
Terbit Setiap Senin

9 Mei 2016
NO. 19 TAHUN LII

20 Halaman
http://www.pertamina.com/epaper weekly

20 Utama :
penggantian bendera kapal 
Mt SerUi dan Mt Sanana15 Kiprah Anak Perusahaan :

potenSi pengheMatan dari 
blending klaMono crude

Fo
to

 : 
K

U
N

TO
R

O

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto bernyanyi dan menari bersama anak-anak Sanggar Seni Sawingggrai di Raja Ampat, 
Papua Barat, pada Jumat, (29/4). Pertamina mendukung program pariwisata dan seni budaya di Papua melalui program Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan. berita terkait di halaman 6. 

Ekspor Perdana Aspal Pertamina 
ke Timor Leste

Curah dan 41 mitra agen 
yang bekerja sama dengan 
Pertamina tersebar di seluruh 
Indonesia.

Bisnis aspal di Indo ne-
sia terbilang penuh tan tang-
an, terutama dalam pen-
distribusiannya yang me mer-
lukan penanganan yang cermat 
ke seluruh pelosok Indonesia. 
Apalagi, aspal merupakan 
ba han dasar yang diperlukan 
da lam pembangunan jalan, 
baik jalan besar ataupun jalan 
kecil yang membuka akses 
masyarakat di suatu tempat. 
Pertamina melakukan distribusi 
aspal melalui kapal, tank car 
hingga drum untuk pembelian 
yang lebih kecil.

GM Marketing Operation 
Region (MOR) V Ageng Giri-
yono menyatakan kendati 
pe nuh tantangan, Pertamina 
ma sih menjadi leader di bis-
nis aspal. Terbukti untuk wi-
layah pemasaran produk 

pt pertamina (persero) 
kembali mengukir sejarah 
dengan mengirimkan 
ekspor perdana aspal ke 
timor leste. ini adalah 
pertama kalinya indonesia 
melakukan ekspor aspal 
hasil karya anak negeri ke 
luar negeri.

MarketInsight

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market 
update via email, email ke pertamina_ir@pertamina.com

Pecking Order 

SUrabaYa – Melalui afiliasi 
Pertamina di Timor Leste, 
yaitu Pertamina International 
T imor, SA (PITSA), pada 
ekspor perdananya kali ini, 
Pertamina mengirimkan 645 
drum aspal atau setara 100 
MT dari Bitumen Plant Gresik, 
pada Jumat (29/4).

VP Petrochemical Per ta-
mina Supriyanto DH menje-
laskan Pertamina terus menge-
jar berbagai kesempatan un  tuk 
menjadikan Pertamina sebagai 
market leader  d i  bidang 
penyedia aspal. Meskipun baru 

4 Sorot :
pertaMina berikan penghargaan 
kepala daerah pedUli lingkUngan hidUp

petro chemical  Region V 
(Jawa Te ngah, Jawa Timur, 
Bali, NTB, NTT Sulawesi, 
Maluku dan Papua), market 
share Pertamina berada di 
kisaran 56%. Se dangkan dari 
sisi penjualan, pada 2015 
menga lami  pe n ingkatan 
sebesar 27% di bandingkan 
penjualan 2014.

“Hal ini yang mendorong 
kami untuk melakukan langkah 
ekspansi tidak hanya di dalam 
negeri, tetapi juga ke luar 
ne geri.  Kami juga berharap 
de ngan menyediakan aspal 
yang berkualitas, kami dapat 
mem bantu masyarakat men-
dapatkan akses jalan, baik 
pembuatan maupun perbaikan 
jalan yang layak sehingga dapat 
meningkatkan perekonomian 
dan kese jahte raannya, ” 
pungkas  Pet rochemica l 
Manager Region V, Iin Febrian 
pada kesempatan yang 
sama.•riliS

mengawali di tahun ini, namun 
ia menargetkan Pertamina 
dapat meraup 20% market 
share aspal Timor Leste di 
akhir 2017.

“Pengi r iman perdana 
e k s p o r  i n i  m e r u p a k a n 
kunci upaya kami untuk 
menunjukkan bahwa kualitas 
produk Pertamina layak 
menjadi unggulan. Bukan saja 
di dalam negeri, namun juga 
di akui di luar negeri,” ujarnya di 
sela-sela seremoni pengiriman.

Saat ini Pertamina me-
rupakan leader penyedia 
aspal di Indonesia. Pertamina 
memiliki beberapa infrastruktur 
seperti Kilang Cilacap yang 
berkapasitas 360.000 MT/
Tahun dan  me rupakan 
satu-satunya ki lang yang 
memproduksi aspal di In-
dones ia ,  B i tumen P lant 
Gresik dengan kapasitas 
penyimpanan 16.000 MT, 
sejumlah Terminal  Aspal 

Kegiatan corporate finance mengenal istilah ‘Pecking 
Order Theory’, yakni prioritas tahapan sumber dana bagi 
ekspansi bisnis perusahaan. Sumber dana pertama adalah 
modal sendiri. Apabila masih membutuhkan tambahan 
dana, perseroan dapat melirik instrumen utang (obligasi 
atau perbankan). Langkah terakhir yakni menjual saham ke 
publik/investor. 

Di masa ekonomi yang sulit seperti saat ini, teori 
tersebut terbukti. Instrumen utang menjadi hal yang biasa 
kita dengar dan nilai utang pun meningkat. Lihat saja hasil 
riset McKinsey Global Institute, sejak krisis ekonomi 2007 
hingga pertengahan tahun 2014, nilai utang global yang 
diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi meningkat rata-
rata 5,3% pertahun.

 

Indonesia juga mengalami hal serupa. Berdasarkan data 
Bank Indonesia, utang Pemerintah dan sektor swasta hingga 
Februari 2016 telah mencapai US$ 312 miliar. Meningkat 
tajam bila dibandingkan dengan posisi utang tahun 2007 
sebesar US$ 141 miliar. 

Sejalan dengan keyakinan bahwa berhutang dilakukan 
untuk pertumbuhan ekonomi, pengelolaan utang perlu 
dilakukan dengan seksama. Salah satu risiko yang paling 
berpengaruh adalah penggunaan dana dari utang. Bila 
dana dari utang tidak digunakan untuk belanja pemerintah 
atau investasi di bidang-bidang yang memberikan multiplier 
effect yang signifikan, maka pertumbuhan ekonomi juga tidak 
dapat terdongkrak. Hal lain yang juga perlu diperhatikan, 
me ngenai kebijakan moneter dan fiskal, guna menjaga 
tingkat inflasi serta menarik dan mempertahankan modal 
atau dan investasi.

Tak hanya negara yang perlu bersikap hati-hati (pru
dent) dalam mengelola utangnya. Korporasi juga perlu 
melakukan pengelolaan utang untuk menjaga risiko serta 
mempertahankan kesehatan keuangannya. Tidak beda 
dengan kebijakan publik, dinamika antar faktor-faktor ter-
sebut diatas, juga menjadi ranah kebijakan korporasi. Pada 
akhirnya, diperlukan komposisi pendanaan yang tepat dan 
sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan perseroan.•



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

 

BrIghT gAS 5,5 Kg: 
MEMBIdIK CELAh AnTArA 
3 Kg dAn 12 Kg
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pengantar redaksi :
Pertamina meluncurkan Bright Gas kemasan 5,5 Kg, pada Oktober 

2015. Banyak pihak yang mempertanyakan efektifitas produk tersebut 
dalam membidik pasar kaum hawa, pekerja eksekutif yang tinggal di 
apartemen, maupun rumah tangga biasa. Berikut  penuturan Vice 
president domestic gas b. trikora putra dalam Forum Komet 
Direktorat Pemasaran pada Jumat (29/4/2016) yang kami cuplik, dan 
kami susun dalam bentuk tanya jawab. 

  
apa yang melatari lahirnya  bright gas 5,5 kg?  Ada  tiga 

alasan utama.  Pertama,  mengenai kenaikan profit  Elpiji 12 Kg 
Pertamina. Sampai tahun 2014, Bisnis elpiji 12 Kg  memang mengalami 
kerugian yang cukup besar, lebih Rp 4 triliun satu tahunnya. Hal 
ini lebih disebabkan karena kita tidak bisa mengembangkan bisnis 
ini dengan bagus, mengingat stakeholder (cq. Pemerintah), masih 
mencoba mengatur harga jualnya. Padahal kita tahu, LPG non-PSO 
ini seharusnya diberikan sepenuhnya kepada Pertamina sebagai 
corporate action. 

Di tahun 2015, kita sudah mulai melakukan penyesuaian harga. 
Ada beberapa kali, di bulan Januari mengalami penurunan, tetapi di 
Febuari dan Maret kita sesuaikan lagi menuju keekonomian, kemudian 
di bulan September kita melakukan penyesuaian penurunan harga.  
Sehingga di 2015 itu kita sudah dapat membukukan profit, sementara 
kerugian Rp 4 triliun sudah tidak ada lagi. Ini angka yang cukup luar 
biasa.

Kedua, ketika kita melakukan penyesuaian penurunan harga, 
ternyata terjadi penurunan penjualan volume produk  elpiji  di 12 Kg 
signifikan. Mengingat gap harga antara elpiji Subsidi 3 Kg dengan 
12 Kg  hampir Rp 7.000/ per kilogram. Sehingga yang terjadi adalah 
mekanisme pasar,. Orang lebih senang mencari  harga LPG  yang lebih 
murah dan karena itu mereka  beralih. Sehingga volume penjualan kita 
turun. Kalau dilihat rata-rata, Januari 2014 kita masih bisa menjual 76 
ton/bulan, lalu sampai April 2015 hanya 46 ton/bulan, bahkan di bulan 
Desember 2015, kita hanya bisa menjual 42 ton/bulan. 

Ketiga, mengenai kompetisi  pasar LPG non-PSO. Ternyata di 
pasar ada kompetitor yang menjual LPG dengan harga yang cukup 
tinggi. Dimana pelayanan mereka kepada konsumen sangat bagus, 
membuat pasar mereka tumbuh. 

Karena itu, kita melihat, sebetulnya konsumen ingin mendapatkan 
LPG dengan harga yang terjangkau, yang satuan per kilonya juga lebih 
murah. Dan kalau dengan  kemasan lebih kecil akan lebih menarik 
ketimbang kalau mereka harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang 
cukup besar sekitar Rp 150.000,00-an. Dengan  kemasan 5,5 Kg itu, 
mereka bisa dapat lebih murah kurang dari Rp 60 ribuan.

Karena itulah, kita melahirkan Bright Gas kemasan 5,5 Kg yang 
tujuannya adalah mengisi gap konsumen antara yang 3 Kg dengan 12 
Kg. Sehingga kita masuk di tengah-tengah,  agar konsumen 12 Kg itu 
tidak langsung ke 3 Kg, tetapi ada produk penyangga. 

bagaimana dengan segmentasi dan target pasarnya?  Kita 
melihat ada potensi swing user  yang sebetulnya bisa kembali ke 
elpiji non-PSO. Sebenarnya yang betul-betul memakai 12 Kg itu 
hanya sekitar 29%, sementara yang 3 Kg atau betul-betul beralih ke 
3 Kg, ada kurang lebih 11 %.  Sementara ada 53%  yang mereka 
sebetulnya masih tetap dia memegang tabung elpiji 12 Kg-nya, tetapi 
kadang-kadang  mereka juga membeli 3 Kg. Ini yang disebut swing 
user, potensinya sangat besar.

Selain itu, juga ada potensi dari pengguna dengan kebutuhan 
sedikit, kita sebut low usabitity customer dimana saat kenaikan harga 
itu tahun 2014 dan 2015, menjadikan tabung 12 Kg sebagai cadangan 
semakin banyak dari 23% menjadi 37%.

tulah yang menjadi target pasar bagaimana kita merebut kembali 
mereka balik kepada LPG Non Subsidi.

apakah konsepnya sama dengan pertalite? Bisa dikatakan 
mirip. Namun demikian, kami menghadapi tantangan yang jauh 

berbeda. Di bisnis LPG ini, kami harus menghadapi disparitas harga 
subsidi yang sangat besar > 70%. Selain itu, konsumennya harus 
memiliki tabung terlebih dahulu jika ingin pindah ke yang non subsidi. 
Oleh karena itu, kami masuk dengan strategi trade in/tukar tabung 
subsidi yang 3 Kg Ke Non Subsidi.

Uutuk menarik minat dan sebagai kompensasi atas biaya pajak 
yang dibebankan dari tukar tabung, kami juga menyediakan promo-
promo secara seasonal, misalnya bundling dengan regulator gratis, 
voucher Pertamax ataupun promo lainnya.

titik krusialnya itu  ada di konsumen elpiji 12 kg ya? 
Sebelum  kita meluncurkan produk Bright Gas 5,5 Kg, kita mela ku-
kan survei dahulu ke market. Kita ingin melihat respon mereka. Kita 
sudah lihat ada potensi yang bisa dimasuki, kalau kita luncurkan 
5,5 Kg. Ternyata mereka memberikan respon positif. Yang tadinya 
membeli 3 Kg, mereka mau bergerak. Jadi sebetulnya yang dulu 
mereka pakai non-PSO, kemudian  pakai 3 Kg, kini ada pilihan lagi 
di volume yang ada diantaranya.  Mereka pun mau balik. 

Sementara itu ada juga pembeli elpiji  12 Kg, yang  melihat 
ada peluang harga untuk membeli yang lebih murah dan mereka 
pun masuk ke situ. Jadi sebetulnya adalah bagaimana kita bisa 
melihat potensi yang 53% ini tertarik ke atas untuk membeli Bright 
Gas 5,5 Kg ini.  

lalu bagaimana positioning bright gas 5,5 kg?  Bright Gas  
ini memang kita taruh di antara produk elpiji 3 Kg dan elpiji 12 Kg, 
supaya dapat menjembatani konsumen 3 Kg ke atas, tetapi juga 
mencegah jangan sampai konsumen elpiji 12 Kg itu turun  ke bawah. 

Secara resmi, postioningnya yang kita sampaikan adalah 
Happy Cooking Everywhere. Bisa masak dimana-mana. Terus 
communicationnya adalah high portability, mudah dan enteng 
untuk dibawa-bawa.  Ibu-ibu yang biasanya beli  12 Kg di pasar, 
di  toko, ataupun di minimarket, sulit. Dengan kemasan 5,5 Kg ini, 
maka mudah untuk diangkat. 

Kemudian juga ada  double protection, katup tabungnya sudah 
double spindle valve system. Sejalan dengan komunikasinya kita 
atur Bright Gas mengangkat aspek jaminan keselamatan dan 
kenyamanan.

Saat ini  bagaimana perkembangan pemasarannya bright 
gas 5,5 kg?  Allhamdulillah, responnya sangat bagus, hingga kami 
kewalahan dengan permintaan di berbagai daerah untuk selalu 
manambah tabung. Menjadi tantangan bagi kami untuk dapat 
menyediakan secara maksimal tabungnya.

Rencana launching pun akhirnya dipercepat. Kami saat ini 
telah melakukan launching di Jabodetabek, Bandung, Samarinda, 
Jogjakarta, Surabaya dan Semarang. Bulan mei ini direncanakan 
akan di Medan dan Palembang. Setelah lebaran akan ada di Ma-
kassar. Pejabat Pemerintah daerah cukup sefektif dalam mendukung 
awareness Bright Gas 5,5 Kg.

Di Bandung dan Semarang misalnya, kami memanfaatkan 
me dia sosial dari pejabat tersebut (Ridwan kamil – Walikota 
Bandung dan Ganjar Prabowo – Gubernur Jawa Tengah) secara 
gencar untuk blow up launching. Selain itu, kami juga bekerja 
sama dengan komunitas ibu-ibu untuk dapat meraih pasar secara 
spesifik sesuai target yang diharapkan. Kami juga menggandeng 
Mommies Daily  yang mempunyai followers ratusan ribu ibu-ibu 
untuk menggaungkan event kami. Media out of home juga kita sen-
tuh, kreatifitas region dalam pemasangan iklan di Jawa Tengah dan 
Bandara Adisujipto -Jogjakarta, Bandara A Yani Semarang sangat 
membantu kami dalam menggenjot penjualan.

Hasilnya, lebih dari 100 ribu tabung telah terjual dalam 6 bulan 
perdana sejak launching taget kami over 3% dari rencana semula. 
Diharapkan dalam jangka 3 bulan mendatang kami dapat menjual 
200 ribu tabung lebih, sehingga dapat mendukung pencapaian laba 
yang ditargetkan dari program MORE.•Urip



EdITOrIAL
Waspada

Di tengah lesunya bisnis migas, Pertamina 
beberapa waktu lalu melakukan perekrutan 367 
pekerja baru melalui program fresh graduate. 
Kesempatan yang diberikan Pertamina 
kepada putera-puteri terbaik di tanah air untuk 
bergabung menjadi energi baru bagi Pertamina, 
menjadi salah satu cermin bahwa saatnya 
melakukan investasi untuk mendapatkan 
sum ber daya manusia yang berkualitas serta 
mumpuni.

Sistem perekrutan pun dilakukan secara 
terbuka melalui pendaftaran secara online 
agar memberikan kemudahan calon energi 
baru dalam mengakses kesempatan tersebut.  
Dan setiap kali pengumuman lowongan kerja 
dibuka, saat itulah berbagai aksi penipuan oleh 
oknum tidak bertanggung jawab dilancarkan. 
Dengan berbagai modus mereka menjaring 
para pencari kerja.

Mulai dari cara mengirimkan pesan singkat 
panggilan tes, meminta transfer sejumlah 
uang dengan mengatasnamakan pejabat 
di Pertamina, mengirimkan email panggilan 
wawancara dengan membuat akun palsu 
dengan memasukkan branding Pertamina 
secara ilegal, bahkan ada yang terang-terangan 
mendatangi para pencari kerja dan meminta 
langsung sejumlah uang dengan kedok sebagai 
orang ‘dalam’.

Pertamina yang bisa dibilang menjadi 
sasaran ‘empuk’ bagi oknum tidak bertanggung 
jawab, tentu saja tidak tinggal diam. Beberapa 
kali Pertamina memberikan penjelasan melalui 
website, pengumuman di media massa, 
serta sosialisai di kampus-kampus dengan 
menghimbau kepada semua pihak agar was-
pada terhadap segala jenis modus penipuan 
yang mengatasnamakan Pertamina. 

Upaya ini perlahan mendapat respon positif, 
dimana banyak pihak mulai sadar dengan 
mengkonfirmasi Pertamina, melalui saluran 
Contact Pertamina 1 500 000. Setidaknya 
pengaduan dan pertanyaan terkait panggilan 
tes pekerjaan, mendapat undian berhadiah 
sering masuk ke saluran resmi publik untuk 
menghubungi perusahaan.

Aksi-aksi penipuan mengatasnamakan 
Pertamina ibarat barang yang mudah ‘dijual’. 
Termasuk yang mengatasnamakan pejabat 
Pertamina, baik Direksi maupun Dewan Ko-
misaris. Mereka melancarkan aksinya dengan 
berbagai cara. Seperti menawarkan kerja sama 
bisnis dengan meminta sejumlah uang dalam 
jumlah besar, memberikan instruksi langsung 
untuk mentransfer sejumlah uang. Aksi ini tidak 
hanya menyasar pihak luar, tetapi juga pekerja 
Pertamina. Jika tidak cermat dan waspada, 
bisa jadi akan percaya dan terjerat dalam aksi 
kejahatan tersebut.

Dari kasus yang ada, tentunya perlu 
kira nya meningkatkan kembali sosialisasi 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 
agar lebih waspada terhadap berbagai aksi 
penipuan yang mengatasnamakan Pertamina. 
Demikian halnya di internal perusahaan, perlu 
diingat kembali bahwa tidak dibenarkan 
melanggar aturan etika kerja dan GCG (Good 
Corporate Governance). Karena, sanksinya 
jelas : diberhentikan dengan tidak hormat.•
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Kunjungan Kerja Komisi VI dPr rI ke Jawa Tengah 
SeMarang – Bertempat 
di Hotel Gumaya Tower, Se-
marang, Komisi VI DPR RI 
melaksanakan pertemuan 
dengan BUMN bidang energi 
sebagai salah satu mata agen-
da Kunjungan Kerja Komisi 
VI DPR RI ke Jawa Tengah, 
(29/3). Tim yang dipimpin oleh 
Ketua Komisi VI yang berasal 
dari Fraksi Partai Demokrat, 
Ir.H. Azam Azman Natawijana 
melaksanakan joint meeting 
dengan Pertamina, PLN dan 
PGN dalam rangka mencari 
tahu lebih lanjut mengenai 
proses bisnis dan dinamika 
di lapangan, serta isu-isu ak-
tual yang sedang dihadapi 
oleh masing-masing BUMN 
terutama dalam hal penyediaan 
energi untuk negeri. 

Tim yang berjumlah 17 
orang tersebut memulai per-
temuan dengan mendengarkan 
paparan dari masing-ma-
sing BUMN berdasarkan 
per tanyaan yang telah di-
sam  pa ikan sebelumnya. 
Ber bagai informasi terkait 
pendistribusian BBM dan BBK 
serta LPG, kinerja keuangan 
perusahaan, hingga realisasi 
program CSR dan SMePP 
merupakan beberapa hal yang 
menjadi topik pembahasan 
pada pertemuan tersebut. 

Pertamina dalam kegiatan 
ini diwakili oleh Direktur Ke-
uangan, Arief Budiman, VP 
CSR & SMePP, Kuswandi dan 

General Manager Pertamina 
MOR IV, Kusnendar. 

Ditemui di sela-sela acara, 
Arief Budiman menyampaikan, 
pertemuan dengan DPR 
RI merupakan momentum 
yang baik bagi perusahaan 
dalam menyampaikan kondisi 
yang terjadi di lapangan. Hal 
tersebut ke depannya akan 
ber manfaat bagi perumusan 
kebijakan yang mendukung 
operasional perusahaan. 

Dalam paparannya, GM 
MOR IV Kusnendar me nyam-
paikan,  Pertamina te lah 
berupaya semaksimal mung-
kin dalam penyaluran energi 
untuk masyarakat Indonesia. 
Sepanjang tahun 2015 hing-
ga awal tahun 2016 ini, pe-

nyaluran energi khususnya 
untuk masyarakat Jawa Te-
ngah berjalan relatif lancar 
dan tidak menemui kendala 
yang berarti. 

Kusnendar juga menya-
takan, tren konsumsi BBK 
seperti Pertamax dan Pertalite 
hingga awal 2016 secara umum 
menunjukkan pola yang positif. 
Hal tersebut menunjukkan 
bah wa masyarakat sudah 
mulai sadar akan pentingnya 
menggunakan bahan bakar 
dengan kualitas yang lebih 
baik bagi kendaraannya. 

Pada sesi tanya jawab, 
selain “mengulik” lebih jauh 
mengenai bahan bakar ber-
subsidi Solar dan LPG 3 
Kg, BBK Pertalite sebagai 

“anak bungsu” di antara 
pro  duk Pertamina lainnya, 
juga menjadi salah satu yang 
kerap ditanyakan. Beberapa 
pertanyaan yang disampaikan 
oleh anggota Komisi VI antara 
lain mengenai tren pergeseran 
konsumsi BBM dari Premium 
ke Pertamax dan Pertalite, 
serta perkembangan pasar 
Pertalite yang diharapkan oleh 
Pertamina di tahun-tahun 
men datang. 

Selain itu, Ketua Komisi 
VI juga menyampaikan ap-
resiasinya kepada Pertamina 
yang telah konsisten menja-
lankan program CSR dan 
SMePP yang sedikit banyak 
memiliki pengaruh positif bagi 
masyarakat.•Mor iV

Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman memaparkan kinerja keuangan Pertamina di hadapan Komisi VI DPR RI yang 
melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah.

Jakarta –  Pasokan BBM di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, 
dan Banten aman  pada  libur akhir pekan 5 – 8 Mei 2016. 
Saat ini, ketahanan pasokan Premium di wilayah JBB adalah 
sebanyak 10 hari, Solar 33 hari, BBK (Pertamax Series) di atas 
10 hari, dan Avtur 8 hari.

Selama periode ini, konsumsi Premium meng alami kenaikan 
sebanyak 5% di atas penyaluran normal, yaitu sekitar 17.500 
KL/hari. Untuk antisipasi mobilisasi masyarakat mulai hari Rabu 
malam, Pertamina JBB fokus pada pemenuhan stok di seluruh 
SPBU mulai pada Selasa dan Rabu lalu. Truk tangki cadangan 
juga disiagakan di area wisata, Tol Cipularang, dan Tol Cipali.

Di bidang aviasi, pasokan Avtur di wilayah Jawa Bagian 

Pasokan BBM Aman selama Liburan Panjang Akhir Pekan Lalu
Barat yang meliputi DPPU Soekarno-Hatta, DPPU Halim 
Perdanakusuma, DPPU Husein Sastranegara, dan DPPU 
Pondok Cabe juga mengalami kenaikan sebesar 10% dari 
penyaluran normal, yaitu sebanyak 6.250 KL/hari. 

“Pertamina JBB menyiagakan satuan tugas dan 
menambahkan armada mobil tangki selama libur akhir pekan 
lalu. Ketahanan stok dan supply terus kami pantau, hingga ke 
area-area wisata. Masyarakat juga dapat mengunduh aplikasi 
PertaminaGo di telepon seluler untuk mengetahui lokasi SPBU 
terdekat dan info-info promo di SPBU. Alhamdulillah,  semua 
lancar dan masyarakat dapat terlayani dengan baik selama libur 
akhir pekan ini,” ujar GM MOR III Jumali.•Mor iii
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GM Marketing Operation Region V Ageng Giriyono melepas  
rombongan kontainer yang membawa aspal untuk diekspor 
ke Timor Leste. Tampak VP Petrochemical Pertamina 
Supriyanto DH turut menyaksikan pelepasan rombongan. 
Melalui afiliasi Pertamina di Timor Leste, yaitu Pertamina 
International Timor, SA (PITSA), pada ekspor perdananya 
kali ini, Pertamina mengirimkan 645 drum aspal atau setara 
100 MT dari Bitumen Plant Gresik, pada Jumat (29/4).•Mor iV
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Sistem Manajemen 
halal Polytam rU III
plaJU - Guna menjaga kualitas serta sebagai 
pemenuhan pencapaian Surveillance Sistem 
Ma najemen Halal (SMJ) dalam proses re-
sertifikasi halal pada produk Polytam RU III, RU 
III mengadakan pelatihan Internal Audit Sistem 
Manajemen Halal bagi tim internal auditor SMJ 
yang terdiri dari 20 pekerja cross function di RU 
III. Bertempat di Gedung Diklat RU III, Senin (7/3), 
pelatihan dibuka oleh GM RU III, Mahendrata 
Sudibja dan dihadiri perwakilan tim manajemen 
RU III serta trainer dari LPPOM MUI, Dr. Aji Juniono 
STP, M.Si dan Catur Prasetyo, STP.

Mahendrata mengungkapkan, Polytam me-
rupakan satu-satunya produk unit Polypropylene 
yang hanya diproduksi di RU III yang juga menjadi 
salah satu margin driver RU III. Pemasarannya 
yang mengikuti harga persaingan pasar, menjadi 
salah satu alasan mengapa penjagaan kualitas 
produk selalu diutamakan, termasuk dalam ser-
tifikasi kehalalan produk yang dapat menjadi nilai 
tambah produk dibandingkan produk kompetitor 
lainnya.

Kehalalan produk Polytam yang merupakan 
produk biji plastik, diperlukan khususnya bagi 
konsumen industri yang mengolah Polytam 
menjadi menjadi produk peralatan makan ataupun 
plastik pembungkus makanan. “Dengan sertifikasi 
halal produk kita mempunyai nilai tambah bagi 
RU III sehingga dapat bersaing di pasaran dan 
konsumen pun mampu mendapatkan produk 
yang diinginkan,” ujar Mahendrata.

Dalam pelatihan, para peserta mendapatkan 
materi dari trainer LPPOM MUI meliputi kebijakan 
halal RU III, tugas dan tanggung jawab auditor 
serta persyaratan yang di tetapkan LPPOM MUI 
untuk mendapatkan sertifikat halal.•rU iii

Pertamina Berikan Penghargaan untuk
Kepala daerah Peduli Lingkungan hidup
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2nd EPC Meeting Proyek IPP Jawa-1 1.600 MW

bandUng – PT Pertamina 
(Persero) sebagai perusahaan 
energi nasional terus-me-
nerus berkomitmen untuk 
menjalankan bisnis yang 
bersinergi dengan lingkungan 
hidup, mulai dari inovasi 
produk-produk bahan bakar 
yang lebih ramah lingkungan, 
s e r t a  p e l a k s a n a k a a n 
program Corporate Social 
Respons ib i l i t y  maupun 
Bina Lingkungan. Seiring 
dengan banyaknya pro gram 
lingkungan yang dijalankan 
oleh di berbagai unit operasi, 
Pertamina member ikan 
peng hargaan Kepala Daerah 
Peduli Lingkungan Hidup 
kepada Ridwan Kamil selaku 
Walikota Bandung yang 
diselenggarakan di SPBU 
COCO Jl. H. IR Juanda, 
Ban dung, pada (30/4) . 
Peng hargaan diserahkan 
oleh Direktur Pemasaran 
Pertamina Ahmad Bambang.

Menurut Ahmad Bam-
bang, Pertamina mem-
berikan penghargaan ke-
pada Ridwan Kamil karena 
ia dianggap memiliki visi 
dan konsistensi dalam kam-
panye peduli lingkungan, 
serta berperan aktif dalam 
mempublikasikan kegiatan 
lingkungan. Sebelumnya, 
Ridwan Kamil telah men-

dukung salah satu program 
Pertamina di wilayah Jawa 
Bagian Barat, yaitu program 
Pertamax Bersih-Bersih yang 
masih terus dilak sanakan 
di wilayah Bandung. Dalam 
program ini, masyarakat kota 
Bandung dapat membawa 
kertas untuk ditukarkan 
dengan produk Pertamax di 
SPBU-SPBU yang terpilih. 
Program ini berupaya untuk 
mengurangi sampah kertas 
yang se harusnya dapat di-
daur ulang sekaligus me-
lakukan edukasi tentang 
ke bersihan lingkungan.

Pada Maret 2016, Per-
tamina memperoleh peng-

hargaan SRI-KeHATI Awards 
sebagai ‘Indonesia Green 
Companies Award 2016’ 
yang diselenggarakan oleh 
Yayasan KeHATI bersama 
Majalah SWA. Salah satu 
indikator penilaiannya adalah 
program Pertamax Bersih-
Bersih.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Direktur Pemasaran 
Pertamina Ahmad Bambang 
juga menyerahkan 162 
sepeda dan buku-buku ling-
kungan hidup untuk para 
pe la jar  SMP dan SMU 
yang berdomisili di wilayah 
operasional di Bandung 
dan sekitarnya. Selain itu, 

Pertamina mendonasikan 
1 unit motor bak sampah 
untuk masyarakat kota Ban-
dung serta 8 converter kit 
Vigas untuk kendaraan dinas 
Pemkot Bandung. Di Kota 
Bandung, bahan bakar Vigas 
sudah tersedia di SPBU 
COCO Dago dan SPBU 
COCO Ujung Berung.

Dengan pemberian peng -
hargaan kepada Ridwan 
Kamil selaku Kepala Daerah 
Peduli Lingkungan Hidup, 
Pertamina berharap semakin 
banyak masyarakat Jawa 
Barat, yang semakin aware 
terhadap lingkungan hidup.• 
riliS

Jakarta - Pada 26-29 April 
2016 dilaksanakan 2nd EPC 
Meeting Proyek IPP Jawa-1 
1.600 MW antara sponsor 
konsorsium IPP Jawa-1 (Per-
tamina, Marubeni, Total), 
dengan EPC Contractor, yaitu 
Samsung C&T dan Samsung 
engineering, serta Technical 
Provider yaitu Ge. Meeting 
ini melibatkan 40 orang dan 
dilaksanakan secara parallel 
meeting. 

Koordinasi dan rapat-
rapat konsorsium di berbagai 
level dan lintas fungsi telah 
dilakukan sebelumnya, baik 
itu dari internal Pertamina 
maupun koordinasi antar 
kon sors ium antara la in 
steering committee meeting, 
j o i n t  w o r k i n g  l e v e l  & 
teleconference meeting serta 

Selain memberikan penghargaan kepada Ridwan Kamil, Direktur Pemasaran Pertamina menyerahkan bantuan 162 sepeda  
untuk pelajar SMP dan SMA di wilayah Bandung dan sekitarnya.

1st EPC Meeting.
Pertemuan kali ini mem-

bicarakan aspek teknikal 
an tara lain pembahasan 
LTSA dan facilities serta 
aspek komersial antara lain 
pembahasan l iqu idated 

damages, packages, dan 
price. Rapat-rapat tersebut 
dilakukan terkait tata waktu 
tender IPP PLN yang sangat 
ketat dengan waktu bid sub
mission  pada 25 Juli 2016.

Konsorsium ingin men-

dapatkan komitmen terbaik 
dari EPC Contractor dan 
technology provider terpilih 
dalam hal teknikal dan ko-
mersial terkait pemenangan 
lelang IPP Jawa-1 1.600 MW 
dari PLN.• dit. gebt
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Program hari Kartini di MOr V
SUrabaYa – Memperingati hari Kartini, MOR 
V Jatim Balinus mengadakan beragam kegiatan 
untuk memberikan keistimewaan kepada para 
wanita, baik pekerja, mitra kerja maupun pelang-
gan setia produk Pertamina. Selain dilayani oleh 
petugas wanita SPBU di wilayah Jatim Balinus 
berpakaian kebaya, konsumen wanita dimanjakan 
de ngan merchandise menarik untuk pembelian 
BBK jenis Per talite dan Per tamax senilai Rp 20 ribu 
(motor) dan Rp 150 ribu (mobil) di 15 Ka bu paten/
Kota wilayah Jawa Timur dan NTB. 

Selama periode 18 - 29 April 2016, pelang gan 
Bright Gas berhak mendapatkan promo gratis 
Regulator Super Lock untuk setiap pembelian 
paket promo Bright Gas 5.5 Kg, 12 Kg maupun 
Bright Gas Can 220gram. Sedangkan dari 
pelumas, pelanggan mendapatkan diskon 
21%+4% untuk pembelian di bulan April serta dis-
kon 50%  bagi kaum hawa yang berulang tahun 
di bulan April.•Mor V
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Bright gas 5,5 kg dan Bright gas Kaleng Kemasan 220 gram diluncurkan di Semarang 
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Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang secara simbolis menyerahkan 
tabung Bright Gas 5,5 kg kepada Gubernur Jawa Tengah GAnjar Pranowo sebagai 
tanda diluncurkannya produk tersebut untuk masyarakat Semarang.

SeMarang – Pertamina 
meluncurkan Bright Gas 
5,5 kg dan Br ight  Gas 
Can kemasan 220 gram di 
Semarang. Dalam rangka 
memperkenalkan produk 
yang identik dengan warna 
khas Merah Muda tersebut, 
Pertamina menyulap Kawasan 
Wisata Lawang Sewu yang 
selama ini identik dengan 
nuansa kolonial menjadi 
spot yang cerah ceria dan 
dominan “Pink”, pada (23/4). 
Peluncuran ditandai dengan 
penyerahan secara simbolis 
Tabung Bright Gas 5,5 kg dan 
Bright Gas Can kemasan 220 
gram dari Direktur Pemasaran 
Pertamina, Ahmad Bambang 
kepada Gubernur Jawa Te-
ngah, Ganjar Pranowo. 

“Peluncuran Bright Gas 
5.5 kg akan menjadi solusi 
yang cocok bagi konsumen 
yang membutuhkan kemasan 
lebih ringan dan praktis, serta 
dengan harga yang sangat 
terjangkau. Wanita karier, ibu 
rumah tangga yang dinamis 
atau keluarga kecil maupun 
penghuni apartemen yang 
memiliki kebiasaan memasak 

dalam frekuensi yang lebih 
sedikit merupakan target 
konsumen Bright Gas 5,5 kg 
dan Bright Gas Can kemasan 
220 gram,” kata Direktur 
Pemasaran Pertamina Ahmad 
Bambang. 

Acara peluncuran yang 
dilaksanakan sekaligus dalam 
rangka memperingati Hari 
Kartini dan Hari Konsumen 
Nasional ini juga dimeriahkan 
oleh demo masak dan lomba 
memasak yang menjadi mo-
men bagi para peserta dan 
pengunjung untuk men-
coba Bright Gas 5.5. kg dan 
Bright Gas Can kemasan 220 
gram, sekaligus mera sakan 
keandalan dan kenggulannya. 

Setelah meluncurkan 
Pertalite sebagai winwin 
solution bagi masyarakat 
Indonesia, Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo mem-
berikan dukungannya kepada 
peluncuran varian baru Bright 
Gas. Dengan adanya produk 
ini, Ganjar meyakini bahwa 
masyarakat yang masih 
merasa berat dalam membeli 
elpiji 12 Kg namun sudah 
tidak tergolong lagi sebagai 

masyarakat miskin memiliki 
opsi yang lebih baik, yakni 
dengan menggunakan Bright 
Gas 5,5 Kg. 

“ S a y a  m e m b e r i k a n 
apresiasi kepada Pertamina 
yang tak hent i-hent inya 
berinovasi dengan me nge-
luarkan varian baru Bright Gas 
yang secara tidak langsung 
dapat mendukung upaya 
pe merintah dalam optimasi 
distribusi elpiji 3 Kg kepada 
masyarakat yang benar-benar 
membutuhkan,” ujar Ganjar. 

Bright Gas 5.5 kg meru-
pakan  varian baru yang akan 
melengkapi kemasan yang 
telah ada di pasar yaitu Bright 
Gas 12 kg. Tiga keunggulan 
utamanya adalah lebih aman, 
lebih nyaman dan lebih 
terjangkau. 

Sedangkan Bright Gas 
Can kemasan 220 gram 
m e r u p a k a n  L P G  y a n g 
dikemas dalam kaleng dan 
dapat dipergunakan sebagai 
bahan bakar kompor portable 
maupun torch memasak. 
Praktisnya LPG yang dikemas 
dalam kaleng ini sangat 
mudah digunakan baik untuk 

kebutuhan memasak indoor 
maupun outdoor, seperti 
kegiatan berkemah.

Bright Gas 5,5 kg dan 
Bright Gas Can kemasan 
220 gram di jual  dengan 
harga jual Rp 61.500/tabung 
untuk Bright Gas 5,5 Kg dan 
Rp 17.000/kaleng untuk 
Bright Gas Can kemasan 
220 gram. Untuk sementara 
ini warga Semarang dapat 
memperoleh produk tersebut 
di 13 SPBU yang tersebar di 
kota Semarang serta melalui 
layanan pesan antar  d i 
Contact Pertamina 1500 000. 

Guna menambah minat 
masyarakat untuk mencoba 
berbagai keunggulan yang 
ditawarkan sekaligus men-
dukung program Pertamina 
#RaiseTheBAr, MOR IV juga 
menawarkan berbagai joint 
promo menarik. Salah satunya 
adalah promo bagi pelanggan 
yang berulangtahun pada 
tanggal 21 April dan 23 April, 
akan memperoleh privilege 
gratis tabung Bright Gas 5.5 
Kg dengan menunjukan KTP 
di booth produk yang tersedia 
di Lawang Sewu. 

Jakarta – Bertempat di 
Pertamina Corporate Uni-
vers i ty,  S imprug,  Lega l 
Counsel & Compliance telah 
me nyelenggarakan Legal 
School :  L i t igat ion Case 
Management II (Arbitrase) 
pada 27 – 29 April 2016.

Hadir sebagai peserta 
Legal School, para pekerja 
Legal Counsel & Compliance 
Kantor Pusat baik pusat 
maupun unit/area, para pekerja 
Legal di Anak Perusahaan 
baik hulu maupun hilir, dan 
para pekerja di unit bisnis 
Anak Perusahaan baik hulu 
maupun hilir yang memiliki 
ruang lingkup pekerjaan terkait 
materi Legal School.

Para pemater i  Lega l 
School adalah anggota Institut 

Legal School: Litigation Case Management II (Arbitrase)
Arbiter Indonesia ( IArbI). 
IArbI adalah satu-satunya 
organisasi arbiter profesional 
di Indonesia. IArbI didirikan 
p a d a  D e s e m b e r  2 0 1 2 
untuk menyediakan struktur 
profesional untuk arbiter baik 
Indonesia maupun asing, 
untuk memfasilitasi jaringan 
global dengan organisasi 
profesi lain di seluruh dunia, 
dan untuk bertindak sebagai 
o rgan isas i  dasar  untuk 
ang gotanya dalam upaya 
mereka dalam meningkatkan 
keterampilan mereka dan 
global profesional jaringan. 

Pa ra  pese r t a  Lega l 
School akan mempelajari 
dan menda lami  mater i -
ma teri mengenai: Konsep 
teoritis penanganan perkara 

melalui Arbitrase nasional 
dan internasional; Prosedur 
dan mekanisme pelaksanaan 
Arbitrase; Pelaksanaan/ek-
sekusi putusan Arbitrase; 
Stra tegi dalam beracara di 
BANI – Arbitrase nasional 
maupun internasional; dan 
Pelaksanaan proses beracara 
di BANI – Arbitrase nasional 
mau pun internasional.

Rencananya Legal School 
selama tahun 2016 akan 
diselenggarakan sebanyak 5 
kali dengan berbagai tema 
yang diharapkan berguna bagi 
seluruh peserta. Legal School 
kali ini merupakan Legal 
School yang pertama pada 
tahun 2016, setelah pada 
tahun 2015 Legal Counsel 
& Compliance dibantu PCU 

menyelenggarakan 5 kali 
Legal School.

Dalam kegiatan ini, Ge-
nades Panjaitan selaku Chief 
Legal Counsel & Compliance 
hadir untuk membuka Le
gal School. Genades me-
nyampaikan, Legal School 
merupakan salah satu upaya 
peningkatan kapabilitas para 
pekerja lawyers Pertamina 
dan anak perusahaannya, 
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Bagi pelanggan setia Bank 
Mandiri, dengan menukarkan 
Fiesta Point di booth pada 
acara peluncuran, pelanggan 
akan mendapatkan promo 
berupa gratis 1 kaleng Bright 
Gas Can untuk penukaran 100 
poin dan potongan Rp25.000 
pada transaksi pembelian 
maupun isi ulang Bright Gas 
5.5 Kg untuk penukaran 150 
poin. Joint Promo dengan 
perbankan juga dilaksanakan 
dengan Bank BRI dimana 
setiap pembukaan rekening 
baru di booth Bank BRI 
akan mendapatkan gratis 2 

kaleng Bright Gas Can atau 
potongan harga sejumlah 
10% dari transaksi Bright 
Gas 5,5 kg.

Selain itu, penawaran 
menar ik  juga d iber ikan 
kepada warga Semarang 
yang melakukan transaksi 
dengan developer Firstland 
Property dan PT Navaro 
Mukti Robina (Green Oase) 
dimana setiap pembelian 
unit properti di developer 
tersebut mendapatkan gratis 
Tabung Bright Gas 5,5 kg 
yang tersedia langsung di 
area dapur.•Mor iV

yang diharapkan akan dapat 
menangani perkara lebih baik.  

Selain itu, Genades juga 
berpesan agar para peserta 
yang diberikan dispensasi 
oleh perusahaan untuk me-
ninggalkan pekerjaan di tengah 
tingginya load pekerjaan untuk 
tidak menyia-nyiakan waktu 
yang telah diberikan oleh 
peru sahaan.

“Manfaatkanlah waktu 

pe latihan selama 3 hari ini 
semaksimal mungkin untuk 
menggali, mempelajari, dan 
memahami semua penge-
tahuan terkait tema Legal 
School kal i ini . Karena, 
penge tahuan yang diperoleh 
oleh Bapak/Ibu akan berguna 
tidak hanya bagi perusahaan, 
melainkan juga bagi Bapak/
Ibu sendiri tentunya,” ujar Ge-
nades.• lC & C

Manajemen rU IV Support Penuh Kegiatan Knowledge Sharing
CilaCap – Manajemen dan pekerja Refinery Unit (RU) IV 
Cilacap sangat peduli dengan budaya knowledge sharing. 
Hal ini ditunjukan dengan secara rutin dilaksanakannya forum 
knowledge sharing. Bahkan GM RU IV Nyoman Sukadana turut 
serta menjadi nara sumber pada forum knowledge sharing  
pada 11 Maret 2016.

Forum Komet kali ini terasa cukup spesial karena diikuti 
oleh pekerja dari seluruh Unit Pertamina selain peserta yang 

hadir di ruang rapat 2 RU IV dengan menggunakan fasilitas 
aplikasi Webinar Lync. Aplikasi ini merupakan salah satu fasilitas 
video conference berbasis web dimana peserta dapat berbagi 
presentasi dan dapat memberikan kesan saran pertanyaan 
melalui chat box.

Pada saat diwawancarai, Nyoman menyampaikan forum 
knowledge sharing yang bisa diakses oleh Unit Operasi lain 
sangat bermanfaat bagi unit lainnya karena bisa mempelajari 

keberhasilan yang dicapai oleh unit tersebut.  “Manajemen 
men-support penuh kegiatan ini dan turun langsung untuk 
melakukan sharing dan men-tracking hasilnya,” GM RU IV ujar 
Nyoman Sukadana.

Pada kesempatan ini Nyoman mempresentasikan materi 
mengenai minimize flare lost di kilang RU IV Cilacap yang 
dilanjutkan oleh Section Head eCLC Untung Sugondo dengan 
materi zero steam leak di kilang RU IV Cilacap.• aji-rU iV
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raJa aMpat – Pertamina 
me la lu i  p rogram tang-
gung jawab sosialnya, hari 
ini meresmikan sekaligus 
me nyerahkan Rumah Se ni 
Budaya Sawinggrai, seba-
gai dukungan terhadap pe-
les tarian seni dan budaya 
ma syarakat setempat yang 
menjadi bagian dari potensi 
objek wisata unggul di Raja 
Ampat, (29/4).

Penyerahan bantuan 
dilakukan bersamaan dengan 
berbagai bantuan Pertamina 
lainnya di bidang pendidikan 
dan kesehatan dengan 
nilai total Rp1,9 miliar, yang 
merupakan bagian dari CSR 
dan SMe & SR Partnership 
P rog ram d i  I ndones i a 
Timur. Bantuan diserahkan 
langsung oleh Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto.

Dalam sambutannya 
Dwi menyampaikan pem-
bangunan Rumah Sen i 
Budaya Sawinggra i  in i , 
se l a i n  men jad i  wadah 
untuk melestarikan budaya 
sekal igus menjadi daya 
tarik bagi pariwisata di Raja 
Ampat. Raja Ampat yang 
telah lama menjadi salah 
satu destinasi wisata di Pa-
pua akan semakin lengkap 
dengan hadirnya Rumah Seni 
Budaya Sawinggrai.

“ D e n g a n  d e m i k i a n 
wisatawan tidak hanya me-

nikmati keindahan alam di 
tanah Papua semata, me-
lainkan bisa melihat keragam-
an seni dan budaya serta 
keanekaragaman hayati khas 
Papua sekaligus,” jelasnya.

Pembangunan Rumah 
Seni Budaya Sawinggrai 
dila kukan oleh Pertamina 
bekerja sama dengan tokoh 
seni Kampung Sawinggrai 
se tempat, Yesaya Mayor. 
Selain bangunan, fasilitas 
pendukung seperti alat musik 
dan pendukung kegiatan 
seni lainnya melengkapi 

fasilitas tersebut. Rumah 
Seni Budaya Sawinggrai 
men jadi tempat latihan bagi 
seniman musik dan tari Raja 
Ampat, sekaligus pentas 
untuk menghibur wisatawan.

Sebagai penambah daya 
tarik, di Rumah Seni Budaya 
Sawinggrai para wisatawan 
yang berkunjung juga bisa 
melihat langsung Burung 
Cen drawasih, Anggrek khas 
Papua serta memberi makan 
beragam ikan hias khas Raja 
Ampat.

Sementara itu, bantuan 

bidang pendidikan diberikan 
untuk renovasi asrama ma-
hasiswa yang tergabung da-
lam LMA Malamoi di Jayapura 
serta bantuan beasiswa bagi 
73 Mahasiswa. Pertamina 
juga memberikan 200 paket 
peralatan sekolah bagi siswa 
sekolah dasar di Raja Ampat.

Di bidang kesehatan, 
du kungan yang diberikan 
meliputi program SeHATI di 
Distrik Seget Sorong, dan 
Clino Gigi (penyuluhan dan 
pe meriksaan gigi gratis) yang 
melibatkan 150 anak.•riliS/dSU
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Panen Buah dan Sayur 
di Kebun Organik Binaan 
CSr & SMEPP Area JBB
Jakarta – CSR & SMePP area JBB bekerja 
sama dengan Kodim 0508/Depok dalam 
rangka memberdayakan masyarakat dengan 
memanfaatkan lahan milik TNI AD yang dikelola 
menjadi ekowisata Kebun Organik Terpadu 
di Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan 
Tapos, Depok, Jawa Barat. Program berjalan 
hampir 1 tahun ini telah memberikan hasil yang 
cukup baik. Pada 22 April 2016, Kodim Depok 
mengadakan peresmian bantuan dan panen 
bersama di lokasi kebun organik tersebut.  

Acara ini dihadiri oleh Letkol Infantri Slamet 
Supriyanto, Komandan Kodim 0508; Mayor 
Infantri Mistar, Kepala Staf Kodim; serta jajaran 
Kodim Depok yang bertugas di area tersebut. 
Sedangkan dari pihak Pertamina diwakili oleh 
Area Manager CSR & SMePP area JBB, Sri 
Marjurias Mulya Dewi dan dihadiri juga oleh 
Area Manager CSR & SMePP area Jatimbalinus, 
Andijanto Setiawan dalam rangka kegiatan studi 
banding.

Dalam sambutannya, Mistar menyampaikan 
rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan 
Pertamina. “Hasil kebun organik ini kami 
ha rapkan dapat terus berkembang dan 
ditingkat kan sehingga kami bisa membantu 
memasarkannya ke daerah lain. Kami sangat 
berterima kasih kepada Pertamina yang sudah 
membantu kami dalam program ini untuk 
memberdayakan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Sementara Sri Marjurias berharap,  program 
kebun organik akan menjadi percontohan bagi 
masyarakat di desa-desa sekitar sehingga 
terpacu dalam memanfaatkan lahan yang 
ada secara produktif. Sri juga menambahkan, 
program ini akan terus dikembangkan sehingga 
para petani kebun tidak hanya menjual bahan 
baku, namun hasil kebunnya bisa diolah secara 
mandiri. 

Hasil kebun yang menjadi unggulan dari 
ekowisata kebun organik,  di antaranya adalah 
pepaya california, kacang tanah, cabe rawit, 
cabe keriting, bayam merah dan singkong gajah. 
Selain menjual langsung ke pasar, beberapa 
pengepul juga sudah mendatangi kebun or ganik 
sehingga para petani mendapatkan kemudahan 
dalam memasarkan hasil kebunnya.

Bantuan fisik yang telah diberikan dari 
Pertamina melalui dana PKBL untuk program ini 
meliputi traktor, pupuk organik serta infrastruktur 
pendukung seperti rumah pintar sebagai pusat 
informasi dan balai pertemuan, rumah penjaga, 
pagar pengaman, dan musholla.•Mor iii

Pertamina dukung Pariwisata dan Pendidikan 
di Tanah Papua

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Corporate Secretary Pertamina Wisnuntoro, dan VP CSR & SMePP Kuswandi 
menggunting rangkaian bunga sebagai simbolisasi peresmian Rumah Seni Budaya Sawinggrai.

PEP Tanjung Berhasil dalam Konservasi rusa Sambar
tanJUng -  “Olong”, begitu 
sapaan anak Rusa Sambar 
yang  had i r  mengh ias i 
kandang rusa di Komperta 
Pertamina eP (PeP) Tanjung 
Field. Olong diambil dari 
nama Kabupaten dimana 
rusa ini dilahirkan, yaitu 
Tabalong. Anak Olong lahir 
dengan berat kurang lebih 
4 kg ini merupakan anak 
ke-dua yang dilahirkan oleh 
rusa betina, dimana anak 
per tama  mati akibat proses 
me  lahirkan. 

Rusa Sambar merupakan 
hewan khas Kalimantan yang 
yang dikonservasikan oleh 
PeP Tanjung Field secara 
eksitu yang merupakan kon-
servasi melindungi spesies 
he  wan langka dengan 
meng ambil dari habitat yang 
tidak aman atau terancam 

dengan ditempatkan ke 
perlindungan manusia. 

Rusa Sambar (Cervus 
Unicolor) terancam punah 
akibat perburuan liar dituding 
jadi penyebab merosotnya 
populasi hewan Asia Se latan 
yang hanya bisa dida pati di 
Kalimantan dan Su matera ini. 

Rusa Sambar adalah salah 
satu jenis rusa yang memiliki 
fisik terbesar dibandingkan 
jenis-jenis lainnya. Dengan 
kul i t  kecoklatan,  Rusa 
Sambar bisa mencapai 
berat maksimal hingga 549 
kilogram pada usia 25 tahun.

Dengan ha dirnya anak 

Rusa Sambar diharapkan 
dapat menambah populasi 
hewan ini di Kalimantan dan 
menjadi sarana edukasi dan 
rekreasi bagi masyarakat 
sekitar un tuk ikut melihat 
hadirnya anak Olong di kan-
dang rusa Komperta Tanjung 
Field.•dpks

Fo
to

 : 
P

E
P 

TA
N

JU
N

G



CORPORATe
SoCial reSponSibilitY

7No. 19
Tahun LII, 9 Mei 2016

Fo
to

 : 
M

O
R

 I

Medan - Sebagai perusa-
haan energi, Pertamina te-
rus memberikan kontribusi 
kepada masyarakat sekitar 
melalui kegiatan CSR dan 
Small Medium enterprise 
& Partnership Program 
(CSR & SMePP) atau yang 
lebih dikenal dengan nama 
Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan.

 Muhammad Toyib selaku 
Pjs. Area Manager CSR & 
SMePP Pertamina Sumbagut 
mengatakan, Pertamina 
me lalui program CSR & 
SMePP senantiasa mencari 
dan memberdayakan pa ra 
pengusaha kecil dan me-
nengah agar dapat me-
lestar ikan budaya lokal 
mau pun membantu mereka 
da lam pengembangan 
usahanya. 

Salah satunya adalah 
pengem bangan Batik Medan 
yang dikelola oleh Nurcahaya. 
Usaha yang dirintis dimulai 
dari ketertarikannya me les-
tarikan budaya lokal, yaitu 
batik. Pertamina sebagai 
perusahaan milik bangsa 
pun tertarik untuk membantu 
Nurcahaya melestarikan 
budaya tersebut. Akhirnya, 
Nurcahaya menjadi mitra 
binaan pada  2014.

Nurcahaya menjelaskan,  
ia mulai mengikuti pelatihan 
pada 2008. Setelah me ma-
hami cara membatik, Nur-
cahaya bersama anak-anak-
nya mulai mengem bangkan 
usahanya pada 2009.

“Yang membedakan jenis 
batik motif khas Sumatera 
Utara ini adalah bentuk, 
goresan dari canting yang 

t idak berbentuk b int ik . 
Canting yang mengukir kain 
berupa garis yang terus 
tersambung di atas media 
kain,” ungkap Zuhair, anak 
sulung Nurcahaya.

Menu ru tnya ,  usaha  
yang dikembangkan orang 
tuanya menjadi media untuk 
mempertahankan budaya 
suku Batak, karena melihat 
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Pertamina Peduli 
Pengembangan Universitas 
negeri gorontalo
gorontalo– Tiga gedung di Universitas 
Negeri Gorontalo (UNG) yang merupakan bantuan 
Pertamina diresmikan oleh Menteri Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, pada (1/4). 
Infrastruktur tersebut, yaitu Gedung Rektorat 
UNG, Training Center Damhil UNG, serta Masjid 
Sabirularsyad. 

Dalam sambutannya, Nasir pun berpesan 
agar semua aset yang disumbangkan Pertamina 
dimanfaatkan dengan baik oleh civitas akademika 
UNG. “Tidak hanya gedungnya yang bagus, tapi 
kualitas juga harus ditingkatkan terus,” tegasnya.

Menurut Nasir, ke depannya, kerja sama antara 
Pertamina dengan UNG  harus dikembangkan 
da lam hal pengembangan riset ke dunia industri. 

Dalam kesempatan yang sama, Corporate 
Secretary Pertamina Wisnuntoro juga menyerahkan 
bantuan dana sebesar Rp 50 juta untuk pengem-
bangan program kemahasiswaan UNG.•pertaMina

Pertamina Lestarikan Budaya Sumut melalui Batik 
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Pertamina EP Serahkan 
Bantuan Pendidikan 
Kepada Masyarakat Ulayat
Sorong- PT Pertamina eP (PeP) Asset 5 
Papua Field menyerahkan bantuan pendidikan 
kepada anak-anak pemilik ulayat Klamono, pada 
Selasa (19/4). Bertempat di kantor PeP Papua 
Field, bantuan diserahkan oleh Legal & Relation 
Assistant Manager, elvira M. Wader melalui Ketua 
Dewan Adat Moi Negelin Klamono, Philipi Klawom, 
disaksikan oleh perwakilan marga Klawom, 
marga Idik, marga Mambringgofok, LSM Negelin 
Klamono, dan perwakilan Pemerintah Kabupaten 
Sorong. Selanjutnya, bantuan pendidikan akan 
dikelola oleh Dewan Adat Moi Negelin Klamono 
untuk membantu anak-anak Klamono di bidang 
pendidikan.

“Kami berharap bantuan ini dapat dikelola 
untuk kemajuan pendidikan anak-anak Klamono,” 
ujar elvira.

Perwakilan marga Mambringgofok, Stepanus 
Mambringgofok menyampaikan ucapan syukur 
atas kepedulian PeP Papua Field. “Anak-anak 
kami yang di SMA dan kuliah adalah anak-anak 
yang dibantu Pertamina. Bantuan ini benar-benar 
kami rasakan manfaatnya,” ujarnya.•andi njo

Mengubah gunung Sampah Menjadi Berkah
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paleMbang - Judul di atas 
tentunya tidak berlebihan bila 
sekarang kita berkunjung 
ke kantor Refinery Unit 
(RU)  I I I  Plaju. Di lahan 
seluas sekitar 10 hektare 
di belakang kantor RU III 
tersebut sekarang menjadi 
tempat yang sangat teduh, 
indah dengan berbagai 
tanaman buah. Kupu-kupu 
yang terbang kian kemari 
tak ubahnya seperti berada 
di taman bunga. Di tempat 
ini menjadi pusat pembuatan 
pupuk organik.Tak ada 
yang menyangka, enam 
tahun yang lalu, tempat ini 
merupakan tumpukan sam -
pah yang menggunung ka-
rena merupakan Tempat 
Pembuangan Akhir. Setiap 
har i ,  lebih dar i  20 truk 
sampah yang berasal dari 
sampah komplek Pertamina 
Plaju, Bagus Kuning maupun 
Su ngai Gerong ditimbun 
sehingga menimbulkan bau 
yang tidak sedap.

Sampah yang meng-
gunung itulah yang mengusik 
hati seorang pria bernama 
Yusuf. Saat itu dia sedang 
mengikuti pelatihan yang 
diadakan oleh Pertamina 
yang memang sedang 
mencari so lusi untuk meng-
a  tasi sampah di lingkungan 
Pertamina. Yusuf akhirnya 
memberanikan diri menga-

jukan proposal untuk men-
jadi mitra binaan Per tamina, 
khusus untuk pe ngolahan 
s a m p a h  o r g a n i k .  H a l  
tersebut disambut  baik oleh 
Pertamina. Melalui program 
C S R - n y a ,  P e r t a m i n a 
membangun sebuah pon-
dokan untuk mengelola 
daur ulang sampah yang 
disebut dengan Patraganik. 
Selain itu, Pertamina juga 
memberikan bantuan mesin 
pencacah rumput, pencacah 
plastik dan mesin pencuci 
plastik. Sampah organik 
yang diolah menjadi pupuk 
organik dan dipasarkan 
ke daerah Pa lembang, 
Prabumulih, Banyuasin, serta 
kota lainnya.

Selain pupuk organik, 
Pat ra ganik juga membuat 
persemaian dan penanaman 
aneka pohon sebagai aplikasi 
dari percontohan pupuk or-
ganik. Sehingga di lahan ter-
sebut terdapat banyak jenis 
tanaman buah yang pada 
akhirnya menjadi sumber 
penghasilan tersendiri.

“Kami sangat senang 
dengan kondisi sekarang.
Akhirnya kami tidak lagi 
menc ium bau sampah 
yang menyengat, dan bisa 
menciptakan lapangan kerja 
bagi masyarakat setempat 
dengan pupuk organik 
yang dihasilkan. Buah yang 

dihasilkan dari tanaman de-
ngan menggunakan pu puk 
yang kami hasilkan sen-
diri ini merupakan berkah 
tersendiri bagi kami dan 
masyarakat disini,” kata 
Yusuf. Ia pun sangat ber-
te rima kasih kepada Perta-
mina atas bantuan yang 
di berikan dalam mendukung 
Patraganik.

Selain mengolah sam-
pah menjadi pupuk organik, 
Patraganik juga mengelola 
penangkaran kupu kupu 
langka dan penangkaran 
burung. Tak heran, Patraganik 
menjadi tujuan mahasiswa 
dari berbagai Universitas baik 
di Palembang maupun luar 
Palembang untuk penelitian.

“Kita berharap lokasi ini 
menjadi sarana edukasi ba-
gaimana mengolah sampah, 
membuat pupuk organik dan 
bertani. Atau bisa disebut 
sebagai taman edukasi dan 

pendidikan,” jelasnya.
Sementara Area Ma na ger 

Communication & Relations 
Pe r tam ina  Sumbagse l 
Makhasin menga takan, 
Pertamina melalui CSR mem-
berikan dukungan penuh 
atas kegiatan Patraganik 
sehingga masyarakat di 
dae rah Talang Putri Plaju 
Pa lembang kini dapat me-
nikmati hasilnya.

“Pertamina bersama 
masyarakat terus berusaha 
memberikan yang terbaik, 
sehingga apa yang diha-
silkan Patraganik, adalah 
hasil dari masyarakat un tuk 
masyarakat,” tukasnya.

Patrganik merupakan 
satu dari sekian banyak 
pro    gram pemberdayaan 
ma syarakat yang diinisiasi 
Pertamina serta menjadi 
bukti kepedulian perusahaan 
ter hadap masyarakat dan 
ling kungan.•kUn

ukiran-ukiran sudah mulai 
hilang pada bangunan adat 
mengikuti perkembangan 
zaman. Termasuk membuka 
lapangan pekerjaan baru. 
“Karena itu, kami sangat 
berterima kasih kepada Per-
tamina yang telah membantu 
selama ini melalui program 
PKBL,” ujar Zuhair.• arya/Wali
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Security rU VI Lakukan Pelatihan Pemadam Kebakaran
balongan - Dalam rangka 
refreshing dan upskil l ing 
untuk meningkatkan safety 
awareness  HSSe ser ta 
se bagai tindak lanjut dari 
imbauan Direksi dan GM, 
fungsi HSe RU VI Balongan 
menggelar  latihan pe ma-
dam kebakaran, pada (7/4), 
yang diikuti oleh pekerja per-
kantoran dan security RU VI.

Sebagai garda terdepan 
dalam tugas pengamanan 
ki lang, penting bagi t im 
Security untuk malakukan 
program ini. Pelaksanaan 
ini dilakukan di Fire Ground 

diikuti sekitar 40 anggota 
Security RU VI Balongan. 
Sebelum praktik pemadam 
kebakaran, terlebih dahulu 
peserta diberi pengarahan 
oleh Fire & Insurance HSe 
Abdul Faqih tentang cara 
mengatasi kebakaran dan 
penggunaan apar dengan 
baik agar keselamatan tetap 
terjaga. 

Sementara itu, Moch. 
Arifin mewakili Fire & In-
surance Section Head RU VI 
menyampaikan, program ini 
sebagai tindak lanjut lesson 
learn dari kejadian kebakaran 

di area perkantoran unit lain.  
“Keberhasilan pema dam-

an kebakaran terletak pada 
pelaksanaan pemadaman 
pada tiga menit pertama 

yang merupakan golden 
time. Jika lebih dari itu, maka 
api akan membesar dan sulit 
dipadamkan,” ujar Moch. 
Arifin.• andi p
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Workshop reliability 
Centered Maintenance 
di rU III
plaJU – Guna mendapatkan hasil analisa 
strategi maintenance yang baik, fungsi Reliability 
RU III bekerjasama dengan Reliability Kantor 
Pusat mengadakan Workshop Reliabil ity 
Centered Maintenance (RCM) di Gedung Diklat 
RU III, pada 15-16 Maret 2016. Workshop 
dibuka oleh Reliability Manager Wiko Taviarto, 
pada Selasa (15/3).

Wiko menjelaskan RCM merupakan salah 
satu proses atau metode dalam menghasilkan 
strategi maintenance yang baik, khususnya pada 
unit-unit di Kilang. Dalam workshop ini, selain 
diberikan teori peserta juga akan mempelajari 
penggunaan tool RCM serta evaluasi beberapa 
filermode yang ada.  “Keterlibatan pekerja baik 
dari Maintenance, Operasi, engineering dan 
Reliability khususnya sangat dibutuhkan agar 
hasil dari workshop ini selain menghasilkan 
strategi maintenance, juga dapat meningkatkan 
keandalan dan mengoptimalkan biaya main
tenance,” ujar Wiko

Sebagaimana diketahui, lanjut Wiko, di 
tengah kondisi bisnis migas yang kurang men-
dukung serta pengefisiensian dana operasional 
yang sedang gencar dilakukan, maka metode 
RCM ini sangat tepat untuk digunakan, karena 
mampu mengoptimalkan bugdet namun 
tidak meninggalkan keandalan peralatan unit, 
terutama keandalan kilang.

Workshop merupakan kegiatan awal dari 
rangkaian kontrak kerja sama Reliability Kantor 
Pusat dengan konsultan PTC dalam rangka 
mengevaluasi strategi maintenance terhadap 
peralatan utama di FCCU dan juga eGT, MAP, 
MGT, serta WGC. Nantinya setelah workshop 
dilaksanakan konsultan selanjutnya akan me-
ngum pulkan data, informasi, berinteraksi serta 
konsultasi dengan para pekerja di lapangan 
terkait operasional unit khususnya FCCU.

“Workshop ini salah satu pengantar supaya 
kita memiliki persepsi yang sama sehingga di 
sisa kegiatannya saat konsultan melakukan 
pengumpulan data dan informasi, para peserta 
workshop menjadi key role dalam menyediakan 
informasi tersebut, tentunya dengan pemahaman 
yang sama dan representatif sehingga kita 
mendapatkan hasil yang lebih baik dalam upaya 
maintenance peralatan,” ujar Habibul Hanafi, dari 
Fungsi Reliability Pertamina Pusat.

“Semoga setelah mendapatkan materi RCM, 
peserta dapat memiliki pemahaman yang sama 
pada kedekatan metode yang kita gunakan. 
Banyak metode yang dapat digunakan, namun 
kontribusi para peserta dibutuhkan bagi 
kon sultan untuk dapat mengevaluasi pola 
maintenance dan metode terbaik yang dapat 
memperpanjang period maintenance serta ke 
depannya dapat menjadikan overhaul atau 
major inspection period hanya 3 tahun sekali,” 
jelas Hanafi.•rU iii

MakaSSar – Mobil tangki 
ini merupakan sebuah mobil 
tangki dengan kapasitas 
16 KL yang di dalamnya 
di bagi menjadi tiga bagian 
(kompartemen) dengan ka-
pasitas masing-masing 4 KL, 
4 KL dan 8 KL. Di luar Pulau 
Jawa, mobil tangki ini baru 
dipergunakan pertama kali 
di Terminal BBM Makassar 
untuk melayani kebutuhan 
konsumen di Ma kassar dan 
sekitarnya.

Mobil tangki jenis ter-
sebut memiliki keunggulan 
di antaranya meningkatkan 
f leksibi l i tas mobil tangki 
yang dapat mengangkut 
beberapa produk sekaligus. 
Di samping itu, untuk meng-
angkut BBM dalam jumlah 
kecil, mobil tangki jenis ini 
dapat berkontribusi dalam 
mengurangi losses.

Pertamina Makassar gunakan Mobil Tangki 
Kompartemen 4-4-8 Pertama di Luar Jawa

Penggunaan armada 
tangki jenis ini juga merupakan 
salah satu usaha dalam mem-
persiapkan fasilitas penunjang 
penjualan DeXlite di Sulawesi 
direncanakan akan masuk ke 
Makassar pada akhir tahun 
2016.

Saat ini sedang diper-
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GM MOR VII Makassar, Tengku Badarsyah, melepas Mobil Tangki 4-4-8.

siapkan tambahan tiga buah 
mobil tangki jenis ini. Ke 
de pan, penggunaan mobil 
tangki ini akan dievaluasi 
akan diaplikasikan lebih luas 
ke seluruh wilayah Sulawesi.

Terminal BBM Makassar 
menjadi supply point untuk 
49 SPBU di Makassar dengan 

rata-rata penyaluran sebesar 
4,5 juta liter per hari terdiri 
dari 1,7 juta liter Premium, 
1,3 juta liter Solar, 100.000 
liter Pertalite, 179.000 liter 
Pertamax, 1000 liter Perta-
max Plus dan 2000 liter Perta-
mina Dex serta produk BBM 
industri 800.000 liter.•Mor Vii

MataraM – Direktur Jenderal 
Migas Kementerian eSDM IGN 
Wiratmaja Puja melakukan 
kun jungan kerja di Terminal 
BBM Ampenan,  pada (28/4).

Rombongan Dirjen Migas 
d i ter ima o leh Market ing 
Branch Manager Bali dan 
Nusa Tenggara Barat I Ketut 
Permadi, Technical Services 
Region Manager V eduward 
Adolof Kawi, beserta jajaran 
tim TBBM Ampenan.

IGN Wiratmaja menyam-
paikan maksud kunjungan ke 
TBBM Ampenan adalah untuk 
melihat kondisi sarana dan 
fasilitas serta mendapatkan 

dirjen Migas MWT ke TBBM Ampenan
pemaparan mengenai ka pa-
sitas penyimpanan di TBBM 
Ampenan. 

“Dalam kunjungan ini, kami 
bermaksud mendapatkan in-
formasi mengenai kapasitas 
penyimpanan di TBBM Am-
penan, yang akan kami ma-
sukkan dalam perhitungan 
kapasitas cadangan stok na -
sional yang kami per  banyak 
hingga 30 hari,” jelasnya.

Marketing Branch Ma-
nager Bali dan Nusa Tenggara 
Barat I Ketut Permadi men-
jelaskan mengenai penyaluran 
BBM dan LPG di wilayah NTB 
untuk memberi gambaran 

dan tantangan penyaluran 
BBM dan LPG di wilayah itu.

Selain mengenai fasilitas 
dan kapasitas TBBM Am-
penan, point safety juga men-
jadi sorotan dalam kegiatan 

kunjungan kerja ini mengingat 
banyaknya kejadian musibah 
kebakaran di sektor migas.

Kunjungan diakhiri dengan 
Management Walk Through ke 
dalam TBBM Ampenan.•Mor V
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Jaga SIrE Kapal Milik, Wujudkan World Class Company

Jakarta - Istilah Ship Inspection Report (SIRE) dapat didefinisikan sebagai rangkuman 
hasil inspeksi yang dilaksanakan oleh Oil Major Company anggota OCIMF yang mengacu 
pada Vessel Inspection Questionnaire (VIQ). Sudah menjadi kewajiban semua Oil Major 
Company anggota Oil Company International Marine Forum (OCIMF) bahwa semua 
kapal yang memasuki Terminal Oil Major Company harus memiliki hasil SIRe yang valid. 
Oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan kompetisi di dunia bisnis Shipping serta 
mewujudkan konsistensi Shipping - Pertamina dalam mewujudkan visi & misi menjadi 
Word Class Company, maka sudah menjadi kewajiban Shipping untuk mempertahankan 
performance SIRe kapal milik.

Komitmen Shipping tersebut telah dibuktikan sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini 
dengan menjaga kondisi SIRe kapal milik eksisting serta kapal yang baru delivery. Inovasi 
dengan cara mengombinasikan SIRe dari berbagai Oil Major Company merupakan 
langkah untuk meningkatkan knowledge terkait standar SIRe masing-masing Oil Major 
Company sehingga diharapkan berbagai standar tinggi mampu diserap & menambah 
wawasan Crew maupun manajemen on board. Memang ditemui beberapa hambatan 
dalam mempertahankan SIRe agar bisa diterima Oil Major Company, di tengah umur 
kapal yang semakin bertambah serta efisiensi budget. Namun ibarat ayam petarung, 
sekali bulu berkembang maka pantang diredupkan. Tekad yang kuat dari manajemen, 
tim SIRe dan semua pekerja yang ada di Shipping khususnya Own Fleet menjadi modal 
semangat atas perubahan untuk menjadi lebih baik lagi.

Berikut merupakan bukti bahwa kapal milik masih menjaga SIRe demi kelancaran 
operasional angkutan laut Pertamina:

 

Semoga dengan usaha keras dan pantang menyerah tersebut serta semangat untuk 
meningkat  menjadi yang lebih baik, mampu menjadikan Shipping Pertamina sebagai 
Ship Management tingkat dunia yang mampu bersaing di dunia shipping internasional. 
Padamu Negeri Kami Berbakti…. Padamu Negeri Kami Mengabdi……Jaya Jayalah 
Pertamina.• [Shipping]

Kapal Gunung Geulis sedang terikat di SBM Senipah Terminal milik TOTAL Oil Company saat melaksanakan loading

MT. galunggung, role Model Breakthrough docking Kapal Milik
banten – Tiada henti Shipping berkontribusi bagi Pertamina. Kontribusi kali ini diwujudkan 
Shipping dalam pelaksanaan docking kapal milik berukuran besar di galangan dalam negeri. 
Salah satu kapal milik berukuran 85.000 LTDW yang dikelola Fungsi Technical Commercial 
Fleet (TCF) yaitu MT Galunggung mampu mewujudkan terobosan dalam docking kapal 
milik yaitu pada aspek waktu pelaksanaan, biaya serta galangan yang digunakan. 

Selama ini banyak terjadi kekeliruan persepsi bahwa kegiatan docking (di atas dock) 
merupakan saat dimana seluruh perbaikan kapal dilakukan. Padahal kegiatan docking 
sendiri sebenarnya lebih pada kegiatan survei rutin kapal antara tahun kedua dan ketiga 
serta tahun kelima siklus pengawasan kapal dengan diketahui oleh badan klasifikasi dan 
pihak terkait untuk menjamin kondisi kapal tetap dalam batas yang ditentukan regulasi.

Proses pelaksanaan docking dimulai dari masa persiapan yaitu pada penyusunan 
spesifikasi pekerjaan docking, dilanjutkan dengan pengklasifikasian pekerjaan yang 
dikerjakan pihak galangan/pihak ketiga, dan terakhir adalah pelaksanaan eksekusi dengan 
pengawasan penuh Technical Superintendent. Pengawasan bertujuan dalam menjamin 
semua pekerjaan dapat terlaksana sesuai time frame yang telah ditentukan. 

Selain hal tersebut di atas, keberhasilan pelaksanaan docking membutuhkan dukungan 
dari manajemen darat. Pada pelaksanaan docking kapal MT Galunggung ini, dukungan 
manajemen terlihat pada tanggal 1 April 2016, dimana manajemen Shipping yang 
terdiri dari SVP Shipping, VP Own Fleet, Manager TCF, Technical Superintendent serta 
beberapa perwakilan dari kapal maupun galangan meninjau langsung kegiatan docking 
MT Galunggung di galangan PT Samudera Marine Indonesia di Bojonegara. 

Dalam kunjungannya, SVP Shipping berpesan bahwa pelaksanaan docking di galangan 
dalam negeri mampu membuktikan bahwa docking kapal berukuran Large Range tidak 
harus selalu dilaksanakan di galangan luar negeri seperti China atau Singapura dimana 
ada biaya tambahan yaitu mobilisasi yang cukup signifikan.

Pada umumnya pelaksanaan docking kapal lainnya saat ini masih diselesaikan dalam 
jangka waktu lebih dari 3 minggu. Keberhasilan pelaksanaan docking MT Galunggung 

Kunjungan SVP Shipping Beserta Management Saat MT Galunggung melaksanakan Docking di SMI Shipyard - 
Bojonegara.

selama 14 hari (terhitung mulai tanggal 23 April 2016) ini akan dijadikan tolok ukur atas 
terobosan Shipping untuk pencapaian target penyelesaian docking kapal dalam waktu 
14 hari.  Terobosan tersebut memberikan saving biaya sebesar Rp 8 miliar. Realisasi 
pelaksanaan docking vs target awal KPI mampu dipercepat 9 hari dimana apabila 
dikonversikan mampu menghemat opportunity loss lebih dari Rp 2,5 miliar. 

Setelah selesai docking, kapal langsung menuju ke Arjuna untuk digunakan sebagai 
swapping tanker oleh PT PHe WMO. Dengan membaiknya waktu pelaksanaan docking, 
MT Galunggung mampu memenuhi ALD Arjuna pada tanggal 9 April 2016.  Keberhasilan 
tersebut diharapkan menjadi tapak tilas pelaksanaan docking kapal di Pertamina agar lebih 
efisien dan efektif guna menuju World Class Shipping Company.•[Shipping]
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Judul           : Selayang pandang kopak indoneSia
pengarang :  Syarip hidayat
 

Kopak Indonesia hadir dari suatu pemikiran yang 
murni tanpa ada maksud tertentu, kecuali berharap 
adanya perubahan atau paradigma baru dalam tubuh 
PNS/Pejabat birokrasi dan juga masyarakat pada 
umumnya. Kehadiran Kopak Indonesia tidak ada yang 
menunggangi dari pihak manapun. Sebenarnya ruh dan 
jiwa KOPAK (Komunitas Pegiat Anti Korupsi) INDONeSIA, 
sesungguhnya sudah tertanam sejak tahun 1986, namun 
pada saat itu situasi dan sistem demokrasi di Negara kita 
untuk mengeluarkan pendapat secara terbuka belum 
memungkin. Sejalan dengan peralihan Pemerintahan 
Orde Baru ke orde reformasi di Indonesia, maka 
kesempatan yang baik ini tidak saya sia-siakan, tentunya 
melalui pemikiran dan pengkajian yang mendalam maka 
lahirlah KOPAK INDONeSIA.     

Buku Selayang Pandang ini berharap dapat 
menambah panjang tulisan yang mempunyai keindahan 
dan makna dari suatu maksud, sehingga dapat dipahami 
dan sekaligus merupakan dakwah melalui sajak atau 
tulisan lainya untuk saling mengingatkan dan kita semua 
bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk berupaya 
saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 

Namun semua itu penulis secara pribadi menyatakan 
masih banyak kekurangan ataupun tulisan-tulisan 
yang penulis tuangkan sebagai ekspresi juga masih 
belum sesuai dengan harapan pembaca, dengan tidak 
mengurangi rasa hormat penulis berharap kritik dan saran 
yang dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam 
menuangkan suatu pemikiran baik melalui puisi, artikel/
wacana maupun melalui hal lainya baik melalui surat atau 
langsung bertemu atau sms melalui no hp yang terdapat 
di riwayat hidup penulis. 

Semoga buku selayang pandang ini menjadi awal 
sejarah penulis dalam pembuatan karya tulisan lain yang 
lebih baik dan dapat disukai para pembaca. 

Dan sebagai akhir pengantar buku ini, penulis 
mohon maaf bila dalam isi tulisan yang ada di dalam 
buku selayang pandang ini ada kata dan kalimat yang 
menyinggung perasaan pembaca, namun semua itu 
penulis tidak punya sedikitpun untuk menyinggung atau 
membenci.•perpUStakaan
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Oleh : Akhmad Bajora nasution - Jr. Analyst QM & Perform. MOr I

Semangat Berbagi Pengetahuan di rU IV Cilacap : 
gap Kompetensi Tak Lagi Jadi handicap 

Bulan KOMET MOr I : 
Perlu Kompetitif ? Ya Inovatif !

Oleh : Kodiran - Quality Management rU IV Cilacap

Pengetahuan (knowledge) mempunyai peranan yang sangat penting dalam kemajuan suatu 
perusahaan/organisasi. Banyak perusahaan semakin menyadari pentingnya pengetahuan sebagai 
salah satu modal untuk mencapai keunggulan bersaing. Semakin maju pengetahuan yang dimiliki 
perusahaan, akan semakin tinggi daya saing perusahaan tersebut. Hanya perusahaan yang dapat 
memproduksi pengetahuan baru secara berkelanjutan saja yang mampu mencapai posisi.

Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) adalah kumpulan perangkat, teknik, dan 
strategi untuk mempertahankan, menganalisa, mengorganisir, meningkatkan, dan membagikan 
pengertian dan pengalaman. Pengertian dan pengalaman semacam itu terbangun atas pengetahuan, 
baik yang terwujudkan dalam seorang individu atau yang melekat di dalam proses dan aplikasi nyata 
suatu organisasi. Fokus dari Manajemen Pengetahuan (MP) adalah untuk menemukan cara-cara 
baru untuk menyalurkan data mentah ke bentuk informasi yang bermanfaat, hingga akhirnya menjadi 
pengetahuan. Kegiatan MP ini biasanya dikaitkan dengan tujuan organisasi semisal untuk mencapai 
suatu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau 
tingkat inovasi yang lebih tinggi. 

Perusahaan tidak dapat menciptakan pengetahuan tanpa tindakan dan interaksi para pekerjanya. 
Di sinilah pentingnya perilaku para pekerja melakukan knowledge sharing. Berbagi pengetahuan 
(knowledge sharing) merupakan salah satu metode dalam knowledge management yang digunakan 
untuk memberi kesempatan kepada anggota sebuah organisasi, instansi atau perusahaan untuk 
berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman dan ide yang mereka miliki kepada anggota lainnya. Dan pada 
akhirnya berbagi pengetahuan diharapkan akan tercipta sebuah inovasi baru yang dapat digunakan 
untuk memajukan organisasi yang bersangkutan. Berbagi pengetahuan menciptakan peluang untuk 
memaksimalkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan menghasilkan solusi dan 
efisiensi yang menyediakan bisnis dengan keunggulan kompetitif. Selain itu, berbagi pengetahuan 
terjadi pada tingkat individu dan organisasi, bagi pekerja secara individu, berbagi pengetahuan adalah 
berbicara dengan rekan-rekan untuk membantu mereka mendapatkan sesuatu dilakukan dengan 
lebih baik, lebih cepat, atau lebih efisien. 

RU IV Cilacap melakukan pengelolaan asset pengetahuan melalui program Knowledge Sharing 
(KOMeT) yang dikoordinir oleh QM RU IV, sekali gus sebagai role model untuk mengakselerasi transfer 
knowledge dari senior ke junior yang disebabkan oleh adanya gap kompetensi dan gap generasi. 
Adanya kesempatan sharing ini membuat Gap Kompetensi Tak Lagi Jadi Handicap.

Innovasi yang dilakukan Quality Management RU IV dengan melakukan coaching menulis & 
berbagi pengetahuan, replikasi asset pengetahuan, dan utilisasi asset pengetahuan di portal KOMeT, 
membuat jadwal forum sharing setingkat Management & Section Head, dan membantu forum 
knowledge sharing Bagian/Fungsi. Pelaksanaan Forum KOMeT dilaksanakan seminggu sekali kalau 
dipusat ada “Friday is Webinar Day” di RU IV “Thursday is Forum Komet Day” dengan melibatkan 
seluruh Fungsi dan Bagian yang juga dimonitor dalam target KPI Other Operational Metric (OOM) RU 
IV dengan target Base : 5 % (75 judul).

 

Bentuk komitmen Manajemen dalam pengelolaan asset pengetahuan antara lain, RU IV 
menerbitkan Pedoman No. A011/e14000/2011-S0 perihal Penghargaan Bagi Aktivis Mutu dan 
Surat Perintah Nomor Prin-057/e14000/2015-S0 perihal Tim Pengelolaan Knowledge Management 
Pertamina (KOMeT) RU IV untuk memberikan motivasi kepada pekerja.

 Se la i n  be rbag i  penge tahuan 
dilaksanakan setiap hari Kamis menjadi 
kegiatan rutin mingguan juga pada event – 
event  tertentu seperti kegiatan Bulan energi 
dan  Bulan K3 Knowledge Sharing selalu 
dilombakan/diforumkan.  

Semoga dengan budaya berbagi 
pengetahuan akan mengakselerasi transfer 
knowledge dari senior ke junior yang 
disebabkan oleh adanya gap kompetensi 
dan gap generasi.

The More You Share.. The More You Get…Let’s Share Knowledge

Inovasi merupakan kunci keberhasilan Pertamina dalam keluar dari kondisi sulit di tahun 
2015. Dengan anjloknya harga minyak dunia sepanjang tahun 2015 tentunya sangat berpengaruh 
terhadap pendapatan Pertamina yang selama ini ditopang dari bisnis kegiatan Hulu. Berbagai 
upaya inovasi dan efisiensi dari semua lini termasuk dengan memperpendek rantai pengadaan 
minyak mentah melalui ISC (Integrated Supply Chain) terbukti mampu menjadikan neraca 
keuangan perusahaan postitif dan membukukan keuntungan. Kalau mau Kompetitif…Ya Inovatif!  
Hal tersebut menjadi tema utama dalam forum Knowledge Management (KOMeT) yang telah 
dilaksanakan di Rg. Serba Guna Kantor Marketing Operation Reg. I (MOR I) pada tanggal 27 
April 2016 yang lalu.

Pelaksanaan forum KOMeT dalam rangka Bulan KOMeT Pertamina 2016 tersebut 
menghadirkan pembicara internal MOR I yaitu: Romulo Hutapea (GM MOR I), Barmen Napitu 
(TS Reg. Manager I), Alfareeda Adrianto elifas (Gasdom Reg. I) dan Salahuddin (Ast. Manager 
Operation S&D Reg. I) dan dihadiri langsung 87 peserta pekerja MOR I dan 57 partisipan yang 
mengikuti kegiatan via webinar lync.

Dalam pemaparannya, Romulo Hutapea menyampaian di tahun 2015 Dit. Pemasaran telah 
melakukan beberapa inovasi diantaranya adalah peluncuran produk Pertalite dengan RON 90, 
launching 7 SPBU Pasti Prima, Launching produk Bright Gas 5.5 Kg, ekspansi pasar ke Timor 
Leste melalui PITSA (Pertamina International Timor) yang merupakan JV dengan perusahaan 
Timor Leste, dan berbagai inovasi lainnya sehingga mampu membukukan laba dan memberikan 
kinerja yang positif bagi Perusahaan. 

Tidak ketinggalan MOR I sebagai salah satu wilayah Kerja Dit. Pemasaran juga melakukan 
berbagai inovasi di tahun 2015 diantaranya adalah dengan peluncuran berbagai inovasi program 
marketing penjualan produk BBK (Fungsi RFM) sehingga realisasi penjualan produk BBK tersebut 
mencapai  151 % dari target tahun 2015, inovasi penjualan Bitumen dan special chemical (Fungsi 
Petrochemical) yang mencapai masing-masing 140% dan 262% dari target Penjualan tahun 
2015 melalui pembangunan TAC dan ekspor green coke ke Cina serta inovasi dalam penerimaan 
Avtur (Fungsi Aviasi) di DPPU Kuala Namu dengan pembangunan CBM untuk efisiensi ongkos 
angkut dan peningkatan coverage days produk Avtur.

Dalam kesempatan itu mantan Direktur Operasional PT. Pertamina Retail tersebut turut 
mengajak dan mendorong setiap pekerja khususnya pekerja MOR I untuk terlibat aktif dalam 
kegiatan improvement dan innovation sehingga meningkatkan daya saing individu maupun 
Perusahaan.

Pemateri lainnya juga turut menyampaikan inovasi  yang telah dilakukan pada tahun 2015 
di fungsi masing-masing, yaitu:
1. Barmen Napitu selaku TS Reg. Manager I menyampaikan inovasi untuk mengurangi losses 

di Depot LPG Tj Uban dengan pembangunan Flare Recovery, inovasi ini mendapatkan 
Katagori Platinum dalam APQ Award 2015 melalui FT Prove Flare.

2.  Alfareeda Adrianto selaku Gasdom Reg. Manager I menyampaikan inovasi optimalisasi rate 
pengisian LPG di Depot LPG Dumai 

3. Salahudin Ast, Manager Operation S&D menyampaikan inovasi pengalihan pola tarif menjadi 
pola sewa dalam kontrak mobil tangki di TBBM Dumai dan TBBM Sei Siak.
Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan berbagi pengetahuan dengan tema inovasi 

ini dapat menjadi suntikan moril penyemangat bagi pekerja Pertamina khususnya di MOR I untuk 
terus menyumbangkan ide kreatif dan terobosan-terobosan demi kesuksesan dan kejayaan 
Pertamina.

Selamat berbagi pengetahuan: the more you Share the more you Get. Les’s share Knowledge
Salam hangat dari Medan, Horassss !!!

Rachseno / e&I eng Section Head 2 level dibawah GM sebagai 
nara sumber Forum Webinar Bulan Komet 2016.

GM RU IV Nyoman Sukadana sebagai role model dalam 
berbagi pengetahuan dalam Friday is Webinar Day.
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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.

Pekerja Serah Terima Minyak yang Berprestasi Memang Perlu diapresiasi 

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

VEF Meningkat Bukti Supply Loss dapat dihambat
Manual of Petroleum Measurement Standard  Chapter 17 menyatakan Marine 

Measurement  Section 9. bahwa Vessel Experience Factor (VeF)  adalah perbandingan 
antara  muatan yang ada dikapal dengan hasil pengukuran dari fasilitas muat maupun 
bongkar di darat. Rasio ini sebagai VeF ini adalah pengumpulan secara historis dari TCV (Total 
Calculated Value) pengukuran kapal dibandingkan pengukuran darat dengan mengakomodir 
jumlah OBQ & ROB. Apa itu TCV ? TCV adalah jumlah total semua minyak (termasuk S&W) 
yang telah dikoreksi dengan faktor koreksi suhu observed maupun density ke suhu standar 
seperti 600F atau 15oC. 

Penjelasan tersebut membuat VeF memiliki peran penting sebagai penentu kualitas 
kegiatan serah terima minyak. Sayangnya, sedikit yang menyentuh, bahkan menjadi 
pertimbangan dalam setiap evaluasi komponen serah terima minyak.

Untuk perhitungannya ada metode berdasarkan American Petroleum Institute (API) dan 
ada yang berdasarkan Institute of Petroleum (IP). Kedua metode tersebut sangat mirip hanya 
berbeda melakukan kualifikasi data yang digunakan dalam menghitung. Metode API yang 
perbandingannya dilakukan muatan setelah dieliminir, sedangkan Metode IP dilakukan rata 
dari hasil perbandingan masing-masing setelah perbandingan yang tereliminasi dihilangkan.

Dalam Manual Pengapalan Minyak Mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau 
dikenal dengan “Buku Hitam” sebenarnya VeF ini telah diakomodir pada Bab II Prosedur 
Pengangkutan Minyak mentah dan BBM – Sub Bab. Tambahan – Tentang Pengawasan 
Kerugian Minyak dalam Pengangkutan dengan istilah “Perhitungan Faktor Isi Kapal” yang 
mempunyai kemiripan dengan Vessel Experience Factor dan pada intinya digunakan untuk 
pengawasan terhadap kapal dengan cara perhitungan yang tidak terlalu berbeda.

Jadi jelas bahwa VeF digunakan bukan saja untuk mengukur rasio Kapal/Darat namun juga 
dapat memberi gambaran  untuk melihat secara keseluruhan kemungkinan ketidakakuratan 
penentuan kuantitas di kapal dilihat secara kesistiman, prosedural, maupun konsistensi yang 
terjadi.

Selanjutnya VeF dapat digunakan sebagai alat pengendalian loss dimana  untuk menguji 
terhadap kuantitas yang dihasilkan dari pengukuran darat. Bahkan dalam hal tertentu, bila 
disetujui para pihak dalam perjanjian, VeF ini bisa digunakan untuk menentukan angka B/L 
yang dikompensasi dari angka VeF sebagai nilai custody transfer, bila memang di tempat-
tempat tertentu (lapangan minyak) tidak ditemukan fasilitas pengukuran di darat.

Oleh karena itu, beberapa parameter tetap harus menjadi perhatian dalam serah terima 
minyak untuk memperoleh VeF yang bisa dipertanggungjawabkan. Parameter tersebut 
antara lain dalam menentukan volume darat dimana kalibrasi tangki atau metering 
system tetap menjadi perhatian utama. Parameter selanjutnya adalah perhitungan 
kargo di kapal yang akan menyangkut tabel tangki dan alat ukur yang terkalibrasi, 

koreksi-koreksi, seperti trim, tinggi referensi dan lainnya yang terkait. Parameter 
selanjutnya adalah kondisi muatan seperti perlunya mempertahankan suhu muatan 
bila diperlukan dan parameter terkait dengan sistem seperti kondisi pipa darat yang 
harus kondisi penuh dan valve/kerangan yang tidak passing ke tempat lain. Dan yang 
terakhir adalah terkait dengan prosedur standar pengukuran laboratorium seperti 
analisa density serta tabel-tabel yang digunakan untuk mengkonversi ke kondisi 
standar harus tetap valid.

VeF memang bukan dokumen yang mandatory dalam transaksi serah terima 
minyak, tetapi dengan mengetahui VeF lebih awal akan diketahui unjuk kerja kapal 
tersebut sebelumnya secara historikal.  Dengan mengetahui beberapa kapal untuk 
suatu pelabuhan, maka akan diketahui kapal-kapal mana yang performance-nya 
bagus atau tidak. Maka jangan lupa bahwa VeF adalah penting untuk kapal yang 
akan memulai kegiatan baik di pelabuhan muat (VeF loading) maupun di pelabuhan 
bongkar (VeF Discharge). Dalam Manual of Petroleum Measurement  Standard  Bab. 
17.9.5. The Roles of Vessel Operator jelas disebutkan bahwa jika nilai VeF tidak 
antara 0.9950 sampai 1.0050, maka kapal tersebut harus dilakukan re-kalibrasi.

Jadi sudah jelas bahwa VeF memang penting untuk pengawasan losses maupun 
pengawasan secara menyeluruh. Lebih penting, peningkatan analisis kualitas melalui 
VeF ini menjadi bukti bahwa penanganan losses serah terima minyak ditangani 
dengan teliti. 

Jadi jangan abaikan VeF, karena dengan VeF kita bisa mengetahui kapal mana 
yang bisa menjadi handalan ataupun kapal mana yang sekedar memenuhi kewajiban. 
VeF meningkat, bukti supply loss dihambat.•ptkaM 

Peran penggiat dan insan serah terima minyak Per-
tamina merupakan peran yang tidak terganti terhadap 
kualitas kegiatan pembenahan tata kelola arus minyak. 
Mereka adalah pahlawan yang sesungguhnya. Para 
pekerja ini beradu langsung dengan segala ben tukan dan 
rintangan akan kegiatan serah terima tersebut.

Hasil kerja merekalah yang tercatat dalam laporan 
keuangan Perusahaan, sebagai figure kinerja serah 
terima minyak. Meski terlihat kecil, 0.2% disasar sebagai 
target lag indicator yang menunjukkan seberapa tirisnya 
minyak yang hilang dalam setiap transaksi dan seberapa 
ekselennya kegiatan operasi yang berada di lapangan. 
Faktor lain yang banyak dan kompleks yang oleh para 
pahlawan ini dijaga kualitasnya menentukan angka yang 
“kecil” tadi.

Mitigasi yang dilakukan pada semua aspek terkait 
serah terima ini menjadi kunci penting. Para pelaku 
kecurangan bermain di area yang luput dari aspek 
mitigasi ini. Namun penjagaan yang dilakukan para 
pekerja ini membuat ruang lingkup yang ada makin 
kecil dan makin tidak  mungkin untuk bergerak. Para  
Pahlawan Serah Terima Minyak inilah yang nantinya 

memainkan peran sebagai subjek dari upaya penjagaan 
kegiatan serah terima ini. Bagi mereka yang berjuang di 
teras depan perusahaan sudah sepatutnya penghargaan 
diberikan.

Selamat bagi saudara Latif Teguh Supriyono (745884) 
yang telah berhasil menemukan salah satu modus operandi 
untuk kegiatan modifikasi magic pipe, sounding hole di MT 
MM pada 15 April 2016 lalu.  Melalui hal tersebut sdr. Latif 
melakukan mitigasinya dalam rangka menjaga kualitas 
kegiatan serah terima minyak.

 Tentunya sertifikat berbentuk lembaran ini belum 
cukup dalam mengapresiasi upaya yang mereka lakukan 
di lingkungan kerjanya. Namun sudah pasti kami sangat 
mengapresiasi upaya para Pekerja Serah Terima Minyak 
yang Berprestasi. Mereka melaju lebih jauh dalam lingkup 
waktu kerja yang tidak pada umumnya jam kerja kantoran 
biasa di Jakarta. 

Suatu upaya dalam menyelamatkan harta perusahaan 
senilai miliaran rupiah. Suatu upaya menyelamatkan kargo 
atas hak energi bangsa adalah bukti extramile pekerja 
dalam rangka #raisethebar Pertamina.•ptkaM 
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BDI RU IV Gelar Tabligh Akbar Bersama Ustadz Deden Hafidz Usman Lc
CilaCap -   Badan Dakwah Islam RU IV Cilacap dalam rencana kegiatannya berkomitmen untuk menggelar 
tabligh akbar minimal sekali dalam satu bulan dengan menghadirkan Ustadz dan mubaligh dari luar kota. Hal 
ini disampaikan oleh Ketua BDI RU IV Moh. Chudori pada saat memberikan sambutannya pada acara Tabligh 
Akbar bersama Ustadz Deden Hafidz Usman Lc di Masjid Baiturrohim Komplek Perumahan Pertamina Gunung 
Simping Cilacap, (12/4). “ Selain itu, BDI menyelenggarakan kajian rutin, baik untuk anak-anak, remaja dan 
dewasa dengan Ustadz lokal Cilacap,” imbuh Moh. Chudori. Pada kesempatan ini, Ustadz Deden Hafidz Usman 
Lc menyampaikan materi mengenai bagaimana meraih sukses dunia dan akhirat di jaman yang penuh fitnah. 
Dikatakannya, seorang muslim harus bisa menyaring informasi dari  berbagai media elektronik serta harus 
istiqomah dalam menegakkan akidah Islamiyah sehingga tidak akan tergelincir dalam nafsu keduniawian.• aji-rUiV

rUPS Tahun 2015 PT Pertamina geothermal Energy
Jakarta –    PT Pertamina Geothermal energy melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 
2015 yang diselenggarakan di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero), Senin (25/4). RUPS tahunan ini turut dihadiri 
Direktur Gas, energi Baru dan Terbarukan Pertamina Yenni Andayani sebagai Komisaris Utama serta Direktur 
Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi sebagai pemegang saham PGe. Pada kesempatan itu, pemegang 
saham menetapkan penggunaan laba perseroan pada akhir Desember 2015 yaitu sebesar US$ 85,100,000.•egha
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Kegiatan donor darah Pekerja PT Pertamina retail
Jakarta – PT Pertamina Retail bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan aksi sosial berupa 
kegiatan donor darah di Kantor Pusat PT Pertamina Retail, pada (15/4). Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PT 
Pertamina Retail terhadap sesama dan dilaksanakan secara rutin tiga bulan sekali. Para pekerja yang pada umumnya 
merupakan para pekerja PT Pertamina Retail dengan sangat antusias untuk mendonorkan darahnya. Dalam kegiatan 
tersebut disuguhkan pula  talk show interactive mengenai kesehatan selama pelaksanaan proses donor berlangsung, 
dimana  para pendonor sambil menunggu antrian panggilan donor darah dapat mendengarkan presentasi dari dokter 
Prihadi Gunawan Sianturi yang didatangkan dari RS Yadika.  Para pendonor mendapatkan pengetahuan lebih mengenai 
kesehatan. Topik yang diangkat seputar penyakit yang banyak menyerang para pekerja diperkantoran seperti, kolesterol, 
maag, darah tinggi, dan lain-lain.• pertaMina retail

Fo
to

 : 
P

E
P 

PA
P

U
A

deputi Pengendalian Operasi SKK Migas Kunjungi KKKS Sorong raya 
dan rU VII Kasim
SalaWati  – Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas Muliawan mengunjungi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di 
wilayah Sorong Raya dan Pertamina Refinery Unit VII (RU VII) Kasim, pada (13-14/4). KKKS yang dikunjungi antara lain PT 
Pertamina eP Asset 5 Papua Field (PeP Papua Field), JOB Pertamina-PetroChina Salawati (JOB PPS), PetroGas (Basin) Ltd. 
(PetroGas), dan MontD’Or Oil Salawati (MontD’Or). Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas mengawali kunjungannya dengan 
meninjau fasilitas operasi produksi PeP Papua Field di Klamono. Kunjungan dilakukan dalam rangka pemantauan kegiatan 
operasi produksi KKKS. Di samping itu, kunjungan dilakukan untuk membahas rencana penyaluran minyak Klamono ke RU VII, 
peminjaman tangki milik PetroGas oleh RU VII, sharing rig  PetroGas dengan JOB PPS, sharing fasilitas kilang mini milik PetroGas 
dengan JOB PPS untuk own use, pembelian gas PetroGas oleh PeP Papua Field untuk pembangkit listrik di Klamono, serta 
pemenuhan kebutuhan LPG wilayah Sorong Raya dari fasilitas bottling plant PetroGas.  Muliawan mengingatkan pentingnya 
meningkatkan kerja sama antar KKKS di tengah kondisi harga minyak dunia yang memprihatinkan.•pep papUa
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Kunjungan Kehormatan KKKS ke Bupati Tana Tidung
tana tidUng  –  Pada 30 Maret lalu diadakan kunjungan kehormatan kepada Bupati Tana Tidung di kantor Bupati di 
Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. JOB P-MePS bersama SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan 
Sulawesi hadir untuk memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Undunsyah sebagai Bupati Tana Tidung, sekaligus 
perkenalan kepada GM JOB P-MePS baru, Achmad Zaidy. Bupati Tana Tidung menyambut baik kedatangan dari 
SKK Migas dan JOB P-MePS. Dalam kesempatan ini,  Achmad Zaidy menyampaikan progress dan rencana kegiatan 
selama tahun 2016.  “Kami welcome dan support terhadap proyek di blok Simenggaris, termasuk kegiatan penjualan 
gas yang kami harapkan sumber daya alam tersebut juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga 
wilayah Kabupaten Tana Tidung lebih maju dan makmur,”  ujar Undunsyah.•phe



14No. 19
Tahun LII, 9 Mei 2016KIPRAH

anak perUSahaan

Jakarta – Pada Kamis, 
14 April 2016 PT Pertamina 
Tr a i n i n g  &  C o n s u l t i n g 
(PTC) mengadakan rapat 
penandatanganan komitmen 
Key Performance Indicator 
(KPI) 2016. Penandatanganan 
tersebut didahului dengan 
r a p a t  C h a l l e n g e  K e y 
Pe r fo rmance  I nd i ca to r 
(KPI) Manager di hadapan 
para Direksi. Challenge KPI 
tersebut diadakan selama tiga 
hari dan dihadiri oleh Direktur 
Utama PTC Taryono, Direktur 
Keuangan & Dukungan Bis-
nis PTC Yekti Tri Wahyuni, 
Direktur Operasi & Pemasaran 
PTC A.M Unggul Putranto, 
ser ta jajaran Manajemen.

Sebagai anak perusahaan 
Pertamina yang berfokus 
pa da bidang usaha, training 
& consult ing, manpower 
supply, event organizer, dan 
security services, PTC selalu 

Penandatanganan Komitmen KPI 2016 PTC
mengukur dan memonitor ki-
nerja Manager/Divisi melalui 
KPI serta berusaha mencapai 
nilai melebihi target Rencana 
Kerja Anggaran Perusahaan 
(RKAP) di tengah harga mi-
nyak yang sedang menurun 
dan adanya efisiensi yang 
dilakukan oleh Pertamina. 

“KPI 2016 sebagai bentuk 
cerminan rencana kerja PTC 
untuk tahun 2016 serta untuk 
mengukur kinerja Manager 
yang diadakan tiap triwulan,” 
ungkap Direktur Utama PTC 
Taryono saat challenge KPI 
pada (8/4), di Jakarta. 

Suatu perusahaan yang 
pro fesional akan selalu me-
monitor kinerja setiap fungsi/
divisi untuk lebih baik lagi ke 
depannya. Hal inilah yang 
tu rut dituturkan oleh Direktur 
Keuangan & Dukungan Bis nis 
PTC Yekti Tri Wahyuni se-
ba  gai salah satu tujuan dari 

diadakannya KPI.
Berdasarkan realisasi tri-

wulan I, PTC optimis dapat 
men capai target, selain itu 
Taryono mengupayakan 
untuk mendiskusikan setiap 
hambatan yang ter jad i . 
“Seluruh laba yang didapatkan 
di tahun 2015 akan digunakan 
untuk mengembangkan bisnis 
PTC ke depan,” ungkap 
Direktur Utama Taryono saat 
rapat penandatanganan 

komitmen KPI 2016. 
Taryono berharap di tahun 

2016 selain kinerja finansial 
& operasional, PTC lebih 
mengutamakan pelayanan 
konsumen yang lebih baik 
dan revenue PTC semakin 
meningkat, yaitu di atas 1 
triliun dengan pertumbuhan 
yang mampu mencapai 15% 
serta seluruh program per-
seroan dapat terealisasi de-
ngan baik. • laraSWUlan - ptC 
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PEP rantau Field Syukuran 
Tajak Sumur rnT 11 InJ
rantaU - PT Pertamina eP 
(PeP) Asset 1 Rantau Field, 
Kamis, (14/4) melaksanakan 
syukuran tajak sumur RNT 
11 INJ di  lokasi  sumur 
RNT 11 INJ Desa Kebun 
Ran tau Kecamatan Ran-
tau Ka bu paten Aceh Ta-
miang, se telah sebelumnya 
dilakukan sosialisasi kepada 
masyarakat dan perangkat 
desa, pada 31 Maret 2016.

Sumur RNT 11 INJ ditajak 
dengan menggunakan RIG 
2A milik PDSI (Pertamina 
Drilling Service Indonesia) 
yang berkapasitas 401 HP 
hingga mencapai kedalaman 
akhir 800 mTVD (meter True 
Vertical Deep) dari lantai 
bor dengan jangka waktu 
pelaksanaan selama 20 hari 
kerja operasi. Ini merupakan 
pe najakan sumur pertama di 
tahun 2016.

Tujuan dari pengeboran 
merupakan pengembangan 
eOR project struktur Rantau 
khususnya pada lapisan zona 
600 setelah produksi RNT 
11 INJ akan menjadi sumur 
P- 449.

Rantau F ie ld  Ma na-
ger Richard Mutalib  me-
nyampaikan ucapan terima 
kasih atas dukungan dari 
un sur Forkompinda dan 
For kompincam Kecamatan 

Rantau serta masyarakat, 
sehingga diharapkan ke-
giatan ini dapat berjalan 
dan ter laksana dengan 
baik. “Pengeboran RNT 11 
INJ me rupakan salah satu 
upa ya PeP Rantau Field 
untuk terus melakukan pe-
ningkatan produksi secara 
organik dengan sejumlah 
inovasi sehingga dukungan 
dari pemangku kepentingan 
sangat diperlukan, ” pung kas 
Richard.

Camat Kecamatan Ran-
tau, Zainuddin pun me-
nyatakan dukungannya pada 
kegiatan operasional PeP. 
“Kami tetap mendukung 
kegiatan operasi PeP Rantau 
Field dalam upaya mencari 
migas guna menambah 
devisa  negara yang juga 
berdampak terhadap pen-
dapatan daerah se hing ga 
dampaknya dapat dirasakan 
o leh masyarakat,”  u jar 
Zainuddin.

Pada acara syukuran 
tersebut, PT Pertamina eP 
Asset 1 Rantau Field mem-
berikan santunan kepada 
150 orang anak yatim piatu 
dan kaum dhuafa serta 
penyerahan dua ekor sapi 
yang diberikan kepada ma-
syarakat setempat.•pep rantaU
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Kontribusi PTC Ciptakan 
Kesadaran Anti Merokok 
Sejak dini
YogYakarta -  Merokok merupakan faktor 
resiko dari berbagai masalah kesehatan yang 
dapat memicu kematian. Data WHO 2014 
menunjukkan bahwa kurang lebih 6 juta kematian 
pertahun disebabkan oleh kebiasaan merokok 
dan 600.000 di antaranya diakibatkan karena 
terpapar asap rokok tidak langsung (perokok 
pasif). Indonesia menjadi negara dengan jumlah 
perokok terbesar ketiga didunia setelah China dan 
India, ketiga negara tersebut memiliki 2/3 jumlah 
perokok dunia.

Untuk mengatasi masalah sosial tersebut, 
maka PTC melalui program Corporate Social 
Responsibility (CSR) menggandeng Quit Tobacco 
Indonesia Fakultas Kedokteran Universitas 
Gadjah Mada, dan Yayasan Kanker Indonesia 
(YKI) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
menyelenggarakan seminar Pengendalian Me-
rokok dan Pelatihan Konselor Berhenti Merokok, 
yang diselenggarakan di Gedung YKI cabang DIY 
di Sendowo, Bulaksumur, Yogyakarta.

Seminar bertujuan untuk memberikan informasi 
kepada masyarakat umum mengenai bahaya 
merokok dan mencetak para relawan untuk 
mampu memberikan konseling bagi para perokok 
yang mengalami kesulitan untuk berhenti dari 
kebiasaan merokok. 

Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama PTC 
Taryono dan Direktur Operasi & Pemasaran A.M 
Unggul Putranto serta turut dihadiri oleh 130 
peserta yang terdiri dari kader, relawan kesehatan, 
masyarakat umum, dan relawan Yayasan Kanker 
Indonesia Cabang Yogyakarta. 

Hadir sebagai narasumber, Dr. Bambang Sigit 
Rianto, SpPD-KP FINASIM dan dr. Wika Hartanti, 
MIH yang memaparkan materi tentang dampak 
rokok terhadap penyakit paru, pernafasan, dan 
kanker. Selain paparan dari kedua dokter tersebut, 
juga diadakan pelatihan kepada relawan untuk 
menyosialisasikan bahaya merokok yang disam-
paikan oleh Dra. Yayi Suryo Prabandari, Msi, PhD. 

Dr. Wika Hartanti menyampaikan, pendapatan 
dari cukai rokok sebenarnya hanya seperlima dari 
biaya rehabilitasi dan pengobatan penyakit akibat 
merokok. Selain itu, dr. Bambang Sigit Rianto 
menyatakan, sifat adiktif dari nikotin merupakan 
salah satu dari sekitar 6.000 zat berbahaya dari 
rokok yang menyebabkan ketergantungan dan se-
cara perlahan akan merusak organ tubuh perokok. 

Pada akhir sesi seminar, para peserta diminta 
untuk melakukan uji coba konseling berhenti 
me rokok dengan didampingi para fasilitator dari 
Quit Tobacco Indonesia, Fakultas Kedokteran 
Universitas Gadjah Mada.

Dengan kegiatan ini, diharapkan para kader 
dan relawan dapat memberikan bantuan bagi 
perokok yang ingin berhenti merokok serta mampu 
meminimalisir jumlah perokok di dunia, khususnya 
di Indonesia.• laraswulan - ptC

Sorong-PT Pertamina eP (PeP) Asset 5 Papua 
Field menggelar pelatihan penanganan kebakaran api, 
pada Rabu (21/4). Bertempat di area pool kendaraan 
Supply Chain Management (SCM) PeP Papua Field, 
pelatihan diikuti sekitar 25 orang yang terdiri dari pekerja 
dan mitra kerja SCM serta pekerja Patra Niaga yang 
bertugas menangani Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Industri (SPBI) di area SCM. Pelatihan diawali dengan 
penyampaian teori terjadinya api dan cara pemadaman 
kebakaran menggunakan alat pemadam api ringan 
(APAR) oleh Safety Staff Syarief, dilanjutkan dengan 
simulasi pemadaman api ringan, dan evaluasi bersama.

Di sela-sela penyampaian teori, Syarief menyampaikan 
tujuan dari pelatihan penanganan kebakaran api adalah 
agar terbiasa dalam menangani situasi kebakaran. 
“Pelatihan yang diberikan adalah penggunaan APAR. 
Harapannya agar ketika terjadi keadaan darurat, pekerja 
dan mitra kerja sigap menggunakan APAR,” ujarnya.

Hasil evaluasi menunjukkan, sebagian peserta pe-
latihan masih belum terbiasa menggunakan APAR. “Perlu 
sering-sering dilakukan pelatihan APAR,” ujar Saryono, 
salah satu peserta. “Ke depannya, emergency drill akan 
kami lakukan di warehouse SCM menggunakan sistem 
pompa yang lebih kompleks,” ungkap Syarief.•andi njo

PEP Papua Field gelar Pelatihan 
Penanganan Kebakaran
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Potensi Penghematan dari Blending Klamono Crude
kaSiM, Sorong – Kasim 
Marine Terminal-Field Ma-
nager PT Pertamina eP 
Asset 5 Papua Field (PeP 
Papua Fie ld)  Jul f r inson 
Alfredo Sinaga memaparkan  
rencana blending crude 
(minyak mentah) Klamono 
dengan crude Arar ataupun 
crude Walio Mix PetroGas 
(Basin) Ltd. (PetroGas) pada 
Kamis (14/4). Paparan ini 
disampaikan di hadapan 
Deputi Pengendalian Operasi 
SKK Migas, Muliawan, di 
sela-sela kunjungan ker ja 
SKK Migas kepada Kon-
traktor Kontrak Kerja Sama 
(KKKS) Sorong Raya dan 
Refinery Unit VII Kasim PT 
Pertamina (Persero) (RU VII 
Kasim). 

Turut hadir dalam pe ma-
paran tersebut Kepala Divisi 
Operasi Produksi SKK Migas 
Arief Fanzuri, Kepala Divisi 
Survei dan Pemboran SKK 
Migas Ngatijan, Staf Dinas 
Operas i  Pengangkutan 
dan Penyimpanan SKK 
Migas Nugroho Kriswanto, 
PeP  Asse t  5  Gene ra l 
Manager Chalid Said Salim, 
manajemen RU VII Kasim, 
PetroGas, JOB Pertamina-
PetroChina Salawati (JOB 
PPS), dan MontD’Or Oil 

Sala wati (MontD’Or).
Ju l f r i nson  menyam-

paikan, blending crude Kla-
mono dengan crude Arar 
ataupun crude Walio Mix 
sangat mung kin untuk di-
lakukan. “Kami telah me-
lakukan pengujian blending 
di laboratorium LeMIGAS. 
Berdasarkan data hasi l 
pegujian LeMIGAS, minyak 
yang telah di-blending dapat 
diterima untuk diolah di RU 
VII Kasim,” ujarnya.

Julfrinson menambahkan, 
apabila rencana blending 
disetujui, PeP Papua Field 
tidak perlu melakukan pe-
nyisipan trunkline Sorong-
Kla mono km. 0-18 yang 
anggarannya telah disetujui 
dalam Anggaran Biaya Inves-
tasi (ABI) sebesar Rp 43 mi-
liar. “Anggaran tersebut dapat 
di alihkan untuk berinvestasi 
pada tangki penampung, 
pipa, dan pembebasan lahan 
dengan besaran Rp 20 miliar. 
Sekitar Rp 23 miliar dapat 
kita hemat. Crude Klamono 
tidak perlu jauh-jauh dibawa 
ke RU III Plaju untuk diolah. 
Crude Klamono juga dapat 
menambah supply ke RU VII 
Kasim yang saat ini masih 
men datangkan crude dari 
luar Sorong untuk memenuhi 

kebutuhan BBM Papua Barat 
dan Papua. Penghematan 
dapat dilakukan di sisi hulu 
dan hilir,” ujarnya seraya me-
nutup presentasi.

General Manager Petro-
Gas, Syafr i  Syafar, me-
nyampaikan agar rencana 
blending crude Klamono 
dengan crude Arar atau-
pun Walio Mix diuji di la-
pangan. “Yang pent ing 
tidak mengganggu sistem 
operasi di PetroGas. Kami 
mengusulkan agar PeP 
mem bangun tangki khusus 
blending di luar sistem yang 
telah berjalan di PetroGas 
atau menggunakan barge 
milik PeP Papua Field untuk 

blending,” ungkapnya.
Deputi Pengendal ian 

Operasi SKK Migas, Mu-
l i awan  menyampa i kan 
pen tingnya meningkatkan 
kerja sama antar KKKS di 
tengah kondisi harga minyak 
dunia yang memprihatinkan. 
“Koordinasi antar KKKS 
perlu ditingkatkan. Salah 
satunya melalui penggunaan 
fasi l i tas bersama untuk 
me maksimalkan kegiatan 
ope ras i  p roduks i  dan 
mengu  rangi production cost. 
Namun kerja sama ini perlu 
menjunjung prinsip saling 
menguntungkan kedua belah 
pihak,” ungkapnya.•andi njo
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Jakarta – Pertamina Lub-
ricants dan Direktorat Jen-
deral Kekayaan Inte lektual 
tandatangani Nota Ke se-
pahaman tentang Kekayaan 
Intelektual. Penandatanganan 
dilakukan oleh Direktur Utama 
PT Pertamina Lubricants Gigih 
Wahyu Hari Irianto dan Direktur 
Jenderal Kekayaan Intelektual 
Kementerian Hu kum dan HAM 
Republik In donesia Prof. Dr. 
Ahmad M Ramli SH, MH, 
FCBArb di Jakarta, Selasa 
(26/4). 

Kesepakatan tersebut 
berisikan tentang sinergi ke dua 
belah pihak untuk meningkat 
kerja sama yang produktif 
dan saling meng untungkan di 
bidang Ke kayaan Intelektual. 
Kedua belah pihak akan saling 
men dukung hal-hal terkait 
krea tifitas, inovasi, teknologi, 
dan standarisasi yang harus 
terus dijaga dan ditingkatkan 
seiring dengan pertumbuhan 
perusahaan. Selain itu, me-
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Pertamina Lubricants dan ditjen hAKI Tandatangani 
nota Kesepahaman Kekayaan Intelektual

lalui nota tersebut juga beru-
paya untuk membangun 
dan memperkuat informasi 
dan pemahanan mengenai 
Kekayaan Intelektual me-
la lu i  pembudayaan, dan 
pem berdayaan Kekayaan 
In telektual di lapisan peru-
sahaan.

Direktur Utama PT Per-
tamina Lubricants Gigih Wahyu 
Hari Irianto mengatakan, Per-
tamina Lubricants perlu terus 
meningkatkan pema ham-
an dan kesadaran ten tang 
Kekayaan Intelektual dan 
perkembangannya.  Se lain 
itu, imbuh Gigih, Per tamina 
Lubricants ha  rus memahami 
sistem per lindungan hukum 
atas upaya-upaya pendaftaran 
Ke kayaan Intelektual untuk 
seluruh produk dan merek 
peru sahaan. 

Lebih lanjut Gigih me-
nyampaikan, untuk bisa ber-
saing di kompetisi global yang 
kian pesat, ia meyakinkan 

kerja sama dengan Ditjen 
Ke kayaan Intelektual dapat 
memperkuat data dan infor-
masi yang dibutuhkan un tuk 
meningkatkan kualitas SDM 
dan teknologi pelumas. “Kami 
sangat antusias untuk memulai 
kerjasama ini. Pendampingan 
dalam pemahaman di bi-
dang Kekayaan Intelektual 
merupakan langkah yang tepat 
untuk memperkuat ke giatan 
bisnis kami, semoga dapat 
di aplikasikan di perusahaan,” 
ucap Gigih. 

Kedua pihak sepakat untuk 
meningkatkan pemahaman 
dan kesadaran mengenai 

Ke kayaan Intelektual melalui 
kegiatan sosialisasi dalam 
bentuk seminar, pelatihan 
workshop, pertukaran data 
dan temu wicara terkait isu 
seperti paten, merek, desain, 
hak cipta dan teknologi yang 
akan dihubungkan dengan 
industri pelumas di Indonesia. 

Ditjen Kekayaan Intelektual 
akan mempersiapkan materi 
dan narasumber serta mem -
berikan informasi dan data
base  industr i  yang telah 
ter daftar untuk kebutuhkan 
re  ferensi dalam upaya pen-
daf taran Kekayaan Intelektual 
di industri pelumas.•Urip/ptpl
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Pembekalan Flagman 
Proyek Unitisasi gas 
Jambaran-Tiung Biru
boJonegoro - Dengan telah dimulainya pe-
ngerjaan proyek unitisasi gas Jambaran-Tiung 
Biru (JTB), PT Pertamina eP Cepu (PePC) 
melalui Bob Wikan H. Adibrata selaku General 
Manager proyek JTB meminta agar keamanan 
dan kenyamanan berlalu lintas di sekitar lokasi 
proyek menjadi perhatian utama, mengingat 
ang ka kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut 
cukup tinggi.

Oleh karena itu, pemenang tender/kontraktor 
yang sedang mengerjakan pembangunan 
Engineering, Procurement, and Construction 
(ePC), PT Pembangunan Perumahan (PT PP), 
pada Sabtu (02/04) memberikan pembekalan 
kepada 33 orang flagman (pengatur lalu lintas). 
Pembekalan dilakukan di pendopo kecamatan 
Gayam dan melibatkan pihak Satuan Lalu Lintas 
(Satlantas) Polres Bojonegoro. Selain diberi 
materi tentang lalu lintas, para flagman ini juga 
dilatih baris berbaris, tata cara mengatur lalu 
lintas, serta meniup peluit dengan benar. 

Menurut Humas PT PP, Sayuti Wahyuni, 
pembekalan kali ini untuk yang kedua kali-
nya, sedangkan pembekalan pertama su dah 
dila kukan pada 28 Maret 2016 lalu. Tu juan 
pembekalan adalah selain untuk me menuhi 
permintaan PePC sebagai operator pro-
yek gas JTB, juga dimaksudkan untuk me-
ningkatkan kualitas sumber daya manusia 
dan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, 
karena keselamatan dan keamanan tenaga kerja 
menjadi prioritas utama. 

Flagman yang dilibatkan berasal dari desa-
desa yang terdampak proyek JTB, seperti Desa 
Gayam Kecamatan Gayam, Desa Bandungrejo 
Kecamatan Ngasem, Desa Pelem dan Desa 
Kaliombo, Kecamatan Purwosari, serta Desa 
Kalisumber dan Desa Dolokgede Kecamatan 
Tambakrejo. Pembagian flagman di tiap desa 
tidak bisa disamaratakan karena harus di-
sesuaikan dengan dokumen Analisis Dampak 
Lalu Lintas (andalalin) proyek unitisasi gas JTB. 
Namun dengan adanya keterlibatan flagman 
yang berasal dari desa-desa diseputar proyek 
JTB, memperlihatkan bahwa proyek JTB turut 
memberikan peluang kerja bagi masyarakat di 
sekitarnya.•pepC

Kasim Marine Terminal-Field Manager PT Pertamina eP Asset 5 Papua Field 
Julfrinson Alfredo Sinaga memaparkan rencana blending crude Klamono dengan 
crude Arar ataupun crude Walio Mix PetroGas (Basin) Ltd. (PetroGas)  di hadapan 
Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas Muliawan dan rombongan.
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Jakarta –  Per ingatan 
hari Kartini yang dirangkai 
dengan sewindu hari jadi PDSI 
menjadi semarak dengan ada-
nya pagelaran lomba busana 
tradisional wanita dan lomba 
masak nasi goreng bagi pe-
kerja pria. Hampir sebagian 
be sar pekerja terlibat dalam 
dua kegiatan tersebut, pada 
(21/4). 

Semua pekerja wanita 
PDSI mengenakan pakaian 
tradisional, sedangkan pekerja 
pria juga ikut merasakan 
adanya jiwa kartini, dengan 
mengikut i  lomba masak 
membuat serta menghias 
nasi goreng bagi pekerja pria. 

Jajaran Direksi hingga 

pekerja semua larut dalam 
perlombaan tersebut, karena 
tidak kurang dari 15 regu 
yang terdiri atas 3 orang yang  
mewakili berbagai fungsi tampil 
menyuguhkan kepiawaiannya 
dalam berkreasi menyajikan 
masakan nasi gorengnya.

Di awal acara, Direktur 
Keuangan dan Administrasi 
PDSI Desandri mengatakan 
agar semangat kebersamaan 
seperti di acara ini dapat terus 
dipupuk. Diharapkan pada 
semua lini pekerjaan di PDSI 
bisa menjaga kekompakan 
dan arah tujuan perusahaan 
menjadi yang terbaik.

Tim Juri yang diwakili VP 
Controller Yoke Syamsidar 

mengatakan kriteria penilaian 
terdiri dari rasa, estetika 
penyajian, dan kebersihan 
serta kesesuaian bahan. 

Sementara itu, untuk pe-
nilaian keserasian busana 
tradisional yang digunakan 
oleh pekerja wanita, dilihat 
dari keserasian baik warna 

maupun modelnya. Penilaian 
keserasian busana tradisional 
ini lebih rumit dibanding 
lom ba lainnya, namun di 
akhir acara semua peserta 
dapat menerima hasilnya 
demi kebersamaan di PDSI. 
Selamat mengejawantahkan 
jiwa Kartini di semua lini.•bk

Workshop Carbonate Core handling and Core description PhE
Jakarta -Fungsi eksplorasi 
PT Pertamina Hulu energi 
(PHe) mengadakan workshop 
Core Description pada 27-
28 April. Workshop terbagi 
dalam 2 batch dan berlokasi 
di PUDC Pasar Minggu, 
Jakarta. Sebelumnya, pada 
26 April juga dilaksanakan 
Luncheon Talks di Vis Room 
tentang “Core Handling dan 
Description”. Hadir sebagai 
pemberi materi Shofiyudin, 
Senior Wellsite Geologist 
PHe WMO dan Reynaldi 
Fifariz kandidat PhD Austin 
University of Texas.   

Dalam  workshop  in i , 
peserta diajak melihat dan 
mempelajari data core yang 
berasal dari sumur-sumur 
yang ada di Blok WMO, yaitu 

sumur Ke-72, Poleng, Ke-40, 
Ke-23 dan Ke-30, dengan 
fokus batuan karbonat 
Formasi Kujung. Peserta ju-
ga secara aktif melakukan 
deskripsi tekstur dan struktur 
batuan serta identi f ikasi 
l ing kungan pengendapan 
berdasarkan data batuan inti.

Direktur eksplorasi PHe, 
Rudy Ryacudu mendorong 
peker ja eksploras i  PHe 
untuk mempelajari batuan 
karbonat ini langsung dari 
data primer, yaitu data core. 
“K i ta  harapkan peker ja 
eks p loras i  PHe mampu 
melakukan integrasi antara 
data batuan inti dengan data 
log dan seismik, sehingga 
menghasilkan interpretasi 
data bawah permukaan 

yang lebih baik. Ini akan bisa 
meningkatkan success ratio 
eksplorasi kita”, tuturnya.

Data core atau data inti 
batuan, yang diambil dari 
bawah permukaan bumi me-
lalui kegiatan pengeboran 
dan coring, merupakan data 
primer yang jauh lebih akurat. 
Dan tentu saja lebih mahal. 
Untuk itu, mempelajari core 
merupakan kesempatan yang 
sangat penting bagi para 
eks plorasionis di perusahaan 
migas seperti PHe ini.

Di banyak lapangan migas 
milik PHe, migas banyak 
dihasilkan dari jenis batuan 
kar bonat, seperti di Blok 
WMO, Blok ONWJ, Blok Jambi 
Merang dan Ogan Komering, 
dan sebagainya. Dari jenis 

batuan inilah mengalir jutaan 
dolar pendapatan PHe setiap 
tahun.

Kegiatan ini merupakan 
bagian dari rangkaian inisiatif 
Direktorat eksplorasi PHe di 
tahun 2016, yang diadakan 
secara internal, tidak meli-
batkan konsultan atau eO. 
Situasi industri migas global 
yang sedang terpuruk, tidak 
menyurutkan semangat para 
eksplorasionis PHe untuk 
terus mengembangkan diri, 
menggali ide-ide kreatif, na-
mun dengan biaya seefisien 
mungkin.

“Dengan atau tanpa ke -
giatan pengeboran, eks  -
plorasi tetap jalan. Mi gas itu 
ada di kepala eks plora sio nis”, 
pungkas Rudy.•phe

KIPRAH
anak perUSahaan
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Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) gandeng 
PEPC gelar Workshop 
gambar Bergerak
boJonegoro – Workshop gambar bergerak 
yang diselenggarakan PT Pertamina eP Cepu 
(PePC) bekerja sama  dengan Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) Kota Bojonegoro berlangsung 
seru. Animo peserta cukup banyak, terdiri dari 
jurnalis dari Bojonegoro, Surabaya, Jember, Kediri, 
dan Malang serta pelajar dan mahasiswa. Hadir 
sebagai narasumber yaitu Prasto Wardoyo (jurnalis 
Reuters) dan Andreas Wicaksono (jurnalis CNN 
Indonesia). Para peserta diajarkan membuat video 
gambar dengan teknik yang berkualitas. Kegiatan 
yang dikemas santai mendapat respon sangat 
baik, karena didukung oleh pemateri yang memiliki 
kredibilitas dan kualitas yang luar biasa. Acara di 
helat di Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK) pada 
Sabtu-Minggu, 23-24 April 2016.

Setelah workshop, dilanjutkan dengan uji 
kompetensi jurnalis (UKJ) yang diikuti 42 jurnalis 
se-Jatim. Mereka yang mengikuti uji kompetensi 
jurnalis ini berasal dari berbagai media mulai surat 
kabar, radio, dan televisi. Mereka juga mengikuti 
UKJ dengan berbagai jenjang, mulai muda, madya, 
dan utama. Jurnalis yang mengikuti UKJ harus 
memiliki pengalaman bekerja sebagai jurnalis 
minimal dua tahun dan ditunjukkan dengan 
mengirimkan karya tulis, rekaman radio, dan juga 
video untuk jurnalis televisi. Sementara itu, materi 
yang diujikan dalam UKJ meliputi pengetahuan 
umum seperti tentang profesionalisme, komunikasi 
massa, pers nasional dan media global, hukum 
pers, dan kode etik jurnalistik. Selain itu, praktik 
jurnalistik meliputi teknik wawancara, liputan, 
menyusun berita, menyunting berita, merancang 
materi dan desain, mengelola manajemen redaksi, 
menetapkan kebijakan redaksi, mengunakan 
peralatan teknologi informasi, pendalaman kode 
etik jurnalistik meliputi pemetaan dan penyikapan 
problem etik dan perincian kode etik ke kode 
perilaku.

“Semoga ke depannya akan banyak kegiatan 
yang dapat meningkatkan kompetensi jurnalis dari 
seluruh anak muda yang terjun di dunia jurnalistik,” 
ujar edy Purnomo, perwakilan dari PePC yang 
hadir dalam acara sekaligus memberikan kata 
sambutannya. 

edy juga mengapresiasi pemilihan narasumber. 
“Para narasumber dalam workshop ini pun luar 
biasa pengalaman dan pengetahuannya. Se-
mua peserta workshop diarahkan langsung 
un tuk mengambil gambar video, dan hasilnya 
langsung didiskusikan bersama. Semoga ilmu dan 
pengalaman yang ditularkan oleh narasumber bisa 
bermanfaat untuk peserta,” harapnya.•pepC

Jakarta -Dalam rangka 
menjalin silaturahmi dan juga 
meningkatkan koordinasi 
dengan pemerintahan kota 
Tarakan, pada 30 Maret lalu, 
JOB P-MePS mengadakan 
pertemuan dengan Walikota 
Tarakan. Acara ini juga dihadiri 
Satuan Kerja Pemerintah 
Daerah (SKPD) Tarakan, SKK 
Migas Perwakilan Kalimantan 
dan Sulawesi serta KKKS 
yang berada di wilayah Ka-
limantan Utara. 

Dalam acara ini, Wa-
likota Tarakan Sofian Raga 
memberikan paparan ter kait 
sejarah kota Tarakan hing-
ga kondisi saat ini. “Ada 
beberapa strategi dan target 
untuk kepemimpinan saya ke 

gM JOB P-MEPS Audiensi ke Walikota Tarakan dan PLn Tarakan
depan, salah satu yang paling 
utama adalah menjadikan 
Tarakan sebagai city gas. 
Sebagai daerah penghasil 
gas, Tarakan saat ini masih 
dalam kondisi krisis listrik,” 
ujar Sofian. 

Selaras dengan kondisi ini, 
GM JOB P-MePS, Achmad 
Zaidy menyampaikan adanya 
potensi di Blok Simenggaris 
yang dapat memberikan 
sup lai gas sehingga perma-
salahan listrik di Tarakan da-
pat teratasi. 

Hal ini juga didukung 
oleh penyampaian Direktur 
Keuangan PLN Tarakan, 
Khusnul Mubien dalam kun-
jungan kehormatan JOB 
P-MePS, (29/3), di kantor 

PLN Tarakan. Pertemuan 
ini membahas penyerapan 
Gas 5 MMSCFD yang dapat 
di gunakan oleh PLN untuk 
memenuhi kel istr ikan di 
wilayah Kalimantan Utara 
dalam jangka waktu 10 
Tahun. “PLN sangat tertarik 
untuk membeli gas dari 
JOB P-MePS. Hal ini juga 

mendapat dukungan penuh 
dari Walikota Tarakan,”ujar 
Khusnul Mubien. 

Menurut Achmad Zaidy, 
ini merupakan upaya JOB 
P-MePS guna kelancaran 
pen jua lan  gas  d i  b lok 
Simenggaris dan menjadi 
solusi kelistrikan di daerah 
Kalimantan Utara.•Jobp-MepS
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rU VI Adakan diskusi 
dengan Komunitas 
Karangsong
indraMaYU  – Bertempat di Gedung Pertemuan 
Kecamatan Indramayu, Senin (11/4), RU VI 
Balongan menggelar Focus Group Discussion 
dengan perwakilan masyarakat Karangsong dan 
instansi terkait. Selain dari Pertamina, hadir dalam 
FGD tersebut Camat Indramayu, perwakilan 
dari Badan Lingkungan Hidup Indramayu, Dinas 
Perikanan dan Kelautan Indramayu, Dinas 
Kehutanan dan Perikanan Indramayu, Koalisi 
Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI), serta 
Kelompok Lingkungan Pantai Lestari dan Jaka 
Kencana.

Seperti diketahui, Hutan Mangrove Karangsong 
mulai dirawat sejak tahun 2008 dan berbenah 
menjadi ekowisata melalui progam CSR RU VI 
Balongan yang dimulai dari 2010, serta dikelola 
oleh masyarakat lokal melalui kelompok lingkungan 
di sana.  Lokasi ini telah dicanangkan sebagai 
mangrove center untuk wilayah Barat Indonesia 
oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
RI Siti Nurbaya ketika membuka kegiatan 
Karangsong Mangrove Festival,  Juni 2015 lalu. 

Salah satu apresiasi dari pengembangan 
ekowisata Mangrove Karangsong  tersebut, 
RU VI Balongan meraih penghargaan Proper 
emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) akhir 2015 lalu. Pencapaian 
ini menunjukkan bukti komitmen dan konsistensi 
RU VI dalam mengelola bisnis, lingkungan, dan 
pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan 
dengan harmonis. 

Keberhasilan penanaman mangrove khususnya 
di area Karangsong menginspirasi RU VI Balongan 
merancang roadmap pengembangan ekowisata 
hingga 2017. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama 
yang sinergis antara RU VI Balongan dengan ke-
lompok masyarakat, pemerintah kabupaten, dan 
dinas terkait.  FGD ini merupakan salah satu upaya 
menggali kebutuhan masyarakat dan koordinasi 
dengan pemerintah daerah, untuk disesuaikan 
dengan Program CSR Pertamina, selain dengan 
melaksanakan pendampingan langsung di 
lapangan, dan koordinasi dengan semua pihak.

Perkembangan mangrove disini sangat pesat.
Dari progam CSR diperkirakan sekarang sudah 
ada lebih dari 50 ribu mangrove di kawasan ini 
dengan bibit yang tumbuh dengan sendirinya. 
Selain dijadikan pelestarian lingkungan, mangrove 
di Karangsong juga sudah dijadikan sebagai 
ekowisata dan kini sudah ada keuntungan secara 
ekonomis bagi warga sekitarnya. Diharapkan, 
dengan ide-ide dan program inovatif yang 
direncanakan pada tahun ini, RU VI dapat 
mempertahankan penghargaan yang telah 
diperoleh.•rU Vi

Jakarta - Dalam rang ka 
Ulang Tahun ke-58 Pertamina 
dan kehadiran Pertalite di 
1.200 SPBU di Indonesia, 
Pertamina mengadakan 
un  dian berhadiah 5 Motor 
Hon da Vario 150 esp dan 
800 HP Xiaomi Redmi 2. 
Acara ini berlangsung selama 
ham pir 3 bulan, mulai 4 
Ja nuari - 31 Maret 2016, 
kini telah memasuki tahap 
pengundian pemenang. 
Untuk pengundian di wilayah 
DKI Jakarta dilaksanakan di 
Gedung Patraloka, Pertamina 
MOR III, Kramat Raya Jakarta, 
pada (25/4). 

Undian yang dilakukan 
adalah dengan mengambil 

Program Pengundian Kupon Pertalite di MOr III
se banyak 434 kupon dari total 
untuk wilayah Jawa Bagian 
Barat (DKI Jakarta, Jawa 
Barat, dan Banten) sebanyak 
1.024.824 kupon. Acara 
pengundian juga dihadiri oleh 
oleh berbagai pihak, yaitu 
dari Dinas Sosial, Kepolisian, 
tim Manajemen MOR III, dan 
lainnya. 

Di wilayah MOR III, se-
banyak 433 pemenang men-
dapat telepon genggam 
Xiaomi Redmi 2. Sedangkan 
pemenang Motor Honda Vario 
150 esp adalah Dedah yang 
berdomisili di Cinere, Depok. 

Konsumen  Pe r ta l i t e 
mengikuti undian ini dengan 
mengisi kupon undian setelah 

membeli bahan bakar tersebut 
senilai Rp 20 ribu  untuk motor 
dan Rp 150 ribu untuk mobil. 
Setelah itu, seluruh kupon 
un dian yang telah diisi dan 
dilampirkan bukti pembelian 
Pertalite dimasukkan pada 
dropbox yang tersedia di 

SPBU terpilih di lima kota,.
dan selanjutnya diundi pada 
tanggal 11 April – 25 April 
2016 berpusat di lima kota, 
yaitu  Medan, Makassar, 
Su ra baya, Semarang, dan 
Jakarta.•Mor iii
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Jakarta – Vice President 
Corporate Communication 
Pertamina Wianda Puspo ne-
goro menargetkan produksi 
BBM nasional dapat ter-
penuhi oleh kilang milik Ne-
gara  sebelum tahun 2030. 
Kapasitas kilang nasional 
dinilai mampu mencapai 2,5 
juta BPSD (Barrels Per Stream 
Day ) secara aktual pada 
ta hun 2030. Menurutnya, 
target ini harus tercapai untuk 
memenuhi tren pertumbuhan 
konsumsi energi nasional 
yang terus meningkat dan 
juga konsumsi BBM nasional 
yang saat ini telah mencapai 
sekitar 1,6 juta barel per hari.

Wianda meyakini tar-
get tersebut mampu ter-
capai dengan adanya du-
kungan program Refining 
D e v e l o p m e n t  M a s t e r 
Plan (RDMP) untuk kilang 
Pertamina di Balikpapan, 
Cilacap, Balongan, dan Du-
mai, serta penambahan kilang 
baru di Tuban dan Bontang 
dalam program New Grass 
Root Refinery (NGRR) yang 
saat ini sedang berjalan. 

Untuk RDMP Kilang Ba lik-
papan, Wianda menje laskan, 
saat ini Pertamina sedang 
melakukan proses pem-
bangunan untuk warehouse 
kilang serta apartemen se-
bagai tanda awal proyek yang 
akan selesai di tahun 2019.

“Kita masih berfokus dulu 
pada proyek-proyek yang bisa 
dipercepat. Salah satunya 
yang sedang kita kerjakan, 

Pertamina Targetkan Kapasitas Kilang 
2,5 Juta BPSd pada 2030

adalah Kilang Balikpapan. 
Kita sudah melakukan relokasi 
yang nanti digunakan untuk 
warehouse Pertamina, untuk 
peralatan upgrading kilang.  
RDMP Balikpapan ini kita 
harapkan bisa selesai di tahun 
2019, yang kemudian, akan 
ada penambahan hingga 
se kitar 200.000 barel per 
hari,” terangnya, saat Media 
Gathering di Jakarta, (28/4).

Wianda juga menjelaskan, 
Pertamina saat ini se dang 
me nyelesaikan pem ben tukan 
Joint Venture (JV) de ngan 
Saudi Aramco untuk pe-
ngem   bangan kilang di Ci lacap 
yang ditargetkan selesai pada 
2022.

perkUat inFraStrUktUr 
diStribUSi bbM di papUa

Terkait belum meratanya 
infrastruktur distribusi BBM 

dan kondisi geografis yang 
sulit dijangkau di Papua,  
W i a n d a  m e n g a t a k a n , 
Pertamina sedang berusaha 
membuat bagaimana harga 
BBM bagi masyarakat Papua 
dapat lebih bersahabat.

“Masalah ini tidak bisa 
diselesaikan oleh Pertamina 
sendiri. Kita memerlukan 
dukungan pemerintah dae-
rah maupun pusat, agar da pat 
mengatur harga yang lebih 
bersahabat untuk masya-
rakat,” ujarnya.

Menurutnya, permasa-
lahan seperti harga BBM 
melonjak tinggi hingga Rp. 
80.000,- per liternya, bukan 
berasal dari line distribusi 
resmi milik Pertamina seperti 
APMS (Agen Premium Minyak 
Solar), SPBU, SPBN (Stasiun 
Pengis ian Bahan Bakar 
Nelayan), maupun SPDN 

(Solar Packed Dealer Nelayan) 
yang ada. “Kita berharap 
Pemprov dan Pemda dapat 
mengawasi berapa harga 
BBM yang ada di eceran,” 
tambah Wianda. 

Namun demikian, Per-
tamina merasa tertantang 
untuk dapat memberikan 
solusi bagi permasalahan 
yang dihadapi masyarakat 
Papua tersebut.

Wianda mengatakan, 
Pertamina saat ini sedang 
menyiapkan solusi-solusi 
alternatif seperti penggunaan 
pesawat angkut khusus 
BBM, pembangunan APMS 
baru di daerah peme kar-
an,  pembangunan sto
rage di daerah yang sulit 
dijangkau, maupun mengim-
plementasikan sub penyalur di 
daerah yang jauh dari APMS 
di Papua.•StarFY?dianti 
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Di hadapan insan pers nasional, VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro memaparkan upaya Pertamina 
dalam meningkatkan kapasitas kilang untuk memenuhi target produksi BBM nasional pada 2030.



PErSATUAn WAnITA PATrA

PWP Tingkat hulu Bantu 
Anak-anak Berkebutuhan Khusus

Peringati hari Kartini,  PWP MOr I Adakan Seminar Meningkatkan Potensi diri
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Peringati hari Kartini dan hari Konsumen nasional
gM MOr IV Sapa Langsung Pelanggan di SPBU
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SeMarang - Tepat pada 
21 April, bangsa Indonesia 
memperingati lahirlah se-
seorang yang sangat berjasa 
bagi wanita Indonesia yakni 
Raden Ajeng Kartini atau 
lebih dikenal dengan Ibu 
Kartini. Perjuangannya dalam 
menyuarakan aspirasi wanita 
di era yang penuh dengan 
pe nindasan, membuat na-
manya terkenal bahkan 
hingga ke mancanegara.

 Tak mau ketinggalan, 
pada tahun ini, Pertamina 
sebagai salah satu peru-
sahaan yang juga banyak 
diperkuat oleh Kartini modern 
Indonesia, ikut merayakan 
hari bersejarah ini dengan 

depok - Persatuan Wanita Patra (PWP) Direktorat Hulu 
bekerja sama dengan CSR Pertamina memberikan bantuan 
dana pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus di SLB 
BC Budi Lestari,  Depok, Jawa Barat, (2/3).

Bantuan tersebut diserahkan oleh Ketua PWP Direktorat 
Hulu Atu Syamsu Alam. Bantuan senilai Rp 49 juta diberikan 
dalam bentuk mesin parut, alat musik, AC, printer, proyektor, 
sound system hingga meja dan kursi belajar.

Pemberian bantuan dilanjutkan ke  Yayasan Pendidikan 

GM MOR IV Kusnendar berbincang dengan salah satu pelanggan Pertamax usai 
memberikan merchandise.

member i kan  ap res i as i 
kepada pelanggan. 

Bertempat di 35 SPBU di 
wilayah Jateng dan Daerah 
I s t i m e w a  Yo g y a k a r t a , 
Marketing Operation Region 
(MOR)  IV memberikan pe-
la yanan khusus kepada 
pelanggan wanita. Secara 
simbolis GM MOR IV, Kus-
nendar mengunjungi SPBU 
COCO yang berada di Jalan 
Ahmad Yani - Semarang 
untuk berinteraksi secara 
langsung kepada pelanggan 
wanita dan berbagi hadiah 
bagi pelanggan yang berun-
tung, (21/4). 

Berbagai merchandise 
menarik dibagikan kepada 

pelanggan wani ta yang 
bertransaksi di SPBU terpilih. 
Dengan melakukan pembelian 
Bahan Bakar Khusus (BBK) 
senilai minimal Rp 20 ribu 
untuk kendaraan motor dan 
Rp 125 ribu untuk mobil, 
pe langgan wanita berhak 
membawa pulang hadiah 
yang disiapkan secara khusus 
untuk Peringatan Hari Kartini. 

D i temui  d i  se la-se la 
ke  giatan, Kusnendar me-
nyampaikan, kegiatan ini 
dilaksanakan sebagai bentuk 
apresiasi kepada Kartini 
modern Indonesia yang te lah 
banyak memberikan kon-
tribusi kepada negara tercinta 
ini. “Sudah bukan hal yang 

asing lagi bagi kita melihat 
wanita yang secara mandiri 
mengendarai kendaraan 
dalam beraktivitas, baik 
untuk bekerja maupun dalam 
mengurusi rumah tangga,” 
ujarnya. 

Selain itu, kegiatan yang 
juga dilaksanakan di berbagai 
daerah di Indonesia in i 
sekaligus memperingati Hari 
Konsumen Nasional yang 
jatuh sehari sebelumnya. 
Secara paralel, MOR IV 
me lalui Sales Executive 
Representatives (SeR) di wi-
layah Jateng dan DIY mela-
kukan kunjungan ke SPBU 
guna memantau kegiatan 
jual beli di SPBU sekaligus 

menyapa para pelanggan 
secara langsung. 

Ke j u t an  kec i l  y ang 
dibe rikan oleh Pertamina 
ini ternyata memberikan 
kesan tersendiri kepada 
pelanggan yang beruntung. 
Sri Astuti (27 tahun) warga 
Kecamatan Pedurungan, 
Semarang sangat berterima 

kasih kepada Pertamina yang 
telah mengadakan perayaan 
kecil bagi pelanggan wanita 
di hari yang spesial ini. 

“Kaget banget nih tiba-
tiba dikasih hadiah. Sering-
sering ya Pertamina bikin 
acara begini,” tambah Sri 
sam bil tersenyum lebar.•Mor iV

dan Kesehatan Mahardika – SLB BC Hahardika Beji, Depok, 
Jawa Barat. Bantuan yang diberikan berupa peralatan dan 
perlengkapan belajar mengajar senilai Rp 69.956.000. 

“Bantuan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus 
diharapkan dapat mengembangkan potensi anak menuju 
kemandirian. Salah satu caranya dengan memberikan fasilitas 
belajar mengajar yang memadai dan membuat mereka bisa 
menyalurkan bakat dan kreatifitas yang dimiliki,” ucap Ketua 
PWP Direktorat Hulu Atu Syamsu Alam.WahYU

Medan - Dalam rangka memperingati hari Kartini, 
Persatuan Wanita Patra (PWP) MOR I mengadakan seminar 
pengembangan diri, pada (28/4). Ketua PWP MOR I Lisbeth 
Romulo menyampaikan, Kartini di era modern harus bisa 
mengambil peran dan posisi yang strategis dalam ber-
sosialisasi dengan lingkungan, baik di keluarga maupun karier.

Mengambil tema “Bersama Persatuan Wanita Patra 
Kita Wujudkan Karakter Kartini Masa Kini yang Cerdas dan 
Tangguh”, acara dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari 
istri pekerja Pertamina dan karyawati di Gedung Serbaguna 
lingkungan kantor MOR I Medan.

Pada sesi seminar, psikolog Dra. Mustika Tarigan 
M.Psi menyampaikan poin penting untuk memaksimalkan 
potensi wanita sebagai Kartini modern agar bisa bekerja 
menggunakan otak dan hati, menjadi pribadi yang cerdas 
dan tangguh di era modern sekarang ini. “Seorang wanita 
tidak akan dipandang sebelah mata bila mereka bisa 
memaksimalkan potensi dirinya,” ujar Mustika Tarigan.

Dalam Peringatan Hari Kartini ini juga diadakan “So-
sialisasi Penggunaan LPG yang Baik dan Benar” oleh Sales 
executive LPG Wilayah II, Hanggowo Wicaksono dan stand 
bazaar.•Mor i

PWP Memberikan Bantuan Kepada Markaz Qur’an Bekasi
SiMprUg- Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat melakukan 
bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada Markaz 
Qur’an Bekasi Yayasan Al Husnayain untuk pembangunan 
senilai Rp 50 juta. Kegiatan tersebut dilaksanakan menyambut 
peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1437 H. (26/4)

Bertempat di Gedung Wanita Patra Simprug, sumbangan 
secara simbolis diserahkan oleh Ketua Umum PWP Pusat 
Handini Dwi Soetjipto kepada Syaiful Amri sebagai Pengurus 
Markaz Qur’an Bekasi Yayasan Al Husnayain. Yayasan Al 
Husnayain merupakan pengelola rumah tahfiz yang mendidik 
anak-anak menjadi penghapal Al Quran.

Handini menjelaskan, “Pelaksanaan bakti sosial ini me-
rupakan komitmen kami sebagai organisasi sosial, sekaligus 
memperingati hari besra keagamaan Isra Mi’raj Nami 
Muhammad SAW, dengan cara berbagi kebaikan melalui 
pemberian bantuan.”

Sementara Syaiful Amri sangat mengapresiasi upaya 
PWP Pertamina yang telah memberikan bantuan kepada Ya-
yasan Al Husnayain. “Kami berterima kasih dengan bantuan 
yang diberikan oleh PWP,  sehingga pro ses pendidikan yang 
diterapkan dapat terus meningkat dan menghasilkan generasi 
muslim penghapal Qur’an yang amanah,” ucapnya.•WahYUFo
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Pertalite Allstar Kunjungi Terminal LPg Tanjung Mas
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Jakarta Pertamina Energi Putri 
Sikat gresik Petrokimia

Logan Tom memberikan smash terbaiknya saat melawan Tim Gresik Petrokimia. Logan Tom adalah sosok yang dapat 
membangkitkan semangat tanding Jakarta Pertamina energi di babak kedua. Babak kedua JPe unggul dengan skor 
25-22.

bandUng - Dengan perjuangan luar biasa, Tim Jakarta Pertamina energi (JPe) puteri 
akhirnya berhasil mengalahkan Gresik Petrokimia dengan skor 3-1, pada (1/5).

Dimulai dengan performa yang kurang baik pada babak pertama yang akhirnya lepas, 
Jakarta Pertamina energi terlihat bangkit pada set-set berikutnya. Marianne Steinbrecher 
tidak tampil dengan performa terbaiknya di awal babak, dan beberapa pemain lain kerap 
melakukan kesalahan karena faktor kelelahan dan juga kesehatan, seperti Tasya yang 
terserang flu dan akhirnya set pertama ditutup 21-25 untuk Gresik Petrokimia.

Logan Tom adalah sosok yang dapat membangkitkan semangat tanding Jakarta 
Pertamina energi di babak kedua. Babak kedua JPe unggul dengan skor 25-22.

Pada set ketiga pelatih mulai menerapkan strategi baru dengan menempatkan Mari 
dan Agustin menjadi blocker dan sukses mengantisipasi serangan lawan. Namun, Agustin 
harus digotong keluar lapangan karena mengalami cedera engkel.

JPe sukses melakukan permainan cepat, di mana Asih sukses mengoptimalkan umpan-
umpan dari Tiara. Babak ketiga tuntas dengan skor 25-23.

Di set keempat faktor kelelahan masing-masing tim sudah terlihat, namun JPe terlihat 
lebih kompak. Di akhir pertandingan tersebut JPe berhasil mengunci kemenangan dengan 

raihan angka 25-21.
“Pertandingan malam ini sangat melelahkan bahkan melebihi pertandingan sebelumnya. 

Kami akan berupaya lebih maksimal lagi Final Four selanjutnya,” kata Mary.
Dengan kemenangan itu, tim JPe puteri kini bertengger di posisi kedua setelah Jakarta 

electric PLN dengan nilai 7 dari tiga kali main. Adapun, tim JPe putera yang menderita dua 
kali kalah harus puas di posisi ketiga klasemen Final Four Pertamina Proliga 2016.•riliS
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SeMarang – Terbiasa 
dengan perebutan bola di 
lapangan, driblle, slam dunk 
dan berbagai aksi bola basket 
lainnya, kali ini para pemain 
Satria Muda Pertamina diajak 
untuk me nyaksikan hal lain 
di luar serunya pertandingan 
bola basket. Tak peduli 
de ngan panasnya lokasi, 
dengan antusias, para pebola 
basket andalan Pertamina 
ini masuk ke dalam area 
Terminal LPG Tanjung Mas 
yang merupakan bagian 
dari wilayah operasi MOR 
IV, (18/3). 

Kegiatan visitasi tersebut 
dilaksanakan dalam rangkaian 
Pertalite Allstar Office Visit 
yang mengikutsertakan 
para pemain, pelatih dan 
official dari Tim Satria Muda 
Pertamina. Di pekan yang 
sa ma, T im Satr ia Muda 
Per   tamina tengah berlaga 
pada Indonesian Basketball 
League (IBL) Seri IV Sema-
rang yang berlangsung pada 
12-20 Maret 2016.

Pada momen ini, para 
pe main yang sebelumnya 
melaksanakan kegiatan 
yang sama ke Ter minal BBM 
dan DPPU, kini diajak untuk 

berkenalan dan menyaksikan 
proses handling LPG mu lai 
dari bongkar LPG hing ga 
penyaluran dengan Skid 
Tank. Sebelum bertandang 
ke area operasi, Pertalite 
Allstar disambut oleh Pjs. 
GM MOR IV, Widodo Budi 
Suprasto yang hadir bersama 
beberapa tim manajemen 
dan pekerja MOR IV yang 
ter gabung dalam Bapor Bola 
Basket. 

Dalam sambutannya, 
Widodo menyampaikan  guna 
menciptakan pemahaman 
dar i  para  ambassador 
Pertamina ini, tentunya perlu 
dilaksanakan pengenalan 
proses bisnis Pertamina yang 
beragam. Apalagi dengan 
bentuk negara Indonesia 

sebagai negara kepulauan, 
Pertamina merupakan salah 
satu perusahaan di dunia 
yang melaksanakan proses 
pengadaan kebutuhan 
energi dengan jaringan yang 
paling luas dan kompleks. 

“Sebuah pengalaman 
yang langka bagi kami dapat 
menyaksikan langsung be-
tapa kompleksnya bisnis 
Pertamina dan kami sa-
ngat berterima kasih atas 
kontribusi yang telah dibe-
rikan oleh para punggawa 
Pertamina dalam memenuhi 
kebutuhan energi nasional,” 
kata Pelatih Tim Satria Muda 
Pertamina, Cokorda Raka 
Satrya Wibawa, di sela-sela 
peninjauan lapangan.•Mor iV
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hULU TrAnSFOrMATIOn CORNeRgencar Berinovasi Atasi Potensi 
Turunnya Produksi

Stasiun Pengumpul Gas (SPG) Musi Barat, Pendopo Field, PeP Asset 2.
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Jakarta – Pertamina eP Asset 2 Pendopo Field 
merupakan salah satu primadona penghasil gasbumi  di 
PT. Pertamina eP (PeP). Ketika harga crude dunia merana 
karena jatuh pada kisaran US $ 40-an per barel sejak medio 
2014, aset-aset PeP yang menghasilkan gasbumi seperti 
mendapat momentum untuk terus meningkatkan produksi. 
Sebab, gasbumi masih dicari konsumen terutama sebagai 
bahan baku industri yang memang tidak bisa disubtitusi 
dengan solar atau bahan bakar minyak (BBM) lainnya. 

Memanfaatkan momentum tersebut, jajaran Pendopo 
Field terus berinovasi dalam menekan biaya operasi dan 
meningkatkan produksi gasbumi, sesuai kebijakan yang 
digariskan perusahaan agar tetap survive dan sustainable 
growth, dalam kondisi harga minyak dunia sedang lesu. 
Salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan inovasi 
dalam mengurangi downtime kompresor gas di Stasiun 
Pengumpul Gas (SPG) Musi Barat. “Manakala downtime 
gas compressor sering terjadi maka produksi gas bisa 
turun hingga sebesar 10 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), 
atau setara USD 60.500. Karena itu, kami melakukan 
reengineering gas separation system untuk proses gas 
compression,” ungkap Wangsit Sinung Kristianto, Gas 
District Production Group Leader Pendopo Field, PeP 
Aset 2. 

Lebih lanjut Wangsit menuturkan, dengan inovasi 
tersebut potensi penurunan produksi yang akan berdampak 
pada komplain konsumen karena kekurangan pasokan 
dapat diatasi. Di samping itu, jaringan transmisi gas 
juga tetap andal (tidak terganggu), pola operasi su mur 
gas tetap stabil, dan ujungnya tentu potensi tu runnya 
revenue perusahaan pun dapat dihindari. Kasus downtime 

kompresor gas pada umumnya disebabkan 
oleh, baik planned maupun unplanned 
shutdown, serta terjadinya masalah tidak 
terduga seperti kerusakan kompresor 
yang disebabkan oleh liquid carry over. 
“Pekerjaan reengineering gas separator 

tersebut kami lakukan kurang dari 70 hari, terhitung mulai  8 
Mei sampai 15 Juli 2015. Pelaksanaannya kami kejar karena 
langsung berdampak pada kenaikan angka produksi gas,” 
tambah Wangsit.

Menurut Wangsit, proses invoasi tersebut dimulai dari 
evaluasi kinerja gas compressor  meliputi reability, aviability, 
sejarah kerusakan, sejarah perbaikan, dan evaluasi gas process 
system. Selanjutnya dilakukan penentuan penyebab masalah, 
yaitu: sistem separasi gas eksisting tidak mampu meng-handle 
kenaikan produksi cairan akibar perubahan sistem. Kemudian 
penyiapan engineering untuk rencana perbaikan, yakni dengan 
simulasi proses gas eksisiting, reengineering sistem separasi 
& piping system, penentuan process welding, penentuan 
stringging pipa. Setelah itu, diteruskan melalui beberapa tahap 
selanjutnya seperti procurement, construction, inspection, 
operations, serta standarisasi pembuatan STK untuk operasi 
new process system, sosialiasi, dan monitoring.

Dalam keterangannya, Wangsit menjelaskan bahwa inovasi 
tersebut bukan tanpa hambatan, salah satunya adalah kendala 
waktu, mengingat dampaknya langsung pada turunnya 
pro duksi yang sangat tajam. Meski berpacu dengan waktu 
yang relatif singkat, namun seluruh proyek harus OTOBOS, 
yakni: ON Target, ON Budget, ON Schedule, serta memenuhi 
kaidah-kaidah aspek HSSe kelas dunia. Tantangan lainnya, 
menurut Wangsit adalah keberanian mengambil keputusan 
yang cepat dan akurat. Sebab, bila masih bermain pada zona 
nyaman maka perlu investasi vessel dan jalur pipa baru dengan 
biaya yang luar biasa mahal. “Karena itu, untuk mendukung 
program efisiensi dan tambahan produksi gasbumi sebesar 
10 MMSCFD, kami melakukan pengamatan selama 38 hari, 
dan memperoleh value creation hingga Rp. 24 miliar dengan 
potensi dalam 1 tahun sebesar Rp. 231 miliar,” ucap Wangsit 
mewartakan  hasil yang diperoleh.

Pasca kesuksesan inovasi di SPG Musi Barat, saat ini 
Pendopo Field sedang mengerjakan improvement untuk 
menaikkan produksi gas Musi Timur yang diharapkan ju ga akan 
dapat menambah revenue perusahaan. Untuk improvement 

yang terkait dengan efisiensi, Pendopo Field akan melakukan 
improvement plant optimization. Tentunya, langkah-langkah 
inovasi yang dilakukan jajaran Pendopo Field merupakan 
tindak lanjut dari kebijakan operation excellence dan respon 
strategis terhadap kondisi oil price crisis yang belum 
bisa diprediksi entah kapan akan reda. Yaitu, dengan 
mempercepat monetisasi produksi gas menjadi backbone 
revenue perusahaan. “Kami mengharapkan, inovasi yang 
kami lakukan di Pendopo Field dapat diimplementasikan di 
seluruh plant produksi gas yang memiliki separation process 
dan gas compression,” ujar Wangsit mengutarakan asanya.

Produksi migas Pendopo Field pada triwulan-I 2016 
sebesar 12.172 barel setara minyak per hari (BOePD) atau 
tiga persen di atas target rata-rata 2016 (11.854 BOePD). 
Rinciannya, produksi minyak sebesar 2.488 barel minyak 
per hari (BOPD), sedangkan produksi gas mencapai 274,02 
MMSCFD. Wilayah kerja Pertamina eP Pendopo Field 
secara adminitratif masuk kedalam 5 wilayah pemerintahan 
kabupaten dan 1 pemerintahan kota. Lokasi sumur dan 
stasiun pengumpul berada di wilayah Kabupaten Muara 
enim, Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan PALI. Sementara  
jalur pipa melintasi Kabupaten Ogan Ilir dan metering station 
berada dalam wilayah Pemerintahan Kota Palembang.•dit. 
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bataM – Pertamina me-
laksanakan kegiatan upa-
cara bendera sekal igus 
peng gantian bendera Pa-
nama ke bendera Indonesia 
di kapal MT Serui dan MT 
Sanana. Acara dihadiri Di-
rektur Pemasaran Pertamina 
Ahmad Bambang didampingi 
SVP Shipping Mulyono, pada 
Senin (18/4), di Terminal 
BBM Tanjung Uban Batam. 

Keduanya merupakan 
ka pal crude oil yang didesain 
khusus untuk angkutan mi-
nyak mentah dari Gagak 
Rimang ke Kilang Pertamina.
Kapal ini memiliki teknologi 
ecoship yang menjadikan 
kapal lebih efisien ramah 
lingkungan dengan standar 

Penggantian Bendera Kapal MT Serui & MT Sanana
safety international.

Di rektur Pemasaran 
Ah mad Bambang sangat 
mengapresisasi upaya Ship-
ping menambah dua armada 
baru untuk pendistribusian 
BBM. 

“Kita ingin membangun 
kapal-kapal besar seperti ini. 
Masih ada dua mimpi yang 
belum tercapai, yakni kita 
belum memiliki kapal LNG 
dan kapal VLCC. Bila kedua 
mimpi tersebut tercapai, 
In sya Allah Shipping Per-
tamina akan semakin jaya 
dan sekaligus mendukung 
Indonesia mendunia,” ujar-
nya.

Di hari yang sama, Di-
rektur Pemasaran Ah mad 

Bambang beserta rom-
bongan mengunjungi PT 
Multi Ocean Shipyard un tuk 
meninjau tiga kapal dengan 
berat 17.500 DWT, yaitu  
MT Pasaman, MT Pang-
rango, dan MT Panjang. 
Keesokan harinya,  SVP 
Shipping Pertamina Mulyono 
meninjau kapal MT Pattimura 
dan MT Parigi di PT Anggrek 
Hitam Shipyard, Pelabuhan 
Kabil Batam. Kedua kapal 
yang memiliki berat 17.500 
DWT dan masih dalam tahap 
proses pembuatan.

“Harapan kami, Perta-
mina Perkapalan dapat 
men  distribusikan BBM ser ta 
pro duk-produk lain de ngan 
le bih efisien. Sehingga ke 

depannya kita tidak ber-
gantung lagi pada kapal 
charter, karena dapat meng-
gu nakan kapal sendiri,” 

ujarnya. 
D e n g a n  d e m i k i a n , 

tam  bah Mulyono, Per ta -
mi  na  Perkapa lan  juga 

dapat ber kontribusi dalam 
mendukung perkembangan 
galangan di dalam negeri,” 
pungkasnya.•aditYo
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