenai Brand Segmentation Management, 
sebenarnya semua proses diatas harus dan sudah di 
dahulukan oleh satu proses yang disebut dengan Brand 
Segmentation. Proses dimana kita meletakkan masing-
masing brand sesuai dengan Segmentation, Targeting 
& Positioning-nya, memberikan Differentiation yang jelas 
lalu memberikan visual Branding yang konsisten. Proses 
tersebut biasa disingkat sebagai STP-PDB. Mengapa 
proses tersebut menjadi makin penting bagi Pertamina? 
Dikarenakan Pertamina sebagai salah satu perusahaan 
terbesar di Indonesia ini memiliki multi product brand 
dengan multi segment target. 

Mungkin ada dari rekan-rekan yang kini juga 
menyadari bahwa dengan kehadiran Pertalite, sekarang 
kita sudah memiliki lima brand hanya di segmen produk 
gasoline Fuel Retail Marketing saja, sebelum dihitung 
dengan kategori diesel fuel. Kehadiran multi product/
brand tersebut memerlukan manajemen pembagian 
segmen yang detail agar produk, komersialisasi, 
komunikasi dan servis dapat berjalan sesuai dengan 
target market-nya. 

Diharapkan ke depannya strategi segmentasi 
brand ini dapat menjadi acuan bagi semua produk 
Pertamina, baik B2C maupun B2B, dikarenakan prinsip 
dasar dari Marketing adalah sama, sehingga dapat di 
implementasikan terhadap bisnis model yang berbeda. 
Dengan cara ini kita akan selalu dapat memastikan agar 
brand dari Pertamina akan selalu menjadi market leader!•

jakarta – Pada Selasa, 24 Juli 2015 di Gedung Utama Pertamina 
Pusat, Ruang Rapat lantai 4,  telah berlangsung benchmark 
dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang terdiri 
dari PAN, Keuangan, dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur. 
Acara benchmark tersebut membahas mengenai konsep dan 
implementasi Performance Management System di Pertamina. 
Acara yang berlangsung sangat interaktif dihadiri oleh SvP HRD 
Pertamina Insan Purwarisya L Tobing  beserta pekerja People 
Management serta Culture & Transformation Direktorat SDM & 
Umum sebagai nara sumber.  Sedangkan dari Kementerian terdiri 
dari 11 orang.

Benchmark  diawali dengan pembukaan dan presentasi 
dari Pertamina mengenai  Performance Management System di 
Pertamina. Selama presentasi dilakukan juga interaksi tanya jawab. 
Sebagai materi penutup adalah demo pengaplikasian sistem 
informasi PMS (Performance Management System) Pertamina. 

benchmark kementerian Pendayagunaan aparatur negara

Di akhir acara, Insan Purwarisya L Tobing menyampaikan 
pe nutup dan memberikan plakat kepada perwakilan Komisi 
Aparatur Sipil Negara Waluyo.•dit. sdm & umum 
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Banggai adalah nama kabupaten di 
Propinsi Sulawesi Tengah, yang kini memiliki 
potensi Kilang LNG Pertama di Indonesia. 
Kilang LNG  yang diresmikan bulan Mei 
2015 ini, pada hari Minggu kemarin mulai 
mengirimkan kargo LNG pertamanya 
dengan volume 125.000 m3. Kargo tersebut 
akan dikirim ke Terminal Penerimaan, Hub 
dan Regasifikasi Arun Nanggroe Aceh 
Darussalam.

Kilang LNG Donggi-Senoro merupakan 
proyek LNG pertama di Indonesia yang 
mengadopsi model pengembangan hu-
lu dan hilir yang terpisah, berdasarkan 
Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi 
Nomor 22/Tahun 2001. Dengan model 
tersebut, PT Donggi-Senoro LNG sebagai 
perusahaan hilir bertanggung jawab hanya 
untuk pengolahan gas alam menjadi gas 
alam cair (LNG), serta memasarkannya ke-
pada pembeli. 

Pengembangan pabrik LNG berjalur 
satu (single-train) ini bertujuan untuk me-
man faatkan gas alam di Sulawesi Tengah 
yang belum termonetisasi. Dimana dengan 
sistem ini, tidak membebani investasi dari 
pemerintah, mengoptimalkan penerimaan 
negara, serta memberikan multiplier effect 
yang tinggi bagi perekonomian nasional dan 
wilayah setempat. 

Proyek kilang LNG pertama di Indonesia 
yang melibatkan perusahaan-perusahaan 
Asia, yaitu PT Pertamina (Persero), PT 
Medco Energi Internasional Tbk, Mitsubishi 
Corporation, Korea Gas Corporation 
(KOGAS) tanpa melibatkan major oil and 
gas companies.

Dalam operasionalnya, Kilang LNG 
Donggi Senoro mendapat pasokan gas 
dari Pertamina Medco Tomori Sulawesi 
sebesar 250 MMSCFD dan PT Pertamina 
EP Matindok sebesar 85 MMSCFD. Kilang 
LNG dengan kapasitas  2,1 juta ton per 
tahun tersebut juga telah menandatangani 
perjanjian jual beli LNG jangka panjang 
dengan Chubu Electric sebesar 1 juta ton 
per tahun. Kemudian dengan Kyusu Electric 
sebesar 300.000 ton per tahun dan Korea 
Gas mencapai 700.000 ton per tahun.

Pengapalan perdana kargo LNG  dari 
PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) untuk 
kebutuhan industri dalam negeri yang 
disaksikan Presiden RI Joko Widodo, 
diharapkan menjadi milestone pemanfaatan 
potensi gas di wilayah Sulawesi untuk men-
dorong geliat ekonomi bangsa. Tak hanya 
sekadar menghidupkan industri dalam 
negeri, tetapi juga menyerap tenaga kerja 
dan potensi anak bangsa demi kemandirian 
energi.•
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InVeSTOR aSIng InCaR laDang 
geOTheRMal DI SuMbaR
jakarta (Koran tempo) - Setelah pemerintah 
merevisi harga beli listrik dari energi panas bumi, 
tawaran investasi di sektor ini pun bermunculan, 
terutama dari pemain asing. Salah satunya dari 
Cina, yang melirik potensi geothermal di Sumatera 
Barat. “Sumatera Barat memiliki potensi energi 
terbarukan, tapi tidak mampu memanfaatkannya 
dengan optimal karena kekurangan infrastruktur,”  
kata Konsulat Jenderal Republik Rakyat Cina 
di Medan, Zhu Honghai. Zhu menyatakan 
komitmennya untuk menjembatani ratusan 
peru  sahaan asal Cina untuk menanamkan mo-
dal di Sumatera Barat. Sejumlah sektor yang 
diincar investor adalah pengembangan energi 
geothermal, pembangunan infrastruktur, industri 
dasar, per tanian, dan pariwisata. Bahkan, 
ka ta dia, ada perusahaan Cina yang sudah 
membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro 
(PLTMH), infrastruktur jalan dan agribisnis.

PengelOlaan MIgaS Oleh 
buMD DIPeRkuaT
jakarta (media indonesia) - Direktorat Jen-
deral Migas, Kementerian ESDM akan meng-
optimalkan peran BUMD dalam pengelolaan 
hasil bumi di daerah. Untuk itu, idealnya saham 
BUMD didominasi pemerintah daerah bukan 
swasta. “Kami bersama-sama dengan daerah 
akan mengelola sebaik mungkin potensi migas 
untuk kesejahteraan masyarakat. Hanya, saham 
pemerintah daerah tidak boleh lebih besar dari 
BUMN,” papar Direktur Pembinaan Usaha Hulu 
Migas, Djoko Siswanto. Gubernur Jawa Barat 
Ahmad Heryawan menyambut kepercayaan 
pe ngelolaan migas di daerah oleh pemerintah 
daerah. “BUMD dan BUMN bekerja untuk ke-
pentingan negara dan rakyat.”

kajIan PeMbenTukan hOlDIng 
buMn eneRgI DIPeRDalaM
jakarta (investor daily) -Pemerintah sedang 
memperdalam kajian dan analisis rencana 
pembentukan holding (induk usaha) BUMN 
energi yang melibatkan perusahaan milik negara 
yang bergerak di sektor energi. “Holding (BUMN 
energi) sedang kami analisis.  Pro dan kontra 
memang ada terutama dari masing-masing 
perusahaan itu sendiri,” kata Menteri BUMN Rini 
M. Soemarno. Menurutnya, pendalaman kajian 
pembendukan holding terkait dengna beberapa 
sektor seperti kelistrikan, migas maupun terkait 
energi terbarukan. “Dalam holding tersebut 
masih pada sebatas sektor, termasuk jumlah 
BUMN yang akan dilibatkan di dalamnya,” ujar 
Rini. Ia menjelaskan, analisis juga ditekankan 
pada aspek kerja dan bentuk holding yang akan 
direalisasikan. “Apakah holding BUMN energi ini 
murni atau  holding tapi ada aktivitasnya, seperti 
holding perkebunan oleh PTPN III sebagai induk, 
namun didalamnya ada aktivitas usaha masing-
masing 13 anak usaha PTPN,” jelas Rini. Karena 
holding itu juga terkait dengan infrastruktur, 
kajian juga ditekankan pada aspek apakah per lu 
pembentukan anak usaha khusus yang men-
jalankan bisnis secara tersendiri.•

Ru IV hasilkan Cost Reduction Rp 88 Miliar lebih
cilacap – Tantangan yang harus dihadapi oleh unit 
pengolahan terus bertambah seiring dengan berjalannya 
waktu. Untuk itu, diperlukan gagasan inovasi terbaik dan 
kreatifitas dari pekerjanya untuk menghadapi tantangan 
tersebut, terutama untuk menyelesaikan permasalahan 
operasional sehingga dapat mewujudkan kilang pengolahan 
migas yang andal. 

Salah satu cara untuk merumuskan inovasi-inovasi 
tersebut adalah dengan menggunakan metode penyusunan 
risalah Gugus Kendali Mutu (GKM), Proyek Kendali Mutu 
(PKM) maupun Suggestion System (SS). Sebagai upaya 
untuk mengorganisir ketiga hal tersebut, maka risalah yang 
sudah disusun oleh pekerja dipresentasikan dalam Continous 
Improvement Program (CIP) yang digelar secara berkala 3 
bulan sekali di Refinery Unit (RU) IV Cilacap untuk menseleksi 
innovator unggulan kebanggan perusahaan. 

Pada tahun 2015 ini, forum presentasi CIP digelar untuk 
kedua kalinya di Griya Patra Cilacap dengan diikuti oleh 8 
GKM, 9 PKM dan 11 SS yang merupakan perwakilan dari 
48 SS untuk periode 1 Maret- 1 Mei 2015. Forum Presentasi 
ini dibagi menjadi 2 stream yaitu : Stream I untuk GKM dan 
sebagian SS serta Stream II untuk PKM dan sebagian SS. 

GM RU Iv Nyoman Sukadana menyampaikan jumlah 
pekerja yang terlibat dalam forum ini sebanyak 258 pekerja 
dengan cost reduction sebesar Rp 88 miliar lebih. Dirinya 
merasa bangga karena keterlibatan pekerja RU Iv setiap 
tahunnya selalu menduduki peringkat tertinggi di antara unit 
operasi lainnya yang membuktikan adanya semangat untuk 
membawa perusahaan ke arah yang lebih baik.

“Kegiatan inovasi dan improvement  ini hendaknya dapat 
mengambil porsi penyelesaian masalah yang dihadapi RU Iv 
dengan menyelesaikan permasalahan yang sering dijumpai 
di lapangan. Carilah selisih yang paling signifikan sehingga 

sungai gerong – Sebagai salah satu upaya dalam 
menjaga dan meningkatkan keandalan kilang serta kapasitas 
pekerja Refinery Unit, Community of Practice (CoP) (Crude 
Distillation Unit – High Vacuum Unit) CDU-HvU kembali 
digelar. Jika di tahun sebelumnya bertempat di Yogyakarta, 
kali ini penyelenggaraan CoP yang berisikan sharing 
knowledge antara pekerja bagian Process Engineering seluruh 
unit pengolahan, digelar di HSE TC Sungai Gerong, selama 
dua hari (20-21/5).

Community of Practice (CoP) CDU-HvU merupakan 
forum tahunan yang diselenggarakan guna meningkatkan 
knowledge bagi para engineer unit pengolahan khususnya 
bagian Process Engineering dalam menyelesaikan berbagai 
permasahalan terkait CDU-HvU. Pelaksanaan kegiatan CoP 
dikemas dalam sesi paparan materi sharing session dan 
diskusi, dimana setiap perwakilan engineer yang hadir dari RU 
II Dumai hingga RU vII Kasim menyampaikan materi problem 
solving atau lesson learned dari permasalahan yang terjadi di 
CDU-HvU masing-masing unit.

Menurut Sr. Specialist II Process Tech. Optimization, 
Edy Januari Utama, saat ini, readiness unit process atau 
kilang Pertamina banyak dipengaruhi oleh readiness unit-
unit primer (CDU-HvU), dibandingkan di masa terdahulu  
yang lebih bergantung pada unit-unit secondary. Untuk unit 
primer, lanjut Edy, kondisi yang terjadi di beberapa kilang, 
unit-unit tersebut banyak mengalami permasalahan dan 
membutuhkan improvement. Karenanya, dengan adanya 
forum CoP CDU-HvU diharapkan mampu meningkatkan 
improvement unit-unit primer.

Hal senada diungkapkan GM RU III  Mahendrata 
Sudibja. Ia berharap CoP yang dilakukan dapat mencegah 
permasalahan di satu unit untuk terjadi kembali di unit lainnya. 
“Melalui forum CoP, pengulangan terhadap masalah serupa 
dapat berkurang. Kalaupun masalah yang sama terjadi di 
kilang lain, maka kita bisa lebih cepat menyelesaikan masalah 
tersebut. Tentunya hal itu juga dapat membantu peningkatan 
kinerja dan penurunan cost,” jelasnya.

Dalam sharing knowledge tersebut, hadir pula perwakilan 
GTC Technolgy, yang merupakan perusahaan pemilik lisensi 
teknologi chemical process asal Amerika. Hong Hanki dan 
Fitri Yuniwati menyampaikan materi proses bisnis  serta 
beberapa case studies terkait keberlangsungan proses dan 
pemeliharaan CDU-HvU. 

Mahendrata juga berpesan, semoga acara ini dapat 
semakin menambah aset pengetahuan para engineer dalam 
meningkatkan keandalan kilang khususnya pada CDU dan 
HVU.•ru iii
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hasil akhirnya nanti dapat berkontribusi langsung terhadap 
pencapaian KPI RU Iv yang setiap tahunnya tentu berubah 
sesuai dengan challenges yang diberikan oleh Direksi,” ujar 
Nyoman Sukadana.

Pada forum presentasi kali ini keluar sebagai juara untuk 
kategori PKM yaitu PKM Smart (LOC I & SRU + MA-1) disusul 
juara 2 PKM Avtur (FOC I + MA-1) dan juara 3 PKM Tangguh 
(Utilities + MA-3). Untuk kategori GKM sebagai juara 1 GKM 
Mesra-LOC I & SRU, juara 2 GKM Kolaborasi- FOC II, juara 3 
GKM Sinergi- Utilities. Untuk kategori SS juara 1 SS Rifa Tri 
Purnawan-FOC I, juara 2 SS Dwi Jatmiko-MA 3, juara 3 SS 
Dito Anggodo Prihastomo-Computer Opt. Para pemenang 
memperoleh reward yang disampaikan oleh Senior Manager 
Operation & Manufacturing Gunarno. 

Dalam sambutan penutupannya, Gunarno mengapresiasi 
penuh upaya pekerja RU Iv dalam melakukan improvement 
di fungsinya masing-masing. “Kegiatan CIP merupakan 
kontribusi nyata pekerja dalam membangun budaya 
perubahan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Karena 
itu, manajemen sangat berterima kasih kepada seluruh 
pekerja yang berkontribusi maksimal dalam acara ini,” 
ujarnya.•ru iv
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Mega Proyek Pertamina Terintegrasi.. sambungan dari halaman 1

MWT Direktur utama ke Ru III :
Sinergi untuk kemajuan Perusahaan
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berbincang dengan Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi saat 
melakukan kunjungan management walkthrough ke Kilang Refinery Unit III Plaju-Sungai Gerong, Palembang, pada (25/7). 

sorong - Wakil Bupati Sorong Suka 
Harjono didampingi oleh GM MOR vIII 
Mohammad Irfan dan tim management MOR 
vIII lainnya meresmikan Agen Premium & 
Minyak Solar (APMS) milik Cv Karya Rejeki 
Wijaya, di Jalan Klamono,  pada 6 Juli 2015. 
Peresmian ditandai dengan pemotongan pita 
oleh Wakil Bupati Sorong Suka Harjono dan 
dilanjutkan dengan pengisian BBM ke mobil 
dinas milik Wakil Gubernur. Kehadiran APMS 
Cv. Karya Rejeki Wijaya di Jalan Klamono 
merupakan komitmen nyata dari Pertamina 
untuk menyalurkan (BBM) hingga ke ujung 
timur Indonesia dan wilayah terpencil Papua 
dan Papua Barat.

GM MOR vIII Mohammad Irfan meng-
ucapkan terima kasih kepada Pemerintah 
Kabupaten Sorong yang sudah memberikan 
ijin untuk membuka APMS Cv Karya Rejeki 
Wijaya. Ia berharap, APMS tersebut berjalan 
dengan baik sehingga ke depannya akan 
membantu masyarakat karena APMS ini bisa 
menjadi SPBU. 

Hal senada juga disampaikan Wakil 
Bupati Sorong Suka Harjono. “Kalau sudah 
ada APMS di Klamono, masyarakat yang 
tinggal di sekitar sini tidak perlu mengantri 
lagi di Kota Sorong,” tukasnya.

Pemi l ik  APMS Cv Karya Re jek i 
Wijaya Hj. Etin Suminar mengungkapkan 
pihaknya siap melayani kebutuhan BBM 
masyarakat Klamono dengan dengan baik. 
Adanya Premium dan Solar bersubsidi di 
daerah Klamono, maka diharapkan dapat 
menunjang perekonomian masyarakat 
setempat. • e.relation mor viii  

sungai gerong - Direktur 
U t a m a  P e r t a m i n a  D w i 
Soetjipto melakukan Mana-
gement Walkthrough (MWT) 
di Kilang Plaju-Su ngai Gerong 
pada Sabtu, (25/7). Dwi 
Soetjipto didampingi Direktur 
Pengo lahan, Rachmad Har-
dadi beserta SvP dan vP 
di l ingkungan Direktorat 
Pengolahan serta General 
Manager dan tim manajemen 
RU III.  

Dalam kunjungannya, 
Dwi Soetjipto menyambangi 
ruang kendali atau control 
room unit Utilities dan RFCC 
RU II I .  Di kedua tempat 
tersebut, Dwi menyapa para 
pekerja on-duty. Rombongan 
berdiskusi dengan GM dan 
Tim Manajemen RU III mem-
bahas operasional kilang 
khususnya permasalahan jalur 
distribusi crude ke Kilang RU 
III, kelancaran operasional tiap 
unit kilang serta sosialisasi 
produk Pertalite. Berikutnya, 
kunjungan dilanjutkan de-
ngan temu sapa dan dialog 
bersama para pekerja RU III 
di Gedung Arju na, HSE TC 
Sungai Ge rong. 

Dalam dialog yang di-
gelar, Dwi mengungkapkan 
kebahag iaannya  dapa t 
bertemu sapa dengan para 
pekerja, dan memuji kinerja 
operasional RU III yang sejauh 
ini telah berjalan dengan 
lancar dan baik, khususnya 
dalam mengatasi kebutuhan 
supply BBM H-1 sampai H+7 
pada hari raya Idul Fitri lalu. 

Selain itu, Dwi  meng-
apresiasi  keberhasilan RU III 
dalam mempertahankan pe-
ringkat PROPER Hijau selama 
dua tahun berturut-turut serta 
perolehan 45 Juta jam kerja 
aman oleh RU III hingga bulan 

Juli 2015. “Sangat penting 
bekerja selamat, sehat dan 
lingkungan yang baik. Karena 
ini adalah ukuran dari sebuah 
world class company, HSSE 
harus menjadi hal pertama 
dan utama. No excuses dan 
tidak ada toleransi,” tegasnya.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Dwi juga menje laskan 
kinerja bisnis Perta mina di 
tengah-tengah kondisi per-
saingan bisnis yang se makin 
kompetitif. 

Dwi mengimbau agar 
para peker ja menyadar i 
betul kondisi perusahaan. 
Tidak ada jalan lain untuk 
Pertamina, kecuali dengan 
para pekerja yang bersatu, 
tanpa sekat dan silo dan tidak 
jalan sendiri-sendiri. 

“Kita harus bersatu untuk 
mengefisienkan investasi 
kita. Ke depan, penggunaan 
investasi kita masih luar biasa 
besar. Jangan sampai ada 
kegiatan yang sebenarnya 
sama, hanya karena tidak ada 
kordinasi dan masing-masing 

jalan sendiri,” pesannya.
P ro d u k s i  u p s t r e a m 

yang masih rendah dan 
hanya menguasai 23% dari 
produksi migas nasional, 
kebutuhan impor produk yang 
hampir mencapai 50% serta 
keterbatasan infrastruktur 
yang menghambat bisnis pun 
turut menjadi permasalahan 
yang dipaparkan oleh Dwi. 

Untuk menghadapi ber-
bagai permasalahan tersebut, 
Dwi mengajak para pekerja 
agar membangun mindset 
bahwa Pertamina adalah 
energi bagi kita semua. “Kita 
harus berpikir Pertamina 
sebagai perusahaan energi, 
dimana energi 20 tahun ke 
depan itu seperti apa yang 
dapat kita kelola. Kita tidak 
boleh terlena dan terlalu asyik 
dengan minyak dan gas. Kita 
harus mulai dari sekarang 
untuk mengembangkan 
energi bagi 20 tahun men-
datang,” tutur Dwi.

Dwi kembali menegaskan 
pentingnya penerapan bu-

daya  6C ,  HSSE  se r t a 
semangat Pertamina satu 
dan sinergi untuk bergerak 
dan bekerja bersama untuk 
membawa Pertamina ke arah 
yang lebih baik. 

Di akhir, Direktur Pengo-
lahan Rachmad Hardadi 
melanjutkan paparan dengan 
penjelasan mengenai progress 
proyek pengembangan kilang 
(RDMP) dan pembangunan 
new grass root (NGR) refinery. 

Hardadi turut berpesan 
empat hal kepada para pe-
kerja RU III. “Tidak bekerja 
setengah-setengah, beri-
kan kiner ja terbaik bagi 
pe rusahaan,  tun jukkan 
bah wa Anda memang la-
yak dan kompeten untuk 
bekerja di Pertamina, bekerja 
no accident dan incident, 
serta saling bekerja sama, 
mengingatkan, kompak, demi 
mewujudkan satu Pertamina,” 
ujarnya.

Acara ditutup dengan sesi 
tanya jawab.•ru iii

 

Penerimaan  Hub dan Regasifikasi Arun untuk industri dan listrik 
di Sumatera Bagian Utara, yang dilepas oleh Presiden Jokowi 
pada kesempatan yang sama.

Dari proyek-proyek gas tersebut, potensi penerimaan negara 
selama 13 tahun mendatang diproyeksikan mencapai US$7,02 
miliar. Total gas yang akan tersalurkan kepada konsumen, baik 
untuk kilang LNG, pabrik amoniak, dan pembangkit listrik sekitar 
415 MMSCFD dan membuka lapangan kerja hingga 10.000 
tenaga kerja.

Selain proyek-proyek di Sulawesi Tengah tersebut, Presiden 
juga meresmikan Lapangan GG PHE Offshore North West Java 
yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Lapangan 
GG telah memiliki fasilitas satu anjungan lepas pantai tanpa 

awak, pemboran 3 sumur gas, pipa bawah laut sepanjang 35 
km, dan onshore processing facility Balongan dengan total 
investasi sekitar US$150 juta.

Lapangan GG mulai onstream dengan kapasitas produksi 31 
MMSCFD dan 150 barel kondensat per hari. Gas dari lapangan 
tersebut dipasok untuk Kilang Pertamina Balongan, Kilang LPG 
Pertamina Mundu, dan PLN Sunyaragi.

“Mega Proyek Pertamina Terintegrasi ini menunjukkan 
komitmen kuat Pertamina bersama mitra-mitra terbaiknya untuk 
dapat berkontribusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia. 
Tidak sekadar sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga 
menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat 
melalui multiplier effect  yang ditimbulkan dari proyek-proyek 

ini,” kata Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto. 
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan 

Mega Proyek Pertamina Terintegrasi dan juga pabrik amoniak 
sejalan komitmen pemerintah untuk memperkuat infrastruktur 
energi nasional, mengoptimalkan pemanfaatan gas untuk 
pemenuhan kemandirian energi dan menciptakan nilai tambah di 
dalam negeri. Oleh sebab itu proyek terintegrasi harus dibangun 
di semua daeah.

“Saya minta Menteri ESDM dan Pertamina dalam pengem-
bangan monetisasi Donggi Senoro betul-betul dikawal dari 
lapangan hulu hingga hilirnya. Atasi sumbatan-sumbatan 
d alam kegiatannya, jika memerlukan dukungan pemerintah siap 
membantu,”ungkap Presiden.•DSU
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Serikat Pekerja Pertamina  adakan Dialog kedaulatan energi

Penyuluhan kesehatan 
Tulang belakang di Ru III

Fo
to

 : 
RU

 II
I

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto melewati lorong Combustion Chamber saat meninjau Proyek RFCC (Residual 
Fluid Catalytic-Cracking)  Cilacap, pada Sabtu  (25/7). Dwi Soetjipto didampingi Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad 
Hardadi beserta jajaran manajemen dari Direktorat Pengolahan. 

6No. 31
Tahun LI, 3 Agustus 2015SOROT

cilacap – Sebagai BUMN 
y a n g  b e r g e r a k  d a l a m 
sektor energi, Pertamina 
berkomitmen untuk dapat 
memenuhi kebutuhan energi 
masyaraka t  Indones ia , 
utamanya BBM. Kondisi 
saat ini dimana terdapat 
peningkatan konsumsi BBM 
sekitar 5%/tahun membuat 
Pertamina harus bekerja 
keras dalam menopang 
konsumsi BBM masyarakat 
serta mencapai ketahanan 
energi nasional. Berbagai 
proyek migas didirikan, salah 
satunya proyek Resid Fluid 
Catalytic Cracking atau yang 
dikenal dengan sebutan 
RFCC Project di Cilacap, 
Jawa Tengah.

Komitmen terhadap ke-
suksesan pembangunan 
pro yek ini ditunjukkan oleh 
Direksi, t im manajemen, 
maupun pekerja yang terlibat. 
Hal tersebut di l ihat dari 
Management Walkthrough 
yang dilakukan oleh Direksi 
ke lokasi proyek secara 
berkala guna memantau 
secara langsung progress 
pembangunan  p royek . 
Direktur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto pada Sabtu (25/7) 
didampingi oleh Direktur 
P e n g o l a h a n  R a c h m a d 
Hardadi ,  SvP Business 
D e v e l o p m e n t  I r i a w a n 
Yulianto, Corporate Secretary 
Nursatyo Argo, serta be-
berapa vP pengolahan 
dan tim manajemen Kantor 
Pusat Pertamina melakukan 
kunjungan ke RU Iv Cilacap 
untuk melihat perkembangan 
RFCC Project Cilacap.

Direksi Pertamina Pantau Persiapan 
Start up RFCC Project Cilacap

Direktur Utama  Pertamina 
Dwi Soetj ipto mengakui,  
RFCC project merupakan 
salah satu proyek yang men-
dapatkan perhatian pe nuh dari 
Direksi. “RFCC adalah proyek 
yang strategis bagi Pertamina. 
Di reksi dan manajemen me-
ninjau langsung agar kendala 
yang masih ada dapat di-
selesaikan secepatnya,” ujar 
Dwi Soetjipto.

Dengan semangat yang 
ditunjukkan oleh pekerja 
RFCC, Dwi yakin proyek ini 
segera on stream sesuai 
dengan janji dari pekerja 
RFCC sehingga pada akhir 
tahun 2015. “Karena itu, 
dibutuhkan koordinasi yang 
strategis antara Direksi, 
manajamen, dan pekerja 
yang melaksanakan proyek 
ini secara berkesinambungan 
sehingga RFCC project 

Cilacap dapat selesai sesuai 
target,” tambah Dwi.

Ia  menegaskan,  de-
ngan adanya Management 
Walkthrough  sepert i  in i 
diharapkan mampu mem-
bangun komunikasi yang baik 
dan menambah semangat 
serta motivasi para pekerja 
untuk dapat menyelesaikan 
proyek RFCC. “Kunjungan ini 
merupakan bentuk dukungan 
kami sebagai Direksi terhadap 
para pekerja yang tengah 
berjuang mengerjakan proyek 
RFCC,” tukas Dwi Soetjipto.

Semen ta ra  Am i r  H . 
Siagian selaku RFCC Project 
Manager menjelaskan, terkait 
persiapan start up RFCC 
project, saat ini tim proyek 
tengah menyiapkan start up 
dan commissioning unit-unit 
yang ada di dalam pro yek ini 
seperti OSBL yakni Utilities 

dan OM serta beberapa unit 
ISBL. Selain itu, man power 
readiness terus ditingkatkan.

Pembangunan RFCC 
Project Cilacap adalah un-
tuk meningkatkan pro duksi 
HOMC 1,13 juta barel/bulan, 
meningkatkan pro duksi LPG 
350.000 ton/tahun, meng-
hasilkan produk baru Proly-
pene 140.000 ton/ta hun, dan 
meningkatkan margin kilang 
dan daya saing RU Iv. 

Dengan adanya RFCC 
proyek ini diharapkan keter-
gantungan Indonesia ter-
hadap impor  BBM dan 
produk petrokimia dapat 
berkurang, serta ter jadi 
peningkatan Complexity 
Index kilang Pertamina RU Iv 
Cilacap sehingga menambah 
economic value yang diper-
kirakan sebesar 154,82 juta 
dolar AS per tahun.• ru iv

plaju - Medical Area RU III kembali mengadakan 
penyuluhan kesehatan untuk  pekerja di Gedung 
Patra Ogan, Senin (15/6). Kali ini, penyuluhan 
mengangkat tema “Mengenal Nyeri Tulang 
Belakang” yang dipaparkan oleh dr. Sahat Edison 
Sitorus Sp.B.,dari Bagian Bedah Rumah Sakit 
Mohammad Husin FK Unsri. Hadir dalam acara 
tersebut, Medical Area Manager, drg. Retnowati, 
General Affairs Manager, Erwin Widiarta, serta 
segenap Pekerja RU III.

Dalam presentasinya, dr. Sahat Edison Sitorus 
menyampaikan bahwa nyeri merupakan tanda 
adanya kerusakan di syaraf tubuh, terkecuali di 
bagian otak dan jantung karena keduanya tidak 
memiliki syaraf nyeri yang ada pada selaputnya. 
Ia mengimbau, dalam melakukan olahraga tidak 
diperbolehkan melakukan gerakan memutar dari 
kanan ke kiri, karena akan menyebabkan tim-
bul nya rasa sakit pada tulang belakang. “Yang 
diperbolehakan hanya gerakan ke depan, be la-
kang, samping kanan dan samping kiri,” jelasnya.

 Selanjutnya, untuk menghindari nyeri pada 
tulang belakang, terlebih dahulu harus mengenali 
penyebabnya, diantaranya kenali sakitnya, 
kenali waktu datang penyakit, serta kenali cara 
pencegahannya. “Saat tubuh mengalami keletihan, 
atau lebih dikenal dengan istilah “kecapekan” maka 
yang harus dilakukan adalah mengistirahatkan 
otot-otot yang tegang. Bukan dengan cara 
memegang, menarik atau memijat, namun cukup 
didiamkan saja dalam kondisi istirahat,” tutur dr. 
Sahat.

Di akhir, dr. Sahat menjelaskan bahwa jenis 
olahraga yang paling baik dan tidak membebani 
tulang belakang ialah renang. “Dengan melakukan 
renang, kita dapat menjaga posisi tulang simetris 
dan berada pada posisinya,” ujarnya. Namun, 
olahraga lainnya seperti aerobik, lari, bersepeda 
dan sebagainya tetap dapat dilakukan agar kondisi 
tubuh tetap fit dan sehat.•ru iii

medan - Ketua Umum Se-
rikat Pekerja PT Perta mina 
(Persero) Unit Pema saran 
I (SPP UPms I), Sutrisno 
mengatakan tanggung  ja-
wab energi adalah tang-
gung jawab bersama anak 
bangsa. Hal tersebut di-
kemukakannya pada saat 
Dialog Kedaulatan Energi 
dengan tema “Membangun 
Harmoni dan Sinergi Ber-
sama Memper juangkan 
Ke daulatan Energi”, Senin 

Mahakam oleh Pertamina. 
“Mahasiswa siap mendu-
kung Pertamina untuk 
dapat bersinergi bersama 
memperjuangkan kedau-
latan energi,” imbuhnya.

Kegiatan yang dilaksa-
na kan dalam rangka mem-
peringati bulan suci Ra-
madhan 1436 H tersebut 
di hadiri oleh GM Marketing 
Operation Region I, Romulo 
Hutapea, Tim Manajemen 
MOR I dan segenap anggota 

(13/7) di Ruang Serba Guna 
Kantor MOR I, Medan.

“Manajemen Pertamina 
serta elemen mahasiswa 
ha rus percaya diri bahwa 
Pertamina sanggup me-
ngelola dan menguasai Blok 
Mahakam 100%,” tam bah-
nya. 

 Presiden Mahasiswa 
Universitas Pancabudi Medan, 
Robby juga mengemukakan 
dukungannya terhadap 
pe nge lolaan 100% Blok 

SPP UPms I. Turut hadir 
pula Aliansi BEM Sumatera 
Utara yang terdiri dari BEM 
Universitas Pembangunan 
Panca Budi (UNPAB), BEM 
Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara (UMSU), 
BEM Universitas Islam Su-
matera Utara (UISU), BEM 
Universitas Al-Azhar, BEM 
Universitas Dharmawangsa, 
BEM Potensi Utama, PRIS-
MA, dan BEM lain nya.•bidang 

komunikasi spp upms i
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Pemanfaatan lahan Penyangga Ru VI untuk Pertanian

Sarasehan untuk Posyandu binaan PDSI
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Public Relation Ast. Manager PDSI, Budhi Kristianto secara simbolis menyerahkan 
bantuan seperangkat peralatan pendukung posyandu.

bantuan untuk 
kecamatan Sembakung
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bDI Ru IV adakan bakti Sosial di Tegalkamulyan
cilacap – RU Iv Cilacap 
melalui BDI RU Iv Komsat 
Baitussalam menyalurkan 
san  tunan dan bantuan ke-
pa da warga yang t idak 
mam  pu di sekitar wilayah 
Te  gal kamulyan. Kegiatan ter-
sebut dilakukan di Masjid 
Baitussalam, pada (8/7).

“ K a m i  m e m b e r i k a n 
bingkisan lebaran kepada 

tarakan – Pertamina EP (PEP) Ta rakan Field 
menyerahkan bantuan untuk masya rakat Desa 
Atap, Kecamatan Sembakung, Kabupaten 
Nunukan, pada (3/7).

Dalam acara yang dihadiri jajaran manajemen 
dan staff Tarakan Field, Sekretaris Camat Atap, 
unsur muspika, tokoh adat, tokoh  masyarakat 
dan serta masyarakat Desa Atap tersebut,  
diserahkan  bantuan material untuk renovasi 
masjid serta santunan untuk anak yatim dan 
dhuafa dari desa yang merupakan ring I wilayah 
kerja Tarakan Field. 

Tarakan Field Manager Tri Sasongko 
menyampaikan, bantuan ini sebagai wujud 
kepedulian perusahaan sehingga hubungan 
antara masyarakat dan perusahaan yang telah 
terjalin menjadi lebih baik lagi.

Keesokan harinya,  rombongan PEP Tarakan 
Field  mengunjungi Desa Tepian, Kecamatan 
Sembakung, yang merupakan desa yang paling 
terdekat dengan wilayah operasi di Sembakung. 
Pada kesempataan tersebut Tri Sasongko 
menyerakan secara simbolis batuan paket 
sembako sebanyak 210 kepada masyarakat 
DesaTepian. Bantuan diterima oleh Bendahara 
Desa Tepian.•pep tarakan field

 

jakarta - Mengawali pro-
gram revitalisasi posyandu 
yang menjadi salah satu 
program CSR PDSI tahun 
2015 telah diselenggarakan 
sarasehan bersama warga 
RW 01 Palmeriam dan kader 
penggerak posyandu “Melati 
1”, Jumat (10/7), di Jakarta 
Timur.  Kegiatan yang bekerja 
sama dengan Coreplus ini 
merupakan salah satu bentuk 
kepedulian PDSI di bidang 
kesehatan masyarakat sekitar 
kantor.

PDSI yang diwakili oleh 
Public Relation Ast. Manager, 
Budh i  K r i s t i an to  pada 
kesempatan tersebut secara 
simbolis memberikan bantuan 
sepe rangka t  pe ra l a tan 
pendukung posyandu. “Tidak 
kali ini saja PDSI berperan aktif 
dalam kepedulian masyarakat 
di wilayah Palmeriam.Tahun 

dumai - Pada Sabtu (11/7) bertempat di 
Masjid Al-Muhajirin, Bazma RU II menyerahkan 
110 paket parcel Lebaran kepada 110 kaum 
dhuafa yang ada di Kota Dumai.

Koordinator Program Ramadan Bazma RU 
II, H Busrial menuturkan, dana parcel Lebaran 
ini berasal dari infak pekerja RU II.

Ketua Umum Bazma RU II yang diwakili 
Taufik Rizani menuturkan, untuk parcel lebaran, 
awalnya Bazma hanya menargetkan 100 paket.  
Justru yang terkumpul 110 paket. ”Kami 
mengucapkan terima kasih kepada jamaah 
Masjid Al-Muhajirin yang telah menyisihkan 
sebagian rezekinya untuk mendukung 
program Bazma yang mulai malam pertama 
menyosialisasikan program Ramadhan ini,” 
ujarnya.•ru ii
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Parcel lebaran untuk 
kaum Dhuafa

lalu,  telah berdiri Bank Sam-
pah “Serumpun Bambu” yang 
kini telah dikelola dengan baik 
oleh warga,” ujarnya. “Kini 
PDSI hadir kembali di sini 
dengan lebih memperhatikan 
tumbuh kem bang anak 
balita agar lebih sehat dan 
cerdas,”ungkapnya lebih 
lanjut. 

Sementara itu, Ketua 
RW 01 Palmeriam Agus 
Alfian menyatakan terima 
ka  s ihnya  kepada PDSI 
yang telah menaruh peduli 
pada masyarakat RW 01.  
Menurutnya, ada lebih dari 
100 anak balita di wila yah nya. 
Oleh karena itu, kehadiran 
PDSI menjadi sesuatu yang 
m e n g g e m b i r a k a n  i b u -
ibu penggerak Posyandu 
yang telah lama ingin lebih 
mengaktifkan kembali pos-
yandu yang sudah terbentuk. 

P rogram rev i ta l i sas i 
posyandu ini merupakan 
tindak lanjut dari kegiatan 
social mapping yang dila-
kukan sebelumnya, dan 
pelaksanaannya  akan men-
dampingi warga penggerak 
posyandu selama enam 
bulan secara terus menerus 
demi memperhatikan asup an 

gizi yang seimbang, asup-
an cairan, kesehatan, dan 
imunisasi guna tumbuh kem-
bang dan kesehatan balita 
secara optimal.

Sarasehan warga in i 
diakhiri dengan buka puasa 
bersama dan shalat Maghrib 
berjamaah.•bk/pdsi

para masyarakat yang ti-
dak  mampu dan kaum 
dhua fa sekitar 130 orang 
yang tersebar di wilayah 
Tegal kamulyan. Semoga 
bantuan ini dapat memenuhi 
kebutuhan mereka selama 
Lebaran. Untuk memudahkan 
pembagian bingkisan Le-
baran, sebelumnya kami 
telah mendistribusikan ku-

pon kepada masyarakat se-
bagai alat penukaran bing-
kisan.” ujar Bimada Gurit 
Pratama selaku Ketua Panitia 
Pelaksana.

Mewakili penerima bing-
kisan, salah satu warga 
Te  galkamulyan Suswanto 
mengungkapkan rasa te-
r ima  kas i hnya  kepada 
RU Iv. “Semoga bantuan 

yang bermanfaat ini juga 
mendatangkan hal-hal yang 
baik bagi RU Iv Cilacap,” tutur 
Suswanto, saat diwawancarai 
secara terpisah.

Pemberian bantuan yang 
serupa juga dilaksanakan di 
Komsat Baiturrahmah kepada 
warga sekitar dan kaum duafa 
Kelurahan Lomanis, Cilacap, 
pada (4/7).• ru iv

surabaya -  Kampung 
Pucuk Cantik binaan CSR 
Pertamina mengikuti Lomba 
MDS (Merdeka Dari Sampah) 
2015 yang diselenggarakan 
oleh Dinas Kebersihan Dan 
Pertamanan Pemerintah Kota 
Surabaya, Senin (27/7).

Lomba tahunan ini me-
rupakan salah satu wujud 
nyata kepedulian lingkungan 
MOR v dalam mengem-
bangkan CSR di bidang ling-
kungan. Saat ini, Kampung 
Pucuk Cantik masuk dalam 
urutan 50 besar Lomba MDS 
dan sudah sampai pada 
tahap pemula. Diharapkan 
setelah mengikuti lomba, 
masyarakat lebih termotivasi 
menuju tahap berkembang, 
yang kemudian akan diikutkan 

kampung hijau Pucuk Cantik Ikuti lomba Merdeka dari Sampah
ke dalam lomba dijenjang 
berikutnya yaitu Green & 
Clean Surabaya 2016.

Kegiatan ini, juga bertujuan 
untuk merukunkan warga 
supaya sadar lingkungan 
dan mampu memanfaatkan 
sampah menjadi karya yang 
mempunyai nilai ekonomi. 
Un tuk  mempers i apkan 
lomba ini, warga melakukan 
beberapa kegiatan yang 
menjadi beberapa indikator 
penilaian, yaitu membersihkan 
selokan, mengelola tanaman 
dan membuat karya dari bank 
sampah.

Salah seorang juri dari 
D inas  Kebers ihan  Dan 
Pertamanan Pemerintah Kota 
Surabaya menyampaikan: 
“Kategori untuk menang da-

lam lomba ini adalah peng-
hijauan, jenis sampah yang 
dipilih untuk didaur ulang 
men jadi barang bermanfaat, 
kreativitas, attitude dan ke-
kompakan.” 

“Selanjutnya kami beren-
cana untuk melakukan pe-
ngembangan masyarakat 
d e n g a n  m e m b a n g u n 

penge lolaan IPAL (Instalasi 
Pengolahan Air Limbah) 
sungai Jagir, yang hasilnya 
bisa dimanfaatkan untuk 
mendukung program peng-
hijauan, serta pemberdayaan 
masyarakat,” ujar Jr. Officer 
Comdev MOR v Umar Ibnu 
Hasan.•mor v
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Menyambut terbitnya buku pertama yang mengulas 

tuntas program kerja yang akan dilakukan pemerintah 
Joko Widodo – Jusuf Kala. Buku ini  buku yang pertama 
yang mengulas apa yang akan dilakukan. Masyarakat 
Indonesia yang ingin mengetahui apa saja yang patut 
dijadikan rujukan para pebisnis, pengusaha dan pihak 
swasta maupun semua kalangan rakyat bangsa In-
donesia. 

Semangat pemerintahan era Jokowi, akan ber-
landaskan pada prinsip mendengar dan mengayomi 
setiap harapan dan tuntutan rakyat. Hal ini telah di-
buktikan dengan menjalankan blusukan, sebuah bentuk 
pendekatan pemerintahan yang mendengar langsung 
dari rakyat, yang dalam penerapannya akan melibatkan 
unsur teknologi informasi dengan dukungan media 
sosial.  

Indonesia bisa maju, yang lebih berdaulat, hanya bisa 
terwujud jika semua komponen masyarakat seia-sekata, 
senasib dan sepenanggungan. Karena perjuangan 
mencapai Indoensia yang berdaulat, berdikari dan 
berkepribadian, hanya akan terwujud apabila semua 
pihak bergerak bersama, dan mau bekerja keras. Karena 
percuma kekayaan alam yang besar jika tidak dibarengi 
dengan produktivitas, serta daya saing bagi SDM yang 
ada di dalamnya. Tanpa revolusi mental, tanpa budaya 
kerja yang sudah tertanam sejak kecil, saya kira sulit juga 
untuk membangun sebuah daya saing dan produktivitas.

Kebanggaan yang proporsional dengan keberasilan 
memang boleh. Namun, apa yang kita lihat atau de-
ngar dari pemimpin sekarang sudah terbuai dengan 
keberasilannya yang terbatas sehingga menjadi ke-
sombongan bangsa hingga lupa diri. 

Dalam ajaran Islam dikatakan “Allah akan mengangkat 
derajat merka yang memiliki tawadhu (kerendahan 
hati) dan akan membenamkan mereka yang bersifat 
som bong”. Kerendahan hati memang sifat yang sulit 
ditumbuhkembangkan karena kebanyakan dari kita 
lebih mudah termakan kesombongan. Kerendahan 
hati dan kerendahan diri bukan saja merupakan sifat 
yang diperlukan pemimpin bangsa Indonesia saat ini. 
Hampir semua agama, termasuk Islam dan Kristen, 
menganjurkan sifat kerendahan hati bagi semua 
umatnya. 

Jokowi, dengan kerendahan hatinya, menawarkan 
gaya kepemimpinan yang lebih sesuai karakter bangsa 
kita dan yang diajarkan semua agama. Tidak ada 
resep khusus dalam gaya kepemimpinannya karena 
kerendahan hati dan kerendahan diri memang sudah 
melekat dengannya, sesuatu yang ia kembangkan sejak 
lahir sampai sekarang.•perpustakaan
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97.66%	  
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83.92%	  

88.54%	  

93.55%	  

70.84%	  

74.33%	  

72.03%	  

59.70%	  

PenCaPaIan bOunDaRy kPI 
gCg COMPlIanCe TW II Tahun 2015

TaRgeT bOunDaRy kPI gCg COMPlIanCe Tahun 2015 = 87% 

parameter kepatuhan 
tahunan: 
Pengisian Code of Conduct 
(CoC), Pelaporan Conflict 
of Interest (CoI), Sosialisasi 
GCG

parameter kepatuhan 
bulanan : 
Pelaporan Gratifikasi  
 
parameter tambahan 
untuk manager/setara 
ke atas: 
Pelaporan LHKPN

*) Perhitungan untuk kepatuhan Pelaporan Gratifikasi pada Boundary KPI GCG Compliance, proporsional hanya untuk kepatuhan 
bulan April-Juni 2015

                     Data per 15 Juli 2015

Target boundary kPI gCg untuk Penetapan Realisasi dan Performance Dialogue (PD)              
 TW II Tahun 2015 = 40%
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Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Quality Management Asessment (QMA) berbasis KKEP 
(Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina) adalah suatu program assessment kinerja Unit Operasi /Unit Usaha /Unit 
Bisnis dan Anak Perusahaan di Pertamina yang dimulai dari tahap penyusunan Dokumen Kinerja Ekselen (DKE), 
asesmen, penyerahan feedback report dan  penyelesaian outstanding OFI to AFI.

Secara umum, kegiatan yang dilakukan pada outstanding OFI to AFI adalah coaching 
dan monitoring aktivitas apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikan OFI.  Hal yang 
penting dalam proses coaching & monitoring bagaimana Aplikan dapat memahami esensi 
dari OFI dan mendefinisikannya secara jelas dalam bentuk rencana kegiatan utama. Pada 
tahap ini tentunya diperlukan diskusi dalam lingkungan internal Aplikan untuk menetapkan 
rencana kerja utama, tata waktu, dan penetapan PIC-nya.

Proses selanjutnya rencana kegiatan utama ditugaskan kepada PIC terkait sesuai 
batasan sumberdaya yang dimiliki. Hal penting pada proses ini adalah bagaimana meyakinkan PIC bahwa tindak 
lanjut OFI to AFI ini bukan sebagai tugas tambahan dalam pekerjaannya, tapi sebagai tanggung jawab bersama 
untuk memperbaiki kondisi Unit Operasi /Unit Usaha /Unit Bisnis dan Anak Perusahaan asal. Pada tahap realisasi 
kegiatan utama, peran kepemimpinan manajemen puncak sangat diperlukan untuk memastikan perencanaan 
yang baik dapat direalisasikan dengan baik pula karena OFI to AFI sejatinya merupakan management tools 
untuk melakukan perbaikan.

Pelaksanaan coaching & monitoring ini bermanfaat untuk mempercepat penyelesaian OFI to AFI yang pada 
akhirnya akan mendorong percepatan pencapaian kinerja ekselen Pertamina dan secara kultur akan mendorong 
terciptanya budaya berkinerja tinggi. Selain itu dengan coaching & monitoring Aplikan perlu mendokumentasikan 
secara baik semua evidence terkait penyelesaian OFI to AFI dimaksud agar proses perbaikan yang telah 
dilakukan mampu telusur (traceable) sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran di lingkungan 
internal Aplikan dan juga bagi Unit Operasi /Unit Usaha /Unit Bisnis dan Anak Perusahaan lainnya.

Pada tanggal 10 Juli 2015 lalu, telah dilaksanakan coaching & monitoring konsolidasi penyelesaian 
outstanding OFI-AFI QMA Unit Operasi/ Usaha/ Bisnis/ Region dan Anak Perusahaan Triwulan II (kedua), untuk 
14 Fungsi/Unit Bisnis di lingkungan Direktorat Pengolahan, Anak Perusahaan Hulu dan Anak Perusahaan 
Lainnya hasil asesmen QMA tahun 2014. 

Jika melihat hasil OFI to 
AFI TW II dengan hasil pe-
nyelesaian yang rata-rata 
sesuai dengan target yang 
telah ditetapkan, malah ada 
bebeapa yang melebihi target, 
hal tersebut menunjukkan 
ke seriusan Aplikan dalam 
meningkatkan kinerja fungsi/
unit bisnis/Anak Perusahaan. 

Pertanyaan yang selalu 
t imbul pada pelaksanaan 
coaching & monitoring OFI to 
AFI adalah mengapa hanya 
PIC dari masing-masing Unit 
Operasi/Unit Bisnis/Anak 
Perusahaan saja yang hadir, 
kemana para manajemen puncaknya? Padahal jelas bahwa OFI merupakan Kebijakan / Perintah Strategis 
(Teknis & Manajerial) untuk Direksi dan Manajemen Perusahaan hasil dari asesment yang dilakukan dan 
dijabarkan menjadi AFI dengan 1–3 program kerja yang S.M.A.R.T. Jadi jelas bahwa OFI to AFI tersebut adalah 
management tools untuk melakukan perbaikan. 

Tanpa merendahkan effort yang telah dilakukan PIC dalam menyelesaikan outstanding OFI to AFI, tapi 
mungkin jika manajemen puncak turun tangan langsung dan hadir pada kegiatan coaching & monitoring 
bukan tidak mungkin outstanding OFI to AFI akan lebih cepat selesai, lebih tepat sasaran dan tentunya akan 
berimplikasi pada peningkatan kinerja Unit Operasi/Unit Bisnis/Anak Perusahaan.

Masih ada coaching & monitoring konsolidasi penyelesaian outstanding OFI-AFI TW III dan TW Iv, semoga 
para manajemen puncak dapat berkontribusi lebih optimal lagi dengan hadir pada kegiatan ini … demi kemajuan 
perusahaan yang kita cintai.•

Oleh: Glerina Thirvidita - System & Business Process, QSKM Dit.SDM & Umum

Tahun 2015 menjadi tahun yang menarik untuk kegiatan pengelolaan administrasi dan 
dokumen di Pertamina. Document Management Improvement Program atau yang lebih 
sering dikenal dengan DMIP hadir dengan berbagai program istimewanya. 

Kegiatan yang merupakan pengembangan dari bulan arsip ini memiliki tujuan 
mendasar untuk mengajak seluruh pekerja Pertamina agar dapat mengelola dokumen 
dan melaksanakan kegiatan administrasi dengan lebih baik. 

Bulan Mei 2015, merupakan bulan pembinaan yang diisi dengan berbagi kegiatan 
ceria untuk sharing knowledge seputar pengelolaan administrasi terpadu pertamina, 
perlombaan cerdas cermat, pemilahan arsip, teka teki silang PATP serta pembukaan klinik 
untuk menjawab dan menampung pertanyaan atau keluhan seputar arsip diselenggarakan 
untuk mempersiapkan seluruh pekerja di lingkungan kantor Pusat PT Pertamina (Persero) 
dalam menyambut tahapan kegiatan DMIP selanjutnya yaitu masa penilaian. 

Masa penilaian DMIP terdiri 
dari beberapa tahapan. Untuk 
peserta kategori sekretaris 
dan tim tahapannya terdiri dari 
pengumpulan bahan presentasi, 
presentasi dan site visit. Serta 
ada pula untuk para leader yakni 
wawancara terkait kegiatan yang 
berkaitan dengan Pengelolaan 
Administrasi Terpadu Pertamina 
di fungsi nya masing-masing

Seluruh peserta kategori 
sekretaris dan tim dari setiap 
fungsi diberikan waktu untuk 

mempersiapkan bahan presentasi. Tepat tanggal 26 Juni 2015, sesuai sosialisasi yang 
telah diberikan, waktu pengumpulan bahan presentasi telah ditutup bahan presentasi ini 
berguna untuk memberikan gambaran terkait kegiatan pengelolaan dokumen ataupun 
administrasi yang dilaksanakan oleh setiap fungsi. Tidak hanya itu, sekretaris dan tim juga 
diminta untuk menampilkan berbagai kegiatan improvement yang telah dilaksanakan guna 
memperbaiki atau menyempurnakan proses administrasi dan pengelolaan dokumen di 
lingkungannya masing-masing. Berbagai kegiatan improvement yang menarik pun telah 
ter-capture dengan baik melalui bahan presentasi.

Terimakasih untuk seluruh peserta dan pekerja yang telah mengirimkan bahan 
presentasi kepada panitia. Lebih dari 90% dari peserta yang terdaftar telah mengumpulkan 
bahan presentasi. Banyaknya bahan presentasi yang masuk menunjukkan semangat yang 
tinggi dari seluruh pekerja Pertamina terhadap kegiatan ini.Terdapat 90 bahan presentasi 
seketaris dan 59 bahan presentasi tim yang telah ditampung oleh panitia. Seluruh bahan 
presentasi tersebut dinilai oleh para juri yang sebelumnya telah dilatih dan dinyatakan lulus 
untuk menjadi DMIP Coach & Examiner. 

Bulan Agustus ini akan menjadi 
bulan yang ditunggu untuk seluruh 
peserta. Saat ini masa penilaian bahan 
presentasi yang telah dikumpulkan 
satu bulan yang lalu telah hampir 
usai. Pengumuman peserta yang 
lolos ke tahap presentasi pun tinggal 
menunggu waktu. 

Presentasi akan dilaksanakan 
pada tanggal 3 – 12 Agustus 2015. 
Jangan lupa persiapkan, saksikan 
dan dukung terus seluruh sekretaris 
dan pekerja untuk melaksanakan 
seluruh kegiatan DMIP dan pengelolaan administrasi serta dokumen yang baik dan benar. 

Mari raih mimpi Perusahaan ini melalui proses administrasi yang baik dan maksimal. 
Kelola dokumen secara berkala guna memperlancar pekerjaan bersama . Semangat DMIP !

Changing Filing into Smiling.• 
 

 

Sekali lagi Tentang DMIP : 
Ini bukan beban dan Tugas Tambahan

Coaching OFI to aFI: Mengapa bukan Manajemen 
Puncak yang Menghadiri?

Oleh : Primawan Ratiansyah – Quality Management, HR & General Affairs Directorate

No Fungsi/UO/UU/UB/AP Direktorat Jumlah
OFI

TW I TW II TW III TW IV
Target Realisasi Target Realisasi Target Target

1 RU II Dumai Pengolahan 19 0 1 0 9 0 19

2 RU III Plaju Pengolahan 20 0 0 0 10 0 20

3 RU IV Cilacap Pengolahan 19 0 3 3 1 9 7

4 RU V Balikpapan Pengolahan 16 2 2 5 3 2 7

5 RU VI Balongan Pengolahan 16 4 5 3 3 4 4

6 PT Pertamina EP Anak Perusahaan 14 1 1 3 4 2 8

7 PT Pertamina EP Cepu Anak Perusahaan 17 1 1 0 6 0 16

8 PT Pertamina Hulu Energy Anak Perusahaan 15 0 0 1 1 4 10

9 PT Pertamina Drilling 
Services Indonesia Anak Perusahaan 18 0 0 0 9 1 17

10 PT Pertamina Geothermal 
Energy Anak Perusahaan 16 0 0 3 5 5 8

11 PT Pertamina Gas Anak Perusahaan 17 0 0 0 5 0 17

12 PT Pertamina Bina Medika Anak Perusahaan 17 0 0 2 4 3 12

13 PT Pertamina Dana Ventura Anak Perusahaan 20 1 1 2 2 8 9

14 PT Pertamina Training & 
Consulting Anak Perusahaan 18 0 0 0 3 0 18

Total OFI 242 14 65

Suasana Coaching & 
Monitoring OFI to AFI TW II
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Saling bermaafan pada hari Pertama kerja di Phe
balikpapan - Seminggu setelah cuti bersama selama Lebaran tahun ini, PT Pertamina hulu Energi (PHE) mengadakan 
halal bihalal yang diadakan di PHE Tower, Jakarta pada (27/7). Acara tersebut dihadri oleh jajaran Direksi dengan 
seluruh pekerja dan tenaga kerja jasa penunjang PHE. Mereka saling bermaafan dan bersilaturahmi dengan penuh 
keikhlasan. Diharapkan setelah acara ini, kinerja seluruh insan PHE semakin meningkat.•phe
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Silaturahmi Ramadhan Manajemen dan Pekerja PePC
jakarta - PT. Pertamina EP Cepu (PEPC), menyelenggarakan acara buka puasa bersama antara  jajaran Direksi, 
Manajemen, serta seluruh pekerja PEPC ini di ruang Banyu Urip gedung Patra Jasa, pada (9/7). Direktur Utama 
PEPC, Adriansyah, menyatakan selama Ramadhan kekagumannya terhadap semangat para pekerja PEPC tidak 
terlihat kendur. Ia berharap hal ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap kinerja dan produktifitas.
Acara  juga diisi dengan pemberian bingkisan Lebaran dari PWP PEPC, yang diserahkan oleh Esty Adriansyah 
kepada tenaga kerja jasa penunjang PEPC.•pepc
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PDSI adakan halal bihalal
jakarta –  Sebagaimana lazim tradisi yang berlangsung usai hari Lebaran, Direksi dan Komisaris PDSI menggelar acara Halal 
Bihalal yang melibatkan Direksi beserta isteri maupun Komisaris serta semua pekerja, pada (27/7),  di lobby di Graha PDSI. 
Direktur Utama PDSI Lelin Eprianto menyampaikan permohonan maaf lahir batin kepada semua pekerja dan stakeholder, dan 
memimpin doa kehadirat Allah SWT agar PDSI segera dapat keluar dari kesulitan yang sedang dialami. Lelin juga mengajak 
semua pekerja untuk kembali aktif bekerja dan fokus bersama-sama bangkit untuk kejayaan PDSI. Dalam suasana penuh 
keakraban, Direksi dan Komisaris bersalam-salaman dengan ratusan pekerja kantor pusat PDSI dan ditutup dengan acara 
ramah tamah.•bk/pdsi

Ramadhan bersama Stakeholder Tarakan
tarakan -   Bertempat di Gedung Wisma Patra Kota Tarakan, diselenggarakan acara Silaturrahmi dan Buka Puasa 
Bersama SKK Migas Wilayah Kalimantan Sulawesi bersama Pemerintah Kota Tarakan. Menjadi tuan rumah adalah KKKS di 
Kota Tarakan, yaitu PT Pertamina EP Tarakan Field, PT Medco E&P Tarakan dan PT MKI. Acara dihadiri oleh Kepala Kepala 
Urusan Humas SKK Migas - Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi Yanin Kholison dengan didampingi perwakilan bidang 
kehumasan Handel Martua dan tim, Acara penuh kehangatan ini dihadiri oleh Walikota Tarakan, Ir. Sofian raga M.si  didampingi 
unsur FKPD dan SKPD Kota Tarakan, mulai dari Kepala Dinas, Ketua MUI Tarakan, Kapolres, Dandim, Danlanal, Danyon 
613 Raja Alam, DanBrimob, Kepala Pengadilan Negeri Tarakan, Kepala Kejaksaan Tarakan, Camat sekota Tarakan, hingga 
Lurah yang berada di wilyah kerja KKKS Kota Tarakan. Tak lupa juga jajaran management KKKS Kota Tarakan dan pekerja.
Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan  bantuan paket sembako kepada 6 jurnalistik dari 6 media lokal yang diserahkan 
langsung Kepala Urusan Humas SKK Migas - Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi Yanin Kholison.•pep tarakan field

halal bihalal di PeP jatibarang Field 
mundu –  PEP Jatibarang Field mengadakan acara halal bihalal pada Rabu (22/7) yang diikuti oleh seluruh 
pekerja dan mitra. Turut mengundang pula jajaran tim manajemen Pertamina EP Asset 3, PT PDSI, Pertagas, 
LPG Mundu dan jajaran Muspika di Karangampel, Krangkeng dan Kedokanbunder. Jatibarang Field Manager 
Ceppy Agung Kurniawan mengungkapkan rasa syukurnya karena dapat melewati puasa Ramadhan tahun 
ini dengan lancar dan dalam kondisi sehat, selain itu ia juga berharap agar Pertamina EP Jatibarang Field 
dapat meningkatkan sinergi kinerjanya. Acara halal bihalal diakhiri dengan bersalam-salaman dengan seluruh 
manajemen, pekerja dan mitra di lingkungan Pertamina EP Asset 3 dan Jatibarang Field. Kemudian para hadirin 
dijamu dengan berbagai hidangan yang telah disiapkan oleh Persatuan Wanita Patra (PWP) Jatibarang Field.•nit
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Direksi Pertamina berikan Dukungan ke awak Tangki 
dan Operator SPbu 
jakarta –  Menjelang musim mudik Lebaran menyambut hari raya Idul Fitri 1436 H, Pertamina terus 
menggiatkan penyaluran BBM ke seluruh pelosok negeri dengan pelayanan 24 jam. Untuk memberikan 
dukungan kepada awak mobil tangki dan operator SPBU dalam melayani masyarakat, Direktur Pemasaran 
Pertamina Ahmad Bambang dan Direktur Umum & SDM Pertamina Dwi Wahyu Daryoto melaksanakan 
Sahur On The Road sekaligus pemberian bingkisan Lebaran di TBBM Plumpang, SPBU COCO Pramuka, 
dan SPBU COCO Rasuna Said. Kegiatan ini turut diikuti oleh Direksi PT Patra Niaga, Direksi PT Pertamina 
Retail, serta tim manajemen MOR III.•mor iii

Sosialisasi untuk Masyarakat Sekitar SPbg Cililitan
jakarta  - PT Pertamina (Persero) mengadakan sosialisasi mengenai SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Gas), pa da Selasa (14/7) untuk masyarakat yang tinggal di sekitar  SPBG Cililitan. Dalam acara yang dilakukan 
bersamaan dengan peresmian SPBG Cililitan dan Pulogadung tersebut, masyarakat diberikan edukasi mengenai 
bahan bakar CNG (Compressed Natural Gas) dengan merek dagang Envogas, penanganan  bila terjadi keadaan 
darurat mulai dari kebocoran gas hingga kebakaran, serta manfaat kehadiran SPBG bagi masyarakat.•adityo
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MOR IV Operasikan kios Pertamax 
brebes -  Menyambut arus mudik Lebaran tahun 2015 dengan dibukanya tol baru yang menghubungkan 
Jawa Barat dan Jawa Tengah, Marketing Operation Region Iv menyediakan dua titik Kios Pertamax yang 
terletak di Exit Tol Pejagan dan Exit Tol Brebes Timur. Kios Pertamax yang menyediakan Pertamax Series dalam 
kemasan 1 liter, 2 liter, 5 liter, dan 10 liter ini dapat membantu para pengendara sepeda motor maupun roda 4 
yang melakukan mudik tahun ini. Inisiatif ini dilakukan berdasarkan jarak SPBU yang masih jauh selepas exit tol, 
sehingga konsumen dapat lebih mudah mendapatkan bahan bakar. Harganya pun sesuai dengan harga yang 
tertera di SPBU. Kios Pertamax dibuka mulai H-7 Lebaran hingga selesai arus balik Lebaran pada H+7 dan 
H+8.  Respon konsumen dengan adanya Kios Pertamax ini sangat baik. Hal ini terbukti dengan telah terjualnya 
total 886 kaleng kemasan Pertamax Series. Adapun varian yang paling banyak terjual adalah kemasan 2 liter 
dengan total penjualan 246 kaleng.•mor iv
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Semangat Idul Fitri Ru IV sebagai kunci kebahagiaan
cilacap  –  Setelah satu bulan lamanya umat Muslim menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan 1436 Hijriah, 
tibalah saatnya untuk meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 17 Juli 2015. Semarak Idul 
Fitri sangat dirasakan di lingkungan Refinery Unit IV Cilacap oleh seluruh pekerja maupun mitra kerja. Mulai takbir 
akbar, parade bedug, dan sholat Ied di lapangan sepakbola Komplek Perumahan Pertamina Donan  dan  di Masjid 
Baitussalam yang terletak di Kompleks Perumahan Pertamina Tegalkamulyan dilakukan bersama keluarga besar RU 
Iv. Usai melaksanakan Sholat Ied, GM RU Iv dan manajemen lainnya melakukan halal bihalal ke kediaman Bupati 
Cilacap dan ke mess 40 komplek perumahan Pertamina Gunung Simping untuk menerima kunjungan silaturahmi 
keluarga besar RU Iv. Selanjutnya, pada (22/7) keluarga besar RU Iv melaksanakan Halal Bi Halal yang dipusatkan 
di Gedung Patra Graha. GM beserta tim manajemen juga mengunjungi area 70 dan Marine untuk menemui pekerja 
dan mitra kerja yang harus standby di area tersebut. Kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi Pertamina Hospital 
Cilacap untuk bersilaturahmi dengan para tenaga medis yang bertugas jaga pada saat itu.•ru iv

PeP asset 2 Rayakan hari kemenangan
prabumulih - PEP Asset 2  mengadakan sholat Id di Masjid Darussalam Komperta Prabumlih, pada (17/7).Ustadz Dr H 
Fajri Ismail menyampaikan khutbah Idul Fitri 1 Syawal  di hadapan jajaran manajemen Asset 2, para pekerja dan keluarga serta 
ribuan umat  muslim di Kota Prabumulih. Ustadz dari Palembang itu sekaligus memimpin iman dan khatib saat pelaksanaan 
shalat Idul Fitri di Masjid Darussalam Komperta Prabumlih.   Sebelumnya, ketua Panitia Ramadhan dan Idul Fitri 1436 H 
Syamsul Hadi melaporkan beragam kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan takwa kaum 
muslimin serta pembinaan aspek sosial di sekitar wilayah operasi perusahaan. Kegiatan itu meliputi, shalat Tarawih selama 
Ramadhan, buka puasa bersama, kultum ba’da Isya menjelang tarawih setiap malam, tausiyah setelah shalat Dzhuhur 
Senin-Jumat, kuliah Shubuh, pemilihan peserta shalat terbaik untuk mendidik anak-anak, tadarus Al Qur’an setiap sore 
menjelang buka puasa, dilanjutkan peringatan Nuzulul Qur’an, serta It’tikaf di Masjid Darussalam. Pada kesempatan itu 
disampaikan juga penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, maal, infaq, sodakoh dan fidyah  yang telah disalurkan kepada 
warga sekitar Kota Prabumulih dan sekitarnya.pep asset 2
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cilacap – Dalam rangka merayakan HUT ke-15, PWP 
RU Iv Cilacap menggelar turnamen tenis meja yang 
diperuntukkan bagi anggota PWP RU Iv Cilacap. Turnamen 
tersebut diselenggarakan di Gedung Fastron, pada (3/5), 
yang dihadiri oleh pengurus PWP RU Iv Cilacap dan 
anggotanya.

Turnamen tenis meja ini dapat terselenggara berkat 
kerja sama dengan BAPOR RU Iv Cilacap yang sekaligus 
menjadi tim juri dalam perlombaan ini. Yuherwin selaku 
Ketua BAPOR RU Iv Cilacap mengungkapkan apresiasinya 
kepada PWP RU Iv Cilacap yang memperhatikan kebugaran 
dan kesehatan anggota melalui pelaksanaan turnamen.

”Tujuan utama BAPOR adalah untuk menciptakan 
budaya hidup sehat bagi pekerja dan keluarganya. Oleh 
karena itu kami memfasilitasi acara ini sehingga dapat 
mendo rong semangat berolahraga bagi para pekerja dan 
keluarga yang menjadi anggota PWP RU Iv Cilacap,” 
ungkap Yuherwin.

Sementara itu, Fitri Hidayaturrahim mewakili Ketua PWP 
RU Iv Cilacap  berharap para peserta yang bertanding, da-

balongan – Persatuan Wanita Patra (PWP) RU vI 
Balongan mengadakan bakti sosial dengan memberikan 
bingkisan kepada masyarakat desa penyangga kilang RU 
vI Balongan, Rabu (13/5).

Kegiatan yang merupakan program kerja bidang sosial 
dan budaya PWP RU vI ini,  diawali dengan penyerahan 
paket bingkisan berupa sembako kepada warga kurang 
mampu di Kantor Kepala Desa Balongan. Penyerahan yang 
dilakukan oleh Ketua PWP RU vI Balongan, Nirwana Yulian 
Dekri tersebut kemudian dilanjutkan ke  kantor Kepala Desa 
Majakerta dan Desa Singajaya, serta di  Gedung Persatuan 
Wanita Patra (PWP) di Komplek Perumahan Bumi Patra 
Indramayu. Warga yang menerima bingkisan di Gedung 
PWP tersebut terdiri atas tukang becak, tukang rumput, 
tukang sampah dan tukang sapu yang sehari – hari bertugas 
di sekitar Perumahan Bumi Patra.

Samiyem, salah satu wanita lanjut usia  yang menerima 
bingkisan ini merasa senang dengan pemberian bantuan 
dari PWP RU vI. Ia menuturkan  bingkisan tersebut sangat 

semarang – Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) 
ke-15 Persatuan Wanita Patra (PWP) Marketing Operation 
Re gion (MOR) Iv diadakan di ruang serbaguna kantor MOR 
Iv Semarang dengan tema “Mengawalmu Dalam Berkarya 
Menuju Pertamina Mendunia”, pada (6/6).

Dihadiri oleh Ketua PWP MOR Iv Laela Kusnendar 
beserta seluruh pengurus, anggota, hingga purna karya, 
pun cak perayaan diisi dengan lomba menghias salad buah, 
dan persembahan dari unsur pelaksanaan yang ada dalam 
organisasi PWP MOR Iv. Selain itu, sebagai bentuk tali 
kasih, diberikan bantuan kepada 33kepada tenaga kerja 
jasa penunjang yang telah membantu operasional PWP 
selama ini.

Pada ulang tahun ini PWP tingkat wilayah MOR Iv 
juga telah mengadakan kegiatan sosial sebagai wujud 
pengabdian kepada masyarakat. Bantuan kepada PAUD di 
wilayah ex bencana merapi, Warakawuri dan Lansia yang 
membutuhkan merupakan bukti kepedulian anggota PWP 
kepada masyarakat di wilayah kerja MOR Iv.

Pada saat mengunjungi Warakawuri yang berada di 

Aksi bully ternyata tak hanya terjadi di sekolah tapi 
juga marak menimpa para pegawai di tem pat kerja. 
Sekitar 96 persen partisipan dalam sebuah survei pernah 
mengalami tindakan tidak me nyenangkan di kantor.  
Berikut lima ciri Anda telah kena aksi bully di kantor. 

sarkasme dan pemberian julukan. Jenis bully 
yang seperti ini sering ditemukan di sejumlah perusahaan. 
Seringkali, ejekan atau julukan kasar disampaikan dalam 
bentuk candaan. Dalam sejumlah kasus, jarang sekali 
pihak yang diejek merasa hal tersebut sebagai canda 
semata. Bahkan saat rekan kerja di kantor merasa itu 
lucu dan tertawa karenanya, pihak yang di-bully lebih 
sering merasa tersinggung.

didiamkan atau tidak diajak ke sejumlah 
kegiatan kantor. Bully jenis ini biasanya dilakukan 
dengan mengabaikan rekan kerja yang tidak disukai. Tak 
hanya mendiamkan, biasanya Anda juga tidak diajak ke 
sejumlah kegiatan kantor.

digosipkan. Menggosipkan rekan kerja lain di 
kantor merupakan salah satu aksi bully. Rumor yang 
disebarkan tentang Anda biasanya menyakitkan dan 
jarang sekali benar. Membuat gosip dan rumor tentang 
rekan kerja di kantor biasanya dilakukan secara sengaja 
untuk membuatnya jatuh atau ter  lihat buruk.

intimidasi. Tak hanya dalam bentuk halus, aksi bully 
juga biasanya dilakukan secara terang-terangan dengan 
mengintimidasi Anda. Salah satu cara mengintimidasi 
yang sering digunakan misalnya dengan mengancam 
Anda kehilangan pekerjaan yang sedang dilakukan. 
Komentar-komentar negatif juga sering dilemparkan pada 
Anda agar tidak betah di kantor.

Tindakan fisik. Tindakan fisik saat aksi bully tidak 
selalu berarti melakukan aksi saling pukul. Kadang 
tindakan fisik sederhana seperti membanting pintu keras-
keras atau berteriak juga merupakan salah satu bentuk 
bully yang sering terjadi.

Lantas jika Anda terjebak dalam situasi tersebut, apa 
yang harus dilakukan?

melihat situasi. Jika Anda melihat salah satu teman 
kerja yang terlihat seperti di-bully, jangan langsung ikut 
campur. Sebab terkadang teman kerja yang sering 
digoda belum tentu di-bully. Lebih baik lihat situasi 
terlebih dahulu baru kemudian bertindak.

jangan sampai jadi target. Jadilah pegawai yang 
ramah namun profesional. Jika merasa tengah di-bully, 
sebaiknya tetap tenang dan berusaha untuk tegar. 
Jangan takut untuk melawan terutama jika Anda merasa 
bahwa Anda tidak melakukan kesalahan.

mengumpulkan bukti. Bukti bullying penting 
untuk dikumpulkan. Terutama jika kasus bullying sudah 
sangat parah dan bukan cuma sekadar adu mulut, tetapi 
juga fisik. Bukti bullying nanti bisa dimanfaatkan untuk 
menuntut balik si pelaku.

melibatkan atasan. Terkadang cara terbaik untuk 
mengatasinya adalah dengan melibatkan atasan. 
Jelaskan situasi yang terjadi, siapa tahu bos punya jalan 
keluar terbaik untuk bersama.

pindah. Bullying merusak kesehatan fisik, mental, 
dan emosional. Jika kasus tersebut sudah sangat parah, 
bahkan atasan tidak mampu menyelesaikan, lebih baik 
pindah saja ke tempat kerja yang baru.

Semoga Anda bukan termasuk korban maupun 
pelaku dari bullying di mana pun Anda berada.•
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wilayah Semarang, Kendal dan Ungaran, PWP MOR Iv 
memberikan bingkisan sembako kepada para Warakawuri. 

“Berbagai kegiatan HUT ke 15 PWP Tingkat MOR Iv 
sengaja kami adakan lebih banyak pada kegiatan bakti 
sosial. Sebagai bentuk kepedulian PWP pada mantan 
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,”

“Kami harapkan kegiatan-kegiatan HUT yang kami 
lakukan di lingkungan MOR Iv dapat memberikan manfaat 
kepada orang banyak,” ungkap Laela.•mor iv

pat menjunjung tinggi aspek sportifitas dalam setiap game.
Pertandingan tenis meja dimulai dengan sistem satu 

kompetisi dimana awal mulanya dilakukan pembagian grup 
yang terdiri dari 3 grup, dan masing-masing grup terdiri 
dari 3 tim fungsi yang berpartisipasi. Akhirnya, tim dari 
Fungsi RPO keluar sebagai Juara I, diikuti tim dari fungsi 
Production II, tim fungsi Production I, tim dari fungsi ME, 
tim dari fungsi Engineering and Development, dan tim dari 
fungsi GA.• ru iv

bermanfaat baginya sebab bingkisan tersebut berisi 
kebutuhan pokok rumah tangga.

  Pada kegiatan bakti sosial ini, PWP RU vI Balongan 
menyerahkan total sebanyak 800 bingkisan, yaitu 450 
bingkisan untuk warga kurang mampu terutama kaum lansia 
di tiga desa, dan 350 bingkisan dibagikan di Kantor PWP 
RU VI Balongan.•rikihamdanimd
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anak perusahaan

Pge Selenggarakan Operation & 
Realibility Forum 2015
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Operation & Reliability Forum 2015 diharapkan dapat membuka cakrawala pengetahuan kita bersama tentang operational 
excellen ce, untuk selanjutnya dila kukan aksi lanjut dalam rangka mewujudkan visi PGE menjadi World Class Geothermal 
Energy Enterprise. 

PeP bunyu Field adakan 
bunyu Fun Day
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PeP jambi Field Tegaskan komitmen Dukung uMkM

jakarta - Dalam rangka 
mendukung pencapaian visi 
perusahaan untuk menjadi 
World Class Geothermal 
Ene rgy  En te rp r i s e  PT 
Pertamina Geothermal Energy 
(PGE) menyelenggarakan 
acara yang bertajuk Operation 
& Reliability Forum 2015 
pada 29 Juni - 3 Juli 2015 di 
Kantor Pusat PGE Jakarta. 
Acara dibuka oleh Direktur 
Utama PGE, Irfan Zainuddin. 
Dalam sambutannya, Irfan 
menekankan perlunya im-
ple mentasi operational ex-
cellence seluruh aspek untuk 
mencapai visi perusahaan. 

Tujuan diseleng gara-
kannya acara ini adalah untuk 
melakukan standardisasi dan 
penyelarasan UPJ Pusat-Area 
serta identifikasi kebutuhan 
TKO berikut penetapan pro-
tokol komunikasi sejalan 
dengan organisasi baru. 
Selain itu, untuk me ning katkan 
pemahaman pekerja tentang 
pengelolaan aset dengan 
imp lementas i  p rogram 
Re l iabil ity & Operational 
Excellence melalui sharing 
session, serta menyusun 
Program Kerja 2015-2017 
dalam mendukung visi misi 
perusahaan.

Dengan adanya re or-
ganisasi baru di lingkungan 
Direktorat Operasi, di ha-
rapkan dapat meng opti-
malkan upaya bersama 

bunyu - Ramaikan pulau Bunyu, Pertamina EP 
Bunyu Field bekerja sama dengan Yayasan Bintang 
Bunyu menggelar acara bertajuk Bunyu Fun Day 
dengan tema “Warna Warni Keceriaan Dalam 
Se mangat Kebersamaan dan Keberagaman”, 
pada (7/6).

Berlokasi di halaman Kantor Besar PT Per-
tamina EP Bunyu Field, Bunyu Fun Day merupakan 
ajang berbagi keceriaan dan kesenangan dengan 
kawan dan keluarga dari beragam usia tanpa 
memandang suku, agama dan ras. Pada acara 
ini digelar serangkaian acara, diawali dengan 
senam Aerobic, bermain sepeda dan sepatu roda 
bersama, periksa kesehatan gratis serta diakhiri 
dengan color fun. Walaupun sempat mendung 
dan hujan, tetapi hal tersebut tidak mengurangi se-
mangat keceriaan yang hadir pada acara tersebut.

Kegiatan Bunyu Fun Day bisa terlaksana ber-
kat kerja sama yang solid PEP Bunyu Field dengan 
antara sekumpulan pe muda yang tergabung 
dalam Yayasan Bintang Bunyu. Acara ini berhasil 
memberikan sensasi kebersamaan yang baru di 
Bunyu. Ha rapan ke depannya acara serupa dapat 
dise lenggarakan dengan lebih meriah.•Why

da lam mewujudkan vis i 
perusahaan melalui im-
p lementas i  operat iona l 
excellence pada seluruh 
aspek sehingga seluruh aset 
perusahaan dapat dikelola 
dengan aman, produktif, 
efisien, serta reliable.

In is ias i  Maintenance 
& Reliability Management 
System  sebaga i  sa lah 
satu pi lar utama dalam 
implementasi operational 
excel lence sudah mulai 
d i r int is  d i  PGE mela lu i 
Asset Identification System, 
P e n y u s u n a n  S i s t e m 
Manajemen Pemeliharaan, 
Go Live MySAP PM (Plant 
Main tenance) Module be-
rikut integrasinya dengan 

MM (Material Management) 
Module di Area Kamojang 
yang akan dilanjutkan ke 
se luruh area operasi PGE, 
serta standardisasi/sertifikasi 
kompetensi.

Selain diskusi dan brain-
storming membahas ha-
sil reliabil ity assessment 
dan Program Kerja 2015-
2017, dalam forum ini juga 
dilakukan sharing session 
t en  t ang  Imp l emen tas i 
Program Reliability di Di-
rektorat Pengolahan yang 
disampaikan oleh Manager 
Turn Around Refinery Togar 
M.P. Manurung ; Implementasi 
Maintenance & Reliability 
Management System oleh 
Operation Technical Main-

tenance Manager  PHE 
ONWJ Mefredi; serta sharing 
session tentang Implementasi 
Pertamina Operation & Ser-
vice Excellent (POSE) oleh 
Asistant Manager Customer 
Support, Pertamina S&D 
Bambang Mulyatno.

Forum ini diharapkan 
dapat membuka cakrawala 
pengetahuan kita bersama 
tentang operational excellen-
ce, untuk selanjutnya dila-
kukan aksi lanjut dalam 
mewujudkan visi PGE menjadi 
World Class Geothermal 
E n e r g y  E n t e r p r i s e . 
Keberhasilan implementasi 
operational excellence ini 
adalah tanggung jawab 
bersama.•pge

jakarta - Halal Bilhalal di PEPC tahun ini terasa 
begitu istimewa karena diadakan bersamaan 
dengan perayaan ulang tahun Direktur Utama 
PEPC, Adriansyah, yang berhari jadi pada 18 Juli, 
dan juga Direktur Bisnis Support, Musa Umbas, 
yang hari kelahirannya kebetulan bersamaan 
dengan acara Halal Bilhalal ini, serta ulang tahun 
para pekerja PEPC lainnya.

Acara diadakan di ruang Banyu Urip gedung 
Patra Jasa lantai 5, pada (27/7). Dalam kesempatan 
tersebut, para pekerja hadir untuk bersilaturahmi 
langsung dengan para petinggi dan pimpinan 
PEPC dan saling bermaafan atas segala khilaf.

Turut hadir pada acara Halal Bilhalal tersebut, 
Komisaris PEPC, Insan Purwarisya L. Tobing dan 
Bagus Sudaryanto, serta para tamu undangan lain. 
Setelah dilakukan doa bersama, acara dilanjutkan 
dengan ramah tamah bersama para pekerja 
PEPC.•pepc

Perayaan uTD Warnai 
halal bihalal di PePC
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sengeti - PEP Jambi Field 
menghadiri Rapat koordinasi 
dan fasilitasi lintas sekoral 
d a l a m  p e m b e rd a y a a n 
UMKM di Kabupaten Muaro 
Jambi (17/6). Acara yang 
digelar  o leh Dinas Ko-
perasi, Perindustrian dan 
Perdagangan(Diskoperindag) 
Kabupaten Muaro Jambi 
tersebut bertujuan untuk 
menguatkan kinerja Pe-
merintah Kabupaten, per-
bankan, dan perusahaan 
dalam pemberdayaan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM)  khususnya  d i 
Kabupaten Muaro Jambi.

Agenda yang dibahas 
pada rapat tersebut adalah 
implementasi program CSR 
dan PKBL untuk UMKM.Dari 
data yang disusun, dapat 
disimpulkan bahwa kendala 
utama implementasi program 
CSR dan PKBL adalah 
kurangnya informasi atau 
pendataan mengenai UMKM 
yang berpotensi menjadi 
target penerima manfaat 
dar i  program CSR dan 
PKBL. Selain itu, koordinasi 
antara Diskoperindag dan 
pelaku usaha juga dinilai 
belum maksimal.Akibatnya, 
keberlanjutan usaha mitra 

binaan dan kelancaran kredit 
pun menjadi kurang optimal.

Menanggapi hal tersebut, 
Diskoperindag Muaro Jam bi 
berkomitmen untuk melun-
curkan data-data aktual dan 
komprehensif mengenai 
potensi UMKM di Kabupaten 
Muaro Jambi. Senada dengan 
hal tersebut, perwakilan Bank 
Indonesia Cabang Jambi juga 
menyampaikan komitmennya 
untuk meningkatkan kom-
petensi dan kerja sama lintas 
sektoral salah satunya melalui 
pelatihan pendampingan fa-
silitator PKBL dan CSR di 
Kabupaten Muaro Jambi.

Pertemuan kali ini meru-
pakan rapat kedua yang 
di selenggarakan pada tahun 
2015. Sebelumnya, rapat 
yang dilaksanakan pada bu-
lan April 2015 dipimpin oleh 
Kepala Diskoperindag Muaro 
Jambi. Rapat koordinasi 
lanjutan dilaksanakan pada 
September 2015 dengan 
agenda penyampaian da-
ta-data potens i  UMKM 
serta pembahasan lebih 
lan jut rencana pelatihan 
pen dampingan fasil itator 
PKBL dan CSR oleh Bank 
Indonesia.•arn
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bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk 
tulisan maksimal 2 lemmbar halaman a4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.

Pemberdayaan Surveyor : Mencegah losses kembali Molor

keberhasilan Mencegah losses adalah Faktor Manusia 

Pembenahan Tata kelola arus Minyak
Perilaku Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang Dibasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Dalam dunia serah terima minyak, sering kita mendengar 
tentang istilah surveyor. Sering juga disebut  cargo surveyor, 
inspector atau cargo inspector. Bahkan ada yang menyebut 
sebagai bagian dari marine surveyor karena transaksi serah 
terima minyak banyak mengunakan angkutan laut. Apapun 
sebutannya, pelaksanaan survey yang akan kita bahas lebih 
dititikberatkan kepada jasa survey kargo minyak (minyak mentah 
dan produk-pro duknya) yang menangani proses transaksi serah 
terima, baik pembongkaran maupun pemuatan.

Salah satu peran jasa cargo surveyor dalam proses 
transaksi serah terima minyak adalah pemberian aspek legal 
terhadap hasil pengamatan, perhitungan, verifikasi, dan bahkan 
kemungkinan rekomendasi  dalam menyelesaikan masalah 
yang timbul akibat perbedaan pengamatan dan perhitungan 
yang kemungkinan dapat terjadi dalam proses serah terima 
minyak. Oleh karena itu, penunjukan jasa surveyor menjadi  
penting karena proses serah terima minyak mempunyai efek 
finansial maupun efek legal yang cukup besar dan beresiko 
bagi Perusahaan. 

Sebagaimana dalam Permendag RI No. 14/M-DAG/
PER/3/2006 Surveyor adalah seorang yang memiliki keahlian 
khusus di bidang jasa survey atas dasar disiplin ilmu dan/
atau memiliki Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga 
Sertifikasi yang telah terakreditasi serta memiliki pengalaman 

kerja di bidang survey tertentu yang melakukan kegiatan survey 
untuk mendapatkan kebenaran nyata atau hakiki atas obyek yang 
di-survey. Maka sangat riskan bila surveyor yang kita gunakan 
tidak bersertifikasi, apalagi menyangkut transaksi yang efek 
finansialnya besar.

Lalu untuk siapa surveyor bekerja? Tentu saja be kerja untuk 
principal atau pihak yang telah menunjuk untuk melakukan 
survey. Meskipun demikian, asas pro fesionalisme dan 
independensi harus dijaga. Pro fesionalisme berarti memiliki ilmu 
pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta kemampuan 
terhadap bidang yang ditunjuk. Independensi berarti kemandirian 
serta tidak memihak dan tidak dikendalikan oleh pihak terhadap 
fakta-fakta yang ada. Bekerja berdasarkan fakta. Dimana dan 
bagaimana bisa terjadi. Memberi solusi dan mungkin perlu 
rekomendasi. Meskipun pihak yang menunjuk adalah membayar, 
tapi seharusnya tidak bisa mengubah fakta yang terjadi.  

Dalam proses transaksi internasional kadang tidak sedikit 
surveyor ditunjuk berdasarkan  mutual agreement oleh pihak-
pihak yang terkait. Dalam kondisi ini maka independensi dan 
professionalitas  surveyor menjadi  “taruhan” dan merupakan hal 
yang sangat penting karena hasil survey biasanya bersifat binding 
(mengikat). Di sini pengakuan institusi surveyor menjadi penting 
karena harus diakui kredibilitasnya oleh kedua pihak yang terkait.

Pengetahuan teknis, best practice dan pengalaman sangat 

dibutuhkan oleh surveyor. Apabila cargo yang di-survey 
menyangkut kargo  minyak, maka pengetahuan tentang minyak, 
apalagi menyangkut cara perhitungan dan proses transfer di 
lapangan menjadi prasyarat surveyor. Demikian juga terkait 
dengan kapal, anatomi kapal dan proses serah terima minyak. 
Tools yang digunakan surveyor seharusnya tergantung tipe 
dan jenis survey. Jika menyangkut kuantitas dan kualitas maka 
hal-hal yang mendukung harus sudah siap, baik software dan 
hardware. 

Dalam kaitannya dengan losses minyak yang terjadi, maka 
surveyor dituntut bersikap profesional independen. Artinya tidak 
dipengaruhi oleh pihak manapun, dan surveyor yang profesional, 
surveyor yang benar-benar mengetahui pengetahuan teknis dan 
best practise serah terima minyak. Memahami segala aspek 
didalamnya,  mulai dari pengukuran yang tervalidasi (alat ukur, 
prosedur dan lokasi), perhitungan yang akurat (tabel konversi, 
dan kalkulasi),  dokumentasi yang mampu telusur (do kumen 
kapal, berita acara, dokumen pendukung), bahkan aspek 
pencegahan (flow minyak, penyegelan dan time log monitoring). 
Semua tercatat dalam runutan yang terdokumentasi. Jadi 
bukan surveyor yang mau di “perintah” sesuai keinginan 
pihak tertentu atau surveyor yang hanya sebagai “tamu” yang 
hanya melegalisasi suatu transaksi. Tapi surveyor yang dapat 
diberdayakan untuk mencegah terjadinya losses.•ptkam

Dilihat secara kasat mata, dalam soal angkutan minyak di 
laut dan di sungai itu hanya ada tiga unsur yang saling berkaitan. 
Unsur pertama, adalah yang punya minyak atau yang memasak 
minyak, dalam hal ini disebut Kilang atau RU-II sampai RU-vII 
di pelabuhan muat (L/P). Kemudian yang memasak minyak 
menitipkan kepada unsur kedua yang bernama Kapal untuk 
mengangkut minyak ke terminal tujuan. Dan, unsur ketiga adalah 
pelabuhan tempat minyak tersebut dibongkar (D/P) yang disebut 
Terminal BBM di MOR-I sampai MOR-vIII.

Kalau dalam tata kelola minyak produk seperti di atas itu 
gambarannya, maka  satu lagi siklus yang hampir sama unsurnya 
adalah tata kelola minyak mentah (crude). Unsur pertamanya 
(L/P) adalah terminal lepas pantai (SKK Migas), kemudian unsur 
ke duanya bernama Kapal, dan unsur ketiganya adalah Kilang 
Minyak (D/P).

Bukan maksud kami untuk menyederhanakan permasalahan, 
bila dari sudut losses tiga unsur ini dianggap sangat berperan 
dalam mencegah terjadinya “losses berkepanjangan” dalam 
masalah tata kelola arus minyak. Istilah ini dimaksudkan sebagai 
suatu kehilangan berantai terjadi mulai dari minyak itu dibor dari 
perut bumi (Hulu) sampai minyak itu didistribusikan (ke Hilir) 
melalui laut dan sungai sebelum diserah terimakan kepada 
konsumennya.

Selama tiga bulan terakhir aktivitas tim PTKAM Korporat 
menjabarkan breakthrough project Direksi dalam melakukan 
pembenahan tata kelola arus minyak di Pertamina, dengan 
op timis kami katakan di sini bahwa unsur Kilang, Kapal dan 
TBBM adalah tiga kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam 
mencegah losses. 

Kalau saja losses (R1) yang terjadi di Kilang ketika minyak 
dimuat ke dalam kapal bisa dikontrol ketat oleh petugas yang 
berkuasa di Kilang, tentu losses di ambang toleransi bisa 
ditekan sedemikian rupa. Begitu pula di Kapal sebagai angkutan 
air. Kalau saja losses (R2) yang terjadi di kapal ketika minyak 
diangkut menuju TBBM bisa dikontrol ketat oleh petugas yang 
berkuasa di atas kapal, tentu losses di ambang toleransi bisa 
ditekan sedemikian rupa. 

Sementara jika losses (R3) yang terjadi ketika minyak 
dipindahkan (dipompa) ke  TBBM maupun kilang bisa diawasi 
secara ketat oleh petugas darat, tentu losses di ambang toleransi 
bisa ditekan sedemikian rupa sehingga discrepancy (R4) tidak 
melebihi ambang toleransi dapat terpenuhi.

Sepertinya yang digambarkan di atas begitu indah dan lancar 
saja ketika diterapkan dalam aktivitas. “Unsur penunjang” lainnya 
(alat ukur, Surveyor, dan Loading Master) seakan diabaikan.

Padahal, sebagaimana yang telah kami tulis dalam tulisan 
yang terdahulu (lihat : Energia Weekly No. 29, 20 Juli 2015, 
halaman 18), Peningkatan Kepedulian Adalah Kata Kunci Ke-
berhasilan”. Jadi, “unsur penunjang” adalah alat bantu yang 
seharusnya dapat dikendalikan oleh yang punya minyak (yaitu 
: Pertamina). Kenapa demikian? Tentu saja karena alat ukur 
yang bernama meteran atau ATG itu adalah benda mati yang 
dioperasikan dan dipergunakan oleh manusia. Sedangkan “unsur 
penunjang” yang bernama Surveyor dan Loading Master adalah 
anak manusia yang digaji dan “meneken perjanjian” setia sampai 
hari akhir pada Pertamina…!!

Kalau sempat terjadi di lapangan terdapat  Surveyor yang 
dibayar Pertamina (dan “meneken perjanjian” setia sampai hari 
akhir pada Pertamina) bisa mengatur Loading Master bahkan 
mengendalikan “orang Pertamina” di RU dan MOR, tentu suatu 
hal yang amat sangat luar biasa aneh, bukan?

Unsur Kilang (RU-II s/d RU-vII) yang diberi amanah oleh 
Pertamina sebagai pemasak minyak harus dapat melaksanakan 
tugas sesuai ketetapan perusahaan. Discrepancy (R1) yang tidak 
boleh melebihi 0,3% adalah standar mutu dan standar baku yang 
mesti diwujudkan setiap melaksanakan pemindahan minyak dari 
Kilang ke Kapal.

Unsur Kapal (milik dan sewa) sebagai pengangkut minyak 

tidak akan mengenal istilah tidak mampu dalam menekan 
discrepancy (R2)  di bawah 0,1%. Bila toleransi losses ini me-
lewati ambang batas, tentu sanksi diklaim atau dipotong harga 
sewa kapalnya, adalah suatu risiko hasil kerja yang tidak bisa 
ditawar-tawar.

Unsur TBBM (MOR-I s/d MOR-vIII) sebagai penerima 
minyak dari kapal, kemudian mendistribusikan minyak tersebut 
kepada konsumen, tentu sudah paham akan ketentuan Dis-
crepancy (R3) di terminal BBM yang tidak boleh melebihi 0,3% 
adalah standar mutu dan standar baku yang mesti diwujudkan. 
Begitu pula ketika menghitung jumlah keseluruhan minyak 
yang telah masuk ke dalam tangki penampungan di TBBM. 
Discrepancy (R4) maksimum 0,3% dibandingkan dengan B/L 
yang berasal dari pelabuhan muat (L/P) adalah “angka mati” 
yang mesti dipatuhi oleh seluruh pelaku aktivitas serah terima 
minyak di TBBM.

Abraham Maslow pernah mengatakan, bahwa  keberhasilan 
action plan sebuah perusahaan akan bisa diwujudkan bila 
reward and punishment  bagi seluruh pelaku aktivitas yang 
terlibat benar-benar diterapkan tanpa pandang bulu. Nah, cepat 
atau lambat tapi pasti, kewenangan Project Coordinator PTKAM 
untuk menerapkan diktum-diktum (S.Print No.010/2015) tentu 
akan keluar juga. Mutiara kata klasik pernah mengatakan 
“perjuangan itu membutuhkan pengorbanan”. Kita berharap 
jangan hendaknya sampai ada jatuh korban di antara kita, 
karena ketidakmampuan kita menjalankan amanah untuk 
menekan losses yang selalu saja melebihi ambang batas 
toleransi yang telah disepakati…!!!•ptkam
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akselerasi knowledge Sharing di Fungsi Produksi Ru III
sungai gerong – Se-
bagai upaya percepatan 
alih pengetahuan (transfer 
knowledge) perlu dilakukan 
dari para pekerja senior ke-
pada para pekerja yang lebih 
junior. Hal ini dimaksudkan 
agar tidak terdapat gap 
kompetensi,  khususnya 
terkait dengan pemahaman 
peralatan, troubleshooting 
serta tacid knowledge lainnya 
di dalam fungsi Produksi.

Merealisasikan kebutuhan 
transfer knowledge tersebut, 
Fungsi Produksi bekerja 
sama dengan Fungsi HR 
RU III, menyelenggarakan 
Forum Diskusi dan Know-
ledge Sharing Senior – Ju-
nior (Upskilling Operator) 
belum lama ini.  Sebagai 
narasumber adalah para 
peker ja berpengalaman 

dari tiap bagian unit operasi 
setempat, dengan para pe-
serta yang merupakan pa-
ra pekerja junior dengan 
pengalaman 1- 10 tahun 
kerja.

Kegiatan ini merupakan 
program yang dilaksanakan 
secara serentak di seluruh 
bagian Fungsi Produksi. Pem-
bukaan program upskilling 
dibuka oleh SMOM RU III, 
Dadi Sugiana, di Ruang Rapat 
CCR CD&L / Production 
dan dihadiri oleh Production 
Manager, Achmad Muslimin, 
Engineering & Development 
Manager, Diandoro Arifian, 
Para Section Head Fungsi 
Production, Instruktur dan 
di ikut i  o leh 28 peserta 
yang merupakan pekerja 
(Operator) di Unit FCCU dan 
Stab III.

Dadi Sugiana sangat 
meng apresiasi pelaksanaan 
program knowledge sharing 
ini. Menurutnya, melalui 
kegiatan ini akan terjadi 
transfer ilmu dan pengalaman 
yang sangat baik dari para 
pekerja senior. 

“Pengalaman adalah 
sesuatu yang sangat ma-
hal harganya. Karena se-
o r a n g  p e k e r j a  h a r u s 
mengabdi hingga 20 tahun 
baru bisa mendapatkan 
ilmu dan pengalaman yang 
kompeten. Melalui program 
ini diharapkan para operator 
tidak perlu menunggu hingga 
20 tahun untuk mendapatkan 
pengalaman-pengalaman 
tersebut. Khususnya,  yang 
berkaitan dengan trou ble-
shooting FCCU,” ujar Dadi.

Sementara itu, Production 

Manager, Achmad Muslimin 
m e n y a m p a i k a n  d a l a m 
laporannya bahwa program 
in i  merupakan pertama 
kalinya dilakukan di RU III, 
khususnya di Fungsi Produksi. 
“Waktu pelaksanaan akan 
memanfaatkan libur shift 
pekerja, sehingga ope ra-

sionalisme unit tetap ber-
langsung.  Se lan ju tnya, 
paralel dengan program di 
bagian CD&L ini, kegiatan 
yang sama akan dilakukan 
oleh Bagian-Bagian lainnya 
di Fungsi Produksi,” demikian 
ujarnya. 

Hal senada ditambahkan 

SMOM RU II, Dadi Sugiana.
Ia berharap agar program 
serupa dapat ditularkan ke 
Fungsi atau Bagian lain, agar 
kegiatan transfer ilmu dan 
pengalaman dapat mengalir 
dengan lebih baik di seluruh 
Fungsi dan Bagian di RU 
III.•ru iii
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Forum Diskusi dan Know ledge Sharing Senior – Ju nior (Upskilling Operator) menjadi salah satu jawaban percepatan alih 
pengetahuan dari pekerja senior ke junior.

Perilaku Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang Dibasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi
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Anjungan Lapangan X-Ray, Lepas Pantai Jabar Utara, PEP Field Jatibarang.

jakarta – PT Pertamina 
(Persero) menggelar syu-
kuran atas peresmian pem-
bangunan SPBG (Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Gas) 
Cililitan dan Pulogadung, 
pa da Selasa (14/7) di SPBG 
Cililitan. 

Dalam sambutanya, vice 
President Operation & Asset 
Subsidiary Management M. 
Taufik Afianto mengatakan, 
peresmian SPBG ini me-
rupakan bagian dari in-
frastruktur vigas yang telah 
diresmikan oleh Dirjen Migas 
IGN Wiratmadja  Puja dan 
Direktur Utama Pertamina 

Peresmian SPbg envogas Cililitan dan Pulogadung
Dwi Soetjipto di Depot LPG  
Tanjung Priok Jakarta Utara.  

“Tahun ini juga Pertamina 
m e m b a n g u n  f a s i l i t a s 
SPBG sebanyak 22 unit 
yang ter sebar di kota-kota 
besar di Indonesia. Jadi 
dengan tahapan-tahapan 
ini keberadaan SPBG akan 
memberikan manfaat lebih 
kepada masyarakat sekitar 
dan sistem transportasi 
kita.  Dengan demikian, 
nantinya anak cucu kita 
dapat menikmati udara yang 
lebih bersih,” ujar Taufik.

Pada kesempatan ter-
sebut, masyarakat di se-

kitar SPBG juga diberikan 
pembelajaran mengenai 
jenis bahan bakar CNG 
(Compressed  Na tu ra l 
G a s )  d e n g a n  m e r e k 
dagang Envogas dan juga 
pemaparan tingkat risiko 
bila terjadi keadaan darurat 
mulai dari kebocoran gas 
hingga kebakaran. 

Dalam syukuran ini , 
Pertamina juga turut me-
ngundang 100 anak yatim 
yang kemudian diberikan 
bantuan secara simbolis 
be rupa peralatan tulis serta 
sejumlah uang.•adityo

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas di Cililitan.
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indramayu – Tren positif kinerja produksi PT Pertamina 
EP Asset 3 Field Jatibarang tetap dijaga dengan segala 
cara. Pasalnya, seluruh asset yang ada merupakan ladang-
ladang minyak dan gas (migas) tua yang kondisi resevoirnya 
mengalami penurunan daya secara alami. Upaya yang 
dilakukan oleh para jawara Field Jatibarang ternyata 
tidak sia-sia. Hal ini terlihat dari tampilan evaluasi kinerja 
semester pertama 2015. Field Jatibarang mencatatkan 
total produksi migas sebesar 10.600 barel setara minyak 
per hari (BOEPD) atau 107 persen melebihi target.

“Rata-rata capaian produksi migas kami pada 
Semester-I 2015 berada di atas target, terutama produksi 
gas yang total produksinya hingga 73,71 juta kaki kubik 
(MSCFD) atau 114,68 persen dari target awal sebesar 
65,48 MMSCFD,” ungkap Manager Field Jatibarang, Ceppy 
Agung Kurniawan. Lebih lanjut, Ceppy menyampaikan 
berbeda dengan gas, produksi minyak justru mengalami 
sedikit penurunan, yakni sebesar 8.653 barel minyak per 
hari (BOPD) atau 98,2 persen dari target (9.107 BOPD). 
Menurut Ceppy hal ini terjadi karena aset sumur-sumur 
migas di Field Jatibarang merupakan lapangan yang sudah 
mature. ”Tekanan sumur eksisting dengan teknik produksi 
natural flow sudah mengalami depleted secara bertahap,” 
terang Ceppy. Oleh karena itu, berbagai cara dijalankan 
untuk terus mendongkrak produksi, contohnya melakukan 
konversi pada sumur-sumur natural flow yang sudah 
depleted melalui metode lifting sesuai dengan konfigurasi 
sumur. Selain itu, dalam proses perawatan sumur seperti 
pekerjaan skin by pass, optimasi jaringan gaslift pada 
Struktur Cemara, kegiatan stimulasi surfactant dan juga 
reparasi sumur-sumur eksisting pada lapisan berpotensi 

besar, terus dilakukan. 
 Hal yang sama dilakukan juga 

pada sumur-sumur gas. Meski raihan 
produksi gas melampaui  target, 
na mun tampilan jawara migas Field 
Jatibarang tetap dalam kondisi full 

speed dengan irama dan tempo kerja yang tidak menurun. 
Langkah terobosan dan inovasi  terus diupyakan dalam 
ber bagai peluang disetiap level  operasi. Kebijakan tersebut 
antara lain: (1) menjaga low and off sumur-sumur gas melalui 
perawatan sumur, (2) reparasi sumur-sumur suspended 
dengan membuka lapisan baru yang berpotensi mengandung 
gas. Selanjutnya, (3) dilakukan juga maintenance sumur-
sumur gas eksisting dengan kadar air tinggi, menggunakan 
metode remedial cementing sehingga produksi gas tetap 
terjaga baik. ”Kami juga menambah beberapa fasilitas 
produksi seperti compressor agar pemanfaatan gas yang 
disalurkan ke konsumen tetap optimum, serta maintenance 
fasilitas produksi yang ada seperti trunkline dan scrubber,” 
ujar Ceppy mengurai kinerja.

Di samping itu, saat ini juga sedang gencar dilakukan 
pengimplementasian Continuous Improvement Program 
(CIP), yaitu inovasi yang diciptakan oleh engineer-engineer 
Field Jatibarang yang tergabung dalam kelopok PKM 
Sindang untuk mengoptimalkan produksi sumur Walet Utara 
(WLU)-1 yang sudah mulai menurun produksinya karena 
tekanan sumur yang terus mengecil, sementara tekanan 
dasar sumur besar. Maka dibuatlah inovasi BRU EJECTOR 
di sumur WLU-1 agar produksinya meningkat kembali. “BRU 
Ejector berfungsi untuk menarik gas dari sumur Low Pressure 
dengan memanfaatkan aliran gas sumur High Pressure, 
karena jika menggunakan Compressor Low Pressure 
membutuhkan biaya yang relatif mahal,” ucap Ceppy. Value 
creation yang dihasilkan dari Aplikasi BRU EJECTOR ini 
sebesar Rp 1.3 M selama 6 bulan. Sementara itu, kinerja 
fasilitas produksi sepanjang periode enam bulan pertama 
2015, ini terkait dengan Reliability dan Availability peralatan 
utama Jatibarang Field adalah sebesar 98.27% dan 92.16%.

Masih rendahnya harga minyak dunia hingga saat ini 
memaksa management untuk melakukan re-selection 
rencana kerja (RK) 2015 berdasarkan skala prioritas 
besarnya gain produksi yang didapat. Hanya RK dengan 
status prioritas kelas pertama yaitu yang berkaitan langsung 

dengan peningkatan dan optimasi produksi yang akan 
dijalankan. Renegosiasi kontrak eksisting juga menjadi 
salah satu strategi jitu management Field Jatibarang. 
“Dengan cara itu, mampu menghemat anggaran sebesar 
USD 204.410 pada semester pertama 2015 ini,” imbuh 
Ceppy menunjukkan salah satu langkah efisiensi yang 
dilakukan jajarannya.

Selain upaya meningkatkan produksi, Field Jatibarang 
yang berlokasi di kabupaten Indramayu, Jawa Barat juga 
berkomitmen untuk memberikan prioritas terhadap 
kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat sekitar 
wilayah kerjanya melalaui program corporate social 
responsibility (CSR). Berbagai program CSR telah 
direalisasikan baik dalam bidang pemberdayaan 
ekonomi, bantuan social, pembangunan infrastruktur, 
pendidikan, dan kesehatan, maupun terkait dengan 
penghijauan serta perawatan lingkungan. Contoh 
kegiatannya seperti program pelatihan membuat kue dan 
mie bakso untuk ibu-ibu PKK di Desa Kedokanagung, 
Kecamatan Kedokanbunder dan Desa Dukuh Jeruk, 
Kecamatan Karangampel, Indramayu. Program budidaya 
ikan, rumput laut, dan udang bekerja sama dengan LSM 
Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) di Desa 
Cangkring, Kecamatan Cantigi, Indramayu, program 
perbaikan  rumah tidak layak huni (RUTILAHU) dan  
sebagainya.•dit. hulu


