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Wakil Presiden Jufuf Kalla secara resmi menyampaikan pembatalan pembangunan pelabuhan Cilamaya di depan wartawan, usai menggelar rapat bersama sejumlah 
menteri, pemda Jabar serta Pertamina di Kantor Balai Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Tempuran, Karawang, (Kamis,2/4)

Wapres Putuskan 
Pelabuhan Cilamaya Batal

karaWanG - Keputusan 
itu diambil setelah Wapres, 
menggelar rapat di Kantor 
Desa Tanjung Jaya, Keca
matan Tempuran, Karawang, 
Kamis (2/4). Hadir dalam 
rapat tersebut, Menko Pere
konomian Sofyan Djalil, Menko 

tauan udara daerah operasi 
le pas pantai (offshore) yang 
dioperasikan PT PHE ONWJ 
anak perusahaan Pertamina 
yang bersinggungan dengan 
rencana lokasi pelabuhan Cila
maya.

Rapat diawali dengan pa
paran dari Menteri Perhubungan 
Ignasius Jonan dan Direktur 
Utama Pertamina Dwi Soe
tjipto. Usai mendengarkan 
paparan, Wapres memimpin 
rapat, serta memberikan solusi 
yang dimintakan masukan serta 
pertimbangan kepada para 
menteri dan pejabat yang hadir.

Menurutnya, pemba ngun
an pelabuhan di Cilamaya 
bi sa mengganggu produksi 
minyak dan gas di lapangan 
tersebut. Selain itu, keberadaan 
pipapipa migas bawah laut 
dikhawatirkan membahayakan 
keamanan lalu lintas kapal.  
“Karena di depan Cilamaya 

itu banyak pipapipa yang 
kalau kita di situ, menganggu 
dan berbahaya dari sisi lalu 
lintas laut,”katanya. Selain itu, 
keberlangsungan produksi 
migas di Blok ONWJ dengan 
produksi migas 71.000 barel 
setara minyak per hari, sangat 
penting untuk bangsa.

Direktur Hulu Pertamina 
Syamsu Alam memuji langkah 
yang diambil Wapres yang 
mengutamakan ketahanan 
energi nasional. “Pak JK 
mengatakan bahwa pemba
ngunan infrastruktur penting, 
migas juga penting. Akan tetapi, 
satu sama lain tidak boleh 
mengorbankan.Ja di beliau 
memutuskan (pela buhan) di
pindah ke tempat yang lebih 
safe di arah timur,” kata Syam
su Alam saat memberikan 
keterangan kepada wartawan 
di Aula PT Pertagas, Cilamaya, 
Karawang Jawa Barat.•dSu 

Wakil presiden Jusuf 
kalla memutuskan 
membatalkan pelabuhan 
cilamaya dan akan 
menggeser lokasi 
pembangunan pelabuhan 
ke arah timur cilamaya. 
alasannya, apabila tetap 
dilanjutkan di cilamaya, 
pembangunan pelabuhan 
akan lebih merugikan
negara karena 
mengganggu produksi 
minyak dan gas yang 
dioperasikan pertamina.

Kemaritiman Indroyono Soesilo, 
Menteri Perhubungan Ignasius 
Jonan, Menteri Energi Sumber 
Daya Mineral Sudirman Said, 
dan Menteri Perencanaan 
Pem bangunan  Nas iona l 
Andrinof Chaniago, Kepala 
SKK Migas Amien Sunaryadi, 
Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetipto, Wakil Gubernur 
Jawa Barat Deddy Mizwar, dan 
Plt.Bupati Karawang Celiica 
Nurrachdiana.

“Tadi diputuskan bahwa 
rencana pelabuhan tetap harus 
berjalan secepatcepatnya, 
tapi agak bergeser di daerah 
yang aman ke timur yang di 
depannya tidak banyak an
jungananjungan dan oil rig,” 
kata Kalla dalam konferensi 
pers di halaman Kantor Desa 
Tan jung Jaya.

Jusuf Kal la memimpin 
rapat sekitar satu jam, setelah 
sebelumnya melakukan peman

Pergerakan harga minyak mentah masih menjadi 
perbincangan kalangan migas dan pelaku ekonomi global. 
Hal ini tidak mengherankan karena minyak memegang 
peranan dalam ekonomi dunia, sehingga fluktuasi harga 
minyak yang tinggi selalu menjadi perhatian dunia. Pada 
gambar terlihat, bagaimana harga minyak bergerak sejak 
tahun 1982. Umumnya, publik menilai kenaikan atau 
penurunan harga yang drastis dipicu oleh keseimbangan 
pasar akibat supply-demand. Pandangan lain adalah adanya 
konflik geopolitik, terutama di kawasan-kawasan produsen 
minyak, sehingga dapat mengganggu suplai komoditas ini.  

 

Namun demikian, pandangan yang berbeda muncul dari 
kacamata pelaku keuangan. Disebut sebagai spekulasi, yakni 
adanya ekspektasi bahwa harga minyak akan naik atau turun 
di masa mendatang, untuk mendapat keuntungan. Pada 
pasar modal hal ini lazim dilakukan, seperti bursa berjangka, 
pasar saham, obligasi, dan pasar uang (nilai tukar mata 
uang). Pelaku spekulasi (spekulan) tidak memperhatikan nilai 
fundamental dari komoditas yang dibelinya. Hanya melihat 
bagaimana harga komoditas tersebut bergerak dari hari ke 
hari, atau bahwa detik ke detik. Spekulasi juga terjadi pada 
industri riil, seperti bisnis properti dimana orang membeli 
properti dengan harapan nilainya akan naik di masa depan.   

Bagaimana spekulasi dapat mempengaruhi harga 
minyak?

Jika dilakukan dalam jumlah kecil (oleh investor ritel/
perorangan), spekulasi tidak berpengaruh. Aksi ambil untung 
ini dapat langsung mempengaruhi mekanisme harga saat 
dilakukan dalam jumlah yang sangat besar, seperti Institusi 
Pengelola Dana (hedge fund) pada kontrak berjangka. 
Walau kontrak berjangka minyak hanya berbentuk perjanjian 
non fisik, namun mekanisme pasar mencatat hal tersebut 
sebagai permintaan. Pada akhirnya, permintaan tersebut 
akan mendorong pergerakan harga minyak. Ini sejalan 
dengan kajian Global Research, bahwa 60% penyebab 
kenaikan harga minyak adalah spekulasi. Berbanding terbalik 
dengan kajian tersebut, International Monetary Fund (IMF) 
memandang spekulasi tidak banyak berpengaruh terhadap 
harga minyak. Pada risetnya, aksi spekulatif berkontribusi 
1035% terhadap pergerakan harga. Sementara itu, supply-
demand berpengaruh hingga 65%. 

Spekulasi atau tidak, pergerakan harga adalah resiko 
bisnis. Dan harga minyak dunia tidak terlepas dari hal ini.• 



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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MeMPerSIaPkan 
leader MaSa dePan

pengantar redaksi :
Beberapa minggu terakhir,  fungsi HRD  terus mensosialisasikan 

Human Capital Development (HCD), khususnya mengenai Talent 
Development Acceleration (TDA), ke seluruh Direktorat. Masalah utama 
yang  diangkat  adalah  bagaimana menyiapkan Human Capital  untuk 
menuju world class company.  Energia Weekly menemui direktur 
SdM & umum pertamina dwi Wahyu daryoto, berbincang  tentang 
masalah ini. Berikut petikannya. 

apa yang melatarbelakangi diperlukannya implementasi 
talent  Development  acceleration (tda)?  Kebutuhan implementasi 
TDA berawal dari  BOD retreat akhir tahun lalu.  Salah satu yang dibahas 
adalah kesiapan dari tenaga kerja Pertamina yang meliputi manpower 
readiness dan human capital readiness. 

Manpower readiness berhubungan dengan jumlah pekerja atau dari 
aspek kuantitas. Sedangkan human capital readiness, berhubungan 
dengan kualitasnya atau kompetensi pekerja. Jadi harus kita siapkan 
jumlah yang dibutuhkan dan kemampuannya.  

Dari hasil review kita, kedua hal tersebut masih shortage. Human 
capital readiness sangat tergantung pada manpower readiness.

Selain itu, analisis   tim HRD  menemukan  di tempat kita itu ada 
tiga gap. Yaitu capacity gap, yang berhubungan dengan jumlah. Kedua, 
capability gap, berkaitan dengan kompetensi. Dan yang ketiga adalah 
generation gap yaitu perbedaan generasi yang membuat pekerja 
senior berjarak dengan pekerja muda dari sisi teknologi, kebiasaan, 
keterbukaan, kreativitas, sistem pendidikan, dan sebagainya. Kondisi ini 
perlu dipahami yakni bagaimana kita bekerja dengan generasigenerasi 
muda sekarang, yang disebut  generation Y ini atau generation millennia 
dengan dinamika budaya yang berbeda dengan generasi sebelumnya. 

Capacity gap penanganannya dengan strategi rekrutmen. 
Sedangkan capability gap itu ditangani melalui program akselerasi 
kapabilitasnya, yaitu program TDA melalui  coaching/mentoring agar 
terjadi transfer knowledge dari pekerja senior kepada pekerja muda. 
Generation gap penanganannya melalui culture and transformation. 

apa hubungannya  akselerasi dengan  visi mencapai   world 
class tahun 2025?  Menurut saya, kalau dengan demografi seperti  
pelana kuda, kita tidak akan bisa menjadi  world class company. 
Karena kalau world class company demografinya harus seperti normal 
distribution. Tidak bisa seperti pelana kuda yang tengahnya kosong. 

Untuk mengisi itu, ada tiga cara yaitu buy, borrow dan build. 
Mengingat kondisi perusahaan saat ini, cara pengisian yang paling efektif 
untuk dilakukan adalah build yaitu melalui program akselerasi kapabilitas. 
Intinya orangorang yang berusia muda dengan kompetensi yang masih 
dibilang exposurenya kurang, kita buatkan program akselerasi untuk 
meningkatkan kompetensinya dalam rangka mengisi posisiposisi kunci 
35 tahun ke depan.

dalam beberapa kesempatan sosialiasi Hcd, Bapak sering 
mengungkapkan, ”Waktunya tinggal 10 tahun lagi”, dan bukan 
“Waktunya masih 10 tahun lagi”. apa maksudnya? Pertamina ingin 
mencapai world class di tahun 2025, yang mana terhitung 10 tahun dari 
sekarang. 10 tahun itu bukan waktu yang lama lho... makanya tinggal 
10 tahun lagi, bukan masih 10 tahun lagi. 

Kondisi demografi seperti pelana kuda terjadi karena tidak adanya 
program rekrutasi yang dilaksanakan Pertamina selama 10 tahun (1991
2001). Kenyataannya sekarang pekerja yang menjabat di posisi strategis 
kebanyakan akan habis dalam 510 tahun ke depan. Nah, menurut saya,  
level VP dapat diisi oleh pekerja dengan usia ratarata sekitar 45 tahun. 
Artinya, kita harus berpikir temanteman kita yang sekarang umurnya 
35 tahun, dipersiapkan untuk 10 tahun lagi menempati posisiposisi 
manajemen kunci.

Kembali ke program akeselerasi tadi, itu tidak gampang. Kita punya 
tiga pilar yang berperan penting dalam memastikan implementasi 
TDA ini, yaitu pekerjanya sendiri, kemudian lini leadernya, plus fungsi 
human resources-nya. Para pekerja yang diakselerasi ini harus diberikan 
kesempatan (exposure). Ini tidak bisa berjalan kalau atasannya atau lini 
leadernya tidak mendukung. Karena tidak bisa mengandalkan HRD 
saja. Kalau HRD tidak menerima  informasi dari lini leader tentang pekerja 

yang harus diakselerasi kompetensinya, ya susah. Makanya dukungan 
terhadap program akselerasi ini harus kerjasama tiga pihak.

Berarti target pekerja yang akan dikembangkan adalah 
mereka yang usianya masih dibawah 40 tahun ya? Ya antara 
yang 35 sampai 45 tahun itu. Selama ini ada  mindset bahwa orang 
yang umurnya 45 tahun itu exposurenya kurang,  experience-nya juga 
kurang. Padahal mungkin saja mereka tidak mendapat exposure yang 
bagus, sehingga tidak terlihat. 

Makanya  program akselerasi itu penting. Dan orangorang ini 
adalah orangorang yang harus kita akeselerasi seperti di sekolah. 
Orang yang memang berdasarkan assessment kita adalah pekerja 
yang masuk ke talent pool dan calon pemimpin masa depan.  Jadi 
orangorang muda yang memang di kotak paling kanan atas itu, ready 
to go untuk  next stepnya. Program akselerasi ini akhirnya memang 
menjadi selektif bagi pekerja yang potential saja. Diharapkan dengan 
demikian pekerja dapat meningkatkan nilainilai values confidence, 
competitive dan capable-nya.

kalau yang di bawah dipercepat untuk mengisi posisi  yang 
di tengah, bagaimana dengan yang di atas? apakah ada program 
akselerasi bagi mereka? TDA dilaksanakan dalam 3 kategorisasi; 
entry level (PRL 813), mid level (PRL 1418) dan high level (PRL 19
26). Kembali lagi bahwa pekerja yang masuk dalam program akselerasi 
adalah pekerja yang masuk ke talent pool dan calon pemimpin masa 
depan. Bagi pekerja lainnya bukan berarti perusahaan tidak memberikan 
program pengembangan lho... pengembangan bagi mereka adalah 
general program yang diimplementasikan dalam rangka memastikan 
mereka JOB FIT pada jabatannya saat ini. Sedangkan yang mengikuti 
program akselerasi adalah pekerja yang disiapkan menuju jabatan di 
atasnya. Metode pengembangan sendiri akan disesuaikan dengan 
ke butuhan per kategorisasi dimaksud. Entry level fokusnya adalah 
pemenuhan kompetensi teknis, Mid level fokusnya adalah kompetensi 
teknis dan leadershipnya, sedangkan High level fokusnya adalah 
leadership competencies. 

Jadi apabila ada pekerja senior dan pekerja muda memiliki 
kapabilitas yang sama sebagai successor untuk suatu jabatan 
tertentu, apakah yang akan dipilih orang yang lebih muda? Yang 
terpilih pastinya pekerja yang paling kompeten, yang paling fit dengan 
jabatan yang dituju tersebut. Kalau yang muda ternyata lebih fit, kenapa 
mereka tidak diberi kesempatan? Ya kan? 

Pekerja muda itu adalah penerus dari kita. Memang harus ada yang 
legowo dari temanteman yang senior. Selain itu mereka juga harus 
mengembangkan budaya coaching kepada bawahannya agar proses 
transfer knowledge kepada calon penerus pemimpin perusahaan dapat 
berjalan dengan baik.

Tugas kita sebagai leader adalah mengcreate leader. Contohnya 
dalam hal suatu pekerjaan. Misalnya seperti saya di  SDM. Saya lihat 
orangorang muda yang mempunyai kompetensi. Makanya kalau 
road show saya paksa yang mudamuda supaya bicara. Yang muda
muda harus ikut mendampingi saya, supaya mereka tahu bagaimana 
menjalankan fungsifungsi manajemen. 

Istilahnya itu  shadowing. Mereka menshadow kita yang lebih 
senior. Nah, ini kan sama dengan konsep learning. Training 10%, 
Coaching-Mentoring 20%, dan Assignment, OJT, Special Project, 
Rotation dan Shadowing 70%. Tujuh puluh persen inilah yang harus 
lebih dioptimalkan dengan memberikan tanggung jawab yang lebih 
besar, dengan tentunya tetap dilakukan coaching. 

program ini banyak mendapatkan apresiasi dari para peserta 
sosialisasi. dan tentunya tantangan yang tidak kalah penting 
adalah memastikan implementasinya. apakah Bapak optimis 
bisa mencapai target program? Insha Allah,  dengan dukungan 
dan kolaborasi tiga pihak yaitu pekerja itu sendiri, lini leader dan fungsi 
HRD. Jadi tidak bisa mengharapkan cuma fungsi  HRD saja. Saya 
berharap apa yang dilakukan HR ini dapat mewujudkan peran HR 
sebagai strategic business partner yang mengembangkan talentnya 
secara baik untuk menuju World Class National Energy Company.•urip
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Insurgent, kualitas yang 
Membedakan Pemimpin Wanita

Sudah nonton film INSURGENT? Para penggemar film 
science fiction mungkin sudah nonton film ini sama seperti 
saya. Menariknya adalah ketika dalam sebuah pertemuan 
seseorang bertanya kepada saya mengenai pemimpin wanita 
yang menginspirasi, saya justru teringat pada sosok Tris Prior, 
tokoh utama di film Insurgent tersebut. 

Pada sekuel kedua ini diceritakan bagaimana Tris yang 
menjadi buronan berusaha mencari sekutu untuk mengalahkan 
pemimpin elit kelompok Erudite yang haus akan kekuasaan. 
Berpacu bersama waktu, dan dengan dihantui pilihan masa 
lalu serta keputusasaan dalam melindungi orangorang yang 
dicintainya, Tris menghadapi suatu tantangan mustahil demi 
membuka masa depan yang baru bagi mereka.

Tokoh Tris menjadi menarik bagi saya karena keberaniannya 
memimpin pemberontakan untuk menggulingkan sang 
penguasa yang sewenangwenang. Dan mungkin itulah alasan 
mengapa film ini berjudul Insurgent yang kalau diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia adalah pemberontak atau orang 
yang melawan penguasa atau otoritas. Tetapi dengan ter
jemahan bebas, saya lebih suka mengartikan Insurgent se
bagai pendobrak.

Berbicara mengenai wanita pendobrak, di Indonesia 
sendiri kita punya banyak tokoh pahlawan wanita yang pada 
masanya memimpin gerakan kemerdekaan atau perubahan 
dengan cara mereka masingmasing. Sebut saja Cut Nyak 
Dien, perempuan berhati baja yang di usianya yang lanjut 
masih mencabut rencong dan berusaha melawan pasukan 
Belanda sebelum ia akhirnya ditangkap;  Cut Nyak Meutia, 
wanita asal Nangroe Aceh Darussalam, yang terus berjuang 
melawan Belanda hingga tewas diterjang tiga peluru di 
tubuhnya; Martha Christina Tiahahu, seorang gadis dari Desa 
Abubu di Pulau Nusalaut yang bukan saja mengangkat senjata, 
tetapi juga memberi semangat kepada kaum wanita yang 
ada pada saat itu agar ikut membantu kaum pria di setiap 
medan pertempuran dan berdampak pada Belanda kewalahan 
menghadapi kaum wanita yang ikut berjuang; dan tentunya 
R.A. Kartini seorang kelahiran kalangan bangsawan Jawa 
yang memperjuangkan pendidikan gratis di daerah Jepara 
dan Rembang yang dikhususkan untuk para kaum putri yang 
ada pada saat itu. 

Semua pahlawan wanita Indonesia itu memiliki kesamaan 
yang dimiliki juga oleh Tris Prior yaitu kualitas yang menjadikan 
mereka berbeda sebagai pemimpin wanita: ketegasan, sifat 
meyakinkan, kemauan kuat untuk menyelesaikan segala 
sesuatu dan berani mengambil risiko. 

Sebuah penelitian oleh konsultan manajemen berbasis 
Princenton, terhadap lebih dari dua juta pelamar dan pekerja 
di lebih dari 25.000 perusahaan seluruh dunia, menyimpulkan 
beberapa findings terkait kualitas yang membedakan para 
pemimpin wanit yang memang bisa menjadikan mereka 
sebagai pendobrak.

pemimpin wanita lebih persuasif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dengan memiliki people skill yang kuat, 
para pemimpin wanita bisa membaca situasi secara akurat 
dan mengambil informasi dari seluruh sisi/aspek. Kemauan 
untuk melihat seluruh sisi dari sebuah situasi meningkatkan 
kemampuan persuasif mereka. 

Para pemimpin wanita bisa melakukan ini karena secara 
natural wanita memiliki pengertian dan kepedulian terhadap 
darimana orang lain berasal. Hal ini membantu mereka untuk 
melihat sebuah subyek dari perspektif orang lain sehingga 
orangorang yang dipimpin merasa lebih dimengerti, didukung 

dan dihargai.
ketika merasakan ‘sakitnya’ ditolak, pemimpin 

wanita akan belajar dan melangkah maju dengan sikap 
‘saya akan tunjukkan’.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa para pemimpin wanita memiliki daya tahan yang 
relatif lebih rendah dibandingkan pemimpin pria. Tetapi 
mereka memiliki interpersonal skill yang lebih kuat, mencakup 
empati, fleksibilitas dan bersosialisasi, serta lebih tegas 
dibandingkan pemimpin pria. Kombinasi ini memungkinkan 
wanita me nunjukkan pendekatan yang unik terkait dengan 
keke cewaan, penolakan atau situasi yang tidak berjalan 
sesuai dengan cara mereka. Dr. Greenberg, CEO perusahaan 
konsultasi yang melakukan penelitian ini, menjelaskan bahwa 
“Mereka (para pemimpin wanita) akan merasakan sakitnya 
ditolak, bahkan bisa berdiam dalam perasaan tersebut dan 
cenderung mengkritisi diri sendiri. Akan tetapi mereka akan 
mengerahkan ketegasan mereka, membuang perasaan
perasaan negatif, mempelajari apa yang mereka perlu 
lanjutkan dan sebuah suara dalam kepala mereka akan 
berkata “Akan saya tunjukkan”.

pemimpin wanita memiliki gaya kepemimpinan in-
klusif, membangun tim dalam pemecahan masalah dan 
pengambilan keputusan.  Senator US Barbara Boxer yang 
mengambil bagian dalam penelitian ini mengatakan bahwa 
“Wanita memiliki gaya memimpin yang lebih inklusif. Kami 
berusaha membawa lebih banyak orang bersama kami”. 

Para pemimpin wanita menunjukkan lebih tertarik 
dalam mendengarkan seluruh pandangan, dan membuat 
keputusan terbaik yang paling dimungkinkan. Keputusan 
akhir tidak harus berasal dari pandangan awal mereka. 
Mereka bisa membaca situasi secara akurat dan mengambil 
informasi dari berbagai sisi, lalu membuat keputusan yang 
paling bisa diterima.

Perbedaan antara kepemimpinan pria dan wanita 
dimulai dari mendengar. Tidak hanya sekadar mendengar 
jawaban, tetapi betulbetul mendengar, mempelajari, me
renungkan lalu mengimplementasikan sebuah rencana yang 
menggabungkan ideide terbaik dari setiap orang.

pemimpin wanita cenderung mengabaikan per a-
turan dan mengambil risiko.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa score pemimpin wanita secara signifikan lebih rendah 
dalam mengikuti prosedur dan kewaspadaan. Mereka juga 
secara signifikan lebih tinggi dalam hal tingkat urgency dan 
pengambilan risiko.  

Para pemimpin wanita cenderung untuk balik menekan 
ketika mereka terlalu diikat oleh peraturan dan kaidah, mau 
terlibat dalam pengambilan risiko dan kemudian datang 
dengan solusi yang inovatif. Mereka juga memiliki kebutuhan 
yang lebih tinggi untuk menyelesaikan segala sesuatu dan 
tidak keberatan untuk fokus pada halhal rinci.

Sebagai kesimpulan, Dr. Greenberg, mengatakan bahwa 
para pemimpin wanita memiliki profil yang kuat. Mereka 
tegas, meyakinkan, mau mengambil risiko, ramah, fleksibel 
dan ‘lapar’ untuk menyelesaikan segala sesuatu.  Dan 
dengan profil kuat di atas, wanita bisa menjadi pemimpin 
yang efektif untuk menggerakkan perubahan terhadap 
status quo. 

Melihat situasi yang dialami Pertamina akhirakhir ini, 
dimana kondisi perusahaan mungkin tidak terlalu meng
gembirakan, kita butuh pekerjapekerja wanita yang bisa 
mendobrak keadaan ini. So, ladies, sharpen your qualities 
that distinguish women leaders!•

ernie d. Ginting – New Venture Business Development PT Pertamina (Persero)   

Sebuah ruangan sederhana, yang biasa 
digunakan untuk rapat desa, dalam waktu satu 
jam disulap menjadi ruang rapat. Hanya ada meja 
kecil ala kadarnya, dengan 30 kursi disusun tiga 
baris. Ruang seluas tiga kali tiga meter itu, berada 
di Balai Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Tempuran, 
Karawang dan menjadi saksi upaya mencari solusi 
terbaik demi mempertahankan ketahanan energi 
nasional.

Di tempat itu, Kamis pekan lalu, Wakil Presiden 
Jusuf Kalla bersama para Menteri, pimpinan 
daerah setempat mendengar paparan rencana 
pembangunan pelabuhan Cilamaya dari Menteri 
Perhubungan. Dilanjutkan dengan paparan singkat 
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengenai 
dampak rencana pembangunan bagi operasi 
migas Pertamina Hulu Energi, Offshore North West 
Java (PHE –ONWJ).

Usai paparan, Pak JK kemudian memimpin 
kendali  guna mencari solusi dan mendapatkan 
pandangan serta pendapat dari para peserta rapat. 
Satu persatu benang kusut diurai, agar didapatkan 
gambaran secara jelas tinjauantinjauan dampak 
pembangunan pelabuhan baik dari sisi safety, 
ketahanan energi, serta pembangunan infrastruktur 
yang mendukung perkembangan indusri.

Cilamaya adalah salah satu kecamatan di 
Ka bupaten Karawang, yang sebagian besar pen
duduknya bermata pencaharian sebagai nelayan 
dan petani. Di tempat ini pemerintah berencana 
membangun pelabuhan Cilamaya yang diharapkan 
bisa mengurai beban kemacetan dan overload 
kapasitas pelabuhan Tanjung  Priok.  Di sisi lain 
juga mendekatkan pelabuhan dengan pusat 
industri Karawang, dimana rencana pembangunan 
tersebut diajukan sejak pemerintahan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono.

Lantas Ada Apa dengan Cilamaya? begitu 
pertanyaan beberapa orang yang belum ‘ngeh’ 
mungkin juga sebagian pekerja Pertamina belum 
memahaminya. Lokasi rencana pelabuhan di 
Cilamaya tersebut memiliki alur yang tumpang 
tindih dengan pipa migas bawah laut serta 
anjungan offshore yang dioperasikan PHE ONWJ. 
Di sisi lain, pembangunan pelabuhan juga overlap 
dengan pipa milik PT Pertamina EP.

Blok ONWJ merupakan salah satu blok 
offshore yang dikelola Pertamina dengan produksi 
minyak 40.000 barel per hari, serta produksi gas 
180 juta kaki kubik per hari. Gas tersebut disalurkan 
untuk memenuhi kebutuhan listrik sepertiga wiayah 
DKI Jakarta, Pupuk Kujang, Kilang Balongan, serta 
BBG Jakarta. Sementara gas dari PT Pertamina 
EP memasok kebutuhan untuk pelanggan industry 
sekitar Karawang –Cikarang hingga Pupuk Kujang 
dan Krakatau Steel.

Upaya Pertamina menyampaikan beberapa 
dampak yang timbul apabila pelabuhan tetap 
dibangun Cilamaya memberikan gambaran 
be tapa ketahanan energi bangsa itu sesuatu 
yang perlu diperhatikan serius. Dan Pak JK pun 
memahaminya, serta memberikan solusi terbaik.

 “Mari kita cari solusi dari dua hal ini. Dua
duanya harus menjadi pertimbangan, mutlak kita 
butuh pelabuhan, tetapi aset strategis di Jawa 
jangan sampai terganggu,” kata Pak JK. Dan 
akhirnya Wapres memutuskan lokasi Cilamaya 
batal, akan digeser ke timur antara Subang atau 
Indramayu.•



RESUME
pekan ini
dPr : TeTaPkan harga BBM SeTahun 
SekalI
(republika) -  Pemerintah diminta menetapkan 
harga BBM setahun sekali. Selama ini, evaluasi 
harga BBM diputuskan dua kali sebulan. Anggota 
Komisi VII DPR Krtubi emngatakan, kalau 
frekuensinya terlalu sering  akan berbahaya. 
Menurutnya, hal itu menyebabkan terjadinya 
akumulasi dampak kenaikan BBM. Kurtubi 
mengatakan, usulan penetapan harga BBM 
setahuns ekali didasari oleh kegaduhan di 
masyarakat akibat kenaikan harga BBM yang 
sifatnya asimetris. Artinyam saat harga BBM 
naik, otomatis harga barang dan jasa akan ikut 
naik, tetapi saat harga BBM turun belum tentu 
harga barang dan jasa yang sudah naik akan ikut 
turun. Karena itu, Kurtubi meminta harga BBM 
ditetapkan setiap tahun. “Dengan asumsi harga 
minyak mentah dan kurs dolar AS sesuai dengan 
yang tercantum dalam APBN,” ujarnya. 

ekSPOr MIgaS Tak Perlu l/C
(Seputar Indonesia) -  Pemerintah memberikan 
keistimewaan kepada eksportir migas untuk 
melakukan ekspor tanpa menggunakan letter 
of credit (L/C). Menteri ESDM Sudirman Said 
memastikan, dengan adanya keputusan 
tersebutm eksport i r  migas t idak per lu 
menggunakan L/C dalam kegiatan ekspornya 
saat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
04.MDAG/PER/1/2015 diberlakukan per 1 
April ini. Dia mengakui, keputusan ini memang 
belum ditetapkan menjadi aturan resmi. Meski 
demikian, dia sudah mengirimkan surat kepada 
Menteri Perdagangan untuk pengecualian ekspor 
migas, Keputusan pengecualian penggunaan 
L/C ini diambil berdasarkan hasil rapat dengan 
Wakil Presiden Jusuf Kalla, pekan lalu. Dengan 
aturan tersebut, eksportir migas hanya perlu 
melapor dan meminta izin kepada Kementerian 
Perdaganganan saat melakukan kegiatan 
ekspor. Hal ini dapat dilakukan sambil menunggu 
pemerintah menerbitkan payung hukum terhadap 
keputusan tersebut. “Secara prinsip sudah 
diputusakan di Kantor Wapres, untuk migas dapat 
pengecualian,” katanya. Sudirman beralasan, 
sektor migas tidak perlu memakai L/C karena 
ekspornya dilakukan oleh negara dimana 
pencatatannya sudah dilakukan oleh SKK Migas 
dan Bank Indonesia.

den Sarankan reVISI kOnTrak BagI 
haSIl MIgaS
(Investor Daily) -  Dewan Energi Nasional 
(DEN) menyebut Production Sharing Contract 
(PSC) migas harus diubah. Pasalnya, dalam 
kontrak tersebut tidak disebutkan adanya 
wewenang pemerintah untuk intervensi jelang 
berakhirnya kontrak. Anggota DEN Andang 
Bachtiar mengatakan, sengkarut kontrak Blok 
Mahakam disebabkan oleh tidak adanya klausul 
intervensi pemerintah dalam kontrak. Alhasil, 
pemerintah khawatir produksi migas nasional 
terganggu apabila skema transisi tidak tercapai. 
Padahal masih ada 29 kontrak migas yang 
berakhir hingga 2020.•ria

4No. 14
Tahun LI, 6 April 2015IMPleMenTaSI 5 STraTegI PrIOrITaS

Pertamina Trans kontinental Tambah 
Tujuh armada kapal

PT Pertamina Trans Kontinental memperkuat jaringan bisnisnya dengan menambah tujuh kapal.
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BataM - Dalam rangka membangun 
Industri Maritim Nasional, PT Pertamina 
Trans Kontinental (PTK) memperkuat 
jaringan bisnisnya dengan menambah 
tujuh unit kapal, yang terdiri dari dua 
unit kapal Anchor Handling Tug Supply 
(AHTS) dan lima unit kapal Harbour Tug 
Pertamina Trans Kontinental.

Kapal tersebut diserahkan oleh 
PT Batamec dan PT Dry Dock World 
Pertama (DDW) sebagai perusahaan 
yang ditunjuk oleh Pertamina dalam 
pembuatan kapal. Total Nilai investasi 
untuk pembangunan tujuh unit kapal 
tersebut sebesar 49,9 juta dolar AS. 

“Ketujuh unit kapal ini tentunya 
akan mendapatkan tambahan revenue 
bagi PTK selaku anak usaha dari 
Pertamina dengan target pendapatan 
sekitar 9 juta dolar AS atau sekitar 
Rp115 miliar untuk tahun 2015,” 
ungkap Direktur Pemasaran Pertamina 
Ahmad Bambang dalam kesempatan 
serah terima kapal oleh Direktur 
Batamec, Mok Kim Whang dan Senior 
General Manager DDW, Chua Peng 
Chua di galangan Batamec, Batam, 
Jumat (27/3).

Dikatakan oleh Ah mad Bambang, 
Kapal yang diserahterimakan ter se
but merupakan wujud im plementasi 
langkah strategis direksi Pertamina 
untuk pengembangan infrastruktur. 
Sebagai pergantian kapal Pertamina 
yang usianya su dah lebih dari 30 tahun. 
“Ini merupakan bagian dari efisiensi 
sebagai pengganti kapal charter, 
meningkatkan safety dengan hadirnya 
kapal baru ini dan pengembangan 
bisnis PTK sebagai anak perusahaan 
untuk tidak se kadar melayani induknya 
tapi juga melayani customer lain diluar 
Pertamina,” kata Ahmad Bambang.

Menurutnya, kapal yang diberi 
nama kapal Transko Moloko,Transko 
Balihe,Patra Tunda 3151, 3152,3153, 
3154 dan 3155 tersebut akan digu
nakan untuk mendukung eksplorasi 
migas lepas pan  tai, mengoperasikan 
pela buhan khusus Pertamina dan 
mendistribusikan migas dalam rangka 
menjamin ke tersediaan minyak dan 
gas di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama PTK, 
Subagjo Hari Moeljanto mengatakan 
bahwa kapal jenis AHTS tersebut akan 
memberikan kontribusi pendapatan 
se besar 9.000 dolar AS/kapal/hari 
sedangkan jenis kapal Harbour Tug 
mem berikan kontribusi 3.400 dolar 
AS/ kapal/ hari. 

Direncanakan kedua kapal AHTS 
akan dioperasikan di wilayah perairan 
Balikpapan untuk melayani KKKS 
Total E&P Indonesia. Sedangkan 
untuk Harbour Tug direnca nakan akan 
beroperasi di wila yah operasional 

Marine Pertamina di Terminal Migas 
Pertamina dengan kontrak jangka 
panjang.

“Kapal ini dibangun se penuhnya 
dengan spesifikasi yang disesuaikan 
dengan kebutuhan pancharter yakni 
Total E&P Indonesia dan Pertamina 
Shipping serta telah disesuaikan 
dengan aturan terkini dari IMO, 
SOLAS, Class ABS dan ISM,” lanjut 
Subagjo.

Armada Kapal yang dimiliki PTK 
saat ini sebanyak 27 Kapal. Dengan 
tambahan tujuh kapal ini maka PTK 
akan dapat memperkuat ar mada 
kapal miliknya untuk mendukung 
kegiatan eksplorasi lepas pantai 
dan mendukung operasional ma
rine Pertamina serta me menuhi 
kebutuhan pasar di luar Pertamina 
sebagai kontribusi laba operasi PTK 
(audited) di luar Pertamina sebesar 63 
persen.•irli

BalonGan – RU VI Balongan terus menjalankan 
komitmennya dalam menciptakan kesehatan dan keselamatan 
dalam  menjalankan  proses bisnisnya. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, pada 16 Maret 2015  telah dilaksanakan  Kick Off 
Implements  ISRS8. Kegiatan yang berlangsung di Mess 17 
Perumahan Bumi Patra Indramayu tersebut menghadirkan 
Eric Ross dari DNVGL sebagai Workshop Leadership. 

ISRS  (International Sustainability Rating System) adalah 
suatu tools untuk menilai sejauh mana sistem manajemen 
yang dimiliki perusahaan berjalan efektif dan sustain atau 
berkesinambungan khususnya terkait aspekaspek HSE.

Kegiatan yang dihadiri oleh Tim Manajemen dan para 
section head ini merupakan program RU VI Balongan dalam 
rangka kesiapan implementasi ISRS8.  Assessment ini 
ditargetkan akan dilakukan pada akhir tahun 2015 dengan 
hasil yang ditargetkan adalah level 5 dan stretch level 6. Target 
tersebut juga merupakan salah satu KPI yang ingin dicapai 

ru VI Implementasikan ISrS-8
RU VI Balongan di tahun 2015 ini.

“Seluruh unit bisnis Pertamina harus melakukan audit 
sistem manajemen melalui ISRS yang sejalan dengan visi 
Pertamina yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas 
dunia”, ucap GM RU VI Yulian Dekri. 

Yulian Dekri berharap, tim manajemen RU VI dapat 
memberikan komitmen untuk men du kung implementasi 
sistem manajemen yang dimiliki RU VI termasuk ISRS8. 
Sebab, sambung GM, melalui dukungan dan komitmen 
dari tim manajemen inilah sistem manajemen di RU VI dapat 
berjalan dengan efektif dan berkesinambungan.

“Saya mengajak seluruh tim manajemen dan section 
head RU VI untuk terlibat langsung perbaikan dan 
improvement yang dianggap perlu untuk tercapainya target 
tersebut. Semoga program ini bisa lebih meningkatkan 
budaya safety di lingkungan RU VI Balongan sehingga zero 
accident bisa diraih,” ujar Yulian.•ru Vi



5No. 14
Tahun LI, 6 April 2015SOROT

Fo
to

 : 
R

FC
C

 P
R

O
JE

C
T

rFCC Project 
diskusi dengan 
dinsosnakertrans

Safety dan Quality Jadi Sorotan dalam 
MWT di rFCC Project
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SVP Business Development  Iriawan Yulianto memberikan pengarahan saat management walkthrough ke RFCC Project 
Cilacap.

cilacap – Project Coordinator RFCC  Amir 
H. Siagian beserta tim manajemen RFCC, GM 
RU IV dan tim Manajemen serta  Konsorsium 
Adhi Karya dan GS E&C dan sub kontraktor 
mengadakan diskusi bersama Dinsosnakertrans 
dalam menghadapi dan mengantisispasi dam
pak dari pengurangan pekerja di RFCC Project 
pada Rabu, 11 Maret 2015 di Griya Patra. 

Diskusi ini dihadiri oleh GM RU IV dan 
tim manajemen yang diwakili oleh SMOM 
RU IV Gunarno, Project Coordinator RFCC 
Amir H. Siagian dan tim manajemen, Kepala 
Dinsosnakertrans  Kosasih dan tim, Project 
Coordinator of Adhi Karya Bambang Pamungkas 
dan tim, Project Coordinator GS E&C  Mr. Beum 
Sik Lee  serta perwakilan dari masingmasing 
sub kontraktor dibawah Adhi Karya dan GS E&C. 
Diskusi yang membahas mengenai langkah 
preventif dalam hubungan kerja ini didukung 
oleh pemaparan materi dari Dinsosnakertrans 
yang dipaparkan oleh Waris Winardi. 

Hubungan kerja jika pelaksanaannya benar 
maka pemutusan hubungan kerja akan berjalan 
dengan baik tanpa ada kegiatan yang merugikan 
baik pekerja maupun perusahaan yang 
memperkerjakan. Oleh sebab itu, Amir H Siagian  
menyatakan kepada para Main Contractor dan 
Sub Contractor untuk dapat memenuhi hak
hak pekerja di bawah mereka. “Pengurangan 
pekerja jangan sampai mengganggu stabilitas 
di lingkungan kerja dan mengganggu progress 
project,” menurut Amir H. Siagian.

Mengenai antisipasi demo dan halhal 
lainnya, Dinsosnakertrans mengimbau untuk 
segera memenuhi hak pekerja baik dari tun
jangan, pesangon, dan halhal berkaitan dengan 
administrasi. “Karena hal sederhana mengenai 
administrasi bisa berakibat fatal,” ujar Kosasih.

Diskusi berjalan aktif dan kondusif, diikuti 
dengan tanya jawab dari rekanrekan sub 
kontraktor. Amir H. Siagian mengimbau dis
kusi ini dapat berkesinambungan dengan 
pembahasan mengenai BPJS di pertemuan 
selanjutnya. 

Diskusi ini juga membahas soal keamanan 
di area project yang dikoordinasi oleh Haprolo 
selaku Coordinator Security RFCC. Keamanan 
di wilayah project  merupakan tanggung jawab 
bersama.

Sebagai wujud sinergitas serta komitmen 
bersama pihakpihak terkait, acara ditutup 
dengan penandatanganan Pakta Integritas 
yang berisi tentang komitmen bersama dalam 
menjaga kemanan dan stabilitas lingkungan 
kerja area Project.•laW

cilacap – SVP Business 
Development Iriawan Yu
lian to kembali melakukan 
Management Walkthrough ke 
RFCC Project Cilacap pada 
19 Maret 2015 lalu didampingi 
oleh tim dari Kantor Pusat 
Per tamina.

MWT kali ini, tidak hanya 
dari Refining yang hadir na-
mun juga Manager Budget 
P l ann i ng  &  Mon i to r i ng 
Feri Yani, Manager Facility 
Engineering Otto Gerentaka, 
Manager Operation Operation 
Opt imaz i tat ion Junaedi , 
Manager Eng. Process Dev  M. 
Syaiful Ghozali, dan Manager 
H S S E  B o e d i  S e t y o n o . 
Rombongan MWT disambut 
oleh Project Coordinator 
RFCC Amir H Siagian dan tim 
manajemen, serta SMOM RU 
IV Gunarno.

MWT yang di lakukan 

kal i  ini fokus ada safety 
dan qua l i ty ,  t idak lupa 
juga mengenai progress di 
lapangan meng ingat deadline 
start up semakin dekat.  

Iriawan Yulianto saat di 

lapangan berharap,”Mes
kipun kita dikejar deadline 
dan target namun safety dan 
quality produk tetap harus 
sesuai standar yang utama”.

Joko Pranoto sebagai 

Site Manager Commisioning 
& Start Up memaparkan 
progress di lapangan bersama 
tim kepada rombongan MWT 
sehingga ada komunikasi 
yang terjadi. •laW

go live laboratory Information 
Management System di ru V Balikpapan
Balikpapan – Guna men
capai praktik laboratorium 
yang baik (good laboratory 
practice) Refinery Unit V (RU 
V) Balikpapan melangsungkan 
Go Live LIMS 2015, pada 
Januari yang lalu. 

Laboratory Information 
Management System (LIMS) 
merupakan program aplikasi 
s is tem in formas i  untuk 
mencatat dan melaporkan 
data hasil analisa serta meng
atur manajemen laboratorium. 
Acara yang digelar di Ruang 
Solar Kantor Pengolahan RU 
V tersebut turut dihadiri oleh 
VP Business Demand, Lukito 

Suwarno dan GM RU V  Eman 
Salman Arief. 

RU V yang merupakan 
salah satu pionir penerapan 
LIMS berharap agar bisa 
menjadi role model bagi 
unitunit lain. Menurut Eman 
Salman Arief, keberhasilan 
kick off LIMS di RU V tidak 
lepas dari asistensi pusat, 
khususnya dari Business 
Demand yang hadir menjadi 
fasilitator.  

“Kita perlu me maknai kick 
off ini, tak hanya sekadar 
sebagai implementasi sistem 
namun juga tolok ukur good 
laboratory practice yang dapat 

dijadikan contoh bagi unit 
lain. Maka, kami mengajak 
seluruh pihak di RU V untuk 
meningkatkan keberlanjutan 
implementasi sistem ini,” ujar 
Eman dalam acara Go Live 
LIMS.  Eman pun menyambut 
ba i k  rencana  eva l uas i 
ROAS yang akan dilakukan 
berkala dari Pertamina untuk 
mencapai standarisasi sistem. 

LIMS sendiri memung
kinkan siklus proses data 
sampel yang lebih terstruktur 
mulai dari login sample, 
entry data, review, hingga 
pe laporan. “Jadi, di masing
masing tahapan user bisa 

memantau status data. Apa
kah belum lengkap, sudah 
lengkap, maupun dalam 
proses,” tutur Budi Anggoro, 
Manager Produksi RU V. 

Dar i  seg i  pe laporan 
pun LIMS memungkinkan 
klasifikasi mulai dari test 
report, inspection report, 
schedule report, dan wa ter 
report.  “Kami akan mem
fokuskan implementasi LIMS 
sebagai sistem pela poran 
yang efektif agar top leader 
dapat memandu pe laksanaan 
bisnis yang tepat dan akurat,” 
tambah Budi Ang goro.• keish-

kara Hanandhita putri

pekanBaru - OPI RU 
II melaksanakan workshop 
bedah MQAR yang diikuti 
oleh 20 pekerja dari berbagai 
fungsi, di Pekan Baru,  pada 25 
 27 Februari 2015. Workshop 
dibuka oleh Manager OPI 
Asmanidar didampingi oleh 
Manager Refinery Finance 
Bussines Support Asep 
Priyatna Hidayat yang juga 
menjadi narasumber dalam 
workshop tersebut.

Manager OPI Asmanidar 
menyampaikan, workshop  ini 

OPI ru II laksanakan Workshop Bedah MQar
memaparkan tentang laporan 
tentang arus minyak serta 
berbagai potensi terjadinya 
selisih dalam perhitungan 
arus minyak sebagai dasar 
p e m b u a t a n  p e l a p o r a n 
MQAR. Asep berharap, dari 
workshop ini para peserta 
dapat menurunkan serta 
meminimalisasi kesalahan
kesalahan yang disebabkan 
oleh kekurangtelitian dalam 
inputan data, kesalahan 
pengukuran,dan lainlain.

Dengan bahan yang 

diadakan untuk membahas 
dan mapp ing  berbaga i 
isu terkait dengan proses 
pencatatan, perhitungan dan 
pengukuran  inputan da
ta arus minyak. Dari hasil 
mapping dan pembahasan 
ini dilakukan improvement 
ter hadap kondisi yang ada 
sebagai upaya perbaikan 
untuk meningkatkan pero
lehan margin RU II.

Sementara Asep Priyatna 
Hidayat, Manager Refinery 
Finance Business Support 

diperoleh selama mengikuti 
workshop, para peserta akan 
berupaya mengurangi sekecil 
mungkin kesalahan yang 
disebabkan oleh inputan 
data, kesalahan pengukuran 
dan perhitungan. Untuk itu, 
mereka langsung bertindak 
sebagi Tim Task Force B edah 
MQAR RU I I  yang akan 
bertemu setiap minggu untuk 
melihat potensi kesalahan 
dalam inputan dalam ROAS 
maupun dalam PIMS sebagai 
basis pembuatan MQAR.•ru ii



CORPORATE
Social reSponSiBilitY

6No. 14
Tahun LI, 6 April 2015CORPORATE

Social reSponSiBilitY

Papan Sekeping Nanas - Salah satu motif khas Azizah songket yang telah memperoleh sertifikat hak cipta.

PeP limau Field resmikan hak Cipta 3 Motif 
Songket kreasi Mitra Binaan

Fo
to

 : 
R

U
 V

I
Fo

to
 : 

P
E

P 
R

A
N

TA
U

 G
IE

LD

PeP rantau Field giatkan Budaya hijau di Sekolah

Bazma ru II Bantu 
kelompok Tani Mekar Sari
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praBuMuliH - Budidaya 
songket tenun tradisional 
telah menjadi karya seni 
tradisional yang kian lama 
k ian  berkurang se i r ing 
perkembangan mesin cetak 
yang mampu menenun 
dengan kecepatan tinggi 
namun mengurangi ni lai 
keaslian songket tersebut. 
Mesk i  demik ian ,  m i t ra 
b i n a a n  P e r t a m i n a  E P 
Asset 2 Limau field “Azizah 
Songket” terus berkomitmen 
untuk mempertahankan 
budaya tradisional dengan 
mengembangkan mot i f 
songket bertemakan ke
kayaan lokal prabumulih yaitu 
nanas. 

Keaslian motif itu telah 
diakui Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual (DIRJEN 
HKI) Kementrian Hukum dan 
HAM dengan diterbitkannya 
sertifikat hak cipta atas tiga 
motif kreasi tersebut. Serah 
terima sertifikat dilakukan 
pada Kamis (19/03) di Jakarta 
kepada CSR Staff Pertamina 
EP Asset 2 Limau Field, Atika 
Rusy Kuncoro. 

Ketiga motif songket yang 
telah mendapatkan sertifikat 
hak cipta, yaitu Seinggok 
Nanas, Papan Sekeping 
Nanas, dan Cantik Manis 
Nanas. Kelompok usaha 
binaan perusahaan yang 
bergerak di bidang hulu migas 
tersebut sengaja memilih 
nanas sebagai tema utama 
motif guna memperjelas 

aceH taMianG – Perta
mina EP field Rantau telah 
memprakarsa i  Seko lah 
Hijau (Green School) di SMA 
Negeri 2 Kejuruan Muda pada 
tahun 2012, dan melakukan 
pendampingan sehingga telah 
menjadi sekolah berwawasan 
lingkungan. 

B a n y a k  p e r u  b a h a n 
yang di rasakan de ngan 
m e n j a d i  s e k o l a h  b e r
wawasan lingkungan, mulai 
dar i  Kebi jakan Sekolah 
berwawasan l ingkungan, 
perilaku warga sekolah yang 
mulai peduli akan kebersihan 
lingkungan sekolah melalui 
pengelolaan sampah dengan 

duMai - Bertempat di Masjid Ar Rasyid, 
Jalan Mekar Sari Kelurahan Bagan Besar, 
Ahad (8/3) Baituzzakah Pertamina (Bazma) RU 
II memberikan Bantuan Penggemukan Sapi 
kepada Kelompok Tani Mekar Sari. Bantuan 
berupa sapi sebanyak 20 ekor dengan total 
bantuan Rp 175 juta.

Kepala Bidang Ekonomi produktif Bazma 
RU II, Taufik Rizani menuturkan ada dua 
bantuan yang diberikan Bazma, yakni program 
penggemukan sapi dan penyaluran beras zakat.

Kepada kelompok tani Mekar Sari diharapkan 
bisa menjadi contoh untuk kelompok lain agar 
bantuan yang diberikan bisa berkembang. 
“Semoga kelompok tani ini bersungguh
sungguh mengembangkan bantuan yang telah 
diberikan,” harap Taufik.

Untuk beras zakat ini, tambah Taufik, setiap 
bulan diberikan kepada masyarakat Dumai 
dengan total dana Rp 40 juta.

Sementara itu Tokoh Masyarat yang diwakili 
Ketua RT 02, Nain mengucapkan terimakasih 
atas bantuan yang diberikan Bazma RU II ini. 
“Bantuan yang telah diamanahkan kepada ke
lompok tani ini harus bisa dikembangkan dengan 
sebaikbaiknya karena bisa mendongkrak 
perekonomian. Maka dari itu saya mewakili 
masyarakat mengucapkan terima kasih atas 
bantuan Bazma RU II ini,’’ujarnya.

Selain diselingi dengan penyerahan secara 
simbolis bantuan penggemukan Sapi dan Beras 
Zakat, kegiatan ini ditutup dengan tausiah yang 
disampaikan ustad Edi Purnomo Lc.•ru ii

kekayaan lokal prabumulih, 
yaitu nanas sebagai komoditi 
juara.

“Ketiga motif songket 
ini merupakan satusatunya 
motif songket asli Prabumulih 
yang te lah memperoleh 
sertifikat hak cipta. Tiap motif 
yang tersertifikat memiliki 
maknanya masingmasing,” 
ungkap M Galih Pradikta 
Mochtar, Limau Ast Legal & 
Relation. 

K e b e r h a s i l a n  m i t r a 
binaan PT Pertamina EP 
Asset 2 Limau Field dalam 
mengembangkan kekayaan 
budaya tradisional bangsa 
ini tentu tidak lepas dari 
kegig ihan dan keuletan 
kelompok usaha itu sendiri. 
Dukungan perusahaan akan 
berhasil hanya dengan niat 

dan usaha dari penerima 
bantuan. 

Kelompok Azizah Songket 
memperoleh bantuan berupa 
peralatan dan bahan songket 
dari perusahaan. Selain itu 
perusahaan memberikan 
dukungan dalam bentuk 
pengikutsertaan mitra binaan 
dalam pameranpameran 
kerajinan untuk meningkatkan 
cakupan distribusi prodak 
songket agar lebih dikenal 
publik secara nasional. 

Atika menjelaskan, ke
l ompok  b inaan  Az i zah 
Songket menjadi mitra binaan 
PT Pertamina EP Limau Field 
sejak tahun 2012. “Dengan 
mengikuti beberapa pameran 
yang didukung peru sahaan, 
kelompok ini mampu me
ngem bangkan ide dan tahun 

2015 motif songket karya 
mereka memperoleh sertifikat 
hak cipta,” terang Atika. 

P e r u s a h a a n  s e n d i r i 
bangga bahwa mitra binaan 
nya mampu berkembang 
hingga mandiri. Perusahaan 
hanya mengharapkan sum
bangsih terhadap masyarakat 
mampu membantu masya
rakat lebih maju.

Dengan diterbitkannya 
sert i f ikat Hak Cipta in i , 
masyarakat  Prabumul ih 
dapat turut ber bangga bahwa 
motif asli Prabumulih telah 
mendapat pengakuan dari 
Kementrian Hukum & HAM. Ke 
depan, mitra binaan “Azizah 
Songket” ber niat untuk men
ciptakan motif kreasi sendiri 
lagi se su ai dengan ciri khas 
Prabumulih.•ark

rumah kompos, tong sampah 
yang tersedia d i  set iap 
kelas,  penghijauan, hingga 
pemanfaatan lahan kosong 
sebagai kebun dan hutan 
sekolah. Selain itu, beberapa 
prestasi di bidang lingkungan 
seperti peringkat 1 sekolah 
Adiwiyata tingkat Kabupaten 
Aceh Tamiang di tahun 2013 
serta terpilihnya Sri Ramadhana 
menjadi salah satu anggota 
Duta Green School SMAN 2 
Kejuruan Muda sebagai Duta 
Lingkungan Aceh Tahun 2014 
menjadi bukti keberhasilan 
PEP Rantau Field membina 
sekolah ini. 

Di tahun 2015,  PT Perta

mina EP Field Rantau kembali 
lakukan dampingan lanjutan 
terhadap SMAN 2 Kejuruan 
Muda menuju sekolah Adi
w i y a t a . P e n d a m p i n g a n 
lanjutan diawali dengan Focus 
Group Discussion (FGD) yang 
dilaksanakan di Aula SMAN 2 
Kejuruan Muda,  pada (10/3).

Dari hasil FGD tersebut, 
semua pihak sepakat dalam 
pendampingan lanjutan ini 
akan dilakukan beberapa 
program lingkungan menuju 
sekolah Adiwiyata. Antara 
lain, Pengembangan Kebun 
Organik Sekolah (Organic 
Garden School Development), 
Taman Air Limbah (Waste 

Water Garden), Daur Ulang 
Kertas (Recycle Paper ) , 
Penguatan kelembagaan 
(Organization development), 
Integrasi Lingkungan Hidup 
(Integreted Environtment), 
Pencerahan Hemat Energi 
(Awareness of energy saving), 
dan lainlain.

Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Aceh Tamiang 
Ikhwanuddin mengapresiasi 
program yang diinisiasi oleh 
PEP Field Rantau. “Karena 
pada hakikatnya program ini 
merupakan salah satu bentuk 
upaya untuk menyiapkan 
generasi masa depan yang 
berwawasan lingkungan,” 

ujarnya. 
 Jufri selaku Rantau Ast. 

Manager Legal & Re la tion PEP 
mene  gaskan, perusahaan 
memang berkomitmen untuk 

melakukan interna l isas i 
atau penanaman nilainilai 
tentang cara pandang dan 
cara hidup yang berwawasan 
lingkungan.•pep rantau Field
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GM MOR I Jumali  secara simbolis memakaikan helm keselamatan kepada murid TK yang menjadi polisi cilik yang menaiki 
sepeda bantuan dari Pertamina.

BinJai – Marketing Operation 
Region I (MOR I) mendukung 
Polres Binjai dengan mem
berikan bantuan sepeda dan 
helm keselamatan untuk 
para polisi cilik. Bantuan ini, 
juga diharapkan mendukung 
operasional Taman Lalu 
Lintas Binjai yang diprakarsai 
oleh Polres dan Pemkot 
Binjai. 

 “Semoga bantuan ini 
bisa dimanfaatkan sebaik
baiknya,” ujar Sr. Spv. Eks
ternal Relations MOR I Zainal 
Abidin di selasela peresmian 
Taman Lalu Lintas Binjai, 
Jumat (13/4).

 Pada acara peresmian 
itu, Kapolda Sumut Irjen (Pol) 
Eko Hadi Sutedjo didampingi 
GM MOR I, Jumali  dan 
Walikota Binjai HM Idaham 
terlihat memakaikan helm 
kepada para polisi cilik yang 
sudah siap menaiki sepeda 
bantuan dari Pertamina. 

 Dikatakan Zainal, ban
tuan 20 sepeda dan helm 
keselamatan dari Pertamina 
ini selanjutnya akan menjadi 
salah satu aset dari Taman 
Lalu Lintas Binjai ke depan. 
“Kami sadar betul, pentingnya 
keberadaan taman edukasi 
seperti ini,” tambahnya. 

 Apalagi ,  anakanak 
sebagai generasi penerus 
bangsa perlu mendapatkan 
pemahaman yang ba ik 
un tuk tert ib la lu l intas. 
“Semoga, adikadik yang 
nanti berkunjung ke taman 
lalu lintas ini, akan menjadi 
generasi yang sadar berlalu 
lintas dengan baik,” lanjutnya.

 Sementara itu, Kapolda 
Sumut Irjen (Pol) Eko Hadi 
Suted jo  mengapres ias i 
langkah Kapolres Binjai 

AKBP Marcdelino Sampaouw 
dan MOR I, karena memiliki 
kepedulian besar dalam 
m e m  b a n g u n  k a r a k t e r 
generas i  mu da bangsa 
indonesia dengan lebih kuat.

“Disiplin lalu lintas itu 
penting ditanamkan sejak 
dini. Sebab anak kecil itu 
ibarat kertas putih. Masih 
polos. Belum terkontamiasi 
apapun. Mereka juga punya 
memory yang kuat. Sehingga 
upaya menanamkan pe

ngetahuan tentang hukum, 
dan disiplin berlalu lintas itu, 
jauh lebih mudah dan efektif 
dibandingkan kalau mereka 
sudah dewasa,” ungkapnya.

Apalagi menurut Kapolda, 
warga Sumatera Utara cukup 
dikenal sebagai masyarakat 
yang memiliki kesadaran 
di siplin berlalu lintas cukup 
rendah, jika dibandingkan 
dengan wilayah lain di In
donesia.•er/wali

Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Nunukan 
Company (PHENC) menempati kantor baru di 
Antam Office Park Tower Jalan Letjen. TB. 
Simatupang, Jakarta Selatan terhitung Januari 
2015. PHENC sebelumnya berkantor di One 
Pacific Place, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta 
Selatan. Relokasi kantor Anak Perusahaan 
(AP) PHE ini bertujuan untuk efisiensi serta 
memudahkan koordinasi dengan PHE sebagai 
Holding yang berlokasi tidak jauh dari Antam 
Office Park Tower. Karena itu, PHENC hibahkan 
sejumlah inventaris kantor yang masih layak 
guna kepada Kelurahan Kebagusan, Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan.

General Manager PHENC, Alfian Husein 
mengungkapkan, dalam relokasi kantor, 
PHENC juga melakukan menyerahkan 
beberapa inventaris kantor ke beberapa 
lokasi seperti Masjid Antam, Masjid Assakinah 
Rawamangun dan Masjid Al Hidayah BSD.•pHe

MinaHaSa -  Sebaga i 
wujud kepedulian Pertamina 
kepada masyarakat di se
kitar daerah operasi,  PT 
Pertamina Geothermal Energy 
Area Lahendong menyalurkan 
bantuan CSR Pertamina tahun 
2015 untuk Desa Kasuratan, 
Kecamatan  Romboken 
dan Kecamatan Tompaso 
Kabupaten Minahasa, Provinsi 
Sulawesi Utara.

GM Area Lahendong, 
Eko Agung Bramantyo, me
nyerahkan secara simbolis 
ban tuan CSR Pertamina 
kepada Bupati Minahasa, 
Jan t je  W.  Sa jow untuk 
ban  tuan bagi masyarakat 
d i  Kecamatan Tompaso 
senilai Rp 405 juta. Adapun 
bantuan yang diber ikan 
berupa pengadaan meja 
d a n  b a n g k u  s e k o l a h , 
ban tuan  pe r l engkapan 

GM Area Lahendong Eko Agung Bramantyo menyerahkan secara simbolis 
bantuan CSR Pertamina kepada Bupati Minahasa Jantje W. Sajow.

BalonGan – Refinery Unit (RU)  VI Balongan 
menggelar kegiatan silaturahmi dan diskusi 
terkait program CSR RU VI dengan unsur 
Muspika Kecamatan Balongan. Kegiatan yang 
dilaksanakan Selasa (24/2) ini berlangsung di 
aula Kecamatan Balongan. 

Public Relation Section Head RU VI 
Balongan, Nana Kanan mengatakan kegiatan 
ini bertujuan meningkatkan silaturahmi antara 
RU VI Balongan dengan masyarakat di 4 Desa 
Kecamatan Balongan, di antaranya Desa 
Balongan, Desa Majakerta, Desa Sukaurip 
dan Desa Sukeraja. Para kepala desa dari 
empat desa itu  juga hadir dalam diskusi yang 
berlangsung sekitar 3 jam tersebut.

Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai 
upaya dalam menyelaraskan kebutuhan 
masyarakat dengan program CSR RU VI. Pada 
kegiatan tersebut juga diisi dengan evaluasi 
program CSR RU VI yang sudah berjalan di 
Kecamatan Balongan.•ru Vi

sekolah un tuk siswa SD, 
SMP dan SMA, sertifikasi 
Migas di Cepu sebanyak 
em pat orang, penanaman 
pohon ,  pembe rdayaan 
pem buatan cinderamata 
bahan baku tempurung ke
lapa, pemberdayaan pem
buatan pupuk organik dari 
tumbuhan eceng gondok, 
serta pengadaan alat makan 
catering untuk ibuibu PKK.

Sementara untuk bantuan 
di Desa Kasuratan diterima 
secara simbolis oleh Assisten 
I Kabupaten Minahasa Denny 
Mangala, sebagai wakil dari 
Pemerintah Kabupaten Mi
nahasa untuk seterusnya 
bantuan tersebut diserahkan 
kepada Pemerintah Desa 
Kasuratan, Hukum Tua Dolly 
Nangley.

Bantuan yang diserahkan 
o l e h  P e r t a m i n a  u n t u k 

Desa Kasuratan antara lain  
sembilan unit lampu jalan, 
bantuan pembersihan Danau 
Sumesega, dan bantuan 21 
ekor sapi untuk tiga kelompok 
(Dusun 1, Dusun 2 dan Dusun 
3) serta pelatihan sertifikasi 
Migas di Cepu sebanyak 
lima orang. Adapun bantuan 
diberikan senilai Rp 271 juta.

“ K a m i  b e r h a r a p 

agar  bantuan yang te
lah disampaikan oleh Per
tamina bermanfaat, da pat 
men ingkatkan eko no mi 
masyarakat  dan Per  ta
mina mendapatkan du
kungan masyarakat un
tuk menjalankan kegiatan 
operasinya,” kata Eko Agung 
Bramantyo dalam sam
butannya.•pGe
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Kesuksesan adalah impian setiap orang, namun dari 
sekian banyak orang yang bermimpi hanya sedikit yang 
mampu mewujudkannya. Memiliki harapan dari impian 
merupakan sesuatu yang wajar dan bias membuat diri 
kita bersemangat dalam menjalani kehidupan. Tetapi, 
tahukah anda bagaimana mewujudkannya? Ternyata, 
hanya sedikit orang yang mengetahuinya, bahkan 
walaupun sudah mengetahuinya, malas atau tidak 
berani merealisasikanya dengan berbagai alas an yang 
menyertainya. Oleh sebab itu, wajar saja jika kalau 
selama ini hanya sedikit orang yang sukses.

Bagaimana mungkin kesuksesan itu bisa terwujud 
jika kita tidak berusaha untuk meraihnya? Bagaimana 
mungkin kita akan berubah menjadi manusia yang baru, 
penuh vitalitas, enerjik dan mempunyai nilai plus jika diri 
kita tidak mau berubah? Kita harus merubah diri kita 
dengan cara memperbaiki semua kekurangan yang ada 
dengan cara belajar dan mempraktikan apa yang sudah 
dipelajari. Perubahan memang tidak dapat terjadi secara 
instan, melainkan bertahap dan membutuhkan waktu.

Keinginan merupakan langkah pertama dan bagian 
terpenting dalam meraih sebuah kesuksesan. Tidak 
seorangpun dapat melakukan perubahan permanen 
jika dia tidak memiliki keinginan kuat untuk berubah. 
Jika lelah karena merasa selalu tidak berhasil dan 
benarbenar ingin mengadakan perubahan, jadilah diri 
sendiri. Orang yang tidak beruntung hanya menjadikan 
keinginan itu sebagai mimpi yang sulit untuk diwujudkan. 
Padahal, tidak ada kesuksesan yang instan. Semua 
diperoleh melalui usaha, perjuangan dan kerja keras.

Jika kita ingin menjadi orang sukses maka kita juga 
sebaiknya selalu berpikir positif. Cara pandang positif 
ini bisa diterapikan dalam berbagai perbuatan, sikap 
atau perilaku kita seharihari, misalnya bagaimana kita 
menyikapi semua peristiwa yang terjadi disekitar kita, 
cobalah untuk selalu memandangnya dari sisi positif, 
sehingga apa yang terpikirkan menjadi positif. Hal itu 
akan membantu memahami berbagai persoalan secara 
lebih jernih. Sebaliknya, jika kita mengedepankan sisi 
negatif, cara pandang yang negatif tersebut akan 
menutupi semua kebaikan dan kebenaran yang ada.

Buku ini mengajak para pembacanya untuk 
memikirkan nasib atau masa depanya sebagai manusia 
yang ditakdirkan lahir untuk menjadi seorang pemimpin. 
Pilihan hidup kitalah yang akan menentukan masa 
depan kita. Para pembaca juga akan dipandu untuk 
menjadi orang yang sukses dengan berbagai motivasi 
yang terdapat di dalamnya.•perpuStakaan
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e-Correspondence Berkibar di Pulau Paling TimurPengelolaan Sistem Standar untuk 
Mendukung 5 Prioritas Strategi Perusahaan

Salah satu peran strategis 
d a r i  M a n a  j e m e n  a d a l a h 
berkontribusi aktif dan mampu 
memberi  dukungan posit i f 
sehingga para Pekerja berperan 
menciptakan budaya perbaikan 
berkelanjutan di lingkungan 
kerjanya. Pengelolaan sistem 
standar menjadi salah satu 
mekanisme manajerial yang 
menjaga kegiatan dan standar 
kerja sehingga tidak mengalami 
penurunan.

Dalam memperluas pola pikir tersebut tim Quality Management Corporate 
mengajak fungsifungsi yang ada di Pertamina untuk menyebarluaskan pemahaman 
akan pentingnya pengelolaan sistem standar dan pelayanan apa saja yang ditawarkan 
oleh fungsi Quality Management Corporate. Sosialisasi yang bertajuk “Menciptakan 
Competitive Advantage Perusahaan melalui Implementasi Sistem Standar yang sesuai 
dengan Lima Prioritas Strategi Perusahaan” ini mengikutsertakan jajaran manajemen 
yang berperan sebagai motor penggerak sekaligus pendukung kegiatan pengelolaan 
sistem standar di Perusahaan. 

Direktur Umum & SDM, 
Dwi W. Daryoto juga turut 
mendukung kegiatan sosialisasi 
ini dengan turut menghadiri 
dan memberikan arahan me
ngenai fokus Direktorat dalam 
mendukung capaian prioritas 
strategi Peru sahaan. Hal ter
sebut memperkuat peran Quality 

Management, khususnya pengelolaan sistem standar dalam men dukung 
pengembangan Sektor Hulu, Efisiensi di Semua Lini, Peningkatan Kapasitas Kilang, 
Pengembangan Infrastruktur & marketing, dan Perbaikan Struktur Keuangan 
Perusahaan melalui prinsipprinsip dalam manajemen sistem standar.

Keg ia tan in i  t idak hanya 
disaksikan oleh Pekerja Kantor 
Pusat, tetapi juga seluruh Unit Bisnis 
dan Anak Perusahaan di lingkungan 
Pertamina. Melalui KOMET Webinar 
Lync, kegiatan ini direlay dan 
mendapatkan respon dari Unit bisnis 
dan Anak Perusahaan. Selain itu 
Direktur Umum juga berkesempatan 
menerima Penghargaan & Feedback 
Report dari Indonesia Quality & Productivity Awards 2015, yang sekaligus menjadikan 
Pertamina sebagai wakil Indonesia dalam Asian Pacific Quality Organization 2015 
yang akan diselenggarakan di Shanghai, Nopember 2015 mendatang. 

Dalam mempromosikan 
pentingnya pe nanganan dan 
implementasi sistem standar, 
Drs. Suprapto, MPS selaku 
Sekertaris Jenderal Komite 
Akreditasi Nasional memberikan 
penjelasan  mengenai pen
tingnya penerapan sistem stan
dar yang diimplementasikan 
di Perusahaan. Pembicara 

mengangkat kasus Perusahaan makanan Indonesia yang mampu melakukan 
penetrasi dan mendominasi pasar internasional, serta Perusahaan Konstruksi 
Indonesia yang mendapat peningkatan pendapatan sebesar 101% setelah keduanya 
mengimplementasikan sistem standar di Perusahaannya. Diharapkan implementasi 
sistem standar yang dilakukan secara menyeluruh di seluruh unit bisnis Pertamina 
dapat memberikan dampak yang jauh lebih baik dibandingkan dengan contoh yang 
diangkat. 

Semoga semangat dalam melaksanakan Proses Bisnis sesuai standar tidak 
hanya mendukung namun menjadi energi bagi lokomotif percepatan capaian strategi 
Perusahaan. 

Insan Mutu! Semangat! Hebat! 
Pertamina! Jaya! Jaya!

Tuntutan visi world class energy company menjadikan implementasi E-Correspondence sebagai salah satu 
kegiatan penting yang wajib dilaksanakan di seluruh Fungsi, Unit Operasi  maupun anak perusahaan. 

Sesuai dengan UndangUndang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik, sistem 
E-Corrrespondence Pertamina mengimplementasikan secara bertahap, mulai dari Kantor Pusat,  Marketing 
Operation Region IV Semarang, Marketing  Operation Region VI Balikpapan, Refinery Unit V Balikpapan, Marketing 
Operation Region III Jakarta dan Refinery Unit IV Cilacap. 

Melalui E-Correspondence diharapkan akan semakin banyak cakupan pekerjaan dan aktivitas bisnis seharihari 
yang penting dan bersifat strategis dapat dilakukan oleh pekerja dengan cepat, tepat dan sistematis. 

Adapun tujuan dari penggunaan E-Correspondence ini adalah sebagai berikut:
1. Mempercepat alur komunikasi dan korespondensi di lingkungan internal Pertamina.
2. Menjaga kerahasiaan informasi, karena sistem akan secara otomatis membatasi akses pengguna sesuai 

dengan klasifikasi dan otorisasi yang telah ditentukan.
3. Alur atau proses perjalanan dokumen akan lebih terstruktur,mudah ditelusuri, cepat dan tepat.
4. Menghemat waktu dan biaya, dimana semua kegiatan korespondensi dan kearsipan dilaksanakan pada waktu 

yang bersamaan di dalam sistem, sehingga tidak memerlukan lagi sarana pencetakan dokumen, sarana 
distribusi maupun sarana penyimpanan.

5. Memudahkan untuk memperoleh dan menyampaikan data atau informasi secara cepat, tepat, benar dan 
lengkap sehingga dapat membantu manajemen dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat dan 
tepat pula.

6. Terwujudnya keseragaman dan memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dokumen di lingkungan 
Pertamina.

7. Mengurangi jumlah dokumen yang berlebihan, duplikasi dan tidak bernilai guna.
8. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja.

Mengingat saat ini kebutuhan 
paperless office yang sudah men
desak, maka sistem Korespondensi 
Elektronik akan diberlakukan ke 
se luruh Unit Operasi dan Anak 
Perusahaan secara utuh, lengkap 
dan menyeluruh.  

Marketing Operation Region 
VIII, Marketing Operation Region VII 
dan Refinery Unit VII Kasim/Sorong 
secara berurutan melaksanakan go live E-Correspondence, yang dimulai dari Marketing Operation Region VIII 
tanggal 13 Februari 2015. Disaksikan oleh General Manager Marketing Operation Region VIII, go live tahap pertama 
dilaksanakan untuk wilayah kantor region unit Jayapura dan untuk tahap kedua ke seluruh Area TBBM dan DPPU 
Wilayah Marketing Operation Region VIII dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2015. 

Go live dilanjutkan di Marketing Operation Region VII Makasar tanggal 3 Maret 2015 dan dihadiri oleh General 
Manager Marketing Operation Region VII  serta Tim Manajemen setempat. Go live E-Correspondence di Refinery 
Unit VII Kasim/Sorong dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2015 disaksikan Pjs. GM Refinery Unit VII Kasim/
Sorong dan Tim Manajemen.

Kendalakendala yang dihadapi 
setiap unit operasi berbedabeda, 
Marketing Operation Region VIII 
Jayapura dan Refinery Unit VII Kasim/
Sorong masih menggunakan layanan 
VSAT yang dipergunakan sebagai 
teknologi WAN sehingga koneksi 
jaringan lebih lambat. 

Dengan diimplementasikannya 
system E-Correspondence secara 
menyeluruh diharapkan akan diperoleh 
perubahan budaya kerja yang bersifat 
signifikan yaitu terbentuknya sebuah 
tatanan kerja baru yang lebih cepat, 
efektif, tepat guna dan berbasis elek
tronik di lingkungan Pertamina dan 
Anak Perusahaan. Pencapaian hal 

tersebut tentu akan membawa manfaat operasional dan manfaat strategis bagi Perusahaan dalam mencapai 
visinya untuk menjadi Perusahaan energi berkelas dunia. Semoga.

“Work easier and faster with E-Correspondence”
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Jakarta – Pagi yang hangat mengiringi langkah ibu 
ibu menuju Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) Teratai 
di Kelurahan Pasar Manggis, Pasar Rumput, Manggarai, 
Jakarta Selatan, pada (17/3). Dengan membawa anak 
anak yang masih Balita mereka tampak semangat, seperti 
biasa setiap sebulan sekali mereka selalu rutin mengunjungi 
posayandu. Namun hari ini ada yang istimewa karena selain 
memeriksakan kesehatan anaknya, mereka juga akan 
mendapatkan bantuan dari Persatuan Wanita Patra Pusat 
(PWP)berupa pemberian makanan tambahan bergizi serta 
susu formula.

Bantuan tersebut diserahkan oleh ketua PWP Dhanik 
Rachmad Hardadi  dan diterima oleh ketua Posyandu Teratai 
RW.02 Tjahyani. Total bantuan yang diberikan senilai Rp.75 
juta yang akan diberikan dalam bentuk pemberian susu 
formula selama 3 bulan serta makanan tambahan yang 
bergizi. 

Dhanik Rachmad Hardadi menyam paikan, bakti sosial 
ini dalam rangka hari Gizi Sedunia dan merupakan salah 
satu bentuk kepedulian PWP terhadap kesehatan anak

SeMaranG – Pada hari (11/1), diadakan Seminar Ke
sehatan “Sayangi Jantung dengan Menjaga Kesehatan Gigi 
dan Mulut” oleh Ikatan Istri Pimpinan BUMN (IIP) BUMN, di 
lantai 3 kantor Pertamina Marketing Region IV. Kegiatan rutin 
yang diadakan tiap 2 bulan sekali ini di ikuti oleh Pertamina, 
KIW, Pegadaian, Bank BTN dan juga Persatuan Wanita Patra 
(PWP), dengan pembicara drg. Juni Dyah Juniar SpPM(k).

Dyah mengatakan, kamu adalah apa yang kamu makan. 
Jadi apa yang kita makan harus bisa terkontrol dan juga 
sesuai dengan porsi atau kebutuhan kita. Jika kita tidak bisa 
merawat kebersihan mulut dan gigi, akan timbul beberapa 
penyakit terutama di area mulut tersebut. Banyak penyakit 
yang dapat timbul, di antaranya radang gusi, gangguan 
penyakit gigi, penyakit jaringan mulut, dan sebagainya.

“Kesehatan mulut dan gigi sangat berhubungan erat 
dengan kesehatan organ tubuh manusia terutama kesehatan 
jantung,” kata Dyah. 

Dalam seminar tersebut Dyah juga tak henti berpesan 

JaMBi - Masih dalam suasana Bulan K3, Pertamina EP 
Field Jambi menggelar pelatihan Kesehatan Keselamatan 
Kerja untuk Persatuan Wanita Patra (PWP) bertajuk “Cara 
Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan dan Basic Life 
Support”, di Kantor HSSE Field Jambi, pada  (11/3).

Jambi Field Manager, Gunawan Zafri berharap acara 
ini dapat meningkatkan kesadaran bahwa keselamatan 
adalah tanggung jawab bersama. Potensi kecelakaan, 
tidak hanya ada di lingkungan kerja, tetapi juga di area 
domestik seperti perumahan. Oleh karena itu, kesiapan 
dan kesigapan ibuibu PWP menjadi faktor penting dalam 
upaya menjaga keselamatan.  

Pelat ihan dimaksudkan untuk meningkatkan 
pemahaman mengenai sumber api dan penanganannya 
serta tata cara memberikan pertolongan pertama pada 
korban.  Setelah materi kelas diberikan, peserta diberi 
kesempatan untuk melakukan simulasi pemadaman api 
menggunakan metode smothering (karung basah) dan 
alat pemadam api ringan (APAR). Dipandu tim HSSE 
Field Jambi, para peserta antusias menguasai materi dan 

anak Indonesia. “Anakanak merupakan generasi  penerus 
bang sa, bila anak sehat maka negara akan kuat,” kata 
Dhanik Rachmad.

Selaku ketua Posyandu, Tjahyani menyampaikan terima 
kasih atas kepedulian PWP terhadap kondisi anak anak di 
wilayah tersebut karena pada umumnya mereka memang 
berasal dari masyarakat ekonomi menengah kebawah 
sehingga bantuan tersbut sangat mereka perlukan•kuntoro

Ikatan Istri Pimpinan BuMn gelar 
Seminar kesehatan gigi dan Mulut

agar setiap orang mampu merawat kesehatan, terutama 
kesehatan mulut dan gigi yang menjadi pusat sarang bakteri 
paling banyak di tubuh. “Perawatan dan pemeriksaan mulut 
dan gigi harus rutin, minimal 6 bulan sekali pergi ke dokter 
gigi. Atau bisa juga dengan menyikat gigi dengan baik dan 
benar setiap dua kali sehari,” ucap Dyah.•Mor iV
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Srikandi PWP Jambi antusias Ikuti Sosialisasi k3

simulasi yang diberikan. 
Sebagai bagian dalam menghadapi kondisi darurat, 

tim Medical Field Jambi juga memberikan materi mengenai 
basic life support. Yaitu, simulasi pemberian kompresi dan 
napas buatan untuk korban yang tidak sadarkan diri. Ibu
ibu PWP dengan sigap mengikuti instruksi yang diterima

PT Pertamina EP Field Jambi selalu mengedepankan 
kesehatan dan keselamatan kerja dalam berbagai aktivitas 
operasional perusahaan. Kepedulian terhadap kesehatan 
dan keselamatan kerja adalah tanggungjawab yang harus 
dipahami dan dilaksanakan bersama.•ar
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Banyak kalimat bijak yang lahir dari Benjamin 
Franklin, seorang politisi, revolusioner Amerika, 
jurnalis, pebisnis, sekaligus ilmuwan dan penemu 
yang berdarah Inggris itu. Salah satunya yang 
terkenal berbunyi, “Tidur lebih awal dan bangun lebih 
dini membuat seseorang selalu sehat, se jahtera, dan 
bijaksana”. Sehebat itukah manfaat bangun pagi?

Pemikiran tentang pentingnya bangun pagi juga 
datang dari filsuf Aristoteles dan beberapa orang 
ternama lain. Mereka berani menyarankan karena 
bangun pagi telah menjadi kebiasaan hidup sehat 
mereka, dan sudah pula merasakan manfaatnya. 
Bukan tak mungkin jika salah satu kunci kehebatan 
mereka itu juga berkat bangun pagi.

Menurut  pengobatan t radis ional  Cina 
maupun Ayurveda dari India, bangun pagi berarti 
menyeimbangkan irama tubuh kita dengan irama 
alam. Dan kebiasaan seperti ini akan membuat 
sistem organ tubuh juga bekerja lebih seimbang, 
sehingga kita menjadi lebih sehat. Bangun pagi 
yang disarankan yakni sekitar pukul 04.3005.30, 
atau sebelum mentari bersinar.

Berikut alasan yang nikmat supaya terbiasa 
ba ngun pagi:
1.  Mulai pelanpelan, dengan bangun 1530 menit 

lebih dini dari biasanya, selama beberapa hari. 
Lalu tambah lagi lebih dini 15 menit. Lakukan 
seperti ini secara bertahap, sampai pada jam 
yang diinginkan, misalnya bangun pagi pukul 
04.30.

2. Tidur lebih awal. Kurangi waktu untuk nonton 
televisi atau berselancar di internet.

3. Siapkan bunyi alarm dan letakkan agak jauh dari 
tempat tidur, sehingga “memaksa” Anda bangkit 
dari tempat tidur untuk mematikannya, saat ia 
berdering keesokan harinya. Dan ingat, jangan 
balik lagi ke kasur.

4.  Atur jarum jam beberapa menit lebih cepat dari 
yang semestinya.

5. Jangan minum kopi atau soda menjelang tidur.
6. Jangan memanjakan diri dengan bangun siang 

di akhir pekan. Tetap bangun pagi seperti biasa.
7. Pilih alasan tepat dan menyenangkan untuk 

bangun pagi. Contohnya, tanamkan dalam 
pikiran Anda bahwa bangun pagi sangat 
penting dalam hidup Anda, atau biasakan Anda 
bermeditasi setiap pagi untuk menghirup udara 
bersih nan segar, atau membaca beberapa 
halaman buku sambil minum secangkir kopi atau 
teh hangat. Hm, nikmat, ‘kan!•
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Pertamina Soccer School (PSS) melakukan Soccer Clinic 
bersama Indra Sjafri

disambut hangat Jurnalis energi

Management Walkthrough ke TBBM Teluk kabung

Tabligh akbar komsar Baiturrahim hangatkan Bumi Syam

Jakarta -  Sebanyak 100 peserta anakanak mengikuti Soccer Clinic  Pertamina Soccer School (PSS) oleh Indra Sjafri, 
pelatih yang pernah membina Timnas U19 dan Yabes, pemain yang pernah bergabung dengan  Timnas U19, pada (28/3) 
di GOR Ciracas, Jakarta.  Anakanak tersebut mendapatkan latihan teknik dasar sepakbola yang baik dan benar mulai 
dari usia dini.•WaHYu

Jakarta – Vice President Corporate Communication Pertamina yang baru, Wianda A. Pusponegoro, menyapa 
hangat para awak media, dalam suatu kesempatan di acara ramah tamah Corporate Secretary di Restoran Sate 
Senayan, Senin (16/3). Dalam kesempatan tersebut, Wianda yang sudah tidak asing lagi di mata media, berkesempatan 
memperkenalkan diri lagi dan menjawab pertanyaan para jurnalis terkait masalah energi, khususnya gas.• SaHrul

padanG – Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Corporate Secretary Nursatyo Argo dan SVP Fuel 
Marketing & Distribution Suhartoko melakukan Management Walkthrough ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) 
Teluk Kabung, Padang, pada (21/3). Dalam kesempatan itu,  Dwi Soetjipto meninjau fasilitas TBBM Teluk Kabung dan 
memberikan arahan untuk peningkatan kinerja TBBM tersebut.•WaHYu

cilacap –  Pada Sabtu, (14/3) di Masjid Baiturrahim Komperta Gunung Simping digelar pengajian akbar bersama 
masyarakat Cilacap dengan mengusung tema “Hangatkan Bumi Syam di Musim Dingin”. Tabligh akbar yang 
diselenggarakan oleh Komsat Baiturrahim bekerja sama dengan Syam Organizer ini merupakan salah satu rangkaian 
tabligh akbar di Cilacap yang dimulai sejak awal bulan Maret 2015. Hadir sebagai narasumber yakni Ustadz Farid 
Akhmad Okbah yang merupakan salah satu tokoh Islam pendiri organisasi Majelis Intelektual dan Ulama Muda 
Indonesia (MIUMI). Selain aktif di MIUMI, ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Alislam di daerah 
Jati Melati, Pondok Melati, Bekasi. Sebelumnya, Ketua Badan Dakwah Islam Pertamina Moh. Chudori menyampaikan, 
umat muslim di dunia adalah saudara, sehingga jika ada saudara yang berada dalam kesusahan maka sepatutnya 
saudara yang lainnya membantu.  Melalui tabligh akbar yang digelar kali ini, diperoleh bantuan dalam bentuk sodaqoh 
jamaah senilai lebih dari Rp 5 juta. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada warga Syam.• ru iV
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kopkar Patra ru III Capai laba 158% lebihi Target
plaJu - Pada kinerja tahun buku 2014, Koperasi Karyawan Patra RU III berhasil memperoleh laba sebesar Rp 3,2 miliar. 
Hal ini menunjukkan pencapaian 158% dari target laba yang ditetapkan dengan presentase kenaikan laba sebesar 107 
% dibanding tahun sebelumnya. “Peningkatan laba ini dapat tercapai berkat kerja keras dari semua pihak, khususnya 
dukungan dari anggota dan perusahaan,” ujar Catur Harjono, Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Patra saat pembacaan 
laporan tahunan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Karyawan Patra Tahun Buku 2015 (18/2). Catur menuturkan, 
di tahun 2014, untuk pertama kalinya Koperasi Karyawan Patra memberikan kesempatan langsung kepada anggotanya 
untuk berperan serta dalam penyertaan modal usaha di bidang pengadaan barang dan jasa. Di akhir acara RAT, turut 
dilakukan penandatanganan Komitmen Tahun Buku 2015, dan pemberian Bantuan Pendidikan kepada siswa SD, SMP 
dan SMA berprestasi di lingkungan RU III, apresiasi kepada anggota penabung aktif dan peminjam aktif serta pembagian 
doorprize bagi para anggota koperasi.•ru iii
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TPI raih laba Bersih 27,36 Juta dolar aS

direktur Operasi PeP kunjungi Tanjung Field

Suasana RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2014.

Fo
to

 :P
R

IY
O

Direktur  Operasi & Produksi PT Pertamina EP Riyanto Suwarno memberikan pencerahan kepada pekerja Tanjung Field 
saat melakukan management walkthrough ke lapangan Tanjung.
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Jakarta – Pada Kamis, 26 
Maret 2015, PT Tugu Pratama 
Indonesia (TPI) melaksanakan 
RUPS Tahunan untuk tahun 
buku 2014 di Kantor Pusat 
Pertamina yang dihadiri oleh 
SVP FBS, Budi Himawan dan 
VP SJV  M. Sjahid mewakili 
Pertamina sebagai pemegang 
saham utama (65%), bersama 
dengan Wakil Pemegang 
Saham lain beserta Dewan 
Komisaris dan Direksi TPI.

RUPS d ip impin o leh 
Pre  s iden Komisar is  TPI 
Luhur Budi Djatmiko, untuk 
mendengar  pemaparan 
kinerja tahun buku 2014 
oleh jajaran Direksi yang 
disampaikan oleh Presiden 
Direktur, Yasril Y.Rasyid.

TPI berhasil meraih laba 
bersih 27,6 juta dolar AS 
yang lebih besar 31,66% dari 
RKAP 2014 atau masih lebih 
tinggi 12,13% dari angka 24,4 
juta dolar AS yang disepakati 

dalam sesi Challenge Session 
dengan Direksi Pertamina pa
da Kuartal III/tahun 2014.

Merujuk kepada pen ca
paian KPI, maka ki nerja tahun 
buku 2014 mencapai angka 
114% dari kemungkinan 
maksimum 120% dimana 
pada beberapa indikator 
kinerja utama sudah bisa 
melebihi target stretch (bukan 
lagi base). Begitu pula dengan 
tingkat kesehatan perusahaan 
meraih kategori Sehat AA 
yang lebih baik daripada tahun 
sebelumnya yaitu Sehat A.

Pada tahun ini, TPI telah 
mencanangkan resolusi untuk 
masuk dalam jajaran tiga 
besar dalam hal penguasaan 
pasar di industri asuransi 
nasional, serta meraih rating 
internasional dari AM Best 
dengan target rat ing  A 
sehingga bisa mendukung 
kegiatan Pertamina di kancah 
internasional dan bisa me

nangkap peluang asuransi 
se iring dengan dimulainya 
Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA).

TPI bisa berhasil meraih 
tar gettargetnya berkat du
kungan Pertamina dan Anak 
Perusahaan melalui program 
sinergi dimana kontribusi 
hasil usaha asuransi (hasil 
underwriting) dari segmen ini 
menyumbangkan 73% dari 
41,87 juta dolar AS walau 
preminya hanya 31% dari 

premi yang diperoleh TPI 
se lama tahun 2014 yang 
sebesar 253,87 juta dolar AS.

Semoga s inerg i  de
ngan Pertamina dan Anak 
Perusahaan terus ber ke
sinambungan untuk men
ciptakan nilai tambah yang 
tinggi dan saling memberikan 
manfaat kepada semuanya 
yang  be ru jung  kepada 
Per tamina sebagai induk 
perusahaan.•tpi

praBuMuliH - Bagi calon pekerja baru Perta
mina dimanapun berada yang akan memasuki 
dunia kerja di Industri Migas, wajib mengetahui 
keberadaan dan aktivitas perminyakan dari Hulu 
hingga hilir. Hal ini berlaku juga bagi 29 peserta 
BPS Refinery Unit (RU) Angkatan 2015. Demikian 
juga bagi mahasiswa Politeknik Akamigas 
Palembang yang berjumlah 116 orang juga 
melakukan studi lapangan ke Asset 2 Prabumulih 
Field guna menyelaraskan ilmu perminyakan yang 
mereka dapat di bangku kuliah dengan kondisi 
yang sebenarnya di lapangan.

A s s e t  2  H R  M a n a g e r  K u n s a t r i y o 
menyampaikan apresiasi dan penghargaan 
kepada segenap peserta bimbingan profesi 
sarjana dari Refinery unit rekrutan tahun 2015. 
“Semoga dalam kunjungan lapangan ini, adik
adik bisa memanfaatkan kesempatan yang 
baik dengan bertanya seluasluasnya tentang 
kegiatan perminyakan, khususnya di PEP Asset 
2,” harapnya.

Usai mengikuti class room yang membahas 
materi seputar profil perusahaan, dilanjutkan 
dengan pengenalan WKP dan karakteristik, 
proses bisnis industri migas, struktur organisasi 
di PT Pertamina EP termasuk di Asset 2 serta 
kegiatan operasional lainnya yang disampaikan 
oleh Khairul Anam dari fungsi SPRM. Dilanjutkan 
dengan penjelasan seputar safety induction, 
kebijakan HSSE di Asset 2, Golden Rules, 
prinsipprinsip keselamatan kerja di perusahaan, 
pelaksanaan dan program CSMS dan program 
lainnya yang disampaikan oleh tim dari HSSE 
Asset 2. 

Rombongan BPS Refinery ini berkesempatan 
meninjau rig service di stuktur Niru dilanjutkan 
mengunjungi SP Utama Limau Field di Desa Lubuk 
Raman. Seluruh peserta BPS yang diketuai oleh 
Sulchi tampak antusias menanyakan beragam 
kegiatan operasi migas dan teknik pemboran 
dan kebijakan HSSE yang di lakukan di Asset 2 
Limau Field.

Keesokan harinya, sebanyak 116 mahasiswa 
Poltek Akamigas Palembang, Kamis (26/3) 
juga melakukan Field Trip ke PT PEP Asset 2 
Prabumulih Field dengan didampingi Azka Robby 
Antari selaku Kepala Prodi Teknik Eksplorasi 
Produksi Migas beserta dewan guru lainnya. 
Rombongan diterima Asset 2 L&R Manager yang 
diwakili Turjasari.

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa 
mendapatkan penjelasan  tentang  kegiatan 
operasional perusahaan dan beragam program 
pemberdayaan masyarakat dan kebijakan HSSE 
lainnya. Selain itu, mereka diajak meninjau WIP di 
SP VI Talang Jimar dan sumur produksi TLJ233 
dan SP Minyak dan Gas Lembak.•pep praBuMuliH

BPS Refinery dan 
Mahasiswa Poltek 
akamigas Palembang 
Field Trip ke asset 2
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tanJunG - Selasa, 24 
Maret 2015, Direktur Operasi 
& Produksi PT Pertamina 
EP (PEP) Riyanto Suwarno 
bersama VP Ekp lo i tas i 
Heru tama serta beberapa 
manager Asset 5 melakukan  
Management Walkthrough ke 
Tanjung Field.

Kunjungan ini merupakan 
management walkthrough 
pertama kalinya sejak diama
natkan menjadi Direktur 
Ope ras i  dan  P roduks i 
PT Pertamina EP pada 
akhir  tahun la lu.  Dalam 
kunjungannya ia mengunjungi 
PPP Manunggul, Warehouse, 
serta Pump Shop. Tak hanya 
mengunjungi beberapa fa
silitas produksi, Riyanto dan 
tim juga menyempatkan diri 
untuk berdialog dengan para 
pekerja Tanjung Field. 

Dalam dialog  Riyanto 
menyampaikan, Tanjung 
Field sangat menarik. Dalam 
sejarah alih kelola Lapangan 
Tanjung dibor pertama kali 
oleh Minj Bouwmaatschappij 
Martapura (perusahaan 
Be landa). Kemudian pa da 
tahun 1965, PN Per mina 
yang sekarang men  jadi PT 
Pertamina melakukan kerja 
sama lapangan ini dari mulai 
Shoutern Cross (Tanjung) 

Ltd hingga terakhir dengan 
Talisman Ltd. Ketika menginjak 
tahun 2004, PT Pertamina EP 
 UBEP Tanjung  kemudian 
berganti nama menjadi PT 
Pertamina EP Asset V Tanjung 
Field mengelola serta me
ngembangkan potensi yang 
ada di Kota Tanjung. “Wajar 
saja jika lapangan yang telah 
diproduksikan dari tahun 
1898 ini telah mengalami 
perubahan yang cukup 
sig nifikan.  Ini merupakan 
tantangan sendiri untuk para 

engineer Tanjung untuk dapat 
mengembalikan kejayaan 
lapangan ini kembali,” ujar 
Riyanto. 

Ka rena  i t u ,  R i yan to 
sengaja membawa beberapa 
tim ahli dan manager guna 
mengetahui secara langsung 
kondisi lapangan terkini, yang 
sudah berubah serta  dapat 
membantu Tanjung mencapai 
kejayaan kembali.

Riyanto juga menegaskan, 
penurunan harga minyak 
mentah dunia merupakan 

hal di luar kendali kita. Me
nurutnya, yang terpen ting 
adalah seluruh l ini peru
sahaan tetap melakukan 
cost efficiency. “Kita yang 
membangun lapangan ini, 
tidak akan pernah merasakan 
sukses jika tidak menikmati 
pekerjaan dan bekerja dengan 
ikhlas,” tegasnya.

Ia berharap para pekerja di 
lapangan Tanjung tetap berse
mangat mengembangkan 
potensi Tanjung, atas nama 
negara.•tanJunG Field 
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Finance & Business 
Support director PeP 
MWT ke Tambun Field

amankan aset, PeP Tarakan Field adakan rakor dengan Stakeholder

taMBun – Bersama General Manager Asset 
3 Fachrizal dan Manajemen Asset 3 juga 
didampingi oleh Internal Audit Corporate & 
Central Area Manager  Iya Rusdiyana, System 
& Process OC OE Manager Deri Safari, Pjs VP 
Oil & Gas Monetization Damar, Finance and 
Business Support Director PT Pertamina EP 
(PEP) Lukitaningsih melakukan Management 
Walkthrough ke Tambun Field, pada (18/3). 
Tim meninjau kondisi lapangan dan fasilitas 
produksi yang berada di Ring I SP Tambun.  
Tim manajemen disambut oleh Tambun Field 
Manager Abdullah. 

Dalam kesempatan tersebut, Lukitaningsih 
beserta tim manajemen mendapatkan pemaparan 
mengenai profil dan kondisi lapangan terbaru 
Tambun Field pasca penurunan harga minyak 
dunia. “Dengan kondisi yang sulit seperti 
sekarang ini, memang sangat dirasakan bagi 
kita terlebih lagi industri hulu migas. Tapi saya 
minta, seluruh pekerja tidak usah khawatir. Mari 
kita ubah pola pikir untuk bekerja seefektif dan 
efisiensi mungkin,” ujar Lukita. Ia juga berpesan, 
agar pekerja Tambun Field tetap bersemangat 
dan ikhlas bekerja.

 Sementara General Manager Asset 3 
Fachrizal meminta beberapa temuan minor harus 
segera diperbaiki.•arS

tarakan - PT Pertamina EP Field Tarakan mengadakan rapat 
koordinasi untuk amankan aset, di Mess Melati Pertamina, 
pada (25/3). Rapat koordinasi ini melibatkan instansi terkait, 
seperti Dinas Kehutanan, Pertambangan, dan Energi, Dinas 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu, Komandan Distrik Militer 0907, Kepala Kepolisian 
Resort Tarakan, Pamobvit, Satpol PP Kota Tarakan, BPBD 
Kota Tarakan, Polsek, Kecamatan dan Kelurahan.

Rapat didahului oleh penjelasan mengenai keadaan dan 
kondisi sumur di Tarakan oleh Field Manager PT Pertamina 
EP Field Tarakan, yang dilanjutkan dengaan penjelasan oleh 
Assistant Manager L&R Field Tarakan mengenai kondisi 
di lapangan dan kondisi sumur yang disekitarnya sudah 
banyak bangunan warga yang berdiri.  Achmad Hendro 
menyampaikan bagaimana potensi bahaya dan aspek 

keamanan serta keselamatan di lingkungan dunia migas.
Saran dan masukan pun sangat banyak datang dari 

berbagai instansi. Dari pertemuan ini didapat kesimpulan 
untuk ditindaklanjuti yaitu, akan dilakukan peneguran secara 
bersamasama antara Kelurahan, Kecamatan, Polsek, 
Koramil/Kodim Dinas Tata Ruang, KPPT, Satpol PP terhadap 
pendiri bangunan ataupun penggarap lahan yang tidak 
memiliki izin mendirikan bangunan ataupun hak atas tanah 
yang digarap. Namun, jika setelah peneguran tersebut tidak 
ada itikad baik dari pihak yang mendirikan bangunan, maka 
akan ditindaklanjuti dengan mekanisme Perda Kota Tarakan 
Nomor 24 tahun 2000 Jo 22 tahun 2002 tentang bangunan. 

Selain tindakan langsung yang akan dilakukan ke pendiri 
ba ngunan, PT Pertamina EP Asset 5 Tarakan juga akan mem
bangun pagar di area sumur, memasang plang imbauan, dan 

tandatanda lainnya. Selain itu, PEP Tarakan Field akan bekerja 
sama dengan Dinas Kehutanan, Pertambangan, dan Energi 
Kota Tarakan akan menanami lahan WKP yang kosong dengan 
tanaman, rencananya akan ditanami tanaman kayu putih dan 
akan dikelola oleh masyarakat agar dapat menghasilkan.•pep 

tarakan Field 
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Brandan Barat -  PT 
Perta mina EP (PEP)  Asset 
1 Pangkalan Susu Field 
mengadakan syukuran dan 
peresmian atas kembali dike
lolanya kilang  Paluh Tabuhan 
Timur (PTT) Gas Processing 
Plant, yang sebelumnya di
kelola oleh PT Maruta.

Peresmian PTT Gas 
Process ing  P lan t  yang 
ber tempat  d i  Dusun  I I 
D e s a  L u b u k  K e r t a n g , 
Kecamatan Brandan Barat 
Kabupaten Langkat dihadiri 
tim manajemen Pertamina, 
Camat  Brandan Bara t , 
Kapolsek Pangkalan Brandan, 
Danramil 18 Brandan Barat, 

Jakarta - Untuk  menjawab 
tantangan masa depan yang 
semakin  berat, PT Pertamina 
Training & Consulting (PTC) 
menyelenggarakan acara 
Konsinyeering  Program 
Transformasi PT PTC di 
Pondok Putri Duyung, Ancol, 
Jakarta Utara, pada Jumat 
dan Sabtu (2728/3). 

Kons inyer ing d ibuka 
oleh Direktur Utama PTC 
Tengku Badarsyah. Hadir di 
pembukaan  Direktur Operasi 
& Pemasaran PTC AM Unggul 
Putranto, Direktur Keuangan 
& Business Support PTC 
Yekti Tri Wahyuni, Sekretaris 
Perseroan PTC Yuli Rah
mawati, serta jajaran mana
jemen PTC. 

Te n g k u  B a d a r s y a h 

Pangkalan Susu Field  resmikan 
PTT gas Processing Plant  

para kepala desa dan para 
tokoh agama, serta anak 
yatim yang berada di sekitar 
wilayah Desa Lubuk Kertang.

Field Manager PEP Asset 
1 Pangkalan Susu Field, 
Dirasani Thaib menyampaikan 
harapannya agar k i lang 
PTT Gas Processing Plant 
dapat berjalan dengan baik, 
menghasilkan produksi yang 
bagus, tidak terjadi ken
dala atau musibah apapun 
d i ka renakan  k i l ang  i n i 
merupakan kilang  pengolahan 
gas dengan risiko kerja tinggi. 

Dirasani mengingatkan 
agar pekerja PEP menerapkan 
semangat ’’Think Aggeresive 

Do More” dibarengi dengan 
selalu kerja tepat waktu dan 
tepat mutu sebagai upaya 
pencapaian peningkatan  
target produksi.

Sementara Camat Bran
dan Barat, Hafizham Parinduri 
berharap masyarakat da
pat mendukung operasi 
PEP Asset 1 Pangkalan Su
su Field. “Pertamina me
rupakan sumber minyak 
kita, sumber dana kita untuk 
pembangunan. Karena itu 
mari lah kita dukung dan  
jaga keberadaan Pertamina” 
tuturnya. 

Hafizham juga meng
harapkan terciptanya sinergi 

dan hubungan baik antar 
perusahaan dan masyarakat 
melalui program Corporate 
Social Renponsibility dalam 
bentuk  program kemitraan.
Ia sangat mengapresiasi 
kepedulian yang diberikan 
o leh perusahaan dalam 
bentuk santunan  kepada 
anak yatim di sekitar wilayah 
Desa Lubuk Kertang.

Sela in syukuran dan 
peresmian, acara ini juga 
di i is i  dengan pemberian 
santunan kepada 50 anak 
yatim di sekitar wilayah Desa 
Lubuk dan tausiyah oleh 
Ustad. H. Abdul Rahman 
Rangkuti.•rsmdh/nadia

konsinyeering Program Transformasi PTC
menyatakan, ada koridor 
yang harus disepakati se
jak awal untuk mencapai 
tar get bersama. “Kita perlu 
menyamakan persepsi semua 
lini bisnis yang ada. Sehingga 
kita bisa mencapai target 
yang sudah ditetapkan,” kata 
Badarsyah. 

Badarsyah mengakui  
tantangan  ke depan untuk 
PTC akan semakin membesar. 
Tantangan itu berupa pe
ningkatan   pelayanan  terha
dap jasa pengamanan dan 
outsourcing, maupun jasa 
event organizer. “Sekalipun 
Pertamina itu captive market 
kita, tetapi kita juga harus 
bersaing dengan perusahaan 
yang lain,” tutur Badarsyah. 
“Jadi kita harus membuktikan 

profes iona l isme,  bukan 
sekadar  karena  kita adalah 
anak perusahaan, maka kita 
dapat pekerjaan itu.”

Menurut Badarsyah, kalau 
ini sudah ada kesepakatan 
bersama, maka akan lebih 
mudah untuk mencapai  tar
get revenue Rp 1 Triliun untuk 
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tahun 2015. 
Sebanyak 32 peserta 

mengikuti konsinyeering . Usai 
pembukaan,  para peserta 
mendengarkan presentasi 
dari Sugeng Priyono untuk 
menyamakan persepsi terlebih 
dahulu untuk mencapai  visi 
dan misi perusahaan.•urip
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Latihan Penanggulangan Kebakaran Kapal dan Tumpahan Minyak di Perairan 
TUKS Migas Pertamina Sorong

SoronG – Marine Region 
VIII bekerja sama dengan 
Terminal BBM Sorong dan 
menggelar pelatihan untuk 
mengatasi tumpahan minyak 
dan kebakaran kapal di 
perairan atau Exercise Oil 
Spill Recovery (OSR) Tier
1 Tersus Migas Pertamina 
TBBM Sorong dengan me
ngundang pengajar/ins truktur 
dari Pertamina Health Safety 
Environment Training Center 
(HSE TC) Sungai Gerong. 
Training di laksanakan di 
Swiss Bel Hotel (12/3). Gladi 
bersih serta praktik latihan 
penanggulangan kebakaran 
kapal dan tumpahan minyak 
dilaksanakan di Terminal BBM 
Sorong dengan melibatkan 
syahbandar, Pelindo, Karan
tina, dan instansi terde kat 
dengan pelabuhan.

Kegiatan yang dibuka 
oleh Hariyanto Batjo selaku 
OH TBBM Sorong, dihadiri 

oleh pekerja Marine Marketing 
Operation Region VIII dari ber
bagai lokasi.  

Hariyanto mengatakan, 
pada 911 Maret  2015 
diadakan pelatihan OSR Level 
1. Menurutnya,  Terminal 
Un tuk Kepentingan Sendiri 
(TUKS) Pertamina Sorong 
merupakan tempat interface 
dan alih moda transportasi 
dari produk migas. “Meng
ingat sifat dari migas se
lain dapat menimbulkan 
pen cemaran l ingkungan 
perairan juga merupakan 
barang yang mudah terbakar, 
sehingga TUKS Pertamina 
Sorong sangat rawan akan 
terjadinya kebakaran dan 
tumpahan minyak yang 
bersumber dari kapal yang 
sedang melakukan kegiatan 
di terminal. Karena itu, untuk 
meningkatkan kesiapsiagaan 
penanggulangan kebakaran 
k a p a l  d a n  t u m p a h a n 

minyak, diadakanlah latihan 
penanggulangan tersebut 
secara rutin,” jelas Hariyanto.

Sementara itu, Marine 
Region VIII Maluku – Papua 
Manager, Harris Abdi Sem
bir ing saat diwawancari 
mengatakan, salah satu tugas 
tanggung jawab pihaknya 
di Marine Pertamina adalah 
SDM yang bisa mengatasi 
tumpahan minyak dan keba
karan kapal. 

“Lat ihan in i  memang 
ditu gaskan setiap 6 bulan 
sekali di setiap lokasi Per
tamina khususnya di Ma
luku–Pa pua. Semoga de
ngan adanya pelatihan ini 
pekerja di lapangan apabila 
terjadi tumpahan minyak 
dan kebakaran di perairan 
mereka sudah siap untuk 
menanggulangi kejadian 
tersebut,” harap Harris.• er 

Mor Viii

Jakarta –  Pengamat 
Energi dan Direktur Eksekutif 
I n d o n e s i a n  R e s o u rc e 
Studiess (IRESS), Marwan 
Batubara,  mengatakan 
pentingnya peraturan dasar 
UndangUndang Migas dan 
energi  tentang  pricing dan 
distribusi, terkait dengan 
masalah Elpiji dan Migas 
yang kini dihadapi.  

“Masalah ini tidak hanya 
terjadi di sektor Elpiji, tetapi 
di sektor migas, minerba 
dan sebagainya. Akibat 
apa? Akibat undangundang 
dan peraturan yang sangat 
liberal. Disisi lain, penegakan 
hukum juga tidak konsisten 
dilakukan oleh pemerintah,” 
kata Marwan, dalam aca
ra diskusi “Menelisik Per
masalahan LPG 3 Kg untuk 
Rakyat Indonesia” pada 
Senin (23/3), di The Acacia, 
Jakarta. 

Ia mengatakan perlunya 
p e r b a i k a n  p e r a t u r a n 
hukum yang kemudian 
dijalankan secara konsisten. 
“Penetapan harga harus 

mengakomodir semua ke
pentingan. Baik kepen tingan 
rakyat, agen, dae rah, bahkan 
Pertamina,” te gasnya.

Menurutnya, kebijakan 
tersebut ha rus diintegrasikan 
dalam satu pricing, lalu 
dijalankan secara konsisten, 
jangan ada penyimpangan.  
“BBM itu bisa. Karena 
itulah, perlu adanya konsep 
pricing yang tunggal,” ucap 
Marwan.

Pemerintah memil ik i 
fungsi vital dalam hal ini, 
t e r  masuk  mempunya i 
kapab i l i tas  dan dasar 
hukum untuk mengendalikan 
semua, termasuk Pe merintah 
Daerah. Adanya UU Migas 
terkait pricing dan distribusi, 
bisa menjadi kontrol dalam 
mengendalikan agen, dan 
mengendal ikan Pemda. 
Namun sayangnya, menurut 
Marwan semua tidak bisa 
berjalan selama pemerintah 
tidak menjalankan fungsinya, 
yang membela kepentingan 
rakyat.

“Faktanya pemerintah 

ini tidak profesional, tidak 
menja lankan fungsinya 
sesuai dengan perintah 
Undangundang, lalu aki
batnya, salah satu kor
bannya itu Pertamina, de
ngan margin  yang sangat 
minim. Padahal kita mau 
Pertamina ini survive, un tuk 
melayani seluruh masyarakat 
da lam waktu panjang, 
supaya sustain,” ungkapnya.

Akhirnya BUMN (Per
tamina, red), dan masyarakat 
yang kerap menjadi kor
ban. Dimana, kata Mar
wan,  rakyat juga harus 
membayar lebih mahal. Ia 
mencontohkan, jika misal 
kelak Pemda setempat 
seenaknya  mena ikkan 
harga HET, lalu agen juga 
mengambil untung yang 
sebanding yang dinikmati 
SPBE, ini semuanya akan 
berujung kerugian bagi 
rakyat banyak. 

“Ada kerugian di masya
rakat dan di BUMN, ini ma
kanya sangat penting untuk 
diatur. Kalau nanti BUMN itu 

terganggu ini akan membuat 
ketahanan energi kita turun,” 
jelasnya.

Terkait realisasinya di 
lapangan, Marwan menga
takan dirinya melihat se
jauh ini pemerintah tengah 
merencanakan untuk mem
buat Peraturan Pemerintah 
(PP) baru, misalnya ter
kait pengelolaan gas. Di
harapkan peraturan baru 
yang sudah direncanakan 
sejak pemerintahan sebe
lumnya ini bisa diterbitkan, 
tetapi isinya juga harus me
rujuk kepada konstitusi, 
kepentingan BUMN, dan 
kepentingan rakyat secara 
keseluruhan.

Dalam Diskusi ini hadir 
juga para pembicara lain, 
seperti Direktur Pemasaran 
Pertamina Ahmad Bambang, 
Plt. Dirjen Migas, Ign Wirat
majapuja, Ketua Komisi VII 
DPR RI, Kardaya Warnika, 
Ketua His wana Mi gas, Erry 
Pur nomo Hadi, dan Ketua 
Puskepi, Sofyano.•SaHrul

cilacap – Untuk memperkuat man power 
readiness RFCC Project Cilacap, maka 
diperlukan persiapan upskilling kompetensi 
para pekerjanya sehingga mampu mendukung 
proses mechanical completion project 
mau pun pengoperasian proyek tersebut. 
Upskilling kompetensi ditunjukkan dengan 
penyelenggaraan Sertif ikasi Gas Safety 
Inspector (GSI), ahli teknik (AT), dan Safety 
Inspector oleh RFCC Project Cilacap bekerja 
sama dengan HSE RU IV Cilacap. Kegiatan 
tersebut dilakukan pada 9 11 Februari 2015 
di Gedung Pendidikan dan Pelatihan Lomanis.

Penyelenggaraan acara ini untuk me ning
katkan pemahaman tugas dan tanggung jawab 
GSI, AT, dan Safety Inspector dalam melakukan 
intervensi untuk kondisi dan tindakan yang tidak 
aman dalam melaksanakan pekerjaan.

“Output yang diharapkan adalah peserta 
mampu melakukan pengawasan pekerjaan 
dengan aman dan mampu melakukan intervensi 
atas dasar safety dengan baik.” ujar Site Ma
nager Project Control Sugandi pada saat 
mem buka acara.

Melalui kegiatan sertifikasi ini, sebanyak 
30 pekerja memperoleh materi peningkatan 
kompetensi yang mencakup pengamatan 
ke selamatan kerja, identif ikasi bahaya, 
incident investigasi, isolasi energi berbahaya, 
keselamatan operasi gas purging, tanggap 
darurat, tabung gas bertekanan, keselamatan 
kerja, dan bekerja di ketinggian.  Mereka 
juga mendapat penjelasan mengenai bahaya 
fisik dan kesehatan kerja, bekerja di ruang 
tertutup, keselamatan kerja H2S, penanganan 
bahan berbahaya, pengujuan dan deteksi 
gas, klasifikasi area berbahaya, scaffolding, 
kese lamatan panggi lan,  operas i  dan 
keselamatan pengangkutan, dan keselamatan 
kerja. Kegiatan ditutup dengan penyampaian 
materi mengenai lingkungan kerja aman, 
surat izin kerja aman, pengendalian pekerjaan 
berbahaya, dan alat pelindung diri.Materi 
disampaikan oleh tim narasumber yang berasal 
dari fungsi HSE, Production I, Reliability, 
Engineering and Development, Turn Around 
serta mentor yang berasal dari HSE Training 
Center Sungai Gerong, Budi Santoso dan Edi, 
serta HSE Manager RU IV Cilacap Leodan 
Haadin.

Setelah memperoleh berbagai macam 
penjelasan mengenai aspek HSE, peserta 
mengikuti ujian sertifikasi. Rencananya, 
sertifikasi ini dilakukan dalam  2 gelombang 
dengan silabus dan metode pembelajaran yang 
sama seperti sertifikasi gelombang pertama.• 

ru iV
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SOROT

BatuSanGkar – Indo
nesia kaya akan budaya 
dan adat istiadat yang terus 
dilestarikan. Termasuk di 
dalamnya tradisi pemberian 
gelar disejumlah kesultanan 
yang tersebar diseluruh 
Indonesia. Beberapa waktu 
lalu di l ingkungan Istano 
Si l induang Bulan Paga
ruyung, Kabupatan Tanah 
Da tar, Sumatera Barat digelar 
t radis i  pember ian gelar 
kepada sejumlah tokoh yang 
diniliai memberikan kontribusi 
dan sumbangsihnya bagi 
masyarakat Sumatera Barat.

Salah satunya diberikan 
kepada Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto, 
yang mendapatkan gelar 
sangsako adat  Tuanku 
Besar Tumenggung Diraja 
dari Daulat Yang Dipertuan 

Pertamina dukung Pelestarian gelar Budaya Padang
Rajo Alam Minangkabau 
Pagaruyung Darul Qorror, 
Sultan Muhammad Taufiq 
Thaib Tuanku Mudo Mahkota 
Alam, pada (22/3). Sementara 
itu, Handini, istri Dwi Soetjpto 
juga diberi gelar sangsako 
adat, Puan Puti.

Penganugerahan i tu 
dilak sanakan di Istano Silin
duang Bulan Paga ruyung, 
Kabupatan Tanah Da tar, 
Sumatera Barat. Hadir pada 
acara ter sebut SVP Fuel Mar
keting & Distribution Suhar
toko, Corporate Secre tary 
Nursatyo Argo dan GM MOR 
I Jumali, Komi saris Pertamina 
Susilo Siswoutomo, Gubernur 
Sum bar Irwan Pra yitno, Wakil 
Gubernur Muslim Kasim, 
Bupati Tanah Datar M. Shadiq 
Pasadigoe, Wabup Tanah 
Datar Irdinansyah Tarmizi, 

Bupati Pesisir Selatan Nasrul 
Abit, dan tokoh lainnya

Sultan Taufiq Thaib me-
nga  takan pemberian gelar 
sangsako adat kepada para 
tokoh itu karena me reka me
miliki perhatian terhadap adat 
dan budaya Minangkabau 
Sumatera Barat, serta memiliki 
integritas dan konsisten di 
bidangnya masingmasing. 
Dan Di rektur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto dianugerahi 
gelar tersebut karena keto
kohannya di kalangan masya
rakat Sumbar.

Tauf ik menyebutkan, 
yang berhak memberi gelar 
sangsako adalah lim bago 
adat Pucuak Adat Ke rajaan 
Pagaruyung, Pucuak Adat 
Kerajaan Sapiah Ba lahan, 
dan datuak/pangulu kaum. 
Adapun Gala sangsako hanya 

bo leh dipakai si penerima 
peng hargaan, tidak dapat 
diturunkan kepada anak atau 
kemanakan.

Ada beberapa gelar adat 
di Minangkabau, yakni, gala 

mudo (gelar muda), gala sa ko 
(gelar pusaka kaum), dan gala 
sangsako (gelar ke hormatan). 
Gala sangsako merupakan 
gelar kehormatan yang dibe
rikan kepada seseorang 

yang berjasa, berprestasi 
y a n g  m e n g h a r u m k a n 
Minang kabau, agama Islam, 
bangsa dan negara, serta 
bermanfaat bagi  warga 
Minangkabau.•Wali

Fo
to

 : 
W

AH
YU

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mendapatkan gelar sangsako adat Tuanku Besar Tumenggung Diraja dari Daulat Yang 
Dipertuan Rajo Alam Minangkabau Pagaruyung Darul Qorror, Sultan Muhammad Taufiq Thaib Tuanku Mudo Mahkota Alam.
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kapal Pangkalan Brandan Tambah keandalan Pertamina

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang (kedua kiri) meninjau kapal Pangkalan Brandan.
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Peta Situasi Lokasi Sumur PMN09, Muara Enim, Sumatera Selatan.

asa Merekah di Paku gajah
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Jakarta – Kredo suatu entitas bisnis adalah mencari laba di 
tengah pasar bagaimanapun kondisinya. Maka, ketika pasar 
tertekanan oleh harga crude oil dunia yang anjlok hingga 
sekitar 50 dolar AS per barel akan banyak perusahaan migas 
kaliber dunia sekalipun bakal rontok. Keadaan pahit seperti 
itu, terjadi manakala daya elastisitas portofolio finansial dan 
kinerja operasional perusahaan tidak mampu menyesuaikan 
diri dengan turbulensi pancaroba pasar.

Menyadari peta bisinis migas dunia yang sedang lesu 
tersebut, PT. Pertamina EP (PEP), yang menjadi tulang 
punggung peraih laba PT Pertamina (Persero) selama ini 
dengan cepat memutar haluan dan strategi operasinya. Jika 
biasanya yang menjadi target utama setiap tahun adalah 
meningkatkan produksi serta menambah cadangan tanpa 
mengindahkan biaya, dalam situasi pasar demikian tentu lain 
cerita untuk tahun ini. Manajemen PEP harus bekerja ekstra 
keras dan cerdas untuk mengubah mindset seluruh jajarannya, 
terutama yang menangani operasi di lapanganlapangan migas 
seluruh Indonesia. 

“Selama ini para pekerja hanya didorong untuk meningkatkan 
produksi dan menambah cadangan, semata sementara per
hitungan aspek biaya menjadi urusan portofolio fungsi finansial,” 
demikian tegas Presiden Direktur PEP, Adriansyah dalam forum 
Town Hall Meeting PEP, Rabu (18/3) lalu. Menurut Adriansyah, 
mindset demikian harus segera diubah. Jajaran manajemen 
tidak lagi melihat aset hanya lewat berapa produksinya, saja 
tetapi harus dikalkulasi dari tingkat return yang lebih menjanjikan 

ketika investasi dilakukan.
Selanjutnya, Adriansyah me nam

bahkan, dengan mempertimbangkan 
keekonomian yang bersifat dinamis, 
memperhatikan rendahnya harga minyak 
dunia yang berbanding terbalik dengan 
kurs nilai tukar dolar Amerika terhadap 
rupiah, maka untuk saat ini investasi akan 

Jakarta -  Per tamina  
se makin memastikan ke
andalannya dalam men
dis tribusikan BBM dengan 
menambah kapal milik pe
ng   angku t  BBM.  Kapa l 
Pang kalan Brandan, yang 
merupakan kapal White Oil 
Tanker berkapasitas 17,500 
long ton deadweight (LTDW) 
siap beroperasi setelah di
seraterimakan dari PT PAL 
Indonesia, pada (19/3). 

Kapal ke2 yang dibangun 
oleh PAL ini merupakan sister 
ship dari kapal Pagerungan 
yang telah diserahterimakan 
ke Pertamina pada 12 No
vember 2014. Kapal Pang
kalan Brandan menjadi kapal 
milik Pertamina yang ke69 
dari total 200an kapal yang 
dioperasikan dalam menjamin 
keamanan pasokan energi di 
dalam negeri.

Kontrak pembangunan 
kapal Pangkalan Brandan 
in i  d i tandatangani pada 
18 Januari 2013 dengan 
investasi sekitar 24 juta dolar 

difokuskan di areaarea yang memberikan gain relatif cepat dan 
lebih besar. Pasalnya, meski angka produksi tidak sebombastis 
di area lainnya seperti Sangasanga, misalnya namun profit yang 
akan didapat lebih menjanjikan, karena lokasinya dekat dengan 
pasar dan infrastrukturnya juga secara umum sudah tersedia. 
Beralaskan pertimbangan tersebut, PEP kini memainkan strategi 
mengakselerasi monetisasi gas. 

Lebih jauh, Presdir PEP menggarisbawahi, bahwa 
management sudah mengintruksikan agar cadangan gas yang 
stranded meski kecilkecil harus segera di carikan buyernya. 
“Jadi proyekproyek gas yang potensial tidak akan kami tunda, 
seperti proyek Matindok, Proyek Gas Jawa, Tegal Pacing, 
dan Paku Gajah akan didorong terus,” ungkap Andriansyah 
mengurai strategi. Dari perspektif tersebut maka kegiatan Paku 
Gajah Development Project (PGDP) dalam wilayah PEP Aset 
2, Sumatera Selatan terutama di Struktur Pagardewa akan 
dilanjutkan menyusul kesuksesan pengeboran dua sumur 
pengembangan yang dimulai pada November 2014 sampai 
Februari 2015 lalu, yakni lokasi Prabumenang (PMN)09 dan 
Pagardewa (PDW) – 07. 

Sumur PMN09 merupakan pengeboran pertama  dalam 
rangka PGDP. Lokasi ini ditajak pada 6 November 2014, 
menggunakan rig N80B1/271000 HP milik PDSI selama 35 hari, 
hingga mencapai kedalaman akhir di 1.700 m dalam Formasi 
Talang Akar. Secara geografis sumur PMN-09 berjarak sekitar 
16 km sebelah selatan kota Prabumulih, dalam wilayah Desa 
Prabumenang, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, 
Sumatera Selatan (lihat peta situasi lokasi). 

Uji produksi sumur PMN09 dilakukan pada lapisan reservoir 
batu gamping Formasi Baturaja selang perforasi kedalaman 
15771582 m, menghasilkan gas sebesar 14,47 juta kaki kubik 
perhari (MMSCFD). “Saat ini sumur PMN09 telah menambah 
produksi PGDP gas sejumlah 3,2  MMSCFD dan 174,4 barel 
kondensat per hari (BCPD), yang dialirkan melalui jaringan pipa 
produksi ke Stasiun Pengumpul (SP) 1 Pagardewa,” kata General 

Manager PGDP, Musalam Latuconsina (19/3). 
Musalam menambahkan selain pengembangan, pada 

2014 lalu juga dilakukan 4 pekerjaan workover, yaitu di 
sumursumur PDS01, KRD01, TSM01, dan PDW06 yang 
langsung diproduksikan  sehingga menambahkan produksi 
gas sebanyak 11 MMSCFD serta kondensat 339 BCPD. “Total 
produksi ratarata PGDP saat ini mencapai 42,5 MMSCFD 
gas dan 1.059 BCPD kondensat yang dipipakan ke fasilitas 
Produksi SP Pagardewa di area Field Prabumulih,” imbuh 
Musalam.

Menjawab pertanyaan tentang kendala yang dihadapi, 
menurut Musalam tidak ada hambatan berarti selama kegiatan 
pengeboran berlangsung, baik yang berhubungan dengan 
aspek operasi maupun dari sisi sosial masyarakat. Hal ini 
terwujud karena sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur 
pemerintahan setempat dilakukan secara konprehensif baik 
sebelum maupun setelah operasi berlangsung. “Yang menjadi 
kendala hanyalah faktor cuaca, karena pada saat pengeboran 
dilakukan sudah masuk kedalam musim hujan sehingga 
kegiatan rig move dan rig up sedikit terhambat,” pungkas 
Musalam menyajikan fakta alam yang harus dikalkulasi dalam 
perencanaan ke depan.•dit. Hulu

AS. Commissioning telah 
suk ses dilakukan pada 912 
Februari 2015.

 Pertamina dalam waktu 
tiga bulan ke depan akan 
mak simalkan performa kapal 
untuk mendistribusikan mi
nyak olahan Pertamina dan 
secara bersamaan melakukan 
persiapan pemenuhan re
gulasi/administrasi yang 
dipersyaratkan Terminal 
Approval sebelum melakukan 
trading out. Utilisasi kapal ini 
akan digunakan untuk alo
kasi pengiriman BBM dari/
ke Pelabuhan Balongan/
Tuban/Tanjung Wangi dan 
de pot wilayah Kalimantan dan 
Sulawesi.

“Komitmen untuk turut 
ser ta membangun industri 
maritim nasional telah kami 
buktikan sekali lagi dengan 
dilakukannya serah terima 
kapal Pangkalan Brandan 
ini. Pelaku bisnis maritim 
di Indonesia tentu sudah 
mengerti dan paham ke
sulitan melakukan investasi 

pembangunan kapalbaru 
di galangan dalam negeri, 
namun sekali lagi Pertamina 
menyerap semua potensi 
dan kendala tersebut dengan 
satu tujuan, Pertamina maju 
bersama industri maritim 
nasional,” kata Direktur Pe
masaran Pertamina Ahmad 
Bambang.

Keputusan manajemen 
Per tamina dalam pengem
bangan usaha penguatan 
armada milik diyakini akan 
dapat meningkatkan efisiensi 
biaya transportasi migas 
seh i ngga  dapa t  mem
berikan margin lebih baik 
bagi perusahaan. Total biaya 
transportasi menjadi salah 
satu andalan Pertamina da
lam persaingan global di 
bisnis hilir migas.

Hingga akhir tahun 2015, 
Pertamina merencanakan 
untuk menerima kapal baru 
yang dibangun di galangan 
dalam negeri lainnya, yang 
saat ini sudah memasuki 
tahap Cargo Oil Tank Coating 

yakni kapal tanker 17.500 
LTDW bernama Pattimura dan 
Parigi yang dibangun oleh PT. 
Anggrek Hitam, Batam dan 
kapal tanker 17.500 Pasaman 
yang dibangun di galangan 
PT Multi Ocean Shipyard, 
Karimun.

“ P e r t a m i n a  m e l a l u i 

ren cana jangka panjang 
penguatan armada milik, 
telah berkomitmen untuk 
mengedepankan kerjasama 
dengan mitra nasional se
bagai pembangun ka pal 
yang dibutuhkan perusa
haan sesuai dengan kompe
tensinya. Selain itu, Pertamina 

konsisten menjaga kepatuhan 
terhadap azas cabotage dalam 
semangat memberdayakan 
bisnis maritim di dalam ne
ger i  terkai t  kepemi l ikan 
kapal, pengibaran bendera 
Indonesia dan pemberdayaan 
awak kapal berkebangsaan 
Indonesia,” tutupnya.•Mor V


