
MAJALENGKA–“Penge
boran sumur di RDG56 
ini merupakan pencapaian 
terbaik untuk saat in i . 
Peng hasilannya mencapai 
1.000 barel per hari dan ini 

Sumur RDG-56 
Hasilkan 1.000 BOPD
PT Pertamina EP Asset 
3 Jatibarang Field 
memberikan kabar 
baik. Pengeboran 
di kawasan RDG-56 
memberikan kontribusi 
positif terhadap 
negara, dengan 
menghasilkan 1.000 
barel perhari (BOPD). 

jarang sekali terjadi,” ujar 
Ceppy Agung Kurniawan, 
Jatibarang Field Manager.

Menurutnya dengan 
pen capaian ini PT Pertamina 
EP Asset 3 Jatibarang Field 
akan terus menjaga dan 
memel ihara ser ta me
ningkatkan kembali pe nge
boran di sekitar wilayah 
tersebut dan senantiasa 
berkoor d inas i  dengan 
pihakpihak terkait.  Karena 
p e n c a p a i a n  p ro d u k s i 
tersebut tidak lepas dari 
dukungan stakeholders.

Sebagai rasa syukur 
atas pencapaian produksi 

tersebut, PT Perta mina EP 
Asset 3 Jatibarang Field 
mengadakan syukuran 
dengan memberikan paket 
sembako dan santunan 
kepada kaum duafa serta 
anak yatim piatu di Desa 
C i d e n o k  K e c a m a t a n 
Sumberjaya Kabupaten 
Majalengka.

“Kami juga mengu
capkan terimakasih kepada 
semua pihak, yang turut 
menjaga dan mengamankan 
objek vital nasional ini, 
terutama kepada TNI dan 
Polri. Sehingga target pen
capaian produksi Migas 
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SHIP TO SHIP LPG Di TELuK sEMANGKA. Kapal  gas VLGC Clipper Pertamina  (kapasitas 45.000 MT) sebagai mothership melakukan pemindahan muatan 
LPG impor (ship to ship) kepada kapal Nusa Bintang  (kapasitas 8.000 MT) di  Teluk Semangka, Lampung, pada (12/8). Impor LPG terus meningkat hingga 3,3 juta 
metrik ton per tahun atau 58% dari total kebutuhan LPG nasional.

MarketUpdate

Green Bond, Pendanaan Clean 
Renewable Energy

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

dapat tercapai sesuai de
ngan target yang telah 
ditetapkan,” ujar Ceppy.

Pada kesempatan ter 
sebut Camat Sum berjaya 
Toto Prihatno,  atas nama 
Pemerin tah Kabupaten 
Majalengka, memberikan 
apresiasi atas program CSR 
PT Pertamina EP Jatibarang 
Field selama ini. “Kami 
doakan semoga produksi 
pengeboran minyak PT 
Pertamina EP semakin 
meningkat lagi, sehingga 
kontribusi untuk daerah juga 
meningkat,” ujarnya.•PEP 

JATiBARANG FiELD 

Pasar keuangan internasional kini tengah mengembangkan 
pedoman (guidelines) terkait pendanaan Green Bond. Green 
Bond adalah obligasi yang relatif baru. Diistilahkan sebagai 
‘Green Bond’ karena obligasi ini khusus untuk mendanai 
proyek-proyek spesifik terkait lingkungan dan keberlanjutan 
(environmental sustainability purposes), termasuk energi baru 
terbarukan ramah lingkungan. Menilik tujuannya yang lekat 
dengan lingkungan, Green Bond pada awal perkembangannya 
banyak diterbitkan oleh institusi keuangan seperti World Bank, 
International Finance Corporation, dan European Investment 
Bank. 

Meski terbilang baru, minat pelaku pasar pada instrumen 
ini cukup besar. Hingga 30 Juni 2014, Climate Bond Initiative 
mencatat penerbitan global Green Bond hampir mencapai 
US$20 miliar (tabel 1). Jumlah ini diperkirakan akan menjadi 
US$50 miliar pada akhir tahun, seiring dengan maraknya minat 
korporasi untuk menerbitkan instrumen ini. Bahkan kiprah sektor 
korporasi tercermin dengan penerbitan Green Bond terbesar 
dari Toyota (tabel 2). 

 

Green Bond Korporasi terbaru yakni Unilever sebesar £250 
juta (setara US$416 juta atau Rp4,8 triliun). Dana hasil penerbitan 
obligasi ini dialokasikan untuk mengembangkan pabrik, termasuk 
pembangunan pabrik baru. Green Bond menjadi instrumen 
obligasi pilihan Unilever karena pabriknya diharapkan dapat 
mengurangi volume limbah, penggunaan air, serta emisi gas 
rumah kaca. Penerbitan Green Bond Unilever dipandang sebagai 
salah satu milestone bagi perkembangan instrumen obligasi dan 
menjadi acuan bagi korporasi lain untuk melirik Green Bond 
sebagai alternatif instrumen pendanaan.

Lebih jauh, institusi keuangan yang lazim menangani obligasi 
konvensional juga terlibat dalam mengembangkan Panduan 
Pengembangan Green Bond. Diantaranya, Bank of America, 
Citigroup, BNP Paribas, Goldman Sachs, serta lembaga lain 
telah berkomitmen untuk mendukung perkembangan instrumen 
obligasi ini.  

Minat investor untuk membeli Green Bond juga menjanjikan. 
Sebagian besar instrumen Green Bond diserap oleh Lembaga 
Dana Pensiun, Asuransi, dan Lembaga Pengelola Dana. 
Sebut saja BlackRock Asset Management, bank asal Swedia 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), dan  Zurich Insurance 
yang telah mengalokasikan US$1 miliar dananya untuk 
diinvestasikan pada instrumen ini. 

Meski panduan masih dikembangkan, namun energi baru 
terbarukan dari perusahaan energi, seperti geothermal dan 
Solar PV (solar cell) adalah jenis proyek yang dapat didanai 
oleh obligasi ini.  Seperti perusahaan lain di dunia, Green Bond 
bukan mustahil menjadi salah satu alternatif pendanaan bagi 
perusahaan Indonesia, termasuk Pertamina.•



VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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MEMBANGUN PERTAMINA 
YANG KOMPETITIF

PENGANTAR REDAKsi :
Setelah “ditempa” selama bulan Ramadhan, seluruh insan 

pekerja Pertamina diharapkan menjadi lebih  kompetitif dan berdaya 
saing tinggi.  Dengan menerapkan tata nilai Competitive,  artinya  
insan pekerja Pertamina  adalah orang yang  selalu meningkatkan  
prestasi. Ini  penting untuk mendukung tercapainya aspirasi  2025 
dimana  Pertamina akan menuju world class national energy company. 
Dimana pun Anda berada, dalam bisnis apa pun Anda bekerja di 
Pertamina, menjadi Competitive adalah keharusan. Energia Weekly 
mewawancarai Direktur Pemasaran & Niaga hanung Budya 
dalam rangka bulan Competitive. 

Apa makna dari tata nilai 6 c, khususnya Competitive? 
Competitive  ini sebenarnya buat Pertamina, sebuah keniscayaan. 
Artinya bahwa untuk menjadi Competitive, kita mulai bicara 
bagaimana mengembangkan dan membudayakan integritas melalui 
tata nilai “Clean”, mengembangkan kemampuan SDM kita melalui 
tata nilai “Capable” yang pada akhirnya menunjang kemampuan 
dan kepercayaan diri kita (Confident), dalam memberikan value yang 
berorientasi kepada customer (Customer Focus) serta mengupayakan 
pengembangan perusahaan melalui tata nilai “Commercial”. Keenam 
tata nilai 6C tersebut haruslah dikembangkan secara beriringan di 
setiap pekerja Pertamina.

Nah, Competitive dan Capable ini sebenarnya sangat dekat, 
karena untuk memenangi persaingan, kuncinya  adalah Capable 
dan Competitive.  Competitive tidak bisa berdiri sendiri tanpa 
punya  capabilities.  Jadi kita tidak bisa melompat bahwa kita  harus 
kompetitif, tanpa kita membahas kapabilitas. Di bidang apapun, 
bagaimana bisa kompetitif kalau tidak punya kapabilitas? 

Semua berpikir dengan cara seorang businessman, commercial, 
tetapi kalau dia tidak punya kapabilitas, tidak punya competitiveness, 
tidak akan memenangi persaingan. Niatnya baik, customer focus, 
tetapi terima telepon saja tidak bisa, menghandle komplain tidak 
bisa. Bagaimana kita bisa mengoperasikan sebuah instalasi distribusi 
atau pemasaran, kalau  tidak punya kapabilitas dan knowledge, ya 
tidak akan bisa kompetitif. 

Menurut saya, inilah waktunya kita membangun competitiveness. 
Kapabilitas sudah kita  jalankan dalam bentuk  training, pendidikan, 
magang, exposure kemanamana, sekolah S2. Semua  itu dalam 
rangka  membangun kapabilitas internal. 

Kita menyadari bahwa corporate culture memang harus dibangun 
dengan mengadopt  value-value unggul. Value unggul tidak semua 
ada di dalam.  Makanya kita sudah mulai melakukan rekrutmen tenaga 
yang experienced dan ahli di bidangbidang yang kita butuhkan.  
Tenaga ahli atau berpengalaman itu dalam rangka mempercepat 
perubahan culture  yang unggul. Kalau kita harus menunggu 
menemukan individuindividu yang unggul dari internal, mungkin tidak 
akan banyak dan lama. Mereka bisa berinteraksi, kapabilitasnya bisa 
unggul, baru dari situ kompetitif. 

Competitive itu sebuah hasil dari upayaupaya tersebut. Itu 
bukan sekedar ngomong,”Ah, saya mau competitive!” Itu end of 
result. Disebut kompetitif jika  kita sudah bisa memenangi persaingan. 

Di situ ada proses, tepat nya  lebih merupakan sebuah hasil akhir 
dari sebuah proses. Kita tidak bisa mengabaikan proses tersebut 
untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan.

Kompetitif itu baru diketahui setelah kita beradu, ada pihak 
lain sebagai lawan tanding?  Ya. Ada kompetitor, ada persaingan, 
ada pesaing, barulah terlihat apakah kita kompetitif. Kompetitif di 
Indonesia belum tentu kompetitif di region. Tetapi kapabilitas yang 
menghasilkan competitiveness, harus dibangun  bertahap. Once 
kita punya keunggulan seperti itu, baru kita berani melangkah keluar. 
Tetapi kita harus kompetitif dulu.  

selagi kita  masih nyaman, apakah kita  bisa  kompetitif? 
Nah, satu lagi, saya setuju dengan passion dimana didalamnya ada 
daya juang. Kalau kita masih menikmati berada  di comfort zone, maka 
daya juang itu tidak ada. Contohnya, dahulu jika masuk Pertamina 
dalam satu batch rekrutmen, sekarang ternyata temannya sudah jadi 
Kadin  atau Kadiv, sedangkan dia masih kasubdin, ya lalu dinaikkan 
karena polanya memang begitu. Sekarang tidak lagi. Siapapun 

dimungkinkan  untuk bisa naik kariernya, sepanjang dia punya passion, 
punya kapabilitas, dan kompetitif di antara kandidatkandidiat itu. 

Jadi semangat bersaing ini harus ditumbuhkan diantara 
para pekerja? Ya, harus ada passion, tidak boleh berada di 
comfort zone. Untuk mencapai Competitiveness dalam persaingan 
bisnis, pekerja Pertamina haruslah memiliki mindset dan perilaku 
yang competitive pula. Seperti apa? Minimal kita memiliki mindset 
open-minded, terbuka terhadap masukanmasukan dan ideide dari 
manapun asalnya, juga memiliki kedisiplinan kerja yang baik sehingga 
semua yang telah direncanakan perusahaan dapat diwujudkan sesuai 
dengan harapan. 

Bagaimana menumbuhkan daya juang pekerja?  Semua  
harus bisa diukur. KPI setiap individu jelas terukur. Sehingga KPI setiap 
bagian juga terukur. KPI fungsi terukur. KPI bisnis unit pun terukur. 
Sampai direktur pun terukur, begitupula anak perusahaan terukur. 
Itu salah satu prasyarat, harus kita bangun dulu proses yang terukur. 
Sehingga kita bisa membangun proses yang kompetitif. Termasuk 
didalamnya kesempatan setiap individu untuk maju. 

Keunggulan individu datang dari kapabilitasnya, kapabilitas dari 
passion. Ada upaya untuk belajar. Jadi competitiveness itu sebuah 
keniscayaan sekarang ini. Di semua direktorat, di semua anak perusa
haan (AP), kita bangun. 

Bicara soal Competitive ini, apakah bisa Pertamina bergerak 
bersama, ataukah harus dilihat dahulu per sektornya? Di hulu, di 
Pengolahan, dan di M & T, apakah harus selalu sama jika diukur? 
Kita adalah perusahaan energi yang terintegrasi.  Mengebor minyak 
di hulu sampai kita jualan minyak di hilir. Kita tidak bisa menunggu 
temanteman di Hulu kompetitif dulu, baru kemudian temanteman di 
Pemasaran bisa kompetitif. Ini harus dilakukan secara bersamasama. 
Mau tidak mau semua harus  bergerak simultan. 

Jadi semua melakukan secara bersamasama. Di Hulu melakukan 
merger and acquisition, penerapan teknologi barulah, dan sebagainya. 
Di Pengolahan melakukan RDMP. Di M&T melakukan modernisasi 
terminal BBM dan menekan losses. Di Perkapalan memperbaharui 
armadanya. Pemasaran menciptakan sales force dan sales executive 
yang menggunakan teknologi. Kita training mereka, nanti kelihatan 
hasilnya. Market share kita di BBM Industri, kita sudah winning back 
beberapa Customer yang hilang. Pricing strategynya kita perbaiki dan 
tidak kalah bersaing dengan kompetitor. Ini kita bangun bersamasama. 

Tujuan Pertamina untuk memenangkan persaingan secara 
bersamasama dapat kita wujudkan dengan adanya One Pertamina 
tersebut, dengan dukungan dan kerja sama yang solid khususnya 
dengan Direktorat Pengolahan, Direktorat Umum, Direktorat SDM, 
dan Direktorat Keuangan, serta dengan AnakAnak Perusahaan 
Pertamina, dalam bentuk produk yang lebih kompetitif, image produk 
dan layanan yang lebih baik, serta pelayanan prima kepada customer. 
One Pertamina sejatinya juga diartikan sinergi bisnis yang semakin erat 
antara Pertamina dengan para Anak Perusahaan, maupun diantara 
Anak Perusahaan, sehingga saling menguatkan bisnisbisnis di 
lingkungan Pertamina dan menciptakan barrier bagi para pesaing kita.

Bagaimana membangun competitiveness jika  dana 
investasi terbatas? Karena prioritas investasi kita kan 65% ke 
Hulu, dan 35% dibagi di  direktorat sisanya. Untuk portofolio sampai 
2018, jatahnya Direktorat M & T  ini  tidak mencukupi. Jadi harus 
mencukupi dengan smart bagaimana dengan dana terbatas ini kita 
bisa membangun infrastruktur atau menguasai infrastruktur dengan 
kerjasama pihak luar.  

Competitiveness tidak lalu berarti hanya menghasilkan produk 
yang kompetitif, tetapi juga bagaimana menemukan caracara yang 
kompetitif untuk bisa mengatasi keterbatasan resources. Kita punya 
bargaining power  yang kuat. Pertamina ini perusahaan yang terbesar 
di Indonesia, salah satu yang terbesar di regional, dan masuk peringkat 
123 di Fortune Global 500.  Ini leveragenya tinggi.  

Competitiveness punya arti yang luas. Tidak hanya relevan untuk 
temanteman operasi saja, tetapi temanteman di Legal juga harus 
bisa mendraft kontrak kerja sama yang kompetitif.  Tentu yang bisa 
melindungi dan memberikan leverage perusahaan.•uRiP- DiREKTORAT sDM
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Sinergi Pertamina, Petral dan Pertamina Trans Kontinental :

Berbicara sinergi antara Petral dengan Pertamina Trans Kon
tinental (PTK), terbayang di benak kita, Oil Tanker PTK disewa 
Petral secara longterm charter contract atau spot charter yang 
sering dan atau kontinyu, hilir mudik Singapore – Indonesia dan 
sebaliknya, menjadi hal biasa dan rutin. Sinergi ini sangat logis dan 
sangat memungkinkan, mengingat transaksi impor BBM dan atau 
crude Petral sangat luar biasa dilihat dari volume maupun frekuensi 
transaksinya. Belum lagi ekspor petrochemical ex refinery Pertamina 
juga menjadi andalan sinergi ini. Sinergi ini membuka pintu Go 
International bagi PTK.

Melihat peluang PTK untuk Go International adalah sangat ber
potensi tinggi. Hal ini didukung oleh beberapa faktor yang mengun
tungkan:
1. Demand pasar domestik terhadap produkproduk energi sangat 

besar dengan trend yang meningkat terus dengan pertumbuhan 
56% per tahun, yang dipicu oleh adanya kebijakan subsidi BBM 
oleh Pemerintah Indonesia dan kelihatannya kebijakan ini akan 
terus berjalan, pertumbuhan konsumsi kendaraan roda empat 
dan roda dua yang terus meningkat seiring dengan peningkatan 
golongan masyarakat muda dengan konsumsi yang tinggi 
(consuming class), dan sarana transportasi massa yang tidak 
dibangun dengan cepat di kotakota besar.

2. Adanya Petral yang berdomisili di Singapore diharapkan dapat 
menjadi trading company yang mampu bersaing di Singapore, yang 
dapat melakukan kerjasama dengan PTK untuk pengangkutan 
produkproduknya baik ke Indonesia maupun pasar internasional.

3. PTK mempunyai sumberdaya berupa aset kapal dan SDM yang 
menguasai bisnis pelayaran di dalam negeri untuk sektor pasar 
tertentu.

4. PTK merupakan anak perusahaan Pertamina dan dalam waktu 
dekat akan menjadi terkemuka di kawasan Asia Tenggara, yang 
menguasai pasar produkproduk Energi di  Indonesia.

Namun, ada satu hal yang belum dimiliki oleh PTK untuk Go 
International, yaitu competitive advantage yang dimiliki oleh PTK 
dibandingkan dengan Perusahaan Pelayaran Internasional.

Competitive advantage utama yang harus dibangun oleh PTK 
untuk mampu bersaing dengan perusahaan pelayaran lainnya adalah:
1. Kompetensi SDM untuk menjalankan bisnis pelayaran yang 

professional dan berstandar Internasional
2. Efisiensi Operasi yang harus mampu membuat PTK mampu 

sebagai leader dalam biaya operasi dibandingkan dengan pesaing
pesaingnya (cost leadership)

3. Strategic fokus dalam bisnis pelayaran yang memudahkan PTK 
untuk membangun competitive advantage di pasar international

Dengan demikian, untuk menjadikan PTK sebagai perusahaan 
pelayaran internasional bukan hanya bergantung pada sinergi dengan 
Petral atau mampu membeli kapalkapal baru, atau merupakan anak 
perusahaan Migas terbesar di Indonesia, tetapi harus mampu mem
bangun Competitive Advantage. Apabila PTK berhasil, maka tidak 
hanya Petral yang akan mau bekerja sama, perusahaanperusahaan 
trading internasional lainnya juga akan mau bekerja sama dengan 
PTK dan PTK akan mampu Go Internasional.

Namun, membangun Competitive Advantage tidak mudah karena 
memerlukan upaya transformasi yang berkelanjutan serta komitmen 
manajemen dan pemegang saham yang besar dan konsisten untuk 
merubah secara fundamental dari sisi praktik bisnis dan budaya 
perusahaan.

Jika ini berjalan lancar, artinya, cita cita Go International tahap awal 
sudah berjalan, topik akan terhenti manakala transaksi awal terjadi, 
pasti berhasil, mungkin tinggal milestone berikutnya disiapkan secara 
matang untuk benarbenar menjadi perusahaan kelas dunia, tidak 
semata mata tergantung kepada sister company Petral. Harapannya, 
langkah berikutnya, sudah mulai memperhitungkan bagaimana 
eksistensinya, positioning-nya paling tidak di kawasan Asia Tenggara, 
bukan hanya produk ikutan dari arm trading-nya Petral bagi PT 
Pertamina (Persero). Di sisi lain, skenario lainnya, yaitu jika transaksi ini 
terkendala banyak hal, dan yang paling dominan mengganjal citacita 
adalah besarnya investasi, Go International juga menjadi tertunda, 
citacita PTK menjadi perusahaan kelas dunia ikut tertunda juga. 

Value PrOPOSITIOn

Sebelum melanjutkan, ada baiknya kita melihat dulu peluang 
yang akan kita ambil, kita pelajari dulu business modelnya, apabila 
ada permintaan dari market yang teridentifikasi customer-nya, kita 
identifikasi apa keinginan dari customer itu sebagai value proposition, 

lalu kita ukur resource yang kita miliki. Apakah kita memilikinya dan 
mampu? Apabila perlu kita pilih partner. Baru kemudian, kita dapat 
menghitung biaya dan manfaatnya.

Key reSOurCeS and Key aCTIVITIeS
Lagi, mengkaji pada core business PTK lainnya, adalah Ship 

Agency, sebagai General gent atau Handling Agent, termasuk di 
dalamnya kegiatan crew supply, bunker handling, water supply 
dan aktivitas lainnya. Kegiatan Ship Agency ini masih terbatas di 
wilayah Indonesia. Di sini pertanyaan mulai timbul, mengapa ha
nya di Indonesia? Bagaimana jika potensi ini dikembangkan ke 
Internasional?

Ruang lingkup pekerjaan Scope of ship agency services meliputi :
1. Menyiapkan formalitas dan fasilitas pendukung dokumen ke

pelabuhanan.
2.  Melayani kebutuhan crew dan kapal.  
3. Menyelesaikan kewajiban keuangan kepelabuhan dan pen du

kungnya (disbursement).
Saat ini PTK telah professional di dalam penugasan tersebut 

di atas di Indonesia. Tinggal selangkah lagi ke Singapore, sebagai 
langkah awal Go International dengan customer kapalkapal yang 
melayani kepentingan Petral yang berlabuh di Pelabuhan Singapore.

Sekali lagi, apabila kita tengok pelayanan yang lain, sebagai 
Bunker Agent, yaitu pelayanan atas kepentingan serah terima 
BBM di atas Kapal, dimana hal ini melayani kebutuhan buyer 
(misalnya Petral), yang mempunyai kepentingan untuk meyakinkan 
(assurance) berapa jumlah BBM yang dibeli, apakah BBM tersebut 
terkontaminasi atau tidak, maupun apakah kualitas BBM di bawah 
standard atau tidak (meyakinkan kualitas/quality assurance) yang 
mendukung SGS surveyor dan tentu saja untuk kepentingan buyer 
(Petral). Kegiatannya meliputi Bunker quantity loading measurement, 
Routine bunker quality analysis dimana  profesional PTK mampu 
mengassess kualitas apakah sesuai dengan  fuel with ISO 8217 
specifications dan meyakinkan apakah telah comply dengan regulasi 
seperti Marpol Annex V1, Port State Control Inspections dan various 
Emission Control Areas (ECAs). Juga meliputi visual inspections, 
representative sampling, laboratory analysis and technical assistance 
serta Specialist bunker analysis.

Kompetensi pekerja PTK menjadi sumber kekuatan untuk 
menembus pasar yang sudah terbuka lebar di depan mata, kemu
dahan Petral sebagai first customer, juga merupakan strategic control 
bagi Indonesia, yaitu sebagai garda terdepan mengawal jumlah dan 
kualitas BBM yang diimpor oleh Indonesia dan strategic market bagi 
PTK sebagai langkah awal untuk Go International.

LETAK GEOGRAFis BATAM DAN siNGAPORE sERTA AKOMODAsi
Secara geografis, Singapore tempat Petral mengawali kegiatan 

loading dan memulai perjalanan menuju Indonesia sangat dekat 
dengan Kabil, kantor cabang PTK di pulau Batam Indonesia. Juga 
Petral sendiri adalah sister company yang dapat saling sinergi untuk 
memberikan ruang kantor representative PTK di Singapore. Letak 
atau lokasi menjadi tidak masalah, mobilitas pekerja juga dapat 
dilakukan dalam satu hari (pulang pergi Batam  Singapore dalam 
satu hari), dimana tentunya menghemat akomodasi. 

VeHICle Di siNGAPORE
Pendirian perusahaan di Singapore sangat mudah, vehicle untuk 

mengelola kegiatan di Singapore, yaitu sharing antara Petral dengan 
PTK sebagai Singapore Company. Alternatif  lain adalah dengan 
mendirikan British Virgin Island Company dengan kepemilikan PTK, 
dimana BVI Company ini akan mempunyai subsidiary yang menjadi 
vehicle untuk operasional PTK di Singapore.

PENuNJuKAN LANGsuNG OLEh PETRAL
Mungkin menjadi pertanyaan, bagaimana mekanisme marketing 

PTK di Singapore, dan bagaimana proses penunjukan PTK sebagai 
Ship Agency dan Bunker Agent oleh Petral. 

Kita ketahui bersama, Petral selama ini membeli BBM dari trader 
di Singapore, sehingga pemilihan ship agency menjadi haknya Penjual 
BBM, bukan Petral. Namun demikian, Bargaining Position yang 
tinggi dari Petral sebagai buyer mempunyai peluang bernegosiasi 
untuk kepentingan Pertamina. Sejauh harga merupakan harga 
standar dan kualitas dapat dipertanggungjawabkan, negosiasi ini 
menjadi lebih mudah dilaksanakan, sangat reasonable. Demikian 
juga Bunker Agent, yang jelas akan mendukung buyer, dan dapat 
dianggap sebagai bentuk pelayanan Seller yang siap diperiksa baik 
kualitas maupun kuantitas atas produk yang hendak dijualnya. Hal 
ini seyogyanya memudahkan Petral untuk menunjuk PTK sebagai 
pelaksananya. 

Selanjutnya, kajian ini dapat ditindaklanjuti dengan lebih detail 
berdasarkan konsep ini, apakah model bisnis ini feasible atau tidak 
dari kalkulasi Cost Structure maupun Revenue Stream. 

*) Penulis saat ini sedang membuat disertasi untuk jenjang Doktor, Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya 
dan Lingkungan  Institut Pertanian Bogor. 

Go International, Sekarang Saatnya 
“Pertamina Trans Kontinental”

RUU APBN 2015 beserta Nota Keuangan 
disampaikan Presiden RI Susilo Bambang 
Yudhoyono dalam pidato kenegaraan, dua 
hari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan 
RI. Salah satu poin yang bagi saya agak 
mengejutkan yakni masalah subsidi energi 
yang mencapai Rp 363,5 triliun dan subsidi 
nonenergi sebesar Rp 70 triliun.

Subsidi energi meliputi subsidi BBM dan 
listrik. Dimana untuk subsidi BBM dipatok 
kuota sebesar 48 juta KL. Dasar penetapan 
subsidi BBM berdasarkan besarnya kuota, 
maka subsidi untuk BBM bisa saja meningkat, 
dan menjadi benalu dalam APBN tahun 
depan. Pasalnya asumsi harga minyak mentah 
dan kurs ruipiah terhadap dollar Amerika yang 
dijadikan patokan dalam RUU APBN, belum 
tentu akan sama dengan kenyataan. Apalagi 
melihat kondisi harga minyak mentah yang 
cenderung naik. Belum lagi cadangan yang 
kian hari kian menipis.

Penetapan besaran subsidi berdasarkan 
kuota, sama saja memanjakan masyarakat 
untuk mengonsumsi bahan bakar murah. 
Ibarat membakar uang yang sebenarnya 
masih bisa dialokasikan untuk subsidi lainnya. 
Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur 
dan transportasi. Beda halnya jika subsidi 
BBM ditetapkan berdasarkan besaran 
rupiahnya, yang pernah ditawarkan para pakar 
dan pengamat hebat di negeri ini. Sederhana, 
tetapi mendidik banyak pihak untuk bijak 
mengonsumsi energi. Dengan penetapan 
besaran rupiah subsidi baik untuk per liternya, 
atau penetapan total angka subsidi tanpa 
menyebut kuota, masyarakat akan terbiasa 
merasakan bahwa harga BBM itu fluktuatif, 
kadang naik dan sedikit ada koreksi (bukan 
turun, red).

Penetapan subsidi BBM dengan kuota, 
justru tidak bisa menjadi bahan pembelajaran 
dalam upaya menghemat energi. Ketika jatah 
kuota BBM subsidi mulai menipis, banyak 
pihak berteriak. BBM subsidi langka, susah 
didapat, atau malah diselewengkan. Belum 
lagi muncul aksi somasi atau ancaman tidak 
akan menjalankan tugas dan kewajibannya 
dalam memberikan layanan dengan berdalih 
BBM langka.

Faktanya, pertumbuhan suatu negara 
senantiasa diimbangi dengan pertumbuhan 
konsumsi energinya. Artinya, jika memang 
bangsa ini akan terus bertumbuh ekonominya, 
kebutuhan dan konsumsi energi akan 
terus meningkat. Apabila energi yang akan 
dikonsumsi dibatasi, tentu saja bisa meng
hambat perekonomian. Karena itu, mensubsidi 
energi sahsah saja, asalkan tepat konsep, 
sasaran dan aturannya.

Mempihatinkan sekali, ketika bangsa ini 
merayakan hari jadinya yang ke69, ternyata 
masih saja menghamburkan energi untuk 
kebutuhan sesaat, tanpa memikirkan masa 
depan anak cucu. Masalah subsidi energi akan 
menjadi pekerjaan rumah serius  pemerintah 
selanjutnya. Apakah tetap akan memanjakan 
subsidi energi dengan aturan yang berlaku 
seperti saat ini,  atau membenahi konsep 
subsidi, agar kelak bangsa ini tidak dilanda 
kebangkrutan akibat kebijakan memanjakan 
subsidi energi.•



RESUME
PEKAN iNi
PERTAMINA-PLN SEPAKATI HARGA 
SOLAR
JAKARTA (Media Indonesia) – PT Pertamina 
(Persero) dan PT PLN akhirnya mencapai 
kesepakatan harga Solar periode Juli hingga 
Desember 2014. Kedua perusahaan ini bersepakat 
harga sebesar 109,5% Means of Platts Singapore 
(MoPS). MoPS merupakan penilaian produk untuk 
trading minyak di kawasan Asia yang dibuat oleh 
Platts, anak perusahaan McGraw Hill. Istilah MoPS 
selama ini dikenal di Indonesia dengan Mid oil 
Platts Singapore yang dijadikan patokan harga 
BBM di Indonesia berdasarkan Perpres No. 55 
Tahun 2005. “Setelah itu, harga dikaji kembali,” 
kata Vice President Corporate Communication 
Pertamina Ali Mundakir. Ali menambahkan, 
pihaknya telah memenuhi pasokan Solar sebesar 
50% kepada PLN. Oleh karena itu,  perusahaan 
yang bergerak di bidang ketenagalistrikan itu harus 
melunasi utangnya. “PLN memiliki kemampuan 
untuk mem bayar utang. Ini mempertimbangkan 
laba per seroan (Rp12,3 triliun pada enam bulan 
pertama 2014),” pungkasnya.

SUBSIDI BBM DICABUT, DAMPAK MINIM
JAKARTA (Kompas) – Pencabutan subsidi 
BBM bagi kendaraan pribadi dinilai tidak akan 
terlalu mengganggu pertumbuhan industri 
otomotif di Indonesia. Permintaan mobil akan 
tetap tumbuh karena faktor kebutuhan dan 
peningkatan pendapatan per kapita warga. 
“Dengan meningkatnya pendapatan per kapita, 
tentunya diharapkan mereka yang mampu 
membeli mobil tidak akan terpengaruh meski 
tidak ada lagi subsidi BBM,” kata Ketua I Gaikindo 
Jongkie D. Sugiarto di Singapura. Apalagi kata 
Jongkie, mobil yang diproduksi sejak 2006 ke atas 
secara teknis memang didesain menggunakan 
BBM yang di Indonesia ekuivalen dengan BBM 
nonsubsidi. Dirjen Industri Unggulan Berbasis 
Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi 
Darmadi mengatakan, seandainya subsidi BBM 
dicabut, hal itu akan semakin mendorong industri 
otomotif mengembangkan teknologi mesin irit 
BBM.

MENKEU SETUjU KENAIKAN BBM
JAKARTA (republika) – Pemerintah ingin 
agar subsidi BBM dapat dikurangi. Besaran 
subsidi mempersempit ruang fiskal sehingga 
berdampak pada kemampuan anggaran. Menteri 
Keuangan M. Chatib Basri mengatakan,  tantangan 
perekonomian Indonesia bakal semakin berat. 
Salah satu antisipasi fiskal yang paling atraktif, 
menurutnya, yakni pengurangan subsidi BBM. 
Dengan pengurangan ini, maka defisit anggaran  
untuk ekspansi fiskal tidak perlu ditambah. 
“Perekonomian mengalami kontraksi karena ruang 
fiskalnya dipakai untuk subsidi BBM. Di sisi lain, 
moneter terpaksa diketatkan untuk mencegah 
outflow (keluarnya dana asing),” ujarnya. Dengan 
mengurangi subsidi BBM, anggaran dapat 
dialihkan untuk membangun infrastruktur. Ia 
mencontohkan, apabila terjadi kenaikan harga 
sebesar Rp 1.000 dengan volume BBM 48 juta 
kiloliter, yang bisa dihemat sekitar Rp 48 triliun. 
Pengamat ekonomi Faisal Basri menyarankan, 
Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono segera 
menaikkan harga BBM subsidi minimal Rp1.500. 
Menurutnya, kenaikan itu tidak akan terlalu banyak 
melonjakkan harga.•RiANTi
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Pemenang Grand Prize PFGTE Siap jalan ke Eropa

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir didampingi 
Manager Brand Management Agus Mashud bersama  pembalap Pertamina 
Rio Haryanto melakukan pengundian Grand Prize Program Pertamax & Fastron 
Go to Europe.
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Jakarta – Pertamina ak
hir  nya mengumumkan pa 
ra pemenang Grand Prize 
Program Pertamax & Fas
tron Go to Europe, se te
lah dilakukan pengundian 
langsung pada Rabu, (6/8) di 
XXI Lounge Plaza Senayan. 
Sebanyak 16 orang yang 
beruntung berhasil men
dapatkan tiket nonton lang
sung aksi Rio Haryanto di 
ajang GP2, Monza, Italia, 
sekaligus berlibur ke tujuan 
wisata unggulan di Eropa.

Pengundian tahap III ini 
dilakukan oleh Vice President 
Corporate Communication 
Pertamina, Ali Mundakir, 
Brand Mana gement Manager 
Pertamina Agus Mashud, 
Media Manager Pertamina, 
A d i a t m a  S a rd j i t o  d a n 
pembalap Rio Haryanto, yang 
disaksikan oleh perwakilan 
dari Kepolisian, Kementrian 
Sosial, Dinas Sosial, dan para 
awak media. 

Tercatat sebanyak 61.681 
konsumen mengikuti program 
ini, dan diundi dengan sis
tem komputerisasi. Para 
pemenang di jar ing dar i 
berbagai kota di Indonesia, 

JAKARTA – Semangat ke
ber samaan dalam upaya 
me rajut nusantara dinilai 
sangat penting, sebab negeri 
ini memiliki beragam suku, 
agama, budaya, dan tradisi. 
Sebagai bukti keseriusan 
dan komitmen perusahaan, 
Pertamina sepenuhnya men
du kung kegiatan jelajah sepe
da ManadoMakassar yang 
dipelopori harian Kompas.

Ini merupakan kali kedua 
Pe r t am ina  mendukung 
kegiatan bersepada jarak jauh 
yang telah dilakukan Kompas 
sejak 2008. Perjalanan akan 
dimulai dari kota Manado 
de  ngan menempuh jarak 
se ki tar 1.500 ki lometer. 
Selama 14 hari, rombongan 
melewati Provinsi Sulawesi 
Utara,Gorontalo, Sulawesi 
Tengah, dan Sulawesi Se
latan. Perjalanan tersebut 
dimulai pada 18 Agustus 
2014 dan tiba di Makassar 
pada 31 Agustus 2014.

16 pemenang utama berke
sempatan berangkat dan 
menyaksikan langsung ajang 
GP2 dan F1 di Monza, Italia 
pada tanggal 412 September 
2014. Mereka juga akan 
diajak mengunjungi obyek
obyek wisata di Italia, dan 
juga Paris, Prancis untuk 
mengunjungi landmark dunia 
seperti Menara Eifel,Museum 
Louvre h ingga Champs 
Elysee.

Selain Grand Prize ke 
Eropa, program ini juga 
menyediakan hadiah hiburan 
berupa 10 motor Honda Beat, 
15 unit Iphone5, 18 Samsung 
Note 3, 25 emas batangan. 

Salah seorang konsumen 
beruntung asal Bekasi, Widya 
mengaku sangat gembira 
dan kaget ketika dirinya di
konfirmasi mendapat hadiah 
se peda motor Honda Beat. 
W idya yang hanya me
ngirimkan 10 sms ini awal nya 
ragu, dan sempat meng a
baikan pengumuman ter
sebut, namun ketika diri
nya mel ihat  d i  webs i te 
dan mengkonf i rmasi  ke 
Contact Center 500 000, ia 
baru percaya, dan merasa 

beruntung selama dengan 
kesetiaanya menggunakan 
Pertamax. 

VP Corporate Communi
cation Pertamina Ali Mundakir  
mengatakan,  program Perta
max & Fastron Go to Europe 
2014  ini merupakan wujud 
apresiasi Pertamina kepada 
konsumen loyal pengguna 
produkproduk Pertamina 
yang berkual i tas t inggi , 
khususnya Pertamax dan 
Fastron Series. Termasuk  
ikut mendukung kiprah  Rio 
Haryanto sebagai pembalap 
GP2 kebanggaan Indonesia, 
untuk ber laga di  s i rkui t 

Monza, Italia. “Pada akhirnya, 
dengan program ini kami 
mengharapkan masyarakat 
untuk terus menggunakan 
dan mencintai produk dalam 
negeri yang telah terbukti dan 
teruji memiliki kualitas tinggi,” 
kata Ali Mundakir.

Program Pertamax & 
Fastron Go to Europe di
l a n g   s u n g k a n  m u l a i  1 
Mei 2014 sampai 31 Juli 
2014.  Pengundian tahap 
III merupakan pengundian 
terakhir dari program Perta
max Fastron Go To Europe 
2014.•sAhRuL

Pertamina Dukung Penuh jelajah Sepeda 
Manado-Makassar

Jelajah sepeda ini diikuti 
50 peserta yang berasal dari 
sejumlah komunitas sepeda 
di berbagai kota Indonesia, 
antara lain Manado, Bitung, 
Tondano, Gorontalo, Ma
kassar, Jabodetabek, Ban
dung, Yogyakarta, Semarang, 
dan Padang. Termasuk dari 
Kuala Lumpur, Malaysia. 
Bahkan, 10 orang di antaranya 
adalah pemenang undian 
Kompas Minang Bike yang 
dilakukan awal Juni 2014 di 
Sumatera Barat.

Vice President Corporate 
Communication Ali Mundakir 
mengatakan, melalui kerja 
sama in i  p ihaknya juga 
ingin menunjukkan kepada 
masya raka t  I ndones ia , 
soal penyediaan BBM di 
daerah terpencil yang masih 
terkendala masalah teknis 
akibat infrastruktur yang tidak 
memadai. 

Kendati demikian, Al i 
me nambahkan, Pertamina 

sangat mendukung ide jelajah 
yang di lakukan Kompas 
guna mengenali keindahan 
alam dan keanekaragaman 
budaya di negeri sendiri. Ka
rena dalam perjalanan ber
sepeda mereka akan banyak 
menemukan wilayah kerja 
Pertamina disana. 

Wakil Pemimpin Redaksi 
Kompas, Budiman Tanurejo, 
menuturkan, kegiatan ini 
bertujuan sebagai ben tuk 
kebersamaan untuk mem

bangun komunitas sehingga 
dapat terintegrasi antara 
jurnalistik dengan Corporate 
Social Responsibility. “Dengan 
bersepeda kita bisa melihat 
Indonesia lebih dalam, melihat 
Indonesia senyatanyatanya,” 
ujarnya.

Dalam perjalanan tersebut, 
Bud iman  men je l askan , 
para peserta dan semua 
tim akan menginap dalam 
tenda, sebab disana tidak ada 
penginapan.•EGhA

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menegaskan 
dukungan Pertamina dalam Jelajah Sepeda ManadoMakassar juga dapat 
dijadikan sarana untuk menunjukkan upaya perusahaan ini mendistribusikan 
BBM hingga ke pelosok.
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Penyerahan Hadiah 
PFGTE di Medan
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Kartu Survey Hemat Konsumsi 
Solar Subsidi di Batam
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Lebih Baik Pembatasan BBM  Subsidi 
Diberlakukan di Seluruh SPBU

Seorang pengemudi truk bak terbuka  menunjukkan Kartu Survey Hemat Konsumsi Solar Subsidi saat melakukan pengisian 
Solar di sebuah SPBU di Batam. Kartu ini diperoleh  konsumen dengan mendaftarkan diri ke SPBU di kota tersebut atau 
Dinas Perhubungan Kota Batam.

TANGERANG  -  Sebagai 
upaya mendukung kebijakan 
pemerintah menerapkan 
pengurangan subsidi BBM,  
SPBU yang berlokasi di jalan 
tol tidak lagi menyediakan 
premium bersubsidi, mulai 6 
Agustus lalu.

Kepala SPBU CODO PT 
Marga Cipta Restarea, Taufik 
Hidayat, meminta kepada 
pemerintah untuk segera 
meninjau ulang kebijakan 
tersebut. “Kami dari SPBU 
sepenuhnya mendukung 
kebijakan dari pemerintah 
terutama Pertamina sebagai 
mi t ra kami.  Hanya dar i 

BATAM – Di suatu sore, 
sebuah truk bak terbuka 
perlahan berhenti, menepi 
di dekat dispenser pengisian 
solar bersubsidi, di SPBU 
14.294.739, sekitar Batam 
Center. Pengemudi mobil 
langsung mengeluarkan 
selembar kertas diserahkan 
kepada operator SPBU. Dua 
puluh liter solar bersubsidi 
mengalir dari selang peng
isian ke tangki, Selasa (12/8).

Petugas SPBU lainnya,  
menyobek lembaran kertas 
tersebut, yang bertuliskan 
tanggal 13. Selanjutnya, 
kertas ditulisi jumlah liter jatah 
solar yang dibeli, dibubuhi 
paraf dan cap. Tidak ada 
protes, tidak ada pertanyaan 
lain. Semua berjalan mulus 
begitu saja. “Kalau sebelum 
jam lima sore sudah habis, 
mereka memakluminya,”ujar 

Dadang Mai Asdinata si 
pemilik SPBU.

Ketika di Jakarta pem
batasan pembelian solar 
bersubsidi menimbulkan 
protes dan keberatan dari 
berbagai lapisan masyarakat, 
justru  di Batam hal tersebut 
tidak terjadi. Sudah lima bulan 
ini, Batam memberlakukan 
sistem pembatasan penjualan 
solar bersubsidi dengan me
nerapkan kartu survey. Dari 
34 SPBU, 32 diantaranya 
menjual solar bersubsidi. 

Kartu survey bisa diper
oleh konsumen yang ingin 
mendapatkan solar subsidi 
dengan mendaftarkan di 
32 SPBU tersebut atau ke 

Dinas Perhubungan Kota 
Batam. Untuk kendaraan 
pribadi solar dijatah maksimal 
30 liter per hari, sementara 
angkutan umum maksimal 50 
liter per hari. Jam penjualan 
dibatasi mulai jam 8 pagi 
hingga jam 5 sore. Di luar jam 
tersebut, seluruh SPBU yang 
ada di Batam tidak melayani 
penjualan solar bersubsidi.

Cara pembatasan yang 
dilakukan oleh Pertamina ini, 
didukung oleh peme rintah 
Kota Batam. “Ini se bagai 
upaya mencegah penya
lah gunaan solar subsidi 
oleh pi hak tertentu,” jelas 
Vice President Corporate 
Communication Pertamina 

Ali Mundakir. Menurutnya 
sejak di lakukan pembatasan 
de ngan sistem kartu survey, 
penghematan konsumsi so
lar bisa mencapai 119 kilo 
liter per hari atau setara Rp 
714 juta per hari. “Jika di se
tahunkan kurang lebih Rp260 
miliar,” tambahnya.

Bagi konsumen peng a
turan tersebut awalnya agak 
menyulitkan. Namun perlahan 
mereka bisa menyesuaikan. 
“Awalnya sulit menyesuaikan, 
tapi lamalama terbiasa. 
Kalau solar mau habis kerjaan 
diteruskan besok,” jelas kon
sumen yang bekerja di jasa 
logistik tersebut.•Dsu

kebi jakan baru in i  kami 
mohon untuk ditinjau kembali 
karena kami merasa ada 
kesenjangan. Artinya hanya 
SPBU di tol yang tidak boleh 
menjual premium bersubsidi. 
Sementara di luar masih bisa,” 
paparnya saat ditemui di 
kantornya, di jalan Tol Jakarta
Merak Km 13,5.

“Kami dari pihak pe
ngu saha t idak memper
masalahkan adanya pemba
tasan. Tapi, alangkah arif 
dan bijaksana bila semua 
SPBU diterapkan. Jadi tidak 
hanya di SPBU rest area saja,” 
ujarnya, Rabu (6/8). 

Karena, menurutnya, 
program pemerintah yang 
berbarengan dengan mudik 
lebaran ini diakui Taufik bisa 
berdampak pada kerugian. “Ini 
menyangkut nasib karyawan 
kami yang cukup banyak. 
Dengan adanya pengurangan 
jumlah penjualan, otomatis 
pendapatan menurun. Untuk 
itu, kami berharap situasi ini 
dicari jalan tengahnya serta 
diberikan solusinya,” harap 
dia. 

Memang tidak seperti 
biasanya, hari itu suasana 
SPBU terlihat sepi dan leng
gang.•EGhA

MEDAN - Tiga  warga kota Medan menerima 
hadiah undian Pertamax & Fastron Go To Europe 
(PFGTE) 2014 pada (13/8) di SPBU COCO Jl. Yos 
Sudarso Medan.

Penyerahan dilakukan oleh Pjs GM MOR I 
Nurhadiya kepada  2 pemenang hadiah emas 5 
gram dan 1 pemenang iphone 5.

Holland, salah satu karyawan swasta sangat 
senang menjadi salah satu pemenang undian, 
mengingat selama ini ia selalu menggunakan 
Pertamax untuk bahan bakar sepeda motornya. 
Begitu juga Firman ti dak menyangka pem be lian 
sebesar Rp 50 ribu untuk sepeda motor meng
antar kannya untuk mendapatkan hadiah 5 gram 
emas. Hal senada diungkapkan Thamrin Jati, 
karyawan swasta yang mendapatkan 1 iphone 5.

Pjs GM MOR I, Nurhadiya sangat apresiasi 
konsumen yang telah meng gu nakan produk Per
tamax dan Fastron.•MOR i
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Kepedulian Sosial RU IV 
di Bulan Suci Ramadhan
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GM RU III, Mahendrata Sudibja bersama Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian, 
meresmikan jalan Desa Sambirejo.

RU III Bangun jalan dan Poskesdes 
Desa Binaan, Sambirejo

Pertamina Dirikan Posyandu 
di Desa Dawuan Barat Cikampek
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ciLAcAP – Bertepatan dengan bulan suci 
Ramadhan 1435, RU IV menyerahkan bantuan 
berupa dana operasional masjid, sejumlah 
perlengkapan ibadah seperti sajadah gulung 
dan sejumlah buku agama, serta bantuan 
santunan untuk 10 orang jamaah Masjid 
Nurussalam Rawa Keong Kelurahan Lomanis 
yang berlokasi di sekitar pipa cross country, 
pada (4/7).

Bantuan tersebut diserahkan oleh GM 
RU IV Edy Prabowo dan diterima oleh Ketua 
Tamir Masjid H. Abdul Halim, disaksikan oleh 
General Affairs Manager RU IV Eko Hernanto 
beserta jamaah masjid lain yang hadir pada 
saat simbolisasi penyerahan bantuan tersebut. 

Penyerahan bantuan tersebut merupakan 
bagian dari kegiatan Safari Jumat RU IV 
sekaligus wujud pelaksanaan community 
relations di masyarakat. Sebelum penyerahan 
bantuan, tim manajemen RU IV bersamasama 
dengan jamaah melaksanakan ibadah shalat 
Jumat di masjid tersebut kemudian dilanjutkan 
dengan acara silaturahmi.

“Harapannya melalui pemberian bantuan 
ini akan dapat memperbaiki kondisi taraf hidup 
masjid dan masyarakat sekitar serta terjalin 
silaturahmi dan komunikasi yang baik antara 
perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian, 
akan berpengaruh positif terhadap RU IV 
karena masyarakat akan mendukung kegiatan 
operasional kilang RU IV sebagai salah satu 
obyek vital nasional,” ujar Edy Prabowo.

Hal itu tentunya disambut dengan positif 
oleh Tamir Masjid yang mewakili seluruh jamaah 
Masjid Nurussalam yang mengungkapkan 
apresiasinya terhadap RU IV. “Terima kasih 
kepada Pertamina atas kepeduliannya terhadap 
masjid kami. Kami harap bantuan yang 
diberikan dapat bermanfaat dan berkah bagi 
kemakmuran masjid sekaligus mendatangkan 
kebaikan bagi Pertamina itu sendiri,” ungkap 
Abdul Halim usai menerima bantuan.

General Affairs Manager RU IV Eko 
Hernanto menjelaskan, alasan pemilihan 
Masjid Nurussalam sebagai penerima bantuan 
karena memang sarana dan parasarana untuk 
kegiatan peribadatannya masih minim sehingga 
sangat memerlukan bantuan operasional untuk 
menunjang kegiatan keagamaan terutama 
selama bulan Ramadhan yang semakin intense 
kegiatannya.

Selain Safari Jumat, kegiatan lain yang 
diselenggarakan selama bulan Ramadhan 
di RU IV Cilacap antara lain tahrim antar 
instansi daerah Cilacap, Safari Ramadhan 
Direksi, pengajian rutin, dan berbagai kegiatan 
keagamaan lainnya.•Ru iv

ciKAMPEK – Penurunan 
angka kematian ibu dan 
bayi saat ini masih menjadi 
sa lah satu target  yang 
menjadi prioritas pemerintah 
Indonesia. Berbagai upaya 
telah dilakukan pemerintah, 
mu l a i  da r i  pembua tan 
peraturan penunjang, hingga 
p e l a k s a n a a n  b e r b a g a i 
program untuk mencapai 
target tersebut. 

Sejalan dengan upaya 
pemerintah, Pertamina melalui 
Program Corporate Social 
Responsibi l i ty (CSR)nya 
memberikan bantuan berupa 
pendirian Pos Pelayanan 
Terpadu (Posyandu) di Desa 
Dawuan Barat, Cikampek. 

“Program ini merupakan 
salah satu program CSR 
Pertamina Terminal BBM 
Cikampek di bidang kesehatan, 
yang memfokuskan pada 
upaya peningkatan kualitas 
kesehatan masayrakat , 
khususnya kesehatan ibu dan 
anak” ujar Untung Waskito, 
Operation Head Terminal 

BANyuAsiN – Dalam rangka 
mendukung pembangunan 
infrastruktur dan kesehatan 
masyarakat di Desa Bi
naan,  Desa Sambirejo, 
Ka bupaten Banyuas in, 
RU III mengucurkan da
na  senilai Rp 363 Juta 
untuk pembangunan ja
lan pedesaan dan reno
vasi Poskesdes. General 
Manager RU III Mahendrata 
Sudibja dan Bupati Ba nyu
asin Yan Anton Fer dian, 
secara langsung me res
mikan akses jalan peng hu
bung sepanjang 150 meter 
tersebut,  pada Senin (4/8).

Mahendrata mengung
kap kan,  program CSR Desa 
Binaan yang dilakukan me
rupakan bentuk kepedulian 
Pertamina terhadap masya
rakat sekitar. “Desa binaan 
merupakan program CSR 
Pertamina untuk mem ba
ngun masyarakat di sekitar 
wilayah operasi atau Ring I 

agar lebih maju, mandiri, dan 
berkembang. Pembangunan 
akses jalan bertujuan agar 
masyarakat memiliki akses 
jalan yang baik untuk me nuju 
perkebunan tempat mereka 
bekerja,” ujar Mahendrata.

Pembangunan akses 
jalan dilakukan dengan sistem 
cor semen serta pembuatan 
jembatan untuk gorong
gorong. Sedangkan renovasi 
Poskesdes ditujukan untuk 
meningkatkan infrastruktur 
dan fasi l itas Poskesdes 
agar masyarakat lebih nya
man dalam berobat atau
pun melakukan pemerik
saan kesehatan sehingga 
diharapkan dapat terwujud
nya masyarakat yang lebih 
sehat. 

“Dengan adanya renovasi 
Poskedes, kami berharap 
kebutuhan masyarakat 
De sa Sambirejo dan se
kitar terhadap pelayanan 
kesehatan lebih terpenuhi 

sehingga masyarakat juga 
dapat lebih siaga terhadap 
permasalahan kesehatan di 
wilayah desanya,” tambah 
Mahendrata.

Sementara itu, Bupati Ba
nyuasin, Yan Anton Ferdian, 
seusai acara peresmian 
me nutu rkan  ia  sangat 
meng apreasiasi bantuan 
pembangunan jalan dan 
re novasi Poskesdes yang 
di berikan oleh RU III melalui 

program CSR Desa Binaan 
di Desa Sambirejo. 

“Selama ini, masyarakat 
Banyuasin telah banyak 
menerima bantuan ataupun 
program CSR dari RU III.
Bantuan pembangunan 
jalan yang dilakukan Desa 
Sambirejo ini tentunya sangat 
memberikan manfaat yang 
besar bagi masyarakat desa 
dan warga Banyuasin pada 
umumnya,” ujar Anton.•Ru iii

BBM C ikampek  da l am 
simbolis penyerahan Bantuan 
di Cikampek (5/8).

M e n u r u t  U n t u n g , 
bantuan pendirian Posyandu 
in i  d iber ikan Pertamina 
setelah melalui  tahapan 
pemetaan sosial yang sudah 
dilakukan, untuk mengetahui 
permasalahan sosial yang 
dihadapi masyarakat serta 
menggali potensi yang bisa 
dikembangkan dari Desa 
Dawuan Barat.

Dalam pemberian bantuan 
ini, Pertamina bekerjasama 
dengan komite masyarakat 
Desa Dawuan Barat yang 
terdiri dari berbagai elemen 
masyarakat. “Peran serta 
akt i f  masyarakat da lam 
perencanaan, pelaksanaan 
dan pengawasan program 
sangatlah penting, karena 
sehar i har i  masyarakat 
yang akan menikmati dan 
menggunakan  f as i l i t a s 
tersebut, sehingga kami 
harapkan nantinya masyarakat 
akan ikut bertanggung jawab 

terhadap keberlangsungan 
Posyandu tersebut”, lanjut 
Untung.

“ S e l a i n  p r o g r a m 
kesehatan, nantinya akan 
ada beberapa program 
lain yang dapat dilakukan 
d i  Posyandu  te rsebu t , 
sepe r t i  pembe rdayaan 
Karang Taruna, usaha mikro 
masyarakat dan berbagai 
kegiatan lainnya. Karena 
kita merancang Posyandu 
sebagai basis pelaksanaan 
kegiatan kemasyarakatan, 
seper t i  te r tuang da lam 

Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Pedoman 
Pengintegrasian Layanan 
Sosial Dasar di Posyandu” 
tutup Untung.

Selain bantuan di bidang 
k e s e h a t a n ,  P e r t a m i n a 
Terminal BBM Cikampek juga 
sudah melakukan program 
pemberdayaan lain kepada 
masyarakat di Desa Dawuan 
Barat diantaranya budidaya 
ikan patin dan penggemukan 
sapi, tutup Untung.•MOR iii
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Nusantara Regas 
Berbagi Paket Sembako 
di Pulau Untung jawa

PEP Papua Field Peduli Panti Asuhan
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PuLAu uNTuNG JAwA -  Anak 
perusahaan Pertamina, Nusantara Regas 
berbagi kebahagiaan di bulan Ramadhan 
dengan mengadakan bakti sosial. Dalam 
acara tersebut,  Direktur Utama Tammy 
Meidharma memberikan paket sembako 
kepada 400 kepala keluarga di Pulau 
Untung Jawa, pada (18/7). Paket sembako 
tersebut, antara lain beras, gula, minyak 
dan mentega.

Bantuan diserahkan kepada perwakilan 
kepala keluarga. Turut menyaksikan pe
nyerahan  bantuan tersebut Sekretaris 
Ka bupaten Yusup Rianto dan diikuti oleh 
Camat dan lurah.

“Ini merupakan wujud rasa syukur kami, 
berbagi kebahagiaan di bulan Ramadhan 
dengan masyarakat di Pulau Untung Ja wa 
dan Kecamatan Penjaringan. Kami ber
harap, masyarakat mendoakan dan terus 
mendukung kegiatan perusahaan sehingga 
berjalan dengan lancar,” ujar Tammy. 

Pada Ramadhan kali ini,  Nusantara Re
gas memberikan 300 paket sembako untuk 
Kepala Keluarga di Pulau Untung Jawa dan 
100 untuk Kepala Keluarga Kecamatan 
Pen jaringan. 

Salah satu perwakilan yang menerima 
bantuan tersebut, Nasan (44) sangat ber
syukur dengan bantuan tersebut. “Ini bisa 
mengurangi beban saya,” ungkapnya. 
Ta hun kemarin, ibu 4 anak ini mengaku 
juga mendapatkan bantuan dari Nusantara 
Regas. Nasan merupakan salah satu 
warga Pulau Untung Jawa, saat ini suami 
Nasan sudah tidak pensiun jadi nelayan 
dikarenakan pengaruh usia. Pada Sabtu 
dan Minggu,  Nasan menjual minuman 
dan gadogado, serta ber sama dengan 
suaminya menyediakan penyewaan ban 
renang. 

Tammy menjelaskan, tahun la lu 
Nusantara Regas me nyumbangkan 
tenda yang diharap kan untuk menambah 
penghasilan warga serta bantuan untuk 
pembangunan madrasah di Pulau Untung 
Jawa.• wNR

KLAMONO-PT Pertamina 
EP Asset 5 Papua Field (PEP 
Papua Field) melakukan 
syukuran dan membagikan 
bingkisan kepada pant i 
asuhan di ring satu wilayah 
operasi perusahaan pada 
Sabtu (19/7) .  Syukuran 
dilaksanakan dalam rangka 
tercapainya target produksi 
minyak PEP Papua Field dari 
target yang ditetapkan oleh 
pemerintah. 

Data produksi minyak PEP 
Papua Field pada Juni 2014 
menunjukkan angka 1183 
barrel oil per day (BOPD), 
melampaui angka 1026 BOPD 
yang ditetapkan pemerintah. 
Syukuran dilakukan dengan 
menyembelih satu ekor sapi 
dan membagikan daging 
sapi, sembako, dan uang 
santunan kepada 3 panti 
asuhan. Ketiga panti asuhan 
tersebut antara lain panti 
asuhan Ummul Quro, panti 

asuhan Sinar Kasih, dan panti 
asuhan PutraPutri Muslim 
Papua.

Production Operation 
Assistant Manager PEP 
Papua Field, Sukma Sakti, 
m e n y a m p a i k a n  b a h w a 
tercapainya produksi minyak 
PEP Papua Field melebihi 
target yang ditetapkan tidak 
terlepas dari upaya yang 
dilakukan oleh pekerja dan 
mitra kerja Pertamina EP. 

Perwakilan PEP Papua 
Field, Saiful Irianto, ketika 
membag ikan  b ingk isan 
kepada 3 pant i  asuhan 
menyampaikan permohonan 
dukungan dari masyarakat 
terhadap kegiatan eksplorasi 
dan produksi migas. “Mohon 
doa  dan  dukungannya 
agar kegiatan eksplorasi 
dan  p roduks i  be r j a l an 
lancar dan tidak dipalang. 
Kegiatan mencari minyak 
ini berpengaruh terhadap 

besarnya penerimaan negara 
dan besarnya penerimaan 
pemerintah daerah, baik 
daerah penghasi l  migas 
maupun daerah  bukan 
penghasil migas, melalui 
mekanisme dana bagi hasil 
migas atau DBH migas. 
Apabila produksi meningkat, 
DBH migas meningkat, dan 
program pembangunan 
masyarakat juga meningkat”, 
ungkapnya sembari menutup 
sambutan.

Perwakilan panti asuh an 
PutraPutri Papua Muslim 
mengungkapkan kegem
biraannya ketika menyambut 
bantuan yang disampaikan 
oleh Pertamina EP. “Kami 
di sini ber60 dan tidak ada 
donator tetap. Tapi kami 
bisa beraktivitas seharihari, 
menyekolahkan anakanak, 
dan bahkan sudah mencetak 
2 sarjana. Itu semua Allah 
yang mengatur,”  ujarnya.•ANDi 

NJO

Pelatihan Pengembangan Padi Bawor 9 
untuk Kelompok Tani Cilacap
ciLAcAP – Sebagai wu
jud kepedulian Refinery Unit 
IV Cilacap terhadap ma
syarakat l ingkungannya, 
melalui program Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
Pertamina terus berupaya 
mem berdayakan masyarakat, 
sa l ah  sa tunya  dengan 
mem berikan pembekalan 
“Pelatihan Pengembangan 
Padi Bawor 9”. 

Pelatihan yang terseleng
gara atas kerja sama RU IV 
dengan Badan Pelaksana 
Penyuluhan dan Ketahanan 
Pangan (BP2KP) dan Uni
versitas Jenderal Soedirman 
Purwokerto ini diikuti oleh 
100 peserta dari “Kelompok 
Tani Guyup Rukun Patra” 
yang terdiri dari 7 kelompok 
tani yakni Kelompok Tani 
Sri Rejeki, Sido Mulyo, Sido 
Unggul,  Sido Mukt i ,  Sr i 
Wijaya, Sido Makmur, Sido 
Dadi yang bertempat di Desa 
Karangkandri Kecamatan 
Kesugihan Cilacap. 

Untuk memulai pelatihan, 
diadakan seremonial pembu
kaan yang berlangsung di 
Gedung PWP Pertamina 

RU IV Cilacap pada tanggal 
(5/6). Acara tersebut dihadiri 
oleh General Affairs Manager 
Pertamina RU IV Bambang 
Aktrianto, Praktisi ahli dari 
Universitas Jendral Soedirman 
Purwoerto, Camat ekskotip 
Cilacap, Kepala BP2KP Ir. 
Susilan, dan sejumlah instansi 
pemerintah lainnya. 

Pada saat membuka 
pelatihan, Pjs. General Affairs 
Manager Refinery Unit IV 
Cilacap Bambang Akrianto 
menyampaikan, pelatihan 
padi bawor 9 dibagi menjadi 
2 tahap. Tahap pertama 
adalah pembekalan materi 
kepada peserta pelatihan 
tentang pengembangan padi 
Bawor 9 yang berlangsung 
selama satu hari. Kemudian 
dilanjutkan dengan tahapan 
praktek langsung penanaman 
padi di area seluas 50 ha. 

Menurut Bambang, pe la
tihan ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan skill anggota 
kelompok tani sehingga bisa 
meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan dalam menerima 
hal yang baru dalam bercocok 
tanam. 

Hal senada juga disampai
kan oleh Kepala BP2KP Ir. 
Susilan.  “Program padi Bawor 
9 ini sejalan dengan program 
Pemerintah Kabupaten untuk 
meningkatkan surplus bidang 
pertanian sehingga dapat 
meningkatkan produksi padi 
Kabupaten Ci lacap dan 
diharapkan bisa mensupply 
daerah lain. Disamping itu, 
pelatihan ini juga dilakukan 
untuk  menumbuhkan keman
dirian warga masyarakat,” 
ujarnya.

Ir. Suprayogi, praktisi 
ahli dari Universitas Jendral 
S o e d i r m a n  s e k a l i g u s 
pembicara dan penemu padi 
Bawor 9, mengungkapkan 

padi ini merupakan varietas 
baru yang dipelopori oleh 
Ka bupaten Cilacap. Hasil 
panennya cukup baik dan 
kualitas berasnya pulen dan 
wangi. Terlebih lagi, beras 
jenis ini belum dijual di pasaran 
karena masih merupakan 
galur padi baru yang dihasilkan 
oleh Universitas Jenderal 
Soedirman Purwokerto. 

Adapun bantuan yang 
diberikan untuk kebu tuhan 
pengembangan padi Bawor 
9 ini terdiri dari benih, pupuk, 
traktor, alat penyiang padi, 
alat perontok padi, alat press/ 
packing, dana   pelatihan dan 
penyuluhan dengan total dana 
sebesar Rp 200 juta.• Ru iv
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Judul Buku : Successful Personality
Penulis  : Agung webe
Penerbit : Pohon cahaya

Ketika kita bicara tentang mimpi, tentu saja itu 
adalah halhal yang di luar logika. Kalau sesuatu itu 
dikatagorikan masuk akal, maka hal tersebut tidak 
dinamakan mimpi. Kita mengenal istilah ‘gantungkanlah 
mimpimu setinggi langit’. Artinya, kalau masih dapat 
membuat sebuah mimpi yang sangat tinggi, segera 
mimpilah!

Apa kaitan antara mimpi dan pribadi sukses? Ketika 
kita membuat mimpi, saat itu pikiran bawah sadar 
kita merekam tentang tujuan besar Anda. Rekaman 
tujuan besar tersebut dapat mengakibatkan sebuah 
rangsangan untuk bergerak maju lebih cepat ke depan. 
Saat Anda membuat mimpi yang bisa Anda gantungkan 
tinggi diatas langit, maka seluruh pikiran Anda akan 
focus (mengarah) kepada mimpi Anda.

Orangorang yang penuh dengan motivasi dan 
semangat adalah orangorang yang penuh dengan 
impian besar, karena ia tahu mimpi yang dibuatnya 
dapat merangsang kemajuan dirinya. Kebalikannya, 
kalau kita perhatikan orang yang pesimis dan demotivasi 
adalah orangorang yang tidak punya impian dalam 
hidupnya. Buku ini terdiri dari beberapa artikel yang 
sangat memotivasi anda, salah satu contohnya adalah 
artikel tentang I Like My Job And I Love My Career, 
di artikel ini menjelaskan tentang pengertian Job dan 
carrer. Di artikel ini dikatakan bahwa, para karyawan 
tidak harus meninggalkan pekerjaan apabila ia harus 
mengembangkan diri lebih lanjut. Pekerjaan tetap 
dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan 
komitmen, kemudian passion yang dipunyai dapat 
disalurkan melalui career yang dibangun.

Di dalam buku ini Anda dapat menemukan beragam 
inspirasi untuk langkah sukses Anda. Karena buku ini 
adalah kumpulan tulisan pemberdayaan diri, maka 
setiap judul dapat dibaca terpisah ataupun tidak 
berurutan. Buku ini merupakan kumpulankumpulan 
artikel pemberdayaan diri yang dikumpulkan sehingga 
menjadi sebuah buku. Didalam buku ini juga anda dapat 
menemukan beragam inspirasi untuk langkah sukses 
anda. Buku ini tidak mengulas beragam metode, namun 
dalam setiap artikel, dapat anda jadikan inspirasi untuk 
pemberdayaan diri.

Semoga bdengan membaca buku ini, dapat 
menambah inspirasi pemberdayaan diri untuk 
langkah pemberdayaan bagi pribadipribadi yang 
sudah berkomitmen untuk maju. Semoga dengan 
mengeskploraso buku ini, menyelami tiap judul 
yang ada, dan mengambil mutiaramutiara hikmah 
yang merupakan bahan bakar bagi perberdayaan 
diri untuk kemajuan dalam bidang kehidupan dan 
pekerjaan.•PERPusTAKAAN
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Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QMKorporat@pertamina.com

oleh  Shynta Dewi dan Desy Puspitasari  Tim Quality System and Knowledge Management, General Affairs Directorate

9

oleh  Adriwal  Quality Management, General Affairs Directorate

KOMET : Pencapaian KPI Anda 
Bukti Konsistensi Anda 

Kolaborasi CIP : Total Involvement 
untuk Menyatukan Peran

Perkembangan kegiatan Continous Improvement Program (CIP) terdapat 
satu hal yang luput dari perhatian, yaitu bagaimana budaya perbaikan 
berkelanjutan dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam 
Perusahaan. Bukan hanya unsur Pekerja yang menjadi perhatian, tetapi 
komponen lainnya yang ikut menjadi penunjang dalam proses tersebut. 

Di dalam proses operasional Perusahan, selain Pekerja terdapat unsur 
lain yang terlibat dan sistem yang secara strategis berpengaruh, diantaranya 
adalah: Pekerja mitra, Perusahaan mitra kerja, dan Instansi Pemerintah. 
Disamping itu yang mempengaruhi keterlibatan pihak lain adalah sistem 
pengelolaan mitra kerja dan kondisi organiasasi unit kerja.

Perkembangan kegiatan CIP di Perusahan 5 tahun terakhir terdapat hal
hal menarik yang perlu diintegrasikan ke dalam program yang berkelanjutan, 
yaitu program yang dapat mendorong seluruh pihak yang berkepentingan 
atau stakeholder berpartisipasi dan terlibat langsung dalam kegiatan CIP 
Perusahaan.

Dari hasil kegiatan CIP yang telah 
dilakukan selama ini ada beberapa 
contoh atau kondisi kegiatan CIP 
yang melibatkan secara langsung 
para pihak terkait proses atau 
kebutuhan dalam penyelesaian 
kegiatan. Di antaranya seperti:
• Melibatkan pekerja mitra yaitu, 

pelaksanaan kegiatan CIP di unit 
kerja kecil yang jumlah tenaga 
kerjanya terbatas seperti depot, 
terminal, Fungsi Maintenance atau 
fungsi tertentu lainnya.

• Melibatkan institusi  terkait dengan proses pekerjaan di Unit-Unit kerja 
seperti; pihak Pelabuhan, pihak Migas, Pajak / Keuangan, tenaga kerja  
dan lainnya.

• Melibatkan pihak perusahan mitra dalam melakukan kegiatan karena 
persyaratan kontrak khususnya jangka panjang.

• Melibatkan pihak lain karena dalam pelaksanaannya memerlukan kerjasama 
terkait teknologi, peralatan, sumber daya lain dan alternatif lainnya.

Berdasarkan beberapa kondisi di atas pada Quality Management Forum 
(QMF) 2013 telah disepakati bahwa program kolaborasi CIP yang dimulai 
dengan menetapkan bahwa setiap kegiatan CIP yang ada di seluruh unit 
kerja diupayakan untuk melibatkan seluruh pekerja mitra terkait. Hal ini akan 
mendorong aktualisasi total involvement di seluruh komponen Organisasi. 
Sementara itu beberapa ketentuan yang menunjang keberhasilan program 
di antaranya pencantuman dalam persyaratan kontrak rutin mitra kerja, 
melakukan sosialisasi dan informasi ke seluruh Perusahaan mitra, dan 
melakukan pelatihan praktis kegiatan CIP

Dari hasil monitoring pelaksanaan audit kegiatan dan pendaftaran tema 
CIP sampai triwulan II (kedua) ini terlihat bahwa jumlah keterlibatan mitra 
secara overall 192 orang atau 1,56% dari jumlah pekerja belum cukup 
signifikan. Akan tetapi, secara umum sudah cukup baik khususnya di 
Direktorat Pemasaran dan Niaga. Kita tunggu perkembangan dari Direktorat 
lainnya.

Dengan telah ditetapkannya program kolaborasi CIP ini, mari bersama
sama kita dorong keterlibatan dan peran seluruh stakeholder atau pihak 
terkait dalam kegiatan CIP di seluruh lingkungan Perusahaan. 

 
Jangan ragu…Tunggu apa lagi  ……. 
Planning,…..Doing…..checking ……and  Action!

Salam Mutu!
Keep Innovating! Keep Improving!

Baru saja pada pertengahan tahun ini, KOMET Pertamina meraih The First Winner dalam 2014 
Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Award. Sebuah pencapaian yang luar 
biasa dimana Pertamina mendapatkan pengakuan sebagai Perusahaan terbaik dalam pengelolaan 
pengetahuan. Namun, hal ini bertolak belakang dengan pencapaian KPI Shared OOM Knowledge 
Sharing and Innovation, khususnya pencapaian Knowledge Sharing yang masih tertatihtatih untuk 
dapat memenuhi target TW III. 

Data realisasi per 7 Agustus 2014

Hanya dua fungsi yang mendapatkan status hijau, yaitu Audit Executive dan Coordinator 
Petrochemical. Bagaimana dengan Direktorat lainnya ??? Apakah target yang ditetapkan terlalu tinggi? 
Atau kah KOMETers mulai “kehabisan” knowledge untuk dishare? Apakah KOMETers kesulitan dalam 
menuangkan aset pengetahuan? Apakah benar KOMETers tidak memiliki waktu untuk menulis? 

Ayo segera kejar ketinggalan ini!!! Masih ada kesempatan untuk menghijaukan grafik di atas. 
Para Person in Charge (PIC) KOMET dapat melakukan terobosan – terobosan berikut:
1. Melakukan identifikasi usulan aset pengetahuan dan pemilik aset pengetahuan yang ada di 

Fungsi;
2. Memberikan panduan penulisan aset pengetahuan sesuai format aset pengetahuan KOMET 

yang berlaku;
3. Mengadakan “KOMET Day” sebagai event untuk menggerakan seluruh KOMETers dalam 

workshop untuk menulis dan upload aset pengetahuan yang dimiliki;
4. Memberikan apresiasi kepada KOMETer yang memiliki kontribusi tertinggi dalam kegiatan KOMET.

Pic KOMET setiap Fungsi

Terobosan di atas diharapkan dapat memacu antusiasme KOMETers untuk aktif dalam 
menuangkan aset pengetahuan. PIC KOMET dapat menghubungi Tim KOMET untuk mendukung 
pencapaian targetnya. Tim KOMET menyediakan berbagai fasilitas untuk membantu KOMETers 
dalam kegiatan berbagi pengetahuan. Salah satunya yaitu program K.O.L.I.N.G alias KOMET Keliling 
yang siap menfasilitasi permintaan sosialisasi bagi fungsi yang membutuhkan pembahasan lebih 
lanjut mengenai kegiatan KOMET. Selain itu KOMET telah menyediakan fasilitas komunikasi melalui 
service desk KOMET (ext. 6666 5) dan melalui email di KOMET@pertamina.com. 

Mari tetap dukung budaya berbagi pengetahuan di Pertamina dengan terus terlibat aktif dalam 
berbagai aktivitas KOMET.

The more you share, The more you get!!! Let’s share knowledge!!!
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Bakti Sosial PWP Direktorat Hulu
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TIPS

MEMBANGUN SUASANA 
HANGAT DI KANTOR
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JAKARTA -  Ketua Persatuan Wanita Patra (PWP) Dit Hulu 
Dwi M Husen berbagi kasih di bulan Ramadhan, kepada 
anakanak di Yayasan Sosial Bimta Sahabat. Cilincing 
Jakarta Utara. 

Pada kesempatan tersebut PWP Dit Hulu memberikan 
bantuan berupa bahan bangunan senilai 25 juta rupiah, yang 
diterima langsung oleh Ketua yayasan Bimta Sahabat, Yuli 
Astuti. Yayasan yang berdiri sejak tahun 2010 ini, menolong 
anakanak pemulung dengan memberikan edukasi bim
bingan belajar dan sebagai TPA (Tempat Penampungan 
Anak).

Bakti sosial dilanjutkan ke Yayasan Murni Jaya, yang 
merupakan panti asuhan yatim piatu dan anak terlantar di 
JL Kramat. Semper Barat, Jakarta Utara. Dwi M Husein 

memberikan bantuan secara simbolis kepada Soetripno 
Wijaya sebagai Ketua Yayasan Murni Jaya.• wNR

ciLAcAP – Dalam rangka memperingati Hari Koperasi 
Indonesia ke67 dan HUT Koperasi Wanita Patra (KWP) 
RU IV Cilacap ke30, pada Jumat (18/7) KWP menggelar 
perayaan di Gedung Persatuan Wanita Patra (PWP). Sebagai 
bentuk penghargaan KWP terhadap para anggota dan 
pekerjanya, KWP memberikan beasiswa prestasi kepada 
15 anak anggota KWP dan penghargaan kepada para 
pekerja atas dedikasi mereka terhadap KWP dimana prosesi 
seremonial penyerahannya dilaksanakan dalam acara ini.

Ketua KWP Nurul Sigid berharap kepada seluruh 
anggota KWP untuk terus mendukung dan menguatkan 
KWP dengan tujuan meningkatkan Gerakan Koperasi 
Indonesia sehingga Koperasi Indonesia akan lebih siap 
dalam menghadapi persaingan global. 

“Dalam perkembangannya, untuk mewujudkan tujuan 
tersebut, kami berharap dapat terjalin hubungan yang lebih 
baik antara Koperasi Wanita Patra dan Persatuan Wanita 
Patra.” ujar Nurul.

Pada kesempatan ini, sebagai bentuk syukur, KWP 
memberikan Beasiswa Berprestasi kepada 15 Anak 
Anggota KWP pada tiga jenjang. Pada jenjang SD, diberikan 
bantuan kepada 5 siswa masingmasing sebesar Rp 1,2 
juta. Bantuan untuk jenjang SMP juga diberikan kepada 
5 siswa dengan nilai bantuan masingmasing Rp 1,5 juta. 
Se mentara untuk jenjang SMA diberikan bantuan masing
masing sebesar Rp 1,8 juta kepada 5 siswa.

Selain Beasiswa Prestasi, Koperasi Wanita Patra juga 
memberikan souvenir kepada anggota KWP yang telah 20 
tahun bergabung serta penghargaan kepada 2 karyawan 
dengan kualifikasi masa kerja sama dengan atau lebih dari 
10 tahun.

Penyerahan souvenir dilakukan secara simbolis kepada 
beberapa anggota yaitu Masruri dari Laborat,  Yuliati Solidin 
dari HR Area, dan Budi Hadi Fadhilah dari Paraxyline. 
Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan karyawan 
diberikan kepada Marfungi yang telah mencapai masa kerja 
15 tahun dan Syarifah Ainie yang telah mencapai masa 
kerja 10 tahun. 

Acara diakhiri dengan rapat koordinator yang dipimpin 
Ketua Koperasi Wanita Patra Ibu Nurul Sigid.• Ru iv

BALiKPAPAN - Sebagai 
b a g i a n  d a r i  u p a y a 
menghadapi per saingan 
bisnis, Pertamina terus 
b e r u p a y a  m e l a k u k a n 
transformasi hingga ke 
level unit. Usaha tersebut 
akan berjalan efektif jika 
didukung dengan budaya 
transformasi yang melekat 
di lingkungan RU V. Dengan 
tujuan tersebut, digelarlah 
Roll Out OPI Change Agent 
Refinery Unit V pada 17
19 Juni yang lalu di bawah 
fungsi OPI RU V.  

Acara dibuka  oleh General 
Manager Refinery Unit V 
Achmad Fathoni Machmud. 
Dalam sambutannya, ia 

RU V Balikpapan Gagas Kaderisasi OPI Change Agents
me   ma parkan pentingnya 
peranan OPI Change Agents 
perpanjangan tangan dari 
perusahaan dalam menjaga 
keberlanjutan pilar bisnis 
dan fundamental Pertamina. 
Selain Achmad Fathoni, 
turut hadir Manajer HR Eddy 
Sofyan dan PJS Manajer 
General Affa irs Agus Y 
Parlan.  

S e b a g a i  u p a y a 
k a d e r i s a s i ,  d i u n d a n g 
sebanyak 25 Change Agent 
yang berasal dari fungsi 
RPO, ME, Procure ment, HR, 
EngDev, GA, IT, Produksi, 
Rel iabi l i ty, TA, Finance, 
MPS,  Lega l  dan HSE. 
Dalam kegiatan classroom 

yang dilaksanakan selama 
2 hari tersebut diajar kan 
materi pembekalanpem
bekalan seperti Safety, Visual 
Management, Feedback dan 
RCPS. Secara interaktif, 
materi tidak hanya diberikan 
dengan metode whiteboard 

dan presentasi melainkan 
melibatkan simulasi dan 
prak tik dari para peserta. 
Acara OPI Roll Out ditutup 
dengan kegiatan Team 
Building pada 19 Juni.• 
KEishKARA hP
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Sebagian orang berpikir bahwa kantor 
merupakan tempat yang paling membuat 
kita stres dengan banyaknya pekerjaan yang 
menumpuk. Padahal stres karena pekerjaan itu 
bisa menghambat performance dan karier kita. 
Jangan heran kalau banyak karyawan yang 
mengundurkan diri karena ingin mencari suasana 
yang nyaman dan bebas dari stres.

Sebenarnya apapun yang Anda kerjakan akan 
berhasil maksimal jika Anda menjalankannya 
dengan senang hati tanpa adanya keluhan. Begitu 
pun dengan pekerjaan di kantor, bisa terasa lebih 
ringan ketika mood sedang baik. 

Berikut tips membangun suasana hangat di 
kantor:

Jauhkan Diri dari Pikiran Negatif. Syukurilah 
apa yang diberikan Tuhan kepada Anda dan selalu 
berfikiran positif bahwa mencari pekerjan di zaman 
sekarang tidakah mudah. Anda adalah salah satu 
orang yang beruntung karena telah mendapatkan 
pekerjaan. Coba Anda lihat, di luar sana masih 
banyak pengangguran /pencari kerja yang sedang 
berjuang untuk mendapatkan kerja. Ketika Anda 
mampu berpikir positif maka semuanya akan 
terlihat lebih tenang dan menyenangkan.

Menantang Diri. Tantang diri Anda sendiri 
untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Jangan 
merasa takut dan gelisah karena pekerjaan yang 
rumit. Buatlah pekerjaan Anda sesuatu hal yang 
dapat memotivasi Anda untuk lebih produktif.

networking. Bertemu dengan orangorang 
baru akan membuat sesuatu yang berbeda dari 
rutinitas, penyegaran dan menambah kolega atau 
rekanrekan kerja sehingga akan memperluas 
networking Anda, yang ujungujungnya akan 
berguna untuk karier Anda kedepannya.

Menghabiskan waktu Akhir Pekan dengan 
Rekan Kerja. Rekan kerja bukan hanya menjadi 
partner dalam bekerja tapi bisa juga menjadi 
teman bergaul yang menyenangkan. Misalnya 
menghabiskan waktu makan makan bersama atau 
membawakan makanan untuk mereka di kantor, 
pastinya suasana akan lebih menyenangkan dan 
adanya kehangatan antar rekan kerja.•sumber : www.

jobsdb.com
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Pengundian Pemenang PFGTE bagi Pekerja Pertamina
JAKARTA – Pengundian pemenang Pertamax and Fastron Go to Europe  (PFGTE) untuk para pengguna setia produk 
Pertamina dilaksanakan di gedung Perwira 6, Kantor Pusat Pertamina, pada Kamis (7/8). Berbeda dengan pengundian 
sebelumnya yang melibatkan masyarakat umum, gelaran kali ini khusus diperuntukkan bagi pekerja Pertamina yang telah 
mendaftar dan mengikuti proses pengundian. Dua pemenang beruntung yang berangkat ke Eropa yakni, Jimmy Lambey, 
Reporting Coordinator dan Henny Widaryanto, NewRenewable Energy & Power Comm. Manager. Sementara hadiah hiburan 
lainnya berupa Samsung Galaxy Ace untuk 3 pemenang dan voucher BBK senilai 250 ribu rupiah bagi 9 orang. Pengundian 
ini dilakukan langsung oleh Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo, Brand Manager Agus Mashud, dan Manager 
Internal  Communication, Agus Budiono.•EGhA
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Lewat Pertamax, Pertamina Dukung jelajah Nusantara Yudi Herbie                                                                                                                                           
                                                                                                                 
BEKAsi – Bertempat di kawasan Summarecon Bekasi, Jawa Barat, sejumlah komunitas Volkswagen Bekasi menyambut 
keberhasilan Yudi Herbie melintasi 32 provinsi dan 3 negara tetangga. Tergabung sebagai anggota komunitas 
Volkswagen Bekasi, Yudi menggunakan VW Beetle warna putih keluaran tahun 1961. Perjalanan lintas nusantara itu, 
menghabiskan sekitar 2.500 liter bahan bakar yang didukung oleh PT Pertamina (Persero). Unit penjelajah tersebut 
menggunakan bahan bakar Pertamax dengan oktan 92 sebagai bahan performa kemampuan mesin. Sejumlah VW 
klasik hasil modifikasi tampak berderet menghiasi pelataran parkiran. Suasana pun bertambah meriah dengan pentas 
musik, pada Minggu (10/8) siang.• EGhA
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Pelepasan Manager Eng. Dev RU V Syaiful Rochman
BALiKPAPAN -  Bertempat di Ruang Solar Refinery Unit V Balikpapan diadakan pelepasan jabatan Manager Eng-Dev RU 
V Syaiful Rochman yang akan melanjutkan tugasnya sebagai Manager Strategic Planning Direktorat Pengolahan. Turut hadir 
dalam acara tersebut GM RU V Balikpapan Achmad Fathoni Mahmud, Senior Manager Operation Manufacturing Eman 
Salman Arief dan Manager HR  Eddy Sofyan.  memberikan inspirasinya. Di akhir acara, dilakukan pemberian selamat oleh 
seluruh jajaran manajemen dan Section Head yang hadir. “Terimakasih Bapak Syaiful, semoga masa bakti di Balikpapan 
dapat menjadi bekal untuk melanjutkan tugas ke Jakarta,” ujar Achmad Fathoni menutup prosesi hari tersebut.• Keishkara hP
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Pekerja dan Mitra Kerja MOR IV Ikuti Donor Darah
sEMARANG – Sebagai wujud kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat, Pertamina Marketing Operation Reg 
IV bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Semarang menggelar kegiatan donor darah di lingkungan 
Kantor Unit Marketing Operation Region IV Semarang pada 25 Juni 2014. Kegiatan yang dilakukan di ruang serbaguna 
lantai 3 ini diikuti oleh para Pekerja dan keluarga serta mitra kerja Marketing Operation Region IV.   Penyelenggaraan 
donor darah tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 30 kantong darah untuk disalurkan kepada masyarakat yang 
membutuhkan. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bukti kepedulian sosial pekerja Pertamina terhadap masyarakat. 
PIM Cabang Semarang bahkan telah memberi piagam penghargaan kepada Pertamina MOR IV atas rutinnya dilakukan 
kegiatan donor darah tersebut.•MOR iv

Pekerja RFCC Cilacap OjT ke RU VI Balongan
BALONGAN – Sekitar 18 pekerja dari RFCC Cilacap melakukan OJT di RU VI Balongan selama dua minggu sejak 23 
Juni  4 Juli 2014. Seluruhnya merupakan rombongan dari tim Start Up RFCC Batch 5 Cilacap yang dikirim dengan tujuan 
memahami dan mempelajari secara langsung unit sejenis seperti  RCC di RU VI Balongan. Hal ini dilakukan terkait proyek 
RFCC Cilacap akan  start up pada  awal tahun 2015. SMOM RU VI, Safii Triyono Yunianto menyambut dan mempersilakan 
rombongan RFCC Cilacap untuk melakukan simulasi dengan  peralatan OTS sehingga problem atau kesalahan yang 
dihadapi saat simulasi tersebut bisa diketahui penyebabnya.•RiKi hAMDANi
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Berhasil Capai Target
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PEPC Ajak Masyarakat 
Melek Informasi

MuARA ENiM - PT. Perta
mina Hulu Energi (PHE) 
Metana Sumatera 7 dengan 
motto “One Team, One Dream, 
One Win !!!” dan strategi 
“Focus & Efficiency”, berhasil 
menyelesaikan pengeboran 
CBM Sumur ABK3D001 
yang merupakan sumur 
corehole dan exploratory 
pertama pada Selasa, 23 
Juli 2014 sesuai jadwal yang 
direncanakan, yaitu 24 hari 
pengeboran. Sumur yang 
ditajak mulai 29 Juni 2014 di 
Desa Lembak, Kecamatan 
Lembak, Kabupaten Muara 
Enim, Sumatera Selatan 
tersebut bertujuan untuk me
nge tahui potensi Gas Metana 
Batubara (GMB)/Coal Bed 
Methane (CBM) di Blok Air 
Benakat 3.

Target pengeboran Sumur 
ABK3D001 adalah Formasi 
Muara Enim yang terdapat  
14 seam  batubara yang 
dikelompokkan menjadi 4 coal 
unit. Seam-seam batubara 
tersebut dari bawah ke atas 
adalah Seam Keladi dan 
Merapi yang termasuk Coal 
Unit M1, Seam Petai, Suban, 

BOJONEGORO - Di tengah 
kegiatan Safari Ramadan di 
Desa Pelem, Kecamatan 
Pur  wosar i ,  Kabupaten 
Bojo negoro, Jawa Timur, 
P e r t a m i n a  E P  C e p u 
(PEPC) juga meresmikan 
program pengembangan 
Community Info Board atau 
Papan Informasi di sekitar 
proyek Pengembangan 
Gas Lapangan Unitisasi 
JambaranTiung  Biru (JTB) 
di wilayah setempat, pada 
Kamis (17/8).

Peresmian di lakukan 
langsung oleh Direktur 
Utama PEPC, Amril Thaib 
Mandai l ing, didampingi 
Direktur LIMA 2B, Mugito 
Citrapati, Kepala Desa Pe
lem, Sudawam, dan Camat 
Purwosari, Yusnita Liasari.

dan Mangus yang termasuk 
Coal Unit M2, Seam Benuang 
dan Kebon yang termasuk 
Coal Unit M3, dan Seam 
Babat, Lematang, dan Niru 
yang masuk ke dalam Coal 
Unit M4. Pada pengeboran ini, 
target utama adalah coal unit 
M2 dan M4 yang merupakan 
pembawa seam batubara 
yang potensial.

P e n g e b o r a n  s u m u r 
ABK3D001 ini dapat dika
tegorikan berhasil dengan 
baik. Keberhasilan ini dicapai 
karena pencapaian beberapa 
faktor yang sangat penting. 
Yaitu, tidak adanya kecelakaan 
(zero accident) yang terjadi 
selama pengeboran, selesai 
tepat waktu sesuai program 
pengeboran dengan keda
laman akhir 750 meter, semua 
target seam batubara berhasil 
diambil sampelnya (coring) 
untuk analisa lebih lanjut,  
dan telah dilakukan pengujian 
karakter reservoir melalui IFO 
test sebanyak 4 interval coal 
seams dengan potensi gas 
content batubara pun sekitar 
60100 scf/ton. Selain itu, 
biaya pemboran berhasil dihe

mat sebesar 25% dari AFE. 
H a l  i n i  m e r u p a k a n 

suatu langkah awal yang 
menggembirakan terkait de
ngan program efisiensi biaya  
yang ditargetkan oleh PT PHE 
atas operasional CBM.

Atas keberhasi lan ini 
Rudy Ryacudu, Direktur PT 
PHE Metana Sumatera 7 
menyampaikan apresiasinya 
kepada seluruh tim. “Saya 
sebagai Pimpinan meng
ucapkan selamat kepada 
tim yang telah bekerja keras 
serta maksimal dan saya 
patut merasa bangga atas 
achievement ini.”

Sedangkan  Gene ra l 
Manager (GM) PHE Metana 

Sumatera 7, Siswantoro 
M. Prasodjo mengatakan, 
“Keberhasilan pengeboran 
sumur ABK3D001 mening
katkan kepercayaan dir i 
yang besar bagi seluruh ang
gota tim PT. PHE Metana 
Sumatera 7 dan optimisme 
untuk membawa keberhasilan 
serupa pada pengeboran 
sumur kedua yaitu sumur 
ABK3C001 yang ditajak 
pada medio Agustus tahun 
ini. Kunci sukses ini tidak 
l epas  da r i  ke r j a  sama 
yang solid seluruh pekerja 
yang memiliki kompetensi, 
kapabilitas dan leadership 
yang kuat serta komunikasi 
yang terintegrasi.”•PhE

Adapun tujuan pelak
sanaan program ini ada
lah untuk membantu dan 
memudahkan warga untuk 
akses informasi serta men
jalin dan meningkatkan hu
bungan baik antara PEPC 
dan stakeholders.

“Informasi dan kegiatan 
akan terwadahi di papan 
informasi ini. Oleh karena itu, 

juga perlu dirawat,” ujar Amril 
Thaib Mandailing.

Direktur LIMA 2B, Mugito 
Citrapati, mengatakan, p a
pan tersebut merupakan 
sarana penunjang untuk 
ber  bagi informasi yang dise
rahkan di sejumlah desa 
wi layah proyek pengem
bang an gas JTB.•PEPc

Direktur Utama PEPC, Amril Thaib Mandailing meresmikan program pengem
bangan Community Info Board.

PEP Papua Field Gelar Fire Drill
KLAMONO-Fungsi HSSE PT Pertamina 
EP Asset 5 Papua Field (PEP Papua 
Field) menggelar pelatihan pemadamam 
kebakaran (fire drill) pada Rabu (23/7). 
Bertempat di fire ground lapangan 
produksi Klamono, fire drill diikuti oleh 
31 peserta yang terdiri dari pekerja dan 
mitra kerja PEP Papua Field. Kegiatan 
dibuka oleh Papua HSSE Safety Officer, 
dilanjutkan dengan penyampaian materi 
dari tim HSSE Papua Field, pelatihan 
pemadaman kebakaran, dan evaluasi 
kegiatan. Materi yang disampaikan 
dalam pelatihan meliputi pengenalan 
peralatan pemadaman kebakaran, cara 
menggelar dan menggulung hose, cara 
menyambung antar hose dan hose-
nozzle, serta kepemimpinan dan kerja 
sama tim.

HSSE Safety Off icer,  Syar ief , 
menyam paikan bahwa tujuan dari fire 
drill adalah meningkatkan kesiapsiagaan 
pekerja dan mitra kerja PEP Papua 
Field khususnya di dalam penanganan 
kebakaran. “Fire drill ini kami rancang 
agar peserta pelatihan dapat praktik 
secara langsung dalam berkoordinasi dan 
menangani accident kebakaran di area 

operasi produksi. Di samping itu, pelatihan 
ini dimaksudkan pula untuk merefresh 
pengetahuan dan keterampilan peserta 
pelatihan dalam penanganan kebakaran, 
seperti, menggelarmenggulung hose, cara 
memegang nozzle yang benar, aplikasi fire 
fighting, dan kerja sama tim,” ungkapnya.

Secara umum, pelatihan pemadaman 
kebakaran ditujukan bagi seluruh pekerja 
dan mitra kerja PEP Papua Field. Secara 
khusus, pelatihan ini wajib dilaksanakan 
bagi personel yang tergabung ke dalam 
Organisasi Penanggulangan Keadaan 
Darurat (OPKD). Peserta diharapkan 
dapat praktik secara langsung, minimal 
mengetahui penanganan kebakaran se
cara teori.•ANDi NJO
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Bupati Bulungan Apresiasi Peningkatan 
Produksi PEP Bunyu Field

Peduli Lingkungan, PEP Field jambi Uji Emisi
JAMBi-Pertamina EP Field 
Jambi menggelar uji emisi 
un tuk  kenda raan  ope
rasional perusahaan di rest 
area t ransportasi ,  pada 
Selasa (22/7). Acara yang 
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BuNyu- Setelah menembus 
angka 7.745 BOPD pada 
5 Agustus 2014 dan angka 
produksi masih konsisten 
di kisaran 7.000an BOPD, 
usaha peningkatan produksi 
Pertamina EP Field Bunyu 
terus gencar di lakukan. 
Semangat dan optimisme 
para pekerja yang sebagian 
besar tergolong muda guna 
mencapai angka 10.000 
BOPD seolah menjawab tan
tangan BOD dan manajemen. 

Dipimpin oleh Bunyu Field 
Manager Rizal Risnul Wathan, 
Field Bunyu menggelar acara 
selamatan tajak sumur lokasi 
B1312 Dam Baung, Bunyu 
Timur.  Acara selamatan 
dihadiri Bupati Bulungan 
Budiman Ari f in  beserta 
ja jaran Muspida Pemda 
Bulungan, Dandim Bulungan, 
Wakapolres Bulungan serta 
stakeholder PT Pertamina 
EP Bunyu Field lainnya, pada 
Jumat (8/8). 

Hadirnya Bupati beserta 
jajaran Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah (FKPD) ini  

TANJuNG TERANG – Pada 
Ramadhan lalu, PEP Limau 
Field mengadakan rangkaian 
kegiatan Safari Ramadhan 
di desadesa yang masuk 
dalam wilayah operasional 
Limau Field. Desa pertama 
yang menjadi tempat Safari 
Ramadhan adalah Desa 
Tanjung Terang, Kecamatan 
Gunung Megang, Kabupaten 
Muara Enim, Kamis (3/7).

Kegiatan Safari Ramadhan 
ini diselenggarakan di Mas jid 
Nurul Iman yang di ha diri oleh 
Limau L&R Ast. Manager, 

JAKARTA - Tugu Mandiri resmi menjadi penye
dia program perlindungan asuransi atau official 
insurance bagi peserta dan panitia Nusantarace 
Jakarta 2014 Run for Challenge bertajuk “Jiwa, 
Raga, dan Raya” untuk menyambut HUT ke69 
Republik Indonesia, di Jakarta (10/8). 

Sert i f ikat Pol is Asuransi  d iserahkan 
Direktur Tugu Mandiri  Fauzi Arfan kepada 
Jody,  perwakilan PT Aglet Ascarya sebagai 
penyelenggara Nusantarace Jakarta 2014 Run 
for Challenge yang bertindak selaku pemegang 
polis di Kantor Pusat Tugu Mandiri, Jakarta, (8/8).  
“Sebagai official insurance sponsor Nusantarace 
2014, Tugu Mandiri sangat bangga memberikan 
kontribusi nyata perusahaan bagi peningkatan 
gaya hidup sehat,” ujar Fauzi Arfan.  

Nusantarace Jakarta 2014 “Run for 
Challenge” merupakan kompetisi gabungan 
olah raga lari,  rekreasi, dan uji skill/ pengetahuan 
dengan tujuan mengangkat jiwa nasionalisme, 
sosial budaya, dan pariwisata. Mengambil start di 
Ancol menuju Kota Tua, dan finish di SnowBay
TMII, sejauh 60 km. 

Para peserta juga telah melalui seleksi 
ketat oleh dewan juri, meliputi kesehatan 
jasmani dan rohani, termasuk penilaian atas 
karya video berdurasi 1 menit bertema “Why 
do I Love Jakarta?” yang diunggah di youtube 
dengan alamat link:http://www.youtube.com/
watch?v=o6GmffKO69w.•syARiEF

diakui merupakan bentuk 
apresiasi atas peningkatan 
produksi Pertamina EP Field 
Bunyu dalam beberapa ming
gu terakhir. “Sepuluh tahun lalu 
produksi Bunyu hanya 500an 
BOPD. Bulan lalu produksi 
Bunyu di angka 5.000an 
BOPD. Sekarang produksi 
meningkat di angka 7.000
an BOPD. Siapa sangka jika 
sebulan, enam bulan atau 
setahun kemudian Pertamina 
EP Bunyu bisa mencapai pro
duksi 10.00015.000 BOPD,” 
te gas Budiman Arifin dalam 
sambutannya.

Budiman juga menam
bahkan, dirinya selaku Bu
pati Bulungan dan jajaran 
Muspida Bulungan serta 
Muspika Bunyu berkomitmen 
mendukung kegiatan usa
ha migas Pertamina EP 
Field Bunyu. “Tentu saja pe
merintah daerah akan te
rus mendukung kegiatan 
Pertamina EP Field Bunyu.
Karena dari kegiatan migaslah 
masyarakat dan pemerintah 
mendapatkan manfaat baik 

dari pembangunan infra
struktur, CSR maupun dana 
bagi hasil,” ujarnya.

R iza l  R isnu l  Wathan 
menga    takan, lokasi B1312 
me  rupakan lokasi keempat 
dari enam lokasi cluster yang di 
bor tahun ini. “Pengeboran ini 
dilakukan guna meningkatkan 
pencapaian produksi minyak 
dari Bunyu yang akan mendu
kung jumlah produksi minyak 
negara sehingga dapat mem
berikan kontribusi kepada 
pem  bangunan Negara dan 
Dae rah,” ujarnya.

Pada acara tersebut, 
turut dila kukan pemotongan 
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Tugu Mandiri,
Asuransi Resmi 
Kompetisi Lari 60K 
Nusantarace 2014

sapi sebanyak tiga ekor yang 
dibagikan kepada 180 orang 
warga sekitar serta bantuan 
dana kepada 50 kaum dhuafa. 

Tajak sumur lokasi B1312 
menggunakan Rig N80 UE/22 
bertenaga 1.000 HP milik PT 
Pertamina Drilling Services 
Indonesia (PDSI). “Kita akan 
melakukan pengeboran 
se dalam 2.492 m dengan 
target pengeboran lebih 
47 ha ri dan direncanakan 
selesai pada  September 
2014,” ujar Syaiful Anam, 
Com pany Man pelaksanaan 
pengeboran tersebut dalam 
sambutannya.• wAhyu/iMAM

diikuti antusias oleh seluruh 
pengemudi kendaraan ini 
bertujuan untuk mengetahui 
kelayakan kadar emisi ken
daraan operasional Field 
Jambi.

Dibuka secara resmi 
oleh Jambi Field Manager, 
S. Salindeho, acara dimulai 
dengan pengecekan kadar 
emisi  mobi l  operasional 
berplat BH 1 FM. Seluruh 
assistant manager turut 
mendampingi proses uji emisi 
yang dikoordinir fungsi HSSE 
Field Jambi.

Uji emisi merupakan lang
kah awal untuk mengetahui 
kondisi kendaraan dan juga 
menentukan langkah nyata 
untuk mengurangi  emi
si zat berbahaya dari asap 
kendaraan ke lingkungan 
sekitar. Uji emisi diikuti 104 
un i t  Kendaraan R ingan 
Perusahaan (KRP)  dan 
Ang kutan berat untuk me
monitor upaya reduksi emisi 
gas rumah kaca (GRK). 
Bentuk kepedulian terhadap 

lingkungan tersebut sekaligus 
menjadi upaya pemenuhan 
terhadap Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup No. 5 
Tahun 2006 tentang Ambang 
Batas Emisi Gas Buang dan 
Kendaraan Bermotor Lama 
serta pemenuhan PROPER 
Hijau. 

M e n g g a n d e n g  P T 
Sucofindo selaku pelaksana 
uji emisi, parameter yang 
digunakan untuk kendaraan 
berbahan bakar Solar ada
lah kadar ketebalan asap 
(opacity). Kriteria ambang 
batas kelayakan adalah 

50% un tuk  kenda raan 
yang diproduksi sesudah 
tahun 2010 dan 70% untuk 
kendaraan yang diproduksi 
sebelum tahun 2010. Selain 
itu, berat kendaraan juga 
menjadi pertimbangan untuk 
menentukan ambang batas 
kelayakan emisi kendaraan 
operasional.

Hasil dari uji emisi ini 
men jad i  eva luas i  untuk 
pem benahan perawatan 
kendaraan secara rutin. Ke 
depannya, uji emisi akan 
di laksanakan sekal i  t iap 
tahun.• AR

PEP Limau Field Silaturahmi 
ke Tanjung Terang

Setyo Puji Hartono, didampingi 
Public & Government Relation 
staff, Erwin Hendra Putra, 
Formalities Staff, Puspita Irma 
Adiyuasti, dan CSR Staff, 
Atika Rusy Kuncoro. Kegiatan 
ini juga dihadiri oleh Kades 
Tanjung Terang, unsur Tripika 
Kecamatan Be l imbing – 
Camat, Polsek, dan Koramil, 
serta 300 warga Desa Tanjung 
Terang. 

“Keberadaan Pertamina 
akan lebih dekat lagi dengan 
masyarakat di sekitar daerah 
operasi dan saling memiliki 

karena Pertamina adalah 
milik kita bersama. Dengan 
demikian, diharapkan ke de
pannya tidak ada gangguan 
bagi kegiatan operasi Perta
mina”, kata Limau L&R Ast. 
Manager, Setyo Puji Hartono.

Acara dilanjutkan dengan 
pembacaan Qur’an dan 
tausiyah oleh Ustad H. Ilham 
Wahyudi S.Ag.

Dalam kesempatan ter
sebut, Setyo menyerahkan 
75 paket santunan  kepada 
anak yatim dan masyarakat 
tidak mampu.•ADiyuAsTi



sORONG - Walikota   Sorong 
Drs. Ec. Lambert Jitmau, MM 
me-launching BBM jenis Solar 
NonSubsidi yang beroperasi 
di SPBU Km 9 (84.984.04) 
dan SPBU Kampung Baru 
(84.984.01), pada  7 Agustus 
2014. Dalam kegiatan ini turut 
hadir Wakil Walikota Sorong 
Dr. Hj. Pahimah Iskandar, 
Sales Executive Retail III 
Pertamina Papua Barat Indra 
Pratama, perwakilan TNIPolri 
Kota Sorong, perwakilan 
Hiswana Migas DPC Sorong 
Raya, dan sejumlah SKPD 
di lingkup Pemerintah Kota 
Sorong. 

Walikota Sorong Drs. Ec. 
Lambert Jitmau mengatakan, 
Solar non subsidi yang khusus 
dilayani oleh kedua SPBU 
tersebut merupakan solusi 

dalam mengatasi antrian 
yang panjang di SPBU Km 
9 yang selama ini dikeluhkan 
warga. Sejumlah pengusaha 
akhirnya dapat bernafas 
lega setelah beberapa lama 
aktifitas perdagangan mereka 
terganggu karena antrian 
panjang.          

Pada kesempatan yang 
sama SE Reta i l  Papua 
Barat Marketing Operation 
Region VIII Indra Pratama 
mengatakan, penjualan Solar 
NonSubsidi di dua SPBU ini 
merupakan yang pertama di 
kota Sorong. 

“Tujuan dioperasikannya 
Solar NonSubsidi di SPBU 
Km 9 adalah untuk menor
malkan kembali arus lalu 
lin tas pada ruas jalan di se
kitar SPBU tersebut yang 
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Pengisian Perdana Solar Non Subsidi di SPBU Km 9 yang dilakukan oleh Walikota 
Sorong Drs. Ec. Lambert Jitmau, MM disaksikan oleh SE Retail Sorong Marketing 
Operation Region VIII Indra Pratama.
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Dua SPBU di Sorong Layani Solar Non Subsidi

Upskilling Performance 
Management System 
Online di RU IV

Latihan Bersama Pengamanan 
di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang

yOGyAKARTA – Perlunya pekerja RU IV 
memahami target kinerja individu yang dikenal 
dengan Key Performance Indicator dianggap 
sebagai suatu persyaratan penting dalam 
kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena 
itu, fungsi Human Resource (HR) Pertamina RU 
IV memberikan pelatihan upskilling Performance 
Management System (PMS) online kepada 
seluruh PIC KPI seluruh fungsi di RU IV. 

Pelatihan berlangsung selama tiga hari di Hotel 
Santika Premiere Yogyakarta. Acara tersebut 
diikuti oleh sekitar 50 peserta dari berbagai 
fungsi. Guna menyukseskan acara, maka terdapat 
narasumber untuk memberikan pemahaman 
tentang sistem tersebut yakni Musriyadi dari 
fungsi RPO dan Tumiran. Pelatihan dibuka dan 
ditutup oleh HRD Officer Bima Rasuna selaku 
PIC KPI RU IV.

Bima Rasuna menjelaskan,  kegiatan upskilling 
ini sangat penting untuk dilaksanakan karena 
menyangkut target kinerja RU IV tahun 2014 
dan urgensi sistem monitoring korporat untuk 
mensinergikan progress KPI seluruh Refinery 
Unit. “Setelah mengikuti workshop upskilling 
ini, diharapkan kompetensi PIC KPI dalam 
mengelola KPI di fungsi mereka masingmasing 
sehingga dapat menyokong KPI diatasnya. 
Apabila kompetensi para PIC menjadi baik, maka 
pelaksanaan KPI di RU IV juga akan menjadi lebih 
baik karena sistem dan SDM sudah berjalan 
beriringan dan saling mendukung,” jelasnya.

Materi upskilling yang diberikan terutama 
berkaitan dengan sistem PMS. PMS merupakan 
sistem yang menjadi salah satu dari 7 tools for 
development dalam talent assessment program. 
Sistem ini bersifat online, dan digunakan untuk 
membantu proses pengisian databank dan 
mapping role KPI, upload KPI dan realisasi, serta 
approval KPI masingmasing individu. PMS 
memudahkan kita untuk melakukan tracking 
down dari riwayat dan progress KPI masing
masing pekerja, sekaligus untuk mengukur target 
kerja dan melihat output kerja kita. Para PIC KPI 
setiap fungsi diberikan penjelasan mengenai cara 
menggunakan dan mengakses sistem tersebut 
sehingga dapat memudahkan mereka dalam 
bekerja. 

Para peserta sepakat bahwa pelatihan ini 
merupakan hal yang penting untuk meningkatkan 
kualitas implementasi KPI di RU IV. Sistem PMS 
Online merupakan bagian dari transformasi 
Pertamina sebagai indikator yang memudahkan 
proses pengorganisasian KPI sehingga dapat 
sinergis dengan unit operasi yang lain.• Ru iv

sEMARANG – Sebagai perusahaan kelas dunia, faktor safety 
harus tertanam di setiap diri insan Pertamina. Salah satu bentuk 
nyata peran serta Pertamina dalam mengutamkan faktor safety 
di wilayah kerja adalah dengan mengikuti latihan bersama 
penaggulangan gangguan keamanan (Joint Exercise ISPS Code 
2014) di  Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (18/6).

Pelatihan bersama yang diikuti oleh Pertamina, Pelindo 
III, TPKS, Indonesia Power, Sriboga, Kayu Lapis, dan Opsico 
ditujukan untuk mengantisipasi para penyusup dengan menge
tatkan keamanan di lingkungan terminal yang berada di lokasi 
tersebut.

Insan Pertamina turut serta dalam pelatihan yang berlaku 
bagi anggota terminal yang melayani kapalkapal dari luar negeri 
sebagai bentuk antisipasi dan pengamanan kapal BBM dari luar 

ke rap terhambat saat puncak 
antrean kendaraan diesel. 
Di sisi lain, kami berupaya 
untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen sesuai regulasi 
pemerintah,” jelas Indra. 

Dengan hadirnya Solar 
NonSubsidi di kota Sorong, 

konsumen dapat melakukan 
pembelian dalam jumlah 
besar, tidak ada batasan 
kepada konsumen, namun 
tetap dilakukan pengawasan 
terhadap penjualan BBM So
lar Bersubsidi di SPBU lain.•ER 

MOR viii 

negeri. Menurut Head of Marine Pengapon Tommy Sitompul, 
Premium yang datang dari luar negeri harus diamankan. Karena 
itu, personel keamanan perlu dilatih. “Keamanan setiap terminal 
terjamin jika anggotanya dibekali pelatihan penanggulangan 
keamanan. Mereka harus tahu cara mengantisipasi dan 
menangani jika ada penyusup,” kata Tommy.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 
Tanjung Emas Semarang, Karolus G Sengadji mengatakan, 
pihaknya menggelar kegiatan tersebut untuk mempersiapkan 
anggota keamanan di l ingkungan Tanjung Emas dari 
kasuskasus penyusupan. ”Walau belum pernah terjadi 
kasus penyusupan di pelabuhan, tetapi paling tidak kami 
mengantisipasi. Adapun penyiapan personil ini disertai dengan 
pemberian sertifikasi,” tutup Karolus.•MOR iv
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Ramadhan dan Idul Fitri di RU VI 
Berjalan Khidmat dan Lancar
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Marketing Magic untuk Agen LPG Non PSO

Suasana sesi motivasi oleh Stevanus Tjokro.
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sEMARANG -  Sebagai 
salah satu inisiatif untuk  me
ningkatkan product know-
ledge LPG dan meningkatkan 
sales spirit bagi agen LPG 
Non PSO di Jawa Tengah, 
T im Domest ic Gas Reg 
IV mengadakan  Seminar 
Marketing Magic : Melangkah 
Bersama Domest ic Gas 
Region IV, di Hotel Grasia, 
Semarang, (27/6).

Kegiatan ini juga meru pa
kan sarana sharing penga
laman dan aspirasi sesama 
agen LPG Non PSO di tengah 
persaingan bisnis yang se
makin ketat dan sebagai 
upaya untuk mendukung 
tercapainya target penjualan 
LPG NON PSO Pertamina.

Seminar diawali dengan 
pemaparan product know-
ledge dan sharing penga

BALONGAN - Ramadhan serta Idul 
Fitri 1435 H di RU VI Balongan berjalan 
dengan lancar. Bulan suci Ramadhan diisi 
dengan berbagai kegiatan positif yang 
diselenggarakan melalui Badan Dakwah 
Islam (BDI) RU VI Balongan.

Agenda kegiatan Ramadhan di an ta
ranya Tadarus Al Qur’an, Kajian Islam yang 
diadakan setiap Zuhur dan Subuh, Safari 
Ramadhan bersama Tim Manajemen RU 
VI, Buka puasa bersama 1.000 anak Yatim 
di Masjid Sabilul Muttaqin, Itikaf serta 
Tabliqh Akbar Nuzulul Qur’an.

Kegiatan yang bernilai manfaat besar 
lainnya juga dilaksanakan oleh BAZMA RU 
VI. Di antaranya, membagikan ZIS (Zakat 
Infak dan Sedekah) kepada 3.320 orang 
kurang mampu di sekitar kilang RU VI Ba
longan, Mundu dan Salamdarma. 

Sementara itu, Perayaan Hari Raya 
Idul Fitri di RU VI Balongan juga berjalan 
lancar dan aman. Ratusan pekerja RU 
VI beserta keluarga memenuhi Halaman 
Masjid Sabilul Muttaqin melaksanakan 

Sholat Ied Berjamaah dengan khotib Arwani 
Syaerozi.

Usai melaksanakan Sholat Ied Berjamaah, 
Tim Manajemen RU VI Balongan melakukan 
kunjungan silaturahmi kepada pekerja RU VI 
yang tetap bertugas saat Lebaran.

Selain itu, Tim Manajemen RU VI ber
sila turahmi ke Bupati Indramayu Anna So
pannah. Kegiatan dilanjutkan dengan open 
house GM RU VI dan dihadiri keluarga besar 
RU VI. Disini,  mereka dihibur oleh group 
Nasyid dan disuguhkan hidangan khas 
Lebaran.• RiKi  hAMDANi

Tim manajemen RU VI bersilaturahmi dengan pekerja 
yang tetap menjalankan tugas di Hari Raya Idul Fitri.

laman oleh Sales Exexcutive  
LPG Rayon III Hanggowo 
Wicaksono yang memaparkan 
mengenai produk LPG Non 
PSO beserta target yang 
harus dicapai bersamasama. 

Antusiasme para peserta 
saat materi motivasi sangat 
terasa dengan komunikasi 
dau arah yang terjalin dengan 
baik. Materi motivasi untuk 
meningkatkan semangat di
berikan oleh Stefanus Tjokro  

yang merupakan salah satu 
motivator yang memil ik i 
sert i f ikasi dari motivator 
Pembicara Terbaik dan Pelatih 
Sukses no. 1 di Indonesia 
Tung Desem Waringin. 

Di akhir acara, dilakukan 
pemberian penghargaan ke
pada agen NPSO terbaik 
yang telah menyalurkan  LPG 
12 Kg, 50 Kg, Bulk, dan 
Bright Gas dengan target 
cukup memuaskan.•MOR iv 

ciLAcAP - Refinery loss me
rupakan salah satu faktor yang 
mengakibatkan tergerusnya 
laba perusahaan. Untuk tetap 
menjaga business continuity, 
maka Per tamina  harus 
memperhatikan keakuratan 
data yang disajikan dalam 
laporan arus minyak untuk 
menekan refinery loss ter
sebut.  Suatu langkah besar 
telah dilakukan oleh Pertamina 
terutama untuk mengelola 
arus minyak agar dapat 
meminimalisir refinery loss 
yakni dengan menciptakan 
sistem aplikasi Refinery Oil 
Accounting System (ROAS) 
untuk digunakan di seluruh 
unit pengolahan Pertamina. 

Setelah diadakan pe
latihan ROAS sekitar satu 
bulan, RU IV  Cilacap melak
sanakan Go Live ROAS me
nyusul RU V Balikpapan dan 
RU VI Balongan yang telah 
melakukan Go Live ROAS 
ter lebih dahulu. Dengan 
demikian, secara resmi RU IV 
Cilacap menggunakan sistem 
ROAS menggantikan sistem 
pengelolaan arus minyak 
yang lama yakni GLS/SAMK.

Go Live ROAS berlang
sung di ruang ra pat II Head 
Office RU IV pada 1 Juli 2014 
dan diresmikan oleh GM 
RU IV Edy Prabowo yang 
didampingi oleh Downstream 

Go Live ROAS di RU IV Cilacap

Application Development 
Manager Ahmad Jaelani dan 
jajaran tim manajemen RU IV.

S e l a i n  m e re s m i k a n 
penggunaan aplikasi ROAS 
di RU IV Ci lacap, pada 
kesempatan ini ditandatangani 
pula komitmen untuk me
nindaklanjuti road map re-
finery loss, meningkatkan 
kepedulian dan mengubah 
mindset tentang pentingnya 
laporan arus minyak yang 
accountable dan auditable, 
meningkatkan kapabilitas 
operator dan super user 
se r t a  mengop t ima l kan 
tugas verifikator data hasil 
entri aplikasi ROAS, serta 
menjamin sumber data yang 
up to date untuk dashboard 
atau visual management.

GM RU IV Edy Prabowo 
mengajak tim manajemen 
yang sudah menandatangani 
komitmen tersebut untuk 

me laksanakansebaikbaiknya 
sehingga dapat memberikan 
nilai tambah yang signifikan 
terhadap peningkatan margin 
dan daya saing perusahaan.

Hal senada disampaikan 
oleh Downstream Appli
cation Development Manager 
Ahmad Jaelani. “Keberhasilan 
penggunaan aplikasi ROAS 
sangat bergantung  dengan 
komitmen seluruh pihak yang 
terkait. Apabila satu fungsi 
tidak melakukan entry data 
maka berpengaruh terhadap 
keseluruhan pro ses.”

Ahmad Jaelani menyam
pai kan sudah empat RU yang 
menggunakan aplikasi ROAS. 
Sistem  ini sudah terintegrasi 
dengan aplikasi lain seperti 
MySAP, LIMS (Laboratorium 
Information Management 
System), Data Reconciliation 
System (Sigmafine), dan Acti-
ve Directory dan LFIS.•Ru iv



Sumur Eksplorasi Pondok Mulya – 1 
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Aktifitas Rig PDSI D-1500/53, di Lokasi pengeboran eksplorasi PDL -1, 
Desa Jaya Sakti, Muaragembong, Bekasi Utara.
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Funnelling  Subsurface Development : 
Agresifitas Capai Target 2,2 Juta BOEPD

Funneling Subsurface Development (18/7) bertempat di lt. 21 Kantor Pusat Pertamina, Jakarta.

JAKARTA –  Sebagai 
langkah nyata agresifitas 
Direktorat Hulu (Dit Hulu) 
dalam  mengejar target 
pro duksi 2,2 juta barrel oil 
equivalent per day (BOEPD) 
pada 2025 mendatang, 
Jumat, 18 Juli 2014 lalu 
telah digelar Funnel ing 
Subsurface Development. 
Acara ini dimaksudkan untuk 
mempertajam funnelling 
sebelumnya sesuai dengan 
perkembangan dinamika 
operasi dan target yang 
dicapai. Lewat penajaman 
tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan kual i tas 
sumur yang akan dibor 
se hingga mampu meraih 
keberhasilan minimal de
ngan success ratio 75 per
sen. “Saat ini funnelling 
yang te rka i t  keg ia tan 
operasi konsepnya kita 

ubah. Kalau tadinya sekali 
pertahun dan hanya untuk 
konsums i  RKAP,  k i n i 
men jadi setiap tiga bulan 
sekali,” tegas Senior Vice 
President, Development 
and Technology, R. Gu
nung Sardjono Hadi saat 
diwawancarai.

Lebih lanjut Gunung  
selaku Project Leader  BTP 
(Break Through Project) 
Subsurface Asset Funneling 
menjelaskan bahwa proyek 
ini  merupakan rangkaian 
proses meliputi identifikasi, 
evaluasi, seleksi kondisi 
sub surface, dan usulan 
su mur pengembangan di 
Anak Perusahaan bidang 
Hulu (APH) yang dilakukan 
secara terintegrasi dan 
objektif. “Direncanakan 
sebanyak 512 usulan sumur 
pemboran masuk dalam 

BTP Funnelling Subsurface 
Development .  Hasi lnya 
berupa bank data sumur 
siap bor untuk periode tiga 
tahun kedepan yang telah 
di kaji secara lebih matang 
dan komprehensif, dengan 
tingkat success ratio dan 
cost saving yang lebih baik,” 
imbuh Gunung.  

Untuk men jamin pelak
sanaan project berjalan 
sesuai rencana dan tetap 
da lam kor idor,  Ambar 
Rachmanto ,  Manage r 
Rese rve  Management   
dibantu Rika Syafitri, Senior 
Analyst Oil and Gas Reserve  
ditunjuk sebagai coach 
project BTP ini. Selaku 
gate review project juga 
dilengkapi dengan tenaga
tenaga ahli gabungan dari 
fungsi Upstream Technology 
Center (UTC) dan para ahli 

senior lainnya, baik yang ada 
di APH maupun  pakar dari 
luar. Mereka dipercaya untuk 
mereview caloncalon sumur 
yang diusulkan berdasarkan 
pertimbangan  aspekaspek 
penting mulai dari technical, 
komersial, sampai isuisu 
seperti pembebasan lahan 
dan l ingkungan sekitar 
yang saat  in i  sedang 

distandarisasikan melalui 
Pertamina Development 
Way.

Selain itu, untuk kelan
caran komunikasi dengana 
APH, dibentuk Tim PMO 
(Pro jec t  Management 
Officer) yang bertanggung 
jawab mengoordinasikan 
hubungan antara Fungsi 
Development Hulu dengan  

APH. Apabila target 512 
sumur tersebut  terpenuhi 
serta rat io kesuksesan  
sumur pengeboran terus 
meningkat maka  Rencana 
Jangka Panjang Perusahaan 
(RJPP) untuk menjadi Peru
sahaan Energi Nasional 
Berkelas Dunia  yakin akan 
terwujud pada 2025.•DiT. huLu

BEKAsi – Fungsi Eksplorasi PT Pertamina EP (PEP) 
kembali mengukir prestasi lewat kesuksesan pengeboran 
wildcat lokasi Pondok Mulya (PDL – 1). Sumur taruhan 
PDL – 1, ini secara geografis terletak di Desa Jaya Sakti, 
Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Ditajak 
pada 1 April 2014 yang lalu, sumur tersebut mencapai 
kedalaman akhir pada 26 juni 2014 di 3.056 meter, dalam 
Batuan Dasar (Basement) Tepian Barat Cekungan Jawa 
Barat Utara. “Penemuan cadangan baru di sumur PDL 
1 merupakan temuan eksplorasi yang pertama pada 
se mester kedua 2014,” terang Direktur Eksplorasi (PEP), 
Doddy Priambodo ketika melakukan peninjauan ke lokasi 
tersebut pada 8/8 lalu.

Lebih lanjut Doddy menjelaskan bahwa hasil uji 
kandungan lapisan (UKL) dari pengeboran sumur tersebut 
masingmasing terdiri atas: UKL – 1 selang kedalaman 
2.4503.056 m dalam Basement, menemukan minyak 
berat (API=24.8), tidak dapat mengalir ke permukaan 
dan trace gas; UKL – 2 pada kedalaman 2.3442.351 

m pada Batugamping Formasi Ekivalen 
Jatibarang dengan hasil gas sejumlah 14 
juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan 
Kondensat sebanyak 405 barel per hari 
(BOPD). Sedangkan UKL – 3, selang 
2.319,5  2.323,5 m dan 2.3262.331 
m (comingle) di Batugamping Formasi 

Ekivalen Jatibarang, memperoleh hasil gas sebanyak 13,7 
juta kaki kubik per hari serta kondesat 320,7 barel per hari. 

Keberhasilan Fungsi Eksplorasi PEP di Struktur 
Pondok Mulia melalui pengeboran sumur taruhan PDL – 1 
merupakan kesuksesan ganda. Sebab, di samping sukses 
membuktikan keberadaan hidrokarbon dalam Basement dan 
Batugamping Formasi Ekivalen Jatibarang yang ekonomis, 
juga melegitimasi konsep baru play eksplorasi dalam 
Basement dan play stratigrafi Formasi Ekivalen Jatibarang 
di Kawasan Bekasi Utara, yang dalam tatanan geologi 
dapat disebutkan sebagai Wilayah Tepian Barat Cekungan 
Jawa Barat Utara. Di sisi lain, secara scientific melalui 
pengeboran PDL – 1 tersebut, Fungsi Eksplorasi PEP juga 
mengonfirmasi bahwa Tepian Barat Cekungan Jawa Barat 
Utara berkembang Batuan Karbonat (batugamping) Ekivalen 
Formasi Jatibarang yang sangat berbeda dengan komposisi 
batuan di wilayah timur cekungan tersebut, yang terdiri atas 
batuan sedimen fasies vulkanik atau endapan batuan produk 
gunung api.

Menurut Doddy, akan ada lagi UKL dalam formasi di atas 
Batugamping Ekivalen Jatibarang dengan harapan pada 
pengujian berikutnya itu akan ditemukan cadangan minyak. 
Selanjutnya, akselerasi pengoperasian sumur PDL1 bisa 
dilakukan. “Untuk langsung melakukan Put On Production 
hasil pengeboran PDL – 1 sangat mungkin dilaksanakan, 
karena melihat posisi lokasi sumur yang dekat dengan area 

fasilitas produksi di Daerah Bekasi Utara,” demikian 
tegas Doddy dengan raut wajah ceria, mengakhiri pen
jelasan.•DiT huLu


