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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Direktur Energi Baru  & Terbarukan Pertamina Yenni Andayani, dan Direktur PT Bumi Sarana Migas Solihin 
Jusuf Kalla berjabat erat setelah sepakat menandatangani pokok-pokok perjanjian (HoA) Utilisasi LNG Receiving Terminal Bojonegara.

LNG Receiving Terminal 
Bojonegara Segera Dibangun

Jakarta – PT Pertamina 
(Persero) menggandeng PT 
Bumi Sarana Migas untuk 
membangun proyek LNG 
(Gas Alam Cair) Receiving 
Terminal Bojonegara wilayah 
Banten Jawa Barat. Kerja 
sama tersebut secara res-

dalam pengembangan in-
frastruktur sebagai bagian 
dari  lima fokus strategi utama 
Pertamina dalam rangka 
menjaga ketahanan energi 
nasional. 

“Untuk pemanfaatan 
energi bahan bakar gas, 
maka infrastruktur menjadi 
persyaratan utama. Karena 
j ika infrastruktur sudah 
t e rpasang  maka  akan 
tercipta demand. Dengan 
proyek ini akan diikuti dengan 
pembangunan power plant 
sebagai kekuatan kita untuk 
membangun industri energi 
gas di wilayah Jawa Bagian 
Barat,” ungkap Dwi Soetjipto.

Dwi Soetjipto berharap 
Bumi Sarana Migas bisa tepat 
waktu dalam menyelesaikan 
p ro y e k  p e m b a n g u n a n 
terminal tersebut dalam 
jangka waktu tiga tahun 
sesuai dengan kesepakatan 
bersama yang ditargetkan 
s e l e s a i  p a d a  2 0 1 9 
mendatang. 

Menanggapi hal ter sebut, 
Direktur PT Bumi Sarana 
Migas Solihin Jusuf Kalla 
mengungkapkan, pihaknya 
akan memegang komitmen 
secara profesional sesuai 
kesepakatan.  

lng receiving terminal 
bojonegara segera 
dibangun. ini merupakan 
upaya pengembangan 
infrastruktur sebagai 
bagian dari lima strategi 
prioritas pertamina 
dalam rangka menjaga 
ketahanan energi 
nasional.

mi dituangkan melalui pe-
nandatanganan Pokok-
Pokok Per jan j ian (HoA) 
Ut i l isasi  LNG Receiv ing 
Terminal Bojonegara. 

Penandatanganan yang 
berlangsung di Executive 
L o u n g e  K a n t o r  P u s a t 
Pertamina, Rabu (1/4) ini 
dilakukan oleh Direktur Energi 
Baru & Terbarukan Pertamina 
Yenni Andayani dan Direktur 
PT Bumi Sarana Migas Solihin 
Jusuf Kalla yang disaksikan 
o l e h  D i r e k t u r  U t a m a 
Pertamina Dwi Soetjipto. 

Menurut Dwi Soetjipto, 
kerja sama yang dilakukan 
ini sebagai upaya Pertamina bersambung ke halaman 5

Akuisisi Royal Dutch Shell terhadap BG Group Plc 
pekan lalu mengejutkan banyak pihak. Nilai akuisisinya 
mencapai US$70 miliar atau lebih dari Rp900 triliun, 
menobatkan aksi korporasi migas ini menjadi yang terbesar 
pada 10 tahun terakhir. Berbagai komunitas bisnis dunia 
memandang, akuisisi positif bagi Shell untuk memperluas 
ekspansinya di dunia. Sebagai informasi, performa Shell 
tanpa BG sudah cukup memuaskan, dengan pendapatan 
melebihi US$451miliar (konsolidasi Full Year 2013) Shell 
mampu menduduki peringkat ke-5 dunia berdasarkan 
Platts Top 250 – Global Energy Company Ranking 2014. 
Sementara itu, BG menempati posisi 44. Perpaduan dua 
perusahaan migas besar dunia ini akan meningkatkan 
posisi Shell dalam radar migas. Secara market kapitalisasi, 
konsolidasi Shell-BG akan lebih besar daripada Chevron, 
bahkan mencapai dua kali lipat daripada BP Plc. Pada 
gambar berikut terlihat, daerah operasi Shell-BP di seluruh 
dunia (gb. kiri) serta ancaman akuisisi Shell – BG terhadap 
Exxon, BP, dan Chevron yang merupakan ‘Top 3 Energy 
Company’ dunia (gb. kanan). 

Paska pengumuman akuisisi, muncul secercah 
harapan pada industri migas. Tekanan pada iklim migas 
saat ini – akibat harga minyak dan minimnya penemuan 
cadangan migas baru – tentu mempersulit pertumbuhan 
perusahaan berbasis migas. Seluruh pelaku bisnis 
menurunkan target kinerja keuangan dan mengkoreksi 
modal kerja (Capex). Fenomena akuisisi antar perusahaan 
migas yang telah terjadi sejak awal tahun, seperti Repsol-
Talismandan Shell-BG menunjukkan giant never sleep. Ini 
membuktikan bahwa pertumbuhan investasi untuk masa 
depan industri energi tetap harus dilanjutkan.

M&A diantara pelaku migas bukan hal baru. Mega-
merger di kalangan migas pernah terjadi pada tahun 90-
an, ketika harga minyak Brent menembus level terendah 
US$9.55 per barel dan menggerakkan konsolidasi 
ber bagai raksasa migas diantaranya Exxon-Mobil 
Corp, BP Plc-Amoco Corp, Conoco-Phillips. Ditengah 
pandangan tersebut, para penganut positivis menilai 
kemunculan akuisisi perusahaan besar dapat membentuk 
kestabilan harga minyak serta menumbuhkan optimisme 
pertumbuhan.

Tidak mustahil sejarah terulang kembali, because 
history often repeats itself.•



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

2No. 15POJOK
ManaJeMen DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

subagJo hari MoelJanto

Fo
to

 : 
K

U
N

TO
R

O

Tahun LI, 13 April 2015

MeMBaNGuN 
INDuSTRI MaRITIM 
NaSIoNaL

pengantar redaksi : 
PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) senantiasa tunjukkan ko-

mitmennya untuk berkontribusi membangun Industri Maritim Nasional. 
PTK terus melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas armada 
dan daya saing perusahaan dalam industri angkutan offshore Indonesia. 
Upaya yang dilakukan oleh PTK tersebut sejalan dengan salah satu 
dari Lima fokus utama strategis dari Korporat yaitu efisiensi dan 
pengembangan in frastuktur dan penguatan jaringan marketing. Berikut 
ha sil wawancara Direktur utama pt pertamina trans kon tinental 
(ptk), subagjo hari Moeljanto di sela kegiatan serah terima Kapal 
Milik PTK di Galangan Batam, Jumat (27/3).

apa target kinerja ptk di tahun 2015 ini ? Kita mene tapkan 
Target RKAP challange, yaitu pendapatan di atas Rp.2 triliun dan laba 
bersih (NPAT) sebesar Rp 312,78 miliar. Sementara target RKAP PTK 
2015 Rp.242,217 miliar. Untuk mencapai target yang ditetapkan, kita 
lakukan peningkatan kinerja operasi, yaitu optimalisasi hari operasi kapal, 
optimalisasi durasi docking repair dan peningkatan pemasaran kapal 
dengan target commissioning days kapal milik 340 hari, pelaksanaan 
docking repair dengan durasi maksimal 30 hari dan peningkatan kinerja 
pemasaran kapal dengan target real operation days 95 persen dari 
realisasi commissioning days. 

Kemudian melakukan upaya efisiensi seluruh rangkaian proses 
yaitu 70 persen Biaya Operasi vs Revenue Gross dan 12 persen biaya 
Overhead vs Revenue. Serta peningkatan kinerja layanan dengan target 
Customer Satisfaction Index 4.0 skala likert.

bagaimana ptk menangkap peluang bisnis ke depan? 
Peluang bisnis PTK ke depan semakin baik dan menantang. Semakin 
baik didasarkan pada kondisi saat ini PTK tengah menyelesaikan 
pembangunan 5 unit kapal Harbour Tug 3150HP untuk melayani terminal 
migas Pertamina, 2 unit kapal AHTS untuk mendukung eksplorasi Total 
E&P Indonesia, 2 unit kapal harbor tug dan 2 unit small vessel untuk 
melayani LNG terminal Donggi Senoro, serta 1 unit kapal oil tanker Small 
3500 DWT untuk mendukung angkutan BBM Pertamina. Seluruh kapal 
tersebut sudah memiliki kontrak pemakaian yang akan mulai efektif 
berlaku pada awal tahun 2015 ini. 

Selain kontrak-kontrak bisnis yang sudah ditandatangani, PTK 
memiliki masa depan yang lebih baik; terutama dengan adanya potensi 
penyediaan dan pengelolaan seluruh kapal tug boat sarana pelabuhan 
Pertamina, penyediaan angkutan BBM Pertamina dengan kapal tanker 
Small 6500 DWT, potensi bisnis pelayaran lainnya dalam bentuk sinergi 
dengan Anak Perusahaan Pertamina lainnya.

Serta yang paling menarik adalah potensi yang akan timbul akibat 
kebijakan Presiden RI Joko Widodo untuk menegaskan posisi Indonesia 
sebagai Negara maritim dan Poros Maritim Dunia (Global Maritime Nexus).

Memasuki triwulan pertama, bagaimana pengem bangan 
bisnis ptk sesuai dengan rJpp 2015? Pencapaian Laba Bersih 
pada Triwulan Pertama per Januari 2015, adalah sebesar Rp.16,60 miliar 
naik 12 persen dari target Laba Bersih RKAP 2014, yang ditargetkan 
Rp.14,80 miliar.

seberapa agresif ptk melakukan percepatan pengem bangan 
bisnisnya ? Keagresifan PTK bisa kita lihat dengan proyek-proyek yang 
diraih oleh PTK yaitu Mobile Offshore Production Unit, pengelolaan 
kegiatan marine di RU Pertamina Dumai, Cilacap, dan Surabaya, 
pengelolaan pelabuhan Blang Lancang ex-LNG Arun, proyek swapping, 
towing, tank cleaning, dry docking FSO Arco Ardjuna serta proyek Marine 
Vessels & Services Contract (MVSC) pengelolaan kapal marine di terminal 
LNG milik PT Donggi Senoro LNG.

Untuk ke depannya PTK juga menargetkan meraih proyek-proyek 
strategis, antara lain pengadaan kapal FSO untuk kegiatan operasional 
CNOOC dan Husky, pengelolaan lahan Tanggamus sebagai Kawasan 
Industri Maritim, pengelolaan Kegiatan Shorebase bersama PT Petrosea, 
Tbk. Di wilayah Tanjung Batu, pengerukan di Pelabuhan Marine 
Pertamina, dan pelayanan keagenan kapal tanker milik dan charter 
Pertamina.

prestasi dan pencapaian apa yang telah diraih oleh ptk 
ditahun 2014 ?  Prestasi PTK di tahun 2014 lalu yaitu Runner - up for 
APSA (Annual Pertamina’s Subsidiary Award) in The Best Shareholder’s 
Aspiration Achiever 2013, Certification of Integrated Management System 

of ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001 (integrated with ISO 9001 
and ISPS Code) dan Rekor Bisnis Indonesia Award as “Company with 
Fastest Turn around and Profit Growth”.

Sementara itu, perusahaan pada tahun 2014 telah mencatat Laba 
Bersih (Net Income) audited sebesar Rp.191,44 miliar atau mencapai 232 
persen terhadap pendapatan Laba Bersih dalam RKAP 2013 sebesar 
Rp.82.552 miliar.

sebagai anak usaha pertamina, bagaimana ptk menyikapi 
5 (lima) fokus strategi utama yang dicanangkan oleh dewan 
direksi korporat dalam mendorong bisnis perusahaan tahun 
2015? Sejak tahun 2012, PTK telah men jalankan program strategis 
dengan tajuk Reborn, Revitalization, and Expansion (RRE) yang sejalan 
dengan fokus strategi utama yang dicanangkan oleh Dewan Direksi 
Korporat. Strategi RRE PTK Reborn yaitu Fokus bisnis pada upstream/
offshore support vessel (OSV), One Stop Shopping Marine Services, 
dan pengembangan bisnis bernilai tambah. Revitalization yang meliputi 
efisiensi, penyelesaian masalah finansial (cash flow) dan penambahan 
equity/modal serta peningkatan commissioning days kapal, serta 
menekan biaya perbaikan kapal.

Sementara itu, untuk Expansion kita melakukan peningkatan jumlah 
armada dan kinerja kapal milik, peningkatan kapasitas dan kapabilitas 
SDM serta budaya kerja perusahaan, dan membangun komitmen, serta 
melakukan pengembangan bisnis yang bernilai tambah. 

apakah bisnis yang dijalankan oleh ptk dapat mem perkuat 
jaringan ritel dalam menghadapi daya saing ber sama kompetitor? 
Tentu saja dapat, karena PTK juga berpartisipasi menyediakan 
angkutan BBM dan LPG menggunakan armada tanker. PTK berupaya 
meningkatkan operational excellence dalam rangka meningkatkan 
efisiensi dan layanan angkutan sehingga diyakini memberi nilai tambah 
bagi Pertamina.  

bagaimana upaya ptk untuk mendukung 5 fokus strategi 
perusahaan khususnya efisiensi serta pengembangan infra
struktur dan penguatan jaringan bisnis retail? Untuk efisiensi kami 
sangat mendukung. Salah satu yang kami lakukan yaitu penambahan 
armada kapal baru. Dengan adanya kapal-kapal baru ini, maka safety 
akan lebih terjamin dan supply service setidaknya cost akan menjadi 
revenue bagi PTK. 

Posisi Penguatan jaringan bisnis retail kami saat ini fokusnya adalah 
untuk sarana pelabuhan. Namun kita juga memberikan services untuk 
kapal-kapal tanker maupun untuk carrier. 

Jadi untuk peningkatan distribusinya memang ada efisiensi melihat 
kondisi harga minyak saat ini maka mau tidak mau kita bisa memberikan 
kontribusi dengan penurunan charter rate sesuai dengan harga ne-
gosiasinya. Namun untuk kelancaran distribusinya kita untuk lebih 
mengefisiensikan lepas sandar kapal agar lebih lancar dan setidaknya 
kita bisa memberikan kontribusi terhadap efisiensi distribusi BBM di 
Indonesia.

hingga saat ini berapa armada kapal yang dimiliki oleh ptk 
dan berapa kebutuhan pangadaan kapal ptk di tahun 2015? 
Armada Kapal yang dimiliki oleh PTK saat ini sebanyak 27 Kapal. Terdiri 
dari beberapa tipe : AHTS 4 kapal, MPV 1 kapal, Harbour Tug 5 kapal, 
RIB 4 kapal, Oil Tanker 3 kapal, LPG Carries 3 kapal, Tug Boat & Oil 
Barge 4 kapal, SPOB 3 kapal.

Kebutuhan kapal PTK pada tahun 2015 sebanyak sekitar 25 kapal 
dengan berbagai tipe. Pada 27 Maret 2015 lalu di Batam, PTK telah 
lakukan serah terima dua unit kapal AHTS dan lima unit kapal harbour 
tug PTK dengan total nilai USD 49.9 juta. Dengan tambahan kapal 
tersebut, PTK akan mendapatkan tambahan revenue sekitar USD 9 juta 
untuk tahun 2015 ini.

apa harapan untuk ditahun 2015 sehingga bisnis ptk bisa 
tumbuh dan berkembang? Kondisi ekonomi RI stabil dan juga 
nilai mata uang dollar stabil, harga minyak dunia stabil, dan kebijakan 
Pemerintahan RI, memberikan kemudahan atau insentif kepada 
Perusahaan Pelayaran. Kita di-challenges untuk tahun 2019, revenue kita 
ditargetkan lebih dari Rp 1 triliun untuk laba bersihnya. Oleh karena itu 
antar anak perusahaan kita telah siapkan sinergi untuk pengembangan 
bisnis yang lebih baik.•irli
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fimelia – Senior Analyst Culture & Change Management – Dit. SDM&Umum

Setiap datang bulan April, ada keceriaan dalam diri pe-
rempuan Pertamina, dimana terbayang perayaan Kartini di 
Perusahaan yang sudah terjadi beberapa tahun belakangan 
ini. Memakai Kebaya, berdandan cantik, berkumpul 
ber sama untuk memotivasi diri, adalah perisitiwa yang 
dinanti-nantikan oleh Pekerja wanita Pertamina. Tetapi 
lepas dari keceriaan itu semua, sebenarnya ada perasaan 
miris dalam hati saya, apakah sebenarnya kita memahami 
essensi perayaan hari kartini itu sendiri? Seberapa jauh kita 
mengenal sosok Raden Ajeng Kartini, minimal dari kisah 
hidupnya dan kemudian memetik inspirasi-inspirasi yang 
telah dihasilkan dari seorang gadis muda belia tersebut. 

Pada tulisan kali ini, saya ingin mengingat kembali sedikit 
kisah-kisah inspiratif dari sosok wanita sederhana yang telah 
dianugerahi sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional ini. 
Mengapa kita perlu merayakan setiap tahunnya, dan apa 
dampaknya bagi Perusahaan?

Kartini, seperti kita sudah ketahui bersama sejarahnya, 
adalah salah satu tokoh pahlawan wanita Indonesia yang 
lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Kartini atau 
yang juga sering dikenal dengan Raden Ajeng Kartini 
merupakan seorang pelopor kebangkitan kaum wanita 
di Indonesia, khususnya kaum pribumi. Dari kebiasaan 
membaca dan tukar pikiran dengan wanita-wanita barat, 
Kartini mulai tertarik dengan pola pikir wanita eropa pada 
saat itu. Membandingkan dengan wanita pribumi pada 
saat itu, strata wanita pribumi masih tergolong sangat 
rendah dan jauh dibandingkan dengan wanita eropa. 
Hal inilah yang mendorong R.A Kartini untuk memajukan 
status wanita pribumi. Keinginannya tidak semata hanya 
memajukan strata atau derajat wanita pada masa itu, 
namun juga yang berhubungan dengan masalah sosial. 
Perhatiannya adalah memperjuangkan hak wanita agar 
memiliki kebebasan, otonom juga perlakuan hukum yang 
sama dalam masyarakat.  

Kartini bukanlah sosok pahlawan yang turut maju 
bertempur dalam medan peperangan, atau berjuang 
lewat jalur politik seperti tokoh-tokoh lain pada jamannya. 
Kartini justru menjalani hidup dengan ‘biasa-biasa’ saja, 
tenang dan damai sebagai keturunan ningrat, meski dalam 
keterkungkungan dan keterbatasan hak yang diterima 
oleh wanita jawa pada masa itu, tentu tak akan menjadi 
sedemikian menarik untuk memberinya penghargaan jika 
tak ada yang istimewa dari Ibu kita Kartini ini.

Kartini berjuang justru dari pemikiran-pemikirannya, 
kegelisahan-kegelisahan yang tertuang dalam surat-
suratnya dimana Ia melihat  kebodohan kaum dan rendah-
nya harkat mereka di mata kaum pria saat itu, sehingga 
menjadikan Kartini menjadi sosok wanita yang sangat 
inspiratif sampai dengan hari ini.

Buku Habis Gelap terbitlah terang (terjemahan dari 
bahasa aslinya : Door Duisternis Tot Licht),  merupakan 
kumpulan surat-surat Kartini kepada sahabat-sahabatya, 
dan lewat surat itulah, kita bisa mengenal sosok inspiratif 
tersebut. Berikut beberapa penggalan surat Kartini tersebut:

“Lalu akan saya robohkan rintangan-rintangan yang 
dengan bodoh telah dibangun untuk memisahkan kedua 

Kartini, Inspirasi Sepanjang Zaman

jenis. Saya yakin, kalau ini sudah terlaksana, akan banyak 
manfaatnya, terutama untuk pria. Saya tidak percaya 
bahwa pria yang berpendidikan dan mempunyai sopan 
santun akan sengaja menghindari pergaulan dengan 
wanita-wanita yang berpendidikan dan berpandangan 
setaraf dengan mereka…”

“Tahukan kamu apa semboyan saya, “Saya Mau !” Dua 
patah kata pendek itu sudah melalui bergunung-gunung 
rintangan”. Kata “tidak dapat” melenyapkan rasa berani. 
Kalimat “Saya mau!” membuat kita mudah mendaki puncak 
Gunung” soraknya. 

“Karena ada bunga mati, maka banyaklah buah yang 
tumbuh, demikianlah pula dalam hidup manusia bukan? 
Karena ada angan-angan muda mati, kadang-kadang 
timbullah angan-angan lain, yang lebih sempurna, yang 
boleh menjadikan buah” 

Tiga penggalan surat inilah yang mungkin bisa menjadi 
inspirasi bagi kita semua sampai dengan hari ini. Kutipan 
surat pertama diatas menunjukkan bagaimana wanita 
bisa berperan sama pentingnya seperti seorang pria. Dan 
surat kedua, menunjukkan semangat pantang menyerah 
meskipun rintangan ada didepan mata kita. Kemudian 
kutipan surat ketiga diatas, menunjukkan bahwa ide-ide 
harus terus ditumbuhkan, karena bisa saja dari banyak 
ide yang kita sampaikan, salah satunya akan menjadi hasil 
yang luar biasa.

Kita bisa belajar dari kisah hidup sosok Kartini 
untuk menjadikan inspirasi bagi kehidupan kita. Itulah 
sebabnya hari lahir Kartini dijadikan momentum bagi kaum 
perempuan untuk bisa memotivasi diri, menginspirasi orang 
lain untuk kemajuan kehidupan kita. Sebenarnya bukan 
pada seremonial gegap gempita hura-hura perayaannya, 
tetapi inspirasi yang sudah disebarkan oleh sosok Raden 
Ajeng Kartini inilah yang akan menjadi pengingat bagi kita 
semua, tidak hanya kaum perempuan, tetapi untuk semua 
yang orang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup 
dengan cara memberikan manfaat bagi orang lain. Sebuah 
inspirasi akan membantu setiap individu untuk terus hidup 
mengembangkan suatu potensi yang dimiliki. 

Nah, setiap orang bisa menjadi inspirasi bagi orang 
lainnya. Bagaimana menjadi seorang yang menginspirasi? 
Hal yang paling mudah yang dapat kita lakukan adalah 
bertanya kepada diri kita sendiri apakah diri kita terinspirasi 
oleh pemikiran kita sendiri? Banyak orang lebih sibuk 
melihat keluar sampai tidak pernah memikirkan apakah ia 
sendiri mempunyai satu prinsip, visi maupun misi tertentu. 
Misalnya, kita bisa berkomitmen untuk bekerja dengan 
efektif dan efisien, menjalankannya, mempengaruhi orang 
di sekitar, memberi informasi, menolong orang lain melalui 
apa yang kita yakini, sehingga akhirnya buah pikiran kita 
itu benar-benar mewarnai diri kita. Perilaku yang konsisten 
tadi akan menjadi values bagi diri kita, dan itulah inspirasi 
untuk orang lain. Kita tidak mungkin berhasil menginspirasi 
orang lain bila apa yang kita katakan tidak tercermin dalam 
kehidupan pribadi kita. Seorang ahli mengatakan: ”If you 
really want to inspire others to do something then this 
‘something’ should be a big part of your life”.•   

Sebuah video tentang kondisi bisnis mi gas 
yang belum bisa diramalkan pulihnya, serta 
bagaimana perusahaan migas menyikapi 
kondisi krisis tersebut, menjadi perhatian 
ratusan pekerja yang hadir dan meng-
ikuti video conference Town Hall Meeting 
Direktorat Hulu pekan lalu.

Kondisi krisis migas memang dipe-
ngaruhi banyak hal, di luar kendali kita, serta 
dipengaruhi faktor eksternal yang tidak bisa 
dikontrol. Karena itu, jika terlalu berlarut 
dengan perdebatan, diskusi dan pemberitaan 
tentang terpuruknya bisnis migas, tidak akan 
memberikan dampak yang signifikan apabila 
diri kita sendiri tidak melakukan apa-apa.

Untuk itu diperlukan semangat agar 
tetap survive dengan kondisi yang serba 
terbatas dan tujuannya menghasilkan profit. 
Kondisi bisnis migas yang berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya, tentu saja menjadi 
masalah serius bagi Direktorat Hulu, yang 
selama ini berorientasi pada pengeboran 
dan peningkatan produksi. Kuncinya adalah 
perubahan mindset dari kegiatan yang 
tujuannya menghasilkan pengeboran dan 
produksi sebanyak-banyaknya, kini berubah 
menjadi kegiatan yang bertujuan untuk 
menghasilkan profit dan perusahaan bisa 
tetap survive. 

Mengubah mindset memang tidak mu-
dah. Tetapi saat ini harus bisa dilakukan. 
Mengingat untuk mengendalikan faktor 
eksternal ranahnya sudah di luar kontrol kita 
ataupun perusahaan. Sehingga kuncinya ada 
pada upaya untuk melakukan hal yang bisa 
dikontrol oleh diri. Yakni mengubah mindset 
yang menjadi pekerjaan rumah se luruh 
pekerja Pertamina.

Lima prioritas strategis yang disampaikan 
Direksi dalam berbagai kesempatan, terka-
dang terasa membosankan jika didengar 
berulang-ulang. Tapi cara itu yang harus 
gencar dilakukan untuk mengingatkan 
kembali dan mengubah mindset kita, seluruh 
insan Pertamina, bahwa bisnis migas yang 
begitu kental dipengaruhi kondisi eks ternal 
tidak akan bisa dikendalikan oleh peru sahaan, 
kecuali oleh individu pekerja.

Jika Direktorat Hulu sudah mengu-
payakan perubahan mindset kegiatan hulu 
yang  harus tetap meningkatkan produksi 
di tengah efisiensi, Direktorat Pemasaran 
dengan program Marketing And Operation 
Excellent–nya (MoE), Refining Development 
Masterplan Program (RDMP), demikian 
halnya dengan direktorat lainnya. Nah se-
karang tinggal masing-masing pribadi kita, 
apa yang bisa kita support, apa yang bisa 
kita lakukan untuk menghasilkan profit dan 
menjaga perusahaan ini.  Apakah kita hanya 
akan menjadi penonton, atau ikut andil agar 
perusahaan tetap survive. Mari tunjukkan 
dengan tindakan nyata.•

            



RESUME
pekan ini
KoNSuMeN BeRaLIh Ke peRTaMax
(Seputar indonesia) Pertamina menegaskan, 
penghapusan subsidi BBM Premium secara 
bertahap membuat konsumen beralih ke BBM 
nonsubsidi Pertamax. Menurut Vice President 
Fuel Marketing Pertamina Muhammad Iskandar, 
beralihnya konsumsi BBM Premium ke jenis 
Pertamax akibat disparitas harga antara Premium 
dengan Pertamax tak lagi lebar. Berdasarkan hasil 
monitoring harian Pertamina, konsumsi Premium 
turun dari 84.000 kiloliter menjadi 77.000 kiloliter. 
“Akibat tipisnya disparitas tersebut, membuat 
konsumsi Premium menjadi berkurang 7.000 
kiloliter per hari. Alhasil, konsumsi Pertamax naik 
sebesar 5.000 kiloliter. Sisanya, 2.000 kiloliter 
dinikmati badan usaha lain seperti Shell dan Total,” 
kata Iskandar. Di samping itu, Pertamina bakal 
menghentikan impor BBM jenis Solar dalam waktu 
dua bulan ke depan. Pertamina beralasan, selain 
Premium, BBM bersubsidi ini juga mengalami 
penurunan akibat subsidi tetap. “Solar subsidi 
sebelumnya 43.000 kiloliter turun menjadi 37.000 
kiloliter per hari,” ungkapnya.

Bph MIGaS BaKaL MeNjaDI BuMN 
KhuSuS
(Media indonesia)   Revisi UU Migas No. 
22/2001 akan mencakup reposisi BPH Migas. 
Se perti halnya SKK Migas, BPH MIgas juga 
dirancang menjadi BUMN khusus di sektor hilir 
migas. “Filosofi RUU Migas yang baru memisahkan 
peran pemerintah yang memiliki mining right, 
dengan peran pebisnis yang memiliki business 
right, supaya tidak rancu,” ujar Pelaksana Tugas 
Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmadja 
Puja. Seperti halnya SKK Migas, imbuhnya, 
BPH Migas digadang untuk berperan sebagai 
BUMN khusus. “SKK Migas akan berbentuk 
BUMN khusus yang fokus di bisnis. Soal regulasi 
dikembalikan ke pemerintah. Demikian juga BPH 
Migas,” ungkapnya. Dalam pasal 66 draf revisi 
UU Migas versi pemerintah, sudah tidak lagi 
tercantum bab dan pasal yang mengatur BPH 
Migas sebagai badan pengatur hilir. Pengawasan 
terhadap pengaturan, pelaksanaan, penyediaan, 
dan pendistribusian BBM dan BBG melalui 
pipa dilakukan badan pengatur yang bertugas 
menjamin ketersediaan fasilitas, sarana transmisi 
dan distribusi gas pipa, pengusahaan gas pipa, 
dan tarif pengangkutan gas melalui pipa. “Semua 
opsi sedang dikaji. Yang jelas tidak ada lembaga 
regulator sambil berbisnis,”katanya. 

peNaNGGuhaN L/C eKSpoR TaMBaNG 
paLING LaMa SaTu TahuN
(investor daily)  Kementerian ESDM menya-
ta kan penangguhan mekanisme penerapan 
meka nisme surat kredit berdokumen dalam 
negeri atau Letter of Credit (L/C) bagi pelaku 
usaha tambang bervariatif. Dirjen Mineral dan 
Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar 
mengatakan pemerintah menghormati kontrak 
antara pelaku usaha dengan pihak pembeli 
komoditas pertambangan. Namun dia bilang 
setelah kontrak itu berakhir maka mekanisme 
L/C mutlak diterapkan. “Penangguhan itu tidak 
bisa selamanya. Harus ada batas waktunya,” 
kata Sukhyar. Sementara Direktur Pembinaan 
Program Mineral dan Batubara KEmenterian 
ESDM Sujatmiko menambahkan, dispensasi L/C 
bisa diberikan antara satu semester hingga satu 
tahun.•ria
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pep area Melandong Temukan Cadangan Baru 
dengan Menerapkan Cost effectiveness
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SUBANGAwal semester I 2015, ke-
berhasilan aktivitas eksplorasi di Area 
Melandong ditandai dengan temuan 
minyak dan gas melalui sumur wildcat 
Jati Sinta – 1 (JST-1).  Uji kandung 
lapisan DST#4 JST-1 menghasilkan 
minyak sebesar 475 BOPD (38.2°API) 
dan gas 3.7 MMSCFD pada jepitan 
32/64”. Sumur JST-1 ditajak 18 
Oktober 2014 dan diselesaikan pada 
20 Maret 2015.

Sumur Eksplorasi Jati Sinta-1 
(JST-1) terletak di Desa Kalentambo, 
Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten 
Subang, Jawa Barat berjarak 2,6 
sebelah timur laut dari sumur Jati Asri 
– 1 (JAS-1). Pada awalnya, usulan JST-
1 merupakan sumur eksplorasi untuk 
membuktikan cadangan hidrokarbon 
secara structural trap. Sejak Eksplorasi 
berhasil menemukan Jati Asri – 1 
(JAS-1) tahun 2013 dengan konsep 
stratigraphic trap, maka evaluasi 
subsurface dilakukan dengan meng-
gunakan konsep yang sama. Ke-
berhasilan pemboran menemukan 
lapisan produktif DST#4 JST-1 dari 
lapisan batupasir TAF yang berbeda 
dengan lapisan produktif di JAS-1 
menambahkan keyakinan Eksplorasi 
akan besarnya cadangan migas yang 
terkandung di Area Jati Asri (Kompleks 
Jati Asri). 

Seiring dengan suksesnya pem-
boran JST-1, pada 3 Februari 2015 
ditajak sumur Appraisal Jati Asri – 
2 (JAS-2) yang merupakan sumur 
deliniasi dari struktur JAS-1. Sumur 
JAS-2 berhasil mendapat reservoir 
baru dari DST#1 JAS-2 di lapisan 
batupasir TAF dengan hasil uji kandung 
lapisan 2.8 MMSCFD + 257 BOPD 
(40.7° API) pada jepitan 32/64”. Lo-
kasi JAS-2 yang terletak di Desa 
Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, 
Kabupaten Subang berjarak 1,6 km 
sebelah tenggara dari sumur JAS-1. 

Saat ini masih dilakukan Pressure 
Build Up (PBU)  DST#1 selama 72 jam. 
Uji kandung lapisan di sumur JAS-2 
masih terdapat 4 DST lagi, 3 DST dari 
lapisan batupasir TAF dan 1 DST dari 
lapisan batugamping BRF.  

Pemboran sumur eksplorasi Jati 
Asri (JAS) – 2 dengan total depth (TD) 
3.619 meter, dry hole basis (DHB)-
nya diselesaikan 14 hari lebih cepat 
dari program, yang sebelumnya 
direncanakan 64.60 hari, realisasi 
50,65 hari. Ini merupakan salah satu 
bukti keberhasilan PT. Pertamina EP 
melakukan cost effectiveness yang 
telah dicanangkan dalam Upstream 
Strategy oleh Direktur Hulu dalam 
menghadapi low oil price crisis saat 
ini. DHB sumur JAS-2 yang semula 
dianggarkan sebesar 12.001.594 
dolar AS dalam pelaksanaannya 
realisasi biaya mampu ditekan menjadi 
7.953.058 dolar AS atau dapat 
dilakukan efisiensi biaya sebesar 
33.73 persen dari program. Hal 
ini dimungkinkan melalui kontrol 
pelaksanaan pemboran yang ketat 
melalui SDM unggul Pertamina EP 

di lokasi maupun dari Kantor Pusat, 
sehingga upaya mengoptimalkan 
waktu operasi dengan menekan 
non-productive time (NPT) dan non-
effective time (NET) dapat dilakukan. 
Total NPT dibukukan selama tahapan 
dry hole basis hanya 5.5 jam  (3.5 jam 
BOP job dan 2 jam WL logging)

Hal ini juga membuktikan secara 
keekonomian Area Jati Asri – Jati 
Sinta – Jati Rimba ekonomis untuk 
di kembangkan menjadi lapangan 
kompleks Jati. Sementara status 
JAS-1 yang saat ini di-POP-kan 
kumulatif produksi sejak pertama 
kali diproduksikan 20 Juni 2014 
sampai dengan 4 April 2015 sebesar 
183,317.4 Barrel dan 662.3 MMSCF.

Fungsi Jawa-2 Appraisal Project 
– Exploration yang mengusulkan 
pemboran eksplorasi dan appraisal 
di area Melandong mengucapkan 
terima kasih kepada manajemen PEP 
atas segala dukungan dan upaya 
dari semua Fungsi di PEP sehingga 
pemboran-pemboran tersebut ber-
hasil dilakukan dengan baik.•pep

cilacap – Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto meninjau 
salah satu sarana pendistribusian BBM Pertamina di ujung kota 
Cilacap, yaitu Terminal BBM (TBBM) Sleko Cilacap. Sambil 
memperhatikanpenjelasan yang diberikan oleh Operation 
Head TBBM Cilacap Bambang Balud, Dwi Soetjipto beberapa 
kali memberikan pertanyaanterkait proses penyaluran dari 
TBBM ini.

Dalam Management Walkthrough ke salah satu fasilitas 
penyaluran BBM tertua di pulau Jawa  tersebut, Dwi 
didampingi SVP Corporate Strategic Growth Gigih Prakoso, 
Corporate Secretary Nursatyo Argo, SVP Fuel Marketing 
& Distribution Suhartoko, GM MOR IV Kusnendar, beserta 
beberapa manager terkait.

MWT di TBBM Cilacap merupakan salah satu rangkaian 

Management Walkthrough ke TBBM Cilacap
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kegiatan Direktur Utama Pertamina di Cilacap pada 20 Februari 
2015 silam.Pada pagi harinya dilakukan sesi motivasi di RU 
IV Cilacap, yang kemudian dilanjutkan acara MWT dan Temu 
Sapa dengan berdialog di TBBM Lomanis.•tbbM cilacap
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jakarta pertamina 
energi harus 
Menangkan Sisa 
pertandingan

anugerah KoNI 2015, Bukti pertamina 
Konsisten Dukung olahraga Indonesia
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Senior Vice President HR Development  Insan Purwarisya Tobing menerima 
penghargaan dari KONI untuk Pertamina sebagai instansi dengan dedikasi yang 
konsisten dalam memajukan dunia olahraga Indonesia.

Menyamakan persepsi dalam Sosialisasi pKB

LNG Receiving Terminal Bojonegara Segera Dibangun... (sambungan dari halaman 1)

“Mudah-mudahan kita 
bisa penuhi proyek ini dalam 
jangka waktu 3 tahun yaitu 
pada tahun 2019 akan se-
lesai. Sehingga bisa bersama-
sama membangun industri 
gas di Indonesia khususnya 

di wi layah Jawa Bagian 
Barat. Terima kasih atas 
kepercayaan yang diberikan 
oleh Pertamina kepada Bumi 
Sarana Migas,” lanjut Solihin.

Bumi Sarana Migas telah 
melakukan pre-feasibil ity 

study atas pembangunan 
land base LNG Receiving 
Terminal Bojonegara yang 
berkapasitas 500 MMSCFD 
atau sama dengan 4 juta ton 
LNG. Pre-feasibility study 
tersebut telah di-review dan 

disepakati oleh Pertamina. 
Se lan jutnya,  Per tamina 
akan menggunakan seluruh 
kapasitas tersebut selama 20 
tahun untuk regasifikasi LNG.

Bumi Sarana Migas ada-
lah suatu badan usaha milik 

JAKARTA  Ajang Pertamina Proliga 2015 
telah memasuki babak Final Four, setelah 
bersaing ketat pada putaran pertama dan 
putaran kedua babak penyisihan, terpilihlah 
empat tim putera dan tim puteri untuk berlaga 
di final four Proliga Pertamina  2015. Setiap tim 
baik putera dan puteri bertanding sebanyak 
6 kali dengan total keseluruhan pertandingan 
sebanyak 12 kali. Mereka akan merebutkan 
dua tiket menuju ke grand final yang akan 
digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta pada 
19 April 2015.

Kota Bandung menjadi tempat di ada-
kannya gelaran final four putaran pertama 
yang di adakan di Gor C-tra pada 3-5 april 
2015. Tim putera-puteri Jakarta Pertamina 
Energi ambil  bagian pada perhelatan 
tersebut. Tim Putri Jakarta Pertamina Energi 
mendapatkan kemenangan pertamanya 
setelah mengalahkan tim Jakarta BNI 46 (3-0) 
dan mendapatkan nilai 3, setelah sebelumnya 
tim puteri Jakarta Pertamina Energi harus 
mengakui keunggulan dari tim puteri Jakarta 
Electric PLN dan Jakarta PGN Popsivo. Tim 
putera juga sama mendapatkan nilai 3 setelah 
mengalahkan Tim Putra Jakarta BNI 46 (3-0) 
pada pertandingan penutup final four putaran 
pertama.

Kemenangan ini diharuskan menjadi pe-
micu untuk tim memenangkan pertandingan-
pertandingan selanjutnya. “Alhamdulillah 
akhirnya Pertamina bisa mengambil point 3. 
Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu 
untuk tim saya, walaupun berat tapi masih ada 
harapan untuk masuk final,” ujar Oktavianus 
Manager Tim Puteri Jakarta Pertamina 
Energi.•priYo

Pemain voli putri Jakarta Pertamina Energi Asih Titi Pangestu 
dan Komang Bumi Rekta menahan serangan dari para pemain 
Jakarta BNI 46 pada pertandingan ketiga putaran pertama 
Final Four  Proliga Pertamina 2015 di Gor C-tra, Bandung, 
Jawa Barat pada Minggu (5/4). 

swasta yang menjalankan 
bisnis di bidang perdagangan 
dan industri migas. Kerja 
sama ini sebagai t indak 
lanjut dari penandatanganan 
nota kesepahaman pada 
12 Mei 2014 lalu untuk 

mengadakan studi bersama 
( j o in t  s tudy )  mengena i 
rencana pembangunan land 
base LNG Receiving Terminal 
Banten atau disebut juga land 
base LNG Receiving Terminal 
Bojonegara.•irli

Jakarta – Komite Olah raga 
Nasional Indonesia (KONI)  
memberikan penghargaan ke-
pada Pertamina untuk kategori 
instansi dengan dedikasi yang 
konsisten dalam memajukan 
dunia olahraga Indonesia. 

Penghargaan tersebut 
di terima oleh Senior Vice 
President HR Development 
Pertamina, Insan Purwarisya 
Tobing, dari Ketua Umum 
KONI Pusat Mayjen TNI 
Tono Suratman, pada acara 
Pembukaan Rapat Anggora 
dan KONI Award 2014, di 
Jakarta Convention Center, 
pada (30/3).

“Penghargaan ini diberikan 
atas partisipasi, dedikasi dan 
kerja keras Pertamina dalam 
mewujudkan prestasi olahraga 
nasional, yang mengangkat 
harkat dan martabat bangsa,” 
kata Tono Suratman.

Sementara itu, SVP HR 
Development Pertamina In-
san Purwarisya Tobing me-
nuturkan, penghargaan ini 
merupakan apresiasi dan 
pengakuan yang luar biasa 

dari KONI atas dukungan 
Pertamina dalam membantu 
mengembangkan olahraga di 
Indonesia. 

“Award ini membuktikan 
bahwa upaya kami ikut aktif 
mengembangkan olahraga di 
Indonesia diakui oleh KONI,” 
kata Insan.

Ke depan, ia mengatakan, 
Pertamina akan lebih banyak 
membantu pengembangan 
cabang-cabang olahraga 
yang  men j ad i  anda l an 
di Pertamina, seperti bulu 
tang  kis dan bola voli, serta 
lain nya agar atlet Indonesia 
mempunyai prestasi tingkat 
regional maupun internasional.

Pada kesempatan yang 
sama, penghargaan untuk 
kategori lain diberikan seperti 
kategori  Pembina/Ketua 
Umum Induk Organisasi 
Cabang Olahraga, yang 
diterima oleh Prabowo Su-
bianto dan Supandi Kusuma. 
Kategori Pelopor Bidang 
Pengembangan Olahraga 
untuk Soekarwo dan FX Hadi 
Rudyatmo. Serta kategori 

lainnya seperti kategori Life 
Time Achievement, Atlit Ber-
prestasi, Atlit Veteran, dan 
Pelatih.

Sejatinya, sebagai sa-
lah satu BUMN terbaik ke-
punyaan Indonesia, Pertamina 
telah banyak terjun dalam 
me n ingkatkan o lahraga 
Indonesia. Bahkan Pertamina 
sendiri telah memiliki Per-
tamina Soccer School, PB 
Pertamina Fastron, tim voli 
Jakarta Pertamina Energi 

(JPE). Selain itu, Pertamina 
juga kerap menjadi sponsor, 
seperti sponsor utama ajang 
bola voli papan atas Proliga 
Pertamina 2015. 

Di Otomotif Pertamina 
berhasil menyokong para 
pembalap muda berbakat 
berkibar di kancah dunia, 
sebut saja Rio Haryanto yang 
kini akan menjajaki Formula 
1, dan Rifat Sungkar yang 
sudah menjajal medan reli 
dunia.•sahrul

Jakarta – Demi menya-
tukan persepsi soal kese-
pakatan Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) ke-5 Tahun 
2015-2017 di kalangan para 
pekerja Pertamina, FSPPB 
(Forum Serikat Pekerja Per-
tamina Bersatu), dan Di-
rektorat SDM dan Umum 
Pertamina, menggelar so-
sialisasi PKB, serentak baik 
di Kantor Pusat dan Unit 
Ope rasi, pada Senin (30/3). 
Pemahaman yang sama 
diperlukan demi suksesnya 
hajat semua pihak.

“Harapan saya pasal-
pasal dalam PKB ke-5 ini 
da pat mudah untuk diartikan 

dan diimplementasikan oleh 
para pekerja. Tidak ada lagi 
pasal-pasal dalam PKB yang 
tidak dapat ditafsirkan,” ucap 
Ketua FSPPB, Eko Wahyo 
Laksmono, dalam pidato 
sam butannya.

Ia berharap pelaksanaan 
PKB dapat diimplementasikan 
secara penuh oleh seluruh 
pe  ke r j a  demi  men jaga 
kelancaran proses bisnis 
perusahaan. Ia juga berharap 
pasal-pasal dalam PKB ke-5 
ini dapat mu dah dipahami 
oleh para pekerja

Perjanjian Kerja Ber sama 
(PKB) periode tahun 2015-
2017 merupakan kesepakatan 

pekerja Pertamina yang 
diwakili oleh Federasi Serikat 
Pekerja Pertamina Bersatu 
(FSPPB) dengan perusahaan 
untuk memperlancar bisnis 
perusahaan.  Oleh karenanya, 
Eko mengungkapkan, bahwa 
dalam rangka memelihara 
dan menjaga hubungan baik 
perusahaan dengan pekerja di 
berbagai unit kerja, Pertamina 
senantiasa melakukan so-
sialisasi ihwal materi PKB, 
yang telah disepakati pada 
Desember  tahun lalu.

Dalam kesempatan yang 
sama, SVP HR Development 
Pertamina Insan Purwarisya, 
menambahkan, tujuan dari 

sosial isasi PKB ini ada-
lah untuk membentuk pe-
ker ja yang berkelas du nia 
dan sukses da lam im-
plementasinya. 

Sosia l isasi   tersebut 
diisi dengan arahan dari 
ma najemen, penyampaian 
materi dari tim HR mengenai 
berbagai pokok perubahan 
yang terjadi dibanding PKB-
PKB sebelumnya. Selain 
itu ada juga diskusi yang 
melibatkan beberapa sumber, 
seperti VP Quality System 
& Knowledge Management 
Pertamina Faisal Yusra dan  
dan VP HR Operations Setyo 
Wardono.•starfY/sahrul
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menjelaskan tentang filosofi transformasi mindset Pertamina di depan mahasiswa 
Universitas Andalas.

Direktur utama pertamina Mengisi 
Kuliah umum di unand padang
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pertamina hospital Balongan adakan 
Bakti Sosial Keluarga Berencana

evaluasi partisipatif 
penerima Manfaat CSR
di pep Rantau Field
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DUMAI Siswa SMA dan SMP YKPP Dumai 
mengikuti sosialisasi bahaya penyalahgunaan 
narkoba dan pentingnya tertib lalu lintas, 
pada (28/2). Sosialisasi untuk pelajar SMA 
ini digelar di aula serbaguna SMA YKPP. 
Acara ini diselenggarakan oleh RU II dengan 
menghadirkan narasumber dari Kepolisian Resort 
(Polres) Dumai.

Security Section Head RU II Tjahjono Sri 
Wibowo menyampaikan beberapa aturan berlalu 
lintas yang berlaku di area Komplek Perumahan 
Bukit Datuk serta mengimbau agar para siswa 
YKPP menjauhi Narkoba. Selanjutnya Sosialisasi 
tentang aturan berlalulintas disampaikan oleh 
AIPTU Sagala Kanit Dikyasa dari Kesatuan 
Polres Dumai serta Bahaya penggunaan Narkoba 
yang disampaikan oleh IPDA Sugiyarno Kanit 2 
Narkoba juga dari Kepolisian Resort Dumai.•ru ii

PADANG  Ada tiga filo-
sofi transformasi mindset 
Pertamina yang akan di la-
kukan dengan cara men-
ja lankan usaha minyak, 
gas serta energi baru dan 
terbarukan secara ter-
integrasi, berdasarkan prin-
sip-prinsip komersial yang 
kuat. 

Hal itu diungkapkan oleh 
Di rektur Utama Per tamina 
Dwi Soetjipto, pada (20/3), di 
Kuliah Umum Kewirausahaan 
di Universitas Andalas (Unand) 
Sumatera Barat.  Sekitar 400 
mahasiswa mengikuti kuliah 
umum di Convention Hall 
Unand Kampus Limau Manis. 

“Ketiga fi losofi trans-
formasi mindset Pertamina, 
ya i tu  energy company , 
peng hapusan subsidi dan 
membangun sinergi. Dari 
ketiga pemikiran itu, Per-
tamina akan mencapainya 
dengan cara menjalankan 
usaha migas serta energi 
baru dan terbarukan secara 
terintegrasi, ber dasarkan 
prinsip-prinsip ko mersial yang 
kuat,” jelas Dwi Soetjipto.

Selain itu, Dwi  menyam-
paikan tentang kemandirian 
energi In donesia.  Menurutnya, 
saat ini Indonesia sedang 

meng ha  dap i  tan tangan 
be sar dalam menjaga ke-
mandirian tersebut. Har ga 
minyak dunia anjlok ber-
dampak terhadap bisnis 
hilir dan kinerja keuangan 
perusahaan. Sementara, 
Indonesia membutuhkan tam-
bahan kapasitas kilang karena 
kilang Indonesia tidak mampu 
menghasilkan minyak untuk 
kebutuhan Indonesia, serta 
Indonesia juga  membutuhkan 
tambahan pasokan gas 
sampai dengan tahun 2025. 

Sebe lumnya,  Rektor 
Unand, Prof. Dr. H. Werry 
Darta Taifur, SE, MA dalam 

sambutannya mengatakan 
bahwa Pertamina telah ba-
nyak membantu Universitas 
Andalas. Selain itu,  hal yang 
sangat membanggakan ba gi 
Unand bahwa Dwi Soetjipto 
merupakan alumni pertama 
dari Program Studi Magister 
Manajemen Fakultas Ekonomi  
Unand.

Rektor berharap ke-
suksesan yang diraih oleh Dwi 
Soetjipto ini dapat memotivasi 
para mahasiswa Unand untuk 
terus mengembangkan ba-
kat dan kariernya dalam 
menjalankan sebuah usaha. 
Tidak hanya itu, Rektor juga 

berharap kuliah umum ini 
bisa menambah pengetahuan 
mahasiswa dalam bidang 
usaha sehingga bisa memacu 
minat mahasiswa untuk 
berwirausaha. 

Usai penyampaian materi, 
moderator yang dipandu 
oleh Dr. Sari Lenggogeni 
yang merupakan Sekretaris 
Prodi Magister Manajemen 
Universitas Andalas me-
lakukan sesi tanya jawab. 
Seluruh peserta termasuk 
pa ra dosen yang hadir ikut 
mengajukan pertanyaan 
terkait materi yang disam-
paikan.•Wali

RANTAU   Pertamina EP (PEP) Rantau Field 
be  kerja sama dengan Lembaga Pengkajian, 
Pemberdayaan dan Konsultasi (LP2K) melakukan 
evaluasi partisipatif terhadap 16 kelompok pe-
nerima manfaat program CSR, pada 18-19 
Maret 2015.

Rantau Field Manager Agus Amperianto 
mengingatkan kelompok penerima manfaat 
CSR, agar menjadi kelompok yang mandiri, dan 
diharapkan mendapatkan manfaat maksimal dari 
program perusahaan agar program dimaksud 
bisa bergilir pada kelompok usaha lainnya yang 
benar-benar membutuhkan.

Acara diisi dengan diskusi, tanya jawab dan 
sharing tentang kemandirian kelompok yang se-
dang berjalan.

Hadir pada kesempatan itu  manajemen 
Rantau Field, Kepala Bappeluh, Dishutbun, 
Dinas Pertambangan, Dinas Pertanian dan 
Peternakan, Disperindagkop, BPM, DKP, KTNA 
serta unsur Muspida dan Muspika Kabupaten 
Aceh Tamiang.•pep rantau fielD

Sosialisasi Lalu Lintas 
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BALONGAN  Pertamina 
Hospital Balongan (PHB) 
mengadakan bakti sosial 
berupa pelayanan operasi 
KB media Metode Operasi 
Pria (MOP) dan Metode 
Operasi Wanita (MOW) di 
Rumah Sakit Pertamina 
Balongan, pada Kamis (19/3). 
Kegiatan MOW dan MOP ini 
dilaksanakan sebagai upaya 
untuk mewujudkan Ke  luarga 
Berencana (KB) dengan 
memiliki 2 anak lebih baik. 

Kegiatan yang bekerja 
sama dengan BPPKB In-
dramayu  ini diikuti sekitar 
300 orang dari berbagai 
kecamatan yang ada di Ka-
bupaten Indramayu. Se-
belum menjalani MOW dan 
MOP, peserta terlebih dahulu 

melakukan pemeriksaan 
tensi darah dan gula darah 
yang  difasilitasi oleh RSPB. 

Direktur Hospital Ba-
longan dr. Yulia S. Wardinan 
mengatakan, pelayanan MOP 
dan MOW diharapkan dapat 
memberikan dampak positif 
terhadap penurunan tingkat 
kelahiran dan kematian bayi 
dalam rangka mewujudkan 
manusia berkualitas. M e-
ningkatkan kualitas pen-
duduk akan berdampak pula 
ter hadap perwujudan ke-
luarga kecil, bahagia dan 
sejahtera.

Kegiatan bakti sosial KB 
medis ini merupakan salah 
satu bentuk tanggung jawab 
PHB dalam memberikan 
pelayanan kepada ma sya-

rakat yang tinggal sekitar 
RU VI. 

Bahkan dengan program 
yang berjalan secara berke-
sinambungan ini, Tahun 2014 
lalu PHB berhasil meraih 
juara 2 pada lomba KB 
perusahaan dan meraih piala 
serta  piagam penghargaan 
dari Gubernur Jawa Barat, 

Ahmad Heryawan.
Direktur Hospital Ba-

longan, Yulia S. Wardinan 
berharap Rumah Sak i t 
Pertamina Balongan dapat 
terus memberikan yang 
terbaik pada perusahaan dan 
turut serta menyukseskan 
program KB (Keluarga Be-
rencana) Nasional.•ru Vi
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Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto berdialog dengan Pengelola Pusat Konservasi Elang Kamojang.

KAMOJANG PT Pertamina 
Geothermal Energy (PGE)
se bagai perusahaan yang 
me  miliki tanggung jawab atas 
dampak yang dihasilkan dari 
kegiatan industri panas bumi 
kepada masyarakat sekitar 
telah melaksanakan program 
CSR yang berkelanjutan. 
Salah satunya adalah pro-
gram keanekaragaman ha-
yati, yaitu konservasi Elang 
Jawa (Nisaetus Bartelsi) yang 
dilindungi oleh PP no. 5/1990 
dan PP no.7/1999, bahkan 
tercatat oleh IUCN sebagai 
endangered species. Untuk 
menunjukkan komitmen 
kepedulian ini, Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetj ipto 
meninjau lokasi Pusat Kon-
servasi Elang Kamojang, 
pada (4/4).

Dalam kunjungan ter-
sebut, Direktur Utama Perta-
mina didampingi ja jaran 
direksi PGE, manajemen dan 
para pekerja PT PGE Area 
Kamojang yang berada di 
sekitar hutan konservasi. 

Dengan bertemu dan 
ber dialog secara langsung 
jajaran direksi dengan Pe-
merintah Daerah dan Pe-
ngelola Pusat Konservasi 
Elang Kamojang diharapkan 
dapat menumbuhkan ke-

bang gaan tersendiri dan 
me ningkatkan harmonisasi 
masyarakat dan Pemerintah 
Daerah dengan Perusahaan 
dalam memberi dukungannya 
terhadap kegiatan operasi 
Perusahaan.

P r e s i d e n t  D i r e c t o r 
PGE Rony Gunawan men-
jelaskan, program kepedulian 
terhadap l ingkungan se-
perti ini dapat semakin me-
ningkatkan program yang 
in-line antara perusahaan 
dengan program pemerintah 
(Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan) dalam 
rangka melakukan usaha-
usaha konservasi  untuk 

men jaga ekosistem di hutan 
konservasi, masyarakat, Balai 
Besar Konservasi Sumber 
Daya Alam (BBKSDA) Jawa 
Barat dan Raptor Indonesia. 

“ P u s a t  K o n s e r v a s i 
Elang Kamojang ini akan 
menjadi pusat konservasi 
elang pertama di Indonesia 
yang menggunakan standar 
internasional terbaru dari 
IUCN, yaitu Guidelines for 
Reintroduction and Other 
Conservation Translocation 
tahun 2013,” papar Rony.  

Translokasi satwa di-
anggap sebagai salah sa-
tu cara yang efektif untuk 
memak simalkan nilai kon-

servasi dari satwa tanpa 
membahayakan kondisi dari 
satwa tersebut, mencegah 
a d a n y a  p e r d a g a n g a n 
il legal satwa langka, dan 
menyed iakan  be rbaga i 
alternatif perlakuan yang 
dapat diterapkan sesuai 
dengan kebutuhan. 

“Semoga Pusat Kon-
servasi Elang Kamojang dapat 
menjadi pusat so sialisasi dan 
pendidikan tentang konservasi 
elang ter hadap masyarakat 
sekitar sehingga mengerti 
a r t i  pent ing konservas i 
elang dan mengurangi per-
dagangan elang ilegal,” papar 
Rony.•aDitYo/pge

PRABUMULIhPT Pertamina EP Asset 2 
membuktikan kepedulian di bidang pendidikan 
dengan penyerahan bantuan furnitur untuk 
fasilitas sekolah kepada Sekolah Dasar YPS 1 
Prabumulih, (25/3). 

Bantuan yang diberikan sejumlah 40 set 
kursi serta meja dan diterima langsung oleh 
Kepala Sekolah SD 1 YPS Ellyza.

Asset 2 Government & Public Relations Ast. 
Manager M. Gustaf  berharap bantuan tersebut 
dapat dipergunakan maksimal oleh pihak 
sekolah dan dapat meningkatkan kualitas belajar 
sehingga nilai anak-anak bisa naik. 

Kepala Sekolah SD 1 YPS juga mengung-
kapkan rasa syukur atas kepedulian PEP Asset 
2. “Kami berterima kasih kepada Pertamina EP 
yang telah memberikan fasilitas berupa kursi 
dan meja tulis. Kami akan mempergunakan 
bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya,” 
pungkasnya.•ts

BOJONEGOROPada 26 Maret 2015 yang 
lalu, PEPC bekerja sama dengan warga desa 
Kaliombo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten 
Bojonegoro telah ikut melaksanakan kerja 
bakti massal memperbaiki jembatan yang 
rusak. Kerusakan terjadi karena tingginya 
curah hujan yang turun dan keadaan posisi 
jalan dan jembatan yang rendah, sehingga 
air bah yang menerjang persawahan warga 
juga menghantam jembatan tersebut. Selain 
itu,  usia jembatan memang sudah tua dan 
konstruksinya sudah rapuh.

Dalam kerja bakti tersebut dilakukan 
pemasangan gelagar, bronjong, dan karung 
pasir yang dikerjakan secara bergotong-
royong antara warga desa, Kodim, kecamatan, 
Koramil, BPBD, Polsek, dan PEPC. Kegiatan 
ini diharapkan dapat semakin mempererat 
hubungan PEP dengan masyarakat se-
tempat.•pepc

balongan –  Sebagai 
upaya dalam menciptakan 
kemakmuran bagi masya-
rakat yang berada di sekitar 
kilang, RU VI Balongan secara 
konsisten menggul irkan 
program CSR dari berbagai 
bidang. CSR bidang Ling-
kungan merupakan pilar 
CSR RU VI Balongan yang 
hingga kini terus berjalan 
secara ber kesinambungan. 

Hal tersebut bisa dilihat 
di lahan penyangga yang 
berada di depan kilang RU VI 
Balongan. Hamparan sawah 
hijau terpampang luas yang 
mencakup beberapa desa di 
ring 1 seperti Desa Majakerta, 
Sukaurip, Sukareja, Rawa 
Dalam dan Gelar Mandala. 
Lahan milik RU VI Balongan 
ini digarap oleh masyarakat 
yang tinggal di sekitar kilang. 

Sebagai program CSR bidang 
lingkungan,  masyarakat 
peng garap lahan Pertamina 
merasa senang karena bisa 
bercocok tanam menanam 
padi yang hasil produksinya  
cukup memuaskan dan men-
jadi tambahan pen dapatan 
bagi warga.

Dalam mengelola lahan 
tersebut, RU VI Balongan 
juga memberikan pelatihan 
kepada para kelompok tani 
penggarap di antaranya pe-
la tihan sistem tanam, peng-
gunaan pupuk yang baik 
hing ga pemilihan varietas 
padi. Guna memperlancar 
dan menyukseskan pro-
gram CSR ini, RU VI Ba-
longan menggandeng Ba lai 
Pengkajian Teknologi Per-
tanian (BPTP) Provinsi Jawa 
Barat dalam memberikan 

p e m a h a m a n  t e r k a i t 
Pertanian.

Pada kegiatan Monitoring 
dan Evaluasi (Monev) yang 
dilakukan di sawah depan 
kilang oleh RU VI dan BPTP 
Jabar pada 5 Maret 2015 
lalu, Kepala Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian (BPTP) 
Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. 
Darmawan M.P menilai po-
la tanam dengan sistem 
Jajar Legowo yang diajarkan 
kepada petani penggarap 
cukup berhasi l .  Bahkan 
padi yang tumbuh lebih hi-
jau setelah Pupuk Hayati 
Unggul Nasional (PHUN) 
yang penggunaannya telah 
di  sosia l isakan pada 14 
Januari 2015 lalu kini telah 
diterapkan dengan baik.

“Penggunaan PUHN 
dengan sistem tanam Jajar 

Legowo bisa menaikkan 
pro duksi 7,5 kwintal – 2 ton”, 
ucap ahli pertanian dari BPTP 
Jabar tersebut.

“Saya mengharapkan 
pro gram CSR yang bagus 
dari RU VI Balongan ini jangan 
terputus dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
sehingga menjadi contoh di 
daerah lain,”  ujar Darmawan.

Raskim, salah seorang 
pe tani penggarap menya-
takan sangat terbantu oleh 
RU VI Balongan yang meng-
ijinkan lahan sawah milik 
RU VI yang luasnya 97 
hektar tersebut  untuk di-
garap oleh masyarakat. Ia 
mengaku mendapat peng-
hasilan tambahan dengan 
menggarap lahan penyangga 
milik RU VI Balongan.•riki 

hamdani



8No. 15
Tahun LI, 13 April 2015DINAMIKA

transforMasi    
S I N O P S I S

Judul  : energi 10.000 Jam kunci sukses 
     bukan kepintaran tapi ketekunan
pengarang : annie salendra
penerbit  : efata publishing
Klassifikasi :370.154.Sal.e

Keahlian merupakan hal penting dalam meraih 
kesuksesan karena penguasaan suatu bidang memang 
menjadi kunci utama dari kesuksesan. Tentu saja, untuk 
bisa menguasai satu bidang tertentu juga tidak mudah. 
Kita butuh proses panjang. Gladwell menyebutkan, 
sekurang-kurangnya kita butuh 10.000 jam praktik dan 
latihan. Dalam waktu 10.000 jam tersebut, pasti pasti juga 
akan ada banyak hal yang terus menempa kita menuju 
kesuksesan. Di balik itu semua, 10.000 jam juga akan 
menjadi energi pemberi kekuatan tak tertangguhkan jika 
kita berhasil melewati selang waktu tersebut dengan 
baik. Buku ini mengupas faktor-faktor yang akan mengisi 
perjalanan 10.000 jam tersebut. Buku ini juga memotret 
kesuksesan beberapa tokoh hebat yang berhasil 
mempraktikan energi 10.000 jam dengan baik. 

Sebelum kita lebih jauh mengenal makna kesuksesan, 
ada baiknya untuk mengingat kata-kata Maltbie D. 
Babcock terlebih dulu. Penulis asal Amerika ini tengah 
memperingatkan kita supaya tidak keliru memaknai 
penentu atau penyebab kesuksesan seseorang yang 
selama ini dianggap benar. Menurut Babcock, ke-
pandaian, kejeniusan, dan keajaiban bukanlah faktor 
penentu kesuksesan. “Salah satu kesalahan manusia 
yang paling umum dan yang paling mahal adalah 
mengira bahwa kesuksesan disebabkan oleh kejeniusan, 
keajaiban, atau hal lain yang tidak kita miliki.

Memang ada banyak orang menjadikan kekayaan 
materi sebagai ukuran kesuksesan. Orang yang dianggap 
kaya adalah yang memiliki banyak harta, sehingga orang 
tersebut selalu merasa tercukupi tanpa kekurangan suatu 
apapun secara material. Peringatan bahwa kekayaan 
kurang tepat dijadikan tolak ukur kesuksesan juga 
diutarakan oleh seorang raja kaya nan bijak dari Yunani, 
Raja Salomo. Ia bahkan menegaskan uang dan kekayaan 
justru dapat mengancam diri jika kita terlalu mencintai 
materi tersebut. 

Masing-masing orang punya standar kesuksesan 
yang tidak sama. Karena setiap orang mempunyai cita-
cita, harapan, dan tujuan hidup yang berbeda, maka 
lahirlah definisi kesuksesan yang berbeda-beda pula. 
Orang yang punya tujuan hidup ingin mengentaskan 
kemiskinan negaranya, akan merasa sukses ketika 
melihat warganya bebas dari belenggu kemiskinan.

Setiap orang punya tujuan, impian, dan cita-cita 
yang berbeda. Orang-orang hebat selalu memimpikan 
kesuksesan dan mereka akan berjuang keras untuk 
merenggut impiannya. Perjuangan dan ketekunan 
akan membawa kita pada rasa puas dan kemenangan 
tertinggi sehingga kita dapat meraih kebahagiaan atas 
kemenangan tersebut.       

Jika dilakukan denga proses yang tepat, 10.000 jam 
akan menjadi energy terbaik menuju kesuksesan. 7 faktor 
atau sifat yang telah dikaji di beberapa bab sebelumnya 
bisa dijadikan pegangan untuk menjalani proses 10.000 
jam. Jika kita melakukannya dengan benar, kita layak 
bersiap-siap mencapai puncak kesuksesan.•perpustakaan
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Forum KoMeT hilangkan Silo !!! DKe : potret Faktual Kinerja ekselen perusahaan
Akhir bulan Maret lalu merupakan batas akhir dari penyerahan Dokumen Kinerja 

Ekselen (DKE) berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) sesuai Calender of Event 
dari Quality Management Assessment (QMA) 2015. Sesuai rencana, sebanyak 16 Fungsi/
Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan telah menyerahkan DKE nya masing-masing. 

Apa DKE itu? kalau dulu kita menyebutnya Dokumen Aplikasi (DA), namun sekarang 
telah diubah menjadi Dokumen Kinerja Ekselen (DKE). Hal ini diperlukan karena memang 
ada perubahan orientasi dari proses asemen kinerja tahunan ini. Kalau dahulu Pertamina 
Quality Award (PQA) lebih menekankan kepada proses kompetisi dan event penghargaan 
sehingga skor menjadi hal yang utama dan UB/UO/AP diposisikan sebagai Aplikan, maka 
sebagai gantinya Quality Management Assessment (QMA) lebih menekankan pada upaya 
bersama antara QM sebagai fasilitator dan UB/UO/AP di dalam mencapai kinerja ekselen 
secara korporat melalui tindak lanjut feedback report yang diterima. 

Terkait pengumpulan DKE yang telah berlangsung, 
maka QM Korporat sebagai pengelola Quality Management 
Assessment (QMA) menyampaikan apresiasi yang tinggi 
kepada UB/UO/AP telah menyampaikan DKE nya sesuai 
target waktu yang ditentukan. Hal ini dapat menjadi cer-
minan dari dukungan UB/UO/AP terhadap upaya-upaya 
mencapai kinerja ekselen di seluruh lini bisnis Pertamina 
secara mandiri. Sebagai sebuah sistem penilaian kinerja, 
KKEP 2015 yang dijadikan acuan dalam proses asesmen 

kinerja ini, merupakan hasil karya insan mutu Pertamina yang patut untuk dibanggakan dan 
diharapkan dapat menjadi best practice bagi perusahaan-perusahaan lainnya.

Ada 16 DKE yang terkumpul pada tahun ini, lebih banyak dari tahun lalu, yaitu dari:
 
1. Retail Fuel Marketing
2. Industrial Fuel Marketing
3. Petrochemical Trading
4. PT. Pertamina Lubricants
5. Supply & Distribution
6. PT. Pertamina Patra Niaga
7. Domestic Gas
8. PT. Pertamina Trans Kontinental
9. Shipping
10. Aviation

Proses asesmen terhadap semua DKE tersebut akan dilaksanakan pada medio 
pertengahan April hingga akhir Mei 2015 dalam 3 tahapan yaitu: On Desk/Concencus 
Review, Site Visit Review, Finalisasi Feedback Report.

Keseluruhan proses asesmen tersebut akan melibatkan sekitar 45 Examiner terpilih 
yang semuanya telah berpengalaman dan telah melalui proses pelatihan/upskilling terkait 
KKEP 2015. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini untuk proses asesmen setiap UB/
UO/AP akan melibatkan seorang examiner dari UB/UO/AP tersebut. Artinya 1 dari 5 anggota 
Tim Examiner UB/UO/AP yang di asses berasal dari internal UB/UO/AP tersebut. Hal ini 
dimaksudkan agar proses asesmen ini menjadi lebih terbuka dan sifatnya self asesmen. 
Temuan yang didapatkan dari hasil asesmen ini dapat didiskusikan secara bersama-sama 
antara Examiner dan UB/UO/AP, termasuk juga di dalam menentukan langkah-langkah 
yang diperlukan bagi proses perbaikannya. 

Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh para Pimpinan dan Person In Charge (PIC) 
UB/UO/AP dalam rangkaian proses self asesmen ini?

Pertama, diharapkan para Pimpinan UB/UO/AP dapat me-release para pekerjanya yang 
dilibatkan sebagai examiner dari proses asesmen ini. Hal ini penting, mengingat penyiapan 
para examiner ini telah dilakukan jauh-jauh hari yaitu sejak awal tahun melalui serangkaian 
proses pelatihan/upskilling. Penugasan bagi para examiner ini dilakukan secara cross 
functional yang mencerminkan bahwa proses asesmen dalam rangka menciptakan kinerja 
ekselen perusahaan berbasis KKEP ini menjadi tanggung jawab bersama. Demikian juga 
melalui pola cross function ini diharapkan examiner dapat menambah wawasan secara 
korporat dan jam terbang sebagai bagian dari rencana pembinaan  examiner secara terus 
menerus dan tercatat.

Kedua, diharapkan para Pimpinan dan PIC masing-masing UB/UO/AP dapat 
mempelajari buku KKEP dan DKE yang menjadi acuan dalam proses asesmen ini. Hal 
ini dimaksudkan untuk dapat menyamakan persepsi, lingkup, dan objective dari proses 
asesmen ini.

Ketiga, diharapkan para Pimpinan dan PIC masing-masing UB/UO/AP dapat mem-
persiapkan data-data/evidence yang diperlukan terkait dengan informasi-informasi terkait 
sistem dan kinerja yang tertulis di dalam DKE, sehingga proses verifikasi dan klarifikasi oleh 
para examiner menjadi lebih lebih singkat waktunya dan lebih obyektif.

Mari kita bersama-sama menciptakan kinerja ekselen di lingkungan kerja masing-
masing untuk Pertamina Energizing Asia 2025.•

Leveraging Quality Management System Pertamina To Support Five Strategic Priorities Achievement 
adalah tema bulan Knowledge Management Pertamina (KOMET) tahun ini. Bulan April menjadi momentum 
dalam pelaksanaan bulan KOMET di seluruh unit operasi, region dan Anak Perusahaan. Dimana diseluruh 
entitas tersebut akan mengadakan Forum KOMET secara beruntun selama Bulan KOMET dan dihadiri 
keynote dari Tim Manajemen (Vice President dan Senior Vice President). Sebagai role model, Kantor Pusat 
ikut menyemarakkan Bulan KOMET dengan mengadakan Forum KOMET Perdana yang bertajuk Director 
and KOMETers sharing.

Acara sharing knowledge yang digawangi oleh Faisal Yusra selaku 
VP Quality, System and Knowledge Management terlaksana pada 
Kamis/ 2 April 2015 di Ballroom Lt. Ground - Gd.Utama – Kantor Pusat. 
Pentingnya peran Person In Charge (PIC) KOMET menjadi fokus utama 
yang disampaikan untuk membakar semangat PIC Key Performance 
Indicators – Individual Performance Contract (KPI IPC) Knowledge Asset 
Capitalization dan CIP Value Creation.

Pencapaian KPI IPC KAC 
& CVC TW I sebagai proses 
monitoring disampaikan juga 
oleh Gatot Chiandar selaku 

Knowledge Management Manager kepada peserta karena 
undangan yang hadir adalah Pemilik KPI tersebut dan PIC 
masing-masing. Terimakasih banyak kepada Direktorat Finance, 
Energi Baru dan Terbarukan dan Audit Executive yang status KPI 
nya sudah hijau untuk TW I. Selain itu, PIC juga dibekali dengan 
Do and Don’t dalam menggerakkan budaya berbagi pengetahuan 
di fungsi masing-masing.

Hal yang menarik dari Forum KOMET kali ini adalah sharing 
knowledge dibawakan oleh narasumber yang berasal dari 
Direktorat yang berbeda dan dihadiri sekitar 90 peserta forum 
dari Direktorat yang berbeda juga. Aset pengetahuan dan 
Narsumber Forum KOMET kali ini adalah :
1. Meningkatkan Efektifitas Informasi, Komunikasi dan Pengum-
pulan Data SPBU Melalui Website di Fungsi RFM Region I & 
III (Oleh : Daniel).
2. Mempermudah Akses Ketersediaan Informasi Keuangan 
dalam Pengambilan Keputusan Manajemen dengan Pembuatan 
CFO Dashboard di Pertamina  (Oleh : Yuzran Bustamar - PKM 
Ci - Item).

3. Peningkatan Margin Pengolahan Sebesar 8.6 Juta USD/ tahun Melalui Produksi Smooth Fluid SF-02 
Untuk Aplikasi Sebagai Base Fluid di Pemboran  (Oleh : Usman R & D).
Adapun sesi sharing Direktur dibawakan oleh Dwi 

Wahyu Daryoto selaku Direktur HR & General Affairs yang 
membahas pentingnya Community of Practice (CoP) dalam 
kegiatan berbagi pengetahuan. CoP dari Pekerja perlu selalu 
digalakkan dan harus sering dilakukan “KopDar” atau Kopi 
Darat dimana tidak hanya berdiskusi secara online saja 
namun bisa bertukar pikiran secara informal agar manfaat 
dari interaksi yang didapat lebih terasa.

Forum ini ditutup dengan kunjungan Tim Manajemen ke 
Knowledge Asset Gallery, dimana selama Bulan KOMET di 
Lobby Kantor Pusat dipamerkan 50 hasil karya CIP terbaik 
dari setiap entitas bisnis Pertamina yang merupakan contoh- 
contoh aset pengetahuan yang ada di Portal KOMET. Seluruh poster yang ada  telah disusun sesuai dengan 
5 prioritas strategis Perusahaan.

Mari kita nantikan sharing knowledge dalam Forum KOMET selanjutnya….
The more you share, The more you get, Let’s share knowledge !!!

	  

	  

	  

	  

	  

11. PT. Pertamina Retail
12. PT. Patra Jasa
13. PT. Elnusa Tbk
14. PT. Tugu Pratama Indonesia
15. Fungsi HR
16. Fungsi CSS



TIPS

sumber : http://onewebid.blogspot.com
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pisah Sambut pWp Direktorat hulu
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pWp Ru III adakan Kursus aneka puding
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asah Keterampilan anggota pWp Ru IV Cilacap 
Melalui pembuatan jelly art 
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JAKARTAPersatuan Wanita Patra (PWP) Pusat Direktorat 
Hulu mengadakan kegiatan pisah sambut, di Gedung 
Pertemuan Pertamina Simprug (25/2). Kegiatan ini dihadiri 
oleh Ketua PWP Direktorat Hulu Atu Syamsu Alam, Dwi 
Muhamad Husen beserta anggota PWP Direktorat Hulu 
Tingkat Pusat.

Dalam kesempatan ini, Ketua PWP Direktorat Hulu 
Atu Syamsu Alam menyerahkan rangkaian bunga beserta 
cinderamata kepada Dwi Muhamad Husen, sebagai 
pemberian apresiasi atas kontribusinya kepada PWP selama 
menjabat sebagai ketua PWP Direktorat Hulu Periode 2011-
2014. 

Kegiatan pisah sambut ini berlangsung meriah dan penuh 
nuansa kebersamaan. Kehadiran Dwi Muhamad Husen 
di PWP memberikan nuansa tersendiri. Karena  acara ini 

plaJu – Dalam rangka mengembangkan keterampilan para 
istri pekerja, PWP RU III menyelenggarakan Kursus Aneka 
Puding bagi pengurus dan anggota PWP RU III. Pembukaan 
kegiatan dilakukan oleh Ketua PWP RU III, Vitri Mahendrata, 
Selasa (10/3) di Kantor PWP RU III Plaju.

Vitri menjelaskan, program kursus ini merupakan 
salah satu program kerja PWP RU III Tahun 2015, Bidang 
Pendidikan. Melalui kursus  ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan keterampilan para peserta, yang pada 
akhirnya nanti dapat dijadikan sebagai peluang usaha 
bahkan menambah penghasilan keluarga. “Semoga para 
peserta kursus dapat menggunakan kesempatan ini dengan 
sebaik-baiknya serta berkreasi semaksimal mungkin. 
Sehingga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan dapat 
diterapkan di lingkungan masing-masing,” ujar Vitri.

Kursus yang diikuti oleh 60 peserta dilatih oleh insturktur 
Jusri Jusuf dari Palembang. Salah seorang peserta 

cilacap – PWP RU IV Cilacap mendorong peningkatan 
keterampilan para anggotanya. Hal tersebut tampak melalui 
penyelenggaraan pelatihan membuat jelly art pada Kamis 
(19/3) di Gedung PWP RU IV Cilacap Komperta Gunung 
Simping. Kursus ini mampu menarik perhatian seluruh 
anggota PWP karena dianggap unik dan berbeda.

Kegiatan yang diprakarsai oleh PWP Bidang Pendidikan 
tersebut dibuka oleh Utia Rohan Sadidi selaku pengurus 
PWP RU IV.  Utia mengemukakan, kegiatan kursus ini 
dimaksudkan  agar ibu-ibu dapat mengetahui cara mengem-
bangkan ilmu kreativitas yang bisa menjadi peluang usaha 
dan menambah penghasilan keluarga.

“Kursus pembuatan jelly art juga bisa dikategorikan 
sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat karena 
mendorong peningkatan keterampilan sekaligus membuka 
peluang usaha,” tutur Utia Rohan Sadidi.

Materi inti pembuatan jelly art disampaikan oleh Tuti 
Retnowati yang menjelaskan resep sekaligus melakukan 
demonstrasi cara pembuatan jelly art. Selama kursus 
berlangsung, sebanyak 70 peserta dibimbing dalam sesi 
praktek pembuatan jelly art oleh ibu Tuti.

“Kursus pembuatan jelly art ini merupakan salah satu 
sarana untuk mengasah kreativitas anggota PWP secara 
positif. Apabila ditekuni secara matang, maka para anggota 
PWP dapat memanfaatkannya menjadi peluang usaha,” 

sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang diberikan Dwi 
Muhammad Husen selama menjabat sebagai Ketua PWP 
Direktorat Hulu.•WahYu

mengungkapkan, ia menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada pengurus PWP RU III khususnya bidang pendidikan 
yang telah memprogramkan kegiatan kursus. “Mudah-
mudahan kursus ini dapat terus berlangsung dan ilmu yang 
diperoleh dapat berguna,” ujarnya.•ru iii

ujar Tuti Retnowati.
Peserta kursus pun mengungkapkan apresiasinya dalam 

penyelenggaraan acara ini. “Pelatihan membuat jelly art ini 
dapat meningkatkan produktivitas anggota PWP RU IV. 
Walaupun tampak mudah dalam membuatnya, ternyata 
tanpa latihan hal tersebut sangat sulit oleh dilakukan orang 
awam, karena menggunakan suntikan sebagai media 
memasukan jelly ke dalam jelly balanced yang menjadi 
media dalam “melukis” jelly,” ungkap Chrisni Gunarno.

Di akhir sesi, dilakukan penilaian terhadap hasil karya 
jelly art buatan anggota PWP RU IV sekaligus pemberian 
apresiasi bagi yang berhasil membuat jelly art secara 
menarik.•ru iV 

Duku dikenal sebagai jenis buah-buahan dari anggota 
suku Meliaceae. Buah ini memang memiliki segudang 
manfaat yang sangat berguna bagi kita. Hanya saja, masih 
belum banyak orang yang mengetahui memanfaatkan 
buah duku. Diperkirakan setiap 100 gram buah duku 
mengandung kalori 7 kkal, protein 1.0 gram, lemak 0,2 
gram, karbohidrat 13 gram, mineral 0,7 gram, kalsium 18 
mg, fosfor 9 mg dan zat besi 0,9 mg. Sementara untuk 
kandungan kalori, mineral dan zat besi duku ternyata 
setingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan buah apel 
atau jeruk manis. 

Usut punya usut, duku juga mengandung Vitamin 
C dan E, dan memiliki sumber yang baik dari sifat 
antioksidan. Berkat adanya kandungan lanzones pada 
duku, sehingga dapat mencegah diare hanya dengan 
memakan buahnya saja. Oleh karenanya, jika anda 
mencari informasi seputar manfaat buah duku sebaiknya 
jangan ragu-ragu untuk membaca artikel singkat yang 
memberikan pengetahuan tentang manfaat dari buah 
duku. Berikut  manfaat buah duku :

1. sebagai antioksidan. Sebagaimana yang kita tahu 
bahwa vitamin C berperan sebagai antioksidan. An ti-
oksidan adalah nutrisi yang mempunyai fungsi untuk 
menghalangi beberapa kerusakan yang disebabkan oleh 
radikal bebas, yang dihasilkan tubuh ketika melakukan 
proses mengubah makanan menjadi energi. Antioksidan 
juga mengurangi kerusakan tubuh yang disebabkan oleh 
zat beracun dan polusi.
2. Menjaga kesehatan gusi. Hal ini dikarenakan dengan 
ada kandungan vitamin C yang terdapat pada buah duku. 
Sehingga bukan tidak mungkin jika nantinya vitamin C ini 
akan berperan aktif untuk menjaga kesehatan gusi kita.
3.Mencegah penuaan dini.Vitamin C merupakan 
an tioksidan yang sangat efektif untuk melawan radikal 
bebas. Bahkan dalam jumlah kecil, vitamin C dapat melin-
dungi molekul penting, seperti protein, lipid, karbohidrat, 
dan asam nukleat dari kerusakan yang diakibatkan oleh 
radikal bebas, racun, ataupun polusi. Sebetulnya radikal 
bebas adalah salah satu faktor penyebab penuaan dini. 
4. Melancarkan sistem pencernaan. Karena buah 
Duku mengandung dietary fiber atau serat yang tinggi, 
sehingga sangat bermanfaat untuk memperlancar sistem 
pencernaan, mencegah kanker kolon dan membersihkan 
tubuh dari radikal bebas penyebab kanker. Untuk 
kandungan kalori, mineral dan zat besi duku setingkat 
lebih tinggi dibandingkan dengan buah apel atau jeruk 
manis.
5. Menguatkan gigi. Dengan adanya kandungan 
fos for yang terdapat pada buah duku, sehingga dapat 
membantu untuk menguatkan gigi. Dijamin gigi anda akan 
senantiasa sehat jika rutin mengonsumsi duku.
6. Mengendalikan kadar kolesterol. Adanya kan-
dungan vitamin C pada buah duku, sehingga dapat mem-
bantu metabolisme kolesterol menjadi asam empedu, 
yang mungkin memiliki implikasi untuk tingkat kolesterol 
darah dan timbulnya batu empedu.
7.Menjaga kesehatan kulit. Dengan adanya kan-
dungan vitamin E pada buah duku sehingga bermanfaat 
penting bagi kesehatan kulit, yaitu dengan menjaga, 
meningkatkan elastisitas dan kelembapan kulit, mencegah 
proses penuaan dini, melindungi kulit dari kerusakan 
akibat paparan sinar ultraviolet, serta mempercepat 
proses penyembuhan luka.

Nantinya, seiring dengan matangnya buah, kulit akan 
berubah kekuningan dan daging buah akan berasa manis. 
Sementara bagian lain yang bermanfaat adalah kayunya 
yang berwarna coklat muda keras dan tahan lama, 
yang biasanya digunakan untuk tiang rumah, gagang 
perabotan dan lain sebagainya. Tidak ada alasan lagi 
untuk kita menyia-nyiakan buah yang satu ini, karena 
beragam manfaat yang dimilikinya.
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Direksi pertamina Kunjungi Redaksi Tempo

Management Walkthrough ke Stasiun Kompresor Gas Cilamaya

Nge-jam Bareng Komunitas Wisata alam pertamina Lirik

JAKARTA  Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto (kedua kanan), Direktur Hulu  Syamsul Alam (kanan), Corporate 
Secretary Nursatyo Argo (kedua kiri), VP Corporate Communication Wianda  Pusponegoro (kiri) bertemu dengan jajaran 
redaksi Koran Tempo di Kantor Redaksi Tempo, Jakarta, pada Rabu (1/4). Dalam kunjungan ini, Dwi menyampaikan lima 
prioritas strategis Pertamina yang menjadi pilar untuk mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan. Prioritas strategis 
itu adalah pengembangan sektor hulu, efisiensi di semua lini, peningkatan kapasitas kilang, pengembangan infrastruktur 
dan marketing serta perbaikan struktur keuangan.•priYo

Bina hubungan dengan Media
JAKARTA Vice President Corporate Communication Wianda Pusponegoro berdiskusi dengan para redaktur media 
dalam acara “Editors Gathering” di Social House, Jakarta pada (2/4). Dalam kesempatan ini, Wianda menyampaikan 
realisasi efisiensi yang dilakukan oleh Pertamina hingga Maret 2015. Menurut Wianda,  pemberian akses dan informasi 
mengenai Pertamina merupakan salah satu cara dalam membina hubungan dengan media.  “Dengan demikian, 
diharapkan nantinya rekan-rekan media dapat menginformasikan kinerja Pertamina secara berimbang dan masyarakat 
akan lebih memahami kondisi terkini bisnis Pertamina ,” ujar Wianda.•priYo

cilaMaYa –  Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam (tengah) didampingi  Direktur Operasi PT Pertagas Wahyudi Satoto 
(kanan) melakukan Management Walkthrough di Stasiun Kompresor Gas Cilamaya, Jawa Barat, Kamis (2/4). Dalam 
kesempatan itu Syamsu Alam meninjau fasilitas Stasiun Kompresor Gas Cilamaya dan memberikan pengarahan untuk 
peningkatan kinerja TBBM tersebut.•WahYu

lirik –  PEP Lirik Field mengakomodasi dan memfasilitasi bakat-bakat yang ada di Kecamatan Lirik hingga se-
Kabupaten Indragiri Hulu. Salah satunya dengan mengadakan acara “Ngejam Bareng Komunitas Wisata Alam 
Pertamina Lirik” di Wisata Alam – Kawasan CSR Terpadu Pertamina, pada (14/3). Tidak hanya di bidang musik, 
kegiatan para pecinta reptil juga ditampilkan di acara tersebut. Tepat 12 Februari 2015, Komunitas Wisata Alam 
Pertamina Lirik dibentuk dan sudah didaftarkan secara resmi di Dinas Pemuda Olah Raga Budaya dan Pariwisata 
Indragiri Hulu. Potensi Wisata Alam yang terletak di Kawasan CSR Terpadu Pertamina ini terkait erat dengan kegiatan 
Ekonomi Kreatif. Dalam hal ini, Lirik Field menyediakan wadah yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan 
komunitas Wisata Alam sedangkan dana yang digunakan secara mandiri dihimpun oleh Komunitas Wisata Alam 
dari sponsor-sponsor. Ahmad Jabbar selakuLirik  L&R Assistant Manager berharap kegiatan komunitas Wisata Alam 
Pertamina Lirik juga dapat menjadi hiburan positif bagi masyarakat sekitar.• iap
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Donor Darah untuk Kemanusiaan dan Kesehatan
JAKARTA PT Pertamina Hulu Energi (PHE) bersama PHE ONWJ, PHE WMO dan JOB PT Jambi Merang melaksanakan 
donor darah bersama, pada Rabu (18/3). Mengusung tema “Satukan Energi Bangun Peduli”, kegiatan sosial ini diikuti pekerja 
di PHE Tower. Menargetkan 200 kantong darah, PHE bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Kegiatan rutin 
ini selanjutnya akan kembali dilakukan pada bulan Agustus dan Desember mendatang. Director Exploration PHE, Rudy 
Ryacudu yang turut menjadi salah satu pendonor mengatakan pentingnya donor darah. “Saya sudah melakukan donor 
darah 53 kali. Ini saya lakukan sejak duduk di bangku kuliah secara rutin. Selain untuk alasan kemanusiaan mendonorkan 
darah juga baik untuk kesehatan tubuh kita. Donor darah juga merupakan salah satu wujud sumbangsih PHE untuk 
masyarakat,” imbuhnya.•phe
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pDSI jalin Kerja Sama dengan pT Ge oil & Gas Indonesia

Direktur Utama PT PDSI, Faried Rudiono dan Country Leader PT GE Oil and Gas Indonesia, Iwan Chandra berjabat tangan 
setelah menandatangani MoU.

Fo
to

 :P
R

IY
O

Jakarta – Sebagai upaya 
menghadapi penurunan 
minyak dunia, PT Pertamina 
Drilling Services Indonesia 
(PDSI) menggandeng PT 
General Electric Oil and 
Gas Indonesia di Kantor 
Pusat Pertamina, Jumat 
(27/3). Memorandum of 
U n d e r s t a n d i n g  ( M o U ) 
tersebut ditandatangani oleh 
Direktur Utama PT PDSI, 
Faried Rudiono dan Country 
Leader PT GE Oil and Gas 
Indonesia, Iwan Chandra 
serta disaksikan oleh Direktur 
Hulu Pertamina, Syamsu 
Alam dan Regional General 
Manager Asia Pasific Electric, 
Visal Lang.

Pada kesempatan itu, 
Direktur Utama PDSI, Faried 
Rudiono mengungkapkan, 
set idaknya d ibutuhkan 
enam strategi untuk menga-
tasi kondisi yang terjadi 
saat in i .  Salah satunya 

diperlukan PDSI.  “Saya 
opt imis atas komitmen 
ini. Kerja sama ini dapat 
meningkatkan pen dapatan 
j uga  meng imp rov i sas i 
stabilitas operasi untuk Per-
tamina,” tegasnya.

Menurutnya, di samping 
pertukaran pengetahuan,  
kedua belah pihak juga da-
pat mengembangkan para 
engineer dan operator di 
Indonesia sebagai generasi 
penerus di masa mendatang.

 “Keberadaan kami disini 
juga untuk mempersatukan 
rencana kedua belah pihak 
di bidang teknologi dan pe-
layanan migas untuk mem-
bawa energi ke seluruh du-
nia,” tutupnya.•egha

me  ngembangkan all out 
marketing termasuk pe-
ngembangan bisnis dengan 
PT GE Oil and Gas Indonesia. 
Selain itu, untuk menambah 
kemampuan PDSI menuju 
Integrated Drilling Solution 
Provider melalui dukungan 
teknologi dan resources dari 
PT GE Indonesia. 

Sehingga melalui kerja 
sama ini, jelas Faried, pihaknya 
bisa memperoleh daya tam-
bah, ya i tu kemampuan 
untuk memberikan inovasi 
kreatif dalam memberikan 
layanan kepada pelanggan 
PDSI. Kemudian menambah 
potensi bagi PDSI untuk 
m e n a n g k a p  p e l u a n g 
d i  b idang b isn is  baru. 
Selanjutnya mengoptimalisasi 
biaya untuk pengadaan 
peralatan maupun spare 
part. “Maka dari itu dengan 
terjalinnya kerja sama ini 
semoga ke depannya kita 

dapat survive dan semakin 
sustain,” ungkap Faried.

Seperti diketahui, antara 
PDSI dan PT GE Oil and 
Gas Indonesia sebelumnya 
telah terjal in kerja sama 
yang cukup lama. Untuk itu, 
diharapkan kerja sama ini bisa 
memperluas pengembangan 
bisnis da lam bidang services. 
“Kita berharap dengan kerja 
sama ini bisa mendapatkan 
after sales yang lebih baik 
serta mendapatkan waktu 
yang lebih efektif. Sehingga 
dapat meningkatkan efisiensi 
produksi,” harapnya.

R e g i o n a l  G e n e r a l 
M a n a g e r  A s i a  P a s i f i c 
Electric, Visal Lang berharap, 
ker ja  sama in i  mampu 
memperkuat daya eksplorasi 
peluang baru dalam bidang 
teknologi dan resources.
Untuk itu, PT GE Oil and Gas 
Indonesia, dapat membantu 
kebutuhan teknologi yang 

RS pertamedika Sentul City 
adakan Seminar jantung

Dr. Isman Firdaus, SPJP (K) dari RS Harapan Kita memberikan penjelasan detil 
tentang diagnosis dan tata laksana ACS-AP dan NSTEMI kepada peserta seminar.
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SENTUL Untuk menyo-
sialisasikan layanan dan fa-
silitas yang dimilikinya,  Rumah 
Sakit Pertamedika Sentul City 
mengadakan Seminar Ilmiah 
Dokter tentang Sindroma 
Koroner Akut Tata Laksana 
Terkini, di Sentul, Bogor, pada 
(28/3). 

“Seminar ini dimaksudkan 
untuk menginformasikan 
kepada dokter umum, dokter 
jantung, dan dokter peru-
sa haan di sekitar Bogor 
bahwa  kami memiliki layanan 
dan fasilitas yang lengkap 
dalam menangani penyakit 
jan tung. Sehingga apabila 
terjadi emergency terkait 
penanganan penyakit jantung, 
dokter yang ber sangkutan 
bisa langsung merujuk ke 
rumah sakit ini. Tak perlu jauh-
jauh ke Jakarta. Karena dokter 
hanya memiliki six golden 
hour untuk penyelamatan 
pasien yang terkena serangan 
jantung,” papar Direktur RS 
Per ta medika Sentul City dr. 
Kamelia Faisal, MARS di sela-
sela acara. 

Acara yang diikuti oleh 
sekitar 80 dokter tersebut 

diisi oleh tiga dokter senior. 
Yaitu dr. Isman  Firdaus, SPJP 
(K) yang membahas tentang  
Diagnosis dan Tata Laksana 
ACS-AP dan NSTEMI, dr. 
Hasril Hadis, SpPJP (K), FIHA 
yang membahas tentang 
Diagnosis dan Tata Laksana 
ACS-STEMI, serta dr. Alfa 
Ferry, FRCS, FSC, SpBTKV, 
FIHA yang membahas tentang 
CABG pada Pasien ACS. 

Dr. Kamelia berharap, 
seminar ini juga dapat me -
ningkatkan keahlian dok ter 
lini pertama yang menerima 
pasien emergency jantung. 
“ In i  menjadi  sa lah satu 

bukti bahwa kami selain 
pe duli kepada pelayanan 
masyarakat, juga peduli pa-
da peningkatan skil l dan 
pengetahuan dokter dalam 
menangani pasien sesuai 
dengan aturan kedokteran 
yang baik dan benar,” ujarnya.  

Upaya yang dilakukan 
RS Pertamedika Sentu l 
City ini diapresiasi Kabag 
Yankes IDI Bogor Dr. Agus 
Fauzi.  “Semoga program 
ini tidak berhenti sampai di 
sini. Karena, seminar seperti 
ini dapat meningkatkan ke-
mampuan dan skill sesuai de-
ngan profesi,” harap Agus.•ria
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JAKARTA  Di tengah 
lesunya bisnis pengeboran 
sebagai implikasi merosot 
tajamnya harga minyak du-
nia, PDSI terbantu men-
dapatkan secercah harapan 
dengan diterimanya notifi-
cation of award dan pe nan-
datanganan kontrak kerja 
sama dengan M3nergy 
Gamma Sdn. Bhd.

Kerja sama yang diba-
ngun antara Pertamina 
Drilling Services Indonesia 

PEKANBARU  Sebagai wujud tanggung 
jawab terhadap hubungan sosial sekitar wilayah 
pemboran, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 
SIAK melakukan Launching Program Daftar 
Penyedia Barang/Jasa Mampu (DPM)  dan 
Pemberdayaan Usaha Lokal (P2UL) di Hotel 
Grandzuri Pekanbaru, 16-20 Maret 2015. 
Sebanyak 104 perusahaan mendaftarkan diri 
untuk mengikuti prakualifikasi program DPM  
dan 57 perusahaan berbentuk CV dan koperasi 
mengikuti program P2UL. 

Kedua program ini mempunyai tujuan 
yang berbeda, program DPM menitikberatkan 
pada pencarian perusahaan baik skala kecil, 
menengah dan besar yang berkualitas untuk 
kelak diikutsertakan dalam proses pengadaan 
barang dan jasa. Sedangkan P2UL mempunyai 
misi pemberdayaan perusahaan yang berada 
di Ring 1 wilayah pemboran untuk melakukan 
pekerjaan lowrisk. 

Menurut Irwan Jaya, Assisten Manager 
SCM, Program P2UL ini akan menjadi program 
andalan PHE SIAK yang tidak hanya untuk urusan 
berbisnis tetapi lebih dalam wujud tanggung 
jawab sosial perusahaan dalam melakukan 
pembinaan terhadap stakeholder. 

Perusahaan yang telah lolos tahap verifikasi 
dokumen P2UL akan mendapatkan Surat 
Keterangan Terdaftar (SKT) dari PHE SIAK yang 
menjadi syarat mengikuti proses pengadaan 
barang dan jasa dalam yang bersifat lowrisk.

PHE SIAK berkomitmen akan melakukan 
pembinaan dengan selama 2 tahun ke depan 
untuk perusahaan yang telah memiliki SKT P2UL 
melalui pelatihan berbagai materi pengembangan 
seperti keselamatan kerja & managment bisnis. 
Termasuk mentoring dan evaluasi hasil kerja.•phe

JAKARTA Di tengah ke-
cenderungan menurunnya 
kinerja bisnis sektor energi, 
PT Pertamina Gas (Pertagas) 
pada tahun 2014 justru tum-
buh secara signifikan. Pada 
RUPS Tahun Buku 2014 yang 
dilaksanakan pada Jumat 20 
Maret 2014 dan dihadiri oleh 
Direktur Hulu Pertamina dan 
Direktur Utama PT Pertamina 
Retail sebagai perwakilan 
pemegang saham, Pertagas 
berhasil membukukan laba 
bersih perusahaan sebesar 
Rp 2,14 triliun (US$ 178,7 
juta) naik 12% dibanding ta-
hun 2013 sebesar Rp 1,90 
triliun (US$ 158,8 juta).

“Pertagas boleh ber-
bang ga, karena menjadi sa-
lah satu anak perusahaan 
Pertamina yang berhasil me-
lampaui nilai RKAP laba ber-
sihnya di tahun 2014,” ujar 
Yenni Andayani, Komisaris 
Per tagas. Pada RUPS ter-
sebut Dewan Komisaris dan 
Direksi Pertagas juga me la-
porkan bahwa kenaikan la ba 
perusahaan diperoleh dari 
ke naikan pendapatan usa ha 
perusahaan pada 2014 se be-
sar 698,6 juta dolar AS, naik 
sebesar 12% dari tahun 2013 
sebesar 615 juta dolar AS.

“Pencapaian kinerja di 
tahun 2014 sangat luar bia sa, 
di mana perusahaan ber hasil 
membukukan angka psi-
kologis laba bersih sebesar 
178,7 juta dolar AS,” jelas 
Hen dra Jaya, President Di-
rector PT Pertamina Gas.

Selain kinerja finansial, 
Pertagas juga menunjukkan 

kinerja operasional yang 
mem banggakan. Dari seluruh 
lini bisnis, hampir semuanya 
mengalami peningkatan. 
Volume niaga gas pada 2014 
mencapai 40.979 BBTU, 
meningkat 21% dari tahun 
se belumnya yang berada di 
angka 33.866 BBTU.

Lifting LPG 2014 sebesar 
385 ton/day meningkat 
48% dari tahun sebelumnya 
sebesar 259 ton/day. Se-
mentara transportasi mi-
nyak (net t )  pada tahun 
2014 mencapai  12.880 
BOPD meningkat  4 ,2% 
da ri tahun sebelumnya di 
level 12.352 BOPD. Hanya 
volume transportasi gas yang 
menurun dibanding tahun 
se belumnya yakni sebesar 
3,3%, dari semula 1.428 
MMSCFD menjadi 1.394 
MMSCFD di 2014.

“Penurunan realisasi vo-

Suasana RUPS Pertagas Tahun Buku 2014.

lume transportasi gas di-
sebabkan oleh penurunan 
produksi gas dari produsen 
di wilayah Jawa Barat,” ujar 
Hendra. Namun, Pertagas 
optimis nilai tersebut akan 
kembali naik di tahun 2015. 
“Dengan dimulainya fase 
ko mersial ruas pipa gas 
baru Arun-Bewalan pada 
pertengahan Maret ini,” lanjut 
Hendra.

Adapun kinerja investasi, 
Hendra menjelaskan pada 
2014  Per tagas  ag res i f 
mengembangkan berbagai 
proyek antara lain; Proyek 
Pipa Gas Muara Karang-
Muara Tawar, Proyek Pipa Gas 
Gresik-Semarang, Proyek 
Pipa Gas Porong-Grati dan 
Proyek Pipa Gas Belawan-
KIM-KEK. Dua proyek yang 
baru saja rampung dan 
beroperasi adalah pipanisasi 
Arun-Belawan dan Arun LNG 

Receiving & Regasification 
Terminal.

Selain itu kata Hendra, 
se lama tahun 2014, PT 
Pertamina Gas juga me-
nun jukkan kinerja sosial 
yang positif. Pada tahun 
ter sebut Pertagas berhasil 
me laksanakan program 
CSR dengan total  dana 
lebih Rp 3,5 mil iar yang 
meliputi bidang pendidikan, 
kesehatan, infrastruktur dan 
pemberdayaan masyarakat 
serta donasi untuk bantuan 
sosial kemanusiaan di wilayah 
bencana. Catatan positif Per-
tagas juga ditorehkan dengan 
keberhasilan mencapai peng-
hargaan 3 PROPER Hijau dan 
1 PROPER Biru yang diberikan 
oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Ke hutanan atas 
ketaatan pengelolaan ling-
kung an di wilayah operasi 
peru sahaan.•pertagas

(PDSI) dan M3nergy adalah 
pe kerjaan pengeboran well 
di Cula-1 (Ujung Kulon Jawa 
Barat). Kerja sama yang 
di gagas untuk kegiatan 
ope rasi offshore ini akan 
di laksanakan oleh JO PDSI-
AOS dengan menggunakan 
rig KS JavaStar.

Penandatanganan kon-
trak kerja sama dilakukan 
oleh Direktur Marketing & 
De velopment PDSI Lelin 
Eprianto, Direktur KS Drilling 

Linus Setiadi, dan Director 
Sabah Development Bank 
Bhd Datuk Kevin K How, 
di Menara Thamrin Jakarta, 
pada Selasa (17/3), yang 
disaksikan oleh General 
Manager Operation M3nergy 
Bhd Kadir Lambak, Project 
Manager LR Senergy Dave 
Robb dan jajaran manajemen 
lainnya.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Lelin Eprianto me nga-
takan, “Saya optimis kerja 

sama ini akan berkelanjutan, 
tidak hanya terbatas pada 
penyediaan rig offshore atau 
onshore saja, namun juga 
untuk pekerjaaan services 
lainnya,” ujarnya di sela-sela 
acara penandatanganan 
kon trak senilai 7,2 juta dolar 
AS tersebut.

Rig KS Java Star me-
rupakan rig offshore yang 
sebelumnya sukses ber-
operasi secara joint operation  
di PHE WMO selama dua 

tahun. Kerja sama operasi 
yang telah memasuki tahun 
ketiga ini bertujuan untuk 
meningkatkan kompetensi 
pekerja PDSI pada project 

pengebo ran  o f f sho re , 
sem  bari menampilkan ke-
mampuannya yang tidak 
ha nya pada project rig on-
shore.•drbk
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Soal Dppu, pertamina harapkan 
Dukungan pemerintah Babel

peringatan Bulan K3 di Ru VI Balongan
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Upacara peringatan Bulan K3 di RU VI Balongan dipimpin oleh GM RU VI 
Balongan Yulian Dekri.

Jakarta – DPRD Provinsi, 
Kepulauan Bangka Belitung 
(Babel), melakukan kunjungan 
ke Kantor Pusat Pertamina, 
pada Rabu (18/3), terkait tindak 
lanjut usulan pembangunan 
Depo Pengisian Pesawat 
Udara (DPPU) di kawasan 
Babel. Pertamina berharap 
pemerintah daerah juga bisa 
saling mendukung, lewat 
kebijakan yang konsisten.

Rombongan DPRD Babel 
yang dikepalai oleh Ketua 
Dewan, Ariyanto, disambut 
hangat di Gedung Perwira 6, 
Corporate Secretary, Perta-
mina oleh Ast. Manager 
Government Relations dan 
tim dari Direktorat Pemasaran 
Pertamina.

Dalam kesempatan ter-

balongan – Peringatan 
Bulan Kesehatan dan Ke se-
lamatan Kerja (K3) di RU VI 
Balongan secara resmi dibuka 
oleh GM  RU VI Balongan 
Yulian Dekri, di Lapangan 
Meeting Point Perkantoran RU 
VI, Balongan, yang ditandai 
dengan pemukulan gong oleh 
GM RU VI, Selasa (24/3)

Peringatan bulan K3 di 
RU VI Balongan diisi dengan 
upacara yang diikuti ratusan 
pekerja dan  mitra kerja RU VI.  
Seperti Peringatan Bulan K3 
sebelumnya, tahun 2015 ini RU 
VI mengadakan 12 kegiatan, 
di antaranya gerak jalan sandi 
prana, lomba kebersihan unit 
perkantoran, lomba safety 
talk, kuis K3, lomba fotografi, 
lomba pemadam kebakaran, 
pertamina goes to school, 
safety riding, donor darah, 

DUMAI Sebanyak 43 peserta dari 16 Fungsi/Bagian di 
sejumlah refinery unit antusias mengikuti Workshop Anatomi 
Kapal dan Investigasi Witness yang diselenggarakan di RU II 
Dumai, pada 28-30 Januari 2015.

Peserta workshop merupakan perwakilan dari sejumlah 
unit di antaranya RU IV Cilacap, RU VI Balongan, dan Marine 
Region I.  Kegiatan dimotori Fungsi OPI RU II dan bekerja sama 
dengan Fungsi HR RU II.  Instruktur pelatih didatangkan dari 
Safety Management Representative (SMR), Jakarta, yaitu Aldus  
Yoseph  Adriaan,  Ast.  Manager Vessel  Vetting,  dan  Dedy  
Susanto,  Vessel  Vetting  Inspector.  Dari Marine Re gion  I, yaitu 
Azhar, Sr  Supervisor  Marine  Administration,  dan  Anthony 
Parlindungan, Marine Terminal Safety Inspector. Serta satu 

cilacap – RU IV Cilacap berupaya untuk 
menanamkan filosofi budaya K3 kepada 
masyarakat melalui penyelenggaraan Seminar 
K3 pada hari Selasa (3/3) di Gedung Patra Graha 
Cilacap. Seminar K3 yang bertajuk Enhancing 
HSSE Implementation to Compete as Global 
Energy Company ini diselenggarakan untuk 
mendukung peringatan Bulan K3 nasional 
tahun 2015. 

Dalam kegiatan tersebut hadir Bupati 
Cilacap H. Tatto S. Pamudji, Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah, Direktur Pengawasan Norma 
K3 (PNK3) Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Kepala Kantor Wilayah Dinas 
Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan, 
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan 
Jawa Tengah dan DIY, perwakilan dinas dan 
instansi Kabupaten Cilacap, GM RU IV Cilacap 
dan tim manajemen, serta perwakilan pekerja 
RU IV Cilacap.

GM RU IV Cilacap Nyoman Sukadana 
menyatakan,  sangat penting bagi kita untuk 
menerapkan SMK3 secara konsisten dan 
berkelanjutan guna menurunkan risiko bahaya 
dan mentaati peraturan perundangan K3 
sehingga tercipta tempat kerja yang aman, 
nyaman, dan produktif.

Sementara Bupati Cilacap, Tatto S. Pamudji 
menyambut baik penyelenggaraan acara ini 
dan memberikan apresiasinya bagi Pertamina 
RU IV Cilacap. “Penyelenggaraan Seminar K3 
ini merupakan bukti nyata kepedulian RU IV 
terhadap budaya K3 secara terintegrasi. Selama 
ini banyak pihak yang mengesampingkan 
pentingnya K3 dalam kehidupan sehari-hari. 
Namun dengan adanya penyelenggaraan 
seminar ini maka awareness masyarakat tentang 
K3 kembali diaktifkan kembali.” ujar Tatto S. 
Pamudji.

Materi inti yang menjadi pembahasan dalam 
seminar tersebut adalah penjelasan mengenai 
PP 50 tahun 2012 yang dibawakan oleh 
Direktur PNK3 Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Ir. Amri, AK, MM.•ru iV

sebut, Wakil Ketua DP RD 
Babel ,  Hendra Kur  n iadi 
membeberkan daerahnya 
i n g i n  d i b a n g u n  D P P U 
dan ditambah SPBU. Pe-
nambahan SPBU dirasa 
per lu agar lebih terjangkau 
masyarakat,  sedangkan 
DPPU merupakan usulan 
yang terus digulirkan sejak 
beberapa tahun terakhir. 

Terkait dengan hal itu, 
Pertamina mengatakan akan 
menimbang kembali usulan 
tersebut, dengan melihat 
berbagai aspek, termasuk 
ekonomi. Namun demikian 
Pertamina berharap, adanya 
komitmen pemerintah se-
tempat agar maskapai  yang 
memiliki jadwal terbang ke 
Babel dapat menggunakan 

produk Avtur Pertamina 
yang merupakan produk 
bangsa sendiri. Bentuknya 
bisa melalui regulasi dan lain 
sebagainya. 

Hal tersebut demi ke-
lancaran tumbuh kembang 
dan keekonomian pasar di 
sana, agar tidak merugi. 

Mengingat biaya pengiriman 
ke Babel masih cukup tinggi. 

Berkaitan dengan SPBU, 
usulan tersebut akan dikaji 
ulang. Sebab, keinginan 
masyarakat harus sesuai juga 
dengan kondisi, supaya tidak 
akan timbul masalah baru dan 
dampak sosial.• sahrul/Muthi
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serta lomba futsal.
“Diharapkan dengan me-

laksanakan kegiatan K3 bisa 
meningkatkan awareness kita 
dapat meningkatkan aspek 
keselamatan dan kesehatan 
kerja sehingga tujuan men-
capai zero accident dapat kita 
capai bersama,” tegas Ketua 
pelaksana peringatan Bulan 
K3 tahun 2015, dr. Ramdhan 
Lukiswara saat menyam-
paikan laporan pada upacara 
pembukaan bulan K3.

Sementara itu,  GM RU 
VI Balongan  Yulian Dek-
ri, menyampaikan Kese la-
matan dan Kesehatan Ker ja 
merupakan hal utama yang 
harus d iperhat ikan da-
lam bekerja. GM menam-
bahkan, Bulan K3 ini juga 
d i  l a k s a n a k a n  s e b a g a i 
ajang safety refreshment 

yaitu penyegaran kembali 
mengenai keselamatan kerja 
sekaligus reminder bahwa 
keselamatan merupakan hal 
terpenting.

“Sudah seharusnya Per-
tamina menjadikan aspek 
keselamatan dan kesehatan 
kerja sebagai prioritas utama,” 

Tegas GM RU VI Yulian Dekri.
Yulian Dekri mengingatkan 

kepada seluruh peker ja 
dan mitra kerja untuk te-
tap selalu waspada dan 
ber hati-hati dalam bekerja 
terhadap potensi yang bisa 
menyebabkan insiden kapan 
saja dan dimana saja.•ru Vi

Workshop anatomi Kapal dan Investigasi Witness
orang dari OPI, James Simanjuntak-Sr. Sr Analyst Workstream 
Refinery Loss.  Peserta belajar di class room dan melakukan 
praktik di atas kapal. 

Pentingnya mengikuti workshop ini adalah untuk menekan 
dan mengendalikan  losses  pada  saat  penyaluran  maupun  
penerimaan minyak ke/dari kapal di Pelabuhan Pertamina. 
Karena itu, pekerja yang bertugas harus meningkatkan 
kompetensi dan menambah pengetahuan terkait dengan 
aktifitas witness pengapalan, anatomi kapal dan rencana tindak 
lanjut temuan  oil loss dengan investigasi di kapal pada Fungsi/
Bagian terkait dan Tim Improvement Discharge dan Supply loss.

Selama pelatihan, para peserta mendapatkan materi 
mengenai Pengenalan Dasar Konstruksi  Kapal & Investigasi, 

Anatomi & Safety Operasional Kapal  Tanker,  Perhitungan  Mi-
nyak  di  Atas  Kapal, Praktikal Pengukuran Minyak di Kapal,  
Check List & Investigasi Witness, dan praktik langsung  di  atas   
MT.  Eternal  Oil  I  yang  sedang  melakukan  pro  ses pem-
bong karan minyak LSWR dari Sungai Pakning ke Dumai.•ru ii
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Rio haryanto urutan Ke-3 
Sesi uji Coba Gp2 di Bahrain
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bahrain – Pebalap In-
do nes ia ,  R io Haryanto, 
menye lesaikan sesi uji coba 
pra-musim GP2 di Sirkuit 
Internasional Bahrain pada 
Jumat (3/4/2015). Pebalap 
Pertamina yang saat in i 
bersama tim Campos Racing 
tersebut bersaing dengan 25 
pebalap lainnya.

Setelah melewati tiga kali 
uji coba, pada sesi  terakhir 
Rio berhasil menyelesaikan 39 
lap dan mencatatkan waktu 
tercepat ke-3 dengan waktu 
1 menit 41,707 detik. Catatan 
waktu yang dicetak Rio di 
posisi ke-3 tercepat tersebut, 
tertinggal 0,141 detik dari 
waktu Nigel Melker yang 
menduduki posisi pertama.

Hasil tersebut merupakan 
capaian terbaik dari dua sesi 
ujicoba sebelumnya, dan 
menunjukkan peningkatan 
performa tim baik itu pebalap, 

kendaraan dan tim mekanik. 
Sebelumnya pada sesi uji 
coba pertama Rio menempati 
posisi ke-16, sementara di 
sesi uji coba kedua Rio mem-
perbaiki posisi di urutan ke-6. 

Lomba  ba lap  mob i l 
GP2 Series 2015 ini dibagi 
dalam 11 seri. Seri pertama 
dimainkan di Sirkuit Sakhir, 
Bahrain (17-19 April), seri 
kedua di Barcelona, Spanyol 
(8-10 Mei), seri ketiga di 
Monte Carlo, Monaco (21-23 
Mei), seri keempat di Sirkuit 
Red Bull Ring, Austria (19-

21 Juni), seri keempat di 
Silverstone, Inggris (3-5 Juli).

Kemudian seri keenam 
di TBA Jerman (17-19 Juli), 
seri ketujuh di Budapes, 
Ho ngaria (24-26 uli), seri 
ke delapan dimainkan di 
Spa-Francorchamps, Belgia 
(21-23 Agustus), kedelapan 
di Sirkuit Monza, Italia (4-6 
September), kesepuluh di-
gelar di Sochi, Rusia (9-11 
Oktober), sedangkan terakhir 
atau kesebelas dimainkan di 
Yas Marina, Uni Emirat Arab 
(27-29 November).• rilis/Dsu

Jakarta – Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Energi dan Sumber Daya 
Mineral, Kementerian ESDM, melakukan 
benchmark ke Fungsi Knowledge Ma-
nagement, Direktorat SDM dan Umum, 
Pertamina, pada Selasa (17/3). Studi 
banding ini terkait soal pengelolaan dan 
penerapan Knowledge Management 
System (KMS), atau lebih dikenal dengan 
Komet di Pertamina. 

Rombongan yang dipimpin oleh 
Kepada Badan Diklat ESDM, Djadjang 
Sukarna ini mendapat sambutan hangat 
dari Vice President Quality Sys tem 
& Knowledge Management  Per-
tamina, Faisal Yusra dan tim.  Kepala 
Badan Diklat ESDM, Djadjang Sukarna 
mengungkapkan, kun jungan ini meru-
pakan bentuk dari tin dak lanjut arahan 
Menteri ESDM, soal penguatan kapasitas 
SDM di lingkungan Kementerian ESDM. 
Pengembangan Ko met diharapkan bisa 
memicu penguatan ini. 

Badan Diklat Kementerian eSDM 
Kunjungi Komet pertamina

Faisal Yusra dalam kesempatan itu 
memberikan pemaparan bertajuk “Kebijakan 
dan Strategi QM dalam Mendukung Aspirasi 
Pertamina Energizing Asia 2025, Fokus 
: Knowledge Management”. Pemaparan 
disampaikan lugas, jelas, rinci dan interaktif 
dengan adanya sesi tanya jawab.

“Quality Management bukan saja evolusi 
pola lama ke pola baru, namun untuk men-
ja wab tantangan ke depan kami harus me-
la kukan perubahan,” kata Faisal.

Ia mengatakan soal pentingnya Komet 
di Pertamina, yang memiliki beberapa 
man faat seperti menghindari hilangnya 
aset pengetahuan intelektual; mengurangi 
jumlah pengu langan,  penanganan 
dari masalah yang sama; menurunkan 
terhambatnya suatu pekerjaan karena 
tidak memiliki pengetahuan yang cukup 
meningkatkan produktif itas pekerja; 
meningkatkan produktifitas pekerja; serta 
meningkatkan kepuasan pekerja lewat 
proses pemberdayaan.•sahrul
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Infobank Digital Brand award 2015:
Tingkat awareness publik Masih Besar Kepada pertamina

Pertamina dianugerahi penghargaan tertinggi  Brand Award, kategori BUMN, di acara penghargaan Infobank Digital Brand 
Award (IDBA) of the year 2015. Penghargaan diterima oleh Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda 
Pusponegoro   dari  Wakil Pemimpin Redaksi Infobank, Kartono Muhammad, dan Country Manager iSentia, Indonesia, 
Lie Luciana Budiman.
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Jakarta – Pertamina di-
anugerahi penghargaan ter-
tinggi  Brand Award, ka-
tegori BUMN, di acara peng-
hargaan Infobank Digital 
Brand Award (IDBA) of the 
year 2015, pada (26/3), di 
Ho  tel Shangrila, Jakarta. .

Dengan meraih index 
score sebesar 751.000, Per-
tamina berhasil menyisihkan 
BUMN yang dijagokan lain-
nya. Sedangkan BRI dan 
BNI  menempat i  pos is i 
ke-2 dan 3, untuk kategori 
BUMN maupun Bank Umum 
Konvensional.

Penghargaan diterima 
oleh Vice President Corporate 
Communication Pertamina, 
Wianda Pusponegoro, da ri 
Wakil Pemimpin Re dak-
si Infobank, Kartono Mu-
hammad dan Country Ma-
nager iSentia, Indonesia, Lie 
Luciana Budiman. 

VP Corporate Commu-

nication Pertamina Wian-
da Pus po negoro me nga-
takan, penghargaan ini 
menunjukkan masih sa-
ngat besarnya animo dan 
kepedul ian masyarakat 
terhadap Pertamina.  “Hasil 
survei panitia, ada sekitar 
950.000 mention yang me-
nye  butkan nama brand Per -
ta  mina, sebagai brand cor-
porate.  Ini menunjukkan, 
ma   syarakat sangat aware 
terhadap perusahaan energi 
kebanggaan bangsa ini,” 
ujarnya.

“Menurut kami, peng-
hargaan ini adalah aset 
yang luar biasa, yang ha rus 
diimbangi dengan mem-
berikan pelayanan lebih baik 
dan akses informasi tentang 
Pertamina yang lebih luas. 
Termasuk informasi me-
ngenai perkembangan bisnis 
energi ke depan,” je lasnya.

Penilaian award ini di-

dasarkan pada hasil survei 
yang dilakukan oleh iSentia 
Jakarta yang bekerja sama 
dengan Biro Riset Infobank. 
Caranya  dengan membuat 
pe meringkatan perusahaan 
di bidang keuangan serta 
BUMN berdasarkan social 
media monitoring dengan 
menggunakan metodologi 
Isentia Brandtology.

Country Manager iSentia, 
Indonesia Lie Luciana Bu-
diman mengatakan, hasil 
survei ini dilakukan selama 
satu tahun penuh dari Ja-
nuari sampai dengan De-
sem ber 2014 terhadap le-
bih dari 145 channel di In-
donesia dan lebih dari 2.000 
keywords. 

Proses penilaian di awali 
dengan menentukan kategori 
perusahaan dan produknya. 
Setelah itu ISentia melakukan 
input keywords dan channel 
ke dalam sistem Isentia 

B r a n d t o l o g y.  S u m b e r 
pengukurannya berasal dari 
jejaring media sosial seperti 
twitter, facebook, youtube, 
situs berita online, blog, 
ser ta forum. Hasil akhir dari 

pengukuran tersebut akan 
menentukan total indeks dari 
tiap-tiap brand, baik secara 
korporat maupun produk.

“Kami memonitor jutaan 
percakapan yang terjadi di 

social media yang berkaitan 
dengan seluruh brand-brand 
dan perusahaan di Indonesia 
dari A sampai Z dalam 
ka tegori keuangan serta 
BUMN,” jelas Luciana.•sahrul

Jakarta –  Kegalauan harga pasar crude dunia yang 
berputar sekitar US$ 50-an sejak medio tahun lalu, memicu 
kepekaan manajemen perusahaan migas seantero jagat. 
Tindakan rasionalisasi dilakukan, mulai dari kebijakan 
pemotongan rencana kerja dan anggaran hingga peram-
pingan karyawan, agar postur korporasi tetap gagah 
berjalan di tengah himpitan revenue yang berkurang. Dalam 
gonjang-ganjing harga pasar demikian, Fungsi Eksplorasi 
Pertamina EP (PEP) tidak hilang arah apalagi menyerah. 
Hal tersebut dibuktikan melalui rajutan kinerja kesuksesan 
pengeboran sumur taruhan lokasi Jati Sinta (JST) – 1, PEP 
Area Melandong, Jawa Barat yang sukses menemukan 
cadangan baru migas Maret 2015 lalu.

Secara geografis lokasi sumur eksplorasi JST – 1 
berada di Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, 
Kabupaten Subang, Jawa Barat (Lihat Peta).  Sumur 
ini di tajak 18 Oktober 2014 dengan Rig PDSI#29.3/D 
1500 – E / 1500 HP dan diselesaikan pada 20 Maret 
2015, di kedalamanan akhir (Total Depth/TD) 3.439 m 
dalam batupasir vulkanik, Formasi Jatibarang. “Mi gas 

sukses ditemukan lewat Uji Kan-
dungan Lapisan (UKL) ke-4, selang 
kedalaman 2919 – 2922 m, dalam zona 
batupasir Formasi Talang Akar dengan 
hasil gas 3,7 juta kaki kubik perhari 
(MMSCFD) dan minyak 475 barel per 
hari (BOPD),” papar  Senior Manager 

Jawa-2 Appraisal Project, Tri Widyo Kunto penuh rasa syukur.
Menurut Kunto (demikian ia karib disapa), awalnya 

proposal pengeboran lokasi JST-1 merupakan sumur 
eksplorasi dengan tujuan hendak membuktikan keberadaan 
cadangan hidrokarbon secara structural trap (structural 
exploration play concept). Namun, sejak Fungsi Eksplorasi 
PEP berhasil menemukan migas lewat pengeboran sumur 
wildcat Jati Asri (JAS) -1 pada 2013 yang lalu dengan konsep 
stratigraphic trap (stratigraphic exploration play concept), 
maka evaluasi subsurface Struktur Jati Sinta pun dilakukan 
dengan menggunakan konsep yang sama. “Kesuksesan 
pengeboran sumur taruhan JST – 1 menemukan lapisan 
produktif  Batupasir Talang Akar pada kedalaman 2919 – 
2922 m  yang berbeda dengan lapisan produktif di JAS-1 
menambahkan keyakinan kita, besarnya cadangan migas 
yang terkandung di wilayah kerja PEP Area Melandong, Jawa 
Barat,” imbuh Kunto mewartakan keyakinan pandangan 
seorang explorationist.  

Terkait dengan penerapan stratigraphic exploration play 
concept di Pertamina, PEP khususnya, sudah mulai digalakkan 
sekitar hampir tiga dekade yang lalu. Hal ini terpicu karena 
perburuan hidrokarbon di dalam perangkap struktur (antiklin 
dan patahan) telah berangsur habis disamping kemajuan 
pengembangan teknologi dalam melakukan evaluasi, serta 
rekonstruksi cekungan berkembang pesat dan terintegrasi. 
Oleh karena itu, banyak keberhasilan Fungsi Eksplorasi 
PEP dalam sepuluh tahun terakhir mengunakan konsep 

stratigrafi disamping struktur. “Kenyataan, itu merupakan 
tantangan bagi explorationist PEP agar terus mengasah 
kompetensi dan kepakarannya dalam mengembangkan 
new exploration play concept di wilayah kerja yang sudah 
matang, utamanya Kawasan Indonesia Barat,” ucap VP 
Exploration PEP, Indra Prasetya dalam suatu perbincangan 
ketika berjumpa di Forum Sharing Teknologi Hulu (FSTH), 
Bali, 30/3 lalu. 

Keberhasilan menemukan cadangan baru hidrokarbon 
di Area Malandong pada awal Semester-I 2015, ini 
menyiratkan etos kerja yang konsisten dan profesional 
dari jajaran Fungsi Eksplorasi PEP. Bahwa, himpitan harga 
crude oil dunia tidak mengusik semangat serta dedikasi 
para pekerja di level manapun ia berada, achievement-nya 
jelas, menjaga marwah eksplorasi dalam segala rintangan 
dan cuaca.•Dit. hulu 
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BALI Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto 
mene gaskan, Pertamina akan selalu mendapatkan 
pesaing-pesaing baru. Karena itu, diperlukan 
sebuah upaya, dan kuncinya adalah di upstream. 
Yaitu, bagaimana menemukan energi-energi baru 
dan terbarukan. “Kita memerlukan cara yang lain, 
resources yang lain, yang bisa mengubah dan 
mengantisipasi ini,” tukas Dwi saat membuka  
Forum Sharing teknologi Hulu (FStH) ke-3 
dan menjadi keynote speech dalam acara yang 
diadakan di Denpasar, Bali, pada Senin (30/3).

Dwi menyontohkan Amerika Serikat yang 
bisa bangkit dalam waktu cepat. “Banyak pihak 
yang terkejut ketika recovery ekonomi Amerika 
begitu cepat. Dan kalau kita perhatikan, aspek 
yang paling mendukung recovery perkonomian 
Amerika adalah energi. tepatnya,  adanya new 
resources energy yang muncul di Amerika dan 
mengubah Amerika dari net importer energy 
menjadi net exporter energy,” ujarnya.

Menurut Dwi Soetjipto, saat ini USA telah men-
jadi pesaing negara-negara pengekspor migas, 
sehingga oPEC tidak lagi mampu mengendalikan 
harga minyak dunia.

Sementara Direktur Hulu Pertamina 
Syamsu Alam  dalam kesempatan yang sama   
menegaskan bahwa inovasi teknologi tidak 

harus menunggu harga minyak mentah turun. 
“teknologi tetap harus berjalan dan  tetap harus 
dikembangkan. Apalagi sebagai salah satu 
perusahaan energi, salah satu cirinya adalah 
kemampuan untuk melakukan improvisasi dan 
inovasi pengembangan tek nologi,” tegas Alam 
(demikian ia kerap disapa). “Jadi kalau kita 
bercita-cita menjadi world class company dan 
tahun 2025 menjadi Asian energy champion, 
tentunya peran teknologi harus menjadi strong 
point bagi Pertamina.”

Lebih lanjut Alam menambahkan bahwa 
pekerja Per tamina Hulu selalu meningkatkan 
inovasi dan efisiensi untuk menda patkan hasil-
hasil yang terbaik. Syamsu berharap untuk 
tahun ini dan yang akan datang, semua target 
bisa dicapai dengan teknologi yang dipunyai 
Pertamina, sehingga  pada akhir tahun bisa 
mencapai dan mengukur kinerja Direktorat Hulu.

Alam  berharap agar forum ini bisa melahirkan 
sinergi dan kerja sama antar anak perusahaan 
Hulu. “Kalau kita ingin menjadi champion, maka 
Hulu harus mempunyai tulang punggung. Rasanya 
tidak berlebih kalau kita harus mempunyai satu 
organisasi pendukung, khususnya dari UtC nanti 
untuk menjadi Upstream Global Solution khusus 
untuk teknologi,” ujar Alam.

Harapan tersebut sejalan dengan tujuan 
FStH 3 yang disampaikan Ketua Panitia FStH 
3 Rusalida Raguwanti. “Dengan 570 peserta 
yang berasal dari Direktorat Hulu, AP Hulu, dan 
undangan lainnya, semoga forum ini menjadi 
ajang sharing pengetahuan dan pengalaman 
baik keberhasilan maupun kegagalan dalam 
pemilihan teknologi dan inovasi yang tepat pada 
pengelolaan sumber daya migas dan energi 
non-konvensional pada kegiatan eksplorasi dan 
produksi,” jelas Rusalida Raguwanti.

Dalam pembukaan FStH yang mengusung 
tema  “Technology Proficiency, Insight & 
Integration Towards Asian Energy Champion” 
ini dihadiri Dirjen Energi Baru terbarukan & 
Konservasi Energi (EBtKE) Kementerian ESDM 
Rida Mulyana, Kepala SKK Migas Amin Sunaryadi,   
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Andang 
Bachtiar, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto,  
Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, jajaran 
manajemen Direktorat Hulu dan para Direksi AP 
Hulu. Bertindak sebagai tuan rumah adalah SVP  
Pengembangan dan teknologi  Gunung Sardjono 
Hadi dan VP Upstream technology Center (UtC) 
Sigit Rahardjo.

Usai pembukaan, dilanjutkan diskusi panel I 
dan kemudian pembukaan pameran poster.•urip

SISIPAN
Senin, 13 April 2015

FoRuM ShaRING TeKNoLoGI huLu Ke-3

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto memberikan sambutan dalam pembukaan Forum Sharing Teknologi Hulu (FSTH) 2015 yang berlangsung di Patra Jasa Hotel Bali pada Senin (30/3).
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“Technology Proficiency, Insight & Integration Towards Asian Energy Champion”
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Kebijakan Migas 
harus Diselaraskan
BALI  Masalah kebijakan yang meng hasilkan 
banyak pa radoks dalam dunia migas Indonesia 
perlu dikurangi dan diselaraskan.  Demikian masalah 
yang mengemuka da lam diskusi panel I dengan 
tema “Leveraging Upstream Technology: Current 
Challenges & Oppotunities for The Future” dalam 
Forum Sharing teknologi Hulu 3 yang berlangsung 
Senin (30/3) di Bali. 

 Diskusi yang dimoderatori thomas Suhartanto 
dari Direktorat EBt Pertamina, menampilkan para 
pembicara Dirjen EBtKE Rida Mulyana, Kepala 
SKK Migas Amin Sunaryadi,  anggota Dewan Energi 
Nasional (DEN) Andang Bachtiar, dan Direktur Hulu 
Pertamina Syamsu Alam. 

Rida Mulyana sebagai pembicara pertama 
menyoroti bahwa  energi baru terbarukan dan 
konservasi energi sekarang  sudah merupakan suatu 
keharusan, bukan lagi sekadar pelengkap. Dan ia 
meyakini bahwa semuanya dimulai dari research 
and development. Dengan kata lain, penguasaan  
teknologi merupakan kunci untuk kemajuan. 

Amien Sunaryadi dalam pembicaraannya  dengan 
tegas menyatakan  dukungan kepada Pertamina. 
“Indonesia ini sudah 70 tahun sebagai negara 
migas, bahkan sebelum merdeka pun sudah jadi 
negara migas. tentunya kita memerlukan national oil 
company yang besar dan kuat,” kata Amin. 

Sementara Andang Bachtiar, anggota DEN, 
menga takan adanya paradoks dalam pembangunan 
energi Indonesia. Menurutnya dalam eksplorasi dan 
produksi ada proses yang empirical experiences. 
Jadi tidak mungkin bicara efisiensi dalam hal ini. 
Contoh lainnya adalah  soal rencana Pertamina 
untuk mencapai Asian Energy Champion tahun 
2025 untuk menghasilkan 2 juta barel setara 
minyak ternyata belum tercatat dalam kebijakan 
energi nasioanl Indonesia. Menurutnya hal ini harus 
diselaraskan. Dan seperti Amien sebelumnya, ia pun  
mendukung Pertamina dalam banyak hal, termasuk 
pengoperasian lanjut Blok Mahakam pasca terminasi 
pada 2017. 

Syamsu Alam sebagai pembicara terakhir 
sangat berterima kasih kepada tiga pembicara 
lainnya yang menegaskan dukungan kepada 
Pertamina. Syamsu mengakui bahwa Pertamina 
perlu meningkatkan cadangannya, baik di dalam 
maupun di luar negeri. Untuk yang di dalam negeri 
tentu saja harus menjadi fokus, apalagi mengingat 
kontribusi Pertamina masih cukup kecil. “Sehingga 
kita akan serius untuk melanjutkan pengelolaan 
beberapa PSC yang masih potensial pasca expired. 
Dan ini tentu menuntut penguasaan teknologi yang 
lebih tinggi lagi,” ujar Alam. “Kita harus menunjukkan 
bahwa kita siap, karena banyak sekali stakeholders 
yang mempertanyakan kesiapan kita dalam hal 
teknologi.”•urip

peran Teknologi 
dalam Industri 
Migas
BALIJika pada diskusi panel pertama mem-
bahas masalah kebijakan dan paradoks, maka 
pada diskusi panel kedua masalah teknologi 
dan sinergi antar anak perusahaan Hulu lebih 
mengemuka. 

Diskusi panel II dalam FStH 2015 menam-
pilkan para pembicara yang adalah para 
pimpinan anak perusahaan Hulu. tampil 
sebagai pembicara adalah Presiden Direktur 
Pertamina EP Adriansyah, Dirut PGE Rony 
Gunawan, Dirut PDSI Faried Rudiono, Presiden 
Direktur PHE Ign. tenny Wibowo, Dirut 
Pertamina EP Cepu Amril thaib Mandailing, 
Presiden Copal Ltd Pertamina International EP 
Unit Bisnis  Algeria Djoko Nugroho Imanhardjo,  
Direktur Business Development Elnusa toni 
Harisman Sutoro. Diskusi dipandu oleh Ali 
Mundakir dari Direktorat Hulu. 

Ali Mundakir melemparkan pertanyaan 
yang menarik untuk para pembicara, berkaitan 
dengan harga minyak yang rendah. Apakah ini 

suatu krisis ataukah hal yang biasa-biasa saja. 
Adriansyah menegaskan bahwa revenue 

dari Pertamina EP hanyalah dari oil and 
gas. Jadi kalau harga minyak turun, kata 
Adriansyah, maka otomatis  revenue PEP pun 
akan turun, apalagi turunnya sudah dibawah 
50% dri harga tahun lalu. “Jadi kalau bukan 
krisis, ya apalagi?” kata Adriansyah.

Namun ia pun melihatnya dari sisi positif, 
bahwa ini adalah kesempatan bagi Pertamina 
untuk meng efisienkan bisnisnya dan melewati 
kesulitan yang ada. 

tenny Wibowo menegaskan, industri  
mi gas selalu membutuhkan  teknologi. Ia 
pun meng ibaratkan industri migas seperti 
supermarket yang menawarkan banyak 
teknologi.  “teknologi  itu sudah sesuatu yang 
menjadi bagian dari kegiatan bisnis kita,” kata 
tenny.  “Banyak sekali jenisnya, tetapi yang 
jadi pertanyaan adalah teknologi mana yang 
akan kita pilih.” 

Djoko Nugroho Imanhardjo melihat bahwa 
kita selalu berbicara teknologi apa yang bisa 
didapat dari luar. Namun kini ia membalik 
pandangan itu. “Kita sekarang ada di luar. Maka 
kita harus menjual teknologi. Pertanyaannya 
adalah teknologi apa yang bisa kita jual kepada 
mereka,” tukasnya. “Ini tantangan yang serius.” 

Lontaran pendapat dari para pimpinan AP 
Hulu terus berlanjut sehingga menarik lebih 
banyak perhatian peserta dan memancing per-
debatan.•urip

BALI  Diskusi-diskusi FGD dalam FStH 3 tahun 2015, Selasa 
(31/3),  diawali dengan para pembicara tamu. Salah satunya adalah 
Awang Harun Satyana dari SKK Migas, salah satu pakar dalam 
regional geology. 

Menurut Awang yang memba wakan tema Current Regional 
Geology Issues of Indonesia Implications for Petroleum Exploration, 
ada beberapa isu yang kurang diperhatikan para peneliti padahal 
sangat penting. “Kita seringkali melakukan eksplorasi langsung ke 
daerah tertentu, tetapi mengabaikan beberapa pekerjaan geologi 
regional yang sangat seder hana. Padahal itu bisa mengen dalikan 
yang berikutnya. Kalau di awal kita sudah salah melakukan hal itu, 
otomatis walaupun kita melakukan pekerjaan detil di belakangnya, 
itu mungkin akan juga keliru,” kata Awang. 

Awang pun memberikan be berapa con toh. Misalnya, di 
Indonesia barat untuk membenahi rekonstruksi geologinya. “Dengan 
pembenahan, kita bisa menemukan peluang-baru dalam eksplorasi 
migas,” ujarnya. 

Contoh lain adalah daerah di sekitar Selat Makassar. Awang 
melihat banyak perusahaan minyak internasional gagal melakukan 
eksplorasi di sana. Ia pun merasa  mereka juga sudah  keliru sejak 
awal  karena tidak memahami analisis geologi regional dengan baik. 

BALI  Berbeda dengan FStH sebelumnya, untuk mempertajam 
tujuan FStH 2015 maka telah didahului dengan beberapa Focus 
Group Discussion (FGD) dari berbagai bidang keahlian. Focus Group 
Discussion merupakan wujud dari pertukaran pengalaman para 
pekerja hulu Pertamina dengan juga megundang pembicara dari luar.

“tugas kami adalah me-review, melihat dan menjaga agar tujuan 
dari FStH di masing-masing grup ini berjalan dan menuju arah yang 
ditetapkan oleh perusahaan,” kata Ricky Adi Wibowo (Pertamina EP), 

jangan abaikan Geologi Regional

Focus Group Discussion, jantung penyelenggaraan FSTh

Investasi untuk Masa Depan
BALI  Salah satu topik yang bergema dalam setiap kegiatan 
FStH adalah kesiapan Upstream technology Center (UtC) se bagai 
satu-satunya fungsi teknologi yang berada di korporat dengan 
kompetensi teknis terintegrasi satu dengan lainnya dalam menjawab 
dinamika tantangan pengelolaan operasional hulu Perta mina 
terutama dalam bidang teknologi. Peranan tersebut terwujud dalam 
bentuk pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan pencarian 
dan peningkatan cadangan migas dan pabum, peningkatan 
produksi, debottlenecking, mengurangi losses, dan peningkatan 
efisiensi reliability availability fasilitas produksi. Di samping itu, UtC  
turut menghasilkan inovasi berupa produk yang dapat membantu 
peningkatan kinerja eksplorasi dan produksi, dan memberikan solusi 
atas permasalahan dalam kegiatan operasional yang dihadapi oleh 
Anak Perusahaan Hulu dan fungsi-fungsi dalam Pertamina baik 
Direktorat Hulu maupun Direktorat lain.

“Sudah menjadi paradigma perusahaan (MIGAS) kelas dunia, 
ketika kebutuhan akan teknologi baru muncul, perusahaan akan 



BALI  Da-
lam sa tu 
dis  kusi ke las 
pa  da Selasa 
(31/3), Alfi 
Ru sin dari 
PHE mem-
ba   wakan te -
ma “Peran 
S t r a  t e g i s 
PDW Dalam Menghadapi Anjloknya Harga 
Mi nyak”. Suatu tema yang menunjukkan 
ke prihatinannya terhadap penurunan 
harga minyak dan dikaitkan dengan kinerja 
Pertamina.

“turunnya harga minyak pasti mem-
punyai impact pada Pertamina. Jadi saya  
lebih berbicara tentang change mana
gement,” kata Alfi yang juga menjabat 
sebagai ketua umum IAtMI.

Ia mengajak peserta berpikir untuk 
merasakan baik sebagai individu maupun 
sebagai perusahaan, dengan situasi harga 
minyak yang rendah saat ini. Alfi ingin 
melihatnya dari proses drilling. 

Pertamina sudah me-launching Perta-
mina Drilling Way (PDW) tahun 2012. Latar 
belakang lahirnya PDW adalah rendahnya 
produksi Pertamina dan bagaimana 
mening katkannya. Ia membandingkan 
jum  lah  pengeboran sumur yang dilakukan 
Per tamina dan KPS yang berbeda  jauh. 
“Kita bisa lihat juga presentasi total, 
bagai mana manajemen mereka me-ma
nage lapangan-lapangan mereka. La-
pang an-lapangan kita tidak ada yang se-
complicated seperti itu,” jelas Alfi. 

Ia pun menyebut faktor lain seperti ter-
tundanya jadwal pengeboran yang meng -
akibatkan kerugian perusahaan. Menu-
rutnya, permasalahan yang dihadapi selalu 
sama. Efeknya adalah kerugian untuk 
perusahaan.

Alfi menegaskan bahwa esensi  PDW 
adalah untuk bisa mencapai target produksi 
yang sudah ditargetkan oleh Pertamina 
Hulu. “tetapi hal itu selalu terkendala oleh 
problem yang selalu berulang,” katanya. 

Menurutnya, PDW bukan sekadar 
prose dur saja, tetapi lebih kepada change 
management. Karenanya ia berharap 
banyak setelah Direktur Hulu Pertamina 
mem  berlakukan  PDW mulai 1 Januari 
2015 dan didukung oleh seluruh pimpinan 
anak perusahaan Hulu. 

Namun ia mengingatkan bahwa pe-
nerapan PDW harus terus dikampanyekan, 
tidak boleh berhenti di atas kertas.• 
urip 

jangan abaikan Geologi Regional

Daerah ketiga ialah Jawa. Menurutnya di Jawa banyak terdapat 
rembesan minyak dalam reservoir yang tertutup batuan vulkanik. “Nah, 
selama ini kita belum melakukan eksplorasinya. Itu merupakan tantangan 
karena metode untuk analisis di bawah batuan vulkanik sulit. Kita butuh 
metode geofisika yang lebih baik untuk bisa menembus batuan-batuan 
produk gunung api, sebab migas terperangkap dalam reservoir yang 
berada di bawah batuan vulkanik,” tegasnya.

Awang mengungkapkan, saat ini ia sedang menyusun sebuah buku 
Geologi Indonesia, untuk bisa menggantikan karya geolog Belanda, Prof. 
Van Bemmelen yang ditulis tahun 1949. Ia berharap buku ini bisa menjadi 
sebuah buku pegangan karena isinya mencakup semua aspek geologi 
Indonesia dengan data-data paling mutakhir.•urip

Focus Group Discussion, jantung penyelenggaraan FSTh
salah satu anggota tim perumus teknis dari  panitia FStH 2015.

Ada setidaknya 8 group, di antaranya Geology, Geophysic & Reservoir 
(GGR), Drilling, EOR, Unconventional Energy, CBM, Geothermal, Process 
& Facilities, dan Upstream Business Development (UBD). Yang paling 
penting dari setiap grup ini, lanjut Ricky, grup terdiri dari teman-teman yang 
sudah punya kompetensi di bidangnya. “Kita menjaga dan menyelaraskan 
apa yang sudah menjadi hasil dari FStH sebelumnya, untuk disinergikan 
dan disamakan dengan eksekusi di lapangan,” tutur nya. 

Ricky melihat geologi, geofisika, reservoir, production, dan EoR 
sebagai poin-poin penting yang harus dipegang. “topik-topik itu sudah 
rutin menjadi unggulan kita,” tukas Ricky. New energy dan geothermal 
juga  menjadi pusat perhatian baru karena potensinya yang besar.  

Selain dari dalam, FStH juga mengundang pembicara dari luar. 
Beberapa di antaranya dari SKK Migas, total E&P ondonesie, Shell, dan 
General Electric.    

Sebagai catatan, FStH 3 ini diramaikan dengan 197 paper dan 85 
poster. Jumlahnya meningkat dibandingkan dua kali FSTH terdahulu.•urip

peran pDW 
dalam 
Menghadapi 
anjloknya 
harga Minyak

pengembangan 
Hulu dan Efisiensi 
harus Tercapai
BALI  Setelah berlangsung meriah dan penuh 
antusias selama tiga hari, Forum Sharing teknologi 
Hulu (FStH) 3 tahun 2015 ditutup oleh SVP De-
velopment & technology Gunung Sardjono Hadi. 
FStH 2015 berlangsung Senin – Rabu (31/3 – 1/4) 
di Patra Jasa Hotel Bali.

Hadir dalam penutupan tersebut jajaran mana-
jemen Hulu dan pimpinan Anak Perusahaan Hulu. 
Hadir juga  beberapa peserta dari SKK Migas dan 
beberapa KPS. 

Dalam kesempatan itu, Gunung memuji ke-
ma juan yang telah dicapai  FStH 2015, jika di-
bandingkan dengan 2 FStH sebelumnya. Selain 
Focus Group Discussion (FGD), FStH juga berhasil 
menghadirkan pembicara tamu (invitied speaker) 
sehingga bisa digiring ke arah yang diinginkan. 
“FStH yang ketiga ini merupakan FStH yang 
sangat bagus dan lengkap, sehingga kita harapkan, 
apa yang kita dapat dari FStH ini bermanfaat untuk 
semuanya,” kata Gunung. 

Berkaitan denga lima strategi prioritas peru-
sahaan, Gunung menyebutkan  bahwa Pertamina 
Hulu punya dua kontribusi. Yaitu, pengembangan 
hulu dan efisiensi. “Kita harus bisa  mengembangkan 
bisnis hulu dengan cara mengimplementasikan tek-
nologi-teknologi tepat guna,” tutur Gunung. “Jadi 
selain mengembangkan, efisiensi pun tercapai.”

Ke depan, Gunung berharap masih ada ruang 
untuk ada perbaikan dari FStH berikutnya, yang 
direncanakan di Balikpapan  pada tahun 2017.

Dalam laporan penutupnya, Ketua Panitia 
Rusalida Raguwanti menyatakan bahwa FStH 
ketiga ini terdiri dari 2 diskusi panel, 5 pembicara 
tamu (guest speaker), diskusi-diskusi paralel di 6 
kelas dan sejumlah poster. Jumlah peserta tercatat 
650 orang. 

FStH menghasilkan para pemenang Best Poster 
Presenter dan Best Oral Presenter. Untuk kategori 
Best Poster Presenter,  para pemenangnya adalah 
M. A’la Almaududi (PHE), Ivan Kharisma Barus 
(Pertamina EP Aset 4), dan Niken Amalia Gayatri 
(PHE JoB Pertamina talisman Jambi Merang). 

Sementara untuk Best Oral Presenter adalah Indi 
Amrullah (PEP Exploration), Nathaniel B. Sangka 
(PEP Drilling Department), dan Marmelia Dewi (PGE). 

FtSH 2015 diakhiri dengan geological Field trip 
pada hari Kamis (2/4) dengan topik “Sedimentary 
Volcaniclastic and Carbonate Deposits of South 
Bali : Analogues for Petroleum Geology” dengan 
route Pantai Pandawa, Uluwatu dan tanah Lot 
diikuti oleh 70 orang peserta, dipandu oleh Awang 
Harun Satyana dari SKK Migas. Diharapkan dapat 
memberikan paparan sejarah geologi dibalik ke-
indahan tempat tempat wisata tersebut..•urip

Investasi untuk Masa Depan mengambil kesempatan untuk memenuhi kebutuhan itu, dan siap untuk 
mengantisipasi kebutuhan akan hal tersebut jauh sebelum kesempatan 
nyata untuk menggunakannya,” jelas Sigit Rahardjo, VP Upstream 
technology Center. Bantuan teknis yang telah dikerjakan oleh UtC selama 
2014 adalah pada 89 project dari Direktorat Hulu dan Anak Perusahaan 
Hulu, dan pemberian solusi teknis dan inovasi teknologi melalui pengerjaan 
27 judul studi. Bantuan teknis tersebut antara lain memberikan evaluasi 
teknis mengenai proyek Akuisisi Blok, membangun Pusat Data EP, 
menyusun pedoman EoR, membantu peningkatan optimalisasi operasi 
produksi melalui SSoP, dan mengerjakan berbagai studi dalam rangka 
memenuhi kebutuhan APH contohnya Studi Passive Seismic  di area 
Bunyu dan Sangatta sebagai upaya pencarian hidrokarbon dengan biaya 
rendah, dan waktu pelaksanaan yang lebih cepat.

Salah satu hasil inovasi yang ditampilkan UtC dalam pelaksanaan FStH 
kali ini adalah program database pemboran Pertamina. “inovasi-inovasi 
perkembangan teknologi sangat tergantung dari kemampuan pengolan 
data, guna mendapatkan pokok permasalahan yang ada. Kebutuhan 
database yang terintegrasi sangat mutlak dibutuhkan bagi pengembangan 
operasi pemboran pertamina,” ucap Pranefo Maaruf, Chief of Drilling dalam 
penjelasannya mengenai inovasi database pemboran Pertamina.•sYatria



Galeri FoTo

Best Poster Presenter dan Best 
Oral Presenter, yaitu M. A’la 
Almaududi (PHE), Ivan Kharisma 
Barus (Pertamina EP Aset 4), 
Niken Amalia Gayatri (PHE JoB 
Pertamina talisman Jambi Merang), 
Indi Amrullah (PEP Exploration), 
Nathaniel B. Sangka (PEP Drilling 
Department), dan Marmelia Dewi 
(PGE) foto bersama dengan SVP 
Development & technology Gunung 
Sardjono Hadi.

Konferensi pers usai pembukaan 
FStH2015 di Denpasar, Bali, 
Senin (30-3). Dari kiri ke kanan 
anggota DEN Andang Bachtiar, 
Direktur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto, Kepala SKK Migas 
Amin Sunaryadi, dan Direktur 
Hulu Pertamina Syamsu Alam.

 

Direktur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto mendengarkan penjelasan 
dari SVP Development & technology 
Gunung Sardjono Hadi saat 
mengunjungi pameran FStH 2015.

FSTh ke-3

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Kepala 
SKK Migas Amin Sunaryadi,Anggota DEN Andang 
Bachtiar, di saksikan Direktur Hulu Pertamina 
Syamsu Alam (samping kiri) dan Ketua Panitia 
FStH Rusalida R (samping kanan), bersama-
sama  menggunting pita sebagai tanda dibukanya 
pameran FStH ke-3 tahun 2015.

Pengunjung melihat-lihat pameran 
poster dalam FStH 2015.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto 
foto bersama mendukung Pertamina 
Upstream Development Way (PUDW) di 
depan booth Pertamina Hulu.

Panitia FStH-3 tahun 2015.


