
Sudah lazim dipahami bahwa keuntungan (profitabilitas) 
adalah tujuan utama dalam berbisnis. Tetapi pandangan 
tersebut perlahan bergeser. Publik makin menyadari 
pentingnya keseimbangan antara keuntungan dengan 
kegiatan investasi sosial yang berdampak positif, sebagai 
bagian dari upaya keberlangsungan usaha. Empat aspek 
berikut merupakan landasan kegiatan investasi sosial 
lingkungan bagi korporasi: 
1. Altuistik: Bertujuan memperbaiki kondisi dan meri

ngankan beban masayarakat,
2. Defensif: Memenuhi aturan pemerintah atau memper

tahankan kelancaran operasi,
3. Promotional: Memajukan kepentingan dengan pe

nguatan citra,
4. Strategis: Kegiatan sosial sebagai bagian dari strategi 

keberlanjutan usaha dan mempertahankan daya saing.
Pola investasi sosial keempat (strategis) inilah yang 

kini gencar dipromosikan oleh Pakar Manajemen Harvard 
Business School Prof. Michael Porter. Melalui pendekatan 
“Shared Value”, kelompok Porter meyakini investasi sosial 
korporasi dapat merubah dan meredefinisi strategi korporasi 
itu sendiri, seperti disampaikan dalam acara “ASEAN Next 
Gen CSR Forum” barubaru ini di Bali.

Bagaimana dengan Pertamina?

Bila dilakukan pengelompokan secara sederhana, 
distribusi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan 
perusahaan masih condong pada aspek Filantropi – Altuistik 
dan Defensif. Terlihat pada bagan, investasi sosial strategis 
yang berdampak pada keberlanjutan profitabilitas dan daya 
saing perusahaan masih minim. 

Dalam kondisi pendapatan yang anjlok karena 
penurunan harga minyak dunia, tiap kegiatan perusahaan 
harus mengarah pada upaya menjaga neraca keuangan 
yang sehat. Selain menghemat anggaran dan meninjau 
ulang investasi belanja modal, penyusunan dan implementasi 
program investasi sosial perlu menjadi lebih strategis. Perlu 
digiatkan penyebaran distribusi alokasi ke programprogram 
yang berkontribusi pada profitabilitas dan daya saing 
perusahaan. Karena pada akhirnya, pelaku pasar uang akan 
melihat bottom line atau laba bersih perseroan. 

Ibarat orang yang mengapung ditengah laut, setiap 
gerakannya harus efisien dan diarahkan untuk berenang ke 
tepian. Korporasi pun perlu menyelaraskan tiap aktivitasnya 
dan menjaga efisiensi. 

Make every dollar count, even in social investing.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 
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PertAMinA DAn tAliSMAn teken 
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enAM PeSertA berAngkAt 
ke finlAnDiA

Utama :
PertAMinA - Akuo energy keMbAngkAn liStrik 
berbASiS energi terbArukAn

Profitable Social Investing

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 Bersambung ke halaman 5
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MANGROVE FOR NATION. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto bersama Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo (tengah), didampingi Corporate 
Secretary Pertamina Nursatyo Argo dan jajaran manajemen Pertamina lainnya bersiap menanam mangrove di kawasan Mertasari, Bali, Jumat (13/2). Penanaman 
2.000 Mangrove di kawasan tersebut, diikuti para penggiat pelestari mangrove serta pelajar sebagai rangkaian acara Seminar “Mangrove for Nation, Mangrove untuk 
Pembangunan Berkelanjutan’ di Bali.  berita terkait di halaman 7

Semakin Transparan 
dan Efisien

JAkArtA –  Vice President 
ISC Pertamina Daniel Pur
ba, dalam konferensi pers 
di Kantor Pusat Perta mina, 
Jakarta, pada Sela sa, (17/2), 
menyatakan  Perta mina sukses 
melakukan penghematan usai 

terjadi peningkatan flek sibilitas 
dan utilisasi armada trans 
portasi yang dimiliki Per ta
mina. Contohnya,  pa da peng
angkutan LPG de ngan kapal 
yang bisa meng hemat 2,3 
juta dolar AS per pengapalan 
dengan pola Free on Board 
(FOB).

D i d a m p i n g i  j a j a r a n 
lengkap Direksi Pertamina, 
Daniel menuturkan, selama 
1,5 bulan revitalisasi, banyak 
yang memberikan reaksi 
positif,  baik dari mitra mau pun 
major oil company dan trading 
yang antusias berinteraksi 
dan melakukan bisnis dengan 
Pertamina.

ISC mulai melakukan 
tender pengadaan minyak 
mentah pada 22 Januari 2015, 
untuk pemenuhan kebutuhan 
hingga April 2015. Ada dua 
tender yang dilakukan oleh 
ISC, yakni pengadaan minyak 
mentah medium crude oil 
sebanyak 2 x 600 juta barel 
dan heavy crude oil sebanyak 
2 x 950 juta barel. Penawaran 
ditutup pada 27 Januari 2015. 

Dalam tender ini, se ba
nyak 62 perusahaan mitra 
dari berbagai negara seperti 
diundang. Mereka terdiri 
dari 20 perusahaan migas 

kooperatif terhadap 
stakeholder dengan 
merealisasikan usulan 
tim reformasi tata 
kelola Migas, Pertamina 
kembali merevitalisasi 
fungsi integrated Supply 
Chain (iSC). berbagai 
langkah perubahan 
dilakukan efektif, efisien 
dan kian transparan.

memang kas kewenangan PT 
Perta mina Energy Trading 
Limited (Petral) soal jual beli 
minyak impor.

Seperti diketahui kini 
kewenangan pengadaan 
minyak mentah dan ekspor 
mi nyak mentah maupun ha
sil kilang diberikan kepada 
Fungsi ISC. Beralihnya we we
nang ini menjadikan Pertamina 
sanggup me mang kas 2 hingga 
3 mata ran tai impor. “Dengan 
adanya revitalisasi fungsi ISC 
maka pengadaan ataupun 
ekspor minyak mentah bisa 
lebih singkat mata rantainya,” 
jelas Daniel.

Dan ie l  menyebutkan 



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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SENIOR VICE PRESIDENT EKSPLORASI, DIREKTORAT HULU PERTAMINA
DoDDy PriAMboDo

Pengantar redaksi :
Eksplorasi  adalah ujung tombak dari kegiatan hulu migas. 

Karena itu di Pertamina  pun membangun  Pertamina Exploration Way 
untuk menyeragamkan  standar eksplorasi  di Direktorat Hulu, anak 
perusahaan dan cucu perusahaan.  Kami menemui SVP ekplorasi 
Doddy Priambodo untuk berbincang, termasuk dampak jatuhnya 
harga minyak terhadap aktivitas eksplorasi.

eksplorasi menjadi ujung tombak  dalam pencarian 
minyak di hulu. Dan tahun lalu sudah dicanangkan  Pertamina 
Exploration Way (PeW). bagaimana  pe nerapan PeW saat ini?  
Pertamina Exploration Way sudah kita terapkan. Kita memang ingin  
membuat standar di eksplorasi. Jadi mulai dari teknik interpretasinya, 
perhitungan cadangannya, sampai kepada bagaimana kita 
memutuskan apakah suatu proyek itu berjalan atau tidak. Nah, itulah 
yang dibutuhkan dalam Pertamina Exploration Way. 

Jadi sampai sekarang, kalau saya ditanya apakah sudah 
diterapkan atau belum, saya jawab,”Sudah!”. Kita sudah jalan.
Penyempurnaannya harus kita lakukan, seperti  dalam waktu dekat 
ini kita akan melakukan sosialisasi MMRA atau  multi method risk 
analysis. MMRA ini semacam teknik perhitungan cadangan yang 
akan kita seragamkan di seluruh hulu maupun anak perusahaaan. 
Sehingga kita akan mendapatkan input yang sama untuk perhitungan 
cadangan.  

Sampai ke anak perusahaan dan cucu perusahaan juga? 
Ya, sampai ke anakanak perusahaan. Makanya  namanya Pertamina 
Exploration Way. Waktu  Exploration Way disusun, seluruh komponen 
eksplorasi dikumpulkan dan membahas bersama metodemetode 
yang harus kita putuskan sesuai standard perminyakan internasional 
untuk diterapkan.  

Apa tantangan dan kesulitannya?  Saya kira  ke su litan nya 
tidak terlalu banyak. Yang jelas, kita harus konsisten menerapkan 
Exploration Way. Itu yang saya harapkan dari temanteman untuk 
mengikuti panduan itu. 

kebijakan apa yang  akan bapak jalankan, teru tama  untuk 
mendukung target jangka panjang ke tahun 2025?  Kami lakukan 
beberapa hal. Yang utama, selalu mengacu kepada RJPP  (Rencana 
Jangka Panjang Perusahaan) untuk seluruh target dan kemudian 
bagaimana mengisinya. Itulah yang kita lakukan pertama kali. 

Kemudian kita mencoba membuat suatu sistem pembinaan 
SDM eksplorasi, dimana SDM eksplorasi itu akan dikembangkan 
mengikuti standar yang coba kita gabungkan antara beberapa cara, 
yang utama ialah di PetroSkill. Jadi PetroSkill membuat acuan tingkat 
kompetensi untuk temanteman eksplorasi. Itu akan dicoba dipakai 
mulai dari fresh graduate sampai posisi level manajemen. Kurang 
lebih akan ada 18 basic skills yang kita terapkan. 

Berikutnya adalah setelah diterapkan  basic skills seperti itu, bisa 
dilakukan perpindahan  dari AP ke Hulu dan sebaliknya, serta antara 
AP, dengan nyaman karena standard kompetensinya itu sudah sama. 
Nah, ini dari sisi manpower-nya. 

Dari sisi tugas utama adalah penemuan reserve. Sesuai arahan 
direksi, kita akan mencoba mencari cadangan yang setidaknya itu 
3 sampai 4 kali lipat dari produksi tahunan kita. Itu challenge dari 
Direktur Hulu yang akan dilaksanakan. Dengan demikian akan dibuat 
suatu evaluasi terhadap play-play eksplorasi yang selama ini belum 
pernah dieksplor. Yang kedua, kemungkinan pemboran  eksplorasi 
akan going deep, semakin dalam, karena zonazona yang belum 
dieksplor itu kebanyakan zonazona yang dalam.  

Sinergi eksplorasi antar AP, misalnya PHE dengan PEP, yang 
memiliki  transisition zone di sepanjang pantai Jawa Barat sebelah 
utara. Di sana ada beberapa prospek yang kelihatannya antara PEP 
dan PHE itu wilayahnya  berdampingan. Kita akan coba melakukan 
eksplorasi yang cukup intens di situ. 

Jarak waktu ke tahun 2025 tinggal 10 tahun. Apakah  ini 

cukup untuk mengejar target tahun 2015 itu?  Itu citacita 
mulia yang harus diterapkan agar tahun 2025 bisa berproduksi 2,2 
juta barel. Maka eksplorasi harus menemukan cadangan yang bisa 
menyesuaikan dengan tingkat produksi itu. 

Tekniknya adalah kita betulbetul melakukan eksplorasi yang 
intens di dalam negeri.  Untuk luar negeri,  kebijakan atau policy 
dari UBD (Upstream Business Development)  nanti akan banyak ke 
arah zona yang sudah proven. Kalau sudah proven, artinya kita akan 
mencari zonazona atau area yang sudah terbukti. Jadi kekuatan 
eksplorasi ada di sisi domestik dan merger and acquisition (M&A). 

berapa lama waktu yang diperlukan  dari mulai eksplorasi 
sampai ke produksi ? Siklus  bisnis  eksplorasi yang normal itu, 
ratarata 6 tahun.  Jadi mulai dari diketemukan sampai ke tingkat 
produksi 6 tahun.  

Sekarang  kita tahu  bahwa harga minyak mentah tu run 
atau jatuh. Apa pendapat Anda? Dari sisi eksplorasi, dengan 
turunnya harga minyak  maka dilakukan reevaluasi terhadap 
seluruh aktivitas eksplorasi. Jadi dengan turunnya harga minyak 
yang mendekati separuh, maka ada beberapa project yang tadinya 
ekonomis, menjadi tidak ekonomis.  Untuk sementara ini, proyek
proyek yang nilainya sangat marginal, kita tinggalkan  dulu sampai 
nanti harga minyak bisa rebound. Kembali ke angka yang ekonomis. 

Yang kedua, dengan turunnya beberapa tingkat operasi 
eksplorasi, maka akan ada  sedikit kelebihan waktu bagi teman
teman eksplorasi sehingga untuk memanfaatkan kelebihan waktu ini, 
telah dibuat arahan bagi APAP untuk melakukan evaluasi kekayaan 
subsurface kita lebih optimum. 

Subsurface treasure  itu seberapa besar, apakah mungkin kita 
menemukan play-play baru, mungkinkah menemukan  prospek 
yang ukurannya lebih besar dari yang selama ini kita sentuh. Ada 
kecenderungan bergerak ke play yang lebih dalam.  Play yang baru 
seperti di Pertamina EP maupun di PHE, ditemukan hidrokarbon di 
basement di batuan beku. Nanti  halhal baru seperti ini  yang kita 
akan dicari.  Kemudian zona yang lebih dalam seperti di Sumatera 
Utara. Kita punya potensi, tetapi problemnya tekanan tinggi dan 
suhu tinggi di reservoir. Nah, tinggal bagaimana mengatasinya.  

bagaimana prospek ke depannya?  Saya kira begini. Kalau 
eksplorasi berhenti, pada business berikutnya juga akan berhenti. 
Jadi filosofinya adalah  eksplorasi itu tidak boleh berhenti. 

Dalam situasi apapun? Ya. Tetapi tentunya kita tidak menutup 
mata  dengan harga minyak seperti ini. Justru  dengan kondisi seperti 
ini, kita dituntut untuk lebih selektif lagi melakukan aktivitas, yang 
kirakira menghasilkan impact yang besar.  

Anda optimis bahwa situasi ini akan segera berakhir? 
Saya pikir harus optimis karena semua orang perlu energi. Kita tidak 
bisa hidup tanpa energi. Minyak dalam hal ini masih memegang 
peranan yang utama. Insya Allah akan pulih. Tetapi pulih itu apakah 
mendekati harga minyak seperti yang semula tidak ada yang bisa 
memberi jaminan. Tetapi at least akan rebound  pada satu titik yang 
lebih bagus. Kesetimbangan itu bisa jatuh  antara  angka 60, 70 
atau 80, atau angka yang lebih bagus lagi.  Eksplorasi nanti akan 
menyesuaikan diri.

Jadi kita akan cari beberapa prospek, beberapa project, yang 
kisaran ekonominya kita taruh di level itu. Jadi kalau harga minyak 
nanti melambung tinggi dari harga perkiraan, itu artinya windfall. 
Artinya  kita cari  standar yang paling rendah untuk dapat yang positif. 

Kalau  kita eksplorasi terlambat, maka yang di belakang itu 
akan lebih terlambat lagi. Sebab proses bisnisnya dari eksplorasi, 
bergerak ke arah development, produksi, lalu selling. Kalau ini 
yang paling ujungnya berhenti, maka ke belakang sana juga akan 
berhenti. Nah, kalau kita melakukan  eksplorasi yang rutin, begitu 
harga naik, ekonomis, pas. Jadi perusahaan harus tetap dalam 
posisi growth.•uriP

EkSPloraSI 
TIdak BolEh 
BErhEnTI
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Bagaimana Pertamina Menginspirasikan diri untuk 
Mendunia? Budaya Inovasi Solusinya

Seribu langkah 
di 100 hari

Sebuah penelitian di tahun 2010 terhadap 1500 CEO 
mengiden tifikasikan bahwa pemimpin dengan kualifikasi kreatif 
telah menjadi hal pertama yang dibutuhkan dalam perusahaan. 
Kreatifitas dinilai sebagai satusatunya hal yang tidak bisa dicari 
dari pihak luar, dan merupakan satusatunya hal yang mendarah 
daging dalam persaingan dewasa ini.  Sayangnya, banyak 
perusahaan yang gagal untuk mengembangkan sumberdaya 
mereka yang paling bernilai yaitu kreatifitas, imajinasi dan 
pemikiran original. Mereka kurang bisa melakukan pendekatan 
sistematis dalam membangun budaya inovasi dan kemudian 
bertanyatanya mengapa mereka terus kalah dalam persaingan. 
Bagaimana dengan Pertamina di tahun 2015 dan seterusnya?

 Perusahaan dengan grafik peningkatan yang besar seperti 
Zappos, Groupon dan Zynga menetapkan budaya inovasi 
sebagai kunci untuk membuat mereka sukses. Mereka melakukan 
pendekatanpendekatan untuk meningkatkan level kreatifitas di 
organisasi mereka, dan menerapkan pemikiran kreatif tersebut 
untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

 Berikut disampaikan idea suggestion system berupa tujuh 
langkah pemikiran untuk menuntaskan semangat Pertamina 
men dunia dengan menciptakan budaya inovasi oleh pekerja yang 
sudah terbukti dan teruji mempunyai semangat juang tinggi dalam 
menjaga kreadibilitas perusahaan ini. Tentunya,  kekuatan ini harus 
dijaga dan terus dilakukan continuous improvement. 

Berikut tujuh langkah untuk menciptakan budaya inovasi 
tersebut. 

1. Penuh gairah. Senjata yang paling ampuh di dunia ini 
adalah jiwa manusia yang penuh dengan semangat. Gairah atau 
sering disebut passion, merupakan hal pertama dan esensial 
untuk membangun budaya kreatif. Setiap penemuan yang luar 
biasa dimulai dari passion. Passion untuk suatu perubahan, 
passion untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Passion 
untuk berkontribusi dan untuk membuat perubahan, serta passion 
untuk menemukan sesuatu yang baru. Dengan tim yang penuh 
passion, Anda dapat mencapai segalanya. Tanpanya, pegawai 
Anda akan terhambat dan tidak memiliki tujuan.

 Satu hal yang harus disadari adalah passion yang hanya dimiliki 
seorang diri tidaklah cukup. Anda harus bisa mengembangkan 
passion itu ke arah pencarian tujuan. Dan dengan penentuan 
tujuan tersebut, Anda dapat menyebarkan passion itu ke seluruh 
tingkat dalam organisasi.

 2. Merayakan Sebuah ide. Norma sosial dalam setiap 
kebu dayaan dibentuk dari apa yang dirayakan dan apa yang 
dihukum. Dalam setiap perusahaan tentu saja ada katakata 
yang menjunjung sebuah inovasi. Tapi bersamaan dengan hal itu, 
mereka juga meletakan kata pengambilan resiko dan kreatifitas 
sebagai salah satu hal yang menghambat terjadinya inovasi. 
Sebuah inovasi harus dirayakan dan sebuah ide kreatif harus 
ditumbuhkan, bukan dimatikan. Menghargai dan merayakan 
kreatifitas tidak hanya dengan memberikan gaji tambahan untuk 
setiap ide hebat yang masuk, tapi juga menghargai ide tersebut 
dengan pujian, kesempatan pengembangan karier, promosi, 
mutasi  ke jenjang yang lebih baik dan sebagainya. Sing katnya 
jika Anda ingin tim Anda menjadi kreatif, Anda harus menciptakan 
lingkungan yang menghargai mereka untuk bersikap kreatif.

 3. Mengembangkan otonomi. Berdasarkan hasil 
penelitian di tahun 2008 oleh Harvard University, ada sebuah 
hubungan langsung antara orang yang memiliki kemampuan 
untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, dan nilai dari 
kreatifitas. Seorang pekerja yang harus menjalankan segala hal 
sekecil apapun itu berdasarkan persetujuan atasannya akan cepat 
menjadi hampa, tidak berkembang dan tidak kreatif.

 Memberikan otonomi juga mengandung arti memberikan 
keper cayaan. Dalam pengertian ini, tim Anda mungkin saja 
membuat keputusan yang berbeda dari keputusan Anda. Untuk 
mengatasi hal ini, Anda perlu memberikan arahan yang jelas 
untuk hasil yang Anda harapkan dan permasalahan apa yang 
Anda inginkan mereka untuk selesaikan. Dengan begitu Anda 
harus memberikan kepercayaan kepada tim Anda dan biarkan 
mereka mengerjakannya sebaik mungkin. Dengan menunjukkan 
rasa kepercayaan tersebut mereka akan menikmati pekerjaan 
tersebut, semakin termotivasi dan mendorong kepercayaan diri 
mereka untuk mengeluarkan ideide kreatif.

 4. Mendorong keberanian. Sebuah perusahaan yang 
baik dapat mendorong pekerjanya untuk memiliki kebebasan 
untuk mengambil suatu resiko kreatif tanpa perasaan takut. 
Perusahaan tersebut akan mengarahkan pekerjanya untuk berani 
mengemukakan pendapat walaupun pendapat itu kontroversial. 
Perusahaan tersebut akan berani mengambil risiko yang pintar 
dan mengembangkan perusahaan. Mungkin saja Anda takut 
untuk mengambil risiko, apalagi jika risiko tersebut dibuat 
oleh bawahan atau atasan Anda. Tapi risiko yang cerdas akan 
melahirkan pemikiran kritis dan kreatif yang baru.

 5. gagal lebih dahulu. Dalam banyak perusahaan, orang
orang begitu takut untuk membuat kesalahan sehingga mereka 
lupa untuk mengejar mimpi mereka. Mereka hanya mengikuti 
peraturan yang ada dan terus begitu hingga tidak ada hal luar 
biasa yang bisa dicapai perusahaan.

 Faktanya seorang inovator yang hebat tidak dilahirkan pintar 
atau lebih baik dari orang lain. Mereka hanya bisa melepaskan 
rasa takut mereka untuk berbuat kesalahan dan terus mencoba. 
Mereka tidak membiarkan cemooh orang lain menghapuskan 
mimpi mereka.

 Gagal lebih dulu diartikan berani untuk mengambil risiko 
dan meningkatkan percobaan. Beberapa taruhan akan 
dimenangkan,dan beberapa dari taruhan tersebut akan gagal. 
Bisnis berkembang begitu cepat. Salah satu cara untuk 
menanggulangi hal tersebut adalah dengan mencoba banyak 
ide dan cepat mengidentifikasi kegagalan serta menemukan 
jalan keluarnya.

 6. berpikir kecil. Perusahaan besar ITW yang sudah berdiri 
bertahuntahun dan bergerak di industri manufaktur elektronik, 
pengepakan hingga perlengkapan makanan percaya bahwa 
dengan bergerak cepat, tidak puas dan memiliki semangat 
entreprenur bisa membuat sebuah bisnis sukses. Sebagai 
hasilnya, setiap kali perusahaan mencapai angka 200 juta dollar 
keuntungan, divisi tersebut akan membelah diri menjadi dua 
dengan target 100 juta dollar untuk tiap divisinya. Seperti sebuah 
amuba, divisi ini terus menjaga ruang lingkup mereka kecil, tidak 
pernah puas, dan bergerak cepat. Perusahaan ini menilai bahwa 
lebih baik memiliki 10 divisi kecil yang bisa bergerak mandiri dan 
menghasilkan 100 juta dolar dibandingkan sebuah divisi besar 
yang birokratis yang menghasilkan angka yang sama dengan 
total penghasilan 10 divisi kecil tersebut.

 Tampaknya hal ini dikarenakan perusahaan kecil akan 
terdorong untuk lebih ingin tahu dan lebih rakus lagi. Mereka akan 
memiliki perasaan yang kuat dan tidak takut untuk menghadapi 
perubahan. Hal ini bisa dilihat dari perusahaan besar yang sering 
kali jarang berinovasi dan terkurung dengan birokrasi yang begitu 
kental.

 7. Memaksimalkan perbedaan. Perbedaan dalam segala 
hal akan membantu membangun budaya kreatif. Perbedaan 
antara manusia dan pemikirannya, perbedaan pengalaman, 
agama, nasionalisme, hobi, pandangan politik, ras, jenis kelamin, 
umur, selera musik, dan mungkin juga perbedaan dalam tim 
olahraga unggulan.

 Keajaiban benarbenar terjadi saat pandangan dan 
pengalaman yang berbedabeda dikumpulkan menjadi satu 
untuk menciptakan sesuatu yang baru. Pengalaman seseorang 
bekerja di suatu perusahaan dapat berbedabeda yang mampu 
menghasilkan suatu ide yang segar. Suatu wadah yang dapat 
menampung berbagai macam perbedaan ini akan lebih 
mudah untuk menghasilkan ide segar baru dalam berpikir dan 
menghasilkan hasil yang luar biasa.

 Dan tidak ada hal yang tidak mungkin, dengan merapatkan 
barisan, mengencangkan ikat pinggang, menyamakan Visi 
dan Misi, team work yang solid, dan mengimplementasikan 
budaya inovasi sebagai solusinya maka citacita untuk 
menjadi perusahaan yang dipandang, dihormati, disegani oleh 
lawan maupun kawan dalam bisnis Migas & Petrokimia akan 
mendongkrak citra, harkat dan martabat serta keberadaan 
Pertamina secara keseluruhan dan tentunya nama Indonesia di 
kancah dunia, semoga.

 
Mendunialah engkau wahai Pertaminaku melalui inovasi tiada 

henti dan kita pasti bisa!•

Langkah Pertamina menyikapi kondisi bisnis 
migas yang terdampak akibat penurunan harga 
minyak mentah dengan melakukan lima fokus 
kinerja menuju Satu Pertamina Baru, perlahan 
mulai terasa impelementasinya di perusahaan ini.

Dalam konferensi pers dengan media Selasa 
pekan lalu, Direktur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto kembali menekankan lima fokus kinerja 
perusahaan tersebut, yang per lahan sudah terasa 
jelang 100 hari dibawah kepemimpinannya. 
Lima fokus tersebut, se bagaimana disampaikan 
berulang kali ada lah pengembangan sektor hulu, 
efisiensi di se mua lini, peningkatan kapasitas 
kilang, pengembangan infrastruktur & marketing,  
serta perbaikan struktur keuangan.

Di tengah kelesuan harga minyak, upaya 
pengembangan sektor hulu juga terus dilakukan. 
Pertamina tetap berupaya mengajukan pe
ngelolaan blokblok utama di Indonesia yang 
akan habis masa kontraknya seperti Mahakam, 
Cepu dan ONWJ. Pengembangan lapangan 
internasional melalui Merger & Akusisi, ditandai 
dengan closing Akuisisi 30% saham Murphy Oil 
Co Ltd dan Murphy Sarawak Oil Ltd di Malaysia 
pada awal Februari. Akselerasi pengembangan 
geothermal dan energi terbarukan.

Pada sisi efisiensi, khususnya reformasi 
pengadaan minyak mentah dan produk kilang, 
yang dilakukan oleh fungsi Integrated Supply 
Chain (ISC) di Jakarta telah memangkas 2 hingga 
3 mata rantai impor. Di sisi lain telah terjadi 
peningkatan fleksibilitas dan utilisasi armada 
transportasi yang dimiliki Pertamina. Sebagai 
contoh pengangkutan LPG dengan kapal 
Pertamina Gas 2 yang bisa menghemat USD 2,3 
juta per pengapalan.

Upaya peningkatan kapasitas kilang sudah 
dimulai upaya upgrade kilang yang ditandai 
dengan penandatanganan kerjasama bersama 
tiga mitra kerja untuk project RDMP (Refinery 
Develompment Master Plan) pada akhir tahun 
lalu. Upaya pembangunan kilang baru juga 
tengah didorong dengan memaksimalkan lahan 
di Bontang.

Satu persatu dari fokus kinerja 2015 su
dah mulai digeber sejak akhir tahun lalu. Tak 
ada setitik waktu lengah. Perbaikan struktur 
keuangan dilakukan dengan mengevaluasi 
prioritas investasi. Karena itu, perusahaan 
menyam paikan kepada insan pers terkait 
penundaan pembangunan Pertamina Energy 
Tower, yang konstruksinya sudah dimulai sejak 
akhir 2013. Karena perusahaan ingin lebih fokus 
pada sektor hulu dan revitalisasi kilang demi 
semangat ketahanan energi bangsa.

Prioritas, menjadi kata kunci dalam menja lan
kan program perusahaan yang telah diren canakan 
sejak tahun lalu. Bahkan Direktur Ke uangan Arief 
Budiman menekankan investasi yang tidak terlalu 
mendesak, akan dipotong dan ditunda.

Dalam kondisi bisnis migas lesu seperti ini, 
perusahaan telah mengambil  strategi terbaik, 
untuk menghadapi krisis. Seribu langkah strategi 
telah  dijalankan pada kururn waktu sekitar 
100 hari dibawah kepemimpinan Direksi Baru. 
Semua dilakukan untuk mempertahankan kapal 
perusahaan agar tetap bisa berlayar mencapai visi 
sebagai perusahaan energi kelas dunia  dan bisa 
mengenergizing Asia pada 2025.•
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Pertamina dan Talisman Teken 
nota kesepahaman

Pertamina dan Prestasi Voli Indonesia Masa depan
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Direktur Hulu Syamsu Alam sedang menandatangani naskah MoU disaksikan David Lamb, GM Talisman Energy (Asia) Ltd.

ProSES BElI MInyak dIPangkaS, 
PETral Tak lagI lakukan 
PEngadaan
(KOMPAS) -  PT Pertamina (Persero) melalui 
salah satu divisi usahanya, Integrated Supply 
Chain, memangkas proses pembelian minyak 
mentah dan bahan bakar minyak. Pertamina 
juga mengembalikan fungsi Pertamina Energy 
Trading Ltd atau Petral untuk tak lagi melakukan 
pengadaan minyak mentah dan bahan bakar 
minyak.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi 
pers yang dihadiri Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto beserta semua direktur, serta Vice 
President Integrated Supply Chain (ISC) Daniel 
Purba, Selasa (17/2). 

Direktur Utama Dwi Soetjipto menyampaikan, 
upaya efisiensi dalam pengadaan minyak mentah 
dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah 
satu fokus utama Pertamina dalam program kerja 
mulai tahun ini. Selain efisiensi dalam pengadaan 
dan pembelian, efisiensi juga dilakukan di sektor 
pengolahan dan distribusi logistik.

laBa ElnuSa MElEjIT
(KONTAN) -  PT Elnusa Tbk (ELSA) mencatatkan 
pertumbuhan laba bersih cukup tinggi pada tahun 
lalu, kendati pendapatan usahanya naik tipis 
sebesar 2,7% dibandingkan tahun sebelumnya. 
Salah satu penopang kenaikan laba yang 
dicatatkan ELSA adalah penjualan aset.

Tahun 2014, laba bersih ELSA meroket 
73,25% year on year (yoy) menjadi Rp 412,4 
miliar. Alhasil, laba bersih ELSA per saham naik, 
dari semula Rp 32,8 menjadi Rp 56,5.

S r i  Pu rwan to ,  Head  o f  Co rpo ra te 
Communication ELSA, dalam keterangan resmi, 
Selasa (17/2) menyebutkan, penjualan  aset 
berupa tanah merupakan salah satu faktor 
penopang laba bersih tahun lalu. Selain itu, 
laba bersih ELSA ditopang upaya manajemen 
melakukan efisiensi biaya dan mengoptimalkan 
posisi kas. 

akhIr 2015, ada 128 SPBg
(Antara) - PT Pertamina menargetkan sebanyak 
128 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) 
bisa beroperasi sampai akhir 2015. Ali Mundakir, 
Vice President Corporate Communication 
Pertamina, mengatakan, saat ini Pertamina telah 
mengelola 52 SPBG berbagai jenis. “Pada 2015 
ini, kami rencanakan bertambah 76 unit lagi, 
sehingga total SPBG yang beroperasi sampai 
akhir tahun bisa 128 unit,” katanya.

Menurut Ali, tambahan 76 unit SPBG itu terdiri 
dari stasiun yang menyalurkan gas terkompresi 
(compressed natural gas/CNG) dengan merek 
Envogas sebanyak 47 unit. Sisanya, SPBG 
menyalurkan liquified gas vehicle (LGV) dengan 
merek ViGas sebanyak 27 unit.

Penambahan 47 unit SPBG Envogas, kata Ali, 
terdiri atas 22 unit yang merupakan penugasan 
pemerintah. Pertamina bekerja sama dengan 
Perusahaan Gas Negara (PGN) membangun 
SPBG yang terintegrasi SPBU atau SPBG 
ecostation dengan target awal 25 unit pada 2015. 
Saat ini, Pertamina mengelola 52 unit SPBG yang 
terdiri atas 34 Envogas dan 18 ViGas.•DSu 

JAkArtA –Direktur Hulu 
Pertamina Syamsu Alam 
bersama mitranya General 
Manager Talisman Asia Ltd., 
David Lamb, pada Selasa 
(3/2), menandatangani Nota 
Kesepahaman (MoU) bidang 
pengembangan usaha hulu 
minyak dan gas bumi, di 
ruang Excutive Lounge Lantai 
M Kantor Pusat Pertamina. 
Nota Kesepahaman tersebut 
merupakan perpanjangan 
d a r i  M o U  s e b e l u m n y a 
yang telah berakhir pada 
29 Agustus 2014. Dengan 
ditandatanganinya MoU, itu 
memberikan landasan hukum 
atas beberapa kerja sama 
baik yang sedang berjalan 
maupun akan dijajaki lebih 
lanjut.

Menurut Syamsu Alam, 
dalam dokumen MoU di
mak  sud telah disepakati be
be rapa agenda kerja sama 
yang secara substansi ma
sih senada dengan MoU 
lama. L ingkup kegiatan 
yang dikerjasamakan, antara 
lain identifikasi dan analisa 
bersama kesempatan usaha 
hulu migas melalui aktivitas 
joint study baik di wilayah 

kerja masingmasing, maupun 
pada wilayah terbuka, serta 
kerja sama dalam mencari 
peluang pengembangan 
usaha hulu terkait aset mi
gas konvensional dan non 
konvensional di wiayah In
donesia atau luar negeri. 

“Se baga i  sa lah satu 
bentuk implementasi kerja 
s a m a  t e r s e b u t  d a l a m 
waktu dekat akan diajukan 
program joint study di wilayah 
Banyumas, Jawa Tengah,”  

jelas Syamsu Alam. 
Dalam kesempatan pe

nandatanganan MoU tersebut 
dari pihak Pertamina selain 
Syamsu Alam,  dihadiri juga 
oleh Senior Vice President/
SVP Exploration  Doddy 
Priambodo, SVP Upstream 
Strateg ic  P lann ing and 
Operation Evaluation/USPOE 
Meidawati, SVP Upstream 
Bus iness  Deve lopment 
Denie S.Tampubolon, Vice 
Pres iden t /VP Bus iness 

Iniatitives & Valuation Nanang 
Abdul Manaf, dan Business 
Analysis Manager Endro 
Hartanto. Sementara itu dari 
pihak Talisman Asia Ltd.  di 
samping David Lamb, hadir 
pula  EVP Asia Pacific Paul 
Blakeley, EVP Legal Bob 
Rooney, Human Resources/
HR Manager Iwan Uzamah, 
Bus iness  Deve lopment 
Manager Greg Holman, 
dan Exploration Advisor Alit 
Ascaria.•Dit. hulu

bAlikPAPAn - Tahun ini, 
Pertamina mendukung penuh 
ajang bergengsi bola voli 
tahunan Proliga.  Diharapkan 
dengan adanya dukungan 
baru dari BUMN yang memiliki 
reputasi international seperti 
Pertamina, penyelenggaraan 
Proliga menjadi lebih baik.

Hal tersebut ditegaskan 
Direktur Utama Pertamina 
ketika menghadiri pembukaan 
Pertamina Prol iga 2015 
di Balikpapan, pada (6/2). 
Dwi Soetjipto menegaskan, 
pihaknya sangat mendukung 
dan memberikan apresiasi 
yang  besar terhadap per
kembangan olahraga di 
tanah air, dan berusaha ikut 
membina kegiatan dan event-
event olahraga yang ada 
Indonesia. 

“Kami sangat mendu
kung kegiatan pertandingan 
voli ini, dan juga mendukung 
kegiatan voli untuk prestasi
prestasi di masa yang akan 
datang,” kata Dwi.

Direktur Utama Pertamina Dwi soetjipto memberikan sambutan pada pembukaan Pertamina Proliga 2015 di Gedung Dome 
Balikpapan Sport and Convention Center, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat (6/2).

Kompet is i  Pertamina 
Prol iga 2015 akan ber
langsung sangat ketat dan 
sangat ditunggu di tanah air.
Setiap tim diperkuat dengan 
para pemain as ing dan 
menjadi satusatunya ajang 
seleksi pemain tim nasional 

yang disiapkan menuju SEA 
Games XXVII tahun 2015.

Pada kesempatan yang 
sama, Walikota Balikpapan 
Rizal Effendi memberikan 
support-nya. “Balikpapan 
siap memberikan yang terbaik 
untuk pembukaan Proliga kali 

ini. Selamat bertanding,” ujar 
Rizal. 

Dukungan dan peng
hargaan juga diungkapkan 
oleh Ketua  PBVSI Imam 
Sudjarwo atas pergelaraan 
pertandingan voli akbar Perta
mina Proliga 2015.•Priyo
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Semakin Transparan dan Efisien... Sambungan halaman 1

nasional, 15 perusahaan mitra 
usaha, dan 27 perusahaan 
t rader .  Tender tersebut 
diputuskan diberikan kepada 
dua perusahaan, yakni Vitol 
yang memasok medium crude 
oil dan perusahaan migas 
nasional Alzerbaijan, yang 
memasok heavy crude oil.

Tender berikutnya, kata 
Danie l  yai tu pengadaan 
pertamax unduk kebutuhan 
2015. Tender ini dimulai pada 

28 Januari 2015 dan ditutup 
tanggal 30 Januari 2015 untuk 
kebutuhan Februari 2015 
yang sebanyak 140 juta barel. 
Dalam tender ini, ada 107 
perusahaan yang diundang 
untuk mengikut i  tender 
tersebut. “Yang menang 
Unipex, yaitu anak usaha 
perusahaan migas Tiongkok, 
Sinopec, yang punya refinery,” 
ungkapnya.

D a l a m  k e s e m p a t a n 

yang sama, Direktur Utama 
Pertamina, Dwi Soetjipto, 
juga memaparkan lima isu 
kritis yang menjadi fokus 
manajemen Pertamina ke 
depan. Lima isu itu meliputi, 
pengembangan di sektor 
hulu, efisiensi di semua lini, 
mencakup empat area yang 
disasar yaitu pengadaan 
minyak pengolahan, distribusi 
dan logistik. 

Ket iga ,  pen ingkatan 

kapasitas kilang. Pengem
bangan infrastruktur dan 
mening katkan pemasaran 
tahun ini.  kelima, yakni upaya 
Pertamina membidik struktur 
keuangan.

Dwi juga mengatakan 
bahwa demi efisiensi, Per
tamina rela menunda pem
bangunan Pertamina Energy 
Tower, yang konstruksinya 
sudah dimulai sejak akhir 
2013 la lu.  Hal  tersebut 
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PT MrT jakarta 
Benchmark 
E-Procurement ke 
Pertamina

dilakukan untuk menfokuskan 
perusahaan berinvestasi ter
lebih dahulu di sektor hulu. 
Dwi me milih merevitalisasi 
dan mem bangun kilang, demi 
produksi minyak Pertamina 
agar bi a memenuhi kebutuhan 
nasional.

Sementara itu, Direktur 
Keuangan Arief Budiman 
justru mengungkapkan bahwa 
hal tersebut juga dilakukan 
sebagai bentuk ef isiensi 

keuangan perusahaan. Di
sebutkan bahwa perusahaan 
telah memangkas belanja 
modal sebanyak 7 mil iar 
dolar AS. Capital expenditure 
(Capex) Pertamina terakhir ada 
di posisi 4,4 miliar dolar AS. 
“Investasi yang belum rasional 
dan tidak terlalu penting, se
perti pembangunan tower 
akan kita potong terlebih da
hulu,” kata Arief.•SAhrul

SeMArAng - Dalam rangka 
meningkatkan koordinasi dan 
memantau seluruh proses 
bisnis serta perkembangan 
proyek di sektor Hilir, Ko misaris 
Pertamina Susilo Siswoutomo 
didampingi oleh Sekretaris 
Dewan Komisaris dan Komite, 
melakukan kunjungan kerja ke 
Jawa Tengah dan DIY pada 
13 – 14 Februari 2015. 

Kunjungan diawali dengan 
meninjau fasilitas infrastruktur 
kilang RU IV Cilacap serta 
me  mantau progress Proyek 
RFCC yang ditargetkan ram
pung pada akhir Maret 2015.

“Secara khusus kami da
tang ke RU IV Cilacap untuk 
mengetahui kinerja RU IV 
Cilacap selama tahun 2014, 
meninjau kondisi fasilitas 
inf rastruktur k i lang dan 
proyek, mengetahui rencana 
pengembangan unit ke depan, 
serta berdiskusi seputar 
kendala dan permasalahan 
yang dihadapi di unit operasi,” 
ujar Susilo Siswoutomo.

Kehadiran Komisaris dan 
rombongan disambut baik 
oleh GM RU IV Cilacap, tim 
manajemen, dan segenap 

JAkArtA - “Kami sangat berterima kasih kepada 
Pertamina telah memberikan kesem patan kepada 
kami dan juga telah disambut baik pada benchmark 
ini,” ujar Tubagus Hikmatullah, Corporate Secretary 
PT MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta. Rombongan 
dari PT MRT Jakarta yang berjumlah 14 orang 
disambut oleh fungsi Procurement Excellent Group 
(PEG) bersama Corporate Shared Service (CSS) di 
Ruang Rapat Besar, Lantai 4 Gedung Annex, Kantor 
Pusat Pertamina. 

Tujuan dari benchmark PT MRT Ja karta 
adalah untuk mempelajari aplikasi E-Procurement 
di Pertamina, baik secara kesis teman maupun 
operasional proses bisnis. E-Procurement 
merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan 
untuk membantu proses pengadaan di lingkungan 
Pertamina. Dengan E-Procurement, proses 
pengadaan barang dapat berlangsung dengan 
transparan dan mendukung Good Corporate 
Governance di Pertamina.

Dalam rangka mendukung proyek pemba
ngunan MRT di Jakarta, PT MRT akan melakukan 
penyempurnaan proses pengadaan, sehingga 
E-Procurement diharapkan menjadi solusi. Untuk itu, 
Pertamina yang telah menggunakan aplikasi ini dari 
tahun 2007, dipilih sebagai tujuan benchmark kali ini. 

Pada kesempatan awal, dijabarkan proses 
pengadaan dan operasional EProcurement yang 
disampaikan oleh Ario Jiwandoko, per wakilan 
fungsi PEG, yang kemudian dilan jutkan dengan 
pemaparan mengenai aplikasi E-Procurement 
secara kesisteman oleh per wakilan CSS, Lukman 
Sjaifullah. Antusiasme PT MRT Jakarta dapat terlihat 
ketika banyak lon taran pertanyaan yang diajukan 
pada sharing ini. 

Sebagai penyempurnaan integrasi proses 
pengadaan secara elektronik, saat ini CSS 
sedang mengembangkan aplikasi lanjutan dari 
EProcurement, yaitu iP2P.•CSS

kunjungan kerja komisaris ke jateng & dIy
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Komisaris Pertamina Susilo Siwoutomo berkeliling menggunakan sepeda untuk melihat dari dekat sistem operasi 
pendistribusian BBM dari Terminal BBM Boyolali.

section head yang hadir dalam 
acara Diskusi di Ruang Rapat 
II Head Office RU IV Cilacap. 

“Kami harap dapat tercipta 
ko munikasi yang harmonis 
antara RU IV Cilacap dengan 
Kantor Pusat Pertamina ter
masuk Komisaris untuk dapat 
mendorong dan meningkatkan 
kinerja operasional RU IV 
Cilacap di tahun 2015 ini,” 
tutur Edy Prabowo selaku GM 
RU IV Cilacap.

Terkait proyek kilang yang 
sedang berjalan di tahun 2015, 
terdapat  dua proyek di RU IV 

Cilacap, yakni RFCC yang 
bertujuan untuk mengkonversi 
low value product menjadi 
high value product, dan PLBC 
untuk meningkatkan kualitas 
gasoline RU IV agar setara 
dengan Euro IV.

Untuk Proyek RFCC, 
saat ini konstruksinya sudah 
mencapai progress sebesar 
93%.  “Telah dilakukan black 
start up serta PSSR.  Begitu 
pula man power readiness 
telah kami rancang skemanya.  
Target mechanical completion 
masih sesuai rencana yakni 

pada akhir Maret 2015” jelas 
Amir H. Siagian selaku RFCC 
Project Coordinator.

Usai kunjungan ke RU 
IV Cilacap, Komisaris dan 
rombongan melanjutkan 
kunjungannya ke Terminal 
BBM Rewulu dan Terminal 
BBM Boyolali.  Kedua TBBM 
yang berada di  wi layah 
Marketing Operation Region IV 
tersebut, merupakan bagian 
dari rantai pendistribusian 
BBM di DIY dan beberapa 
wilayah Jateng.•ru iV/DSu

MelAJu 
lebih berSih
Dua orang petugas sedang melakukan pengisian CNG 
(Compressed Natural Gas)dengan menggunakan 
Mobile Refueling Unit (MRU) di Serpong, Tangerang, 
pada (27/1). MRU adalah kendaraan yang dapat 
berpindah lokasi untuk menyuplai CNG dan 
difokuskan untuk menjangkau lokasilokasi yang 
tidak terjangkau oleh infrastruktur gas lainnya. 
Tahun 2014, Pertamina menyediakan tujuh MRU 
senilai Rp 84 miliar yang berasal dari dana APBN. 
Rencananya, ketujuh MRU tersebut ditempatkan di 
seputar Jakarta sambil menunggu proses perizinin 
tempat disetujui.•iMAM riSMAntoFo
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Upaya menghijaukan Lapangan MLN di Sahara, Algeria dilakukan Pertamina Algeria.

green day ke-6, Pertamina algeria 
hijaukan Mln
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PEP Papua Field 
kembangkan Potensi 
Pkk klamono

Binaan ru VI Balongan Panen Ikan lele

AlgeriA - Sebagai wujud 
kepedulian Pertamina Algeria 
pada kondisi l ingkungan 
di wilayah operasi, telah 
dicanangkan gerakan Green 
Day sejak kwartal ke3 tahun 
2014.  Tujuan inti kegiatan 
ini adalah menciptakan ling
kungan operasi yang lebih 
baik, lebih ramah lingkungan, 
dan lebih hi jau. Efeknya 
sekaligus menumbuhkan 
dan menjaga budaya peduli 
lingkungan kepada setiap 
pekerja. 

Sebagaimana diketahui, 
Pertamina Algeria adalah 
ope rator lapangan MLN di 
Sahara Algeria, lingkungan 
di sekitarnya adalah gurun, 
bu kan kawasan pemukiman, 
dengan kondisi lingkungan 
dan cuaca yang bisa sangat 
ekstrem.

Acara Green Day dilak sa
nakan secara rutin pada ming
gu pertama atau kedua setiap 

bulannya. Untuk mewujudkan 
kondisi lingkungan yang lebih 
ramah dan lebih hijau berbagai 
kegiatan telah di lakukan 
antara lain : housekeeping 
bersama di sekitar lingkungan 
kerja, pengadaan bak sampah 
terpisah sesuai karakteristik 
waste ,  dan penanaman 

pohon zaitun.
Kegiatan terakhir, yaitu 

kegiatan Green Day yang 
k e  6  d i s e l e n g g a r a k a n 
pada  hari jJumat tanggal 
13 Februari 2015 berupa 
p e n a n a m a n  p o h o n  d i 
sekitar area pedestrian yang 
menghubungkan Base de 

Vie (camp) dengan CPF 
(central processing facility). 
Tidak kurang dari 40 pekerja 
berpartisipasi pada kegiatan 
kali ini.  Aktifitas Green Day 
akan terus di laksanakan 
seiring dengan komitmen 
Pertamina Algeria terhadap 
lingkungan.•PertAMinA AlgeriA

klAMono-PT Pertamina EP Asset 5 Papua 
Field (PEP Papua Field) menyerahkan bantuan 
kepada  PKK Distrik Klamono berupa peralatan 
membuat kue sebanyak 6 paket, terdiri dari mixer, 
oven, dan kompor pada Kamis (22/1). Bantuan 
diserahkan oleh Papua Public & Government 
Relation Staff, Elvira M. Wader, kepada Ketua 
PKK Distrik Klamono Kabupaten Sorong, Loisa 
Kemesfle.

Bantuan ini diberikan untuk menunjang pe
ngembangan potensi ibuibu PKK, khusus nya di 
Distrik Klamono. Elvira M. Wader mengungkapkan, 
bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan 
PEP Papua Field kepada lingkungan di sekitar 
wilayah operasi PEP Papua Field. Harapannya 
bantuan ini bermanfaat bagi kelompok PKK Distrik 
Klamono dan yang memiliki hobi membuat kue 
dapat menyalurkan hobinya. “Jadi, kegiatan PKK 
bukan hanya untuk kumpulkumpul saja tetapi 
ada kegiatan yang positif di dalamnya, seperti 
pelatihan membuat beragam kue atau membuat 
keripik pisang yang bahan bakunya banyak ter
sedia di Klamono,” kata Elvira menambahkan.

Kegiatan membuat kue berpotensi meningkat
kan pendapatan keluarga. “Kue yang dijual akan 
menambah penghasilan keluarga. Siapa tahu 
suatu saat nanti akan muncul pengusaha wanita 
dari Klamono di bidang bakery dan catering. 
Itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi 
masyarakat Klamono,” ungkap Elvira.

PKK Distr ik Klamono Loisa Kemesfle 
mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari 
PEP Papua Field. “Semoga bantuan ini dapat 
dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya oleh ibuibu 
PKK, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mau 
belajar dan latihan,” ujarnya.• JAryAti

bAlongAn – Kelompok 
Balongan Jaya, salah sa tu 
kelompok yang membudi
da yakan ikan lele di Desa 
B a l o n g a n ,  K e c a m a t a n 
B a  l o n g a n  K a b u p a t e n 
Indramayu  pada Selasa 
(3/2) lalu mengadakan acara 
panen Ikan lele. Kegiatan 
bu di da ya ikan lele ini me
rupakan  p rogram CSR 
Pertamina dalam membina 
masyarakat agar mandiri 
dalam berwirausaha yang 
bekerja sama dengan Institut 
Pertanian Bogor (IPB) sebagai 

Mor IV antisipasi abrasi Pesisir Pantura

pendamping program.
Menurut salah seorang tim 

dari IPB, Aris, pendampingan 
program budidaya lele ini 
sudah berjalan sejak tahun 
2012.  Me la lu i  p rogram 
pembudidayaan ikan lele 
ini, Pertamina memberikan 
bantuan berupa benih, pakan, 
sarana untuk kolam seperti 
terpal  serta pelatihan. Bahkan 
pendampingan yang berikan  
hingga lele yang telah panen 
tersebut dijual. 

Sementara itu, Supendi, 
mewakili kelompok binaan 
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mengatakan, program CSR 
dari Pertamina ini sangat 
bermanfaat dan membantu 

masyarakat dalam mening
katkan perekonomian war
ga.•riki hamdani

SeMArAng - Kerusakan 
dan pencemaran ekosistem  
yang paling penting di wilayah 
pesisir salah satunya adalah 
menjaga kelestarian  hutan 
mangrove. Hal ini dikarenakan 
hutan mangrove merupakan 
tipe hutan yang khas dan 
tumbuh di sepanjang pantai 
atau muara sungai yang 
dipengaruhi oleh pasang 
air laut. Di samping fungsi 
ekologisnya sebagai pelindung 
garis pantai, mangrove juga 
berfungsi dalam menjaga 

keanekaragaman hayat i 
habitat  untuk beberapa 
jenis burung, reptil, amphibi 
dan mamal ia  dan yang 
terpenting adalah mencegah 
terjadinya bahaya abrasi yang 
meresahkan warga sekitar.

Corporate Social Res-
ponsibility (CSR) Pertamina 
melalui program menabung 
pohon melakukan upaya 
pencegahan  te r j ad i  nya 
bahaya abrasi di wilayah 
pesisir pantai utara (Pantura) 
Jawa Tengah tepatnya di 

Desa Wonorejo Kabupaten 
Kendal dan Desa Timbulsloko 
Kabupaten Demak. Pertamina 
memi l i h  desa  te rsebu t 
karena bahaya abrasi yang 
selalu muncul menghantui 
warga saat pasang terjadi. 
Bahkan genangan air dijalan 
dan rumahrumah warga 
akibat abrasi sudah menjadi 
makanan seharihari mereka. 
Tidak jarang aktivitas warga 
pun terganggu karena air 
semakin tinggi menggenangi 
pemukiman. 

Oleh karena itu pada 
akhir  tahun  lalu, Pertamina 
menyerahkan secara simbolis 
40.000 bibit mangrove dan 
cemara laut beserta pe
meliharaannya yang diwakili 
oleh Business Support Region 
Manager Pertamina MOR IV, 

Triokto Hendarmanto kepada 
Ketua Kelompok Mangrove 
Desa Timbulsloko. Adapun 
bibit tersebut sudah tertanam 
di wilayah Demak dan Kendal 
dan dilakukan perawatan 
secara intensif.  

Triokto menyampaikan, 
Pertamina sebagai salah satu 
Perusahaan negara akan 
terus berupaya memberikan 
kontribusi positif bagi pe
ningkatan taraf hidup masya
rakat, khususnya di sekitar 
wilayah operasi Pertamina.

”Semoga upaya Pertamina 
dalam mengurangi dampak 
abrasi dapat terealisasi dan 
hal ini akan terwujud apabila 
warga turut berperan dalam 
memelihara dan menjaga 
kelestarian mangrove,” ujar 
Triokto.•Mor iV
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PEPC Wujudkan Skill 
Entrepreneurship 
bagi kader da’i

Bantuan untuk korban Banjir jakarta

Coor dinator SME & SR PP PT Pertamina (Persero) Kuswandi  secara simbolis menyerahkan bantuan untuk masyarakat di 
wilayah Rawabuaya, Cengkareng.
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Pertamina Tanam Mangrove di Mertasari

JAkArtA – Ketika bencana 
banjir melanda di wilayah Ja
karta, PT Pertamina (Persero) 
mewujudkan kepeduliannya 
melalui berbagai bantuan 
banjir di berbagai titik ben
cana. Pada (11/2),  PT 
Perta mina (Persero) bekerja 
sama dengan KODIM 0503/
Jakarta Barat menyalurkan 
bantuan berupa 100 buah 
kompor, puluhan unit Elpiji 
12 kg, selimut, makanan 
instan,  sembako,  dan 
perahu karet kepada warga 
di Rawabuaya, Cengkareng, 
Jakarta Barat. 

Banj ir  di wi layah ini 
men capai 210 cm, dengan 
korban terdampak 175 
Kepala Ke luarga atau 555 
jiwa.

Pemberian bantuan di
berikan langsung oleh pihak 
Pertamina yang diwakili 
oleh Kuswandi selaku Coor
dinator SME & SR PP PT 
Pertamina (Persero) atau 
yang biasa dikenal dengan 
Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan (PKBL) 
beserta segenap tim dari 
Pertamina Region Jawa 
Bagian Barat. Selain itu, 
Pertamina juga dibantu oleh 
40 personel KODIM 0503/
Jakarta Barat yang dipimpin 
oleh Letkol ARH Riksawan 

Ardhianto selaku DANDIM 
0503/Jakarta Barat. Letkol 
ARH Riksawan Ardianto 
menuturkan,  p ihak nya 
hingga saat ini telah me
nurunkan 300 personel yang 
tersebar di berbagai titik di 
wilayah Jakarta Barat untuk 
membantu korban bencana.

“Di wilayah Rawabuaya 
saat ini sudah terdapat enam 
titik posko bencana ban jir, 
dengan posko in duk di Duta 
Indah Karya Residence. 
Selaku perwaki lan RW 
02  Rawabuaya ,  kam i 
mengucapkan terima kasih 
kepada Pertamina dan tim 

dari Kodim 0503/Jakarta 
Barat yang telah membantu. 
Sebelumnya warga kami 
banyak yang mengungsi ke 
wilayah lain. Namun dengan 
adanya tambahan bantuan 
dari Pertamina dan Kodim, 
kami dapat menarik kembali 
seluruh warga kami untuk 
diakomodir di posko ini,” 
ujar Ketua RW 02 di wilayah 
Rawabuaya, Suntama.

Selain di lokasi tersebut, 
Pertamina juga memberikan 
bantuan dapur umum di 
posko Perumahan Total 
Persada Tangerang, Karang 
Mu lya ,  C i ledug,  Desa 

Gelam Jaya, Pasar Kemis, 
Kelurahan Petir, Cipondoh, 
dan di posko La Piazza  
Kelapa Gading. Pertamina 
m e l a l u i  a n a k  p e r u 
sahaannya Pertamedika 
juga menerjunkan tim medis 
di beberapa tit ik untuk 
memberikan pengobatan 
gratis kepada warga masya
rakat yang menjadi korban 
banjir. Di pos kesehatan ini 
disediakan berbagai obat
obatan untuk penyakit yang 
biasa diderita oleh korban 
pasca banjir, seperti obat 
flu, gatal kulit, diare, dan lain 
sebagainya.•Mor iii

DenPASAr - PT Pertamina 
(Persero) membuktikan diri 
sebagai perusahaan ter
depan dalam upaya peles 
tarian hutan dan ka wasan 
mangrove di  In donesia 
dimana sejauh ini telah 
menanam dan memelihara 
sekitar 88 juta pohon dan 
lebih dari 2 juta pohon 
diantaranya adalah mangrove 
yang ditanam sejak 2011.

U p a y a  p e n a n a m a n 
dan pelestarian mangrove 
tersebut merupakan bagian 
dari program Corporate 
Social Res pon sibility (CSR) 
Mena bung 100 Juta Pohon, 

yang kembali di lakukan 
melalui aksi nyata dengan 
menanam 2.000 bibit mang
rove di Kawasan Pantai Mer

tasari, Denpasar,  (13/2).
Penanaman tersebut 

di lakukan oleh Direktur 
Utama Per tamina  Dwi 
Soetjipto, diikuti kelompok 
ma syarakat penggiat peles
tari mangrove, pelajar, serta 
Pemimpin Redaksi Harian 
Kompas Budiman Ta nu
redja. Kegiatan tersebut 
me rupakan rangkaian dari 
kegiatan  “Seminar Mangrove 
For Nation, Mangrove un
tuk Pembangunan Berke

lanjutan” yang berlangsung 
sejak 12 Februari di Patra, 
Bali yang ditujukan untuk 
menggugah kesadaran 
semua pihak akan pentingnya 
upaya pelestarian mangrove 
di Indonesia.

Direktur Utama Perta
mina Dwi  Soetjipto me
nga takan kegiatan peles
tar ian l ingkungan yang 
di lak sanakan Pertamina 
me la lu i  p rog ram CSR 
atau dikenal juga sebagai 
Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan, terangkum 
dalam program Menabung 
100 Ju ta  Pohon .  Dw i 

menegaskan penanaman 
p o h o n  t e r s e b u t  a k a n 
terus ditingkatkan seiring 
komitmen Pertamina da
lam upaya pelestarian ling
kungan hidup untuk me
nunjang operasi bisnis yang 
berkelanjutan.

“Sebagai perusahaan 
yang bergerak di sektor 
energi, kami menyadari 
sepenuhnya akan tanggung 
jawab besar untuk menjaga 
kelestarian lingkungan, laut 
dan hutan, alam, serta demi 
kelangsungan hidup dan 
warisan yang lebih baik untuk 
anak cucu kita. Pertamina 

tidak akan berhenti di angka 
2 juta pohon. Sebagai bukti 
konkretnya, hari ini kami 
bersama para stakeholder 
yang peduli akan pelestarian 
mangrove kembali menanam 
2.000 pohon mangrove di 
pe sisir Bali ini,”jelas Dwi.

Pertamina senantiasa 
berkomitmen untuk terus 
ber kontribusi positif seca
ra  maks ima l  te rhadap 
ma salah global melalu i 
pembangunan berkelanjutan 
(sustainable development). 
Pembangunan in i  t idak 
saja berkonsentrasi pada 
isuisu lingkungan maupun 

ketersediaan energi, namun 
dalam arti yang lebih luas, 
yaitu mendorong suatu ge
rakan yang mencakup tiga 
lingkup kebijakan: pem
bangunan ekonomi, sosial 
dan perlindungan lingkungan 
(people, profit and planet).

“Kami mengharapkan 
dengan program kegiatan 
penanaman mangrove yang 
konkret dan terus  ber ke
lan jutan ini dapat mem
bantu mengurangi tingkat 
abrasi dan degradasi hu
tan sekaligus membantu 
menyejahterakan ekonomi 
masyarakat,” tu turnya.•DSu

tAMbun, bekASi - Bertempat di Sekolah 
Tinggi Ilmu Da’wah (STID) Mohammad Natsir  
Tambun Bekasi, Direktur Utama PEPC Amril 
Thaib Mandailing secara simbolis menyerahkan 
bantuan sebagai bentuk kepedulian PEPC 
terhadap kemandirian para Kader Da’wah 
Islamiah, pada (4/2). Bantuan pembuatan 20 
kolam lele ini bertujuan untuk memberikan 
skill entrepreneurship kepada para  kader Da’i 
di STID Mohammad Natsir dan juga kepada 
masyarakat  sekitar melalui budidaya ikan lele.

 “Dengan kemandirian yang kuat maka 
akan terbentuk mental dan karakter yang bisa 
menjadikan manusia yang hebat,” demikian 
harapan Amril Thaib Mandailing.

Sementara H. Ahmad Misbahul Anam, 
Ketua STID Mohammad Natsir menjelaskan,  
Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah (STID) Mohammad 
Natsir adalah lembaga pendidikan yang diba
ngun oleh Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia 
dalam mencetak da’ida’i berku alitas. Anam 
menjelaskan, dalam proses peng kaderan 
lembaga ini melakukan empat tahap. Pertama, 
mahasiswa difokuskan di internal kampus 
dengan berbasis penelitian kepustakaan dan 
pembinaan di asrama.  Kedua, mahasiswa 
mengikuti kuliah di kampus, juga dikenalkan 
prak tikum da’wah khususnya untuk masyarakat 
sekitar kampus. Ketiga, mahasiswa dipercaya 
un tuk melakukan aktivitas da’wah melalui wa dah 
Komunitas Pencinta Masjid (KPM) dan Kafilah 
Da’wah ke berbagai wilayah pelosok negeri. 
Dan keempat, setelah dinyatakan lulus, mereka 
mengabdi dengan da’wah selama satu tahun di 
daerah pedalaman Nusantara.•ep   
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Mereka yang Berpeluh :
kisah Para Pekerja lapangan Minyak

Penerbit : Pertamina EP Asset 5, Tempo Institute
Klasifikasi : 622.338 2.Mer

Menoleh untuk melihat apa yang telah tertoreh me
nyisakan pesan penting. Di situ ada pelajaran untuk tidak 
melupakan dari mana asal kita, agar tepat menggiring 
ke mana langkah menuju. Buku ini ibarat terowongan 
panjang yang mengantar pembaca menyusuri jejak 
di Lapangan Sangasanga, Bunyu, Tanjung, Sangatta, 
Tarakan dan Papua yang bernaung di bawah PT 
Pertamina EP Asset 5.  Buku ini dipercaya punya daya 
perekat. Seperti penghubung bagi PT Pertamina EP Asset 
5 dengan dunia di luar migas. Yang disajikan Buku ini 
yakin pada akhirnya dapat menjadi cermin bagi mereka 
yang ingin melihat dan mengetahui lebih dekat bagaimana 
kami bekerja siang malam utuk mengejar target lifting. 
Buku sederhana yang sampai ke tangan pembaca ini 
adalah monument kecil PT Pertamina EP Asset 5. Bahwa 
disana ada pengabdian dan pengorbanan yang tidak 
akan pernah lekang.  

Buku ini juga bertujuan agar masyarakat luas lebih 
mengapresiasi kekayaan minyak bumi Indonesia dengan 
lebih baik. Dengan mengenali, memahami proses 
produksi minyak, masyarakt luas diharapkan akan lebih 
menghargai sumber daya alam yang kita miliki dan tidak 
sekadar bersikap taken for granted, menerima begitu saja 
tanpa ada kesadaran kritis untuk merawat dan mengelola 
dengan kehatihatian. Tak kenal maka tak sayang begitu 
kata peribahasa. Buku ini adalah bagian dari upaya 
memperkenalkan rantai panjang produksi minyak, sebuah 
langkah penting di bidang knowledge management, 
dalam hal ini mendokumentasikan pengetahuan tentang 
operasional lapangan minyak.

Pemahaman tentang rantai operasional produksi 
minyak, juga konteks sosial budaya tentang setiap 
lapangan, ini berguna bagi internal Pertamina untuk 
terus memperbaiki proses produksi. Pemahaman 
ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Sebab, 
Pertamina adalah milik seluruh bangsa. Bersamasama 
kita perlu memantau dan memberi sumbangan saran 
untuk perbaikan sector migas di Indonesia. Masa 
keemasan minyak di negeri ini kemudian berangsur surut. 
Produksi menurun dan cadangan minyak di berbagai 
sumur menipis. Posisi Indonesia berubah dari negara 
pengekspor menjadi pengimpor minyak. Bahan bakar 
fosil yang membutuhkan waktu pembentukan jutaan 
tahun itu, sayangnya, tidak akan bertahan selamanya. 
Para ahli memperkirakan, jika tak ada penemuan sumur 
minyak baru, cadangan minyak dan gas bumi kita bakal 
habis pada 2025

Tantangan masa depan tak akan semakin mudah. 
Namun, tak ada hal yang tak mungkin. Pertamina 
EP Asset 5 sudah membuktikan bahwa tenaga dan 
sumber daya lokal sangup mengelola lapangan minyak. 
Kepercayaan diri, kemampuan teknis yang mumpuni, 
dilengkapi dengan perencanaan dan strategis bisnis yang 
baik, dibutuhkan untuk menata langkah ke depan dengan 
lebih optimistis. Tentu saja, jangan lupakan perbaikan di 
berbagai lini tetap dibutuhkan.•PerPuStAkAAn
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MaPPIng ProSES BISnIS :  
Seberapa Penting?

ToT PaTP : Membuktikan Pengelolaan 
dokumen Begitu Penting

Oleh Eryta Suryandari – Analyst Business Process Downstream, HR & GA Directorate

Oleh : Husaeri  Ast Mgr Business Process & Procedure Upstream & Corporate 

Sering dalam keseharian di tempat kerja, kita mendengar dalam setiap diskusi ada orang 
mengatakan dan menanyakan “Mana Proses Bisnisnya” dan ada juga yang bertanya “apa 
itu proses bisnis”, ada juga yang berkomentar “ koq proses bisnisnya begitu?, dan ada juga 
bertanya, kalau ada pergantian Direksi pada sebuah perusahaan, “Apakah   Proses Bisnis 
juga berubah?”.

Dari pernyataan tersebut di atas nampak bahwa tidak semua orang paham dan mengerti 
apa itu “Proses Bisnis”, Padahal Proses Bisnis sangat penting bagi setiap Perusahaan. Oleh 
karena itu, dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan sekilas ringkas terkait Proses Bisnis. 
Secara umum Proses Bisnis adalah kumpulan lengkap aktivitas  aktivitas yang terstruktur 
yang ada di dalam perusahaan yang tercatat secara sistematis dari awal sampai akhir aktivitas 
yang bersamasama menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan pelanggan.

Menurut American Productivity & Quality Center (APQC), Pemetaan proses bisnis 
Perusahaan terdiri dari Level 1 (satu) sampai dengan Level 4 (empat) yaitu: Level 1, disebut 
Kategori, Level 2, disebut Kelompok Proses, Level 3, disebut Proses, Level 4, disebut Kegiatan. 
Bila sampai Level 4  Aktivitas tersebut masih bisa dirincikan/dibreakdown lagi, maka dapat 
dibuat sampai Level 5, yang disebut ”TASK”. 

Terkait dengan Penyusunan Pemetaan/Mapping Proses Bisnis Pertamina, Fungsi System 
& Business Process saat ini telah melakukan penyusunan Proses Bisnis, merevisi  Proses 
Bisnis yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.Kpts11/C00000/ 2007S0 
tanggal 14 Maret 2007, agar Proses Bisnis yang dirancang ini dapat merefleksikan Visi dan 
Misi Pertamina yang selaras dengan perkembangan bisnis Perusahaan saat ini dan yang 
akan datang yang meliputi:  Minyak & Gas, Geothermal, serta Energi Baru dan Terbarukan.

Dari hasil diskusi internal tersebut, maka terbentuklah Model Proses Bisnis Level 0, yang 
merupakan kombinasi dari APQC dan ditambahkan dengan keunikan bisnis yang ada di 
Pertamina selama ini. 

Model Proses Bisnis Pertamina Level 0 (NOL) ini bukan mencerminkan nama Unit 
Organisasi/ Direktorat/Fungsi yang ada di Pertamina dan bukan pula menentukan nilai/bobot 
dari suatu jabatan dalam organisasi, melainkan bentuk pengelompokan dan kumpulan aktivitas 
yang spesifik yang terdiri dari: Core Process, Critical Process, dan Supporting Process.

Adapun bentuk Model Proses Bisnis Level 0 yang diusulkan seperti berikut:

 

Untuk mendapatkan pengakuan dan legalitas atas rancangan Model Proses Bisnis Level 
0 tersebut, saat ini kami sudah menyiapkan dan menyampaikan draft Surat Keputusan Direksi 
kepada BOD untuk meminta koreksi/masukan/saran penyempurnaan, agar Model Proses 
Bisnis Level 0 dapat segera diberlakukan.

Setelah pemberlakuan Model Proses Bisnis Level 0, langkah berikutnya adalah menyusun 
penjabaran untuk levellevel selanjutnya yaitu: Category (Level 1), Process Group (Level 
2), Process (Level 3) dan Activity (Level 4) dan jika memungkinkan sampai ke Task (level 
5). Pekerjaan ini tentu akan melibatkan dan bekerja sama dengan FungsiFungsi terkait di 
lingkungan Pertamina.

Diharapkan dengan adanya Model Proses Bisnis Pertamina dan penjabaran level 1 
sampai 5, dapat berguna untuk: Penetapan Kebijakan Strategis Perusahaan, Perencanaan 
Dan Pengembangan Disain Organisasi, Penyusunan Uraian Tugas, Tanggung Dan Wewenang 
Jabatan, Penyusunan Sistem Tata Kerja, Pengukuran Kinerja, Pengawasan dan Pengendalian, 
Pengelolaan Risiko, Pengukuran dan benchmark proses.

Semoga dengan Model Proses Bisnis ini, dapat memberikan arah yang lebih terukur untuk 
mencapai Kinerja yang Ekselen. Semangat terbarukan teruslah menyala.•

Dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak, salah satu cara yang ditempuh oleh suatu perusahaan 
adalah dengan menggunakan korespondensi. Dalam rangka terwujudnya keseragaman dalam 
penerapan/implementasi kegiatan Administrasi perusahaan meliputi korespondensi dan pengelolaan 
dokumen/arsip, Pertamina menerbitkan Sistem Tata Kerja (STK) Pengelolaan Administrasi Terpadu 
Pertamina (PATP) di tahun 2011, yaitu STK Manajemen Korespondensi yang  mengatur tentang 
ketentuan dalam pembuatan surat menyurat dinas perusahaan sejak dari proses penciptaan, pengiriman, 
pengendalian, dan penyimpanan, serta STK Manajemen Dokumen yang berisi mengenai ketentuan 
bagaimana mengelola dokumen, suratsurat atau informasi sejak dari awal diciptakan/dibuat, dikirim/
diteruskan, diterima, dipergunakan sebagai acuan kerja, kemudian disimpan, dirawat atau dipelihara 
sampai dengan dokumen tersebut disusutkan dan dimusnahkan yang dilakukan secara efisien dan 
efektif.

Kedua STK tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh pekerja baik di kantor pusat maupun 
Unit Operasi, agar keseragaman implementasinya dapat terjaga sesuai aturan perusahaan. Kendala 
yang seringkali muncul adalah ketika jumlah pekerja yang harus disosialisasikan tidak sebanding 
dengan jumlah instruktur yang tersedia. Oleh karena itu, Fungsi System & Business Process  sebagai 
penanggung jawab ketentuan dalam PATP merasa perlu untuk melaksanakan program Training of 
Trainer (ToT) untuk kedua STK tersebut. Tujuan dari ToT adalah untuk mencetak ahliahli PATP yang 
bisa memberikan pembelajaran, pencerahan dan informasi terkait administrasi, korespondensi dan 
pengelolaan dokumen/arsip di lingkungan kerja masingmasing dengan memberikan transfer knowledge, 
pemahaman yang benar tentang administrasi dan korespondensi, serta keterampilan dalam mengelola 
dokumen/Arsip perusahaan dengan baik.

Terkait dengan hal tersebut di atas, pada 1213 Februari 2015 di Hotel Jayakarta Bandung 
diselenggarakan ToT PATP yang diikuti oleh 23 peserta dari berbagai Fungsi dan Unit Operasi dengan 
metode pembelajaran group discussion serta mengidentifikasi permasalahan yang biasa terjadi di 
Fungsi/Unit Operasi masing.

Setelah menyelesaikanToT, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan dasardasar Manajemen Korespondensi dan Manajemen Dokumen;
2. Menggunakan metode sosialisasi yang efektif;
3. Memberikan pelatihan dan bantuan teknis terkait Manajemen Korespondensi dan Manajemen 

Dokumen kepada pekerja di fungsi masingmasing.
4. Terlibat aktif dalam penyusunan/penyempurnaan PATP serta kegiatan Administrasi yang 

diselenggarakan perusahaan.
Dengan diselenggarakannya ToT tersebut, diharapkan seluruh peserta dapat menjadi agent of 

change dalam mensosialisasikan dan memberi pelatihan terkait Manajemen Korespondensi dan 
Manajemen Dokumen.•

lima Fokus kinerja Pertamina 2015: 
Penguatan di sektor hulu, perlunya efisiensi, 

penguatan kilang, penguatan infrastruktur sektor 

hilir khususnya retail, dan pengamanan cash flow.dwi Soetjipto – direktur utama PT. Pertamina (Persero)

Usulan Pertamina Business Process Model (Level 0)

Peserta dan Pengajar Training of Trainer PATP 2015
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PWP Mor IV Semarang  adakan 
Workshop Mengelola kantin Sehat 
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JAkArtA - Sehubungan dengan adanya perubahan 
struktur organisasi di Pertamina dan untuk kelancaran tugas 
serta tercapainya tujuan organisasi Persatuan Wanita Patra 
(PWP), telah dilaksanakan serah terima jabatan ketua PWP 
Direktorat Energi Baru dan Terbarukan,  Ketua PWP PT. 
Pertamina Trans Kontinental serta Ketua PWP PT. Pertamina 
Lubricants yang dilaksanakan di Gedung PWP Simprug, 
pada (10/2).

Serah terima jabatan tersebut disaksikan oleh Ke
tua Umum PWP Pusat Handini Dwi Soetjipto. Dalam 
kesempatan tersebut Heny Djohardi diangkat menjadi 
Ketua PWP Direktorat Energi Baru dan Terbarukan, Andriani 
Subagjo H. Moeljanto menjadi Ketua PWP PT. Pertamina 
Trans Kontinental menggantikan Endah Ahmad Bambang, 
dan Aniek. L Gigih Wahyu Hari  Irianto menjadi Ketua PWP 
PT. Pertamina Lubricants menggantikan Tuti Supriyanto D 
Hutomo.  Jabatan tersebut untuk periode tahun 2012 – 
2015.

Dalam sambutannya  Handini Dwi Soetjipto menyampaikan 
apriesiasinya atas kerja keras dan pengabdian para ketua 
PWP yang sudah berakhir masa jabatannya. Kepada ketua 
yang baru mendapat amanah, Handini berpesan agar terus 
bekerja sama dengan seluruh pengurus PWP yang lain, agar 
tujuan organisasi yaitu PWP bisa tercapai.•kuntoro

 

JAkArtA – Penceramah Ustadzah Nurjannah menyam
paikan tausiyah kepada para anggota Persatuan Wanita 
Patra Pusat, di Gedung PWP, Simprug, Jakarta pada Selasa 
(18/2). Pengajian rutin yang digelar oleh PWP Bidang Sosial 
Budaya Kerohanian Islam ini diikuti oleh anggota PWP dan 
para pensiunan pengurus PWP Pusat. Hadir pada pengajian 
ini Ketua PWP Pusat Atu Syamsu Alam,  Endah Ahmad 
Bambang dan Ria Arief Budiman. 

Pada kesempatan ini Nurjannah menyampaikan materi 
mengenai “Menyikapi Musibah”. Inti tausiahnya adalah 
mengajak seluruh anggota PWP untuk selalu bersabar 
atas cobaancobaan dan ujian, peringatan serta teguran 
yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. “Jika kita 
bisa bersabar dalam melewatinya, ganjarannya berupa 
penghapusan dosa dan meninggikan derajat kita di mata 
Allah SWT,” ujarnya.  

Pengajian ini dibuka dengan pembacaan tilawatil Quran 

oleh Ana Endang dan saritilawah oleh Lina Priyadi dilanjutkan 
sambutan oleh Ketua PWP Pusat Atu Syamsul Alam. 
Pengajian ini ditutup dengan doa bersama.•Priyo

SeMArAng – Persatuan Wanita Patra (PWP) Tingkat 
Wilayah MOR IV mengadakan Workshop Mengelola 
Kantin Sehat di Sekretariat PWP kantor unit MOR IV, pada  
(11/11/2014).

Workshop  ini diselenggarakan bekerja sama dengan 
Medical JBT dan menghadirkan narasumber dr. Dian Ariani. 
Materi yang disampaikan, antara lain mengenai perilaku 
menjaga kesehatan dengan pengaturan melalui empat pola 
hidup sehat, yaitu pola spiritual : semua dipasrahkan kepada 
Tuhan, pola pikir : mengolah stress, pola makan : makan 
sehat seimbang, serta pola aktivitas : olah raga & hidup aktif, 
serta syaratsyarat kantin sehat.

Menurut dr.Dian Ariani, di kantin yang sehat yang 
utama harus terdapat makanan sehat. Makanan sehat 
adalah makanan yang semakin mendekati bentuk aslinya 
atau alami, dengan semakin berkurangnya proses campur 
tangan produksi dan teknologi. Selain sehat, menu makan 
pun harus seimbang.

“Syaratsyarat sebuah tempat makan atau kantin dapat 
dikategorikan sebagai  kantin sehat seperti, tersedianya 
sumber air bersih yang cukup, tempat penyimpanan yang 
bersih, tempat pengolahan/tempat persiapan makanan, 
Tempat penyajian makanan seperti lemari display, etalase 

atau lemari kaca yang memungkinkan konsumen dapat 
melihat makanan yang disajikan dengan jelas hingga fasilitas 
sanitasi serta perlengkapan kerja seperti baju kerja,tutup 
kepala, dan celemek berwarna terang, serta lap yang bersih 
harus juga mnejadi perhatian pengelola kantin”, jelas dr. 
Dian Ariani.

Untuk mewujudkan kantin sehat di kantor perlu peran 
serta aktif dari berbagai macam pihak, termasuk PWP dan 
Fungsi Medical JBT.  Sedangkan karyawan hendaknya 
diberikan penyuluhan tentang makanan yang sehat 
sehingga mereka dapat memilih makanan yang baik untuk 
dikonsumsi.•Mor iV

Sekarang mulai musim buah rambutan. 
Harganya yang relatif terjangkau, menjadikan 
buah ini favorit di berbagai lapisan masyarakat 
indonesia. Tapi tahukah Anda, disamping rasanya 
yang manis dan asam, buah ini ternyata memiliki 
segudang manfaat bagi kesehatan tubuh anda. 
Lalu, apa saja manfaat dahsyat rambutan bagi 
tubuh tersebut...???

Berikut ini manfaat dahsyat rambutan untuk 
Tubuh anda : 
• Mendongkrak Energi Tubuh Anda. Bagi anda 

yang mudah capek dalam berbagai rutinitas 
pekerjaan, mengkonsumsi buah rambutan 
dapat meningkatkan energi dengan cepat. Ini 
dikarenakan, buah rambutan mengandung 
sejumlah karbohidrat dan protein yang 
dibutuhkan oleh tubuh anda.

• Menjaga Tubuh dari Berbagai Radikal 
bebas. Udara yang kita hirup tiap detik juga 
membawa zatzat berbahaya yang bernama 
radikal bebas. Buah rambutan mengandung 
vitamin C yang bermanfaat untuk menjaga dan 
melindungi tubuh dari berbagai radikal bebas 
tersebut.

• Penurun Berat Badan yang Efektif. Buah 
rambutan mengandung sumber serat dan air. 
Sehingga mengenyangkan tubuh dan membuat 
Anda tidak mudah lapar dalam waktu yang 
relatif lama.

• Penangkal Anemia yang Ampuh. Sumber 
zat besi dalam buah rambutan dapat 
menghindarkan dari rasa pusing serta membuat 
seseorang tidak mudah lelah dengan aktivitas 
kerja yang begitu padat.

• Pencegah Kanker yang Ampuh. Asam Gallic 
yang terkandung didalam buah rambutan 
dapat menghancurkan berbagai radikal bebas 
yang berada didalam tubuh yang berpotensi 
menimbulkan berbagai penyakit kanker.

• Menguatkan Sistem Imun Tubuh. Kandungan 
tembaga di dalam buah rambutan bermanfaat 
besar dalam pembuatan sel darah putih. Sel 
darah putih inilah yang bertugas melawan 
berbagai virus, kuman serta bakteri yang 
membahayakan tubuh Anda.

• Organ Ginjal yang Lebih Sehat. Kandungan 
fosfor dalam buah rambutan berperan nyata 
untuk menghilangkan berbagai limbah yang 
terkonsentarasi di dalam organ ginjal Anda.• 
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delegasi CSr PTT Benchmark ke Pertamina

komisi B dPrd Sumut Tatap Muka dengan Pertamina

PT Pertamina retail kerja Sama dengan Pemkot Bekasi 

kunjungan dubes rI untuk Sudan dan algeria ke Pertamina

IaTMI Serahkan rekomendasi kebijakan Energi untuk Industri Migas

JAkArtA –   Delegasi CSR PTT yang dipimpin Thaniya Pinprayong (CSR Officer – PTT) melakukan benchmark ke  CSR 
Pertamina. Delegasi tamu diterima oleh Eviyanti Rofraida  dari Fungsi Investor Relations dan CSR Officer Iwan Ridwan 
Faisal  di Executive Lounge, Gedung Utama,  pada Jumat (13/2). Kedua belah pihak samasama menjelaskan program 
CSR masingmasing perusahaan.  Kedua delegasi  memberikan usulanusulan untuk  meningkatkan hubungan baik bagi 
keuntungan kedua perusahaan, maupun dalam kerangka ASCOPE.•uriP

JAkArtA – Rombongan Komisi B DPRD Sumatera Utara mengunjungi Kantor Pusat Pertamina dan diterima  External 
Communication Manager Jekson Simanjuntak di Gedung Perwira 6 pada Kamis (15/1). Hadir dalam pertemuan tersebut 
antara lain Kusnendar  dari Fungsi Domestik Gas dan Agustinus Santanu  Basuki dari Fungsi Retail Fuel Marketing. Sesuai 
tugasnya di bidang ekonomi, tujuan  kunjungan Komisi B DPRD Sumut yang dipimpin Donald Lumbanbatu itu adalah untuk 
menanyakan tentang  kuota dan distribusi  BBM maupun LPG di wilayah kerja Sumatera Utara. •uriP

JAkArtA - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, menandatangani perjanjian kerja sama penggunaan RFID 
untuk pengendalian penggunaan BBM  dengan PT Pertamina Retail. Perjanjian ini terkait kerja sama jual beli BBM 
untuk kendaraan operasional truk pengangkut sampah. “Kita melakukan kerja sama jualbeli BBM untuk digunakan 
kendaraan angkutan sampah milik Pemerintah Kota Bekasi,” ujar Direktur Utama PT Pertamina Retail, Toharso, seusai 
penandatanganan MoU di Kantor Wali Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Senin (16/2).•eDo

JAkArtA  – Duta Besar Indonesia untuk Sudan Burhanuddin Badruzzaman dan  Duta Besar Indonesia untuk Algeria 
Ida Susanty Munir beserta jajarannya, berkunjung ke PT Pertamina Persero, pada Senin (9/2) di ruang Ex Lounge GD 
Pertamina Pusat. Rombongan diterima oleh Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam. Dalam kesempatan tersebut, dibahas 
mengenai hubungan kerja sama antara Sudan dengan Pertamina yang dulu pernah dilakukan.•ADityo 

JAkArtA - Dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional, IATMI (Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia) 
memberikan rekomendasi kebijakan energi untuk industri migas yang diserahkan oleh Ketua Umum IATMI Pusat Alfi 
Rusin kepada Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, I Gusti Ngurah Wiratmaja, di Jakarta pada (6/2). Bersamaan 
dengan itu, dilakukan pula pengukuhan pengurus baru IATMI Periode 20142016 yang dipimpin oleh Ketua Umum 
IATMI, Alfi Rusin dan Yudhi Herlambang sebagai Sekretaris Jendral IATMI. Dua program utama IATMI untuk periode ini 
yaitu membangun sistem atau panduan dalam rangka membangun National Capability Building serta meningkatkan 
kepedulian terhadap ketahanan energi dalam bentuk memberikan pandangan, usulan dan rekomendasi kepada 
pemerintah terkait dengan kebijakan energi. “Dengan pemerintahan baru dan semangat yang baru, IATMI sangat 
antusias menyambut dengan gairah dan penuh semangat untuk dapat lebih memberikan kontribusi terhadap negara,” 
papar Alfi Rusin.•eghA
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Fastron Winter driving Experience :
Enam Peserta Terpilih Berangkat ke Finlandia

PEP limau Field Tatap Muka dengan 
jajaran Polres Muara Enim
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Enam peserta terpilih yang berangkat ke Finlandia dengan Pembalap Pertamina Rifat Sungkar foto bersama dengan Direktur 
Utama PT Pertamina Lubricants Gigih  Wahyu Irianto dan Direktur Marketing PT Pertamina Lubricants Rifky E. Hardijanto.
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JAkArtA - Dari 13.200 
pendaftar, akhirnya terpilih 
enam orang yang beruntung 
untuk diberangkatkan ke 
Finlandia dalam program 
Fastron Winter Driving Expe-
rience (FWDE) yang diadakan 
oleh PT Pertamina Lubricants. 
Jumlah itu merupakan seleksi 
dari 20 peserta yang telah 
disaring di kawasan Gunung 
Bromo beberapa waktu lalu. 

Fastron Winter Driving 
Experience adalah sebuah 
program dari PT Pertamina 
Lubricants yang memberikan 
k e s e m p a t a n  k e p a d a 
masyarakat umum pengguna 
pelumas Pertamina Fastron, 
untuk merasakan sensasi 
“Nyetir Supercar di Atas Salju 
di Finlandia” pada 14 sampai 
23 Febuari 2015. 

S e b e l u m  t e r p i l i h  6 
pemenang, 20 orang terpilih 
telah diberangkatkan ke 
Bromo. Perjalanan ke Bromo 
ini bertujuan untuk menguji 
ketahanan f is ik peserta 
melalu i  beberapa tahap 
tantangan. Karena peserta 

MuArA eniM – Fungsi 
Limau Legal & Relation 
Pertamina EP Limau Field 
mengadakan kunjungan ke 
Polres Muara Enim, pada 
(5/2). “Tujuan kunjungan ke 
Polres Muara Enim adalah 
untuk mengenalkan Pak 
Galih Pradikta Mochtar, yang 
sekarang menggantikan 
saya sebagai Limau Legal & 
Relation Assistant Manager. 
Sementara saya pindah 
tugas ke Prabumulih dengan 
posisi yang sama,” ujar 
Prabumulih Legal & Relation 
Assistant Manager Setyo Puji 
Hartono.

Sela in  untuk tu juan 
silaturahmi dan perkenalan, 
Limau Legal & Relation 
PEP L imau F ie ld  juga 
me lakukan  koo rd inas i 
terkait pengamanan kegiatan 

akan berhadapan dengan 
suhu yang sangat ekstrim di 
Finlandia, hingga mencapai 
minus 30 derajat celcius.

Selama di Bromo, me reka 
dihadapkan dengan empat 
tahap tantangan, yaitu bath 
challenge, run challenge, 
horse challenge, dan driving 
challenge. Dari tantangan 
ini, terpilihlah 6 pemenang, 
yaitu Bramantyo Tejasaputra, 
Himwan Pratama Putra, 
Thomas Septa Adi Wijayanto, 

Rokhmat Purna Darmawan, 
Ester Christiani Sitompul, dan 
Ahmad Fraidee Pamungkas.

Sesampainya di tempat 
tujuan, enam orang terpilih ini 
akan mendapatkan materi dari 
tim Porsche Winter Driving 
ter lebih dahulu se belum 
mereka mengemudikan sen
diri supercar tersebut. Sebab, 
bukanlah hal yang mudah 
untuk membawa kendaraan 
dengan mesin yang begitu 
“ganas” di atas licinnya lin

tasan salju.
FWDE menjadi salah satu 

apresiasi kepada konsumen 
setia pelumas Pertamina, 
sejalan dengan bisnis pe
lumas Pertamina yang su
dah mendunia. Selain itu se
kaligus membuktikan lang
sung, betapa pelumas Fastron 
sudah benarbenar dipakai 
di mobilmobil su percar, dan 
mampu tetap bekerja optimal 
dalam suhu seekstrim apapun, 
seperti di Finlandia.•bmW

operas i  dan asetaset 
Pertamina di lapangan serta 
penanganan kasuskasus 
yang terjadi di wilayah kerja 
Asset 2.

“Mohon kerja samanya 
untuk dapat melanjutkan 
hubungan yang telah dibina 
oleh Pak Setyo. Saya harap 
ke depannya kita bisa saling 
berkoordinasi terkait kegiatan 
di lapangan dan samasama 
melakukan pengamanan 
aset Pertamina di lapangan,” 
ujar Limau Legal & Relation 
Assistant Manager Galih 
Pradikta Mochtar.

Kapolres Muara Enim, 
AKBP Nuryanto, SIK, M.Si, 
menyambut baik kedatangan 
rombongan dan sangat 
men  dukung serta akan 
mem  berikan support yang 
diperlukan untuk mendukung 

keamanan dan kelancaran 
kegiatan operasi Pertamina 
di lapangan.

“Saya siap dihubungi ka
pan saja baik melalui telepon 
atau sms. Jadi, apabila ada 
kejadian atau kegiatan di 
lapangan yang memerlukan 
pengamanan dari Polres 
Muara Enim, kami siap mem
bantu,” ujar Kapolres Muara 
Enim, AKBP Nuryanto.

“Dengan terjalinnya hu

bungan yang baik dengan 
instansi terkait, diharapkan 
ke depannya kita bisa lebih 
lancar dalam melakukan 
koordinasi dan komunikasi 
terkait  kegiatan ki ta di 
lapangan,” ujar Galih. 

Dalam kunjungan ter
sebut turut diikuti oleh Li
mau Formalities Staff Ulfah 
Yanuar Santrie, dan Limau 
Senior Security Staff Budi 
Darmansyah.•Adiyuasti
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Forum Wartawan 
Energi Papua Pererat 
kkkS-Wartawan

Wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Energi 
Papua mengikuti Workshop Peningkatan Kapasitas Wartawan 
di Sektor Migas.

launching Sistem odI dari PT Elnusa Petrofin: 
Teknologi gPS Tingkatkan layanan 
distribusi BBM Pertamina

Direktur Operasi & Marketing PT Elnusa Petrofin Haris Syahrudin (kanan) didampingi Operation Head Terminal BBM Kendari 
Setyo Rachmanto (kedua kanan) menjelaskan fungsi GPS kepada para pemilik SPBU di Depot Pertamina Kendari, Sulawesi 
Tenggara, Senin (9/2).
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Fire drill dan Medical Evacuation 
di PEP Papua Field

Fire drill dan medical evacuation di PEP Papua Field dilakukan untuk membiasakan 
diri tim OPKD dalam menghadapi keadaan darurat.
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Sorong-Forum Wartawan Energi Papua 
(FWEP) menggelar workshop dengan tema 
“Peningkatan Kapasitas Wartawan di Sektor 
Migas” pada Sabtu (14/2). Bertempat di Hotel 
FTwo, workshop diikuti oleh 30 wartawan 
media cetak maupun elektronik di wilayah 
Sorong Raya. 

Ketua FWEP Akhmad Murtadho berharap 
bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas 
penulisan berita, khususnya beritaberita yang 
terkait dengan dunia migas. “Sangat ironi 
apabila kita menulis tentang dunia migas namun 
tidak memahami seperti apa dunia migas 
dan istilahistilahnya yang sering digunakan. 
Workshop ini sekaligus menyosialisasikan 
keberadaan FWEP yang baru terbentuk 
beberapa bulan yang lalu,” ungkap Akhmad 
yang juga menjabat sebagai Manajer Iklan 
Radar Sorong.

Hal sama juga disampaikan Kepala Operasi 
Perwakilan SKK Migas Pamalu Sutjipto. Dengan 
terselenggaranya workshop ini, harapannya 
insan wartawan dapat memahami istilahistilah 
dalam dunia migas. “Semoga forum ini dapat 
membantu memperlancar kegiatan operasi 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan 
mengikat insaninsan pers, khususnya di Papua, 
agar dapat sepaham dalam memberitakan per
masalahan yang dihadapi KKKS,” ungkapnya.

Staf CSR PEP Papua Field, Andi Njo, 
memberikan saran agar FWEP juga meng
gandeng pelakupelaku bisnis di sektor hilir 
migas. “Kalau berbicara energi migas, maka 
sektor yang dibahas mencakup sektor hulu 
migas dan hilir migas. Antusiasme rekan
rekan wartawan dalam sesi pertanyaan lebih 
mengarah pada sektor hilir migas sehingga 
akan sangat baik apabila dijawab oleh unit 
pengolahan maupun unit pemasaran,” 
tambahnya.

Sebelum  menutup kegiatan, Pj. Papua Field 
Manager, Roni Wibowo, menyerahkan secara 
simbolis buku “Mereka Yang Berpeluh” kepada 
Ketua FWEP untuk dibagikan kepada peserta 
workshop. Buku karya PT Pertamina EP Asset 
5 dan Tempo Institute tersebut mengisahkan 
tentang kegiatan operasi 6 lapangan KKKS di 
Kalimantan dan Papua, di bawah PT Pertamina 
EP Asset 5. “Inilah kisahkisah pekerja lapangan 
minyak yang berkorban untuk memenuhi kebu
tuhan energi bangsa Indonesia,” tegas Roni 
Wibowo.•Andi njo

kenDAri -  PT. Elnusa 
Petrofin yang dipercaya 
oleh Pertamina untuk men
distribusi BBM di luar area 
Jawa, meluncurkan sistem 
ODI (Online Delivery Info) 
di wilayah Sulawesi untuk 
meningkatkan pelayanan 
sistem monitoring distribusi, 
pada Senin (9/2).  Fitur ini 
merupakan pengembangan 
dari teknologi GPS sehing
ga pemil ik SPBU dapat 
me monitor informasi real-
time dan lengkap status 
pengiriman dan perjalanan 
mobil tanki dari TBBM ke 
SPBU, SPBB (Stasiun Pe
ngisian Bahanbakar Bunker) 
dan SPDN (Solar Packed 
Dealer Nelayan).

Armada tanki yang telah 
dilengkapi teknologi GPS 
tersebar di 12 TBBM wilayah 
Sulawesi, Kalimantan dan 
Bali.  Launching sistem 
ODI dilakukan oleh Direktur 
Operasi  dan Market ing    
PT Elnusa Petrofin Haris 
Syah rudin di Kendari, Sula
we  s i  Tenggara .  “Kami 

klAMono-Untuk mening
katkan keandalan tim Or
gani sasi Penanggulangan 
Keadaan Darurat (OPKD), 
kemba l i  PT Per tamina 
EP Asset 5 Papua Field 
(PEP Papua Field) menye
lenggarakan fire drill dan 
medical evacuation di rig 
KSF 02 dan sumur KLO197 
pada Jumat (30/1). Simulasi 
diikuti 36 orang, terdiri dari 
pekerja dan mitra kerja PEP 
Papua Field.

Adapun simulasi dibagi 
menjadi dua tahap. Tahap 
pertama diawali dengan 
demonstrasi penggunaan 
SCBA dan teori dasar fire 
fighting (gelargulung hose 
dan teknik fire fighting). Tahap 
selanjutnya yaitu simulasi 
penanganan kebakaran di 

bersama Pertamina terus 
melakukan peningkatan pe
layanan distribusi kepada 
masyarakat,” ujar Haris.  

“Sistem ODI sebelumnya 
telah diterapkan di TBBM 
Palopo, dan selanjutnya di
aplikasi di Makassar,  wilayah 

Kalimantan, Sumatera dan 
Bali,” demikian lanjut Haris.

Di Kendari, Haris Syah
rudin memberikan penjelasan 
kepada para pemilik SPBU 
dan perwakilan Pengurus 
Hiswana Migas Kendari.  
Ko munikasi yang di jal in 

oleh PT. Elnusa Petrofin 
dengan rantai distribusi BBM 
Pertamina ini merupakan 
bagian dari peningkatan ke
puasan pelanggan dan untuk 
kenyamanan masyarakat 
mem peroleh kebutuhan BBM 
Pertamina. •elnuSA Petrofin  

sumur menggunakan fire 
truck dan pertolongan perta
ma pada korban hingga 
proses evakuasi menuju 
po liklinik dengan ambulans. 
Skenario yang disiapkan 
adalah adanya kebakaran di 
sumur KLO197 dan rig KSF 
02. Simulasi dimulai laporan 
seorang pekerja yang melihat 
kebakaran di well head dan 
melaporkan kebakaran ini 
kepada security, safety, 
dan pengawas r ig KSF 
02. Setelah itu, dilakukan 
proses penanganan oleh 
tim OPKD sampai dengan 
korban dievakuasi tim medis 
ke poliklinik  terdekat. Tim 
OPKD diberi pembagian 
pe ran sebagai On-Scene 
Comman der (OSC), Incident 
Commander (IC), tim para

medis, security, fireman, 
logistik, dan tim rescue.

Menurut Papua Safety 
Staff, Syarief, latihan se perti 
ini dilakukan untuk mem
biasakan diri menghadapi ke
adaan darurat. “Kalau terjadi 
keadaan darurat, sudah 
ti dak kaget dan bingung 

ka rena sudah terb iasa 
dan sudah tahu tugasnya 
masingmasing. Apabila 
terjadi keadaan darurat, 
penanganan bisa lebih cepat, 
tepat, dan meminimalkan 
kor ban. Latihan ini akan rutin 
dilaksanakan setiap bulan,” 
ujarnya.•JAryAti
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Kapten Tim Putera Jakarta Pertamina Energi Ayip rizal  menahan serangan dari pemain asing Jakarta BNI 46 Jorge Mencia 
pada pertandingan  putaran pertama Proliga Pertamina 2015 di Gedung Dome Balikpapan sport and Convention Center, 
Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu (7/2).

Tim jakarta Pertamina Energi Sabet 
kemenangan Pertama
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Pelatihan dan 
Sertifikasi loading 
Master 

kerja Sama ru IV dan PaS Mudahkan Mobilitas Pekerja

Suasana Pembukaan Sertifikasi Loading Master Batch V 
tahun 2015.

bAlikPAPAn – Tim putera 
Jakarta Pertamina Energi 
be rhas i l  memenangkan 
pertandingan pertamanya 
atas Jakarta BNI 46 dengan 
3 set langsung (30), pada 
pertandingan  putaran pertama 
Proliga Pertamina 2015 di 
Gedung Dome Balikpapan 
sport and Convention Center, 
Balikpapan, Kalimantan Timur 
pada Sabtu (7/2).

D i  h a d a p a n  s e k i t a r 
2.500 penonton, tim putera 
Jakarta Pertamina Energi 
lang sung bermain dengan 
lepas pada set pertama dan 
menyelesaikan game dengan 
skor 2517.

Pada set kedua, t im 
putera Jakarta Pertamina 
Energi yang diperkuat oleh 
dua pemain asing, Paul 
Richard Sanderson dan Byron 
Ferguson ini, mendapatkan 
perlawanan yang berarti, 
kedudukan skor sempat 
imbang 2323. Pertamina 
yang bermain dengan tenang 

dapat mengakhiri set kedua 
dengan kedudukan 2523.

Set ketiga pertandingan 
kembal i  memanas.  T im 
yang saat itu menggunakan 
seragam merah putih  ter
sebut bermain dengan sangat 

baik. Pukulan keras  dari 
Sanderson mengakhiri game 
ketiga dengan skor 2826 dan 
membawa tim putera Jakarta 
Pertamina Energi meraih 
kemenangan pertamanya 
pada ajang Proliga 2015.

Di hari sebelumnya Tim 
puteri Jakarta Pertamina 
Energi juga meraih keme
nangan pertamanya atas tim 
Monokwari Valeria Papua 
Barat dengan skor 31.• Priyo

CilACAP - Guna memberi
kan kemudahan bagi pekerja 
dalam sarana transportasi, 
RU IV Cilacap bekerja sa
ma dengan PT Pelita Air 
Service (PAS) untuk me
nyediakan corporate plane 
yang diprioritaskan bagi 
kepentingan perjalanan 
dinas. Fasilitas penerbangan 
akan dilayani selama tiga kali 
seminggu dengan rute pe
ner bangan Cilacap – Jakarta 
PP. 

Untuk meresmikan si
ner gi yang terjalin antara 
Pertamina dan PT Pelita 
Air Service, maka RU IV 
Cilacap menyelenggarakan 
joy flight atau penerbangan 
perdananya pada Kamis 
(29/1) dengan menggunakan 
pesawat ATR72500 yang 
memiliki kapasitas 40 pe
num pang dar i  bandara 
Tunggul Wulung Cilacap 
menuju ban dara Hal im 
Perdana Kusuma Jakarta.

Penerbangan pertama 
in i  di ikut i  oleh Direktur 
Pemasaran PT Pelita Air 

Dani Andriananta, Manager 
Employee Service PT Pelita 
Air Service Asrul Bahar, serta 
sejumlah manajemen dari 
RU IV Cilacap. 

Sebelum penerbangan 
perdana, Jadi Purwoko 
selaku SMOM RU IV Cilacap 
menyambut baik hadirnya 
pelayanan PT Pelita Air 
Service di Cilacap. “Semoga 
sarana transportasi yang 
baru ini dapat meningkatkan 
pro duktivitas pekerja RU IV 
Cila cap secara khusus, dan 
pe kerja Pertamina pada 
umum nya,” ungkap Jadi.

Hal senada juga disam
paikan oleh Manager Em
ployee Services PT Pelita 
Air Asrul Bahar.  “Kerja sama 
ini memiliki economic value 
yang tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur 
Pemasaran PT Pelita Air 
Service Dani Andriananta 
mengutarakan, PT Pelita Air 
Service telah berpengalaman 
lebih dari 30 tahun di bidang 
jasa penerbangan, baik pe
nerbangan private charter 

maupun penerbangan 
umum domestik. 

“Kami berjanji akan mem
berikan pelayanan terbaik 
ba gi pekerja Pertamina 
de ngan mengedepankan 
as pek kenyamanan dan 
safety selama penerbangan 
berlangsung.” tukas Dani.

Dani menambahkan 
bahwa corporate plane ini 
diperuntukkan bagi pe 
kerja dan keluarganya serta 
tamu perusahaan, terutama 
diprioritaskan untuk kepen
tingan perjalanan dinas. 
“Untuk kepentingan pribadi 
akan dikenakan tarif sesuai 
ketentuan,” tambah Dani.

Kebijakan corporate 
plane ini mulai berlaku ter
hitung sejak 1 Februari 2015. 
Rencananya, penerbangan 
Cilacap – Jakarta PP akan 
dilakukan sebanyak 3 kali 
seminggu, yakni pada Ming
gu, Rabu, dan Jumat. Pe
mesanan tiket corporate 
plane akan dilayani oleh 
fungsi HR Services unit.

Selain RU IV Cilacap, PT 
Pelita Air Service juga telah 
mencapai kesepakatan 
kerja sama corporate plane 
dengan RU II Dumai dengan 
jadwal penerbangan yang 
sama.• ru iV
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Pekerja RU IV sekarang sudah bisa menikmati fasilitas penerbangan PT Pelita Air 
Service dari CilacapJakarta PP, tiga kali sepekan.

SungAi gerong – Untuk mencapai visi 
perusahaan menjadi World Class National 
Energy Company, salah satu aspek yang 
dapat dilakukan dalam bisnis Pengolahan 
adalah menekan angka Refinery Loss. Dalam 
mencapai target Refinery Loss yang ditetapkan 
standar dunia, Supply Loss dalam tahapan 
bongkar muat crude turut berperan didalamnya. 
Pe ngen dalian oil loss dalam tahapan ini mem
berikan kontribusi yang luar biasa dalam me
nekan Refinery Loss. Karenanya, sertifikasi 
kompetensi Loading Master sangat dibutuhkan 
bagi para pekerja yang menjalankan proses 
bisnis tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh SMOM RU 
III, Dadi Sugiana pada pembukaan Pelatihan & 
Sertifikasi Loading Master Direktorat Pengolahan 
Angkatan ke V Tahun 2015, di Gedung 
Arjuna, HSE TC (2/2). Para peserta pelatihan 
merupakan para pekerja Loading Master 
dari seluruh Refinery Unit yang berjumlah 21 
orang. Selain bekerja sama dengan Lembaga 
Sertifikasi Profesi Maritim (LSPM) sebagai 
assessor sertifikasi, pelatihan turut dibimbing 
oleh instruktur internal berjumlah 6 pekerja, 
perwakilan RU II Dumai hingga RU VII Kasim.

Sr. Analyst Optimization Operation System, 
Muhammad Sonne menjelaskan, dalam 
tahapan Quick Win Program Sertifikasi Loading 
Master, ditargetkan di tahun 2015 Direktorat 
Pengolahan akan memiliki 102 pekerja Loading 
Master bersertifikasi.  Sonne menambahkan, 
dalam pelatihan dan uji sertifikasi yang 
berlangsung selama 4 hari ini, para instruktur 
akan menjadi tutor yang tidak lagi membantu 
mengajarkan teori, namun lebih kepada 
memberikan bimbingan, tips dan trik dalam 
menghadapi ujian sertifikasi nantinya. 

“Para instruktur ini merupakan pekerja 
Loading Master yang bersertifikat BNSP 
(Badan nasional Sertifikasi Profesi) dan  telah 
berpengalaman dalam  membekali para calon 
peserta uji kompetensi angkatan ke2 sampai 
ke4. Diharapkan melalui bimbingan yang 
diberikan para instruktur, seluruh peserta 
pelatihan dapat mencapai tingkat kelulusan 
100%,” ungkap Sonne.

Sementara Dadi Sugiana berharap pelatihan 
dan sertifikasi Loading Master dapat dijalani 
dengan sungguhsungguh. “Semoga peserta 
dapat lulus 100%, agar kita semua mampu 
dan dapat berperan serta dalam meningkatkan 
kapabilitas dan integritas untuk mendukung 
operasional perusahaan, serta mencapai visi 
perusahaan menjadi perusahaan kelas dunia,” 
ujar Dadi.•ru iii
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antisipasi Bisnis gas di Indonesia Tahun 2022

Kunjungan tim Sinopec ke RU III yang disambut oleh GM RU III Mahendrata 
Sudibja dan tim manajemen.

Sinopec Plant Visit ke ru III Plaju

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menegaskan, perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam 
mengantisipasi gas demand yang melebihi angka produksinya pada tahun 2022.

Fo
to

 : 
K

U
N

TO
R

O

JAkArtA – Tahun 2022, 
ditaksir akan terjadi lonjakan 
permintaan kebutuhan gas 
yang melebihi produksi, 
men jadi importir gas menjadi 
keniscayaan. Langkah pre
ventif perlu segera ditindak 
lanjuti, dukungan pemerintah 
dan para stakeholder diper
lukan untuk membangun 
infrastruktur gas.

Hal tersebut menjadi isu 
hangat yang dibahas di meja 
diskusi hari pertama IndoGAS 
2015, pada Selasa, (27/1), di 
Jakarta Convention Center, 
yang bertajuk “Immediate 
Steps That Must be Taken by 
The Government to Reverse 
Indonesia’s Path to Becoming 
a Gas Importer and The 
Crucial Collaboration Required 
Among Stakeholders to 
Increase Gas Production and 
Utilization”.

Diskusi ini melibatkan 
para  CEO perusahaan Migas 
dalam dan luar negeri, seperti 
Direktur Hulu Pertamina 
Syamsu Alam, President 
Chevron Indonesia Company 
Chuck Taylor, President  BP 
Asia Pacific Region Christina 
Verchere, President Shell 
Upstream Indonesia Marc 
den Hartog, President & 
General Manager ExxonMobil 
Indonesia Jon M. Gibbs, dan 

President & General Manager 
TOTAL E&P Asia Pacific Hady 
Pranomo.

Dalam forum itu semua 
peserta sepakat bahwa ke 
depan gas akan berperan 
besar di Indonesia. Isu yang 
kemudian dibicarakan yaitu 
soal langkah penambahan 
cadangan dan peningkatan 
produks i ,  sebab tahun 
2022 di taks i r  konsumsi 
kian meningkat, melewati 
ang   ka produksi. Terkait itu 
ke mudahankemudahan 
dan dukungan pemerintah 
diperlukan untuk membantu 
para investor, seperti masalah 
lahan dan perizinan supaya 
bisa lebih cepat, kemudian 
masalah sosial hingga soal 
pengadaan. Diharapkan ada 
perubahan, sehingga semua 
proses bisa berjalan tepat 
waktu. 

“Kita tidak perlu insentif, 
tapi kita ingin halhal yang ada 
masalah ini dihilangkan,”  ujar 
President & General Manager, 
ExxonMobil Indonesia. 

Kebutuhan gas domestik 
tumbuh sekitar 4 persen per 
tahun, sementara pasokan 
gas dalam negeri tidak cukup 
untuk memenuhi permintaan 
energi. Sementara itu, 75 
per sen sumber daya gas 
po   t ens ia l  d i  I ndones ia 

terletak di lepas pan tai di 
wi layah Indonesia t imur, 
yang membutuhkan tingkat 
kapabilitas yang lebih tinggi 
dari  segi  teknologi, SDM dan 
modal, sementara risikonya 
jauh lebih tinggi dibandingkan 
proyek di Indonesia bagian 
barat. 

Sementara itu cadangan 
shale gas dan CBM masing
masing hanya sekitar 574 tcf 
dan 453 tcf, dibandingkan 
dengan gas konvensional, 
yang berdiri pada 104 tri
l iun kak i  kubik standar 
(TSCF) proven dan 48 TS
CF cadangan gas po ten 
sial. Pengembangan  ca
dangan dan pembangunan 
infrastruktur gas diperlukan 
untuk mendukung ini. Selain 
itu, percepatan persetujuan 
pembangunan proyek mi
gas diperlukan demi memi
nimalkan kesenjangan per
min taan dan pasokan gas di 
masa depan. 

“Demand-nya sudah 
melebihi supply. Pada 2004
2006, k i ta sudah impor 
minyak. Sekarang kita harus 
impor gas. Nah, ini yang coba 
kita hindari, apa yang bisa 
kita lakukan,” kata Direktur 
Hulu Pertamina Syamsu 
Alam, ditemui setelah diskusi 
selesai. 

Menurut Alam, security 
of supply kebutuhan gas 
bisa kita penuhi dengan 
menggunakan reserves yang 
ada di dalam negeri  dan 
aksesakses ke reserves yang 

ada di seluruh dunia. Dimana 
bisa memungkinkan untuk 
bisa dibawa ke Indonesia, de
mi ketahanan energi nasional.

A l a m  m e n y e b u t k a n 
sejauh ini angka produksi 

gas Pertamina, ada di sekitar 
angka  1,5 TCF per hari.  
Angka tersebut berkontribusi 
20 persen ke total pro duksi 
gas nasional  yang mencapai 
5 TCF per hari. • SAhrul

PlAJu – Menindaklanjuti 
MoU program Refinery De 
velopment Master Plan 
(RDMP) yang telah ditanda
tangan i  o leh St ra teg ic 
Partner dan Pertamina  pada 
Desember 2014, China 
Petrochemical Corporation 
(Sinopec) melakukan site 
visit ke Refinery Unit (RU) III 
Plaju. Kunjungan dilakukan 
oleh Director General Foreign 
Cooperation Office Sinopec 
Group Mr. Chen Qi beserta 8 
anggota tim Sinopec Group. 
Rombongan didampingi 
oleh VP Strategic Planning 
Business Development, 
Achmad Fathoni Mahmud 
dan  Manager Refinery Bu
siness Development.

Bertempat di Conference 
Room GM RU III, pada Sabtu 

(24/1), rombongan disambut 
oleh General Manager RU III, 
Mahendrata Sudibja beserta 
tim manajemen RU III. Selain 
melakukan sesi diskusi kon  fi
gurasi RDMP RU III, Sinopec 
juga turut melakukan plant 
visit ke Kilang Plaju dan  
Ki lang  Sunga i  Gerong 
menggunakan Kapal Kuda 
Laut menyusuri Sungai Musi. 

Proyek RDMP merupakan 
proyek Pertamina dalam 
rangka menjaga sustainability 
bisnis kilang dan membantu 
mengurangi ketergantungan 
impor terhadap BBM demi 
ketahanan energi nasional. 
Proyek RDMP di RU III ini 
secara keseluruhan ditar
getkan selesai pada tahun 
2021.•ru iii
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Pertamina gandeng akuo Energy kembangkan 
listrik Berbasis Energi Terbarukan 

Kesepakatan antara Direktur Energi Baru dan Terbarukan Pertamina, Yenni Andayani dan CEO Akuo Energy, Eric Scotto ini 
dilakukan untuk joint studi pengembangan ener gi angin (wind), Solar PV, dan Ocean Thermal Ener gy Convertion (OTEC).
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Peta Situasi Daerah Puspa & Puspa Asri, Aset I PEP

kerja Eksplorasi Tak kenal henti

JAkArtA - Pertamina 
menggandeng Akuo Energy 
untuk melakukan kerja sama 
ihwal pengembangan energi 
baru dan terbarukan tenaga 
listrik di wilayah Indonesia.

Kerja sama yang berfokus 
pada pengembangan ener
gi angin (wind), Solar PV, 
dan Ocean Thermal Ener-
gy Convertion (OTEC) di
tan datangani oleh Direktur 
Energi Baru dan Terbarukan 
Pertamina, Yenni Andayani 
dan CEO Akuo Energy, 
Eric Scotto di Kantor Pusat 
Pertamina, Rabu (11/2). 

Menurut Yenni Andayani, 
per tumbuhan ekonomi In
do nesia yang cukup baik 
telah memicu pertumbuhan 
permintaan listrik ratarata 
sekitar 8,5 persen per tahun 
sejak 2011. Di sisi lain, pada 
tahun 2005 pemerintah me
nargetkan kontribusi ener gi 
baru dan terbarukan men
capai 23 persen terhadap 

bauran energi nasional.
“Melalui kerja sama ini, 

Pertamina dan Akuo Energy 
ingin mendukung pemerintah 
dalam penyediaan energi 
listrik yang berbasis energi 
baru dan terbarukan. Kami 
akan melakukan identifikasi 
lokasilokasi yang sesuai 
de ngan ketiga jenis EBT 
yang akan dikerjasamakan. 
Seperti diketahui, pemerintah 
memiliki perhatian khusus 
terhadap daerahdaerah 
terpencil yang listriknya 
masih bergantung pada 
diesel. Pada tahap ini ka
mi akan fokus ke wilayah
wilayah tersebut,” jelas 
Yenni.

Pada tahap awal be rikut
nya, Pertamina dan Akuo 
Energy akan mulai mem 
bangun tambahan pem
bangkit listrik berbasis Solar 
PV berkapasitas 5MW dan 
juga pembangkit listrik te
naga angin berkapasitas 

60MW. Lebih lanjut, Yenni 
menambahkan, pada tahun 
2018 kedua perusahaan me
nargetkan untuk dapat mulai 
membangun pembangkit 
listrik berbasis EBT dengan 
skala lebih besar sehingga 
kombinasi pembangkit listrik 
berbasis Wind, Solar PV, 
dan OTEC nantinya memiliki 
ka pasitas total sebesar 560 
MW.

“Pada 2018, kami harap
kan pengembangan Wind, 
Solar PV, dan OTEC dalam 
skala lebih besar sudah 
dimulai sehingga kapasitas 
total pembangkit l istr ik 
ber basis ketiga jenis EBT 
tersebut mencapai 560 
MW,” ujarnya.

Dengan demikian, kerja 
sama Pertamina dan Akuo 
Energy ini tidak sekadar 
membangun pembangkit 
lis trik yang bebas emisi, 
tetapi juga menjadikan posisi 
Indonesia sebagai pemain 

kunci dalam pengembangan 
EBT di kawasan ASEAN. 
“Untuk kontruksi proyekpro
yek EBT ini, kami juga akan 
optimalkan pemanfaatan 
kon ten lokal,” tambah Yenni.

Akuo Energy merupakan 
independent power producer 
berbasis energi terbarukan 

yang berkedudukan di Pa
ris, Perancis. Perusahaan 
ini telah berinvestasi untuk 
pem bangkit listrik berbasis 
energi terbarukan dengan 
to tal kapasitas 600 MW.

Perusahaan asing asal 
“Kota Mode” ini memiliki 
unitunit bisnis yang tersebar 

di delapan negara lain, 
yaitu Uruguay, Kroasia, 
Polandia, Turki, Uni Emirat 
Arab, Amerika Ser ikat, 
Luxemburg, dan Indonesia. 
Tak hanya itu, perusahaan 
ini juga menargetkan 3.000 
MW dalam lima tahun ke 
depan.• eghA

JAkArtA – Kinerja eksplorasi migas Pertamina, pada 2014 
kemarin mengukir aneka kesuksesan. Hal ini tercermin lewat 
raihan tambahan cadangan baru migas sekitar 198 juta barel 
setara minyak (BOE). Postur performance eksplorasi demikian, 
naik sekitar 70 persen jika dibandingkan dengan temuan 2013 
sebesar 116 juta BOE.  “Keberhasilan fungsi eksplorasi tahun lalu 
cukup signifikan. Karena itu tingkat keyakinan kita bertambah, 
bahwa untuk 2015 ini kesuksesan yang sama optimis dapat kita 
raih pula,” ucap Direktur Hulu, Syamsu Alam (21/1) mewartakan 
optimismenya. 

Menurut Alam, demikian dia akrab disapa, harga minyak yang 
menyurut hingga ke sudut di bawah USD 50 per barel dalam 
beberapa bulan terakhir, memang mulai terasa pada rencana 
kerja (RK) korporasi migas seantero jagat. Berbagai langkah 
penyesuaian dilakukan di beranda realisasi RK 2015 agar postur 
biaya tetap bugar hingga tutup tahun nanti. Dari sisi hulu yang 
kinerjanya dinilai lewat peningkatan produksi dan tambahan 
cadangan, situasi sekarang harus dikalkulasi secara arif dengan 
kreatifitas terobosan langkah penghematan sedemikian rupa. 
Sebab, apapun bentuk terpaan pasar kredo bisnis hulu migas 
harus mampu melepaskan diri dari kondisi kini, karena parameter 
waktu – terutama fungsi eksplorasi – diukur untuk tiga hingga 
lima tahun ke depan.  

Maka, kasus anjloknya harga minyak 
mentah dewasa ini sejatinya tidak 
mengen dorkan kegiatan eksplorasi, 
mes ki penyesuaian strategi untuk lo
kasilokasi siap bor secara arif dan 
jeli perlu direkalkulasi dengan rinci le
wat berbagai aspek, baik sisi operasi 
maupun penyediaan material penunjang. 
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Sementara itu, berbagai rencana studi dan evaluasi potensi 
eksplorasi untuk melihat play-play baru baik di wilayah mature 
eksplorasi, Indonesia Bagian Barat maupun dalam cekungan
cekungan sedimen di Indonesia Bagian Timur tetap konsisten 
dilakukan. “Kita wajib mendapatkan sebanyakbanyaknya cadangan 
2C, contingency resources, dan harus diyakinkan bahwa itu 
merupakan angka yang pasti, sehingga nanti saat harga minyak 
sudah mulai membaik kita sudah siap untuk melakukan produksi,” 
tegas Alam mengirimkan inspirasi pada explorasionist Pertamina. 

Seolah menjawab harapan Alam, Fungsi Eksplorasi Pertamina 
EP (PEP), di pintu 2015 berhasil membuktikan penemuan hidro
karbon di Struktur Puspa Asri melalui pengeboran sumur Puspa 
Asri (PPS)01. Lokasi sumur yang ditajak pada 15 Maret 2014 
lalu dengan Rig N 110M3/28 milik PDSI, secara geografis terletak 
di Kecamatan Lumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, mencapai 
kedalaman akhir 3.820 m dalam Formasi Lahat setelah 136 hari 
waktu pengeboran. “Sumur PPS01 merupakan twin well dari sumur 
Arangarang Barat (AAB01) yang dibor pada 1976 dan dihentikan 
pada kedalaman akhir di 1906 m dalam Formasi Gumai,” ungkap 
VP Eksplorasi PEP, Indra Prasetya.

Pengeboran Sumur PPS01 dimaksudkan untuk membuktikan 
potensi hidrokarbon di Formasi Air Benakat (ABF) yang belum pernah 
ditest sebelumnya. Selain itu menurut Indra pengeboran ini juga 
sebagai ajang pembuktian play baru eksplorasi di Formasi Lahat 
(LAF) yang mengacu pada hasil evaluasi sumur Puspa (PPA)01. 
Lokasi PPA01 yang berjarak sekitar 10 km arah tenggara sumur 
PPS01 (lihat peta lokasi), dibor pada 2009 hingga kedalaman akhir 
2.798 m dalam batuan dasar jenis metamorphic rock, serta berstatus 
sebagai sumur penemu gas dan kondensat. “Dari sembilan zona 
yang diuji di sumur taruhan PPS01, minyak diperoleh dari zona 
kedalaman 1132 s/d 1138 m dalam ABF dengan hasil 454 barel per 

hari (BOPD). Sedang zona yang ditest lainnya dalam LAF, Formasi 
Talang Akar (TAF), dan Formasi Gumai (GUF) menunjukkan 
adanya indikasi gas,” imbuh Indra. 

Keberhasilan penemuan hidrokarbon di sumur PPS01 
membuktikan bahwa daerah eksplorasi komplek  Puspa (Jambi), 
Aset 1 PEP menyimpan potensi hidrokarbon dalam formasi
formasi ABF, TAF, dan LAF sebagai penghasil hidrokarbon utama. 
Indra juga menjelaskan bahwa exploration play yang berkembang 
di komplek tersebut adalah batu pasir fasies fluviatil (ABF), deltaic 
(LAF, TAF) sampai neritic (GUF),  dengan perangkap kombinasi 
structural dan stratigraphy.  Sementara lapisan serpih GUF yang 
melampar secara regional merupakan batuan penutup  yang baik 
dan sekaligus sebagai over pressure dan over temperature barrier 
yang efektif. “Ini merupakan tantangan bagi explorationist PEP 
untuk mengembangkan new exploration play di areaarea yang 
sudah matang,” pungkas Indra mengunci keterangan.•Dit. hulu


