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empat penghargaan wOw brand 
untuk pertamina lubricants
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Kesepakatan bisnis yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dan PT Adaro Energy Tbk menjadi milestone bagi pengembangan bisnis ke depan kedua 
belah pihak serta menjadi salah satu upaya kontribusi bagi negara dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Tampak Direktur Pemasaran 
Pertamina Ahmad Bambang dan Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir berjabatan tangan sebagai tanda disepakatinya aliansi 
strategis untuk layanan pasokan dan optimalisasi BBM milik Adaro Energy Group.

Aliansi Strategis Pertamina-Adaro 
untuk Ketahanan Energi Nasional

jakarta – Penan data
nganan Perjanjian Kerja 
sama Strategis tersebut 
dilakukan secara langsung 
oleh Direktur Pemasaran 
Pertamina Ahmad Bambang 

Indonesia, anak perusahaan 
PT Adaro Energy Tbk, yaitu 
kerja sama pemenuhan 
kebu tuhan bahan bakar mi
nyak (BBM) Biosolar untuk 
kegiatan Adaro Energy dan 
afiliasinya. Volume jual beli 
BBM yang disepakati adalah 
sekitar 400.000550.000 KL 
per tahun dengan jangka 
waktu perjanjian hingga 
tahun 2022.

Selanjutnya kerja sama 
Fuel Facilities Agreement 
(FFA) dengan PT Indonesia 
Bulk Terminal (IBT), anak 
peru sahaan yang juga dimiliki 
sepenuhnya oleh PT Adaro 

sejalan dengan upaya 
peningkatan ketahanan 
energi nasional, pt 
pertamina (persero) 
dan pt adaro energy 
tbk menandatangani 
kesepakatan aliansi 
strategis untuk layanan 
pasokan dan optimalisasi 
infrastruktur bbm milik 
adaro energy group.

dengan Presiden Direktur PT 
Adaro Energy Tbk Garibaldi 
Thohir, di Kantor Pusat 
Pertamina, Jumat (11/9). 
Selanjutnya, kontrak kerja 
sama akan berlangsung 
selama 7 tahun terhitung 
sejak 1 November 2015 
hingga 1 Oktober 2022.

Kerja sama di bidang 
infrastruktur, transportasi dan 
pemenuhan kebutuhan BBM 
(Biosolar) ini merupakan 
kali pertama dilaksanakan. 
Dimana kesepakatan itu meli
puti dua hal, pertama, kerja 
sama Fuel Supply Agreement 
(FSA) dengan PT Adaro 

marketUpdate

Race to Iran

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

Energy Tbk. Kerja sama 
ter sebut terkait sewa dan 
pemanfaatan Terminal BBM 
milik IBT di Mekar Putih, 
Pulau Laut, Kota Baru, Kali
mantan Selatan, yang terdiri 
dari storage tank dengan 
kapasitas total sebesar 
60.000 MT dan 2 fasilitas 
jetty dengan total kapasitas 
se besar 1.4 juta KL per 
tahun.

“Kesepakatan ini tentu 
saja merupakan milestone 
pen ting, dimana dua peru
sahaan besar nas ional 

Setelah diembargo lebih dari 20 tahun, sanksi ekonomi 
Iran berpeluang terbuka. Hal ini terjadi paska negaranegara 
5P+1 dan Iran menyepakati Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) pada 14 Juli 2015. Istilah ‘5P+1’ adalah enam 
negara besar dunia, yakni AS, Inggris, Rusia, Perancis, China, 
dan Jerman. Sanksi Iran akan benarbenar dibebaskan bila 
program nuklirnya memenuhi halhal yang telah disepakati, 
dengan verifikasi dari Badan Energi Atom Dunia (International 
Atomic Energy Agency/IAEA). Negara Barat ingin melihat 
keseriusan Iran dalam mengurangi aktivitas nuklirnya, se
belum resmi menghapus sanksi. 

Sebagian besar komunitas ekonomi global menyambut 
kesepakatan tersebut. Potensi pasar domestik dan kan
dungan minyak Iran, dipandang sangat menggiurkan. Pelaku 
bisnis pun mulai berlomba berada di garis depan untuk ‘lari 
memasuki’ Iran saat sanksi resmi diangkat. Namun “race to 
Iran” belum semulus yang diharapkan. Pemerintah Iran harus 
terlebih dulu mempersiapkan berbagai aspek, seperti regulasi, 
arah kebijakan, serta kesiapan lainnya. Berdasarkan kendala
kendala tersebut, iklim bisnis Iran untuk masuknya investasi 
asing diperkirakan baru kondusif  tahun 2016. 

Bagi pemain migas, terbukanya embargo ditanggapi 
pro dan kontra. Pimpinan enam perusahaan minyak raksasa 
dunia memiliki pandangan berbeda dalam peran mereka 
di Iran. Perusahaan migas asal Perancis, Total, optimistis 
untuk berekspansi ke Iran. Sebelum adanya sanksi, Total 
merupakan perusahaan migas terbesar di Iran. Keyakinan 
sama juga diungkapkan oleh ENI, Shell, dan BP, meski mereka 
sepakat untuk menunggu perkembangan embargo terlebih 
dulu. Namun bagi Chevron dan ExxonMobil, langkah ekspansi 
ke Iran perlu sangat berhatihati. Sebagai perusahaan AS, 
kedua korporasi ini sangat terikat oleh aturan pemerintahnya. 
Bahkan, Chevron menegaskan tidak akan masuk ke Iran 
karena sanksi masih berlaku. 

Kebijakan apapun yang dipilih oleh pelaku usaha ter
hadap Iran, tentu sesuai dengan prioritas strategi masing
masing. Sebagai perusahaan global, apakah Pertamina akan 
memanfaatkan kesempatan tersebut dan memasukkan Iran 
dalam radar?•



VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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MENyIAPKAN 
dAtA KINERjA
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pengantar redaksi:
Setiap kali  ada acara pemaparan kinerja perusahaan, atau 

konferensi pers, seringkali dilengkapi dengan  datadata angka, 
statistik dan grafik. Tetapi apakah ada yang berpikir siapa yang 
menyiapkan datadata tersebut? Energia Weekly pun menemui Vp 
new Venture business development (nVbd) ernie d. ginting 
yang bertanggung jawab atas persiapan di balik layar keluarnya 
datadata kinerja perusahaan. Berikut petikannya. 

apa  tugas utama dari fungsi new Venture business de-
velopment? Fungsi NVBD sebelumnya ada di Direktorat PIMR. 
Namun ketika PIMR digabung dengan Direktorat Keuangan, fungsi 
NVBD pun masuk ke Keuangan.

Tugas kami sekarang adalah menghandle corporate 
performance, yaitu mulai dari bagaimana kami  mengusulkan  
kontrak manajemen. Corporate performance management ini ada 
2 lingkup, yaitu performance system dan  performance analysis. 
Performance system adalah penyiapan infrastruktur performance
nya, mulai dari pengusulan item-item kontrak manajemen, 
cascading KPIdan targetnya, dan membangun aplikasinya. Jadi 
kebijakankebijakan KPI itu ada di performance system.

Sementara itu performance analysis adalah memonitor 
progress dari pencapaian targettarget khususnya terkait RKAP 
kita. Kami menganalisis dan membandingkan realisasi KPI 
perusahaan dengan target RKAP, apakah behind  atau ahead dan 
mengungkapkan isuisu kritikalnya. Model monitoring yang disebut 
sebagai MSRKAP (monitoring sasaran RKAP)  kita lakukan setiap 
bulan dengan BOD dan BOC. Itu dari sisi performance analysis.

 jadi fungsi ini hanya sebatas pembuatan kebijakan dan 
evaluasi saja, tidak sampai ke level operasional? Kami masuk 
ke level operasional melalui pengukuran kinerja operasi, artinya 
menentukan pakai ukuran apa saja KPIoperasional. Misalnya 
hulu,kinerja operasionalnya harus pakai ukuran tingkat produksi 
minyak. Targetnya berapa, kita lihat dari target RKAP maupun 
datadata historis.  Lalu kita adakan challenge session, diskusi  
sampai akhirnya disepakati. Itulah model masuk ke operasional.  
Jadi mulai dari membuat kebijakan sampai juga membuat analysis 
dan evaluasi kinerjanya.

apakah juga  banyak bersinggungan dengan fungsi-
fungsi lain? Justru kita bersinergi dengan fungsi sejenis di 
direktorat teknis. KPI itu pasti dimulai dari atas, tepatnya dari 
kontrak manajemen, yaitu antara Pertamina dengan Kementerian 
BUMN selaku wakil pemegang saham. Kami yang  menyiapkan, 
kami yang menentukan apa indikatornya, performance 5 tahun 
terakhir serta alignment dengan RKAP tahun berjalan. Dalam 
menyepakati ukuranukuran serta target high level itu, temanteman 
SPBD Direktorat menjadi thought partner kami. 

Tetapi kemudian targettarget kinerja high level ini harus 
diterjemahkan, diturunkan menjadi KPIKPI operasional yang 
relevan dengan tugas masingmasing Direktorat, mulai KPI level 
direktur, KPI level SVP sampai level manajer.  Sekarang sudah 
jauh sampai dibawah manajer. Nah, ketika cascading itu SPBD 
direktorat berperan. Kita memang tidak  mungkin masuk sampai 
ke sana, tetapi dalam prosesnya disitulah kita bekerjasama dengan 
SPBD.

apa nVbd juga  masuk ke anak perusahaan? Tidak secara 
langsung, karena kami masuk melalui Direktorat teknis dan SJV 
Management. Contohnya Direktorat Hulu. Kinerja Hulu itu ada di 
anak perusahaan. Jadi kita selalu ketemu dulu dengan teman
teman  Hulu. Kita kasih kebijakannya seperti ini, KPI dan indikator 
yang harus masuk  seperti ini. Nah, merekalah yang nanti ke anak 
perusahaan. Tetapi pada saat challenge session kita  ikut masuk 
untuk memastikan apakah kebijakan KPI ini diimplementasikan. 

apakah  nVbd juga mengawal rkap? kalau asumsi 
dalam rkap berubah, misalnya karena harga minyak, 
apa lantas berubah juga rkap-nya?  Kalau parameternya 
eksternal, berarti  sesuatu yang  di luar kontrol. Ada fungsi lain 
yang menanganinya. Ketika kita memonitor sasaransasaran 
RKAP, kita memastikan yang namanya kinerja operasional  stabil 
atau harus meningkat. Karena itulah yang under control kita. 
Kalau yang parameter itu di luar kontrol kita.

Tetapi kalau harga minyak jatuh, kinerja operasional jatuh, 
bisa kebayang jatuhnya dua kali. Kita  itu pertamatama akan lihat 
kinerja operasional dulu. Kalau kinerja operasional aman, baru kita 
lihat kinerja keuangan. Ketika kinerja keuangannya tidak sebagus 
perkiraan, itu berarti ada faktor eksternal. Harga minyakkah, atau 
faktor lain  misalnya biaya atau beban.

Nah, itulah yang sebenarnya kita  analisa untuk memper
siapkan MS RKAP. Kemudian ketika misalnya kurang tercapai 
laba kita, nah, apakah kita mau mengubah asumsi eksternalnya. 
Namun kebijakan itu ada di fungsi lain. Tetapi selama parameter 
itu tidak berubah, maka tetap jadi pegangan.

Jadi cara kita  memonitor adalah melihat dulu kinerja opera
sional, untuk memastikan yang internal ini aman. 

beberapa waktu lalu ada konferensi pers melaporkan 
kinerja keuangan pertamina kuartal ii tahun 2015 ini. itu 
produk dari fungsi nVbd juga? Ya. Kita menyiapkan semua 
materinya karena basisnya dari MS RKAP. Data bisa saja dari 
SPBDnya, dari  temanteman Controller  Keuangan, tetapi kita  
yang akan menyajikannya.  Apakah itu  ke BOD, BOC maupun 
yang lain, termasuk untuk urusan press conference.

apa ada kendala dan bagaimana solusinya? terutama 
masalah data yang berbeda. Kendala yang sering  kita  hadapi  
adalah data. Kita  selalu menampilkan report setiap bulan, ada 
MS RKAP, report pencapaian 5 strategi prioritas Pertamina, 
report inisiatif efisiensi Direktorat dan sebagainya. Kelihatannya 
gampang kalau di atas kertas. Sebenarnya kita itu deal dengan 
beratusratus data  dan berbagai sumber atau worksheet. Saya 
lihat memang kendala yang paling besar ada di data.

Data itu bicara apa saja? Nah, pertama, dari masalah timeline 
data. Kita harapkan data masuk tanggal sekian, ternyata meleset. 
Kedua, akurasi data. Apa yang dilaporkan dan kemudian kita 
hitung lagi, ternyata berbeda. Yang ketiga, masih ada perbedaan 
data yang diakui oleh operasi dan Keuangan.

lalu solusinya apa kalau terjadi hal seperti itu? 
Biasanya kita selalu pakai data yang diakui Keuangan.  Karena 
bagaimanapun juga kita punya prinsip, One Single Source. 
Misalnya SAP. Ya sudah, pastikan saja SAP. Kalaupun ada 
angkaangka di luar itu, karena ada  juga yang manual, itu hanya 
sebagai cross check saja. Kita sepenuhnya akan gunakan  one 
single source itu.

apa harapan ke depannya? Harapannya, karena kita 
setiap hari memonitor kinerja  perusahaan, maka  kinerja 
operasional kita harus tetap dijaga. Seperti production level kita, 
penjualan kita, stock kita, halhal yang  berada dibawah kontrol 
kita harus dijaga.  Kedua, efisiensi tetap harus dipertahankan. 
Sekarang kita sudah  masuk bulan ke9. Jika selama sembilan 
bulan kita bisa beroperasi dengan biaya yang lebih rendah, ya 
pertahankanlah hal tersebut. Ketiga, temanteman concerns 
terhadap pengukuran kinerja. Seringkali kita bagus ketika  
merencanakan, bagus ketika menset up target, tetapi lemah 
di implementasi.  Benarkah rencana kerja kita jalan? Benarkah  
target target kita tercapai? Kalau tidak tercapai, kenapa?

Nah, disitulah  sebetulnya pentingnya  monitoring. Jadi jangan 
kaget kalau terus  dimonitor. Selalu dipertanyakan sudah sampai 
dimana progress kita. Hal itu memang harus dilakukan.•urip
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HSE di dadaku, Let’s Act Safely !
Farida aprilianingrum – Analyst Safety Audit & Assessment

Ehmm… kawankawan masih ingatkah dengan tema di 
atas? Yups bener bangets, tema itu adalah tema kampanye 
HSE di Pertamina tahun 2012. Tema kampanye HSE selanjutnya 
adalah tetap mengusung slogan HSE di Dadaku, dengan spirit 
quotes di belakangnya yang berbeda. 

HSE,  iba ra tnya 
garam. HSE adalah 
bumbu wajib dalam 
se mua kegiatan ope
rasional peru saha an, 
apalagi dalam per u
sahaan yang beri siko 
tinggi seperti peru
sahaan kita. Penulis 
sampaikan apresiasi 
luar  b iasa kepada 
jajaran direksi dan ma
najemen yang memang 
meng utamakan aspek 
HSE ini dalam setiap 

kegiatan. Buktinya apa tuh? Salah satu buktinya adalah 
dalam rangka efisiensi perusahaan kita harus pandai-pandai 
menggunakan dan mengalokasikan anggaran namun aspek 
HSE tetap menjadi prioritas dalam efisiensi tersebut.  Imbauan 
tersebut jelas tertulis dalam memo resmi. Pidato Direktur Utama 
dalam rangka HUT RI jelas disampaikan,“Sebagai pondasi dari 
5 prioritas strategis yang sudah ditetapkan telah ditambahkan 
budaya Health – Safety – Security - Environment sebagai 
budaya yang harus menjadi perhatian utama dan diharapkan 
bahwa budaya HSSE akan terus melekat di dada pekerja 
Pertamina dalam menjalan setiap aktivitasnya”. (ref : Sambutan 
Direktur Utama Pertamina pada HUT RI, 17 Agustus 2015).

HSE adalah tanggung jawab yang melekat di masing
masing individu, yang bekerja dan berkegiatan di area 
perusahaan ini. Bukan hanya tanggung jawab manajemen, 
pengawas, pekerja Pertamina, namun juga tanggung jawab 

pekerja di lapangan, kontraktor dan juga supplier. Semua 
orang yang beraktivitas di perusahaan, wajib menjunjung 
tinggi HSE. Setiap kali ada broadcast tentang kecelakaan, 
sedih rasanya. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, apa 
yang sudah kita lakukan untuk ikut serta mencegah terjadinya 
kecelakaan? Apa kontribusi kita bagi perusahaan tercinta ini? 

Kita masingmasing bisa ikut menjaga aspek HSE di 
lingkungan kerja. Cara paling gampang adalah Patuhi Aturan 
(misalnya aturan dilarang merokok di area kantor kecuali di 
area yang sudah ditentukan, hayo siapa yang melanggar?), 
lakukan intervensi bila melihat tindakan atau situasi tidak 
aman (sudahkah kita bekerja sesuai prosedur?) dan peduli 
pada lingkungan sekitar. Tiga hal ini kita kenal dengan nama 
HSE Golden Rules. Bagi rekanrekan yang bekerja di unit 
operasi atau field, pematuhan terhadap golden rules lebih 
dispesifikkan dengan situasi dan kondisi lapangan, dan 
pemenuhan aturan tersebut wajib kita lakukan. 

So, mari kita bersamasama menyambut baik imbauan 
Direksi, mengutamakan aspek HSE merupakan cerminan 
sikap insan Pertamina, dimanapun kita bekerja. HSE di 
Dadaku, Let’s Act Safely!•

RU IV Cilacap jadi tuan Rumah Sosialisasi EPd Online
cilacap – Pada 7 Agustus 2015, Refinery Unit (RU) IV Cilacap 
menjadi tuan rumah sosialisasi Early Professional Development 
(EPD) Online Implementation & Reporting Assessment Soft 
Competency bagi seluruh Direktorat yang diikuti oleh HR Manager 
dan PIC EPD dari semua unit pe ngolahan. Kegiatan ini di gelar di 
Gedung Diklat RU IV Cilacap dan secara resmi dibuka oleh GM 
RU IV Nyoman Sukadana.

Nyoman menyambut ba ik digelarnya sosialisasi ini. 
Dikatakannya, program EPD yang meru pakan salah satu program 
pengembangan kom petensi pekerja guna men   ciptakan SDM yang 
pro  fesional. “EPD sudah di jalankan di Direktorat Pe ngolahan sejak 
beberapa ta  hun lalu. Dengan adanya sistem EPD Online bagi 
Direktorat Non Pengolahan ini diharapkan semakin baik,” ujarnya.

Fahri Faisal dari HR Re finery Pusat dalam pre sen tasinya 
menjelaskan, sis tem ini merupakan salah satu program dari Talent 
De velopment Acceleration Entry Level (TDAEL) yang sedang di
jalankan oleh Direk torat SDM & Umum. Dika takannya, sistem ini 
dibangun sejak 2013 dan terus disem pur nakan yang nantinya 
dike lola oleh Pertamina Corporate University (PCU). 

“Dengan sistem baru yang dikelola oleh PCU ini akan 
mempermudah monitoring dan reporting pelaksanaan EPD 
serta meningkatkan efektifitas kegiatan submit data/realisasi 
pelaksanaan EPDP bagi peserta maupun coach,” imbuhnya. 

Dalam kesempatan ter sebut juga dipaparkan mengenai teknis 
EPD Online. EPD itu sendiri merupakan program pembinaan dan 
pengembangan pekerja baru yang merupakan pem binaan dasar 
untuk menjadi pekerja yang profesional di bidangnya ma sing
masing. Program ini dilaksanakan se cara teren cana, terpadu dan 
terstruktur yang diharapkan dapat di gunakan untuk me nyiapkan 

pekerja  yang pro fesional di bidangnya se suai dengan proses 
bisnis peru sahaan. Program ini terdiri dari logbook yang berisi 
halhal apa saja yang harus dikerjakan oleh peserta. Log book 
tersebut terdiri dari tiga Tier  dengan masingma sing tier memiliki 
modul materi yang harus di pe lajari dan dipahami oleh tiaptiap 
peserta dengan bim bingan coach dan sponsor. 

“Tujuan dari EPD ini adalah untuk mempercepat pengayaan 
kompetensi teknis sesuai bidang ma singmasing, melatih pro
blem solving skill dan sharing knowledge, me ningkatkan technical 
skill, ser ta pengelolaan project ma  na gement,” tukas HR Area 
Manager RU IV Didin Mujahidin.

Melalui program EPD, diharapkan pengembangan 
kompetensi pekerja le bih terarah. Assesment dilak sanakan 
setelah peserta menyelesaikan setiap ta hap an/tier yang dapat 
dilakukan secara online dan ters ent rali sasi melalui PCU.•ru iV

GM RU IV Noyman Sukadana membuka kegiatan Early Professional Development 
(EPD) Online Implementation & Reporting Assessment Soft Competency.
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Performance Update BTP Korporat 
hing ga bulan Juli 2015, telah direlease 
dalam broadcast email yang beredar se
pekan terakhir. Beberapa pencapaian 
ki  nerja yang memberikan kontribusi bagi 
fi nansial perusahaan di-publish sebagai bukti 
kesungguhan pekerja dalam menjalankan 5 
prioritas strategis. 

Selama semester satu, pencapaian fi-
nansial terbaik diraih oleh Breakthrough 
Project (BTP) Perusahan Proses Pengadaan 
Crude dan Product. Dimana sejak awal 
tahun, seluruh proses pengadaan crude 
dan produk dilakukan terpusat di Integrated 
Supply Chain (ISC).  Sementara itu kontri
busi finansial terbesar diraih oleh BTP 
Pem  benahan Tata Kelola Arus Minyak, 
yang memberikan kontribusi sebesar USD 
133.59  juta.

Selain kontribusi tersebut, pencapaian 
KPI terbaik, report tercepat dan terlengkap 
serta kehadiran paling awal dipaparkan dalam 
performance update. Setidaknya pemaparan 
tersebut, menjadi apresiasi sekaligus men
dorong semangat pekerja lainnya untuk 
segera memberikan kontribusinya dalam 
meng implementasikan 5 prioritas strategis 
perusahaan. Pertanyaannya apakah cukup 
sampai di situ saja?

Ternyata pekerjaan rumah kian berat. 
Da lam waktu 100 hari terakhir ini sebelum 
tutup tahun, masih ada pekerjaan rumah 
agar Pertamina bisa meraih laba yang 
ditargetkan dalam RKAP sebesar USD 1,7 
miliar. Dan pencapaian sampai pertengahan 
tahun ini belum mencapai 50 persen. Target 
yang cukup berat. Tetapi bukan berarti harus 
menyerah begitu saja. Seluruh waktu dan 
kesempatan yang dimiliki Pertamina saat ini 
ibarat injury time.

Sisa waktu 100 hari ini, harus digunakan 
se maksimal mungkin untuk mencapai 
tar get yang telah ditetapkan. Bahwa de
tik demi detik di tiga bulan terakhir ini 
me ru pakan waktu yang sangat berharga 
un tuk meningkatkan kinerja semaksimal 
mung kin bagi perusahaan. Bagaimanapun 
juga semangat di waktu yang sempit ini 
jika dimanfaatkan sebaikbaiknya dalam 
upaya pencapaian prioritas strategis, bi sa 
memberikan hasil yang tak terduga. Jangan 
sampai kita menelan pil pahit hanya karena 
lalai di waktu akhir yang sejatinya ber pe luang 
besar dalam memberikan kontribusi bagi 
perusahaan. Belum terlambat untuk mem 
berikan kontribusi untuk USD 1,7 miliar di 
100 hari ke depan.•
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jakarta - Direksi mengajak seluruh insan Pertamina 
untuk terus memacu kinerja perusahaan agar target RKAP 
2015 dapat tercapai. Hal tersebut disampaikan dalam 
acara VP & SVP Meeting Forum, di Lantai M Gedung 
Utama, Senin (14/9).  Selain dihadiri Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto, hadir pula  Direktur Hulu  Syamsu 
Alam, Direktur EBT Yenni Andayani, Direktur Keuangan 
Arief Budiman, dan Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu 
Daryoto. Hadir dalam acara tersebut   jajaran SVP dan  VP  

jakarta - Dalam rangka 2nd  Quarterly Forum Lima 
Langkah Prioritas Startegis Pertamina, Corporate Strategic 
Growth (CSG) Pertamina mengadakan pameran galeri 
berupa foto dan penjelasan mengenai status proses 
Implementasi Lima Langkah Prioritas Strategis Pertamina 
hingga September 2015. Pembukaan pameran yang 
berlangsung di Lobby Gedung Utama Kantor Pusat 
Pertamina tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Dwi 
Soetjipto, Direktur Hulu Syamsu Alam, Direktur SDM & 
Umum Dwi Wahyu Daryoto, dan Direktur Gas, Energi 
Baru dan Terbarukan Yenni Andayani  serta Senior Vice 
President dan Vice President di lingkungan Pertamina, 
pada (14/9).

Acara Management Gallery Walk ini dipimpin dan 
dipandu oleh Vice President New Venture Business 
Developtment Ernie D. Ginting. Menurut Ernie, galeri 
ini menjelaskan mengenai program dan proyek dalam 
implementasi Lima Langkah Prioritas Strategis Pertamina 
seperti Proyek Investasi Prioritas, Breakthrough Project 
(BTP),  Continuous Improvement Program (CIP), Program 
Budaya, dan Key Performance Indicator (KPI) – Monitoring 
Sasaran Rencana Keuangan & Anggaran Perusahaan. 
“Galeri ini dimaksudkan untuk memberikan informasi 
terkini kepada para pekerja khsususnya di kantor pusat 
mengenai  status bagaimana implementasi dari Lima 
Langkah Prioritas Stategis” ucap Ernie.

Pada Management Gallery Walk ini, dijelaskan 
proses pencapaian Laba Pertamina yang meningkat 
dari kwartal I 2015 sebesar ± USD 27,74 juta, kemudian 
kwartal II sebesar ± USD 752,69 juta, dan pada Agustus 
2015 sebesar USD 841,50 juta, hingga pada akhirnya 
menargetkan laba sebesar USD 1,7 miliar dalam 100 hari 
ke depan di tahun 2015 ini. 

Tentunya laba Pertamina berkaitan erat dengan 

direksi Pertamina Pantau Progress BtP Prioritas Strategis
keberhasilan efisiensi yang 
telah dilakukan. Terbukti 
da ri laporan Realisasi Ini
siatif Efisiensi Direktorat 
hing ga Juli 2015, tercatat 
men capai ±USD 961,09 
juta. Sementara kontribusi 
Finansial dari Breakthrough 
Project (BTP) sampai dengan 
Bulan Agustus 2015 adalah 
sebesar ± USD 369,52 juta.

 Untuk Breakthrough 
Project (BTP) sendiri hingga 
saat ini terdapat 16 proyek 
utama, yaitu Sentralisasi 
Procurement (Non-Hydro-
carbon), BTP Struktur Bisnis 
dan Implementasi RDMP 
2015, Pemanfaatan Un-
Utilized Storage BUMN/KKKS, Pembangunan Terminal LPG 
Refrigerated di Jawa Timur, Corporate Cash Management, 
BTP Improving Payment Business Process, Optimalisasi Aset 
Penunjang Usaha, Sistem Informasi Investasi, Konstruksi 
Pengembangan Terminal TBBM Tanjung Uban, Restrukturisasi 
Anak Perusahaan, Perubahan proses bisnis pengadaan dan 
penjualan (EksporImpor) Minyak Mentah dan Produk Kilang, 
Pembenahan Tim Kelola Arus Minyak, Perkuatan Retail, 
Sentralisasi marketing Gas, Pemasaran Gas berbasis LPG di 
Jawa Barat, dan Optimalisasi Aset LPG Arun.

Selain itu, pencapaian Lima Prioritas Strategis juga 
didukung beberapa program seperti Continuous Improvement 
Program (CIP) yang berkontribusi sebesar ± Rp 158 miliar 
sampai dengan TW II 2015. Keberhasilan ini diperkuat dengan 
Hasil Themeometer Survey yang menunjukkan nilai Employee 

Engagement meningkat dari 77,4% pada Mei 2014 menjadi 
84,6% pada Mei 2015. 

Dijelaskan pula pada kesempatan ini, mengenai 10 
Proyek Investasi Prioritas seperti di Banyu Urip, Senoro 
Toili, Proyek Pengembangan Gas Mantidok, Proyek Donggi 
Senoro LNG, Proyek WMO Integrasi, Proyek Ulubelu Unit 
3&4, Proyek RFCC Cilacap, Proyek Muara Karang  tegal 
Gede, Proyek Pipa Semarang Gresik, dan proyek TBBM 
di Pulau Sambu.

Acara pembukaan Pameran Galeri ini ditutup dengan 
prosesi penulisan pesan-pesan dari Direksi serta VP dan 
SVP yang hadir pada Comment Wall yang disediakan untuk 
memfasilitasi insaninsan Pertamina berpartisipasi menulis 
dan berbagi ide dalam rangka mencapai pendapatan USD 
1,7 miliar dalam 100 hari ke depan.• starFy

terus Pacu Kinerja Menuju USd 1,7 Miliar
dari berbagai direktorat, dan pimpinan Anak Perusahaan (AP). 

Dwi Soetjipto kembali menekankan lima prioritas strategis 
yang harus dimaksimalkan implementasinya, seperti efisiensi 
di semua lini. Hal senada disampaikan oleh Direktur Keuangan 
Arief Budiman.

Menurut Arief, kinerja keuangan Pertamina sampai bulan 
Agustus 2015, dari sisi pendapatan (revenue), sekitar USD 
2829 miliar. “Kita masih punya 100 hari menuju USD 1,7 
miliar. Memang cukup berat, tetapi kita harus berupaya 

menuju ke arah tersebut,” 
tandas Arief.

Di tempat yang sama, 
Direktur Hulu Syamsu 
Alam juga memaparkan 
g a m b a r a n   r e n c a n a 
ke r j a  Pe r t am ina  j i ka 
nant i  menguasai  WK 
Blok Mahakam di akhir 
tahun 2017.  Salah satu 
persiapan Pertamina untuk 
masuk ke Mahakam adalah 
dengan merekrut mantan 
eksekutif Total yang sudah 
memahami seluk beluk 
blok Mahakam. 

Syamsu memberikan 
pemaparan tekn is ,  ia 

meyakinkan bahwa Mahakam adalah blok yang pantas 
diperjuangkan. “Dari direksidireksi sebelumnya sampai 
sekarang, kita konsisten ingin mengelola blok ini,” tegas 
Syamsu. Ia berharap transisi dari Total ke Pertamina setelah 
tahun 2017 akan berjalan dengan smooth. 

Sementara Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto  
berbicara  tentang hasil survey Theme-O-Meter. Ia 
mengucapkan terima kasih kepada para leaders, karena  
berhasil mencapai sekitar 80% atau 13. 500 pekerja yang 
mengisi survei. “Saya kira ini hasil yang cukup bagus, 
karena tidak mudah untuk mencapai 80%,” kata Dwi 
Wahyu. “Di tempat lain, maksimum hanya se kitar 65 
sampai 70%. “  

Tentang hasil survei, Dwi Wahyu juga memuji karena 
trend-nya yang bagus, yaitu mencapai 84,6%, sementara 
target tahun 2015 ini sebenarnya adalah 81,8%. 

Dwi Wahyu Daryoto pun berbicara perihal efisien di 
semua lini sebagai salah satu  dari 5 stratetgi prioritas 
perusahaan. “Ternyata 62% dari pekerja menjawab bahwa 
efisiensi di semua lini harus menjadi fokus utama di tahun 
2015 ini,” lanjutnya seraya menyebutkan 10 area efisiensi.  

Ia berharap agar para pimpinan setingkat  SVP dan VP 
bisa menjadi sponsor dari perubahan. Tidak cukup dengan 
hanya mengagungkan 6C, namun tidak disertai tindakan 
sebagai teladan. “Itu hanya sebatas tataran normative 
values saja,” ujarnya.•urip
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Aliansi Strategis Pertamina-Adaro untuk Ketahanan Energi Nasional... (sambungan dari halaman 1)
BUMN dan swasta yang 
ber gerak di bidang energi 
telah melakukan sinergi 
yang sangat strategis. Tidak 
hanya menguntungkan bagi 
kedua perusahaan tetapi 
juga bermanfaat bagi negara. 
Khususnya terkait dengan 
penguatan stok BBM untuk 
ketahanan energi nasional,” 
kata Ahmad Bambang.

Bagi Pertamina, selain 
dapat meningkatkan pen
jualan, kesepakatan ini 
menunjukkan  semakin 
banyak perusahaan multi
nasional yang memberikan 
kepercayaan untuk meng
gunakan produk Pertamina. 
Hal itu juga akan semakin 

mendekatkan Pertamina 
me nuju citacita World Class 
Energy Company.

Optimalisasi peman
faatan Terminal BBM milik 
Indonesia Bulk Terminal 
melalui skema sewa akan 
membantu pemer in tah 
dalam menambah ketahanan 
stok BBM nasional dan 
juga sebagai supply point 
strategis Pertamina untuk 
memasarkan produk BBM.

“Pengalaman selama 
lebih dari 57 tahun dalam 
mengelola energi migas 
di Indonesia menjadikan 
Pertamina memiliki kekuatan, 
baik di sektor hulu maupun 
hi l i r,  untuk memastikan 

pela yanan terbaik kepada 
konsumen. Besar harapan 
kami, kerja sama ini dapat 
menjadi contoh bagi BUMN 
lain untuk dapat bersinergi 
dengan sektor swasta na
sional,” imbuhnya.

Sementara itu, Presiden 
Direktur PT Adaro Energy, 
Garibaldi Thohir menyambut 
baik inisiasi sinergi antara 
Pertamina dengan pihak 
swasta demi meningkatkan 
ketahanan energi nasional. 
Menurutnya, storage untuk 
penampungan BBM milik 
Adaro Energy di Pulau Laut 
merupakan bagian penting 
dari kegiatan operasionalnya, 
baik dari tambang hingga 

ketenagalistrikan. “Karena 
itu, kami percaya infrastruktur 
logistik yang kami miliki 
siap untuk memberikan 
du kung an bagi ketahanan 
energi nasional, selain juga 
tentu saja akan menjamin 
ketersediaan BBM untuk 
m e n d u k u n g  k e  g i a t a n 
operasional Adaro Energy 
Group,” papar Thohir.

Menurutnya, dengan 
p e m b e l i a n  B B M  d a r i 
Pertamina sebagai peru
sahaan yang memiliki sarana 
dan fasilitas penimbunan dan 
penyaluran BBM terintegrasi 
di seluruh Indonesia, Adaro 
mendapatkan jaminan kua
litas dan kontinuitas pa sokan. 

Pembelian Biosolar dari 
Pertamina dapat me ning
katkan skor Tingkat Kom
ponen Dalam Negeri (TKDN) 
Adaro, seperti digariskan 
pemerintah sebesar B15 
tahun ini.

Belakangan, Menteri 
ESDM Sudi rman Sa id, 
menga  takan saat ini ca
dangan nasional yang ber
tumpu pada cadangan ope
rasional BBM yang dikelola 
Pertamina sekitar 22 hari. 
Seiring dengan upaya pe
ningkatan ketahanan ener gi 
nasional, cadangan na sional 
harus dapat di ting katkan 
minimal 30 hari dan hal 
tersebut memerlukan du

kungan infrastruktur yang 
me madai.

Menurut Sudirman, un
tuk mencapai tujuan ter
sebut  dapat  d i tempuh 
de ngan dua cara, yaitu 
melakukan investasi baru 
baik oleh Pertamina maupun 
swasta maupun optimalisasi 
infrastruktur penyimpanan 
milik BUMN maupun swasta.  

“Untuk itu, selain me
lakukan aset penyimpanan 
bahan bakar milik badan 
usaha lain untuk mendukung 
ketahanan energi nasional 
dan ker ja sama antara 
Perta mina dan Adaro bisa 
menjadi model untuk tujuan 
tersebut,” tegasnya.•egha

jakarta – Bertempat di 
Executive Lounge Kantor 
Pusat Pertamina, Kamis 
(10/9), dilangsungkan pe
n a n  d a t a n g a n a n  N o t a 
Kese pahaman antara PT 
Pertamina (Persero) dengan 
PT GoJek Indones ia . 
Penandatanganan di la
kukan oleh Direktur Pe
masaran Pertamina, Ahmad 
Bambang dengan Direktur 
SDM PT GoJek Indonesia, 
Monica Mulyanto.

Kedua belah pihak ber
maksud mengembangkan 
peluang kerja sama dimana 
GoJek akan menyediakan 
jasa pemesanan dan pe
ngan taran produkproduk 
milik Pertamina kepada pe
langgannya yang melakukan 
pembelian melalui fitur Go-
MART yang terdapat di 
da lam aplikasi GoJek yang 
di sediakan GoJek melalui 
download pada telepon 
geng gam pelanggan.

Kemudian GoJek de
ngan menggunakan jasa 
mit ra kerja GoJek akan 
meng ambil produk yang 
telah dipesan tersebut dari 
lokasi outlet milik Pertamina 
dan mengantarkan produk 
tersebut kepada pe langgan 
sesuai lokasi yang telah 
ditentukan oleh pelanggan 
serta kerja sama lainnya 

Pertamina Buka Peluang Kerja Sama 
dengan Go-jek

yang terkait dengan produk 
Per tamina.

A h m a d  B a m b a n g 
menga  takan,  pola layanan 
yang di berikan GoJek 
sangatlah beragam. Go
Jek sebagai perusahaan 
yang bergerak di bi dang 
p e n y e d i a a n  j a s a  a p 
likasi elektronik yang di
manfaatkan konsumen 
untuk jasa la yanan antar 
jemput barang dan orang 
serta layanan pesan antar 
barang yang mana saat 
ini GoJek tengah banyak 
kebanjiran pelanggan peng
guna jasa motor.

“Ini adalah win-win so-
lutions. GoJek ber ko mit
men menggunakan produk 
Pertamina, seperti BBM 

non subsidi Pertalite dan 
pelumas Per tamina,” jelas 
Ahmad Bam bang.

Jasa angkutan yang di
berikan oleh GoJek dengan 
memberikan kepastian har
ga yang telah tersistem 
secara online tidak seperti 
jasa angkutan motor pada 
umumnya yang mesti terjadi 
tawar menawar harga. Hal ini 
menurut Ahmad Bambang 
sangat sesuai  dengan 
keinginan masyarakat saat 
ini yang membutuhkan ke
pastian. Dirinya berharap 
agar keduabelah pihak bisa 
mempersiapkan diri bahwa 
era baru saat ini adalah 
era modern dimana harus 
masuk ke dunia digital.

Sementara itu, Monica 

Mulyanto menyambut baik 
atas keterbukaan Perta
mina untuk memberikan 
ke sempatan kepada pihak 
PT GoJek Indonesia untuk 
kerja sama  yang saling 
menguntungkan bagi kedua 
belah pihak. 

“Kami sangat excited 
saat Pertamina menyam
but baik kerja sama dengan 
GoJek. Ini menjadi suatu 
ke banggaan bagi kami 
diberi kesempatan bekerja 
sama dengan perusahaan 
nasional yang sangat besar. 
Tentunya kerja sama ini 
juga sangat memberikan 
kontribusi besar bagi Go
Jek selaku produk anak 
bangsa,” ucap Monica usai 
penandatanganan.•irli

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang dengan Direktur SDM PT GoJek Indonesia Monica Mulyanto berjabat 
tangan usai menandatangani nota kesepahaman antara kedua belah pihak.

surabaya – Motivasi bisa hadir dari mana saja, 
salah satunya dengan mendengarkan pengalaman 
dan inspirasi dari orang lain. Hal inilah yang 
dilakukan Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad 
Bambang kepada sekitar 800 mahasiswa baru 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya 
(UNESA).

Ahmad Bambang menjadi pemateri dalam 
kuliah umum yang merupakan bagian dari kegiatan 
penerimaan mahasiswa baru di Gedung Fakultas 
Ekonomi, pada (3/9). Turut serta hadir adalah Rektor 
Universitas Negeri Surabaya beserta jajaran civitas 
akademika UNESA.

 Pada kesempatan tersebut ia menjelaskan 
mengenai peran Direktorat Pemasaran terhadap 
kelangsungan bisnis Pertamina dan bagi roda 
perekonomian Indonesia. “Kondisi Indonesia 
sebagai negara kepulauan dan infrastruktur yang 
minim di beberapa lokasi membuat distribusi BBM 
penuh tantangan. Demikian juga kondisi cuaca 
yang terpengaruh iklim ekstrim seperti gelombang 
tinggi atau surut rendah. Tidak ketinggalan kondisi 
infrastruktur yang sudah tua dan dibutuhkan 
pengembangan. Namun kami menjawab semua 
tantangan tersebut dengan strategistrategi pe
masaran. Yang pasti, tujuan utama kita adalah 
mendistribusikan BBM untuk masyarakat,” ujarnya.

Selain menjawab tantangan di da lam negeri, 
Pemasaran Pertamina juga terus mengem bangkan 
bisnis di luar negeri. Saat ini, Pertamina telah 
menjual produk pelumasnya di 25 negara, avtur di 
8 negara dan bahan bakar kapal di 5 ne gara.

Penjelasan Ahmad Bambang ini mendapat 
antusiasme dari para mahasiswa baru. Sejumlah 
peserta mengajukan pertanyaan seputar rencana 
Pertamina ke depan untuk terus bertahan di tengah 
kompetisi bisnis energi dunia.•mOr V
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Pembentukan Pertamina International timor SA ditandatangani

HSSE 
GUNAKAN ALAt  PELINdUNG dIRI (APd) SESUAI PEKERjAAN KItA

alat pelindung diri atau yang di singkat APD, berperan untuk meminimalkan, mengurangi 
akibat/ dampak dari suatu kejadian yang tidak diinginkan atau potensi bahaya yang ada.

Penggunaan jenis APD disesuaikan dengan potensi risiko di area kerja.

jakarta - Pertami na dan 4 
Consorsio Timor Progresso 
(4CTP) menandatangani  
Joint Venture Agreement   
pembentukan   badan 
usa  ha Pertamina Inter
national  Timor SA. Pe
nan datanganan  yang ber
langsung di Wis ma Tugu 2, 
Kamis (3/9), dilakukan oleh 
Direktur Uta ma Pertamina 
Patra Niaga (PPN) Gandhi 
Sriwidodo, Direktur Utama  
Pertamina Retail Toharso, 
dan Presiden Direktur  4 
Consorsio Timor Progresso 
(4CTP) Adolfo Antonio Belo. 
Bertindak sebagai saksi 
SVP Fuel Retail Marketing 
M. Iskandar. 

Tiga dokumen yang di
tandatangani ada lah Shared 
Holder Agreement, Power of 
Attorney, dan Memorandum 
of Asso ciation. 

SVP Fuel Retail Mar-

keting M. Iskandar menyata
kan pembentukan per u
sahaan ini sebagai respon 
atas regulasi baru yang 
diberlakukan di Timor Leste. 
Peraturan menyatakan 
bahwa yang berbisnis di 
Timor Leste haruslah badan 
usaha yang terdaftar di sana 
dan menyertakan badan 
usaha atau pengusaha lokal 
Timor. “Jadi  pembentukan 
badan usaha ini  untuk me
menuhi ketentuan tersebut. 
Usaha kita tetap exist dan 
comply dengan peraturan 
se tempat,” kata Iskandar. 

Saat ini, bisnis utama 
Per tamina di Timor Leste  
adalah memasok BBM, So
lar, Avtur,  Pelumas dan  Elpiji.   
Dengan membentuk badan 
usaha di Timor, Pertamina 
mengantisipasi persaingan  
dengan kompetitor. Selain 
akan lebih mudah untuk 

ber  bisnis, tidak hanya di  
hilir tetapi juga masuk ke 
sek tor hulu. 

Gandhi Sriwidodo  me
nyatakan, pembentukan 
badan usaha baru ini akan 
memberikan kontr ibusi 
yang maksimal, baik untuk 
korporat maupun PPN. 

Sementara Toharso  
mengatakan, PPN, Retail 
dan CTP siap bekerja sama 
untuk mengoperasikan 
pe ru  sahaan  ba ru  i n i . 
P P N  b e r p e n g a l a m a n 
dalam  hal impor BBM 
dan  pengelolaan depot, 
semen ta ra  Pe r t am ina 
Retai l   berpengalaman 
da lam bidang pemasaran 
retai l  sepert i  memasok 
S P B U .  D i h a r a p k a n 
keduanya bisa bersinergi 
dalam membangun bisnis 
Pertamina di Timor Leste. 
4CTP sebagai partner di 

Timor Leste akan bertugas 
untuk melakukan approach 
network di pemerintahan 
setempat. 

Tugas lain dari  Per
ta mina International T i

mor SA ini nantinya ju
ga sebaga i  market ing 
intelligence Pertamina untuk 
mengetahui  kebutuhan 
energi Timor Leste.  

Sebagai catatan, ke

pemi l ikan saham Per
tamina International Timor 
SA terdiri dari  PPN 50%, 
Pertamina Retail 45%, dan 
4CTP 5%.•urip

Penandatanganan pembentukan Pertamina International Timor SA dilakukan sebagai respon atas regulasi baru yang 
diberlakukan di Timor Leste. Peraturan menyatakan bahwa yang berbisnis di Timor Leste haruslah badan usaha yang 
terdaftar di sana dan menyertakan badan usaha atau pengusaha lokal Timor Leste. 



7No. 38
Tahun LI, 21 September 2015SOROT

Lamborghini Bangga 
dukung Pertamina jadi 
Brand dunia

Harga Elpiji 12 Kilogram turun

Olah Residu jadi Produk Bernilai tinggi
RFCC Cilacap Masuki tahap Commissioning
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Direktur Sales & Marketing PT Pertamina Lubricant Andria Nusa 
didampingi VP Corporate Communication Pertamina Wianda 
Pusponegoro melakukan pengisian pelumas ke salah satu  mobil 
Lamborghini yang dikendarai pembalap Ananda Mikola.

Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi (kedua kanan) meninjau kesiapan proyek Residual Fluid Catalytic Cracking 
(RFCC ) dari lantai atas reaktor  RFCC  di kompleks kilang Pertamina Cilacap.

jakarta - Pertamina me
mastikan fasilitas pengo
lahan teranyarnya di Cila
cap, yaitu Residual Fluid 
Catalytic Cracking (RFCC) 
tengah menjalani masa 
commissioning sebelum 
ber operasi komersial pada 
Oktober, pada (14/9).

Direktur Pengolahan Per
tamina Rachmad Hardadi 
meng ungkapkan, secara 
umum tahapan konstruksi 
RFCC telah rampung. Saat 
ini, beberapa equipment 
telah beroperasi dan tak 
butuh waktu lama seluruh 
equipment dapat dilakukan 
start up dan commissioning.

“Ada sekitar 21 unit 
equipment dari RFCC dan 
20 di antaranya sudah di
operasikan. Dalam proses 
start up tersebut memang 
dilakukan secara bertahap 
dan  d i ha rapkan  pada 
September ini semua unit 
equ ipment  be r  ope ras i 
sehingga bulan depan tetes 
produk pertama di mulai,” 
kata Rachmad Hardadi 
saat melakukan pe ninjauan 

bOgOr – Automobili Lamborghini mengadakan 
Race Super Trofeo Race Asia Series di Sirkuit 
Internasional Sentu, pada (56/9). Event ini 
merupakan bagian dari 18 Race di Asia, Amerika, 
dan Eropa yang dimotori Tim Squarda Corse 
Lam borghini. Dalam kegiatan tersebut, Pertamina 
menjadi  sponsor utama dan technical partner 
Automobili Lamborghini.

Menurut VP Corporate Communication, 
Wianda Pusponegoro, kerja sama antara Pertamina 
dan Lamborghini membawa dua brand utama yaitu 
Pelumas Pertamina Fastron Platinum Racing 
10W-60 dan Pertamax Racing. Keduanya menjadi 
oli dan bahan bakar resmi Lamborghini dalam 
ke seluruhan event tersebut. Selain itu, menurut 
Wianda, kerja sama dengan Lamborghini juga 
merepresentasikan Visi Pertamina untuk menjadi 
World Class Company. “Kita akan masuk di 129 
dealer resmi dari Lamborghini di seluruh dunia 
sebagai produk pelumas resmi,” tambah Wianda 
tentang Fastron Platinum Racing.

Giorgio Sanna, R&D Head of Motorsport 
Lamborghini, mengatakan Lamborghini memilih 
Pertamina menjadi salah satu technical partner 
utama karena keduanya memiliki kesamaan visi 
untuk menguatkan brand di kancah internasional. 
“Kami bangga mendukung Pertamina menjadi 
brand dunia. Kami sangat percaya, pelumas 
Pertamina merupakan produk yang tepat untuk 
mesin dan gearbox kami.  Termasuk bahan bakar 
Pertamax Racing yang memberi kami banyak 
tenaga dan peningkatan performa produk kami,” 
jelas Giorgio.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya dan 
Pertamina telah memiliki rencana jangka panjang 
bersama dalam penguatan brand equity. “Kami 
ingin memberi kesempatan pada Pertamina untuk 
menguatkan ekspor brand Pertamina di dunia 
bersama dengan brand Lamborghini, seperti di 
Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Pasifik sehingga 
harapannya, kita dapat bekerja bersama dengan 
lebih mudah,” tambah Giorgio.

Sementara Direktur Sales & Marketing PT 
Pertamina Lubricants, Andria Nusa, menegaskan, 
pihaknya bekerja sama dengan Lamborghini 
karena Lamborghini merupakan salah satu 
perusahaan super cars terbaik dunia yang memiliki 
semangat yang sama dalam pengembangan pro
duk. “Kami mengembangkan pelumas khusus 
untuk Lamborghini, sudah diuji coba di pabriknya 
di Italia dan sudah mendapatkan approval serta 
sudah tersedia di 129 dealer Lamborghini di 
seluruh dunia,”  jelas Andria.•starFy

jakarta – Pertamina me
lakukan penyesuaian harga 
Elpiji 12 kilogram menjadi 
Rp135.300 per tabung rata
rata nasional atau turun rata
rata Rp6.700 per tabung 
dari harga sebelumnya 
sebesar Rp142.000 per 
tabung.

Direktur Pemasaran Per
tamina Ahmad Bambang 
mengatakan besaran pe
nurunan dilakukan ber
dasarkan data historis harga 
CP Aramco dan juga kurs 
dollar AS terhadap rupiah, 
serta estimasi pergerakan 
keduanya. Penurunan harga, 
tuturnya, dilakukan terhitung 
mulai 16 September 2015.

“Dengan penurunan har
ga ini diharapkan konsumen, 
terutama konsumen rumah 
tangga yang merupakan 
konsumen utama dari El piji 
12 kilogram dapat mera
sa kan man faatnya,” kata 
Ahmad Bambang.

kesiapan RFCC Cilacap.
Adapun, produk dari 

RFCC Cilacap di antaranya 
ga soline RON > 93 de ngan 
standard Euro 3 sebanyak 
37.500 barrel stream day, 
LPG 389.000 ton per tahun, 
serta Propylene 430 ton 
per hari. Dengan demikian, 
RFCC diharapkan dapat 
mengurangi impor HOMC 

sebanyak 600.000 barel per 
bulan, dan mengu rangi impor 
produkproduk lainnya.

RFCC akan mengolah 
feed stock berupa LSWR 
(Low Sulfur Waxy Residue) 
yang dihasilkan dari Crude 
Disti l lation Unit (CDU) II 
menjadi produk berni lai 
t i ngg i ,  ya i t u  gaso l i ne 
oktan tinggi yang ramah 

lingkungan, peningkatan 
produksi LPG dan produk 
baru Propylene. 

“Dengan demikian, ke
bera daan RFCC sangat stra
tegis, selain meningkatkan 
keekonomian kilang Cilacap, 
juga akan mengurangi im por 
yang pada akhirnya meng
hemat devisa negara,” tegas 
Rachmad Hardadi.•rilis

Penurunan harga ber
variasi antara Rp6.400 per 
tabung sampai dengan 
Rp17.900 per tabung. De
mi kian juga harga di tingkat 
agen di berbagai daerah juga 
bervariasi antara Rp132.800 
p e r  t a b u n g  h i n g g a 
Rp157.400 per tabung, ber
gan tung pada jarak SPPBE 
(Sta siun Pengisian dan 

Pe ngangkutan Bulk Elpiji)  
terhadap supply pointnya.

“Untuk wi layah Ja
bodetabek, harga Elpiji 12 
kilogram turun Rp6.400 per 
tabung dengan harga di 
agen turun dari Rp141.000 
p e r  t a b u n g  m e n j a d i 
Rp134.600 per tabung. 
Pe nyesuaian harga juga 
di lakukan untuk merek

merek LPG non PSO lainnya 
dengan besaran tidak jauh 
berbeda per kilogramnya,” 
ungkap Ahmad Bambang.

Adapun ,  s tok  LPG 
Per tamina saat ini dalam 
kondisi aman di atas 17 hari 
dengan ratarata konsumsi 
seluruh jenis dan merek LPG 
Pertamina sebesar 17.678 
metrik ton per hari.•rilis
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Ekonomiskan Sampah, PEP Asset 2 Giatkan 
Masyarakat Menabung Sampah
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Pertamina Gelar Pengobatan Gratis 
bagi 1.000 Warga Bekasi

tembilahan - Sebagai bentuk kepedulian 
dan aksi tanggap terhadap kabut asap 
akibat dari kebakaran hutan, Terminal BBM 
Tembilahan bekerja sama dengan instansi 
pemerintahan melakukan kegiatan pembagian 
masker gratis kepada masyarakat Tembilahan, 
pada (15/9). Beberapa instansi pemerintahan 
yang mengikuti kegiatan tersebut di antaranya 
dari Polres Inhil, Kodim, Polisi air, DAMKAR, 
dan BPBD.

Pjs. Operation Head Terminal BBM 
Tembilahan Nunuk Suhandy, ikut membagikan 
masker ke pada masyarakat. Ia menuturkan 
kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian 
Pertamina kepada masyarakat sekitar yang 
terkena kabut asap yang melanda Tembilahan.

Kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi 
Riau, Jambi, dan Sumsel  menyebabkan 
kualitas udara semakin memburuk. Tembilahan  
menjadi salah satu daerah yang terkena 
dampak langsung dari kabut asap dan 
berpengaruh pada kesehatan masyarakatnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Tembilahan Yuspik menuturkan 
kegiatan yang dilaksanakan Pertamina sangat 
bermanfaat dan membantu BPBD dalam 
pe nanggulangan ben cana kabut asap yang 
telah terjadi. 

Masker yang dibagikan lebih dari 1.500 
buah ini habis dalam waktu tidak sampai satu 
jam. Masyarakat yang telah mendapat masker 
tersebut dianjurkan langsung memakainya 
agar terhindar dari kabut asap.

Di tempat terpisah, Terminal BBM 
Dumai membagikan 2.000 masker kepada 
masyarakat Dumai. Pembagian masker 
dilakukan untuk mengantisipasi gangguan 
kesehatan karena kabut asap yang melanda 
kota Dumai.

Pembagian masker ini dilaksanakan, pada 
(14/9). Lokasi pembagian dilakukan di Jalan 
Putri Tujuh tepatnya di bundaran Meriam. Di 
kawasan ini dibagikan 2.000 masker secara 
gratis, teru tama kepada pengguna sepeda 
motor.

Selain itu, pembagian masker juga 
dilakukan di dalam area Terminal BBM Dumai 
khususnya untuk semua pekerja, mitra 
kerja, awak mobil tangki, dan tamu yang 
mengunjungi TBBM Dumai.

Operation Head Terminal BBM Dumai 
Muhammad Tengku Fahmi mengatakan, 
pembagian masker ini sehubungan dengan 
kondisi udara di Dumai sudah berada di level 
berbahaya dengan jarak pandang rata rata di 
bawah 200 meter. “Kita harapkan masyarakat 
khususnya pengguna sepeda motor untuk 
meng gunakan masker bila beraktifitas,” kata 
Tengku Fahmi.•mOr i

Pembagian Masker 
untuk Warga tembilahan 
dan dumai

prabumulih- Masalah 
sampah dahulu terkadang 
menjadi hal yang menjijikkan, 
kotor dan selalu menjadi 
penyebab bahaya banjir, 
khususnya di kota besar se
panjang daerah aliran sungai. 
Namun saat ini limbah rumah 
tangga itu menjadi barang 
yang berni lai ekonomis, 
apalagi jika dikelola secara 
profesional, disamping akan 
menciptakan l ingkungan 
yang bersih dan sehat.

Hal ini pula yang menjadi 
gebrakan Kelompok Karang 
Taruna, Kelurahan Gunung 
Kemala, Kecamatan Prabu
mulih Barat untuk mengelola 
sampah rumah tangga itu 
menjadi barang yang bernilai 
ekonomis dan menghasilkan 
uang. Berangkat dari ide 
para pemuda itu berdirilah 
bank sampah oleh Karang 
Taruna Gunung Kemala 
yang merupakan pemenang 
lomba CSR lingkungan dalam 
kegiatan Edukasi Migas ta
hun lalu.

Melihat prospek program 

bekasi - Pertamina melalui 
sinergi anak perusahaannya,  
PT Pertamina Bina Medika 
dan PT Pertamina EP, meng
gelar pengobatan gratis untuk 
1.000 warga Kecamatan 
Ca bang Bungin Kabupaten 
Bekasi, Jawa Barat, pa
da (5/9). Pengobatan di
berikan oleh tenaga medis 
yang disiapkan oleh PT 
Pertamedika melalui Rumah 
Sakit Pertamina Jaya.

“Pelayanan kesehatan 
yang diber ikan kepada 
masyarakat kecamatan 
Cabang Bungin ini untuk 700 
orang yang mendapatkan 
pengobatan umum dan gigi, 
dan 300 orang mendapatkan 
penyuluhan kesehatan di 
se kolah di sekitar sini,” ujar 
Masyaul Ato, Sekretaris 
Peru sahaan PT Pertamina 
Bina Medika.

Selain itu, sebagai pemilik 
wilayah kerja yang menjadi 

tersebut, PT Pertamina EP  
(PEP) Asset 2 melalui program 
CSR mendukung berdirinya 
bank sampah tersebut oleh 
Karang Taruna Gunung Ke
mala yang akan menjadi mit ra 
binaan perusahaan. “Pen
dirian bank sampah ini adalah 
untuk melatih masyarakat, 
khususnya anggota karang 
taruna agar dapat mengelola 
sampah menjadi barang 
yang punya nilai ekonomis 
sekaligus dapat membantu 
pendapatan masyarakat,” 
ujar Aji. Ia berharap, program 
lingkungan ini bisa menjadi 
model untuk kegiatan serupa 
tidak saja bagi masyarakat di 
Kelurahan Gunung Kemala, 
tetapi bisa dicontoh oleh desa 
lain di Kota Prabumulih.

Senada dengan itu, Camat 
Prabumulih Barat M. Daud  
menyampaikan penghargaan 
dan terima kasih kepada PEP 
Asset 2. Momen ini ada
lah kesempatan baik bagi 
anggota karang ta ru na untuk 
menunjukkan ke mampuannya 
dalam berwirausaha sehingga 

bisa me nyerap tenaga kerja 
mandiri. “Kegiatan ini akan 
besar manfaatnya bagi ke
bersihan lingkungan kita, di 
samping punya nilai eko nomis 
bagi warga di Kelurahan 
Gunung Kemala untuk ber
gabung,”harapnya.

Untuk menyukseskan ke
giatan tersebut, kelompok 
ka rang ta runa  Gunung 
Kemala juga menggandeng 
Bank Sampah Prabumulih 
(BSP) untuk melatih pengelo
laan sampah yang baik, 
tek nik pemilahan sampah, 
penempatan sampai pa da 
penjualannya hingga ke

lompok ini bisa mandiri dan 
mampu mengelola limbah 
rumah tangga ini dengan baik. 

Acara soft opening de
lapan unit bank sampah ber
langsung di Balai Ser baguna 
Gunung Kemala, Kecamatan 
Prabumulih Barat juga dihadiri 
juga Asset 2 Gov & PR Ast. 
Man M Gustaf Akib, Kepala 
BLH Kota Prabumulih Dwi 
Koryana, perwakilan dari 
Bappeda, unsur Muspika se
tempat, tokoh masyarakat, 
Ketua RW/RT, para ibu rumah 
tangga serta undangan lain
nya.•pep asset 2

tuan rumah pelaksanaan 
ke giatan, PT Pertamina EP 
Project Pondok Makmur 
me nyatakan bahwa hal ini 
merupakan wujud sinergi 
yang baik antar anak peru
sahaan Pertamina.

“Kami sangat berterima 
kasih kepada warga Ca
bang Bungin yang telah 
mendukung kegiatan ini. 
Harapan kami, warga dapat 
mendapatkan pemeriksaan 
kesehatan yang baik,” ujar 
Muhammad Baron Public 
Relation Manager PT Per
tamina EP.

Baron menyampaikan, 
melalui pengobatan tersebut 
diharapkan para pemangku 
kepentingan di wilayah Ke
camatan Cabang Bungin 
dapat merasakan manfaat 
kehad i ran perusahaan 
bagi masyarakat di sekitar 
wilayah operasi.

“PT Pertamina EP saat ini 

tengah menjalankan project 
pondok makmur di se kitar 
wilayah Bekasi. Kami mohon 
dukungan dar i  se luruh 
pemangku kepentingan disini 
agar kegiatan operasi kami 
dalam upaya pemenuhan 
ke butuhan energi dapat 
berjalan lancar,”  jelas Baron.

Sementara i tu, Sek
re tar is  Camat  Cabang 
Bu ngin Ruhiyat sangat 
meng apresiasi dukungan 

Pertamina terhadap warga 
Kecamatan Cabang Bungin.

“Kami  ucapkan  te 
r ima kasih banyak atas 
kesediaan Pertamina yang 
telah mengadakan kegiatan 
pengobatan kepada warga 
Cabang Bungin. Semoga 
masyarakat Cabang Bungin 
semakin sehat dan Pertamina 
juga semakin jaya,” pungkas 
Ruhiyat.•rilis
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Seorang siswa SD mendapatkan pemeriksaan gigi gratis dari tenaga medis 
Rumah Sakit Pertamina Jaya.
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PEP Pangkalan Susu Field tebar 30.000 Benih Ikan Lele
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Mitra Binaan depot LPG 
Pulau Layang Panen 
Perdana Ikan Lele

Pelatihan Las Listrik 6G untuk Pemuda Cilacap

palembang – Depot LPG Pulau Layang 
bersama Kelompok Posdaya Sukamaju 
melakukan panen ikan lele perdana di Desa 
Sungai Rebo, pada (5/9). Program budidaya 
ikan lele merupakan salah satu program CSR 
yang digulirkan oleh Depot LPG Pulau Layang 
untuk membantu meningkatkan perekonomian 
dan kemandirian masyarakat di sekitar area 
operasi perusahaan.

Panen perdana ikan lele dirayakan secara 
simbolis dengan menangkap ikan bersama
sama di satu keramba. Kegiatan ini pun 
dilanjutkan dengan menimbang berat ikan yang 
ditangkap untuk dijual.

Kelompok Posdaya Sukamaju, di bawah 
bim bingan dan binaan Depot LPG Pulau 
Layang yang bekerja sama dengan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden 
Fatah Palembang  telah memulai kegiatan 
pembudidayaaan ikan lele pada Maret 2015. 
Program budidaya ini meliputi pembuatan 
kolam ikan, penyediaan bibit, pelatihan teknik 
budidaya ikan, penyediaan pakan ikan, 
pendampingan selama masa pemeliharaan 
hingga panen dan pemasaran hasil panen.

Dari total benih sekitar 2.000 ekor, pada 
tahap pertama ini kelompok Posdaya berhasil 
memanen sebanyak 30 kg lele dalam rentang 
waktu 2 bulan untuk tiga kolam dengan 
masingmasing berukuran 2 m x 4 m. Menurut 
perhitungan hingga panen terakhir, masyarakat 
mendapat keuntungan sekitar Rp. 2.000.000. 
Pendapatan dari hasil penjualan ini nantinya 
akan dipergunakan untuk budidaya ikan lele 
selanjutnya.

Supervisor Sales and General Affairs Depot 
LPG Pulau Layang, Lontar Fluxianto berharap 
masyarakat terus bersemangat dalam menjalani 
program budidaya ikan lele. “Semoga kegiatan 
ini nantinya dapat mendukung kemajuan dan 
kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Rebo,” 
ujarnya.

Ketua Kelompok Posadaya, Muhammad 
Jonni mengakui, mereka sangat terbantu 
dengan adanya bantuan CSR dari Pertamina. 
Selain mendapatkan i lmu dan keahlian 
budidaya ikan, mereka juga mendapatkan 
tambahan pendapatan dari kegiatan budidaya 
tersebut.•mOr ii

pangkalan susu - 
Mengisi masa purna bakti 
dengan kegiatan positif dan 
bermanfaat untuk keluarga 
dan lingkungan merupakan 
harapan Pangkalan Susu 
Field kepada Tenaga Kerja 
Jasa Penunjang (TKJP) 
yang telah purna bakti dan 
kembal i  ke masyarakat. 
Un tuk i tu lah Pangkalan 
Susu field melaksanakan 
terobosan dengan membuka 
kawasan pendampingan 
pem berdayaan masyarakat 
budidaya ikan lele dumbo 
yang ditujukan kepada TKJP 
yang telah purna bakti dengan 
menabur benih 30.000 ekor.

Tergabung dalam ke
lompok Pertabina, TKJP 
purna bakti tersebut ten
tunya bisa menjadi model 
pembinaan para kelompok 
petambak ikan air tawar di 

sekitar kegiatan operasional 
Perusahaan dan menjadi 
acuan untuk program CSR 
pada masa mendatang. 

Pe resmian  kawasan 
pendampingan pember
dayaan masyarakat kelompok 
Per tab ina d i laksanakan 
pada 2 September 2015 di 
kolam sekitar water treat-
ment plant yang saat ini 
kon disinya tidak digunakan 
sebagai bak penampung air 
baku untuk utilisasi. Acara 
peresmian program dihadiri 
oleh Pangkalan Susu Field 
Manager Dirasani Thaib, 
para Assistant Manager, 
Kepala Desa Alur Cempedak 
Kecamatan Pangkalan, Siti 
Khadijah beserta Kepala Du
sun 1 Desa Alur Cempedak 
Nurdin, anggota kelompok 
Per tabina dan undangan lain
nya.

“Dengan fasilitas yang 
ada dan berada di lingkungan 
perusahaan dibarengi kese
riusan anggota kelompok, 
kita doakan semoga program 
budidaya ikan lele ini akan 
berhasil dengan produksi 
maksimal. Selain itu dengan 
cara tersebut, kelompok juga 
dapat menerapkan  teknologi 
hasil perikanan  yang sudah 
ada sehingga hasil panen 
mendapat nilai tambah,  de
ngan cara di olah menjadi 
pro duk makanan seperti 

kerupuk ikan lele, abon lele 
dan sebagainya,” ujar Dirasani 
Thaib.

P e n a n g g u n g  j a w a b 
program, Erwin, dari fungsi 
RAM menyatakan, program 
ini digagas Assistant Manager 
RAM, Ahmad Irfan Gultom, 
untuk memberdayakan man
tan TKJP agar berusaha dan 
belajar berbisnis setelah tidak 
bekerja lagi secara formal 
di perusahaan.•pep pangkalan 

susu Field

cilacap – Refinery Unit 
(RU) IV Cilacap melalui pro-
gram Corporate Socia l 
Responsibility bidang pem
berdayaan masyarakat sejak 
tahun 2002 telah memberikan 
pelatihan keterampilan las 
listrik bekerjasama dengan 
Balai Latihan Kerja Industri 
(BLKI )  Jawa Tengah di 
C i l a c a p  k e p a d a  3 1 3 
pemuda Cilacap. Dari jumlah 
tersebut, sebagian besarnya 
telah bekerja di ber bagai 
perusahan baik dalam negeri 
maupun luar negeri.

Di tahun 2015 ini, ber
bekal kesuksesan dari pro
gram terdahulu dan guna 
menjamin sustainabi l i ty 
pro gram, RU IV Cilacap 
m e m b e r i k a n  b a n t u a n 
pelatihan las listrik angkatan 
13 kepada 20 pemuda 
Cilacap yang dibuka secara 
resmi oleh Public Relations 
Section Head Musriyadi 
d i  au la  BLK I  C i l acap , 
pada (19/8). Hadir pada 
kesempatan tersebut Ketua 
Forum CSR Kabupaten 
Cilacap, Muspika, Kepala 
Dinsosnakertrans, Kepala 
Bapermas PP PA dan KB, 
serta Kepala BLKI Jawa 
Tengah di Cilacap.

Dalam sambutannya, 

Mus riyadi menyampaikan 
RU IV sebagai Badan Usaha 
Milik Negara yang berada 
di tengah masyarakat ber
harap dapat terus berperan 
ak t i f  dalam mendukung 
peningkatan keterampilan 
pemuda Cilacap. Lebih jauh 
dikatakannya bahwa sistem 
pasar bebas ASEAN atau 
Masyarakat Ekonomi Asia 
(MEA) yang akan berlaku 
mulai akhir 2015 mendatang 
akan berdampak pada 
meningkatnya persaingan 
bursa tenaga kerja khususnya 
untuk sektor keahlian khusus.

 “Dalam menghadapi 
persaingan MEA, tenaga 
kerja Indonesia harus me
miliki keterampilan dan pe
ngetahuan yang memiliki 
daya saing tinggi. Seperti 
halnya tenaga juru las/
welder yang saat ini menjadi 
menjadi suatu keahlian yang 
dibutuhkan dalam berbagai 
macam proyekp royek 
pem bangunan konstruksi 
maupun perawatan,” ujar 
Musriyadi.

Pada kesempatan ini pula, 
Kepala BLKI Jawa Tengah 
Suryohadiono menyam
paikan, program pelatihan 
las listrik ini terdiri dari dua 
bagian, yaitu program 3G 

yang dibiayai pemerintah dan 
dilanjutkan program 6G yang 
dibiayai oleh Pertamina. 

“Program las listrik ini 
adalah program primadona 
di mana para lulusannya 
sudah dibidik oleh peru
sahaanperusahaan be sar 
di Jakarta seperti Ko matsu 
bahkan sebelum me reka 
menyelesaikan pendi dikan
nya,” ujarnya. 

Menurutnya, peringkat 
6G merupakan level tertinggi 
dalam sertifikasi keahlian las 
listrik dan mampu melakukan 
pekerjaan pengelasan plat 
m a u p u n  p i p a  d e n g a n 
kompleksitas yang tinggi. 
Diharapkan dengan modal 
kemampuan tersebut para 
lulusan pelatihan ini bisa 
mendapatkan pekerjaan yang 

lebih baik dan membantu 
meningkatkan taraf kese
jahteraan keluarga. 

“Rencananya, pelatihan 
ini akan berlangsung selama 
dua bulan meliputi teori dan 
praktek serta pendidikan 
kedisiplinan,” tambah Suryo
hadiono.

Salah satu peserta pe
lat ihan, Abdul Aziz dari 
Kelurahan Lomanis meng
ungkapkan rasa bahagianya 
dapat mengikuti pelatihan 
ini .  “Alhamdul i lah,  saya 
mendapatkan kesempatan 
untuk mengikuti pelatihan 
bantuan dari Pertamina 
RU IV Cilacap, setelah di 
tes kesehatan saya lulus. 
Semoga setelah mengikuti 
pelatihan bisa langsung 
dapat kerja,” harapnya.• ru iV

Public Relations Section Head  RU IV Musriyadi secara simbolis memberikan 
bantuan pelatihan las listrik 6G senilai Rp 100 juta untuk pemuda Cilacap.
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Times Is More Valuable Than Money

Efektifitas waktu tergantung dari apa yang kita 
lakukan untuk memanfaatkanya. Seorang pialang 
saham, hanya dengan duduk di depan komputer bisa 
mendapatkan keuntungan ratusan juta hanya dalam 
waktu kurang dari satu jam. Sebaliknya tukang becak, 
meskipun 24 jam mengayuh tanpa henti, mungkin 
dibutuhkan bertahuntahun untuk mendapatkan uang 
sebanyak itu.

Orang yang kreatif dan mampu berpikir ‘out of 
the box’, dalam waktu singkat bisa menghasilkan 
karya bernilai ratusan juta dari ideide kreatifnya. 
Sebaliknya orang yang kurang kreatif, harus bekerja 
bertahuntahun melakukan hal yang sama tanpa 
menghasilkan sesuatu yang berarti baik dari sisi nilai 
uang maupun inovasi.

Pentingnya efisiensi waktu sangat terasa dalam 
dua abad terakhir. Bagi orangorang yang sibuk, 24 
jam sehari tidaklah cukup. Itu sebabnya berbagai 
teknologi dan inovasi dihasilkan untuk efesiensi 
waktu. Kehidupan yang kita nikmati sekarang, di 
mana segalanya serba mudah, merupakan hasil dari 
penghematan waktu. Kita bisa memenuhi segala 
macam kebutuhan hanya dengan memesan lewat 
telepon dan internet.

Melihat efisiensi waktu tentunya kita tidak dapat 
lepas dari dampak transportasi yang semakin 
hari semakin maju dan padat. Apabila kita telaah 
kembali pada zaman dulu tentunya alat transportasi 
menggunakan delman pun terasa sudah cukup cepat, 
namun bayangkan dengan saat ini, baik dengan 
roda dua maupun roda empat bahkan lebih, tetap 
saja waktu tempuh terasa cukup lama.  Tentunya hal 
tersebut bukanlah tanpa sebab. Coba perhatikan saat 
ini dengan jumlah penduduk yang semakin banyak 
dan bertambah, maka kepadatan pun bertambah.
Hal inilah yang memicu banyaknya manusia yang 
melewati waktunya dengan siasia, sehingga sering 
kali kita mengeluh dan tidak lupa juga kita menyebut 
”time is money” sedangkan realitanya apabila kita 
memanfaatkan waktu dengan baik maka uang pun 
datang.

Karena itu buku yang berjudul ‘Time is More 
Valuable Than Money’  hasil karya dari Yoris Sebastian 
ini mencoba memberikan beberapa pemahaman 
dalam memanfaatkan waktu khususnya dalam 
bertransportasi. Salah satunya ialah hitunglah jarak 
tempuh, kalkulasi jenis kendaraan baik roda dua dan 
roda empat atau selebihnya, perbandingkan harga 
sebab harga berkaitan dengan efesiensi kembali. Jadi 
apabila perhitungan tersebut telah kita laksanakan 
maka bukan tidak mungkin, kita akan mengetahui 
bahwa bagaimana waktu dapat mengatur keuangan 
kita.•perpustakaan
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Site Visit dMIP : Bukti Pengelolaan Administrasi 
Fungsi dan Sekretariat yang Sehat

Zulkarnain Rosadi  Quality System & Knowledge Management, General Affairs Directorate

Dalam era globalisasi seperti saat ini dan dengan kondisi lingkungan yang sarat 
dengan persaingan, kemajuan organisasi/perusahaan akan bergantung pada seberapa 
jauh kemampuan organisasi/perusahaan tersebut dalam menyelaraskan diri dengan 
lingkungan strategik secara kreatif. Kemampuan tersebut pada dasarnya harus didukung 
oleh ketersediaan informasi yang lengkap, akurat, cepat dan mutakhir. Sebagai salah satu 
sumber informasi terekam, dokumen/arsip mempunyai fungsi dan peran yang sangat 
penting untuk mendukung manajemen organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam 
Undangundang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, bahwa dalam rangka menjamin 
ketersediaan informasi yang lengkap, outentik dan terpercaya.

Kegiatan Document Management Improvement Program (DMIP) di Pertamina 
merupakan pengembangan dari Bulan Arsip Pertamina sebelumnya yang bertujuan 
untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelolaan kearsipan disetiap fungsi 
masingmasing.

Program DMIP ini sudah dimulai dari awal tahun 2015 yaitu dimulai dari program 
pembinaan, assessment dan penilaian. Bulan September ini Program DMIP sudah 
memasuki Penilaian yaitu site visit, proses ini dilakukan untuk kategori Sekretaris dan 
Tim yang sudah lolos dalam tahap pengumpulan bahan presentasi dan pelaksanaan 
presentasi. Site visit yang dilakukan pada tanggal 1 18 September 2015 bertujuan agar 
Tim Juri dapat mengetahui sistem pengelolaan administrasi di Sekretariat dan Tim di 
masingmasing Fungsi secara langsung.

Tim juri akan medokumentasikan 
seluruh proses pengelolaan admi
nistrasi di Sekretariat dan Fungsi 
yang dikunjungi termasuk juga admin 
yang membantu pelaksanaan di Sek
retariat fungsi masingmasing, hal 
ini dimaksudkan agar pada admin 
ju ga dapat lebih peduli terhadap 
penge lolaan dokumen di Fungsinya 
masingmasing. Halhal yang perlu 
diketahui dalam site visit ini untuk 
ka tegori Sekretaris adalah 8P2K 

yaitu Pemahaman Terhadap STK PATP, Pencatatan, Pengelompokan, penyimpanan, 
pemeliharaan, Pelayanan arsip/Penemuan kembali, Penyusutan, Pemanfaatan Electronic 
System, Keamanan dan Kerahasiaan, Kerapian dan Kebersihan serta improvement dari 
masingmasing secretariat tersebut, sedangkan untuk Fungsi/Tim penilaian mencakup 
3P2K yaitu Pemahaman Terhadap STK PATP, penyimpanan, Pemanfaatan Electronic 
System, Keamanan dan Kerahasiaan dan Kerapian dan Kebersihan serta improvement 
dari masingmasing Fungsi/Tim tersebut. 

Semoga dengan pengelolaan dokumen yang baik arsip terpelihara dengan baik, teratur 
dan aman, jika diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan tepat, menghilangkan 
pemborosan waktu dan tenaga, penghematan tempat penyimpanan, menjaga rahasia 
arsip, menjaga kelestarian arsip, menyelamatkan pertanggung jawaban perencanaan, 
pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatankegiatan perusahaan. Fungsi manakah yang 
paling optimal dalam melakukan improvement tahun ini??? Nantikan jawabannya di Bulan 
Oktober 2015

Changing Filing Into Smiling...

Diawali dengan munculnya Peraturan Presdien No. 191 Tahun 2014, mengakibatkan 
Premium tidak lagi disubsidi, sedangkan harga jual Premium berada di bawah keekonomiannya. 
Hal ini menjadikan perusahaan menjadi merugi, di sisi lain, kompetitor semakin agresif 
melebarkan sayap bisnisnya di Indonesia. Di 
samping itu, spefikasi kendaraan roda dua dan 
roda empat yang banyak digunakan di Indonesia 
membutuhkan BBM dengan oktan minimal 90. 
Untuk itu, Pertalite muncul sebagai inovasi produk 
Pertamina yang memberikan alternatif varian 
tambahan bagi masyarakat Indonesia. 

Pertalite merupakan hasil dari perjalanan panjang 
demi menghasilkan terobosan produk baru bagi 
konsumen. Produk  baru ini diluncurkan pada 24 Juli 
2015 di SPBU Coco 3110202 Jalan Abdul Muis Jakarta Pusat dan mendapatkan antusiasme 
yang baik di masyarakat. 

Walaupun belum genap dua bulan diluncurkan, 
Pertalite mulai menunjukkan keberadaan yang 
signifikan. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan 
kepuasan bagi PT Pertamina (Persero), khususnya 
Tim Direktorat Pemasaran. Upaya memasarkan 
produk yang memiliki RON 90 ini terus dilakukan 
terutama ke lini seluruh Unit Operasi/ Region/Anak 
Perusahaan dan keberhasilan peluncurannya dibahas 
tuntas dalam Forum KOMET Direktorat Pemasaran 
pada 8 September 2015 oleh Affandi selaku VP Retail 

Fuel Marketing.
Forum  ini dihadiri oleh +/ 40 pekerja di Kantor 

Pusat dan diikuti secara live dengan KOMET 
Webinar Lync dari berbagai UO/ Region dan Anak 
Perusahaan. Sesi tanya jawab berlangsung seru, 
salah satunya pertanyaan dari peserta webinar, 
apakah Pertalite adalah produk untuk meng
“kanibal” premium, dan telah ditegaskan oleh 
narasumber bahwa Pertalite hadir untuk menjadi 
alternative baru yg dapat dipilih oleh masyarakat 
bukan untuk mengkanibal produk lainnya.

Forum webinar ini diharapkan dapat membantu 
menyo sialisasikan produk yang memiliki tagline 
“Melaju Lebih Jauh” ini. Pertalite patut dipasarkan 
menyeluruh dikarenakan memiliki keunggulan tidak 
menimbulkan gangguan dan merusak mesin, kinerja 
mesin lebih efisien dan optimal namun jarak tempuh 
lebih jauh, dan menjadikan kendaraan lebih lincah 
serta lebih ramah lingkungan. 

Menawarkan harga Rp8.400/liter menjadikan 
Pertalite mulai menjadi pilihan konsumen terhadap Bahan Bakar Khusus (BBK). Terbukti dengan 
tersebarnya di 655 SPBU di wilayah JaMaLi. Ini merupakan perkembangan yang sangat baik. 
Dengan adanya Pertalite, 10% konsumen Premium telah beralih menjadi konsumen Pertalite. 
Ditargetkan keberadaan Pertalite tersebar di 1330 SPBU wilayah JawaBali dan 590 SPBU 
wilayah Luar Jawa. Mari kita wujudkan citacita tersebut dengan ikut mempromosikan Pertalite 
ke masyarakat !!!

The More You Share, The More You Get, Let’s Share Knowledge !!! 

Forum KOMEt Pemasaran : 
Pertalite Menjadi Produk Unggulan !!!
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sumber : http://mediabisnisonline.com

CARA MEMBERIKAN 
PELAyANAN tERBAIK 
KEPAdA PELANGGAN

Bagaimana Anda melayani pelanggan? Dengan 
mendengarkan mereka? Dengan memberikan janji 
kepada mereka? Atau dengan selalu memanjakan 
mereka? Tidak ada yang salah dari cara itu. Karena 
pelanggan memang menjadi suatu kebutuhan dan 
keharusan yang dimiliki sebuah bisnis. Oleh karena 
itu, setiap perusahaan harus tahu bagaimana mereka 
melayani dan membuat pelanggan mereka senang 
berbisnis dengannya. Dan apa saja caranya? Berikut ini 
beberapa diantaranya.

1. benar-benar mendengarkan mereka. Seorang 
pelanggan yang datang pada bisnis Anda tentu meng
inginkan sebuah solusi dari masalah yang mereka miliki. 
Ketika mereka bercerita dan mengeluhkan sebuah ma
salah, maka tugas Anda adalah mendengarkan dengan 
baik dan memperhatikan setiap detail kebutuhan mereka. 
Jangan pernah sekalipun menyela ucapan mereka. 
Dengar kan dan perhatikan saja apa yang mereka ingin 
sampaikan. Setelah Anda mendengarkan dengan baik, 
Anda bisa dengan mudah menawarkan solusi kepada 
mereka.

2. jangan mengabaikan mereka. Pelanggan 
hanya ingin dilayani dengan cepat, bahkan jika jawaban 
Anda tidak dapat dikirimkan segera, mereka masih tetap 
ingin mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Ja
ngan pernah mengabaikan setiap pertanyaan pelanggan. 
Dan jangan sampai Anda mengingkari setiap janji yang 
Anda buat kepada mereka. Buatlah janji yang mudah 
untuk Anda penuhi.

3. mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Anda 
pasti sadar bahwa melayani pelanggan bukanlah hal yang 
mudah. Mendengarkan setiap permintaan dan kebutuhan 
mereka tentu tidaklah mudah. Anda juga tidak bisa 
memastikan bahwa segala kebutuhan pelanggan dapat 
Anda penuhi dengan cepat. Tapi ini bukan berarti Anda 
tidak mau mendengarkan atau bahkan mengabaikan 
permintaan pelanggan. Anda bisa mengakomodasi 
setiap permintaan pelanggan. Meskipun banyak dan 
tidak mungkin, pelanggan akan tetap menjadi brand 
am bassador potensial bagi bisnis Anda.

4. membangun kepercayaan. Banyak cara 
yang dapat Anda lakukan dalam upaya membangun 
ke percayaan bagi pelanggan Anda. Anda memang 
harus terus memberikan pelayanan terbaik mulai dari 
mendengar hingga memenuhi janji kepada pelanggan 
Anda. Ketika Anda mampu memberikan apa yang 
pelanggan inginkan dan terus memberikan pelayanan 
terbaik, secara otomatis pelanggan akan mempercayai 
apa yang Anda tawarkan.

5. hidupkan nilai perusahaan. Untuk memastikan 
bahwa sebuah perusahaan akan bertahan lama di 
pa saran, mereka harus bisa menghidupkan nilai peru
sahaan. Salah satu caranya yaitu melalui pelayanan 
kepada pelanggan. Anda dapat menunjukkan apa dan 
bagaimana bisnis Anda melalui tata cara dan teknik Anda 
dalam melayani pelanggan dan memenuhi kebutuhan 
mereka. Setiap karyawan yang dimiliki harus tahu cara 
ini, karena tidak menutup kemungkinan mereka akan 
bertemu dengan salah satu pelanggan Anda di luar sana.•
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balOngan – Sebanyak 35 anggota PWP yang merupakan 
para istri pekerja bagian Utilities RU VI Balongan kegiatan 
seminar kesehatan jantung, di Cafe Wisma Patra, Peru-
mahan Bumi Patra Indramayu, Sabtu (22/8).

Selain mempererat silaturahmi, seminar ini diseleng
garakan sebagai upaya untuk menyosialisasikan pola hidup 
yang sehat sehingga kesehatan jantung pekerja RU VI dan 
keluarga bisa terjaga. Hal tersebut disampaikan ketua Arisan 
Utilities RU VI Arutilamiliati yang juga merupakan pekerja dari 
fungsi RPO RU VI Balongan.

Pada seminar ini, dr. Lucy Octavia Saputri selaku nara
sumber menjelaskan, penyakit jantung koroner merupa kan 
pembunuh no.1 di dunia. Karena itu, setiap orang harus 

Seminar Kesehatan jantung untuk Anggota PWP RU VI

menjalani pola hidup sehat, seperti rutin ber olah raga, tidak 
merokok, tidak minum alkohol, konsumsi ma  kanan sehat, 
serta mengatasi stres dengan relaksasi.•riki hamdani

plaju – Guna mengasah sekaligus mengembangkan 
keterampilan dan kreatifitas bagi para anggotanya, PWP RU 
III menggelar kursus merajut yang diikuti 50 peserta yang 
terdiri dari para pengurus dan anggota PWP RU III. Kegiatan 
kursus dibuka oleh Ketua PWP RU III, Vitri Mahendrata, 
Selasa (8/9) di Kantor PWP RU III Plaju.

Vitri dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini 
merupakan salah satu program kerja PWP RU III Tahun 
2015 Bidang Pendidikan. Menurutnya, PWP RU III selalu 
berupaya mengajak para anggota dan pengurus PWP untuk 
mengembangkan keterampilan lewat program kerja yang 
dijalankan. “Diharapkan, dengan mengikuti kursus ini, para 
pengurus dan anggota dapat menambah pengetahuan dan 
keterampilan dalam seni merajut,” ungkapnya.

Vitri juga berpesan agar para peserta kursus dapat 
menggunakan kesempatan ini dengan sebaikbaiknya serta 
berkreasi semaksimal mungkin, sehingga ilmu yang didapat 
dapat diterapkan di lingkungan masingmasing. “Semoga 
keterampilan merajut yang sudah dikuasai, nantinya dapat 
dijadikan sebagai peluang usaha bahkan menambah 
penghasilan keluarga,” harapnya.

Asah Keterampilan Anggota PWP RU III dalam Kursus Merajut

Dalam kursus ini, para peserta diajarkan teknis dan 
kreasi merajut dipandu oleh Januawati Yulizar, salah satu 
ang gota PWP yang terampil dalam merajut. Lena Dody, 
salah seorang peserta, menyampaikan ungkapkan terima 
kasihnya kepada pengurus PWP RU III khususnya bidang 
pendidikan yang telah memprogramkan kegiatan kursus. 
“Mudahmudahan kegatan ini dapat terus berlangsung dan 
ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi kami pengurus 
dan anggota,” ujarnya.•ru iii

plaju – Sebagai salah 
satu upaya meningkatkan 
manpower readiness pekerja 
di Bagian Oil Movement,  RU III  
mengadakan Inhouse Training 
dan Sertifikasi Gauger, di  
Ge dung Diklat RU III. Dalam 
pelatihan dan sertifikasi yang 
berlangsung selama 3 hari ini, 
pembukaan dilakukan oleh 

Sertifikasi Gauger Bagi Pekerja Oil Movement RU III
Production Manager, Hendri 
Agustian dan dihadiri HR 
Area Manager, M. Fahmi El 
Mubarak, serta Oil Movement 
Section Head, Nurjali. 

Pelatihan dan sertifikasi 
ini diikuti 25 peserta, yang 
merupakan pekerja bagian 
Oil Movement yang belum 
memiliki sertifikat Gauger. 

Hendri Agustian menjelaskan, 
tujuan dari pelatihan yang 
diberikan agar para pekerja 
mam pu menjadi  gauger 
atau ahli ukur yang dapat 
memahami pekerjaannya baik 
dari segi teori maupun praktek. 
Dimana peran gauger ini, 
lanjut Hendri, sangat penting 
dalam meningkatkan kinerja 

fungsi Produksi dan pada 
akhirnya dapat mendukung 
kinerja kilang RU III.

Hendri berharap kepada 
peserta pelatihan agar da
pat mengikuti pelatihan ini 
dengan sebaikbaiknya, se
hingga nantinya siap untuk 
menjadi PIC di bagian Oil 
Mo vement.•ru iii

Sharing  untuk Pekerja Kristiani PtK
jakarta – PT Pertamina Trans 
Kontinental (PTK) meng adakan 
ceramah/sharing untuk pekerja 
Kristiani, pada  (4/9), di Kantor 
Pusat PTK, Jakarta. 

Sharing session rohani ini 
dibuka dengan doa oleh pengurus 
Bakorumkris PTK Yohannes 
Sitohang. Acara diisi oleh Yanti 
Dharmono.

Dalam kesempatan ter sebut 
Yanti Dharmono men jelaskan 
arti/mak sud memuji Tuhan. Ia 
men  je laskan, nyanyiaan/pu ji
pujian kepada Tuhan, bersaksi 

dan mengabarkan Injil dengan 
pimpinan Roh Kudus me rupakan 
misi utama (great commision) bagi 
anakanak Tuhan (orang percaya).

“Melalui ibadah/pujipu jian, 
kita bisa menjadi “saksi”, menjadi 
rekan sekerja Allah (perintah 
Tuhan), khususnya di tempat ker ja 
kita. Kita juga dibangun menjadi 
tempat ke diaman Allah karena 
melalui pujipujian, ada kuasa 
Allah,” ujarnya. 

Karena itu, ia mengingatkan, 
dalam menyanyikan pujipu jian 
kepada Tuhan harus meng hayati 

apa yang kita nyanyikan dan 
nyanyikan apa yang kita hayati.

“Semakin sering per seku
tuan ibadah dan pujipujian 
dilaksanakan, dengan banyak  
mendengarkan firman Tuhan, 
diharapkan semakin bisa me

ningkatkan kinerja kita dan bisa 
men jadi teladan yang baik,” te
gasnya.

Acara ini mendapat sambutan 
hangat dari pekerja Kristiani PTK 
dan berharap bisa dilanjutkan lagi 
di masa yang akan datang.•ptk
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direksi PHE Kunjungi dirjen Migas
jakarta -  President Director PT Pertamina Hulu Energi (PHE), R. Gunung Sardjono Hadi didampingi Director 
Exploration PHE, Rudy Ryacudu, Corporate Secretary PHE, Wahidin Nurluzia melakukan kunjungan ke Dirjen Migas. 
Rombongan diterima langsung Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmadja di kantornya, Jl. HR. Rasuna Said, 
Jakarta Selatan, (13/7). Kunjungan ini dalam rangka meningkatkan hubungan silaturahmi dan koordinasi. Wiratmadja 
menyambut baik kunjungan ini, dirinya berharap komunikasi antar dua lembaga ini dapat terjalin lebih intensif. “Jika 
ada halhal penting dan mendesak terkait perijinan tolong informasikan segera ke saya secara langsung. Supaya 
saya bisa mengecek sudah sampai mana surat ini, dan dimana nyangkutnya. Harap dimaklum kami kekurangan staf 
di bagian hukum, sehingga banyak perijinan yang menumpuk pada bagian tersebut. Jadi jangan sampai garagara 
masalah administrasi bisa berakibat menyetop suplai energi yang berakibat Jakarta gelap gulita,” ujar Wiratmadja.•phe

RU II Adakan Forum Presentasi CIP tahap III tahun 2015
dumai – RU II mengadakan Forum Presentasi Continous Improvement Program (CIP) Tahap III tahun 2015, pada Kamis (27/8), 
di lantai III Main Office RU II. Acara ini  yang berlangsung dua hari ini diikuti  sekitar 50 peserta, terdiri dari kategori Suggestion 
System (SS), Gugus Kendali Mutu (GKM), dan Proyek Kendali Mutu (PKM). General Manager RU II, Afdal Martha mengimbau 
agar semua unit dapat aktif secara kontiniu untuk berperan dalam forum ataupun kegiatan yang diadakan perusahaan. “Saya 
harap semua fungsi dapat aktif dalam segala aktifitas termasuk melakukan efisiensi energi dan melakukan semua program yang 
telah kita rencanakan,” ujar Afdal Martha. Acara diisi dengan presentasi dari setiap gugus yang mengikuti forum CIP ini.•ru ii
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Sembilan Gugus Mutu Raih Predikat Gold dalam 
Forum Presentasi CIP MOR I
medan- Sembilan gugus mutu meraih predikat gold dalam Forum Presentasi Continuous Improvement 
Program (CIP) Marketing Operation Region (MOR) I, pada 1012 Agustus 2015 di Hotel Grand Aston Medan. 
Adapun predikat silver diraih 22 gugus mutu dan predikat bronze diraih 49 gugus mutu. Acara yang diikuti 
sekitar 130 orang tersebut diawali dengan wawancara peserta dengan Juri, presentasi peserta yang diikuti 
oleh peserta lain, gala dinner dan diakhir dengan penyerahan penghargaan. GM MOR I Romulo Hutapea 
berharap apa yang ditulis di CIP harus nyata. Berapa biaya yang dapat dikurangi dari inovasi tersebut yang 
bisa ditunjukkan melalui efisiensi.•mOr i

Kepengurusan Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma 
Periode 2015-2018 dilantik
jakarta -  Setelah pelantikan Ketua Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPPPWK) yang baru serta pelantikan 
anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) pada akhir April lalu, selanjutnya dilakukan pengukuhan pengurus organisasi 
untuk periode masa jabatan 2015 – 2018. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Gedung PWP pada hari Minggu (9/8) dengan 
dihadiri oleh anggota kepengurusan SPPPWK periode sebelumnya serta Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu 
(FSPPB) Eko Wahyu Laksmono, Ketua Dewan Penasehat FSPPB, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia 
(KSPMI) Faisal Yusra, dan sejumlah pengurus FSPPB. Eko mengungkapkan bahwa dengan terpilihnya pengurus SPPPWK 
yang baru diharapkan dapat membantu organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuannya melalui programprogram kerja 
yang baru serta menciptakan kader kepemimpinan bagi keberlangsungan organisasi.•ru iV
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Rotasi jabatan di Lingkungan RU VI Balongan
balOngan – Belum lama ini dilakukan mutasi dan rotasi jabatan di RU VI Balongan. Serah terima jabatan yang dilaksanakan 
di RU VI meliputi Section Head dan jabatan setingkat Manager. Sertijab diawali dengan menyerahterimakan jabatan Lead Of 
Process Engineering kepada Manager Engineering and Development yang sebelumnya dijabat oleh Hendri Agustian, yang 
dikukuhkan sebagai Manager Production Operation & Manufacturing di RU III Plaju. Sudi Kasiyan yang sebelumnya menjabat 
sebagai Manager OPI menjalankan mutasi dinas ke kantor Pertamina Pusat Jakarta, sementara Jabatan Manager OPI diisi 
oleh I Nyoman Subakti Irianto yang sebelumnya menjabat sebagai Manager Production II. Sementara itu, Didik Bahagia yang 
sebelumnya menjabat sebagai Section Head RCC RU VI dikukuhkan menjadi Manager Production II RU VI Balongan. Selain 
itu, sebanyak tujuh section head menjalani rotasi jabatan.  Yaitu, Ahmad Aulia (RCC Section Head), Muhammad Ramdhan 
(Utilities Section Head), Sumarno (Process Engineering Section Head), Sukarno (DHC Section Head), Charman (Budget 
& Performance Section Head), Sumardianto (MA 3 Section Head), serta Nanang Haidar (POC Section Head).•riki hamdani
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Pertamina Lubricants Sabet 
Empat Penghargaan WOW Brand 2015
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POSISI

askin tOhari
Manager Production,
Operation & Engineering,
Operation,
PT Pertamina Geothermal EnergyFo

to
 : 

U
RI

P

agi ginanjar
Unit Manager HR Sulawesi,
Direktorat SDM & UmumFo

to
 : 

St
AR

FY

suandi iriantO
Unit Manager HR RU III,
Direktorat SDM & UmumFo

to
 : 

St
AR

FY

muhammad Fahmi el 
mubarak
Unit Manager HR RU II,
Direktorat SDM & UmumFo

to
 : 

St
AR

FY

uus rahmat kurniawan
Manager Partnership Operation Control,
Partnership,
Operation,
PT Pertamina Geothermal Energy
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Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Gigih Wahyu Hari Irianto menerima penghargaan  WOW Brand dari Hermawan 
Kerjajaya, pendiri MarkPlus Inc.

Febri irwandi
Manager Management Accounting & 
Policy Development Assurance,
Controller,
Finance,
PT Pertamina Geothermal EnergyFo

to
 : 

U
RI

P

imam karyadi
Cash Receipt Manager,
Direktorat KeuanganFo

to
 : 

PR
IY

o

ali masykur
Corporate Function FI Business Support 
Manager,
Direktorat KeuanganFo

to
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Upaya PGE Atasi Ancaman Informasi
jakarta - PT Pertamina 
Geothermal Energy (PGE)
menggelar seminar ih wal 
peran persandian penga
manan infor masi, di Kantor 
Pusat PGE, Jakarta, (26/8). 
Langkah tersebut diinisiasi 
sebagai upaya me ningkatkan 
k e s a d a r a n  k e  a m a n a n 
informasi di lingkungan kantor.

Security Strategy Manager, 
Gugun Gumilar menegaskan, 
sebagai perusahaan nasional, 
keamanan adalah kebutuhan 
mendasar agar perusahaan 
bisa menjalankan aktifitas kerja 
secara optimal. Utamanya di 
lingkungan operasi PGE yang 
mengharuskan adanya sistem 
pengawalan dan pengamanan 
terhadap situasi yang memicu 
konflik.

Dengan demikian, kata 
Gugun, keamanan harus se
nantiasa diciptakan, tentunya 
dibutuhkan dukungan da
ri seorang pimpinan peru
sa haan lewat sejumlah ke
bijakan. Sehingga dalam im
plementasinya, keamanan 
merupakan tanggung jawab 

jakarta – PT. Pertamina 
Lubricants mendapatkan 
empat penghargaan dalam 
ajang Indonesia WOW Brand 
2015 yang diadakan oleh 
MarkPlus, Inc dalam bidang 
Automotive, Transportation, 
and Logistic Industry pada 
hari Kamis (10/9) di Raffles 
Hotel Jakarta. Penghargaan 
itu antara lain adalah tiga buah 
Gold Award dalam kategori 
Oli Mesin Mobil, Oli Transmisi 
Mobil, dan Oli Mesin Motor, 
serta penghargaan Bronze 
Award dalam kategori Minyak 
Rem Motor. 

M e n u r u t  D i r e k t u r 
U t a m a  P T.  P e r t a m i n a 
Lubricants Gigih Wahyu Hari 
Irianto,  penghargaan ini 
merupakan hasil dari kerja 
keras sebelumnya serta 
tentunya berkat dorongan 
dari Perseroan yang  harus 
disyukuri dan diharapkan 
dapat menguatkan rasa 
percaya dir i  insaninsan 
Pertamina “Ini harus menjadi 
hadiah bagi Pertamina, kita 
harus percaya diri bahwa 

kita mampu untuk bersaing 
dengan international brand” 
kata Gigih.

Dalam kategori Oli Mesin 
Mobil dan Oli Transmisi Mobil, 
Pertamina Lubricants berhasil 
mengalahkan produk dari 
Shell dan Castrol. Sedangkan 
dalam kategori Oli Mesin 
Motor, Pertamina mengungguli 

Federal dan Shell. Ajang 
penghargaan WOW Brand 
sendiri merupakan inisiatif dan 
bagian dari penerapan konsep 
terbaru WOW Marketing dari 
MarkPlus,Inc. 

Sela in kategor i  yang 
dimenangkan oleh Pertamina 
Lubricants, Perusahaan yang 
didirikan oleh Hermawan 

Kertajaya ini juga memberikan 
penghargaan kepada sektor 
indust r i  la innya seper t i 
Communication, HighTech, 
and Med ia ;  Consumer, 
Hea l thca re ,  P ruduc t  & 
Service; Financial Services 
Industry; Property, Retail, 
Mortgage Consumer Goods 
di tahun 2015 ini  Starfy

bersama.
Menurutnya, secur i ty 

profesional harus memiliki 
ke mampuan khusus, seperti 
kemampuan intelijen, moral, 
mental, dan fisik yang baik. 
“Sesuai keputusan Presiden, 
tugas pokok sekuriti, yaitu 
melaksanakan pengamanan 
dan ketertiban personil, ma
teriil, informasi, serta ke
giatan operasional dalam 
rang ka mendukung bisnis 
perusahaan di lingkungan 
per kantoran,” beber Gugun.

Lebih jauh, program kerja 
Security Strategy yakni untuk 
meningkatkan kompetensi 
pekerja, standarisasi dan 
pen i ngka tan  sa ra  dan 
prasarana security seperti 
CCTV, standarisasi serta 
pengembangan piranti lunak 
security. Selain ditunjang 
perangkat canggih, lanjut 
Gugun, perlu adanya peng
kajian dan evaluasi organisasi 
security, pembinaan penga
manan dengan pekerja, apa
rat, dan masyarakat.

Menurut Gugun, tak se

dikit pihaknya mendapati 
be berapa kejahatan yang me
rugikan perusahaan, baik dari 
internal maupun eksternal. 
“Upaya audit internal dan eks
ternal ini tentu telah mendapat 
sertifikasi dari kepolisian,” 
tegasnya.

S e d a n g k a n ,  D e p u t i 
I I  B idang Pengamanan 
Persandian LSN, Brigjen 
Marinir Suharyanto, me
nanggapi sistem keamanan 
dari sisi informasi.  “Informasi 
sangat penting agar ko mu
nikasi dapat tercapai de ngan 
optimal,” ujarnya. Untuk itu, 
ia mengungkapkan perlunya 

tindakan preventif untuk me
nanggulangi ancaman ke
amanan informasi jaringan 
komunikasi global.

Bentuk ancaman infor
masi, bisa dilakukan dengan 
cara sniff ing  paket data 
melalui sistem jaringan kantor. 
karena itu, ia menegaskan 
perlunya kesadaran seluruh 
pekerja terhadap keamanan 
informasi untuk menghindari 
ancaman dari luar.

“Kemajuan teknologi 
informasi di perusahaan bisa 
berdampak positif dan negatif. 
Walau bermanfaat, tapi rawan 
ancaman,” tutupnya.•egha
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Security Strategy Manager, Gugun Gumilar menegaskan pentingnya keamanan  
bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.
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Pembahasan Alignment Hulu - PEPC
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Silaturahmi Manajemen PEP Asset 3 ke Bupati Majalengka
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tugu Mandiri tandatangani 
Nota Kesepahaman 
Perbarindo

jakarta -   Di  ruang 
Banyu Urip Gedung Patra 
Jasa, PEPC mengadakan 
diskusi dengan Direktorat 
Hulu yang membahas tentang 
Alignment Hulu  PEPC, pada 
(2/9). Diskusi dihadiri oleh 
Direktur Hulu Pertamina, 
T im Transformasi  Hulu, 
jajaran Direksi dan seluruh 
manajemen PEPC. 

Dalam kesempatan ter
sebut, Direktur Hulu Pertamina 
Syamsu Alam menegaskan, 
selain untuk efisiensi, Tim 
Tranformasi Hulu dibentuk 
untuk merumuskan arah dan 
tujuan Direktorat Hulu ke 
depan, karena beberapa anak 
perusahaan Hulu memiliki 
karakter dan masalah yang 
ber beda. Dengan adanya 
per bedaan tersebut, diha
rapkan anak perusahaan 
Hulu sejalan (align) dengan 
holding company sehingga 
bisa support korporat dengan 
lebih baik ke depannya. 

“Tim Transformasi Hulu 
akan melakukan alignment 
dengan beberapa anak peru
sahaan Hulu dan mengatasi 
problem yang terjadi serta 
melakukan pembenahan di 
dalam untuk memperkecil loss 
dalam transportasi migas,” 
tegasnya.

Pemaparan awal disam
paikan oleh Direktur Utama 
PEPC, Adr iansyah yang 
menjelaskan wilayah kerja 
blok Cepu seluas 919,2 km2 
dengan temuan di Cendana 
1998 (gas), Banyu Urip 2001 
(minyak), Jambaran 2002 
(gas), Kedung Keris 2011 
(minyak),  dan beberapa 
temuan seperti di Kalisari, 
Pilang, Giyanti, Alas Tua West 
dan Alas Tua East. Adriansyah 

jakarta -  Asuransi Tugu Mandiri dan dan 
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia 
(Perbarindo) Komisariat Semarang menandatangani 
Nota kesepahaman tentang dukungan Perbarindo 
Komisariat Semarang untuk mengembangkan 
bisnis Asuransi Tugu Mandiri melalui sosialisasi 
kesehatan keuangan dan pemasaran produk 
asuransi Tugu Mandiri di BPR Anggota Perbarindo 
Komisariat Semarang. 

MoU ditandatangani oleh Direktur Keuangan 
& Investasi Tugu Mandiri Daneth Fitrianto dan 
Ketua Perbarindo Komisariat Semarang Teguh 
Sumaryono, di Semarang, pada (20/8).  

Pada tahap awal pelaksanaan MoU, kedua 
pihak sepakat untuk membantu memenuhi 
kebutuhan perlindungan dan tabungan masyarakat 
di wilayah Semarang dan Jawa Tengah melalui 
sosialisasi dan penjualan produk asuransi 
kecelakaan diri Personal Accident dengan premi 
Rp100 ribu sekali bayar untuk masa perlindungan 
1 tahun, serta produk Asuransi Jiwa Kredit atau 
Credit Shield. Kedua produk ini menyasar nasabah 
individu yang ingin mendapatkan ketenangan di 
hari ini dan masa nanti dengan mengikuti program 
perlindungan asuransi Tugu Mandiri. 

“Kami menilai wilayah Semarang dan Jawa 
Tengah memiliki potensi pasar yang sangat bagus, 
sehingga kami melakukan penetrasi pasar lebih 
mendekat lagi,” jelas Daneth Fitrianto. 

Teguh Sumaryono menambahkan, “Melalui 
kerja sama strategis ini, kegiatan perbankan di 
Indonesia, khususnya layanan bisnis anggota 
Perbarindo Komisariat Semarang akan semakin 
ramai. Tidak hanya produk perbankan saja, namun 
juga bisnis asuransi jiwa sehingga menciptakan 
pasar lebih luas lagi,” jelas.

Dalam kesempatan yang sama Asuransi Tugu 
Mandiri juga menandatangani kerja sama program 
perlindungan Asuransi Kesehatan kumpulan 
Tugu Mandiri TMGroup Health Medicare dan 
Asuransi Jiwa Kredit (TMCredit Shield) bagi seluruh 
karyawan BPR Artha Tanah Mas dan nasabahnya 
serta BPR Arto Moro dan nasabahnya. 

Naskah kerja sama ditandatangani oleh Direktur 
Keuangan & Investasi Tugu Mandiri  Daneth 
Fitrianto, Direktur Utama BPR Artha Tanah Mas  
Loeki Hendrarto, dan Direktur Utama BPR Arto 
Moro Teguh Sumaryono.  

“Kemitraan kami bakal mendorong pertum
buhan bisnis BPR Artha Tanah Mas lebih cepat lagi 
karena masabah BPR Artha Tanah Mas mendapat 
nilai tambah berupa layanan perlindungan asu
ransi jiwa terdepan Tugu Mandiri,” ujar Loeki Hen
drarto.•tugu mandiri

(Kirikanan) Direktur Keuangan & Investasi Tugu Mandiri  Daneth 
Fitrianto bersama Ketua Perbarindo Komisariat Semarang dan 
Direktur Utama BPR Arto Moro dan Direktur Utama PT BPR 
Artha Tanah Mas Loeki Hendrarto saat memberikan keterangan 
pers usai penandatanganan MoU Sosialisasi dan Pemasaran 
Produk Asuransi Tugu Mandiri antara Tugu Mandiri dan Perbarindo 
Komisariat Semarang serta penandatanganan kerjasama antara 
Tugu Mandiri, BPR Arto Moro & BPR Artha Tanah Mas.

majalengka – Dalam 
rangka pembinaan hubungan 
baik dengan stakeholder, 
manajemen Pertamina EP 
(PEP) Asset 3 beserta Jati
barang Field bersilaturahmi 
ke kantor Bupati Majalengka 
beberapa waktu yang lalu. 
Asset 3 General Manager 
Fachrizal bersama dengan 
Jatibarang Field Manager 
Ceppy Agung Kurniawan 
dan Asset 3 Legal & Relation 
Manager M.Ganjar Maksudi.

Fachrizal berharap silatu
rahmi ini dapat menyiner
gikan perusahaan de ngan 

juga memaparkan tentang 
cadangan dan proyeksi pro
duksi migas di tiap wilayah 
temuan. Tugas dan tanggung 
jawab PEPC, proses bisnis 
PEPC mulai dari input, proses, 
hingga output pun dipaparkan 
secara rinci oleh Adriansyah.

Sementara Direktur Pe
ngembangan PEPC yang 
di wakili oleh Bob Wikan me-
nerangkan proyek JTB yang 
diproyeksi menjadi pro yek gas 
terbesar di Pertamina. “POD 
original disetujui 13 Pebruari 
2013 dan revisinya telah di
se tujui SKK Migas pada 17 
Agustus 2015. Sampai de
ngan pertengahan Agustus 
2015, cummulative overall 
progress mencapai 6,17%.  
Semoga pertengahan tahun 
2016 sudah mulai dila kukan 
kegiatan fisik di lapangan,” 
jelasnya. 

Sedangkan proyek pe
ngembangan Banyu Urip 
dengan kapasitas produksi 
(POD) 185 kbd untuk mem
proses crude oil dengan Peak 
Production 165 kbd yang akan 
dialirkan ke export system 
onshore pipeline, offshore 
pipeline, mooring tower, dan 
FSO Gagak Rimang. 

Rencana penerapan 
teknologi baru CFZ (Controlled 
Freeze Zone) di blok Cepu, 
kemungkinan diterapkan di 
Lapangan Cendana (CDN) 
sebagai pilot project, Alas 
Tua West (ATW) dan Gas 
Banyu Urip. Teknologi CFZ 
adalah mengkonversi gas 
CO2 ke dalam bentuk cai
r an, diusulkan oleh Exxon
Mobil karena Capex jauh 
leb ih rendah d ibanding 
meng  gunakan teknologi 
konvesional. Sebagai bentuk 

sharing teknologi CFZ, pekerja 
PEPC sebagai secondee 
da pat terlibat aktif dalam 
kegiatan terkait penggunaan 
CFZ dan melalui EMCL dapat 
melakukan studi banding 
ke fasilitas ExxonMobil yang 
menggunakan CFZ.

Direktur Operasi PEPC, 
RP Yudantoro, memaparkan 
percepatan & peningkatan 
produksi Banyu Urip (non 
POD) sejak produksi Agustus 
2009 hingga Agustus 2015 
dan realisasi & prognosa 
produksi non POD sejak 
1 Januari 2015 hingga 31 
Agustus 2015. S

Sementara Direktur Bisnis 
Support, Musa Umbas, me
maparkan realisasi kinerja 
PEPC sampai dengan Juli 
2015, RKAP 2015, dan pro
gnosa 2016. 

Pembahasan dilanjutkan 
oleh Tim Transformasi Hulu, 
yang menjelaskan aspirasi 
Pertamina di tahun 2025 
dengan target World Class 
Energy Company. Strategi 
Hulu dan aspirasi produksi 
tahun 2025 sebesar 1.900 
kboepd. 

Da r i  ana l i sa  usu lan 
produksi migas RJPP, asum
si skenario RJPP revisi, 
production plan & revenue 
dan reserves plan 20152019 
memperoleh hasil bahwa 
RJPP belum sejalan dengan 

Aspirasi Pertamina 2025. 
Dari pengum pulan data 

mengenai current upstream 
portrait, asset portrait dan 
volume sisa cadangan migas 
20152019, didapat process 
maturity masih berada di 
level 2 yang artinya masih 
dalam level managed. Untuk 
itu diperlukan usaha dan 
kerja keras yang terintegrasi 
dengan seluruh anak peru
sahaan Hulu.

Selain itu juga dipaparkan 
OPP breakdown per tahun 
dan peta sebaran hubungan 
kerja antara Persero dan anak 
perusahaan digabung dengan 
data RKAP 2015 revisi bisnis 
Portfolio Upstream Direktorat 
untuk bisa mendapatkan 
data manajemen proses. Ke
mudian pembahasan me
ngenai finansial, yang men-
jelaskan Financial Strength 
Level Indicator yang terdiri dari 
liquidity, solvency, business 
operating efficiency, dan 
return.

Direktur Utama PEPC 
Adriansyah berharap ha sil 
per temuan segera ditindak
lanjuti dengan menga da kan 
workshop untuk mengupdate 
yang masih ha  rus diperbaiki 
atau dikaji ulang sehingga 
alignment Hulu khususnya 
PEPC de ngan anak perusa
haaan Hu lu lainnya bisa se
gera ter capai.•pepc

Kabupaten Majalengka. “Kun
jungan ini bertujuan untuk 
me ningkatkan hubungan baik 
antara perusahaan dengan 
pemerintahan Kabupaten 
Majalengka. Terlebih lagi 
Majalengka mengandung 
potensi migas yang cukup 
besar, terbukti dari struktur 
Randegan memiliki sekitar 
50 sumur aktif yang masih 
diusahakan hingga saat ini,” 
ungkap Fachrizal.

Kunjungan d isambut 
positif oleh Bupati Majalengka 
H.Sutrisno.Ia menginginkan 
hubungan kerja sama antara 

PEP Asset 3 dan  Ma  jalengka 
terus terjalin de ngan baik. 

Untuk tahun ini, Rencana 
Kerja (RK) pemboran PEP 
Jatibarang Field akan mela
kukan pengem bangan di 

struk tur Randegan (RDG). 
Di antaranya, lokasi RDG
PC yang terletak di Desa 
Bongas Wetan dan RDG-PJ 
Desa Panjalin Lor, Kecamatan 
Sumberjaya.•nit
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Pertamina Siap terapkan 
Mandatory B20 tahun depan

cilacap - Refinery loss 
merupakan  sa l ah  sa tu 
faktor yang mengakibatkan 
tergerusnya laba peru sa
haan. Untuk tetap menjaga 
business continuity, ma
ka Pertamina harus mem
perhatikan keakuratan data 
yang disajikan dalam laporan 
arus minyak untuk menekan 
refinery loss melalui aplikasi 
Ref inery Oi l  Account ing 
System (ROAS). 

Tim ROAS RU IV yang 

Upskilling dan Simulasi ROAS RU IV Cilacap
terdiri dari pekerja di Fungsi 
Produksi, RPO, Finance, dan 
IT mensinyalir masih adanya 
ketidakakuratan data yang 
disebabkan oleh unaccounted 
(kesalahan pencatatan) yang 
disebabkan karena sistem 
pelaporannya masih terbagi 
menjadi tiga amplop, yaitu 
BBM, LOC, dan KPC. Terkait 
dengan hal tersebut, Tim 
ROAS RU IV berinisiatif untuk 
membuat sistem pelaporan 
arus minyak 1 amplop. Hal 

ini disampaikan Ketua Tim 
ROAS RU IV Hartoyo dalam 
l aporannya pada acara 
Upskiling & Simulasi ROAS 
1 Amplop yang digelar di 
Community Hall RU IV, pada 
Senin (10/8).

“Tujuan dari acara ini ada
lah untuk mengevaluasi loss 
dari sisi unaccounted ber basis 
MQAR 3 amplop versus 1 
amplop,” ujar Hartoyo.

Energy Conservation & 
Loss Control Section Head 

Arie Gumilar menyampaikan 
upski l l ing ini merupakan 
bagian dari proses bisnis 
Per tamina dimana oil loss 
mendapatkan perhatian pe
nuh dari manajemen.  “De 
ngan menggunakan sistem 1 
amplop ini, jumlah perhitungan 
internal semakin sedikit 
sehingga selisih per hitungan 
akibat alat ukur se makin kecil,” 
ujarnya.

Arie mengungkapkan, 
upaya pengelo laan dan 

cikampek – Perta mina 
berhasil mengimplemen ta
si kan Program mandatory 
pen campuran Bahan Bakar 
Nabati (BBN) jenis Biodiesel 
keda lam Bahan  Baka r 
Minyak (BBM) jenis Solar 
sebesar 15 persen (B15). 
Dengan mandatory B15, 
Pertamina memproyeksikan 
hingga akhir tahun 2015 
dapat menyalurkan FAME 
sebanyak 830.000 KL atau 
setara dengan 5,5 juta KL 
Biosolar. FAME tersebut akan 
didistribusikan ke seluruh 
Indonesia melalui  31 kota 
utama.

Selanjutnya pada ta
hun 2016, Pertamina mem
proyeksikan kebutuhan Fatty 
Acid Methyl Ester (FAME) 
mencapai 4,8 juta KL atau 
setara dengan 24 juta KL 
Biosolar dengan kandungan 
20 persen (B20). Hal tersebut 
disampaikan oleh Direktur 
Pemasaran Pertamina, Ah
mad Bambang dalam ke
te rangan pers tentang Im
plementasi Mandatori B15 
Melalui Dukungan Dana Per
kebunan Kelapa Sawit, di 
Terminal BBM Cikampek, 
Jawa Barat, Selasa (8/9).

Ahmad Bambang menga
takan dengan memanfaatkan 
sisa kontrak kerja sama 
dengan supplier yang ada 
saat ini, sampai dengan 
akhir tahun 2015, Pertamina 
menargetkan total penyaluran 
±600 ribu KL FAME PSO 
dan ±230 ribu KL FAME Non 
PSO. 

Untuk periode tahun 2016 
penetapan supplier FAME 
akan dilakukan bersama tim 

ambOn – Dengan adanya kegiatan visit Ambon 
yang dibungkus dengan nama Mangete Ambon 
2015, salah satu rangkaian acara tersebut 
ada  lah adanya kegiatan pameran Maluku Fair 
yang dilaksanakan di Pattimura Park pada 4  7 
September 2015.

Pameran Maluku Fair 2015 dibuka oleh 
Gu bernur Maluku Said Assagaff, diikuti oleh 
ber bagai sponsor dan peserta, seperti PT. Perta
mina (Persero), PT POS Indonesia, Telkomsel, 
Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabu
paten yang ada di Maluku, Kodam Pattimura, dan 
berbagai komunitas yang ada di Maluku.

 PT. Pertamina (Persero) ikut berpartisipasi 
dalam kegiatan Maluku Fair tersebut dengan 
men dirikan stand pameran. Di dalam stand 
pameran tersebut dilakukan kegiatan promosi 
yang diikuti oleh Fungsi Core Business, yaitu Retail 
Fuel Marketing, Domestic Gas dan Pertamina 
Lubricants. Dalam kegiatan pameran tersebut 
se lain melakukan pengenalan berbagai produk 
Per tamina seperti LPG 12 KG, Pertamax dan 
berbagai Pelumas Pertamina, stand Pertamina 
menyediakan berbagai promo menarik dan games 
dengan hadiah merchandise dan gadget.

Antusias masyarakat Ambon untuk mengun
jungi stand pameran milik Pertamina cukup tinggi, 
terbukti dengan ramainya pengunjung yang me
madati stand Pertamina sepanjang hari selama 
pameran. Selain itu, di stand ini juga dilakukan 
sosialisasi dan demo penggunaan LPG 12 kg bagi 
masyarakat Ambon.

Selain itu bertepatan dengan hari pelanggan 
pada 5 September 2015 dilakukan penyerahan 
merchandise dan gimmick Pertamax dan sejumlah 
pelumas sebaayak 30 botol Enduro dan 30 
botol Fastron di wilayah pameran dan pengguna 
Pertamax di SPBU Ambon oleh Marketing Branch 
Manager Maluku dan Sales Executive Pelumas 
Maluku-Papua.•mOr Viii

gabungan yang dibentuk 
oleh Pemerintah yang ber
anggotakan  D i rek to ra t 
Jendral EBTKE, Badan Usaha 
BBM dan BPDP Sawit.

Untuk  kes iapan sa
rana dan fasi l i tas untuk 
pelaksanaan mandatory, 
pe nyerapan Biodiesel te
lah dapat d i laksanakan 
hampir di seluruh Terminal 
BBM Pertamina, dengan 
moda penyaluran darat dan 
sebagian TBBM telah juga 
disalurkan menggunakan 
moda penyaluran laut.

Direktur Utama Ba dan 
Pengelo la Dana Perke
bunan (BPDP) Sawit, Bayu 
Krisnamurthi, turut menyam
but positif atas kesiapan 
Pertamina dalam menjalankan 
Mandatory B15 dan B20. Ia 
mengatakan, BPDP akan 
terus memungut dana US$ 
50 tiap ton sawit yang di
ekspor. Ini berlaku mulai 18 

Sep tember 2015. 
“Dengan B15 menjadi 

B20 di tahun depan ini bukan 
kebijakan sesaat, tidak akan 
berubah ubah dan akan 
pakai terus, ini bukan karena 
sawitnya. Karena kami ingin 
pakai bahan bakar yang 
berkes inambungan dan 
ra mah lingkungan karena 
penggunaan  B iod i ese l 
bahan baku sawit sudah 
menunjukkan mengurangi 
emisi antara 1750 persen. 
Di samping itu dengan pen
gunaan Biodiesel ini kita 
turut membangun ketahanan 
energi karena berbahan 
baku lokal ,”  je las Bayu 
Krisnamurthi. 

Sementara itu dalam 
kesempatan yang sama 
Direktur Jenderal Energi Baru 
Terbarukan dan Konservasi 
Ene rg i  (D i r j en  EBTKE ) 
Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 

Rida Mulyana, menegaskan 
bahwa Mandatory B15 tahun 
ini dan B20 tahun depan 
akan menjadi kebijakan multi 
manfaat karena semua pihak 
akan mendapatkan manfaat 
yang positif dan tidak ada 
yang dirugikan. 

“Terima kasih kepada 
Pertamina yang secara 
kon s is ten  men ja lankan 
mandatory ini. Pertamina 
menjadi barometer untuk 
memastikan fasilitas tersedia. 
Program ini harus terus 
digaungkan. Kita optimis 
ini akan menjadi program 
yang suistanable. Tentunya 
Pertamina mendapatkan 
image  g reen  company 
karena sebagai perusahaan 
yang pro lingkungan dan 
dari sisi ketahanan energi 
lebih terjamin minimun keter
gantungan terhadap impor 
akan berkurang,” ungkap 
Rida Mulyana.•irli
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Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Krisnamurthi, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana, dan Direktur Pemasaran 
Pertamina Ahmad Bambang menunjukkan hasil pencampuran BBN jenis Biodiesel ke dalam BBM jenis Solar.

pengendalian oil loss di RU 
IV telah melalui proses yang 
cukup panjang. Prosesnya 
diawali pada 2008 dimana 
Ref ine ry  Loss  t e rca ta t 
men capai 2,24%. Setelah 
dilakukan perubahan pola 
pencatatan arus minyak 
yang dilakukan langsung 
oleh pekerja Produksi me lalui 
ROAS Online dan mengubah 
mindset pekerja bahwa oil 
loss merupakan bisnis peru
sahaan, maka pada 2014 

Refinery loss menjadi 0,86%. 
Dir inya menekankan, 

kesalahan hitung 1 milimeter 
saja dampaknya cukup sig
nifikan, meskipun minyak ter-
sebut tidak hilang hanya tidak 
terhitung saja.

Ari menegaskan, apabila 
pelaporan arus minyak ROAS 
1 amplop terbukti lebih efek tif 
dan efisien, Tim ROAS akan 
mengusulkan kepada mana
jemen untuk mendorong pem
buatan MQAR 1 am plop.•ru iV
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Partisipasi Pertamina 
dalam Maluku Fair 2015
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Pertamina Akan Kembali Lakukan 
Pengeboran di Blok WMO
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berbincang dengan GM PHE WMO 
Boyke Perdede saat Managament Walkthrough ke Poleng Processing Platform 
yang dioperasikan PHE WMO di perairan lepas pantai Madura Barat Jawa Timur, 
pada (6/9).

surabaya – Sekalipun 
harga minyak dunia be lum 
membaik, namun  Perta mina 
berniat memulai kem bali 
pengeboran sumur eks
plorasi dan eksploitasi un tuk 
menambah cadangan dan 
produksi minyak, ter masuk 
dari  Blok West Madura 
Offshore (WMO) yang dikelola 
Pertamina Hulu Energi.

“Tahun 2016, Pertamina 
akan melakukan 2 penge
boran sumur eksplorasi 
da r i  9  rencana sumur 
eksplorasi sampai tahun 
2018.  Kita harus menambah 
cadangan minyak nasional 
agar produksi nasional di 
masa akan datang bisa 
ditingkatkan,” kata Direktur 
Utama Pertamina  Dwi Soe
tjipto, Minggu (6/9).

Hal itu disampaikan Dwi 
Soe tjipto saat mengunjungi 
FSO Aberkah yang ada di 
Wilayah Kerja (WK) Pertamina 
Hulu Energi West Madura 
Offshore dan  Poleng Pro
cessing Platform (PPP) yang 
ada di 50 mil laut lepas Bang
kalan.

Hadir pada kegiatan ini, 
Direktur Pengembangan PHE 
Bambang Manumayoso, 
President/General Manager 
PHE WMO Boyke Pardede, 
Direktur Pengembangan 
Per tamina EP Herutama 
Triko ranto dan GM Pertamina 
Asset 4 Wisnu Indadari.

Dipaparkan  Pertamina 
menargetkan bisa berkon
tribusi hingga 40% dari pro
duksi minyak nasional pada 
tahun 2019. Saat ini Per
tamina baru berkontribusi 
sekitar 23 persen dari total 
produksi minyak nasional se
besar 830.000 barel per hari.

“Jadi pengeboran sumur 
eksplorasi dan eksploitasi 
harus dilakukan. Saya lihat, 
biaya produksi PHE WMO 
dan Pertamina EP di Poleng 
masih jauh di bawah 42 
dollar per barel. Karena 
itu, tidak ada alasan untuk 
menunda pengeboran sumur 
produksi  ataupun kegiatan 
eksplorasi untuk menambah 
cadangan,” kata Dwi Soe
tjipto.

Sementara, Boyke Par
dede mengungkapkan , PHE 
WMO membutuhkan du-
kung an untuk mengerjakan 
pro yek POD Terintegrasi yang 
tertunda pengerjaannya pada 
tahun 2015.

“Proyek ini penting untuk 
kemba l i  men ingka tkan 
pro duksi di Blok WMO. 
Tahap awal ini akan ada 
penambahan tiga anjungan. 
April 2016 satu anjungan 
diharap selesai dan mulai 
berproduksi,” kata Boyke.

Boyke menambahkan, 
setelah agresif pada tahun 
2014, PHE WMO menunda 
kegiatan pengeboran, ter

masuk pengembangan pro
yek integrasinya.

“Pengeboran terakhir 
Februari 2015 lalu. Meski 
begitu, hingga semester I 
2015, PHE WMO masih 
mampu melampui target pro
duksi yang ditetapkan SKK 
Migas, yakni sebesar 15.490 
barel minyak per hari dan gas 
bumi sebesar 110 MMScfd ,” 
katanya.

Menanggapi hal itu, Dwi 

Soe tjipto mengatakan, PHE 
WMO memang merupakan 
salah satu contoh sukses 
Per tamina dalam mengambil 
alih penggelolaan blok minyak 
di lepas pantai (offshore).

Menurutnya, keberhasilan 
PHE WMO mengelola blok 
lepas pantai ini yang membuat 
Pertamina yakin bisa menge
lola Blok Mahakam dengan 
baik, bahkan lebih baik.•imam 

rismantO/rilis

semarang – Untuk memberikan pemahaman 
lebih dalam kepada awak media terkait penyaluran 
LPG 3 kg bersubsidi yang dilakukan langsung 
melalui lembaga penyalur resmi Pertamina 
atau Agen Elpiji 3 kg Pertamina, GM Marketing 
Operation Region (MOR) IV Kusnendar bersama 
Domestic Gas Region IV Manager Hardjono mela-
ku kan kunjungan lapangan ke agen PT. Candi 
Pra tama di Jalan Sultan Agung, Semarang.

Kunjungan lapangan juga dimaksudkan untuk 
menanggapi maraknya pemberitaan kelang kaan 
Elpiji 3 kg di Jawa Tengah beberapa waktu lalu, 
sekaligus untuk membuktikan jika pasokan Elpiji 
3 kg di lembaga penyalur resmi Pertamina tidak 
mengalami kendala.  

“KIta melakukan pengecekan untuk melihat 
bahwa tidak ada permasalahan pasokan di lem
baga penyalur resmi (agen, red). Jadi, informasi 
kelangkaan dan harga yang melambung bisa saja 
dibuat oleh pihakpihak yang ingin mengambil 
keuntungan dari situasi ini,” tegas Kusnendar.

Sebelumnya, Pertamina telah gencar mela
kukan inisiatif operasi pasar untuk menormalisasi 
harga psaran dan menjual barang kepada 
konsumen pengguna langsung Elpiji 3 kg. Dalam 
melaksanakan operasi pasar Pertamina beserta 
Pemda dan dinas terkait langsung berkoordinasi 
kepada jajaran Camat, Lurah, RT/RW untuk meng-
informasikan kepada masyarakat agar mereka 
mendapatkan Elpiji dengan harga resmi.

Pertamina telah melakukan kegiatan operasi 
pasar beberapa wilayah di Jawa Tengah dan DIY 
dengan total tabung terjual sebanyak 92.963 
buah.•mOr iV
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Beri Pemahaman dengan 
Kunjungan Lapangan

yOgyakarta - Praktik
praktik kegiatan CSR yang 
me rupakan bagian dar i 
tanggung jawab sos ia l 
peru sahaan, bukanlah hal 
mudah. CSR sebagai ke
giatan yang dilaksanakan 
perusahaan dalam mengelola 
dampak dari aktivitasnya, 
harus dilaksanakan melalui 
mapping sosial. Tujuannya 
agar program yang dijalankan 
tepat sasaran, tepat pro gram 
dan memberikan man faat 
bagi masyarakat di sekitar 
daerah operasinya. Dengan 
memperhatikan hal tersebut, 
secara tidak langsung pro
gram CSR yang dijalankan 
sebuah perusahaan akan 
men dukung aktivitas bis

Mengelola Program CSR Unggul
nisnya.

Namun demikian pelak
sanaannya harus comply dan 
termonitor dengan baik, agar 
tidak terjadi kriminalisasi CSR 
yang sekarang mulai muncul 
dalam wacana publik.

Pengamat yayasan dan 
filantropi Timotheus Lesmana 
mengungkapkan hal tersebut 
dalam rakor CSR Pertamina 
yang diikuti Humas dan pelak
sana CSR Pertamina di Unit 
Operasi, Bisnis dan Anak 
Peru sahaan.

“Apapun yang kita berikan 
sebagai bentuk program CSR 
harus tercatat dan termonitor 
dengan baik. Apalagi jika 
me libatkan pihak ketiga ha
ruslah memilih rekanan yang 

berbadan hukum dan je las,” 
katanya.

Hal senada juga disam
paikan oleh Corporate Secre
tary Pertamina Wisnuntoro, 
yang meminta para pelaku 
CSR di lapangan untuk mem
perhatikan programprogram 
yang melibatkan pihak ke 
tiga agar dilaksanakan se
cara comply. “Dengan ke
terbatasan tim yang ada, jika 
memang diperlukan kerja 
sa ma pastikan dilak sanakan 
sesuai prinsipprinsip GCG,” 
jelasnya.

Rakor CSR Pertamina 
yang  mengamb i l  t ema 
One Pertamina One CSR  
berlangsung di Yogyakarta 
se lama 3 hari dari 1011 

September 2015.
Berbagai topik yang men

dorong pengelolaan CSR 
yang unggul disamapaikan 
para pemateri dari berbagai 
bidang. Baik dari sisi hukum, 
pengelolaan komunikasi 
program CSR hingga sharing 
succes story program CSR 
yang sudah diterapkan di 
daerah operasi Pertamina.

“Kami berharap dengan 
sharing ini bisa menemukan 
programprogram unggulan 
CSR yang bisa diduplikasi dan 
dilakukan di daerah operasi 
lainnya dengan tetap fokus 
pada program unggulan kita 
yakni Desa Binaan, Pertamina 
Sehat i ,  Pendid ikan dan 
Keanekeragaman Hayati,” 

jelas Manager CSR Agus 
Mashud.

“Materinya sangat  meng
inspirasi dan menambah pe
nge tahuan kami. Terutama 
sharing pengetahuan dari 
pakarpakar CSR dan komu
nikasi, serta paparan ke

berhasilan program CSR dari 
rekanrekan lainnya,” ujar 
Felicia Iriani dari PEP Cepu.

Kegiatan Rakor ditutup 
dengan kunjungan lapangan 
penerapan program CSR De
sa Binaan di Nglanggeran serta 
Terminal BBM Rewulu.•dsu

Corporate Secretary Pertamina Wisnuntoro (kanan) memberikan arahan di 
hadapan peserta Rakor CSR.
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Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk 
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.

Serah terima Crude Eks-AP tetap Perlu Kerja Keras

Pembenahan tata Kelola Arus Minyak
Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

titik Segel Berlipat Ganda untuk Hindari Rasa Curiga
Masih ingatkah Anda, beberapa tahun yang lalu pernah 

terjadi kehebohan karena banyak penumpang pesawat terbang 
menulis “surat pembaca” di berbagai koran, yang menyatakan 
bahwa di bandara nasional tidak ada jaminan bahwa koper 
mereka tidak akan diganggu (disobek, dibongkar atau isinya 
dijarah) ketika menaruhnya di bagasi pesawat? 

Kenapa belakangan ini “trend” isi koper dikutil atau koper 
hilang dalam “perjalanan” dari lambung pesawat menuju tempat 
pengambilan bagasi semakin turun? 

Ternyata usaha ringan dengan cara melipat gandakan segel 
(pengaman koper) berhasil membuat mati kutunya kaum pengutil 
koper di bandara nasional. Bagi Anda yang sering berpergian 
lewat bandara, mungkin tidak aneh lagi melihat pemandangan, 
koper penumpang (yang sudah digembok si pemilik) sebelum 
ditimbang dan dimasukkan ke dalam bagasi pesawat, selalu 
ditawarkan petugas bandara untuk membalut koper Anda de
ngan “segel tabahan” berupa plastik yang dililitkan berkalikali 
ke sekeliling koper. 

Jadi, dengan adanya “kebijaksanaan melipatgandakan segel” 
sebagaimana yang diberlakukan di bandara tersebut, ternyata 
dampak penurunan barang yang lenyap dalam perjalanan ber
hasil diminimize. 

Experientia optima rerum magistra (pengalaman adalah guru 
terbaik), demikian bunyi pepatah Latin. Belajar pada pepatah  ini, 
Project Coordinator PTKAM semenjak diberi kewewenangan 
untuk meminimasi losses yang terjadi dalam aktivitas tata ke

lola arus minyak, sudah menerapkan kebijaksanaan 
melipatgandakan segel di kapalkapal yang dioperasikan 
Pertamina.

Meski “perintah PTKAM” untuk menggandakan 

Dahulu, bagi insan kilang, mendengar jatibarang crude, maka 
langsung  akan bereaksi cemberut. Mengapa? Karena terbayang 
oleh sifat jatibarang crude yang dulu kurang bersahabat bila 
diolah dikilang. Meskipun “dagingnya” (fraksi medium) banyak, 
minyak ini dikenal  bandel. Sehingga dalam mengolah minyak 
ini sering dibatasi dan diblending dengan crude lain untuk 
menyeimbangkan kualitasnya. Isu tentang kandungan freewater 
tinggi, pour point tinggi, atau bahkan kontaminan tinggi sering 
menjadi bahan gunjingan. Namun kenyataannya hingga saat ini 
minyak mentah jatibarang semua produksinya telah diolah oleh 
Kilang Pertamina dan telah berkontribusi dalam produksi BBM 
Kilang dengan minyak mentah produksi sendiri.

K a l i  i n i 
T im Witness 
dan PTKAM 
bersamasama 
m e l a k u k a n 
witness pe
n g a  p a l a n 
j a  t i b a r a n g 
crude di lokasi 
P e r t a m i n a 
EP Asset 3  
Terminal Ba
longan. Tim Witness yang terdiri dari berbagai Fungsi, seperti 
Pengolahan Pusat dan RU V, ISC, Shipping Ops (BOC) dan 
PTKAM berantusias memeriksa proses serah terima minyak di 
pelabuhan muat, baik dari mulai persiapan cargo, persiapan 
pipeline, dan pelaksanaan pemuatan dari opening hingga closing 
tanki sampai ke aktivitas di kapal. Fungsi pengolahan tentu 
menginginkan kualitas dan kuantitas kargo tetap sesuai yang 
dialokasikan, Fungsi ISC tentu ingin meyakinkan bahwa proses 
serah terima minyak sesuai dengan PUPOPKD atau Offtake 
Procedure yang berlaku. Sementara itu Fungsi BOC/Shipping 
Operation melihat kesiapan kapal dalam mengangkut kargo 
dari loading port sampai discharge port dalam keadaan utuh.

Pada tanggal 3 September 2015, setelah berkoordinasi 
dengan RU VI, Tim Witness mendapat penjelasan secara detail 
tentang proses serah terima dari mulai persiapan kargo hingga 

proses pengapalan 
dan dilanjut dengan 
diskusi. Setelah be
berapa informasi 
pen ting sudah di
da pat, maka T im 
Witness pun mulai 
bersiap untuk be
rangkat. 

Te p a t  p u k u l 
14:00 Tim Witness 
dibagi menjadi dua 

kelompok. Satu kelompok mengikuti kegiatan di Terminal, 
sedangkan satu kelompok lagi mengikuti kegiatan di kapal MT 
J L di Single Point Mooring (SPM) yang akan segera sandar. 

Yang menjadi perhatian utama Tim Terminal adalah persiapan 
kargo, validasi prosedur dan alat ukur, penyiapan jalur pipeline 
serta penyegelan. Proses persiapan kargo dilakukan hingga tanki 
nominasi bebas dari free water. Kegiatan selanjutnya  adalah 
tahapan “Opening” dan pengambilan sampel tanki nominasi T1, 
dilanjut persiapan pipeline dengan melakukan Flushing untuk 
mengganti cairan di pipa dari LPPO dengan minyak cargo T1. 
Sebagai tanki penampung LPPO ex Flushing digunakan tanki 
T9, yang juga dimonitor level dan kualitasnya karena berpotensi 
tercampur dan berpengaruh terhadap Figure Bill of Lading cargo. 
Sementara itu penyegelan terhadap jalurjalur yang berhubungan 
dengan tanki nominasipun dilakukan untuk menghindari passing 
dari tankitanki non nominasi.  

Sementara itu setelah kapal sandar pukul 20:06 dan hose 
connected, Tim kapal di MT Jag LeeLa mengikuti kegiatan 
persiapan kapal dengan beberapa pemeriksaan sebelum 
pemuatan, seperti: validasi dan kalibrasi alat ukur (MMC,  UTI, 
Hydrometer), Tank Table Approval, Fungsi Pasta, VEF, Dryness 
Cargo Oil Tank (COT), serta pengecekan Slop Tank, Water Ballast 
Tank, Fore Peak Tank, After Peak Tank, Cofferdam, Pump Room, 
Engine Room, Fresh Water Tank, Trim Kapal serta Clinometer, 
dan  sampai kapal siap dimuat.

Pada pukul 05:18 tanggal 4 September 2015 kargo dialirkan 
ke kapal hingga pukul 17:30 setelah dilakukan settling sekitar 

4 jam. Demikian juga dilakukan pengukuran untuk tangki dari 
darat T1 dan T9 sebagai tahapan closing. Hal yang cukup 
mengembirakan pada witness kali ini adalah tidak ditemukan free 
water di tanki kapal, hanya indikasi traces di tanki 3P. Ternyata 
setelah pengukuran dan perhitungan selesai pada tanggal Hasil 
Tim Witness kali ini cukup mencengangkan. Dari kuantitas B/L 
184,152.290 dan Ship Figure After Loading sebesar 184,678.480, 
maka diperoleh discrepencies R1 sebesar 526.195 Bbls atau  
Gain 0,29% volume.

Dalam witness ini, me
nunjukkan bahwa bila semua 
proses serah terima minyak 
pada setiap tahapan telah 
dilakukan secara sungguh
sungguh dan sesuai dengan 
kaedah yang berlaku maka 
akan menghasi lkan hasi l 
yang diharapkan. Meskipun 
has i l nya  bagus ,  namun  
belum merupakan hasil akhir 
karena masih menunggu 
hasil supply loss R4 pada 
saa t  pembongka ran  d i 
RU V Balikpapan. Dengan 
penyegelan yng dilakukan 
hingga 70 buah lokasi versus 
sebelumnya sekitar 45 lokasi, diharapkan tidak ada kendala di 
pelabuhan bongkar.

Namun demikian ada catatan yang perlu mendapat per
hatian untuk pembenahan di loading port, antara lain adalah 
ketersediaan prosedur yang sudah tidak sesuai dengan kondisi 
yang sebenarnya di lapangan serta validasi sebagian dan kalibrasi 
alat ukur yang harus mendapat perhatian dan terdokumentasi 
dengan baik.. Masih banyak hal lain yang perlu menjadi perhatian. 
Kerja keras dan monitoring yang apik dibutuhkan agar standarisasi 
dan konsistensi tetap berjalan dari waktu ke waktu. Pertamina 
EP dan Anak Perusahaan lain adalah adalah Pertamina juga, 
marilah bersamasama untuk pembenahan tata kelola serah 
terima minyak yang professional.•ptkam

se gel di tempat yang bebeda di kapal (dan di tangki terminal/ 
darat), pada awalnya membuat sebagian pelaksana tugas di L/P 
atau D/P heran, tokh akhirnya kebijakan ala bandara ini menjadi 
standard baku bagi Pertamina dalam menekan “kanker losses 
di segi tata kelola arus minyaknya.

Pepatah klasik pun sudah mengingatkan kepada kita, 
bahwa “di mana ada kesempatan, di sana ada niat”. Nah, guna 
mencegah terjadi pencurian di kapal yang sedang mengangkut 
minyak dari L/P ke D/P, jangan diberi kesempatan kepada orang 
untuk berbuat. 

Seperti kebijakan segel tambahan pada koper di bandara, 
pemberlakuan segel tambahan di bagianbagian lain di atas dek, 

di kamar mesin dan kamar pompa, ternyata memberi dampak 
cukup signifikan. Dimana “kesempatan” yang akan menimbulkan 
“pencurian kargo” di kapal diperkecil.

Lahirnya kesepakatan (10/9/15), antara CBIDO/ISC dengan 
seluruh Perusahaan Surveyor yang disewa Petamina untuk 
meberlakukan “lipat ganda segel“ di kapal yang membawa crude 
dari terminal (L/P) ke Kilang (D/P) diharapkan ke depan losses 
semakin berkurang. 

Kalau selama ini Surveyor memasang segel di kapalkapal 
yang memuat minyak mentah hanya sekitar 3545 segel saja, 
maka ke depan + 70 segel akan diberlakukan terhadap tanker 
yang mengisi muatan di L/P SKK Migas. 

Ternyata kebijakan “lipat gandakan segel“ yang awal Mei 
2015 telah diberlakukan PTKAM ketika (pertama kali) melakukan 
witness pada MT.O dari L/P RUII Dumai menuju D/P Belawan, 
secara resmi telah pula diberlakukan pada lifting minyak mentah 
Jatibarang ex MT. J L (3/9/15). Memberlakukan 70 segel (di bagian 
yang berbeda) pada MT.Jag Leela ini akan menjadi referensi 
penyegelan pada kapalkapal lainnya.

Sambil menunggu fungsi ISC melakukan proses pengadaan 
segel secara tersentralisasi (untuk digunakan oleh surveyor di 
L/P) seyogianya fungsi RU (yang bertugas menekan losses R1 di 
bawah 0,3%), dan fungsi MOR (yang bertugas menekan losses 
R4 di bawah 0,3%) juga mulai berbenah diri.

 Bila selama ini, ada sementara pimpinan di wilayah operasi 
Pertamina, yang  seakan biasabiasa saja ketika losses di wilayah 
kendali kewewenangannya tidak kunjung turun maka ke depan 
perlu aware. Pada Oktober mendatang, jangan salahkan PKAM 
bila dengan berat hati harus menerapkan Langkah PTKAM 
Tahap III, yaitu corrective action…!•ptkam
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Pelaksanaan Efisiensi dengan Mengoptimasi Kapal 
Substitusi docking

Tahun LI, 21 September 2015

Sejak awal tahun 2015, Direktorat Pemasaran telah 
mencanangkan program Marketing Operation Excellence 
atau lebih dikenal dengan MOrE untuk mendukung salah 
satu dari 5 (lima) prioritas strategis Pertamina. Salah satu 
program Fungsi Shipping untuk dalam mensukseskan 
peningkatan efisiensi, yaitu program Optimasi Kapal 
Substitusi Docking. Sasaran kontribusi efisiensi yang 
disasar adalah anggaran tanker rental dimana anggaran 
tersebut merupakan yang terbesar di Fungsi Shipping.

Docking kapal dapat dijabarkan sebagai pemindahan 
kapal dari laut ke atas dockyard untuk keperluan per
baikan atau maintenance. Pelaksanaan docking secara 
terjadwal wajib dilakukan oleh setiap kapal dimana 
selama proses tersebut kapal dinyatakan out of operation 
atau off hire. Dengan keluarnya kapal dari kegiatan 
operasi maka akan berdampak pada berkurangnya 
tonase pendistribusian BBM sehingga perlu disiapkan 
kapal penggantinya. Melalui perencanaan docking 
kapal yang dibuat se cara berurutan,maka utilisasi kapal 
substitusi dapat dioptimalkan untuk mengurangi jumlah 
kapal pengganti. Ilustrasi program tersebut adalah se
bagai berikut:

Prinsipnya utamanya adalah kapal pengganti meng
gantikan lebih dari satu kapal yang docking secara sub-
sequent sehingga periode masa sewa dapat disesuaikan 
de ngan periode kapalkapal docking yang digantikan. 
Pada awal tahun, informasi jadwal docking dikumpulkan 
dan dipetakan potensi optimasinya. Untuk mencapai hasil 
optimal, dibutuhkan akurasi informasi jadwal docking kapal
kapal yang beroperasi baik kapal milik maupun kapal charter.

Detil mekanisme implementasi program Optimasi Kapal 
Substitusi Docking adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi Kapal Milik dan Charter yang akan melak

sanakan docking repair (Annual, Intermediate dan 
Special Survey)

2. Pembuatan penyesuaian jadwal docking yang ber
potensi untuk dapat dilakukan secara subsequent. 
Kapalkapal Milik dan Charter dimaksud terdiri atas  
tipe kapal yang sama, jenis kargo diangkut yang 
sama dan di operasikan di region/cluster yang sama 
atau bersebelahan. Adapun penyesuaian dimaksud, 
dilakukan dengan melalui negosiasi dengan pemilik 
kapal, dengan tetap mempertimbangan aspek kese
lamatan dan kinerja kapal.

3. Pengadaan 1 (satu) Unit kapal pengganti kapalkapal 
docking untuk beberapa kapal milik dan charter 
yang jadwal docking-nya telah disesuaikan menjadi 
sequential atau berurutan.

Sampai dengan akhir Juli 2015, kegiatan Optimasi 
Kapal Substitusi Docking telah beberapa kali dilakukan 
dengan pencapaian sampai dengan usd 3 juta.• 
[shipping Operation]

PPH

• Potensi inefisiensi dalam penyediaan tonase pengganti kapal-kapal docking
• Ilustrasi :

Original Vessel 
kapal A dock 1 bln kapal B dock 1 bln kapal C dock 1 bln

Subtitute Vessel
Kapal Substitusi D

Kpl Substitusi E

Kpl Substitusi F

Kondisi Eksisting

Efisiensi jumlah tonase untuk kapal substitusi

Kapal substitusi D 

Docking Schedule Optimization

inefisiensi

inefisiensi
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Date (MM/DD/YYYY) W Date (MM/DD/YYYY) W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MEDITRAN SMALL - 1 (WO) REGION I-A 4/1/2015 13 4/16/2015 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

MUSI SMALL - 1 (WO) REGION I-A 1/25/2015 4 2/12/2015 7 18 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MATINDOK SMALL - 1 (WO) REGION I-B 2/26/2015 9 3/19/2015 12 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

FEB. 2015 MARET.2015 APRIL. 2015JAN. 2015

NAMA KAPAL TIPE KAPAL REGION START DOCKING FINISH DOCKING

plaju – Sebagai salah 
satu upaya mengakselerasi 
proses adaptasi para pekerja 
baru di lingkungan kerja 
Refinery Unit III, fungsi HR 
Area mengadakan Induction 
Pause bagi 91 pekerja baru 
dan pekerja mutasi di RU 
III, di Gedung Diklat Plaju. 
Kegiatan dibuka oleh HR 
Area Manager RU III, M. 
Fahmi ElMubarak. Para 
pekerja baru ini antara lain 
merupakan pekerja baru 
ex. BKJT Fresh Graduate 
dan Outsourcing  2014 
pengangkatan tmt 1 April 
2015, pekerja baru ex. BPS 
Refinery, Asset, RIA dan BPA 
Finance 2014 pengangkatan 
tmt 1 Maret 2015 serta 
pekerja mutasi dari unit lain 
per 1 April 2015.

Dalam kegiatan yang 
terbagi dalam dua batch ini, 
para pekerja mendapatkan 
penjelasan mengenai proses 
bisnis RU III, informasi dan 
pedoman HSE serta materi 
terkait Human Resources 
(HR). Pemateri merupakan 
para pekerja dari fungsi 
ter kait, di antaranya dari 

Induction Pause Bagi Pekerja Baru RU III
Process Engineering, HSE 
serta fungsi HR. Selain 
mendapatkan pemaparan 
materi, para pe serta juga 
dibekali dengan buku saku 
atau Induction Pocket Book 
yang berfungsi sebagai 
media informasi bagi pe
kerja baru terkait halhal 
penting serta aturan yang 
perlu diketahui dan ditaati 
di lingkungan Refinery Unit 
III Plaju.

HR Area Manager RU 
III, M. Fahmi ElMubarak 
menjelaskan, In duct ion 
Pause bertujuan sebagai 
sarana orientasi pekerja 
baru terkait halhal penting, 
seperti proses bisnis, aspek 
HSE serta informasi HR 
yang diharapkan dapat 
memberikan pengetahuan 
dan kesiapan para pekerja 
baru untuk dapat dengan 
cepat menyesuaikan diri 
dengan lingkungan kerja di 
RU III. 

“Dalam induction pocket 
book ,  i n fo rmas i  yang 
disam paikan tidak hanya 
mengenai RU III, namun juga 
informasi mengenai Kota 

Palembang secara umum, 
agar para pekerja baru dapat 
lebih mengenal lingkungan 
dimana ia bekerja,”jelasnya.

Selain itu diharapkan, 
melalui kegiatan induction 
pause ini, para pekerja 
baru dapat memahami ke
seluruhan proses bis nis yang 
ada di RU III. Wa laupun 
masingmasing pekerja 
berada d i  fungs i  yang 
berbeda, diha rapkan mereka 
tetap mengetahui proses 
bisnis di fungsi lainnya. 

“Kita ingin pekerja baru 
memahami kegiatan kerja 
tidak hanya di fungsi dimana 
mereka ditempatkan, namun 
juga di fungsi lainnya. Kita 
ingin menumbuhkan rasa 
proud atau kebanggaan 
para pekerja terhadap RU 
III. Sebagai pekerja di RU III, 
diharapkan temanteman 
pekerja setidaknya mampu 
menjelaskan seperti apa 
proses bisnis di RU III serta 
perbedaan produk yang 
dihasilkan jika dibandingkan 
unit lain,” ujar Fahmi menutup 
sambutannya.•ru iii
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Kegiatan pengecekan di PLTP Unit 5 PGE Area Kamojang

Pertamina Siapkan Start Up Kilang tPPI
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Menteri BUMN Rini M. Soemarno berbincang dengan Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi saat mengunjungi 
kilang TPPI di Tuban, Jawa Timur, pada (11/9).

jakarta - Kilang TPPI 
ditargetkan mulai start up 
pada akhir September se
hingga diharapkan dapat 
berproduksi pada pekan 
ke  empat Oktober untuk 
me nunjang kebutuhan BBM 
nasional.

Hal itu merupakan arah
an pemerintah kepada PT 
Pertamina (Persero) me
nyusul kesiapan kilang TPPI 
untuk beroperasi kembali 
setelah lama stop operasi.

Vice President Corporate 
Communication Pertamina 
W ianda  Pusponego ro 
mengatakan, berdasarkan 
hasil kunjungan Menteri 
BUMN Rin i  Soemarno 
yang didampingi oleh Di
rektur Utama Pertamina 

Dwi Soetjipto dan Direktur 
Pengolahan Pertamina 
Rachmad Hardadi, kilang 
TPP I  akan  d i a r ahkan 
men jadi gasoline mode 
untuk memproduksi BBM, 
khususnya gasoline yang 
porsi impornya masih tinggi. 
Pertamina juga diminta 
meng ambil alih pengelolaan 
TPPI.

Menurutnya, Pertamina 
siap mendukung keputusan 
p e m e r i n t a h  t e r s e b u t 
dan kilang TPPI ditarget 
mulai start up pada akhir 
September, sehingga diha
rapkan kilang tersebut mulai 
berproduksi pada pekan 
ke empat Oktober 2015. 
Kapasitas produksi awal 
dimulai pada level 20.000 

barel per hari.
“Kapasitas produksi 

nantinya akan ditingkatkan 
menjadi sekitar 50.000
55.000 barel  per har i . 
Dengan demikian, produksi 
BBM, utamanya gasoline 
dar i  k i lang TPPI  akan 
mendukung pasokan BBM 
nasional dan mengurangi 
impor secara signifikan,” 
kata Wianda.

Sementara itu, Wianda 
mengungkapkan untuk 
f eed  s tock  Per tamina 
membutuhkan dukungan 
Pemerintah terkait dengan 
alokasi kondensat bagian 
negara untuk keperluan 
produksi TPPI. Menurut 
dia, pasokan kondensat 
diharapkan diperoleh dari 

produksi dalam negeri ka
rena spesifikasinya sesuai 
dengan kondensat lokal.

“Tentu saja dukungan 
pemerintah tersebut sangat 
diperlukan agar TPPI dapat 

beroperasi normal kembali,” 
tutupnya.•rilis

kamOjang – Komitmen Pertamina dalam mengem
bang kan energi terbarukan dan ramah lingkungan te rus 
digalakkan. Melalui anak perusahaan, PT Pertamina 
Geothermal Energy (PGE) yang didirikan pada 12 
Desember 2006. Saat ini PGE aktif mengelola 14 wilayah 
kerja pengusahaan (WKP) panas bumi di Indonesia, baik 
secara mandiri maupun melalui pola kemitraan. Pola 
bisnis PGE awalnya hanya bergerak di sisi upstream 
semata dengan menjual uap panas bumi yang dijadikan 
penggerak turbin Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi 
(PLTP) Kamojang Unit1, 2, dan 3 milik Indonesia Power, 
anak perusahaan PLN. 

Dalam perjalanannya, medio dekade pertama 2000 
portofolio PGE bergeser lewat strategi total project dengan 
membangun PLTP Kamojang Unit-4 (60 MW), yang mulai 
beroperasi pada 26 Januari 2008.  Maka, sejak saat itu, 
produk PGE bukan hanya uap saja, namun selain uap juga 
menghasilkan listrik. Kedua jenis produk ini konsumennya 
masih Indonesia Power. 

Selanjutnya pada periode 2010–2015 Pertamina 
membangun PLTP kedua, yakni PLTP Kamojang Unit5 (35 
MW) yang juga dikerjakan dalam mekanisme total project. 
PLTP Kamojang Unit5 secara komersial beroperasi pada 
29 Juni 2015, dengan mengalirkan listrik ke Indonesia 
Power. Presiden RI, Joko Widodo meresmikan PLTP Ka-

mojang Unit5 tersebut pada 5 Juli 2015 
yang lalu. “Pola bisnis yang dibangun 
PGE dengan PLN adalah jual beli listrik. 
Komersialisasi produk PLTP Kamojang 
Unit5 pada 29 Juni 2015, itu  empat 
bulan lebih cepat dibanding target 
Commer cial Operation Date (COD),” 

ungkap Wawan Darmawan, General Manager PGE Area 
Ka mojang.

Lebih jauh Wawan menerangkan pola bisnis yang saat ini 
dilakukan di PGE Area Kamojang ada dua, yaitu Steam Sales 
Contract (SSC) dan Electric Sales Contarct (ESC). Untuk PLTP 
Kamojang Unit  1, 2, dan 3 yang dioperasikan oleh Indonesia 
Power dengan kapasitas 140 MW, PGE Area Kamojang hanya 
menyuplai uap lewat mekanisme SSC. Sementara untuk PLTP 
Kamojang Unit  4 dan 5  yang dioperasikan sendiri oleh PGE 
Area Kamojang secara total project memasok tenaga listrik 
kepada Indonesia Power. Total kapasitas PLTP Area Kamojang 
sebesar 235 MW. “Kalau ditanya mana yang menguntungkan 
keduanya mempunyai perhitungan masingmasing, hanya saja 
jika kita jual listrik langsung andaikata ada masalah dengan 
PLTP, kita bisa langsung menangani sendiri secepatnya sesuai 
harapan,” tambah Wawan 

Dari sisi hulu, operasi pengembangan Kamojang Unit5 
dimulai sejak 2011 melalui pengeboran 5 sumur panasbumi, 
yaitu Kamojang (KMJ)79, KMJ80, KMJ84, KMJ85, dan 
KMJ86 dilaksanakan pada 7 April 2011 hingga 13 April 2012. 
Status ke5 sumur tersebut hanya 1 sumur dryhole, yakni 
KMJ85, sedangkan 4 lainnya menghasilkan uap yang mampu 
membangkitkan listrik sebesar 39,68 MW. Berdasarkan 
kalkulasi resources sebesar itu, dirasa sudah memadai untuk 
kebutuhan Kamojang Unit - 5 dengan kapasitas 35 MW. 
“Secara keseluruhan kapasitas listrik yang dihasilkan oleh 
5 unit PLTP di Area Kamojang adalah sebesar 20,7% dari 
keseluruhan PLTP yang ada di Jawa Barat,” ucap Wawan. 

Berdasarkan kajian Geologi, Geofisika, dan Geokimia, 
potensi yang ada di Kamojang sekitar 300 MW dan pada 
saat ini sudah terbukti atau dimanfaatkan 235 MW (78%). 
Cadangan terbukti tersebut didedikasikan untuk PLTP 

Unit 1 s/d Unit 5. Mengingat reservoir Kamojang sudah 
diproduksikan sejak 1983, kini PGE Area Kamojang terfo
kus kepada program sustainability dari area eksisting. 
“Un tuk mempertahankan sustainability tersebut, idealnya 
eks traksi fluida dari reservoir harus diimbangi dengan 
re injeksi ke reservoir dalam jumlah yang sama,” imbuh 
Wawan.

Secara administrasi, lokasi Area Kamojang terletak 
di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Jawa 
Barat. Posisinya berada sekitar 92 km arah tenggara 
kota  Bandung. Luas total areanya 111,31 hektare, de
ngan rincian 99,86 hektare  masuk wilayah Kabupaten  
Bandung, dan 11,35 hektare di Kabupaten Garut. Dalam 
area seluas itu, 45 persen merupakan kawasan hutan 
lindung, 54,3 persen kawasan konservasi, dan 0,7 persen 
pemukiman penduduk. “Pengeboran panasbumi yang 
ada di Area Kamojang sekitar 90 sumur,  55  di antaranya 
merupakan sumur produksi, 10  sumur injeksi, dan se le
bihnya digunakan sebagai sumur monitoring,  serta bebe
rapa sumur yang diabandon,” pungkas Wawan.• dit. hiulu


