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Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang bersama Kakorlantas Polri Irjen (Pol) Condro Kirono melakukan pengisian BBM perdana di  SPBU CODO rest area 
km 102Cikopo - Palimanan usai meresmikan SPBU tersebut. Pertamina mengoperasikan empat SPBU di sepanjang jalur tol yang baru diresmikan Presiden Joko 
Widodo, pada Sabtu (13/6).

Pertamina Resmikan 
Empat SPBU di Tol Cipali

subang – Masing-masing 
SPBU CODO (Company Owned 
Developer Operated) ini terletak 
di rest area km 102 dan km 
164 untuk arah Palimanan, 
dan rest area km 101 dan km 
164 untuk arah Cikopo yang 
pengoperasiannya dilakukan 
secara bertahap sebelum arus 
mudik Hari Raya Idul Fitri 2015 
dimulai.

“Rencananya, SPBU ini 
di resmikan setelah lebaran, 
namun kita percepat penye-

pun produk BBM Non PSO, 
termasuk produk yang akan 
se gera diluncurkan yaitu Per-
talite juga tersedia di SPBU ini 
setelah lebaran.  

Seluruh SPBU tersebut 
dilengkapi dengan fasil itas 
penunjang berupa Bright Store, 
masjid, pengisian nitrogen, toilet 
dan food court. “Dengan jalur 
tol yang panjangnya 100 km 
lebih ini tentunya membutuhkan 
waktu untuk istirahat dan fa silitas 
yang tersedia di SPBU rest area 
ini sudah sangat me madai untuk 
beristirahat bagi para pemudik,” 
kata Ahmad Bambang.

Untuk SPBU CODO rest 
area km 102 arah Palimanan dan 
km 101 arah Cikopo, di lengkapi 
dengan delapan tangki BBM 
yang terdiri dari Pertamax (2x20 
KL), Pertamina Dex (1x20 KL), 
Premium (2x30 KL) dan Solar 
(2x30 KL dan 1x45 KL).

Sedangkan untuk SPBU 

CODO di rest  area km 166 arah 
Palimanan dan km 164 arah 
Cikopo, masing-masing SPBU 
akan dilengkapi dengan delapan 
tangki BBM yang terdiri dari 
Pertamax (1x30 KL dan 1x20 
KL), Pertamina Dex (1x20 KL), 
Premium (2x30 KL) dan Solar 
(3x30 KL).

Menurut Ahmad Bambang, 
SPBU di jalur jalan tol itu menjadi 
fasilitas utama yang harus ada 
karena jika SPBU ini belum 
siap maka jalan tol ini tidak bisa 
beroperasi untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat 
terhadap kebutuhan BBM-nya.

“Sementara ini jarak an tar 
SPBU rata-rata 60 km an tar 
SPBU. Kami akan lihat per-
kembangan selanjutnya. Se-
telah beroperasinya SPBU ini 
mungkin kita akan tambahkan 
de ngan jarak 20-30 km an tar 
SPBU,” lanjut Ahmad Bam-
bang.•irli

bertepatan dengan 
diresmikannya jalur tol baru 
cikopo-palimanan (cipali) 
sepanjang 116 km oleh 
presiden joko widodo, 
sabtu (13/6), pertamina 
turut meresmikan pengo-
perasian empat unit spbu 
yang berlokasi di area per-
istirahatan jalur tol cipali.

lesaiannya dan sekarang sudah 
bisa ber operasi. Karena tol 
ini menjadi jalur penting bagi 
arus mudik dan balik Lebaran, 
keberadaan SPBU sangat 
penting bagi peng guna mobil 
untuk mengisi BBM”. 

Demikian diungkapkan 
oleh Direktur Pemasaran Per-
tamina Ahmad Bambang saat 
meresmikan SPBU CODO rest 
area km 102 Cikopo-Pa limanan. 
Hadir dalam peres mian SPBU 
tersebut SVP Fuel Marketing 
& Distribution Pertamina M. 
Iskandar, VP Corporate Commu-
nication Pertamina Wian da 
Pusponegoro, GM Marketing 
Ope ration Region III Jumali serta 
Kapolda Jawa Barat Irjen (Pol) 
Mochgiyarto dan Kakorlantas 
Polri Irjen (Pol)Con dro Kirono.

Ahmad Bambang menga-
takan, semua produk BBM 
tersedia di SPBU ini, mulai 
da ri produk BBM PSO mau-

marketUpdate
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Dunia tengah melihat dua peristiwa penting bagi ekonomi 
global. Pertama, hasil rapat Federal Open Market Committee 
(FOMC) terkait niat Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) 
untuk menaikkan suku bunga. Pada rapat pekan lalu, FOMC 
memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga AS saat 
ini. Sejak wacana itu bergulir tahun 2013, pelaku pasar 
khawatir kenaikan suku bunga akan memicu aksi penarikan 
dana kembali ke AS (repatriasi), sehingga peredaran jumlah 
uang Dolar AS, atau likuiditasnya, berkurang. Hal ini memicu 
gejolak ekonomi seperti melemahnya nilai tukar atau 
penurunan ekspor akibat demand yang berkurang. Bank 
Dunia meyakini, aksi repatriasi ini bisa memicu penurunan 
arus permodalan ke negara berkembang sebesar 18-40%. 

Peristiwa kedua adalah krisis utang Yunani. Babak 
baru utang Yunani terjadi dengan upaya Pemerintah Yunani 
bernegosiasi dengan para krediturnya (pemberi pinjaman) 
untuk meminta penundaan jatuh tempo atas utang-
utangnya. Sebagai informasi, hutang Yunani mencapai lebih 
dari EUR 2.13 miliar (setara Rp32,22 triliun) kepada IMF 
dan sekitar EUR 7 miliar (setara Rp106 triliun) kepada Bank 
Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) dengan waktu 
pengembalian mulai Juni hingga Agustus 2015. Pemerintah 
Yunani juga berkeinginan meminta suntikan dana (bailout) 
dari negara-negara Uni Eropa serta IMF. 

Pelaku ekonomi telah banyak mendiskusikan berbagai 
skenario yang mungkin muncul atas kasus utang Yunani 
ini. Sebagian pihak sudah memunculkan opsi ‘Grexit’, yang 
menginginkan keluarnya Yunani dari negara kawasan Zona 
Euro (Eurozone). Pada satu sisi, Grexit dinilai sebagai langkah 
praktis untuk menghilangkan imbas Yunani terhadap negara 
Eurozone. Namun di sisi lain, dapat mempengaruhi stabilitas 
politik bagi negara Eurozone bila Yunani benar-benar gagal 
melunasi utangnya. Tentu ini akan menjadi preseden dan 
dapat menurunkan kepercayaan publik yang telah lama 
terbangun.

Kedua kasus tersebut akan berdampak bagi negara 
ekonomi berkembang (EM) serta perusahaan-perusahaan 
di negara EM tersebut. Selain karena terbatasnya likuiditas, 
EM dipandang memiliki risiko tinggi untuk terkena gagal 
bayar seperti Yunani.•
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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pengantar redaksi :
Ketika harga minyak mentah dunia turun jauh, mengguncangkan  

sendi-sendi banyak perusahaan migas di dunia, maka perusahaan pun 
harus melakukan tindakan  efisiensi,  Dan berbicara efisiensi, tak salah 
lagi jika peran  Internal Audit menjadi penting.  Kami pun  berbincang 
dengan chief audit executive wahyu wijayanto, mengenai kondisi 
terkini di Internal Audit, yang terletak di Jalan Kramat Raya.

situasi  bisnis migas global sekarang ini berubah cepat, 
ter u tama karena harga minyak turun. direksi pertamina pun 
me ne tapkan lima prioritas strategis pertamina. apa yang bisa 
dikontribusikan oleh internal audit? Dari lima prioritas strategis, 
kami di IA (Internal Audit) menyikapi dengan dua aksi. Aksi pertama  
adalah aksi internal sendiri. Aksi internal ini  lebih fokus kepada  efisiensi, 
dimana saat ini kami sudah melakukan streamline organisasi dengan 
memangkas kurang lebih 15% dari format organisasi yang ada (awalnya 
183 personil menjadi 156). Dan itu memberikan kontribusi efisiensi yang 
cukup besar. Lalu dikemanakan kelebihan auditornya? Ya digunakan 
untuk memperkuat Fungsi Internal Audit yang ada di Anak Perusahaan 
Pertamina.

Disamping perampingan organisasi, saat ini kami juga telah 
mengimplementasikan metode Risk Based Audit dan optimalisasi 
penggunaan IT untuk melakukan kegiatan auditnya, sehingga 
penggunaan anggaran menjadi lebih efisien, namun tetap mampu 
meng-cover seluruh aktifitas perusahaan yang mempunyai significant 
risk.   

Nah, kalau yang eksternal,  kami melakukan kegiatan assurance 
dan consulting sesuai yang tertuang dalam Annual Audit Plan (AAP)
dan ini menjadi kontribusi utama Fungsi Internal Audit. Penugasan yang 
tertuang dalam AAP ini related dengan Top Corporate Risk Perusahaan 
yang telah ditetapkan oleh Direksi serta related terhadap pencapaian 
lima prioritas strategis. 

Sebagai contoh, tahun ini kami melakukan kegiatan assurance, 
antara lain audit terhadap proses procurement dan investasi di hampir 
seluruh direktorat, optimasi hilir, pengadaan minyak mentah dan produk, 
supply loss dan working loss baik di Refinery maupun Marketing yang 
hasilnya sebagian menjadi feeding bagi Tim Losses Korporat, efisiensi 
dan efektivitas capex dan opex di Anak Perusahaan Hulu, pengawalan 
pembangunan SPBG dan jarigan gas baik yang menggunakan APBN 
maupun ABI, dan lain-lain. Tujuan dari kegiatan itu semua adalah untuk 
memastikan bahwa seluruh risiko signifikan telah dimitigasi dengan baik 
sehingga harapannya target perusahaan dapat dicapai dengan cara 
yang efisien dan efektif serta comply terhadap GCG. 

Kegiatan Audit ini kami lakukan tidak terbatas hanya di Persero 
saja tetapi juga meliputi Anak  Perusahaan, sepanjang hal itu dilakukan 
dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal ini terutama terkait 
dengan kegiatan audit pendalaman/investigasi.  

 
apakah peran dan tugas ia berubah, jika situasi dan kondisi  

eksternal di luar perusahaan berubah? Sebenarnya peran dan tugas 
IA itu tetap, tidak berubah. Jadi tugas IA adalah mengawal perusahan 
ini dalam  mencapai tujuan dengan melakukan kegiatan assurance 
dan consulting secara independen dan obyektif, terutama dari sisi  
GRC-nya yaitu Governance, Risk & Control, serta mampu memberikan 
added value guna meningkatkan kegiatan operasi perusahaan, seperti 
yang diamanatkan dalam IA Charter Pertamina yang sesuai dengan 
standar internasional internal audit yang dikeluarkan oleh IIA (Institute 
of Internal Auditor). 

Dengan adanya perubahan-perubahan parameter, baik karena 
faktor eksternal maupun internal, tentunya akan mempengaruhi 
proses bisnis perusahaan serta Top Corporate Risk, sehingga Annual 

Audit Plan kami pun juga akan berubah secara dinamis mengikuti 
perkembangan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan setiap tahun 
obyek audit kami mungkin tidak selalu sama. 

 
tadi beberapa kali disebutkan Good Corporate Gover

nance (gcg). berarti ia  banyak juga bekerja sama dengan 
fungsi compliance? Betul.  Dalam membangun pedoman GCG 
pun kita saling berkoordinasi, namun demikian untuk pengelolaan 
GCG di korporasi yang melaksanakan adalah Fungsi Compilance, 
sedangkan Fungsi Internal Audit membantu dalam proses 
pencapaiannya, agar pencapaian GCG-nya menjadi semakin bagus. 
Sebagai contoh implementasi WBS (whistle blowing system) dimana 
garis peran IA berada pada third-line defense sedangkan WBS di 
Compliance berada pada second line defense.  

apakah ada target yang hendak dicapai di tahun 2015 
ini, selain mendukung lima prioritas strategis?  Target IA di 
tahun 2015 ini, pertama  yang kita canangkan  adalah mendorong 
implementasi ICoFR di seluruh unit bisnis Anak Perusahaan 
Pertamina. Bukan hanya di Persero saja, tetapi juga di AP-AP 
Pertamina yang nanti  laporan keuangannya akan dikonsolidasikan 
ke Persero. Tujuannya adalah untuk mempercepat maturity ICoFR 
baik di Persero maupun anak perusahaan, sehingga reliability 
laporan keuangan konsolidasian dapat lebih ditingkatkan.  

Kami juga mencoba untuk melaksanakan kegiatan audit yang 
dilakukan secara terintegrasi baik dari sisi operasional, IT maupun 
Financial, yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi 
yang lebih komprehensif kepada Direksi atas kehandalan internal 
kontrol guna keperluan pengambilan keputusan. Contoh kegiatan 
yang sudah kami lakukan adalah terkait audit supply loss dan 
working loss. Kemudian yang berikutnya adalah mengoptimalkan 
pemanfaatan audit manajement system serta Continous Control 
System, yang tujuannya adalah mengoptimalkan penggunaan 
resources sehingga lebih efisien dan efektif. 

Selain itu, masalah kompetensi SDM juga menjadi perhatian 
utama supaya program yang kami jalankan dapat terlaksana dengan 
baik. Sebenarnya ada tiga hal yang harus selalu ditingkatkan yaitu 
terkait audit skill, pemahaman proses bisnis dan masalah integritas. 
Untuk audit skill, peningkatan kompetensi ukurannya adalah dengan 
melakukan sertifikasi baik yang bersifat nasional (QIA, CRMP, CfrA 
dll) maupun internasional (CIA, CISA, CCSA, CFE dll). Alhamdulillah, 
sudah banyak auditor kami saat ini yang bersertifikat baik nasional 
maupun internasional. Untuk pemahaman proses bisnis, Arus 
Minyak menjadi mandatory bagi seluruh auditor bahkan untuk 
auditor Refinery beberapa sudah mengikuti pelatihan Program Linear 
(GRMPTS), workshop Merger & Akuisisi bagi auditor Upstream, dan 
lain-lain. Guna menigkatkan integritas, disamping sosialisasi internal, 
beberapa kali dalam satu tahun kami memanggil narasumber bukan 
hanya motivator tetapi juga dari PPATK, BPKP, KPK dll.

laporan keuangan yang andal ini yang dimaksud itu wts  
atau wtp ya? Ya, kalau dalam opininya KAP (Kantor Akuntan 
Publik) biasanya disebut Wajar Tanpa Syarat atau Wajar Tanpa 
Pengecualian.  Artinya laporan keuangan kita memberikan informasi 
yang bebas dari salah saji material. Dalam hal ini eksternal auditor 
(KAP) meyakini bahwa seluruh transaksinya telah didukung oleh 
dokumentasi yang valid dan akurat dan disajikan sesuai dengan 
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kondisi tersebut 
dapat dicapai apabila internal control atas pelaporan keuangan 
sudah berjalan dengan baik sehingga mampu memitigasi risiko 
risiko pelaporan.•urip
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Re-branding logo Pertamina, Perlukah?
Zainal abidin  - Marketing Operation Region I Medan

Wacana ini saya lontarkan bukan tanpa sebab. Karena saya sadar 
betul pasti ada pro kontra di dalamnya. Baru membaca judul, benak 
pembaca pasti berpikir ini soal buat logo baru. Tentu saja bukan. Karena 
saya paham betul butuh proses yang panjang untuk mengubah sebuah 
logo. Belum lagi biaya yang luar biasa besar. 

Lantas, apa yang saya maksud dengan re-branding logo  Pertamina 
pada tulisan ini ? Semuanya berangkat dari keprihatinan saya selaku 
insan Pertamina terhadap nasib logo Pertamina. Bukan hanya karena 
dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun 
lebih dari itu. Pemakaian logo yang dilegalkan ini, justru di satu sisi 
bisa menjadi pedang bermata dua buat Pertamina secara korporasi. 
Bukan hanya image, tapi ini lebih terhadap reputasi sebuah nama 
besar Pertamina. Yang berdampak langsung terhadap loyalitas dan 
kepercayaan pada bisnis Pertamina.

Memang, harus diakui beberapa penghargaan terhadap Pertamina 
cukup mengangkat reputasi. Seperti misalnya Brand Awards, Indonesia’s 
Most Admired Companies, dan banyak lagi yang lain. Namun yang jadi 
pertanyaan saya adalah, apakah penghargaan-penghargaan tersebut 
cukup efektif menepis isu-isu negatif terhadap operasional perusahaan 
ini? Buat saya yang sehari-hari bersentuhan dengan konsumen dan 
masyarakat secara langsung,  sepertinya belum efektif. 

Dari tahun ke tahun, perspektif media massa terhadap Pertamina 
relatif sama. Setidaknya, hal ini bisa kita lihat dari trend isu yang diangkat 
oleh mereka setiap harinya terhadap hal-hal terkait Pertamina. Isu 
kelangkaan LPG 3kg, isu transporter nakal, isu pengoplosan, isu SPBU 
yang tidak beroperasi karena ada masalah, isu SPBU yang standar 
layanannya tidak sesuai aturan Pertamina, dan yang lain. 

Di Sumatera Utara misalnya. Hampir 60 – 70 persen isu terkait LPG 
3 kg. Mulai kelangkaan hingga yang berbau oplosan atau yang biasa 
diperhalus oleh Pertamina dan Hiswana dengan penyulingan. Apapun 
itu, isu-isu ini terus berkembang dan bergulir di media massa dan pada 
akhirnya tertanam di benak masyarakat selaku end customer  produk 
yang notabene bukanlah brand Pertamina ini. 

Mengapa LPG 3 kg bukan brand Pertamina? Lamb, Hair dan 
McDaniel (20012:421) mengatakan brand/merek adalah suatu 
nama, istilah, simbol, desain, atau gabungan keempatnya, yang 
mengidentifikasi produk para penjual dan membedakannya dari produk 
pesaing. Sementara Kotler, Armstrong (2003;349) mengatakan bahwa 
brand adalah suatu nama, kata, simbol, tanda, atau desain, atau 
kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi pembuat atau penjual 
produk dan jasa tersebut. 

Lantas pertanyaan saya, apakah LPG 3 kg itu memang mau 
diklaim sebagai produk Pertamina? Memang, ada kalanya kilang 
kita yang membuatnya, tapi bukankah juga banyak yang kita impor 
dari negara lain. Di sisi lain, ini adalah barang-barang bersubsidi dari 
pemerintah. Yang dalam bahasa gampangnya bisa disebut sebagai 
barangnya pemerintah yang ditugaskan secara khusus ke Pertamina 
agar memproduksi (memastikan pasokannya), mendistribusikan, dan 
kemudian bertanggung jawab terhadap sepenuhnya atas hal-hal yang 
terjadi selama proses itu tadi. Termasuk speknya, berapa banyak yang 
boleh disalurkan, kepada siapa kita boleh menjualnya semuanya diatur 
oleh pihak lain. Lalu, apakah masih pantas kita klaim sebagai merek 
atau brand kita? Sehingga kita mutlak harus melabelkan logo Pertamina 
di setiap tabungnya. 

Sementara kita tahu, bahwa untuk mencapai end customers, rantai 
distribusi kita membutuhkan peran serta para pengusaha swasta. Yang 
di satu sisi bisa kita atur, tapi di sisi lain kadang agak susah bahkan 
bisa jadi susah diatur. Dan sayangnya, para mitra bisnis ini – yang tidak 
sepenuhnya bisa kita atur ini - juga terlibat dan ikut serta menggunakan 
brand atau logo-logo korporasi.

Ketika sampai pada isu inilah, terbersit di pikiran saya akan pen-
tingnya re-branding terhadap penggunaan logo Pertamina. Branding 
sendiri menurut Amalia E. Maulana adalah kumpulan kegiatan 
komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka membangun 
dan membesarkan brand. Dimulai dari tahap awaraness hingga loyalty. 
Jadi re-branding dalam konteks ini bagaimana kita melakukan kajian 
ulang atas kegiatan komunikasi dalam rangka membangun atau 
membesarkan brand Pertamina. 

Berkaca dari hasil Brand Awards tadi, nama Pertamina sudahlah 
tidak perlu diragukan. Top of mind perusahaan migas di Indonesia 
pastilah Pertamina. Brand besar ini memang sudah tidak diragukan lagi 
di negeri kita. Artinya, tahapan membangun  brand di level awareness 
itu sudah ‘tidak penting-penting amat’ buat Pertamina. Kecuali kita 
memang akan mengeluarkan sebuah produk baru. Namun di balik nama 
besarnya, reputasi Pertamina harus diakui sedang tergerus akibat salah 
branding tadi. Salah satunya, dengan kita mem-branding logo-logo 
Pertamina pada hal-hal yang menurut saya kurang tepat. 

Penggunaan logo-logo Pertamina pada barang bersubsidi salah 
satunya. Mengapa misalnya tidak dibuat saja LPG 3 Kg Pemerintah. 
Atau penggunaan logo-logo Pertamina pada mobil-mobil transportir 
baik BBM maupun LPG. Logo besar Pertamina terpampang di mana-
mana. Iya kalau semua transportir itu baik. Masalah akan muncul ketika 
transportir nakal yang menenteng logo Pertamina tertangkap aparat. 
Kemudian disorot media dan disebarkan kepada seluruh khalayak. 
Meskipun isi berita itu betul, tapi gambar bahwa tangki mobil berlogo 
Pertamina ditangkap sedang “kencing” di jalanlah yang akan terpatri di 
benak setiap pemirsa. Ingat, one picture tells million words (satu gambar 

menceritakan jutaan kata-kata). 
Lantas, apakah masyarakat akan peduli jika itu truk-truk 

dari transportir nakal yang sekali lagi menenteng-nenteng brand 
Pertamina? Memang butuh penelitian khusus untuk menjawabnya. 
Tapi saya yakin betul, yang tertanam di benak masyarakat adalah 
“Truk Tangki Pertamina Kencing di Jalan”. Kenapa? Karena gambar 
dan logo besar Pertamina tadi tertanam begitu kuat dalam otak 
mereka. Di sisi lain, pengusaha x yang jadi transportir nakal tadi, 
bisa dengan gampangnya berlindung di balik nama besar Pertamina. 

Hal sama juga terjadi pada pangkalan-pangkalan maupun 
agen-agen LPG yang jumlahnya luar biasa besar sehingga nyaris 
mustahil bisa diawasi oleh Pertamina seorang diri. Lagi-lagi, kita 
mempertaruhkan reputasi dan nama besar Pertamina pada mereka-
mereka yang tidak bisa kontrol 100 persen ini, dengan begitu 
mudahnya mereka diperbolehkan menggunakan logo Pertamina 
pada tiap usaha mereka. 

Tulisan pangkalan LPG 3 kg Pertamina terpampang di agen-
agen, pangkalan-pangkalan LPG 3 kg hampir di seluruh pelosok 
kecamatan, kelurahan, dan desa-desa di negeri ini. Ketika 
terjadi pangkalan-pangkalan atau agen-agen nakal melakukan 
praktik bisnis menyimpang, mulai dari menimbun produk, hingga 
melakukan pengoplosan LPG 3kg – yang sering diperhalus de-
ngan istilah penyulingan, maka lagi-lagi embel-embel Pertamina 
akan tertanam di benar masyarakat. “Pangkalan/Agen LPG 3kg 
Pertamina Ditangkap Melakukan Pengoplosan”. Lagi-lagi, nama 
Pertamina akan dibawa-bawa. Padahal jelas, kegiatan ilegal itu 
murni dilakukan oleh Pangkalan atau agen LPG 3kg milik Mr. Y atau 
Mrs. Z. Parahnya lagi, barang yang dioplos pun bukanlah produk 
Pertamina. Mmmmm, tapi sudah di-branding sih oleh Pertamina. 

Lantas, apakah masyarakat salah mengartikan itu pangkalan 
atau agen Pertamina? Ya tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Lha 
wong, Pertamina sendiri ikut mem-branding Pertamina kita di 
pang kalan-pangkalan dan agen-agen tadi kok. Buktinya, logo 
besar kita yang seperti anak panah melesat dengan tiga warna itu 
terpampang di sana.

Sementara, ketika kasus seperti ini terjadi, para pengusaha 
nakal itu seolah berlindung di balik nama besar Pertamina. Paling 
nggak, nama mereka hanya akan tercatat sedikit kelabu di mata 
para penegak hukum. Tapi buat masyarakat, Pertaminalah yang 
lagi-lagi namanya akan menjadi abu-abu, hitam, bahkan menjadi 
semakin hitam legam. 

Bahkan lebih ekstrem lagi, istilah salah satu teman saya, 
mungkin perlu juga apakah setiap SPBU itu harus di-branding 
dengan nama besar Pertamina? Yang taruhannya adalah sangat 
besar, yaitu ketika SPBU itu nakal, atau SPBU itu tidak sesuai dengan 
standar Pertamina, nama besar Pertamina yang semakin tergerus 
reputasinya. Sementara masyarakat tidak pernah tahu bahwa si 
pemilik adalah Mr. A atau Mrs. B yang lagi-lagi berlindung di balik 
nama besar Pertamina. 

Di sinilah re-branding, mengatur kembali strategi komunikasi 
mengenai kampanye brand khususnya penggunaan logo-logo 
Pertamina terhadap mitra-mitra kerja kita perlu dikaji ulang. Misal 
untuk transportir, cukup pengecatan kendaraannya saja yang kita 
atur sehingga menandakan bahwa itu adalah sedang mengangkut 
produk BBM/LPG Pertamina atau barang-barang pemerintah. Di  
mobilnya sendiri cukup ditulis besar-besar CV. ABC atau PT. EFG. 

Pun di pangkalan-pangkalan LPG 3kg misalnya. Cukuplah ditulis 
Pangkalan LPG 3 Kg CV. ABCD. Menjual LPG Subsidi Pemerintah 
dan LPG 12 Kg Pertamina/Bright Gas. Nah, kali ini, kenapa LPG 12 
kg disebut ada embel-embel Pertamina ? Ya karena jelas,  keduanya 
memang produk kita. Jadi yang cukup kita branding adalah 
produknya, tak perlu lagi pangkalan dan agennya kita branding 
dengan logo Pertamina.

Di SPBU, mungkin cukuplah SPBU COCO yang kita branding 
dengan nama besar SPBU Pertamina. Namun untuk SPBU 
CODO atau bahkan DODO perlu dipikirkan ulang. Misal dengan 
tetap dengan mencantumkan nama-nama CV, hingga PT yang 
mendirikannya. Pertamina, mungkin cukup hanya mem-branding 
produk yang dijual oleh mereka seperti Pertamax Series, Pertamina-
Dex, hingga produk-produk lain yang bisa dijual di SPBU-SPBU 
tersebut. Karena ketika terjadi masalah operasional di SPBU dimak-
sud, masyarakat akan teredukasi, dan pada saatnya akan terbenak 
dalam benak mereka bahwa SPBU PT. KLMN layanannya tidak/
kurang bagus. Dan di sisi lain, masyarakat akan tetap teredukasi 
bahwa produk-produk yang dijual adalah produk Pertamina. 

Sementara, para pihak nakal yang selama ini ongkang-ongkang 
dan berleha-leha, berlindung di balik nama besar Pertamina tadi, 
tidak akan main-main lagi jika ingin berbisnis dengan Pertamina. 
Karena reputasi dan nama besar usaha mereka pun akan ikut 
dipertaruhkan ketika mereka tidak beroperasi dengan baik sesuai 
dengan apa yang disyaratkan jika ingin bermitra bisnis dengan 
Pertamina.

Seperti halnya intel dan microsoft misalnya. Mereka tetap dikenal 
masyarakat, digunakan oleh masyarakat, menghasilkan revenue 
bahkan profit untuk perusahaan mereka, namun brand mereka 
tetaplah terlindungi dan terjaga, ketika performa perangkat laptop, 
PC, ataupun produk hardware lain bermasalah.•

Pemerintah telah mengumumkan keputusan 
final soal kelanjutan pengelolaan Blok Mahakam 
pada Jumat pekan lalu.  Pemerintah melalui 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman 
Said menyampaikan Pertamina diberikan 100% 
berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 
15/2015. Tetapi Pertamina tetap harus melakukan 
pengurangan interest  atau share down yang difa-
silitasi pemerintah, dimana akhirnya diputuskan 
memutuskan Indonesia mengontrol interest sebesar 
70% sementara Total dan Inpex memperoleh interest 
30%.

Pertimbangan pemerintah terhadap pengelolaan 
ladang gas bumi di wilayah Kalimantan Timur 
tersebut, sudah melewati serangkaian pembahasan 
serta mempertimbangkan perhitungan bisnis yang 
memberi manfaat secara maksimal. “Keputusan 
hari ini merupakan keputusan bisnis,”begitu jelas 
Sudirman Said dalam konferensi pers di depan 
insan media.

Terkait pertimbangan dan keputusan bisnis 
sebagaimana disampaikan Menteri ESDM, memang 
banyak pihak yang mempertanyakan pertimbangan 
bisnis seperti apa? Jika dilihat dari kemampuan 
finansial, Pertamina telah siap. Bahkan pengelolaan 
Blok Mahakam telah masuk di dalam Rencana 
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Tidak ada 
masalah kesiapan teknologi, SDM, termasuk 
masalah finansial. Oleh karena itu, dia menegaskan 
tidak ada lagi isu mengenai kesiapan teknologi, SDM, 
termasuk masalah finansial.

Mengapa akhirnya Pertamina harus mem-
pertimbangkan hal tersebut, tentunya banyak hal 
yang belum jelas tersirat dari pemberitaan ataupun 
informasi sepenggal yang diterima sejak akhir 
pekan lalu. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto 
menyampaikan penyerahan 30 persen saham 
kepada Total dan Inpex tersebut demi kepentingan 
negara, yakni keberlangsungan produksi.

Menurut Dwi Soetjipto, reservoir dan cadangan 
harus di-mantain sebaik-baiknya. Karena itu ma sa 
transisi harus berjalan smooth, agar tidak ter jadi 
penurunan produksi. Apalagi rencana pengem-
bangan atau plan of development (PoD) dilaksanakan 
pada tahun 2016 – 2017, saat masa transisi dimana 
pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) masih 
harus menjalankan kewajiban melakukan PoD. 
Sehingga perlu dipastikan pengalihan operatorship 
kepada Pertamina berjalan dengan mulus pada 
awal 2018. Sehingga diperlukan dukungan dari 
pemerintah dan kerja sama operator eksisting untuk 
memastikan masa transisi berjalan lancar.  “Jika tidak 
dilakukan dengan baik, serta tidak ada kesepakatan 
bisnis akan berpengaruh pada nilai cadangan dan 
produksi saat proses pengambilalihan dilakukan,” 
jelas Dwi.

Di sisi lain pemerintah juga menyampaikan 
ada nya kewajiban dari KKKS pengelola Blok Maha-
kam saat ini terhadap kontrak jual beli gas yang 
diperpanjang hingga tahun 2020. Meski sudah 
ada kesepakatan tentang siapapun pengelola Blok 
Mahakam, tetap wajib melalukan pasokan gas 
sebagiamana kontrak tersebut, namun ada hitung-
hitungan bisnis yang mungkin perlu dipaparkan 
secara terbuka, sehingga bisa memberikan 
gam  baran jelas kenapa Pertamina harus tetap 
menggandeng operator eksisting.

Kini putusan telah ditetapkan. Share Indonesia 
sebesar 70% tadi juga masih akan dibahas kembali 
porsi Participating Interest antara Pertamina dan 
BUMD. Sehingga yang harus dicermati adalah 
berapa lama kerja sama antara Pertamina dan Total 
& Inpex akan berlangsung, serta bagaimana nanti 
pengaturan porsi antara Pertamina dan BUMD. Tentu 
saja harapan akhirnya adalah tetap mengutamakan 
kemandirian energi  baik dari segi pengelolaan mau-
pun pasokannya.•
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dalam lima Bulan, Pertamina Catat 
Efisiensi 172 Juta Dolar AS

kunjungan kerja Perdana komisaris Utama di RU III Plaju

Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng memberikan pengarahan kepada 
manajemen RU III Plaju.
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lIMa wIlayah kERja SEGERa 
dIlElanG
jakarta (Bisnis indonesia) - Pemerintah 
menjadwalkan lelang lima wilayah kerja panas 
bumi (WKP) pada tahun ini. Antara lain, Gunung 
Lawu di Jawa Tengah, Danau Ranau di Sumatera 
Selatan, Kepahiang di Bengkulu, Simbolon 
Samosir di Sumatera Utara, dan Way Ratai di 
Lampung. WKP tersebut merupakan bagian dari 
26 WKP yang akan dilelang pemerintah. Awalnya 
pemerintah menargetkan akan melelang 10 WKP 
pada tahun ini dan sisanya ditargetkan selesai 
dilelang dalam kurun waktu 3-4 tahun ke depan. 
Namun, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal 
Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 
(EBTKE) Kementerian ESDM Yunus Saifulhak 
menjelaskan, pihaknya telah melakukan kajian 
dan menentukan bahwa tahun ini baru lima WKP 
yang siap dilelang.  Yunus menyatakan, dari sisi 
kapasitas, temperatur, infrastruktur serta kesiapan 
regulasi disimpulkan bahwa lima WKP tersebut 
dapat diprioritaskan.

PERTaMIna MUlaI jUal 
PERTaMax dI flORES
jakarta (Media indonesia) - Pertamina 
meluncurkan jurus baru untuk mengantisipasi 
tingginya kebutuhan bahan bakar minyak 
menjelang Ramadhan di delapan kabupaten 
di Flores dan Lembata, Nusa Tenggara Timur. 
Perusahaan tidak menambah pasokan Premium 
dan Solar, tapi mengirim Pertamax. Satu tangki 
Pertamax berkapasitas 1.200 kiloliter disiapkan 
untuk wilayah Flores dan Lembata. Peluncuran 
pertama dilakukan di agen Premium dan 
Minyak Solar di Jalan Lingkar Luar, Kelurahan 
Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. 
“Pertamax dikirim untuk wilayah Lembata hingga 
Labuan Bajo. Harga dibanderol Rp11.300 per liter,” 
papar Marketing Branch Manager NTT Pertamina 
Hardiyanto Tato. Dengan pasokan Pertamax 
tersebut, kesiapan BBM subsidi maupun non 
subsidi di wilayah  bisa bertahan satu minggu 
lebih. “Sebelum pasokan habis, kami sudah 
menyiapkan kapal tanker untuk mengamankan 
stok BBM subsidi dan nonsubsidi,” ujarnya.

REkOMEndaSI MaSa TRanSISI 
BlOk MahakaM dI TanGan 
PRESIdEn
jakarta (Seputar indonesia) -Kementerian 
ESDM menegaskan, rekomendasi masa 
transisi pengelolaan Blok Mahakam di Kutai, 
Kalimantan Timur, telah selesai dan diserahkan 
kepada Presiden Joko Widodo. Menteri ESDM 
Sudirman Said mengatakan, bulan lalu Presiden 
memberikan tenggat waktu empat minggu untuk 
menyelesaikan masa transisi Blok Mahakam. 
Adapun kesepakatannya adalah bahwa 
Pertamina diberi keleluasaan mengajak kontraktor 
existing, yakni Total E & P Indonesie dan Inpex 
Corporation ikut mengelola Blok Mahakam 
setelah hak mayoritas diberikan.  Pembagian 
saham merupakan hak Pertaina dan dilakukan 
secara business to business.•

jakarta  – PT Pertamina (Persero) mencatat perolehan 
efisiensi melalui pelaksanaan breakthrough project 
perusahaan senilai 172 juta dolar AS hingga akhir Mei 2015.

VP Corporate Communication Pertamina Wianda 
Pusponegoro mengungkapkan pencapaian efisiensi tersebut 
di atas target untuk periode lima bulan pertama yang dipatok 
pada level 168 juta dolar AS. Pencapaian tersebut meningkat 
signifikan dibandingkan dengan realisasi pada kuartal I 2015 
yang mencapai 96 juta dolar AS.

“Di tengah masa sulit industri migas seperti saat ini, 
upaya-upaya efisiensi menjadi penting untuk terus-menerus 
dilakukan. Pertamina telah memiliki program besar berupa 
breakthrough project 2015 yang dari program tersebut 
selama satu tahun efisiensi ditargetkan bisa dicapai sebesar 
US$479 juta. Melihat perkembangan pencapaian dalam 
lima bulan pertama, kami optimistis target tersebut dapat 
dicapai,” katanya.

Wianda menjelaskan efisiensi terbesar diperoleh dari 
sentralisasi pengadaan, di mana Pertamina mengubah 
pola pengadaan yang sebelumnya dilakukan oleh korporat, 
unit dan anak perusahaan secara terpisah-pisah, menjadi 
terpusat melalui Procurement Excellence Group Pertamina. 
Nilai efisiensi yang dicapai dengan perubahan ini telah 
mencapai 66 juta dolar AS.

Pembenahan tata kelola dan arus minyak di antaranya 
melalui memperkecil volume losses minyak dan produk 
minyak menyumbang efisiensi yang cukup besar, yaitu 

plaju – Komisaris Utama 
Pertamina Tanri  Abeng 
mengadakan kunjungan 
kerja  ke Refinery Unit (RU) 
I I I  Plaju, Minggu (14/6) 
d idamping i  Sekre ta r i s 
Dewan Komisaris Maskurun 
dan Manager BOC Support 
Harnawan Santoso. Dalam 
kun jungannya ka l i  in i , 
rombongan disambut oleh 
GM RU III Mahendrata Sudibja 
beserta tim manajemen RU 
III di Conference Room. Dari 
seluruh Unit Operasi milik 
Pertamina, kunjungan ini 
merupakan kun jungan kerja 
perdana yang dilakukan Ko-
misaris Utama sejak dilantik, 
sekitar  satu bulan lalu

K u n j u n g a n  d i a w a l i 
dengan plant visit ke Kilang 
P la ju ,  dan d i lan ju tkan 
presentasi overview kinerja 
dan rencana pengembangan 
operasional RU III Plaju yang 
dipaparkan oleh GM RU III, 
Mahendrata Sudibja. 

Da lam kesempatan 
te r  sebut ,  Tanr i  Abeng 
memberikan berbagai ma-
sukan serta motivasi bagi 
kemajuan operasional RU 
III. Tanri menjelaskan, saat ini 
Pertamina bukan lagi pemain 
tunggal dalam industri energi. 

64,4 juta dolar AS. Selanjutnya, dari perubahan proses 
pengadaan minyak dan produk minyak oleh Integrated 
Supply Chain hingga akhir Mei telah mencapai 37 juta 
dolar AS.

Sementara itu, dari program corporate cash management  
yang ditujukan untuk memperbaiki pengelolaan treasury 
Pertamina efisiensinya juga di atas target, yaitu 6,22 juta 
dolar AS. Adapun, program optimalisasi  aset penunjang 
usaha telah berhasil menyumbang tambahan pendapatan 
senilai 2,62 juta dolar AS.

“Perkembangan hasil efisiensi yang diperoleh ini tentu 
saja sangat menggembirakan karena pada umumnya telah 
melampaui target yang telah ditetapkan perusahaan. Hal 
yang harus kami tekankan bahwa breakthrough project 
2015 ini merupakan bentuk respons positif dari Pertamina 
dalam rangka melepaskan diri dari tekanan yang sedang 
menimpa industri migas,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dalam menghadapi tekanan 
rendahnya harga minyak dunia, banyak perusahaan migas 
global yang melakukan berbagai langkah efisiensi, mulai dari 
pemotongan rencana belanja investasi hingga pemutusan 
hubungan kerja. Pertamina, kata Wianda, sebagai BUMN 
yang juga berperan sebagai agen pembangunan tentu saja 
harus melakukan upaya terbaik, termasuk  langkah-langkah 
efisiensi di segala lini dengan tetap mempertahankan dan 
mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk sumber 
daya manusia.•rilis

Berbagai improvement ha rus 
diupayakan dalam meng-
hadapi tantangan bisnis, 
khu susnya di RU III yang 
memiliki banyak tantangan 
dalam mengoperasionalkan 
kilang yang tidak lagi muda 
namun harus tetap mampu 
mem peroleh profit dalam 
bis nisnya. 

Menuru tnya ,  f ak to r 
kualitas seperti investasi ling-
kungan yang telah dilakukan 
RU III merupakan hal yang 
baik, karena walaupun dari 
segi kapasitas kilang dan 
perolehan revenue tidak 
memberikan peningkatan, 
namun secara kual i tas 
bis nis RU III meningkat. 
”Kualitas bisnis menjadi 
hal penting agar produk 
yang kita ha silkan tidak 
tergeser di pasar konsumen. 
Pasalnya, saat ini konsumen 
dihadapkan banyak pilihan, 
dan persaingan pasar pun 
meningkat. Karenanya men-
jaga kualitas menjadi salah 
satu faktor penting,” jelasnya.

Tanri Abeng  juga meng-
ajak para pekerja RU III, 
un tuk dapat bekerja sama 
memberikan kinerja terbaik 
bagi Pertamina. “Masih 
banyak peluang yang dapat 

kita kelola. Yang terpenting 
kita harus saling membangun 
trust, melakukan komunikasi 
secara transparan dan jujur 
dan berpikir bersama apa 
yang terbaik bagi Pertamina. 
Jika kita melakukan itu 
semua,  maka dari jajaran 
d i reks i ,  komisar is  dan 
seluruh pekerja akan berada 
di dalam satu jalur dan satu 
tim yang sama. Hal tersebut 
menjadi kekuatan yang luar 
biasa bagi keberlangsungan 
Pertamina untuk jangka 
panjang,” tutur Tanri.

Tanri berpesan, dengan 
modal Pertamina sebagai 
perusahaan milik negara, 
kepemilikan jumlah aset 
yang sangat besar, serta 
pengalaman para pekerja 

yang dimilki pun jauh lebih 
baik jika dibandingkan para 
pebisnis yang baru masuk 
ke industri ini, maka seluruh 
insan Pertamina seharusnya 
dapat membawa Pertamina 
menjadi pemenang. “Kun-
cinya, melaksanakan tugas 
dengan disiplin,  menjaga 
f ak to r  kua l i t a s ,  se r t a 
menekan cost dan losses 
dengan mela kukan berbagai 
efisiensi,” harap Tanri.

Selain mengunjungi RU III, 
rombongan turut melakukan 
plant visit ke TTBM Kertapati 
didampingin tim manajemen 
MOR II Sumbagsel. Sehari 
sebelumnya, Komisar is 
Utama mengisi seminar 
Leadership Challenge d i 
Hotel Emilia Palembang.•ru iii
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kerja Migas Expired
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Suasana Rapat Dengar Pendapat di Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Ketua 
Komisi VII DPR  Kardaya Warnika.

Pertamina Bahas Masa Transisi Blok Mahakam 
dengan Serikat Pekerja Total
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Direksi Pertamina menyambut hangat Serikat Pekerja Total untuk membahas 
masa transisi pengelolaan Blok Mahakam.

semarang - Penerapan Information, Com mu-
nication, and Technology (ICT)  sangat di per lukan 
dalam bisnis perusahaan sebagai alat bantu 
dalam upaya memenangkan persaingan di segala 
aspek dan memberikan kontribusi positif bagi 
pengembangan serta keberlangsungan perusahaan 
baik untuk efisiensi, efektivitas dan produktivitas 
perusahaan. Corporate Shared Service (CSS) sangat 
menyadari bahwa penggunaan layanannya amatlah 
vital bagi keberlangsungan proses bisnis perusahaan.  

Guna menciptakan  harmonisasi layanan ICT 
antara CSS baik di Kantor Pusat, IT Area, dan IT 
Anak Perusahaan, CSS menyelenggarakan Forum 
Komunikasi pada 11-12 Juni 2015, de ngan  IT MOR 
IV Semarang sebagai tuan rumah.

Forum Komunikasi diselenggarakan dengan 
latar belakang untuk meningkatkan koordinasi 
terkait layanan CSS  dan menampung berbagai 
aspirasi dari IT Area dan IT Anak Perusahaan, serta 
untuk melakukan evaluasi, menggali  per masalahan 
danmemberikan solusinya.

“Di forum ini bisa saling mendengar kebu-
tuhan ICT-nya dan bagaimana layanan CSS di 
masing-masing tempat. Acara ini juga sebagai 
ajang silaturahmi untuk bertemu satu sama lain dan 
menjalin komunikasi yang intens sehingga tidak 
ada lagi barrier antar CSS Pusat, IT Area, dan IT 
Anak Perusahaan, karena CSS tidak dapat berdiri 
sendiri,” ungkap Vice President (VP) IT Solution, 
Lukito Suwarno.

Update news dari CSS mengenai berbagai 
layanannya dilakukan di forum tersebut, salah 
satunya adalah pemutakhiran layanan CSS yang 
dahulu berjumlah 20 Layanan menjadi 18 Layanan, 
yaitu (1) Layanan ERP yang meliputi Dukungan 
ERP, Pemeliharaan Aplikasi ERP, Pengembangan 
Aplikasi ERP, (2) Layanan Non ERP yang meliputi 
Dukungan Aplikasi Non-ERP, Pemeliharaan Aplikasi 
Non-ERP, Pengembangan Aplikasi Non-ERP, (3) 
Layanan Business Demand yakni Konsultasi TI dan 
Sistem Proses Bisnis, (4) Layanan Infrastruktur yang 
meliputi Email dan File Sharing, Jaringan dan Internet, 
Telekomunikasi, Multimedia, Desktop, IT Customer 
Service, dan (5) Layanan Shared Procesing Center 
yang meliputi Pemeliharaan Master Data, Proses 
Bisnis Finance Operation, Proses Bisnis Sales 
Operation, Proses Bisnis Procurement Operation, 
Proses Bisnis HR Operation Operation.

Forum Komunikasi CSS  sebagai ajang sharing 
berbagai macam aplikasi yang diimplementasikan di 
IT Area dan Anak Perusahan, serta menjadi wadah 
untuk mengetahui kondisi dan perkembangan IT 
di Pertamina dan Anak Perusahaan.  Harapannya 
apabila terdapat aplikasi yang serupa dapat dise-
laraskan, sehingga aplikasi-aplikasi yang sudah ada 
ataupun yang akan dibuat tidak terjadi redu dansi dan 
dapat terutilisasi dengan baik.

Forum Komunikasi CSS menjadi “alat” untuk 
mengembangkan suatu mindset tentang pe  ngem-
bangan sistem informasi di Pertamina dan mem-
bangun kesepahaman bahwa CSS Kantor Pu sat, IT 
Area, IT Anak Perusahaan meru pa kan satu kesatuan 
Pertamina. Maka dari itu,  komuni kasi, koordinasi, 
dan konsiliasi yang baik antara pusat, IT Area dan 
IT Anak Perusahaan terbentuk menjadi sebuah 
komitmen untuk tercapainya perwujudan service 
excellence.•CSS

jakarta – Dalam rangka 
m e m b a h a s  k e s i a p a n 
Perta mina mengambil alih 
pengelolaan wilayah kerja 
yang selesai masa kontraknya, 
Komisi VII DPR RI menggelar 
Rapat Dengar Pendapat 
(RDP) bersama Kementerian 
ESDM dan Pertamina, di Ge-
dung Nusantara, pada (27/5).

Pada kesempatan itu, 
Direktur Utama PT Perta-
mina (Persero) Dwi Soetjipto, 
menyampaikan, Pertamina 
akan terus melakukan upaya 
kerja sama dengan pihak 
swasta terka i t  storage. 
“Bahkan beberapa waktu 
lalu kita sudah melakukan 
kerja sama dengan Adaro 
dimana Pertamina dapat 
memanfaatkan storage dan 
dermaga untuk Indonesia 
bagian Timur. Ini merupakan 
upaya sinergi kami untuk 
memanfaatkan sumber daya 
yang dimiliki swasta guna 
membangun infrastruktur,” 
kata Dwi.

Dwi mengakui, dengan 
adanya keinginan untuk 
membuka diri akan terbangun 
kekuatan di dalam negeri. 
Untuk itu, meski harga mi-

nyak dunia relatif turun, ia 
menegaskan bahwa peme-
rintah harus memberi keper-
cayaan kepada Per tamina 
untuk mengelola migas na-
sional. “Target kami adalah 
bersaing untuk mengalahkan 
Petronas. Kami akan tindak-
lanjuti, tidak ada kata ti dak 
siap bagi Pertamina. Per ta-
mina akan terus berjuang,” 
tegasnya. 

Dari hasil RDP yang di-
pimpin oleh Ketua Komisi 
VII DPR, Kardaya Warnika, 
dihasilkan kesimpulan ra pat 
terkait kebijakan pengam-
bilalihan blok migas yang 
ha  bis kontraknya. 

Per tama,  Komis i  V I I 
DPR RI meminta Direktur 
Utama Pertamina untuk 
menyampaikan roadmap 
ren cana pengelolaan wilayah 
kerja, yang akan berakhir kon-
trak kerja samanya selambat-
lambatnya 30 hari kerja.

Kedua, Komisi VII DPR RI 
mendukung Pertamina untuk 
mengelola Blok Mahakam dan 
Wilayah Kerja Migas Lain yang 
akan berakhir kon trak kerja 
samanya, dengan catatan  
Per tamina menyiapkan lang-

kah strategis dan melakukan 
upaya maksimal agar tidak 
terjadi penurunan produksi.

Ketiga, Komisi VII DPR RI 
mendorong Pertamina untuk 
masuk lebih awal dalam masa 
transisi sebelum kontrak kerja 
sama pengelolaan wilayah 
kerja berakhir, agar peralihan 
pengelolaan wilayah kerja ber-
langsung dengan baik.

Keempat, Komisi VII DPR 
RI mendorong  Pertamina agar 
lebih aktif untuk melakukan 
peningkatan pengelolaan wi-
layah kerja migas baik dalam 
negeri maupun luar negeri.

Kelima, Dengan banyak-
nya  kontrak kerja sama yang 
akan berakhir, maka Komisi VII 
DPR RI berpendapat bahwa 

Peraturan Menteri ESDM 
No 15 tahun 2015 tentang 
pengelolaan wilayah kerja 
mi gas yang akan berakhir 
kon trak kerja samanya, agar 
memberikan keberpihakan 
pengelo laannya kepada  
Pertamina secara jelas.

Selanjutnya, Komisi VII 
DPR RI mendukung Perta-
mina untuk membentuk 
holding BUMN migas. 

Terakhir, Komisi VII DPR 
RI mendukung Pertamina 
sebagai BUMN Bidang Energi 
untuk segera merealisasikan 
visi misi secara sistematis 
dan terencana sebagai per-
u  sahaan migas kelas du-
nia.•egha

jakarta – Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto di-
dam pingi Direktur Hulu Per-
tamina Syamsu Alam dan 
Direktur Umum & SDM Dwi 
Wahyu Daryoto menerima 
kedatangan rombongan dari 
Serikat Pekerja Nasional 
Total Indonesia (SPNTI) dan 
yang diketuai oleh Budi Satria 
didampingi Tim Transisi Blok 
Mahakam SPNTI 2017.

Kedatangan perwakilan 
SPNTI untuk berdialog  me-
nge nai pengelolaan Blok Ma-
hakam di Kalimantan Timur 
yang telah diambil alih oleh 
Pertamina dan bagai mana 
sikap Pertamina terhadap 
masa proses transisi penge-
lolaan lapangan migas Blok 
Mahakam sebelum kontrak 
dengan Total E&P Indonesia 
akan berakhir pada Desember 
2017.

D i  hadapan  SPNT I , 
Dwi Soetjipto menjelaskan, 

Pertamina menyam paikan 
komitmennya atas kesiapan 
menjadi operator pasca 
kontrak kerja Blok Mahakam 
dengan Total E&P berakhir. 
“Kesuksesan pengoperasian 
nant i  tentu saja sangat 
dipengaruhi oleh SDM-nya,” 
kata Dwi. 

Oleh karena itu, Perta-
mina menyampaikan kebijak-
annya, dimana pasca kon trak 
berakhir, Pertamina akan 
mentransformasikan seluruh 
SDM yang bersedia untuk 
bergabung dengan Per-
tamina. Karena banyak kabar 
simpang siur yang diterima 
oleh pihak SPNTI terkait Blok 
Mahakam. Pertemuan ini 
menjadi klarifikasi Pertamina 
kepada SPNTI agar proses 
transisi berjalan dengan baik.

Sementara Tim Transisi 
Blok Mahakam SPNTI 2017 
menyampaikan,  mereka me-
nyam but dengan baik un tuk 

bekerja sama dengan Per-
tamina untuk membangun 
kemandirian energi nasional.

Direktur Hulu Pertamina 
Syamsu Alam menyampaikan 
Pertamina telah memiliki pe-
ngalaman dalam mengelola 
WMO dan ONWJ. “Namun 
dalam masa transisi ini,  kita 
bisa sharing knowledge agar 
bisa memahami perbedaan 
yang ada dan dicarikan so-

lusinya,” ungkap Syamsu.
Ketua SPNTI Budi Sat-

ria berharap pekerja Total 
yang juga merupakan anak 
bangsa dan Pertamina bisa 
mengambil peran bersama-
sama menjaga produksi migas 
nasional dan mengamankan 
ketahanan energi, khususnya 
dari Blok Mahakam, demi 
ke pentingan bangsa dan 
negara.•irli
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Menteri lhk Tetapkan karangsong sebagai Sentra 
Pengembangan Mangrove

Fo
to

 : 
K

U
N

TO
R

O
Fo

to
 : 

P
G

E

Bakti Sosial PGE dive Club ke Pulau  Pahawang

RU V Bina Masyarakat 
melalui Pelatihan Usaha 
Souvenir 
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IS balongan - “Persoalan 
lingkungan membutuhkan 
kam panye publik, penjelasan 
kepada publik, membutuhkan 
contoh nyata di lapangan. 
Oleh karena itu kami mem-
berikan penghargaan yang 
tinggi kepada Pertamina atas 
kegiatan ini.”

Demikian dikatakan oleh 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Siti Nurbaya 
Bakar ketika membuka Ka-
rangsong Mangrove Festival 
di Desa  Karangsong, Indra-
mayu, pada Minggu (14/6). 

Hadir dalam pembukaan 
festival itu Ketua Komisi VII 
DPR RI Kardaya Warnika, 
D i rek tu r   Pengo lahan 
Pertamina Rachmad Hardadi, 
GM RU VI Yulian Dekri, Pe-
mimpin Redaksi Harian Kom-
pas Budiman Tanuredjo, 
Bupati Indramayu Hj. Ana 
So phanah,  jajaran eselon 
I Ke menterian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan dan 
un dangan lainnya. 

Persoalan mangrove 
me rupakan isu lingkungan 
yang sangat pen ting. Karena 
itu setelah mempelajar i  
persoalannya,  Menteri LHK 
me netapkan kawasan hutan  
Karangsong sebagai sentra 
pengembangan mangrove 
wi la yah Indonesia bagian 
barat. 

Mangrove mempunyai  
man faat yang luar biasa. 
Masyarakat hanya mengenal  
manfaat mangrove sebanyak 
5% saja, sementara 95% 
belum dimanfaatkan. “Tetapi 

lampung - PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) 
Dive Club melaksanakan trip selam ke Pulau Pahawang 
Lampung beberapa waktu yang lalu. Sebagai wujud 
kepedulian terhadap lingkungan, trip kali ini disertai 
kegiatan bakti sosial  dengan berbagi pengetahuan kepada 
siswa SDN Pahawang tentang pelestarian ekosistem laut 
bekerja sama dengan Savesharks Indonesia, LSM yang 
bergerak dalam bidang pelestarian hiu dan ekosistem laut. 

Selain berbagi pengetahuan tentang pelestarian 
ekosistem laut, acara diisi juga dengan kegiatan pena-
naman pohon bakau di pantai Pulau Pahawang, Lam-
pung bersama siswa SDN Pahawang. Kepala SDN 
Pahawang Yulianti menyampaikan rasa terima kasih 

jika 5% itu tidak ditanam, 
maka 95% tidak ada arti 
apa-apa,” ujar Siti Nurbaya 
se raya menyebutkan manfaat 
mangrove sebagai bahan pa-
ngan, serat, bahan bakar, dan 
material genetic, dll. 

Sementara Direktur Pe -
ngolahan Pertamina Rach-
mad Hardadi mengemukakan 
acara festival ini menjadi 
salah satu bentuk komitmen 
Pertamina dalam upaya  pe-
lestarian alam dan sebagai 
pelindung di wilayah Indra-
mayu, Jawa Barat.  “Ka-
mi berharap gerakan so-
sial yang dilakukan dapat 
dititikberatkan pada aspek 
kelestarian alan dengan 
m e m p e r l a k u k a n  b u m i 
sebagai sahabat kita semua,” 
kata Rachmad Hardadi. 

Upaya-upaya yang dila-
ku kan Pertamina, antara 

lain menanam mangrove 
dan merehabilitasi keru sak-
an ekosistem atau hutan 
mangrove, serta me num-
buhkan potensi nilai tambah 
bagi masyarakat sekitar di 
beberapa lokasi di Indonesia. 
Pertamina menaruh perhatian 
serius  terhadap kondisi  
pesisir pantai Indramayu. 
Abrasi harus ditangani serius 
dan menumbuhkan kembali 
pohon mangrove yang 
akan membawa dampak 
pertumbuhan sosial ekonomi 
dan budaya.    

Hal tersebut dijabarkan 
lebih detil oleh GM RU VI 
Balongan Yulian Dekri. “Kami 
melakukan  konservasi ka-
wasan  mangrove sekaligus 
mem berdayakan masyarakat 
sekitar pantai Desa Karang-
song, Indramayu sejak 2010. 
Sejak 2012, RU VI Balongan 

sudah menanam  mangrove 
se banyak 10.000 pohon,”  
ka ta Yulian.    

Ke depan Karangsong 
akan dikembangkan menjadi 
kawasan ekowisata mangrove 
yang telah dilengkapi dengan 
akses track dan lain-lain. 
Dalam mengembangkan 
Ka rangsong, RU VI meng-
gandeng komunitas Ke-
lompok Pantai Lestari, yang 
kemudian memperoleh ap-
resiasi dalam Indonesian 
Green Award 2015. 

Festival ini dilaksanakan 
untuk menghadirkan dan 
mem perkenalkan wahana 
ekowisata Karangsong bagi 
masyarakat. Dalam festival 
ini juga ditanam sekitar 1.000 
pohon  mangrove  oleh pejabat 
pemerintah, Pertamina, dan 
masyarakat.•urip

Menteri Lingkungan Hidup  & Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (ketiga kanan) melakukan penanaman mangrove di  Konservasi 
Kawasan Mangrove Karongsong. 

atas kunjungan PGE Dive Club ke Pulau Pahawang. 
“Dengan kunjungan PGE Dive ke Pulau Pahawang 
ini siswa  di sini mendapat tambahan pengetahuan 
tentang pelestarian ekosistem laut dan kelestarian alam 
sekitar,” sambungnya.  

Ketua PGE Dive Club Mufthi G. Sukardi menilai, 
pantai dan terumbu karang di Pulau Pahawang 
berpotensi menjadi daerah wisata bahari unggulan 
di Lampung. “Warga Pulau Pahawang juga perlu 
mendapat pembinaan bagaimana mengelola sum -
ber daya yang ada agar dapat meningkatkan ke-
se jahterannya namun tetap terjaga kelestarian ling -
kungan,” ujarnya.•pge

balikpapan – Komitmen Refinery Unit V (RU 
V) Balikpapan untuk menyokong kemandirian 
ekonomi warga kembali ditunjukkan melalui 
Pelatihan Usaha Souvenir Mitra Binaan Pertamina  
bagi kelompok pengrajin di  Desa Sungai Wain, 
Kelurahan Karang Joang. Para peserta men-
dapatkan pembinaan pengembangan produk 
kerajinan tangan berbahan dasar batok kelapa, 
kayu, anyaman rotan dan bambu. Dengan 
menghadirkan mentor-mentor yang bergelut 
di bidang kerajinan batik kayu serta ukiran, 
rangkaian pelatihan bagi mitra binaan tersebut 
diisi dengan upskilling  di Yogyakarta serta work-
shop tahap I dan II di Pendopo Hutan Lindung 
Sungai Wain (HLSW), Balikpapan. 

Di tahap pertama, kelompok suvenir dibe-
rangkatkan ke sentra kerajinan di Bantul, Yogya-
karta untuk mendapatkan upskilling secara 
langsung. Mereka mengunjungi Kampung Wisata 
Santan untuk mengikuti workshop kerajinan Ba-
tok Kelapa dan Kampung Wisata Krebet dengan 
mendalami ilmu di sentra industri batik kayu.

CSR Officer Pertamina RU V Balikpapan, 
Arya Yusa menyatakan optimisme bahwa warga 
Desa Sungai Wain memiliki kapasitas untuk 
mengembangkan potensi yang ada dengan 
dilengkapi wawasan-wawasan baru dari mentor, 
termasuk cara-cara pemasaran produk.  

Sebagai lanjutan dari upskilling di Yogyakarta, 
pelaksanaan tahap I digelar di HLSW diisi oleh 
John dan Kemiskidi, pemilik Sanggar Peni di 
Yogyakarta.  Program pembinaan usaha suvenir 
warga Desa Sungai Wain oleh Pertamina  masih 
akan berlanjut dengan pelatihan tahap kedua 
menghadirkan mentor Yogyakarta sekaligus 
pelopor kerajinan batok kelapa.•keishkara
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Pemanfaatan lahan Penyangga RU VI untuk Pertanian

Sambut Ramadhan, Pertamina adakan 
khitanan Massal
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto me nyapa anak-anak peserta khitanan massal di Lantai Ground, Gedung Utama 
Pertamina Pusat, Jakarta pada (13/6).

Sambut kedatangan 
Guru Sobat Bumi
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Bantuan untuk Sekolah Gratis anak dhuafa
Fo

to
 : 

W
A

H
Y

U

jakarta –  Bazma Baituz-
zakah dan Badan Dawah Islam 
Pertamina menyelenggarakan 
kh i t anan  massa l  y ang 
diselenggarakan serempak di 
tiga tempat,  yaitu Pertamina 
Pusat, PT Pertamina EP dan di 
Pertamina Trans Kontinental, 
pada Sabtu (13/6). Acara ini 
bertujuan untuk menyalurkan 
dana zakat dan infak dari 
pekerja Pertamina dengan 
mengambil momen menyam-
but datangnya bulan Ra-
madhan. 

Sebanyak 575 anak 
meng ikuti  khitanan massal 
yang terbagi menjadi 175 
anak di Kantor Pusat, 250 
anak di Pertamina EP dan 
150 anak di kantor Pertamina 
Trans Kontinental. Setiap 
anak yang dikhitan  juga 
mendapatkan uang saku se-
besar Rp400 ribu, per alatan 
sekolah,  baju koko, sarung 
serta kopiah.

Ketua Badan Dawah 

riau -  SMPIT Madan i 
me   nerima bantuan Perta-
mi na dengan seni la i  Rp 
151.710.000 melalui program 
Pertamina Cerdas. Bantuan 
yang d iber i kan  berupa 
penga  daan komputer pada 
la boratorium, pembangunan 
musholla, pagar sekolah, 
penyelesaian bangunan se-
kolah, serta pem biayaan 
kegiatan cuci mo tor. Bantuan 
tersebut dibe rikan pada akhir 
tahun 2014 yang merupakan 
kerja sama bantuan SME 
& SR Partnership Program 
Area Sumbagut PT Pertamina 
(Persero).

jakarta – Sebanyak 20 Relawan Guru 
Sobat Bumi (RGSB) Angkatan II telah selesai 
menjalankan misi pendidikan di Kabupaten 
Keerom, Merauke dan Raja Ampat Provinsi 
Papua selama 11 bulan. Progam ini dijalankan 
dengan mengusung misi “Menggugah Kecer-
dasan Indonesia Timur”.

Program Relawan guru Sobat Bumi bertujuan 
memberikan pelayanan pendidikan di daerah 3T 
(Terdepan, Terluar, Tertinggal) agar putera-puteri 
Indonesia Timur dapat merasakan pendidikan 
yang lebih baik. Program ini dimulai pada tahun 
2013 dengan dipilihnya 12 orang Relawan Guru 
Sobat Bumi Angkatan I dari berbagai Perguruan 
Tinggi Negeri dan dikirim ke Kabupaten Keerom.

“Terdepan, terluar dan tertinggal hal yang 
sangat luar biasa untuk bisa dilakukan. Tentunya 
ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pertamina 
Foundation hingga bisa mem berangkatkan para 
guru relawan sobat bumi ini,” ungkap Ketua 
Yayasan Pertamina Foun dation (PF), Umar 
Fahmi saat menerima ke datangan para RBSB 
yang kembali dari Papua, di Kantor PF Simprug, 
Senin (15/6).

Umar juga menyampaikan apresiasinya 
kepada Kementerian Pendidikan dan Kebuda-
yaan, Universitas Negeri Jakarta dan Universitas 
Negeri Semarang atas dukungannya yang telah 
memberikan kesempatan kepada Pertamina 
dalam terselenggaranya program ini. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif PF, Da-
mayanti Buchori turut menga ta kan program ini 
merupakan bukti nyata kepedulian Pertamina 
terhadap dunia pendidikan dan menunjukkan 
bahwa Pertamina ingin berada di garda terdepan 
untuk memajukan pendidikan dari Sabang hingga 
Merauke.

“Pengalaman selama 10 bulan sebagai guru 
relawan di tanah papua ini sebagai pengalaman 
pendewasaan bagi para mahasiswa akhir dan 
yang baru lulus. Kegiatan ini sebagai pem-
bentukan karakter dan menjadi tantangan, ter ma-
suk dukungan bagi Pertamina untuk mem bentuk 
Indonesia Satu,” ungkap Damayanti.

Banyak cerita suka duka yang dialami oleh 
para RGSB selama berada di tanah Papua 
tempat mereka diberi kesempatan untuk 
mengajar anak-anak yang minim pendidikan. 
Sepertinya halnya yang dialami oleh Mahasiswa 
UNJ Semarang, Andra Jati Nugraha. Melalui 
program ini, dirinya menjadi lebih tahu ternyata 
mengajar dan mendidik, bukanlah suatu hal 
yang sulit dilakukan meskipun berada di daerah 
pedalaman dengan minimnya fasilitas yang ada.

“Mengajar di pedalaman Papua sangat 
mengasyikkan, kita tidak perlu terpaku teks, kita 
dapat lebih intim dengan alam dan memberikan 
contoh-contoh pembelajaran melaui penampakan 
alam yang ada,” ungkap Andra saat berbagi suka 
dukanya.•irli

Islam Pertamina Suhartoko 
berharap acara seperti ini 
dapat sering dilakukan di 
lingkungan Pertamina se-
bagai bentuk kepedulian 
peru sahaan.

Pada kesempatan ini, 

Direktur Utama me nyam-
paikan Pertamina sa ngat 
memperhatikan pen didikan 
anak-anak bangsa ber kelan-
jutan. “Pendidikan harus 
kita dorong terus se tinggi-
tingginya karena nanti anak-

anak merupakan penerus 
tong gak bangsa,” kata Dwi.

Acara ini juga dihadiri 
oleh Direktur Umum & SDM 
Dwi Wahyu Daryoto dan 
Ketua Bazma Baituzzakah 
Susilo.•priyo

Menurut Silvani Maiyestu-
hariani Jr. Asst. Monitoring 
& Evaluasi SME, pemberian 
bantuan tersebut dibagi men-
jadi tiga tahap. “Tahap awal 
yaitu pengadaan komputer, 
k u r s i  d a n  m e j a  u n t u k 
laboratorium komputer. Tahap 
kedua, yaitu penyelesaian  
pelesteran, lan tai sekolah 
dan ruang guru, kemudian 
tahap akh i r  yang akan 
dikerjakan pada bulan ini, 
yaitu pengecatan dan pem-
bangunan Musholla,” ujarnya 
saat ditemui pada (1/6).

SMPIT Madani meru-
pakan sekolah bentukan 

LAZ Swadaya Ummah di-
perun tukkan bagi anak-
anak dhuafa. Mereka da-
pa t  be rseko lah  secara 

gratis dengan sebelumnya 
mengikuti seleksi ketat untuk 
pe nerimaan siswa.•wahyu

Pemanfaatan Uap Geothermal 
untuk Steriliasi jamur Tiram
kamojang – Seorang petugas memindahkan polybag 
untuk proses sterilisasi ke dalam oven pemanas yang 
menggunakan tenaga panas bumi  didampingi oleh 
pekerja PT. Pertamina Geothermal Energy, Sabtu (30/5). 
Program budidaya jamur tiram ini mulai dilaksanakan 2013 
karena didukung dengan wilayah Kamojang yang beriklim 
dingin dan sejuk. PGE juga berkomitmen mengembangkan 
inovasi pemanfaatan uap geothermal sebagai pengganti 
gas LPG untuk membantu masyarakat dalam usaha 
pengembangan budidaya jamur tiram.•adityo
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transformasi    
S I N O P S I S

judul  : al lu lu wal marjan : hadist-
hadist    pi lihan yang disepakati al  
    bukhari dan muslim
pengarang : muhammad fuad abdul baqi
penerbit : pustaka al kausar

Buku yang hadir di hadapan pembaca adalah 
bagian dari kumpulan-kumpulan hadits yang diakui 
oleh para ulama dan para pakar ilmu hadist terutama 
perawinya Bukhari dan Muslim tidak asing lagi bagi 
kita. Sebagaimana kita ketahui derajat hadits dari segi 
tingkatan-tingkatannya dan perawinya ada beberapa 
tingkatan mulai dari tingkatan yang shahih, hasan, hasan 
lighairihi dan seterusnya. Mengutip dari pendapat Imam 
Ibnu Ash-Shalah bahwa tingkatan hadits shahih terbagi 
menjadi tujuh bagian dan yang teratas adalah shahih 
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka buku 
ini, Al Lulu wal marjan dapat dikatakan sebagaimana 
yang dimaksud oleh Ibnu Ash Shalah dan yang lebih 
dikenal adalah hadits diriwayatkan oleh Muttafaqun Alaih 
(disepakati keduanya / Bukhari dan Muslim). 

Dengan demikian sudah saatnya kita untuk 
membaca, dan memahami sunnah-sunnah Rasulullah 
shalallahu alaihi wa salam, khususnya hadits-hadits 
shahih yang lebih mendekati kebenaran (al-haq) dan 
bukan berarti meninggalkan kitab-kitab hadits yang lain 
kecuali hadits-hadits dhaif dan maudhu yang jauh dari 
kebenaran. 

Adapun cara penyusunan kitab ini oleh penulis 
dijelaskan sebagai berikut : Muslim bin Qasim al-Qurtuby 
adalah salah satu dari teman dekat ad-Daruqutny telah 
berkata di dalam kitab Tarikhnya saat menyebutkan 
Imam Muslim: “tidak seorangpun menyusun kitab 
hadits yang menyamainya ini mengacu pada bagusnya 
ia didalam penyusunannya didalam pengaturannya dan 
mudahnya untuk mendapatkan hadits yang dicari.”

 Beliau menjadikan setiap hadits ada pada satu bab 
yang sesuai dengannya menghimpun didalamnya cara-
cara penyusunan yang diinginkan disamping memilih 
didalam pcnyebutannya dan menyebutkan lafazh-lafazh 
yang berbeda-beda lain halnya dengan Imam Bukhari 
beliau menyebutkan cara-cara penyebutannya didalam 
bab-bab yang terpisah dan banyak memasukkan hadits-
hadits yang bukan pada bab-babnya sebagaimana 
mereka tidak memahami secara benar karena di 
dasarkan atas prediksi mereka yang dulu itu. (Taujih An 
Nadhar hal 123). Oleh karena itu, susunan Shahih Muslim 
adalah susunan yang saya kehendaki dan inginkan maka 
saya ambil darinya nama-nama kitabnya bab-babnya 
disertai nomor-nomornya dan dari Shohih Bukhari kami 
ambil nash haditsnya yang sesuai riwayat Imam Muslim. 
Semoga dengan membaca hadits-hadits ini kita diberi 
petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat 
mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah 
Rasulullah SAW.•perpustakaan
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KOMET Di MAKE 2015:  Juara Berkali-kali Tapi Tetap Berbagi !!! 
Bagaimana sebuah Perusahaan menghadapi Era Ekonomi Kreatif? Sebagai tantangan? 

atau sebagai angin segar? Tentunya agar terus memberikan dan meningkatkan value bagi 
stakeholder, Perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dan terus berinisiatif dalam 
menghadapi era baru tersebut. Tema itulah yang diangkat dalam 2015 Indonesian Most 
Admired Knowledge Enterprise Study (MAKE) mengenai strategi untuk mengelola knowledge 
di sebuah Perusahaan agar mampu meningkatkan performance di era ekonomi kreatif. 

Meski tahun lalu the first winner sudah 
dipegang oleh Pertamina namun Pertamina 
tidak mau berhenti belajar dan berusaha 
menjadi lebih baik lagi sampai di tingkat Global. 
Proses MAKE Study telah berjalan sejak 
Maret 2015, mulai dari Proses Nomination 
dan Penyusunan Company Knowledge 
Profile (CKP) Tahap I (satu) sampai dengan 
terpilihnya pertamina sebagai Finalis yang akan 
disandingkan dengan 16 Perusahaan Terbaik 
lainnya. Seluruh Finalis harus mengikuti tahapan selanjutnya yaitu mengumpulkan sejumlah 
evidence dalam CKP Tahap II (dua) dan mengikuti MAKE Presentation. 

Pada tanggal 12 Juni 2015 bertempat di Menara 165 Jakarta Selatan, Gatot 
Chiandar selaku Knowledge Management Manager mempresentasikan “GREAT STUFFS” 
yang membuat Pertamina berbeda dari tahun ini dan tahun lalu dalam pengelolaan 
pengetahuannya dilihat dari 8 Dimensi MAKE (Organizational Culture, Leadership 
Management, Innovation, Intellectual Capital, Sharing and Collaboration, Organizational 
Learning, Customer/Stakeholder Knowledge, dan Organizational Value).  

Item GREAT STUFFS yang ditampilkan sebagai unggulan Pertamina, mampu membuat 
decak kagum para Panelist. 
Five Strategic Priorities, KOMET 
Policy dan Pencapaian KOMET 
terutama selama Bulan KOMET 
telah menunjukkan  komitmen 
manajemen dalam mendukung 
pengembangan budaya berbagi 
pengetahuan dan tentunya 
dukungan Person In Charge 
(PIC) adalah “weapon” yang 

Pertamina miliki hingga 
menjadi Winner dalam 
MAKE Asia 2014. 

Pertanyaan dar i 
salah satu Panel ist 
mengenai Perubahan 
Pertamina dari tahun 
kemarin serta kaitannya dengan financial performance yang menurun mampu 
menghidupkan suasana Tanya jawab Panelist. Tingginya nilai Pertamina pada tahun lalu 
di dimensi Organizational Value namun ternyata financial performance malah menurun 
dipengaruhi oleh faktor eksternal dimana akibat dari penurunan harga minyak dunia. 
Gatot Chiandar menekankan bahwa penurunan value bukan berarti terjadi penurunan pula 
dalam pengelolaan Knowledge Management karena faktanya operational performance 
justru meningkat. 

Dwi W. Daryoto selaku Direktur SDM & 
Umum dalam sesi MAKE Presentation ini, 
berkesempatan untuk hadir sebagai wujud 
dukungan Manajemen bahkan ikut membantu 
menjawab pertanyaan bahwa organizational 
value yang dapat ditunjukkan oleh Pertamina 
dalam krisis minyak dunia saat ini Pertamina 
masih mampu bertahan dan tidak melakukan 
lay off seperti perusahaan minyak lainnya serta terus melakukan efisiensi di segala lini  
dengan pengimplementasian Five Strategic Priorities.

Tahapan selanjutnya yang akan dilalui oleh Pertamina adalah proses verifikasi dan 
survey…Mohon doa dan dukungannya agar 
kembali menjadi Winner di Asian MAKE 
bahkan sampai di Global MAKE.

The more you share, The more you get, 
Let’s share knowledge !!!

 Gatot Chiandar - Knowledge Management Manager 

	  

	  

	  

 Dwi W.Daryoto – HR & GA Director 
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Perayaan HUT XV PWP Tahun 2015
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Bulan puasa kadang disalahartikan sebagai bulan 
‘slow down’. Padahal, justru sebaliknya bulan Ramadhan 
me rupakan bulan ‘peak performance’ secara lahir dan 
batin untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik dari 
tahun sebelumnya. Oleh karena itu, bulan Ramadhan bisa 
menjadi momentum istimewa untuk bekerja lebih baik di 
perusahaan.

Sungguh disayangkan jika bulan penuh berkah 
ini terlewatkan begitu saja karena ketidakcermatan 
menyeimbangkan waktu antara beribadah dan bekerja. 
Padahal banyak ibadah yang dapat dilakukan sambil tetap 
beraktivitas dan tidak perlu menganggu produktivitas kerja.

Berikut adalah beberapa tips sederhana agar ibadah 
Ramadhan Anda semakin optimal sekalipun dilakukan 
sambil bekerja di kantor.

niatkan hati, ikhlaskan diri. Bekerja dan beribadah 
memiliki orientasi berbeda, satu untuk memenuhi kebu-
tuhan duniawi dan yang lain untuk rohani dan akhirat. 
Na mun itu tidak menjadikan keduanya bersifat optional 
sebab hukumnya sama-sama wajib. Kesibukan atau 
beratnya pekerjaan sering dijadikan alasan untuk lalai 
dalam beribadah misalnya untuk puasa atau sholat. 
Sebaliknya kondisi berpuasa dijadikan kesempatan untuk 
bermalas-malasan dalam bekerja. Agar dapat menjalaninya 
beriringan, perkuat niat Anda dan berserah diri pada Yang 
Kuasa, niscaya Anda pun dapat melakukannya.

jaga stamina agar ibadah dan kerja berjalan lancar.
Agar aktifitas kerja tidak terganggu karena puasa, 
manfaatkan makan sahur Anda sebaik-baiknya. Sahur 
juga terhitung ibadah sehingga melewatkannya sama 
dengan menolak pahala. Dengan mengonsumsi makanan 
yang sehat dan kaya energi, melakukan pekerjaan harian 
Anda dalam kondisi berpuasa seharusnya bukan jadi 
masalah. Selain memaksimalkan sahur, jangan lupakan 
asupan air yang cukup, konsumsi multivitamin, istirahat 
serta olahraga walaupun tidak berlebihan adalah cara-cara 
menjaga stamina.

berdzikir kapanpun teringat pada-nya. Saat dalam 
perjalanan ke kantor, berada di lift, menunggu mesin 
fotokopi, ketika berjalan ke cubicle teman, kapan saja 
dan dimana saja. Mengucapkan basmallah saat memulai 
suatu pekerjaan dan mengucap kalimat syukur ketika 
menyelesaikannya adalah contoh sederhana yang dapat 
dibiasakan. Selagi ada kesempatan, manfaatkan dengan 
baik untuk menyebut dan mengingat nama-Nya sebanyak-
banyaknya.

sirami hati dengan membaca/mendengar al-Quran. 
Mungkin membaca Al-Quran di kantor tidak bisa dilakukan 
dengan khusyuk dan leluasa karena waktu dan tempat yang 
terbatas. Namun waktu sehabis sholat bisa dimanfaatkan 
untuk membaca kitap suci dan mendalami artinya. Jangan 
lupa selalu letakkan Quran dan terjemahannya di meja 
kerja Anda. Namun sedikit lebih baik daripada tidak sama 
sekali, 1-2 lembar saja rasanya masih memungkinkan. Jika 
waktu break Anda sempit atau tidak bisa meninggalkan 
meja sama sekali, cukup buka saja Al-Quran digital di 
komputer dan baca beberapa suratnya. Membaca pun 
tak sempat? Dengarkan lantunannya dalam format MP3 
juga bisa jadi pilihan.

jagalah lisan, hindari bergosip. Terkadang tanpa 
disa dari saat mengobrol seru dengan rekan kerja ujung-
ujungnya jadi bergunjing tentang orang lain. Selama 
berpuasa (dan lebih baik jika diteruskan setelah puasa 
berakhir), hindari bergosip kesana-kemari. Selain merusak 
ibadah Anda, hal tersebut juga membuang waktu. Jika 
memang ingin mengobrol, jauhi topik-topik yang menjurus 
pada gosip dan isu miring. Lebih baik membicarakan 
masalah puasa dan ibadah lainnya.

jadikan rekan kerja sebagai ladang amal anda. Beri-
badah tidak hanya dilakukan secara vertikal namun juga 
horizontal. Berbuat baik pada rekan kerja sekalipun kecil 
kadarnya akan berlipatganda nilainya. Apalagi jika dapat 
menahan diri dan bersabar dari mereka yang sedang sensitif 
emosinya, pasti lebih besar lagi pahalanya. Oleh karena itu 
maksimalkan ibadah antar manusia ini untuk menambah 
pundi-pundi amalan puasa Anda sekaligus menjadi ajang 
latihan ketahanan dan kesabaran dalam melawan hawa 
nafsu sehingga ibadah Ramadhan yang Anda jalani pun 
terasa semakin bermakna.•

PUaSa SEhaT 
kERja lanCaR & 
TETaP SEManGaT

jakarta –“Dengan bertambahnya usia semoga PWP 
semakin dewasa dan memberikan kontribusi lebih bagi 
perusahaan dan masyarakat,” demikian disampaikan Ketua 
Persatuan Wanita Patra Pusat  Handini Dwi Soetjipto saat 
perayaan HUT xV PWP di Simpruk (9/6).

Dengan tema “Mengawalmu dalam Berkarya menuju 
Pertamina Mendunia”, PWP sebagai pendamping pekerja 
Pertamina diharapkan dapat menjadi kekuatan bagi suami 
dalam menjalankan tugas sehingga tujuan perusahaan 
menjadi salah satu perusahaan energy kelas dunia dapat 
tercapai.

Handini juga berharap, anggota  PWP dapat meng-
aktualisasikan diri dalam kegiatan pendidikan, sosial budaya 
dan ekonomi. “Semua kegiatan tersebut diharapkan akan 
bisa menggali semua potensi dan kreatifitas seluruh anggota, 
untuk kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Gas dan EBT Yeni Andayani 
mewakili Penasihat  PWP menyampaikan apresiasi atas 
kerja keras anggota PWP dalam mendampingi dan memberi 
dukungan terhadap suami serta memberikan kontribusi bagi 
masyarakat.

 Hari Ulang Tahun merupakan momen evaluasi dan 
intropeksi tahun sebelumnya, sehingga ke depan dapat 
semakin baik. Dengan kondisi industri migas saat ini 
yang kurang menggembirakan, tidak ada pilihan lain 
bagi Pertamina kecuali melakukan efisiensi di semua lini. 
“Pertamina juga telah merumuskan 5 prioritas strategis yang 

plaju – Pembukaan Pekan Olahraga (POR) PWP RU III 
dalam rangka memperingati HUT ke-15 PWP digelar di 
Gedung Aneka Ria Plaju, Senin (4/5). Mengangkat tema 
“Dengan Semangat Berolahraga Kita Tingkatkan Sportifitas 
dan Silahturahmi Antar Anggota PWP RU III Plaju”, kegiatan 
yang diusung oleh Bidang Pendidikan PWP RU III ini, dibuka 
secara resmi dengan pelepasan bunyi sirine oleh Ketua PWP 
RU III, Vitri Mahendrata dan dihadiri seluruh pengurus dan 
anggota PWP.

Dalam rangkaian POR yang berlangsung selama ku rang 
lebih dua minggu ini, diadakan beberapa pertandingan, 
yaitu lomba voli, kasti, serta tari kreasi. Vitri menjelaskan, 
kegiatan POR diharapkan menjadi medium komunikasi 
dalam membangun rasa kekeluargaan dan silahturahmi 
antar anggota PWP RU III. 

“Selain menyehatkan tubuh, kegiatan POR ini juga 
menjadi kegiatan positif dalam mengisi waktu luang para 
istri pekerja, dan  tentunya dapat semakin mempererat tali 
persaudaraan antar anggota,” pungkasnya.

sorong-Persatuan Wanita Patra (PWP) PT Pertamina EP 
Asset 5 Papua Field (PEP Papua Field) bekerja sama dengan 
HSSE PEP Papua Field menggelar pelatihan penggunaan 
alat pemadam api ringan (APAR) bagi anggota PWP pada 
Rabu (27/5). Pelatihan penggunaan APAR merupakan 
rangkaian peringatan HUT ke-15 PWP. Bertempat di Kantor 
PEP Papua Field, pelatihan diikuti 15 anggota PWP dan 
beberapa pekerja dan mitra kerja PEP Papua Field. 

Papua Field Manager, Sumadi Paryoto menekankan 
pentingnya pelatihan penggunaan APAR bagi anggota 
PWP. “Ibu-ibu yang sehari-hari berhadapan dengan kompor 
dan peralatan listrik di rumah tangga dan ada potensi 
kebakaran yang bersumber dari hal-hal tersebut. Apabila 
terjadi kebakaran, ibu-ibu tidak panik dan tahu cara untuk 
menangani kebakaran tersebut,” ungkapnya.

Ketua PWP PEP Papua Field, Ari Sumadi, memberikan 

meliputi pengembangan di sektor hulu,efisiensi di seluruh lini, 
peningkatan kapasitas kilang, pengembangan infrastruktur 
dan pemasaran serta perbaikan struktur keuangan. Ini perlu 
diketahui oleh seluruh anggota PWP agar selalu mendukung 
profesi suami,” tegas Yenni.

Dengan demikian, lanjut Yenni, seluruh anggota 
PWP harus mengedepankan Satu Pertamina serta terus 
menjaga citra Pertamina. “Hal tersebut  akan menjadi energi 
untuk mencapai aspirasi Pertamina sebagai Asian energy 
Champion di tahun 2025,” pungkas Yeni Andayani.

Perayaan HUT  PWP diisi dengan berbagai acara, seperti 
pemotongan tumpeng, penyerahan bantuan dana bakti 
sosial dari PKBL Pertamina, penyerahan bantuan pendidikan 
untuk dari CSR, tali kasih bagi pekarya di lingkungan PWP 
serta hiburan yang diisi bintang tamu Dewi Gita.•kuntoro

Kelompok peserta yang mengikuti per lombaan terdiri 
dari gabungan para istri pekerja berbagai fungsi. “Kalah dan 
menang dalam pertandingan adalah hal yang biasa, yang 
terpenting adalah semua peserta telah bertanding dengan 
sportifitas yang tinggi, dan hal tersebut adalah kemenangan 
bagi kita semua,” pungkas Vitri yang juga secara resmi 
menutup kegiatan POR.•ru iii

apresiasi kepada PEP Papua Field karena telah menyeleng-
garakan pelatihan penggunaan APAR.

Selain kegiatan pelatihan APAR, PWP Papua Field juga 
menggelar lomba senam, bakti sosial ke panti asuhan, dan 
acara puncak ramah tamah dengan pekerja PEP Papua 
Field.•andi njo
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Pertamina laporkan kesiapan hadapi Ramadhan dan lebaran 
kepada komisi VIII dPR
jakarta – Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto (kiri) , Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang 
(kedua kiri), SVP Non Fuel Marketing Taryono (kanan) dan VP Fuel Retail Muhammad Iskandar (kedua kanan) 
menghadiri Rapat Dengar Pendapat di Komisi VII DPR MPR, Gedung Nusantara, Jakarta  pada Selasa 
(16/6). Dalam rapat ini Pertamina menjelaskan mengenai  kesiapannya  dalam menghadapi puasa dan Idul 
Fitri 1436H tahun ini.•priyo

Sambut Ramadhan 1436 H, PHE Gelar Khitanan Massal Gratis
jakarta -  Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1436 H dan liburan sekolah, Badan Dakwah Islam 
(BDI) PT Pertamina Hulu Energi (PHE) bekerja sama dengan CSR PT PHE dan HR & GA meyelenggarakan kegiatan 
Khitanan Massal Gratis untuk anak-anak outsourcing dan anak-anak yang kurang mampu di lingkungan kantor 
PHE Tower, sebanyak 104 anak berhasil dikhitan oleh tim Rumah Sakit Pertamina Jaya (RSPJ), di Gedung PHE 
Tower lantai 2 Multifunction Room Jakarta Selatan, Minggu (14/6). Dalam kesempatan ini President Director PHE, R. 
Gunung Sardjono Hadi dan Director Financial & Business Support  PHE, Yayok T. Wisanggo hadir untuk membuka 
dan menyaksikan acara khitanan massal tersebut.•iwan/phe
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Tim Basket Pertamina Raih dua Gelar pada Turnamen PetroBasketball 
Community Cup 2015
jakarta - Gabungan BAPOR Basket Oil & Gas Company bekerja sama mengadakan Tournament PetroBasketball 
Community Cup 2015  pada 30-31 Mei  & 6,7,13 Juni 2015, di Caugar Arena Tebet. BAPOR Basket Pertamina ditunjuk 
sebagai penyelenggaranya. Tournament tersebut diikuti oleh delapan tim, yaitu PT. Pertamina (Persero), PHE ONWJ, PHE 
WMO, VICO Indonesia, SKK Migas, Conoco Philips, CNOOC dan Star Energy. Pada turnamen ini, tim PHE WMO sebagai 
menjadi juara 2 dan PT. Pertamina (Persero) sebagai juara 3, sedangkan juara 1  diraih tim bola basket VICO Indonesia. 
Melihat antusiasme yang tinggi dari pekerja oil & gas company terhadap event ini dan juga apresiasi yang tinggi dari SKK 
Migas, maka untuk kedepannya event ini akan dilaksanakan rutin dimana Tim yang Juara 1 (satu) akan bertindak sebagai host.
Bagi Tim Pertamina, event ini sangat bermanfaat untuk mengetahui kekuatan tim dan juga persiapan untuk event yang 
lebih besar berikutnya, seperti Porseni BUMN.•bapor pertamina
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Roadshow Corporate Sales Garuda di RU V Balikpapan
balikpapan - Sebagai sarana memberikan sosialisasi dan feedback layanan produk Garuda Indonesia ke 
Pertamina, diselenggarakan Roadshow Corporate Sales Garuda di Kantor Refinery Unit V (RU V) Balikpapan. 
Kegiatan yang digelar di unit-unit operasi Pertamina tersebut merupakan hasil kerja sama antara fungsi HR 
PErtamina dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Acara yang dibuka oleh Susapto Yuwono selaku 
Manager HR RU V dan Manager HR MOR VI Muchtar tersebut dihadiri oleh manajemen serta pekerja RU V dan 
Marketing Operation Region VI (MOR VI) Balikpapan.  Sesi sosialisasi juga dihadiri oleh GM Garuda Indonesia 
cabang Balikpapan, Joseph Adrian Saul bersama-sama dengan Alfian Mukhlis selaku Sales and Service Manager 
Branch Office Garuda Cabang Balikpapan. Dalam kesempatan tersebut, Alfian Mukhlis menjelaskan benefit-
benefit yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja dengan adanya Corporate Sales Garuda. Susapto berharap  kerja 
sama antara kedua pihak tetap terjaga dengan baik serta saling meningkatkan layanan.• keishkara hp
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Sosialisasi DMIP di Lingkungan Corporate Secretary
jakarta –  Fungsi Corporate Secretary menyelenggarakan pelatihan sosialisasi DMIP (Document Management Improvement 
Program), yang merupakan kelanjutan dari Bulan  Arsip. Sosialisasi diikuti para leader, pekerja, sekretaris dan tenaga 
administrasi. Pelatihan berlangsung di Lantai M Gedung Utama, Jumat (5/6). Tujuan yang ingin dicapai, kata Niken Kastubamani 
dari CSS, adalah agar seluruh pekerja  sadar dengan budaya peduli  arsip, karena arsip merupakan  aset perusahaan. “Kami 
mendorong seluruh pekerja untuk aware terhadap dokumen-dokumen yang sudah diciptakan,” kata Niken.  Pelatihan diakhiri 
dengan game berkaitan arsip.•urip
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PEP Sangasanga Field Raih Kukar CSR Award 2015
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surabaya - Pertamina 
adalah penyedia bahan bakar 
minyak untuk penunjang ke-
giatan operasional kendaraan 
dan peralatan Alusita kepada 
Tentara Nasional Indonesia.

Dalam kurun waktu yang 
ditentukan, setiap Triwulan 
diadakan Penel i t ian dan 
Pencocokan/Coklit antar TNI & 
Pertamina. Pada kesempatan 
ini, PT Pertamina Training 
& Consulting (PTC) sebagai 
salah satu anak perusahaan 

tenggarong – Perta-
mina EP  (PEP) Sanga-
sanga Field menda patkan 
penghargaan di Bi dang CSR 
melalui Program Unggulan 
Pengembangan Usaha 
Per ikanan KUB Karang 
Taruna  Sar i j aya .  Pada 
ma lam Penganugerahan 
Kutai Kertanegara (Kukar)
CSR Award 2015 yang 
dilaksanakan pada 7 Juni 
2015 di Pendopo Odah Etam 
Tenggarong, Bupati Kutai 
Kartanegara Rita Widyasari 
menyerahkan penghargaan 
CSR Inovatif kepada Sanga-
sanga Field Manager Hanief 
Jauhar i .  Kategor i  CSR 
Inovatif tersebut diberikan 
kepada  p rog ram CSR 
peru sahaan yang memiliki 
kebaruan dan inovasi yang 
dapat mengubah secara efi-
sien dan efektif daya sosial 
masyarakat. 

Kukar CSR Award 2015 
adalah penghargaan yang 
baru pertama kali digelar di 
Kabupaten Kutai Kartanegara 
untuk mengapresiasi peru-

Persiapan Tahap finishing 
Proyek PlTP Unit 5 
kamojang – Beberapa pekerja beraktiftas 
membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga 
Panas Bumi (PLTP) unit 5 dengan kapasitas 
35MW milik PT Pertamina Geothermal Energy 
area Kamojang, pada (30/5). Proyek tersebut 
ditargetkan selesai pada pertengahan bulan 
Juni 2015, nantinya akan menyuplai uap untuk 
pasokan listrik PT. Perusahaan Listrik Negara 
(PLN).•adityo

sah aan-perusahaan yang 
telah melakukan program-
pro gram CSR di wilayahnya. 
Kategori jenis perusahaan 
yang termasuk antara lain 
per tambangan, migas, dan 
perkebunan.

P ro g r a m  U n g g u l a n 
Pe  ngembangan Usaha 
Perikanan KUB Karang Taruna 
Sarijaya merupakan program 
pemberdayaan masyarakat 
yang berjalan sejak 2011. 
Berawal dari inisiatif para 
pemuda Ka rang Taruna 
untuk me ngembangkan 
usaha perikanan, mengingat 
po tensi sungai yang besar 
d i  Sangasanga dengan 
harapan agar ketika masa 
tambang usai, masyarakat 
dapat melewati masa krisis 
dengan mendirikan usaha 
mandiri. Selama 5 tahun 
terakhir, dengan di ir ingi 
pembinaan berupa pelatihan-
pelatihan dan bantuan alat/
mesin dari perusahaan, 
KUB Karang Taruna eksis 
menjadi produsen ikan nila 
di Sangasanga. Dengan 

bantuan mesin pembuat 
pakan ikan dari perusahaan 
pada tahun 2013, biaya 
produksi yang sebelumnya 
mencapai Rp 1.500.000,- 
per bulan, kini KUB mampu 
menekan biaya sampai 20% 
dengan memproduksi pakan 
ikan sendiri. Selain itu, kini 
KUB juga telah menjadi 
produsen pakan ikan di 
Ke camatan Sangasanga. 
Hasi l  produksinya t idak 
hanya digunakan di dalam 
kelompok saja, tetapi juga 
dijual ke luar untuk petani-
petani keramba lainnya.

Penganugerahan Kukar 
CSR Award 2015 merupakan 
salah satu bagian dari Rang-

kaian Acara Erau Expo 
atau Festival Erau sebagai 
bentuk peringatan tradisi 
dan budaya khas Kutai Kar-
ta negara setiap tahun. Pada 
Erau Expo 2015 ini, PEP 
Sangasanga Field meng-
ajak mitra binaan untuk ber-
partisipasi dengan membuka 
booth pameran yang menjual 
produk-produk UKM, di an-
taranya KUB Jaya Lestari  
dan KUB Karang Taruna. 

Dalam kesempatan ter-
sebut KUB Karang Taruna 
juga melakukan sesi sharing 
knowledge budidaya ke-
ramba air tawar pada talk-
show yang digelar di booth 
SKK Migas.•pep sangasanga

Fo
to

 : 
A

D
IT

Y
O

PTC dukung kegiatan Pertamina dan TnI
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Pertamina dipercaya menye-
lenggarakan kegiatan ter-
sebut. Meeting kajian TW 
1/2015 ini dilaksanakan di 
Hotel JW. Marriot Lantai III Ball 
Room A-C,  Surabaya pada 
tanggal 25 – 26 Mei 2015.

Meeting tersebut diikuti 
oleh 50 peserta  yang berasal 
dari Pertamina, TNI dan 
Kementerian Pertahanan Re-
publik Indonesia. 

Kegiatan Pencocokan dan 
Penelitian antara Pertamina 

dengan TNI dan Kementerian 
Pertahanan berjalan lancar 
dan sesuai dengan rencana 

dan jadwal yang telah di-
susun.•ptc 
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anak perusahaan

PT Tugu Pratama Indonesia Raih 
Insurance Award 2015
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Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank, Otoritas Jasa Keuangan 
Firdaus Djaelani  menyerahkan penghargaan untuk TPI yang diterima oleh Direktur 
Pemasaran TPI Sigit Suciptoyono. 
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jakarta - PT Tugu Pratama 
Indonesia (TPI) terus mencatat 
prestasi dalam kiprahnya 
sebagai perusahaan asuransi 
di Indonesia. Dengan penga-
laman selama lebih dari 33 
tahun, TPI membuktikan diri 
memiliki kinerja yang pro-
fesional dan prestasi yang 
membanggakan.

Penghargaan terbaru 
yang diterima TPI diberikan 
kepada Sigit Suciptoyono 
selaku Direktur Pemasaran 
TPI yang diserahkan oleh 
Kepala Eksekutif Pengawas 
Industri Keuangan Non Bank, 
Otoritas Jasa Keuangan 
Firdaus Djaelani, di Hotel 
Le Meridien Jakarta, Selasa 

Reformasi Birokrasi 
wujudkan Pembangunan 
kualitas SdM

Fo
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(9/6). 
Pemberian penghargaan 

yang merupakan penye-
lenggaraan Insurance Award 
2015 yang diadakan sejak 
tahun 2007 ini menobatkan 
TPI sebagai “Best General 
Insurance 2015 dengan Ekui-
tas Rp1,5 triliun Ke Atas” 
yang berdampingan dengan 
dua peru sahaan asuransi 
lainnya.

Kepercayaan dari sejum-
lah pihak kepada TPI untuk 
memberikan penghargaan 
bukan tanpa sebab karena 
dapat dilihat dari catatan 
kinerja keuangan selama 
tahun 2014. Pada tahun itu, 
aset TPI naik sebesar Rp7,49 

triliun atau mencapai 17,23% 
dibandingkan periode se-

be  lumnya sebesar Rp6,39 
triliun.•tpi

PEP Asset 2 Kembali Tajak Struktur Potensial

jakarta – Reformasi birokrasi dinilai menjadi 
salah satu kunci utama bagi pemerintah untuk 
meningkatkan kepercayaan investor dan men-
dorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam siaran pers yang diadakan pada 
Jumat, 15 Mei 2015 bersama Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN 
RB) di Jakarta, Direktur Utama Pertamina 
Training & Consulting (PTC) Tengku Badarsyah 
mengatakan, reformasi birokrasi bisa diwujudkan 
melalui pem bangunan kualitas SDM, termasuk 
revolusi mental dan Nawacita yang dicanangkan 
Presiden Jokowi.

“Revolusi mental dan Nawacita untuk me-
wu judkan birokrasi berkelas global yang efisien 
dan melayani rakyat menjadi perhatian utama 
ma syarakat internasional, termasuk investor,” 
katanya.

Sebagai institusi pengembangan SDM, tutur 
Badarsyah, PTC mendukung upaya pemerintah 
melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dalam 
mentransformasi birokrasi menjadi berkelas 
global.

Badarsyah mengatakan untuk mempercepat 
transformasi tersebut, PTC mendukung forum 
“Kerja Sama Internasional dalam Pembangunan 
SDM Profesional” yang digelar pada Juni 2015. 
Forum itu juga didukung oleh lembaga donor, 
Ikatan SDM Profesional (ISPI), praktisi SDM 
dan konsultan. Pihaknya telah menyampaikan 
rencana penyelenggaraan forum itu kepada 
Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi, pada Kamis 
(13/5).

Sementara Direktur Marketing PTC Unggul 
Putranto mengatakan, forum itu akan dihadiri 
oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi 
sekaligus sebagai pembicara utama, pakar SDM 
Ivan Taufiza, perwakilan dari lembaga donor, dan 
konsultan SDM.

Menurut Harlan Sumarsono, anggota Tim 
Ahli Menpan dan RB  mengatakan, SDM adalah 
masalah terbesar bangsa saat ini, khususnya di 
bidang industri, pendidikan dan kesehatan. 

Mengingat kompleksitas masalah, ujar Harlan, 
banyak yang bertanya dari mana mengawali 
pembangunan SDM Indonesia. Dia mengatakan 
aparatur negara menjadi titik perhatian sebab 
dari situlah berawal seluruh kebijakan strategis 
pembangunan SDM secara keseluruhan. 

 “Dengan kata lain, jika kualitas SDM apa-
ratur baik, maka baik kualitas kebijakan yang 
di keluarkan tentu akan baik pula,” ujar Harlan.•ptc

prabumulih - PT Perta-
mina EP (PEP) Asset 2 kem-
bali melakukan penajakan 
sumur-sumur existing yang 
potensial dan punya prospek 
besar untuk menghasilkan 
ca dangan hidrokardon. Upa-
ya ini diharapkan bisa mem-
pertahankan PEP Asset 2 
sebagai  sa lah satu pe-
nyumbang migas terbesar di 
PT Pertamina EP. Walaupun, 
pada tahun ini adalah tahun 
perjuangan yang berat bagi 
kalangan industri migas untuk 
meningkatkan produksi di 
tengah kondisi harga minyak 
yang belum ‘realistis’.

Untuk itu, Asset 2 Ge-
neral Manager yang diwakili 
o leh Irwan Zuhri ,  Kamis 
(11/6) menyemangati ja-
jarannya untuk tegar dalam 
melaksanakan setiap pe-
kerjaan. “Kondisi harga minyak 
dunia memang belum stabil. 
Namun PEP harus tetap 
tegar dan terus berjuang 
keras sambil berdoa untuk 
mendapatkan hidrokarbon 
yang diharapkan. Salah sa-
tunya, dengan sosialisasi 
dan selamatan sumur migas 
PMB P-12 TW yang berada 
di Kelurahan Anak Petai, 
Prabumulih Utara,”ujarnya.

Harapan yang sama 
dilontarkan Asisten II Prabu-
mulih H.T. Kosim Cik Ming. 
Dalam pesannya, Kosim 
meng harapkan masyarakat 
Prabumulih khususnya yang 

tinggal di Kelurahan Anak Petai 
agar bersatu mendukung dan 
menjaga aset negara ini yang 
sedang melakukan aktivitas 
pemboran. 

“Mari kita dukung penuh 
PT Pertamina EP Asset 2 
dalam melakukan pemboran 
di wilayah ini. Keberhasilan 
pemboran ini tentunya akan 
bermuara pada kemajuan dan 
kesejahteraan satu daerah, 
termasuk warga Anak Petai, 
Kecamatan Prabumulih Utara, 
diantaranya beragam bantuan 
CSR yang telah digulirkan di 
Kota Prabumulih,” pesannya. 

Seperti diketahui PMB 
P-12 Twin telah dibor secara 
vertikal, menggunakan rig 
PDSI  N80B1/27 h ingga 
kedalaman akhir 2850 MMD. 
Dengan target utama formasi 
TAF GRM (PB24B, PB25A). 
Pengeboran sumur ini meru-
pakan pengembangan dari 
struktur PMB guna me nam bah 
titik serap migas dengan target 
hidrokarbon pada lapisan 
PB25A pada subsurface PMB 
P-12TW yang terletak 200 
meter sebelah barat sumur 
PBM-26.

Masih dalam acara yang 
sa ma, dilakukan juga pena-
jak an sumur OGN A-10/41, 
di Desa Tanjung Bulan, Keca-
matan Rambang Kuang, Ogan 
Ilir. 

Syamsul Hadi, Prabu mulih 
Production Ope ra tion Assistant 
Manager mengharapkan 

dukungan pe nuh pemerintah, 
pe rangkat desa dan masya-
rakat setempat dalam menyuk-
seskan pengeboran ini. 

Keberhasilan pemboran 
sumur OGN sebelumnya, 
men  jadi referensi bagi mana-
jemen Prabumul ih F ie ld 
untuk mengangkat kembali 
h idrokarbon yang masih 
tersimpan. Aditya Wicaksono 
dari Asset 2 G&G menjelaskan 
OGN-A10/41 adalah sumur 
ke-41 yang ditajak di daerah 

Ogan dan merupakan sumur 
pertama yang dibor tahun ini. 

Pemboran ini mengacu 
pada keberhasilan OGN 40 
dan akan satu permukaan 
dengan OGN 21, 38 dan 
OGN 39. Sumur OGN A 
10/4 akan ditajak sampai 
keda l aman  akh i r  1550 
meter di bawah permukaan 
dengan target lapisan batu 
pasir yang diharapkan akan 
menghasilkan minyak yang 
cukup potensial.•pep asset 2
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Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak - Korporat
AKSI PTKAM

Bagi pekerja yang memiliki pengetahuan,  pengalaman & informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak dapat menyerahkannya dalam bentuk  tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.

Forum PTKAM ISC: 
Pembahasan langsung ke akar Permasalahan

Dalam rangka sinkronisasi antara rencana kerja tim Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak 
(PTKAM) dan masing-masing fungsi di Pertamina yang erat hubungannya dengan masalah 
losses, maka telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan fungsi yang ada di Unit Pengolahan, 
Perkapalan, serta Pemasaran yang terkait distribusi crude, intermediate dan produk BBM. 

Rapat yang diselenggarakan pada 3 – 4 Juni 2015 ini merupakan bagian dari tahap I 
(pertama) dan tahap II (kedua) program kerja tim PTKAM, yakni dalam kegiatan mengidentifikasi 
root cause dan readiness yang dilakukan agar seluruh stakeholder terkait mendukung kegiatan 
pembenahan tata kelola arus minyak, sekaligus dapat diketahui penyebab utama terjadinya 
losses di Perusahaan. 

Dalam kegiatan sebelumnya, PTKAM bersama Tim Reformasi Losses berkunjung 
ke Terminal Tanjung Uban untuk melakukan dialog dengan pelaksana tugas loading dan 
discharging, (lihat : Energia Weekly, No.22 / 1 Juni 2015, hal 3). Kali ini, selama dua hari, 

kegiatan koordinasi ini dilakukan dalam rangka (1) evaluasi hasil monitoring dan tindak 
lanjut program/inisiatif penanganan supply loss hasil & komitmen workshop supply loss Dit. 
Pengolahan;(2) Evaluasi program kerja Tim PTKAM; (3) Knowledge sharing antar tim losses 
unit dalam upaya mengatasi permasalahan supply loss.

Kegiatan rakor dalam kedua hari tersebut sangat padat antara lain yaitu evaluasi realisasi 
supply loss terkini untuk level Direktorat dan Korporat disusul dengan evaluasi inisiatif serta 
success story dari para penggiat pengendalian losses di Unit Operasi dan Direktorat.

Dengan koordinasi ini memperlihatkan bahwa pengendalian losses, sesuai dengan arahan 
Direktur SDM & Umum Dwi W. Daryoto,  merupakan kepentingan dari seluruh Direksi dan 
Direktorat, tidak hanya direktorat yang terkait saja. Keterlibatan Direksi juga menjadi tolok ukur 
bukti keteladanan dari jajaran manajerial untuk keberhasilan program pengendalian Losses 
serah terima minyak ini.

Pada akhirnya, diharapkan dengan terlaksananya rapat koordinasi supply loss, didapat 
beberapa pembelajaran di setiap masing-masing insan pekerja baik di unit operasi/kantor pusat  
seperti tujuan yang diinginkan  yaitu meningkatnya kesadaran dan keterlibatan Pekerja akan 
kegiatan minimalisasi supply losses di seluruh kegiatan serah terima minyak di Perusahaan 
serta program serupa dalam kegiatan minimalisasi losses kegiatan serah terima minyak dapat 
dijalankan secara berkesinambungan di Perusahaan.

We Need You! Pekerja Bersatu, Minimalisasi Losses Tidak Terganggu!
Pertamina Jaya! Jaya!•ptkam

Dengan maraknya modus pencurian minyak yang ada pada saat distribusi arus minyak di 
Perusahaan, maka tim PTKAM perlu melakukan inisiasi yang dianggap mampu mengurangi 
praktik dan pada akhirnya menekan losses yang ada di Perusahaan. Banyak kasus 
terjadi dimana modus pencurian terjadi dengan cara membuat saluran-saluran yang tidak 
tergambar dalam peta teknis kapal. Modus seperti “pipa kondom”, pengisian free water dan 
“membocorkan” muatan lewat tempat tempat yang semestinya adalah modus yang biasa 
dilakukan oleh pencuri pada serah terima minyak.

Menyikapi hal tersebut PTKAM di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran melakukan join 
inisiatif dengan melakukan kegiatan witness tahap I (lihat : Energia Weekly, No.22 / 1 Juni 2015, 
hal 3) dan tahap II pada 3 – 9 Juni 2015 lalu. Witness kegiatan dilakukan untuk dua vessel 
pada saat berada di loading port RU II Dumai dan Discharging Port TBBM Siak.

    

Sambutan Direktur SDM & Umum (kiri-atas); Suasan Rapat Koordinasi yang terdiri dari Pekerja di Unit –Unit Operasi 
Pertamina (kanan-atas); Manager CBIDO selaku host dan melaporkan kondisi losses Korporat (kanan-bawah); Project 
Coordinator PTKAM dalam memberikan arahan terkait upaya pengurangan losses (kiri-bawah)

lipat Gandakan jumlah Segel untuk losses yang Membandel
Dalam uji coba kegiatan witness ikut berlayar dengan kapal MT.”O” (DWT 18.520 MT) dari 

terminal RU-II Dumai ke terminal BBM Belawan (15-19/5/15), tim witness bekerjasama dengan 
surveyor dan loading master di terminal minyak RU-II Dumai, telah memasang 87 segel di 
seluruh bagian-bagian kapal “O” yang tidak berhubungan dengan aktivitas saluran minyak. 
Kalau selama ini, dalam voyage sebelumnya bagian-bagian yang disegel di kapal hanya  46 
segel saja, maka untuk uji coba kegiatan “witness ikut berlayar” Dumai ke Belawan tersebut 
segelnya diperbanyak  dari yang “diberlakukan sebagaimana biasanya saja”.

Sepanjang keran (valve) minyak atau manhole yang ada di dek atau di kamar pompa 
atau di kamar mesin tidak digunakan selama kapal berlayar (untuk memompa air got atau 
transfer air tawar), maka bagian tersebut akan disegel. Meski kebijakan ini mungkin dianggap 
aneh oleh “orang kapal” atau dianggap terlalu belebih-lebihan, ternyata dampak dari terapi 
melipatgandakan segel di atas kapal ini luar biasa.

Witness kegiatan tersebut adalah Salah satu inisiasi yang dilakukan dalam kegiatan witness 
tersebut adalah pemasangan segel hingga dua kali lipat untuk vessel yang di witness. Berikut 
adalah perbedaan pemasangan segel dengan jumlah losses yang terjadi sebelum dan sesudah 
witness, nama kapal sengaja diberi inisial untuk melindungi Kapal yang bersangkutan.

 MT.”O” yang selama kurun waktu 2014 (dalam daftar PTKAM) adalah salah satu kapal 
sebagai penyumbang losses tingggi, dengan diberlakukannya terapi melipatgandakan segel 
dalam perlayaran losses yang tinggi dapat dicegah.

Ini baru satu langkah inisiasi, masih banyak yang dapat dilakukan namun kita masih perlu 
dukungan seluruh insan Pertamina. Pekerja Bersatu, Minimalisasi Losses Tidak Terganggu!

  PTKAM Berkarya! Pertamina Jaya!•ptkam

Sebelum 
(Jumlah)

Sesudah 
(Jumlah)

Sebelum (%) Sesudah (%)

1 MT."O" 46 87 3.25 0.05 98.5%
2 OB. "P 2" 45 49 2.39 0.09 96.2%
3 SPOB. "WK 2" 31 68 1.54 0.02 98.7%

No. Nama Kapal
Proses Penyegelan Presentase Losses

Pengurangan 
Losses (%)
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Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak - Korporat
AKSI PTKAM

Main engine merupakan peralatan yang paling vital pada 
kapal. Tanpa main engine, kapal hanyalah sebuah floating 
storage yang diam pada suatu area atau seperti barge yang 
memerlukan tugboat untuk bergerak. Berbeda dengan peralatan 
lain pada kapal (seperti generator-set atau pompa cargo) yang 
biasanya memiliki satu buah peralatan cadangan untuk standby, 
main engine umumnya hanya berjumlah satu unit, kecuali apabila 
ada tujuan khusus pembuatan kapal tersebut. Disamping 
harga main engine yang kurang lebih seharga 6-8 % dari harga 
kapal itu sendiri, penambahan main engine pada kapal akan 
menambah berat serta mengurangi kapasitas ruang (space), 
sehingga ruang muatan yang mampu dibawa oleh kapal tersebut 
akan berkurang pula.

Oleh sebab i tu, 
penting bagi pe mi lik 
kapal untuk me mas-
t i kan  bahwa main 
eng ine  yang d i  gu-
na kan memil ik i  ke-
handalan yang tinggi, 
se hingga kapal dapat 
di operasikan tanpa ada 
permasalahan pada main engine.

Untuk memastikan main engine tetap andal dapat dilakukan 
dengan melakukan perawatan rutin.  Hal yang tidak kalah 
penting yaitu saat pemilihan main engine serta mengujinya 
ketika proses pembangunan kapal baru sedang berlangsung.

Pertamina, sebagai salah satu pemilik tanker terbesar di 
Indonesia dengan kepemilikan 65 unit kapal milik,  saat ini 
sedang membangun 12 unit kapal baru di beberapa galangan 

Shop Test Main Engine Kapal Tanker Pertamina untuk Pemenuhan Kualifikasi
baik dalam negeri maupun luar negeri. Sama seperti pemilik kapal 
lainnya, Pertamina wajib memastikan main engine yang akan 
digunakan pada kapal-kapal baru tersebut memiliki kehandalan 
yang tinggi serta dapat digunakan hingga seumur kapal (>20 tahun).

Salah satu hal yang wajib dilakukan untuk memastikan 
kehandalan serta performa main engine adalah dengan melakukan 
Factory Acceptance Test (FAT) atau biasa juga disebut shop test. 
Shop test ini umumnya dilaksanakan di factory di tempat dimana 
main engine ini diproduksi.

Berlangsung di Toyoda works 
- Akasaka Diesel Limited Factory, 
Shizuoka, Jepang pada hari 
Selasa (21/4/2015) dilaksanakan 
shop test untuk main engine. 
Main Engine tersebut nantinya 
akan digunakan untuk kapal 
ukuran General Purpose (17.500 
ton) yang sedang dibangun di 
PT Multi Ocean Shipyard (PT MOS) – Karimun, Batam dengan hull 
no. 7009. Acara ini dihadiri oleh Erwin Paulian Sihombing (selaku 
Pertamina Representative) serta dua orang perwakilan dari pihak 
galangan PT MOS.

Tipe engine yang akan 
d i lakukan u j i  shop test 
adalah Akasaka engine 
tipe 6UEC37LS-II dengan 

maximum power sebesar 4440 kW. Kegiatan shop test ini 
diawali dengan briefing terkait jadwal kegiatan shop test serta 
beberapa hal teknis yang harus diperhatikan selama shop test 
berlangsung. 

Shop test diawali dengan 
pelaksanaan tes beban 25%, 
50%, 75%, 85% (normal output), 
100% (maximum output), serta 
110% (overspeed). Bersamaan 
dengan pelaksanaan proses 
pembebanan 85% dan 100%, 
dilakukan pengambilan jumlah berat bahan bakar yang digunakan 
selama 1 (satu) menit. Hasil ini nantinya akan dijadikan dasar 
untuk perhitungan Specific Fuel Oil Consumption (SFOC) main 
engine tersebut. Hasil perhitungan SFOC tersebut dibandingkan 
dengan SFOC sesuai kontrak yang telah disepakati antara pihak 
Pertamina dan galangan (tidak boleh melebihi SFOC sesuai 

kontrak).
Setelah pelaksanaan tes 

pembebanan, dilanjutkan 
tes governor, tes reversing 
(astern), tes remote control, 
serta tes protective device.

Tes protective device 
terdiri dari 3 (tiga) tes utama, 
yaitu tes starting interlock, 
tes emergency stop, dan 
tes alarm, dimana ketiganya 

diperlukan untuk memastikan tingkat keamanan main engine 
demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.•shipping

Gambar 3. Jadwal Kegiatan selama Shop 
Test untuk Main Engine kapal tanker 
Pertamina  GP Avtur 17,500 LTDW Hull 
No. 7009
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Rig PDSI yang beroperasi di Wilayah Kerja VICO, Kalimantan Timur.

jakarta – Pada 13 Juni 2015, Pertamina Drilling Services 
Indonesia (PDSI) berusia 7 tahun. Meski baru seusia anak 
kelas dua sekolah dasar (SD), namun galibnya dunia 
usaha persaingan dan tantangan tak kenal usia. “Dalam 
dunia bisnis sarat persaingan, biarpun anak usia SD harus 
berkompetisi dengan pemain yang lebih besar, bahkan 
bisa seusia mahasiswa, atau malah orang dewasa,” ucap 
Direktur Utama PDSI Lelin Eprianto di ruang kerjanya (10/6).

Di tengah turbulensi dan dinamika pasar yang hyper 
competitive, menurut Lelin manajemen harus mengubah 
pola pikir dan gaya bermain sumber daya manusia (SDM) 
PDSI, dari mental birokrat menjadi pekerja usaha jasa, 
supaya cerdas dalam menangkap setiap ceruk peluang 
pasar yang ada, baik di lingkungan Pertamina maupun di 
perusahaan lain. “Kita tahu cikal bakal PDSI kan Fungsi Bor 
Pertamina, sehingga budaya kerja yang berkembang ketika 
itu adalah sosok operasi yang pekerjaannya melakukan 
pengeboran, saja. Mereka tidak didorong menjadi pekerja 
bidang jasa pengeboran yang tidak hanya harus melayani, 
tapi juga harus kreatif dalam menciptakan produk jasa 
agar dapat masuk dan mengisi ceruk pasar,” papar Lelin 
menjelaskan bagaimana seharusnya gaya dan laku pekerja 
bidang jasa.

Dalam kondisi transformasi perilaku, 
itu PDSI tetap mampu tumbuh dengan 
baik, meski permasalahan operasional 
lainnya kerap muncul sebagai kendala 
yang harus dihadapi. Rekam jejak 
PDSI pada 2014 patut diapresiasi. 
Lihat saja kinerja keuangannya tahun 

lalu yang lebih baik dibandingkan raihan 2013. Laba bersih 
pada 2014 mencapai US$ 46,1 juta, atau meningkat 22,5 
persen dibanding laba bersih 2013 sebesar US$ 37,96 juta.

Potensi laba yang dipetik PDSI pada 2014 sebenarnya 
bisa lebih tinggi. Namun, karena badai krisis harga minyak 
mentah dunia yang anjlok hingga sekitar US $ 50-an 
sejak medio 2014 mengakibatkan pelanggan mengurangi 
operasi pengeboran. Kondisi ini merupakan hal terberat 
bagi upaya kesinambungan optimalisasi revenue PDSI 
di 2014. Contohnya, Pertamina EP (PEP) sebagai pasar 
utama PDSI melakukan evaluasi dan rekalkulasi terhadapat 
kegiatan usahanya, serta mengurangi aktivitas pengeboran 
dengan angka yang signifikan. “Lalu kami mulai berpikir apa 
yang bisa dilakukan untuk mengganti potensi pendapatan 
yang hilang itu,” ujar Lelin. Setelah diinventarisasi, ternyata 
di dalam aset PDSI ada beberapa peralatan yang belum 
terutilisasi optimal. Lelin mencontohkan, misalnya pompa. 
Sebenarnya cukup tiga tetapi faktanya ada empat, sehingga 
satu unit bisa ditawarkan untuk jasa pemompaan. “Kita 
tidak melakukan investasi pompa tetapi mengoptimalkan 
yang ada, atau istilahnya sell-up, jual lebih,” imbuh Lelin 
mengungkap strategi.

Lebih lanjut, Lelin menambahkan PDSI juga mulai 
masuk ke dalam bisnis baru yaitu directional drilling, kerap 
disebut sebagai pengeboran dengan lubang miring atau 
tidak vertikal.  “Kami mengikuti tender dan alhamdulilah 
menang untuk mengerjakan 9 sumur directional drilling,” kata 
Lelin menyiratkan rasa syukurnya. PDSI memang memiliki 
peralatannya, tetapi tidak teroptimalisasi bahkan saat itu 
dalam keadaan rusak. Untuk mengatasi hal tersebut, PDSI 

menggandeng mitra guna mengerjakan 2 sumur pertama, 
sekaligus memberi kesempatan pada PDSI memperbaiki 
peralatan directional drilling. Selanjutnya 7 sumur sisa 
dikerjakan sendiri oleh PDSI.

 Di samping itu, PDSI juga selalu berupaya agar tidak 
bergantung pada pasar PEP, semata. Dalam perspektif 
tersebut maka calon konsumen dan pelanggan non 
PEP, bahkan pasar di luar Pertamina pun terus digarap, 
misalnya Mobil Cepu Limited (MCL) yang beroperasi di 
Blok Cepu (Jawa Tengah-Jawa Timur) dan Vico Indonesia 
di Kalimantan Timur. “Upaya ini pun mampu mendongkrak 
revenue kami,” ungkap Lelin. Langkah lain yang tidak kalah 
penting adalah melakukan renegosiasi dengan PEP agar 
rig-rig yang tidak terpakai karena pengurangan kegiatan, 
diijinkan untuk ditawarkan kepada pihak lain, sehingga 
tetap terutilasai dan bisa menghasilkan laba, menambah 
pundi-pundi PDSI. Dirgahayu PDSI…•dit. hulu 


