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Pebalap GP2 Indonesia, Rio Haryanto (tengah) berpose bersama, pembalap asal Belgia, Stoffel Vandoorne dan pebalap asal Perancis, Nathanael Berthon di atas 
podium dalam penyerahan tropy usai berlangsungnya ajang balap formula GP2 di sirkuit Bahrain, 19 April 2015. Rio berhasil menjadi juara di print Race GP2 Series di 
Bahrain dalam waktu 41:35.490s. berita terkait di halaman 16

Premium Tidak Dihapus

jakarta – Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto 
me nyatakan, hingga kini 

s e d a n g  d a l a m  t a h a p 
pengkajian sebelum produk 
varian baru diluncurkan,” 
terang Dwi di Kantor Dirjen 
M igas ,  P laza  Cent r i s , 
Kuningan, Senin (20/4).

Bahkan sejauh ini pi
haknya mengaku t idak 
memil iki rencana untuk 
menghapuskan Premium, 
sebelum bergulirnya ke
bijakan baru dari pemerintah. 
Bahan bakar varian baru ini 
diajukan kepada pemerintah 
untuk memberikan pilihan 
lain kepada masyarakat. 
“Tentu saja kita akan melihat 
pasarnya, selama pasar 
premium masih dibutuhkan 

maka BBM tersebut akan 
tetap diproduksi dan tersedia 
di berbagai SPBU,” tuturnya.

Selanjutnya, tambah 
Dwi ,  p ihaknya t ingga l 
menunggu Kementerian 
Energi dan Sumber Daya 
Minera l  (ESDM) da lam 
menganalisa dampak pro
duk baru ini. Alasannya 
agar Pertamina mampu 
meminimalisasi kekurangan 
tersebut menjadi positif. 
Sejumlah kelengkapan Per
talite pun diakui sedang da
lam tahap persiapan. Baik 
dari infrastruktur, pasar, 

pt pertamina (persero) 
bakal meluncurkan 
produk bahan bakar 
Minyak (bbM) varian 
terbaru pertalite tanpa 
menghapus premium. 
untuk itu, pertamina 
akan terlebih dahulu 
melakukan tahap uji 
coba research octane 
number (ron) sekaligus 
mempersiapkan 
infrastruktur dan 
perizinan.

berbaga i  ke lengkapan 
B B M  P e r t a l i t e  m a s i h 
dalam tahap pengecekan 
secara keseluruhan. Baik 
infrastruktur, pasar, sampai 
target konsumen. Sehingga 
rangka ian dar i  proses 
pengembangan ini salah 
satunya untuk menciptakan 
added value bagi konsumen. 
Sebab menurutnya energi 
adalah sesuatu yang ber
kaitan dengan hajat hidup 
masyarakat. Dengan begitu 
segala sesuatunya harus 
mengikuti pengaturan dan 
pengendalian pemerintah. 
“Maka apa yang sedang 
kami laksanakan sekarang Bersambung ke halaman 5

Penurunan harga migas tidak lantas menghentikan aksi 
korporasi pelaku bisnis. Sebut saja, akuisisi Royal Dutch 
ShellBG Group, serta HalliburtonBaker Hughes. Aksi raksasa 
migas tersebut menunjukkan ada tindakan riil pelaku energi 
dalam mempertahankan bisnisnya melalui anorganik (growth 
by acquisition). Selain akuisisi, eksistensi juga dilakukan 
dengan tetap menggiatkan investasi proyek yang sedang 
berjalan. Seperti yang dilakukan Petroleos Mexicanos 
(PEMEX). Sepanjang tahun 2015, PEMEX telah menerbitkan 
obligasi internasional senilai US$6 miliar (setara Rp77,8 triliun) 
dan £2.25 miliar (setara Rp31,3 triliun). Obligasi ini merupakan 
sebagian dari rencana pendanaan PEMEX tahun 2015 sebesar 
US$18.5 miliar, untuk investasi dan peningkatan fleksibilitas 
keuangan Pemex ditengah situasi migas. 

 

Lantas, bagaimana dampak harga minyak terhadap 
pelaku keuangan? Turunnya harga ternyata menggerus 
valuasi asetaset investasi berbasis energi. Alhasil, laba 
pelaku keuangan seperti pengelola dana (hedge fund) yang 
berinvestasi di industri ini ikut turun. Tetapi hal ini tidak 
menyurutkan minat investasi penyandang dana. Pasalnya 
dari kaca mata investasi, penurunan valuasi adalah peluang 
untuk membeli aset pada harga diskon. Dan sesuai prinsip 
investasi, investor tinggal menunggu waktu hingga nilainya naik 
kembali. Salah satu private equity terbesar dunia Blackstone 
Group LP telah menyiapkan US$10 miliar (setara Rp130 
triliun) untuk alokasi pada aset migas. Dana yang dimilikinya 
cukup besar karena mereka memandang harga minyak 
$100 per barel tidak wajar, akhirnya sejak 2009 mereka 
menarik dananya dari sektor migas.  Strategi Blackstone 
kini adalah fokus mendanai aset shale serta eksplorasi dan 
pengembangan minyak internasional. Sementara itu, Appolo 
Global Management masih menargetkan investasi miliaran 
dolar AS pada aset migas, khususnya liquid minyak mentah. 
Padahal, laba Appolo pada kuartal IV2014 turun nyaris 80% 
dibandingkan kuartal sama tahun lalu, akibat investasinya di 
saham perusahaan migas merugi.  

Dalam kondisi harga minyak ini, ternyata pebisnis migas 
dan keuangan tidak hanya diam. Mereka tetap bergerak 
untuk mengamankan keberadaannya dan mempertahankan 
momentum pertumbuhan dengan aksi korporasi strategis. 
Tidak hanya diam dan bertahan, tetapi tetap tumbuh.•



VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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MeMbangun buDaya 
kInerja TInggI

pengantar redaksi : 
Target pencapaian visi perusahaan  menjadi World Class 

National Energy Company  semakin dekat. Untuk mewujudkannya, 
diperlukan mindset dan perilaku pekerja yang pada akhirnya 
membentuk budaya kinerja tinggi. Salah satu faktor pembentuk 
kinerja tinggi perusahaan adalah budaya dan iklim kerja. Perusahaan 
melakukan pengukuran secara berkala terkait budaya dan iklim 
kerja  melalui  Organizational Performance Profile (OPP) Survey 
yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sebagai  general check-up 
yang  kemudian di cek progressnya melalui Theme-O-Meter Survey 
(ToMS) setiap 2 (dua) kali dalam setahun. 

Di semester I tahun 2015 ini ToMS kembali diadakan, mulai 
20 April sampai 10 Mei 2015 untuk mengukur level employee 
engagement (EE), keterikatan pekerja kepada perusahaan. Berikut 
petikan wawancara dengan sVp human resource development 
insan purwarisya l. tobing terkait hal ini.

apa tujuan theme-o-Meter survey? Tujuan Theme-O-Meter 
Survey (ToMS) adalah untuk mengetahui sejauh mana progress 
perubahan budaya di Pertamina sebagai landasan Transformasi 
Pertamina. Sustainability Transformasi sangat bergantung pada 
dukungan dan perubahan mindset pekerja. ToMS dilakukan sebagai  
pulse-check  agar kita bisa mengantisipasi secara cepat jika progress 
perubahan budaya tidak sesuai dengan harapan. 

sejauh mana progress perubahan budaya kinerja di per
tamina saat ini? Perubahan budaya di Pertamina sudah on-track. 
Progress yang signifikan terjadi di beberapa ukuran kinerja. Sebagai 
contoh, progress tema fundamental ‘Pola pikir dan perilaku yang 
bebas korupsi’ ditunjukkan melalui pencapaian score GCG yang 
semakin membaik (Score terakhir GCG kita tahun 2014 adalah 
94.43), level EE meningkat dari tahun ke tahun dan hasil OPP 
(Organizational Performance Profile) survey tahun 2013 sudah 
mencapai overall score 82% dan berada di Top Quartile. 

Mengapa employee engagement menjadi salah satu 
ukuran yang dianggap penting dalam pembangunan budaya? 
Employee engagement adalah prediktor kesuksesan pada level 
individu maupun organisasi. Apabila seorang karyawan engaged 
terhadap pekerjaan dan perusahaan maka kinerjanya akan unggul. 
Jika tingkat EE tinggi, maka kinerja perusahaan akan unggul. Hasil 
EE Survey yang dilakukan oleh konsultan eksternal telah menjadi 
prasyarat dalam penilaian Malcolm Baldrige.  

 Hasil penelitian menyatakan bahwa level Employee Engagement 
ternyata berkorelasi positif dengan peningkatan produktifitas. 
Dinyatakan bahwa pekerja yang highly engaged menyebabkan 
peningkatan produksi 18%, customer service meningkat 12% dan 
profit meningkat 12%. Menimbang hal tersebut maka perusahaan 
sangat concern dengan EE dan menjadikannya sebagai salah satu 
parameter pengukuran budaya kinerja.

 
bagaimana theme-o-Meter survey dapat mengukur 

tingkat employee engagement?  ToMS terdiri dari 26 (dua puluh 
enam) pertanyaan yang mengukur 4 (empat) elemen pembentuk 
EE yang digambarkan dalam bentuk rumah , yaitu: Objectives 
& Aspirations sebagai atap, Accountability & Collaboration serta 
Performance Management & Recognition sebagai pilar dan terakhir 
People Manager Capabilites & Interactions yang merupakan pondasi 
dari bangunan EE. 

bagaimana hasil theme-o-Meter survey  tahun 2014 
yang lalu? Survey ToMS bulan November 2014 diikuti oleh 9187 
pekerja memberikan hasil EE level sebesar 81.8%. Apakah artinya? 
Angka 81.8% sudah baik dengan arti cultural mindset pekerja sudah 
terbentuk, namun belum cukup kuat untuk menjadi corporate culture 
yang ditunjukkan melalui organization habit, norms dan faith. Untuk 
membentuk corporate culture yang kuat dibutuhkan nilai EE sebesar 
9095% yang dibuktikan dengan budaya berkinerja tinggi sudah 
menjadi gaya hidup mayoritas ataupun semua pekerja.  

apa temuan hasil theme-o-Meter survey  yang patut 
diperhatikan? Hasil ToMS menangkap bahwa ada 3 (tiga) masalah 
utama terkait EE yang dirasakan oleh pekerja dari waktu ke waktu 
yaitu; kurangnya fairness penilaian dan promosi, kurangnya 
konsistensi dan komitmen atasan pada konsekuensi tindakan 
pelanggaran dan kurangnya keterbukaan komunikasi. 

Untuk mendukung tools dan sistem manajemen kinerja yang 
telah dimiliki, diperlukan pula program budaya untuk menyelesaikan 
masalah tersebut sekaligus membentuk iklim kerja yang kondusif 
membangun EE di fungsi. Program tersebut dinamakan 5 Program 
Budaya Serentak. 

bisa diceritakan kembali apa itu 5 program budaya se 
rentak? Lima Program Budaya Serentak adalah program intervensi 
budaya yang bersifat quick action untuk membangun control social. 
Dirancang untuk diimplementasikan di unit kerja level Manajer. 
Program tersbut adalah:
1. Impact Plan Discussion adalah diskusi internal untuk mencari 

solusi dari masalah terkait fungsi misalnya KPI yang merah. 
Solusi dibuat dalam bentuk program budaya khas fungsi 
tersebut.

2. Visual Monitoring Management merupakan dashboard 
monitoring pencapaian kinerja individu, kemajuan proyek 
fungsi ataupun realisasi budget vs rencana. Melalui program ini 
diharapkan terbangun awareness dan transparansi. 

3. Five Minutes Morning Talk adalah kegiatan tukar informasi setiap 
anggota fungsi yang dilakukan pada jam masuk kerja. Informasi 
yang disampaikan adalah “apa yang akan dilakukan hari ini, apa 
yang dibutuhkan dari tim, dan apa kegiatan lain diluar pekerjaan”.

4. Values Day adalah kegiatan mengumpulkan semua anggota 
fungsi untuk sejenak melepas rutinitas kerja dengan melakukan 
kegiatan yang memberikan motivasi dan mengingatkan akan 
tata nilai 6C.

5. Thank You Campaign adalah pembiasaan untuk menghargai 
kontribusi dan kinerja yang baik melalui ucapan terima kasih 
atau apresiasi lainnya.

Sesuai arahan Dirut bahwa program budaya merupakan salah 
satu vehicle untuk melaksanakan 5 Prioritas Strategis, oleh karena 
itu kami mendorong para manager dan VP untuk melaksanakan 
program Budaya. Proses monitoring akan dilaksanakan untuk 
memastikan implementasi hal ini. 

apa target theme-o-Meter survey i 2015 kali ini?  Ditar
getkan 85%  pekerja menjadi respondent dan diharapkan hasil 
survey dipertahankan  di atas angka 75%.

Saat ini target level EE tidak lagi menjadi KPI para pimpinan 
fungsi, sehingga diharapkan response yang didapat mencerminkan 
nuansa yang sesungguhnya, yang kemudian akan mendorong 
pimpinan fungsi untuk melakukan program intervensi secara 
optimal untuk meningkatkan level EE di tempatnya. 

Di survey periode ini juga ada tambahan pertanyaan terkait 
5 Prioritas Strategis dan seluruh pekerja diminta untuk mengisi 
Individual Initiative untuk mengimplementasikan 5 prioritas strategis 
di tempat masingmasing. 

apa yang menjadi concern saat ini atas budaya kinerja 
untuk mendukung aspirasi tahun 2025? Untuk mencapai 
aspirasi 2025 setiap pekerja harus menjalankan gaya hidup pro
duktif yang didorong oleh mindset dan perilaku positif. Kontribusi 
optimum dan sinergi adalah kunci keberhasilan penca paian 
sa saran tema bisnis. Direktorat SDM & Umum berkomitmen me
lalui program Human Capital Development untuk memastikan 
ke  tersediaan dan kesiapan talent yang sesuai dengan kebutuhan 
bisnis. 

Jadi concern yang paling penting untuk mencapai aspirasi 
2015 adalah manusia, bagaimana  kita sebagai motor penggerak 
perusahaan harus bekerja secara kreatif, kolaboratif, fokus pada 
sasaran dan  memiliki sense of belonging serta keterikatan yang 
lebih dalam lagi pada perusahaan.•hr 

Launch Theme-O-Meter Survey I 2015 :



eDITOrIaL
up Close & Personal
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Ishfihana Hafny Noer (Oenay)     Business System Solution

Dare to be Myself
21 April 2015, Ballroom M Kantor Pusat Pertamina. 

Empat pekerja perempuan Pertamina berpakaian nasional 
duduk di atas panggung berbincang tentang hobi mereka 
yang luar biasa. Sang pecinta alam berhasil menaklukkan 
Tambora. Sang penyelam baru saja pulang mengajar 
anak pulau di Kepulauan Seribu. Sang runner baru saja  
menyelesaikan race runner dengan 100 pekerja wanita 
Pertamina di kantor pusat, dan sang diplomat baru saja 
pulang dari luar negeri, mengikuti International Youth 
Diplomacy. Keterlibatan perempuanperempuan Pertamina 
yang luar biasa ini membuat saya teringat dengan sebuah 
pernyataan: “Dare to Be Myself,” menghormati dirinya 
sendiri, mengetahui apa yang ia inginkan, dan mampu 
memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. 

Dare to be myself adalah menghormati diri sendiri, 
menciptakan kesempatan dari keunikan yang dimiliki. 
seperti kisah Winnie Harlow, seorang supermodel asal 
Toronto, Kanada, penderita 
penyak i t  v i t i l i go .  V i t i l i go 
adalah kelainan pigmentasi 
yang menyebabkan warna 
pigmen di tubuh tidak merata. 
Penyakit yang juga pernah 
diderita mendiang Raja Pop, 
Michael Jackson. Ketika bagi 
sebagian orang, kekurangan 
pada tubuh menjadi penghalang 
untuk berkarya, hal ini tidak 
berlaku bagi Winnie Harlow. 
Kekurangannya justru menjadi 
kekuatannya untuk berkarya.  
Ia tampil menjadi dirinya sendiri 
dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. 
Sikapnya yang menghormati dirinya sendiri, tetap berpikir 
positif dan percaya diri, membuat Harlow terpilih menjadi 
brand ambassador sebuah perusahaan apparel ternama 
di Spanyol, yang menjulukinya “The Epitome of Beauty” - 
lambang keindahan. Menjadi satusatunya model wanita 
dengan vitiligo, membuat sosoknya dipandang inspiratif 
oleh banyak orang. 

Dare to be myself berarti mengetahui apa yang 
diinginkan. Ibu Inggit Ganarsih memahami benar perannya 
sebagai istri tokoh politik terbesar Indonesia saat itu. 
Selama 20 tahun menikah dengan Kusno (panggilan 
sayang Inggit untuk Soekarno, red.), prioritas utama
nya adalah mendukung kegiatankegiatan politik sang 
suami. Pada saat pasangannya menjadi singa podium 
yang gagah mengaum, melawan ketidakadilan, Inggit 
melengkapi perjuangan Presiden RI pertama tersebut 
dengan membiayai kegiatankegiatan politiknya. Beliau juga 
yang mendampingi Soekarno, pada masa perjuangan di 
era pergerakan nasional. Mulai sejak menjadi mahasiswa di 
Bandung, aktif dalam perkumpulan Mahasiswa dan Partai 
Politik, hingga masa pembuangan di Ende dan Bengkulu. Ia 
juga menjadi tulang punggung keluarga karena memahami 
betul perjuangan suaminya. Dalam Buku Kuantar ke 

Gerbang, kisah cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno, 
Karya Ramadhan K.H, tertulis kesadaran Inggit atas apa 
yang diinginkannya untuk Bung Karno, “...Sesungguhnya 
aku harus senang pula karena dengan menempuh jalan 
yang bukan bertabur bunga, aku telah menghantarkan 
seseorang sampai di gerbang yang amat berharga”.

Terakhir, dare to be myself adalah mereka yang 
mampu memberikan sumbangsih kepada masyarakat. 
Inilah yang dilakukan Sitti Rahmah, seorang guru PAUD 
yang tinggal di Desa Pitusunggu, Pangkep, Sulawesi 
Selatan. Melihat lahan bekas tambak udang yang 
tidak terpakai, Sitti Rahmah tergerak untuk melakukan 
perubahan untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Dia 
bertekad merombak lahan bekas tambak itu menjadi 
lahan pertanian yang produktif. Wanita berusia 43 tahun 
itu kemudian mengambil Sekolah Lapangan Pertanian 
yang diselenggarakan sebuah lembaga swadaya 

masyarakat. Di sana dia belajar mengenai cara mengolah 
sawah, berkebun sayuran, mengatasi gangguan hama 
dan kondisi cuaca. Kemudian ia mulai mengolah lahan 
yang berkadar garam tinggi itu sehingga dapat ditanami 
bibit padi organik.  Pelan tapi pasti, lahan yang digarap 
Rahmah mampu menghasilkan padi. Hingga saat 
ini, dalam sekali panen, gabah yang menghasilkan 
beras organik di ladang bisa mencapai 45 ton gabah. 
Kesuksesannya mengubah lahan tidur menjadi ladang 
produktif ini tidak hanya ingin dinikmatinya sendiri. 
Agar warga sekitar tempat tinggalnya tertarik, peraih 
penghargaan Presiden RI Adhi Karya Pangan Nusantara 
itu kerap berbagi ilmu dan hasil panennya atau bibit 
sayuran. Semakin banyak warga yang mendapatkan 
manfaat dari kekuatan memberikan sumbangsih kepada 
masyarakat

Dare to be myself adalah sebuah kekuatan yang 
menginspirasi. Kekuatan yang juga dimiliki oleh perem
puanperempuan pekerja Pertamina. 

Dare to be myself is about loving yourself, know what 
you want and give something back to people.• 

• Kisah Winnie Harlow, Inggit Ganarsih dan Sitti Rahmah dikutip dari berbagai    
  sumber

Ingin mengenal lebih dekat jajaran Direksi 
Pertamina? Atau ingin makan bersama dan 
‘ngobrol’  banyak hal tentang perusahaan atau 
topik apapun? Tentu hal itu menjadi keinginan 
sebagian besar pekerja Pertamina. Setidaknya 
dengan bertemu dalam makan siang bersama, 
bisa menyampaikan dan mendengar secara lang
sung berbagai topik, khususnya yang berkaitan 
dengan perusahaan.

Hari ini, 50 pekerja muda terpilih akan mengisi 
makan siangnya bersama Direktur Keuangan Pak 
Arif Budiman dan Direktur SDM & Umum Bapak 
Dwi Wahyu Daryoto. Sebenarnya siapapun bisa 
mendaftar. Namun karena baru pertama kali 
diadakan, kesempatan diberikan kepada pekerja 
di lingkungan Kantor Pusat Pertamina. Mereka 
yang terpilih tentunya memiliki berbagai alasan 
(sebagaimana dipersyaratkan panitia), sehingga 
bisa lolos dari seleksi yang dilakukan oleh tim 
Culture & Transformation.

Kegiatan yang dikemas lewat tajuk Up Close 
and Personal with Direktur Keuangan tersebut 
menjadi terobosan yang digagas tim Culture & 
Transformation dalam mewujudkan salah satu 
bentuk Employee Engagement. Saya melihat 
program ini dilakukan untuk menjalin ikatan antara 
manajemen dengan pekerja, dengan sasaran 
positif. Selain menumbuhkan rasa bangga akan 
perusahaan sekaligus mengetahui lebih detil 
kondisi perusahaan saat ini.

Aktivitas yang sifatnya sederhana, tidak 
banyak memakan biaya, namun bisa membuka 
jalur komunikasi langsung antara pekerja dengan 
atasan. Memang perlu effort khusus untuk 
menyediakan waktu luang jajaran Direksi di tengah 
kesibukannya. Namun paling tidak terobosan ini 
bisa menunjukkan bahwa jajaran manajemen 
puncak tidak sekadar meminta pekerjanya 
terikat secara batin terhadap perusahaan, serta 
memahami kondisi perusahaan, namun jajaran 
Direksi juga mau mendengarkan aspirasi dan 
masukan secara langsung dari pekerja.

Hal kecil dan sederhana seperti ini, menjadi 
bukti bahwa istilah pekerja adalah aset peru
sahaan bukan omong kosong atau sebatas 
tagline campaign semata. Caracara komunikasi 
langsung tersebut,  selain menghapus barrier 
komunikasi juga bisa mendorong kerja sama 
tim yang sehat dalam nuansa kekeluargaan. 
Minimal akan melahirkan persamaan persepsi 
dan bisa mendorong pekerja memahami kondisi 
perusahaan serta tahu bagaimana seharusnya 
berperilaku kerja.

Seperti disampaikan Pak Insan dalam 
Pojok Manajemen di Energia Weekly pekan 
ini, employee engagement adalah prediktor 
kesuksesan pada level individu maupun 
organisasi. Apabila seorang karyawan engaged 
terhadap pekerjaan dan perusahaan maka 
kinerjanya akan unggul. Bahkan dalam sebuah 
penelitian dinyatakan bahwa pekerja yang highly 
engaged menyebabkan peningkatan produksi 
18%, customer service meningkat 12% dan profit 
meningkat 12%.

Jadi, bagi Anda yang berkesempatan 
‘ngobrol’ bareng Direksi, akan sangat beruntung 
bisa berbagi cerita dan pengalaman dengan 
rekan lainnya. Dengan demikian, pekerja akan 
tahu langsung kondisi perusahaan di tengah 
bisnis migas yang kurang menggembirakan 
saat ini. Dan harapannya, bisa melahirkan 
kontribusi optimum,  sinergi dan rasa memiliki 
perusahaan serta mendukung penuh upaya
upaya implementasi lima prioritas strategis 
peru sahaan.•



RESUME
pekan ini
IPa Dukung PerIzInan huLu MIgaS 
MaSuk PTSP
(investor Daily)   Indonesian Petroleum 
Asso ciation (IPA) menyambut baik langkah pe
merintah memasukkan perizinan sektor migas 
ke dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 
Dengan begitu maka proses perizinan bisa 
cepat dan mudah. Direktur IPA Marjolijin Wajong 
mengatakan, pelaku usaha harus mengantongi 
izin hingga 341 izin untuk menggarap proyek 
migas di Indonesia. Selain itu, izinizin tersebut 
diterbitkan oleh instansiinstansi berbeda. Alhasil, 
butuh waktu lama untuk bisa memperoleh 
seluruh perizinan tersebut. Karena itu, ia meminta 
pemerintah memangkas 341 perizinan tersebut. 
Menurutnya, pemerintah bisa memilah dan memilih 
izinizin  yang benarbenar diperlukan. Pasalnya, 
tanpa pemangkasan perizinan dikhawatirkan 
proses penerbitannya bisa memakan waktu 
lama. Sementara menurut Sekretaris SKK MIgas 
Gde Pradnyana menjelaskan bahwa banyaknya 
perizinan itu lantaran setiap instansi memiliki 
payung hukum atau perundangundanganan 
yang mengatur. Alhasil pejabat instansi wajib 
melaksanakan ketentuan hukum tersebut. “Kalau  
tidak menjalankan itum bisa dikatakan melanggar 
hukum,” ujarnya.

PPn PeMbeLIan bbM unTuk kaPaL 
aSIng DIbebaSkan
(investor Daily)   Pemerintah membebaskan 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan 
BBM untuk kapal angkatan laut luar negeri. Ini 
tertuang dalam PP No. 15/2015 tentang Perlakuan 
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan 
Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut 
Luar Negeri. Kebijakan tersebut sesuai dengan 
kelaziman internasional yang mengharuskan 
pemberian fasilitas PPN tidak dipungut. Fasilitas 
ini diberikan apabila pengusaha kena pajak 
(PKP) yang melakukan penyerahan BBM untuk 
kapal asing memiliki fasilitas pengolahan dan 
penyimpanan BBM di dalam negeri bagi produk 
BBM. Artinya, kapal asing harus membeli BBM 
dari perusahaan dalam negeri. Direktut Peraturan 
Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Irawan  
menerangkan, pembebasan PPN sudah sesuai 
dengan kelaziman internasional. Namun yang perlu 
diperhatikan, yakni pembebasan tersebut dapat 
mendorong kelancaran transportasi sehingga 
menumbuhkan perekonomian Indonesia.

PeMerInTah DOrOng InVeSTaSI 
hIjau
(Bisnis indonesia)   Pemerintah akan meng
genjot investasi hijau untul menopang akselerasi 
pencapaian target pemanfaatan energi baru 
terbarukan (EBT) hingga 25 persen pada 2025. 
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan 
investasi hijau di bidang energi memang akan 
diprioritaskan untuk pengembangan EBT yang 
saat ini baru mencapai 7 persen dari total pe
manfaatan energi di Indonesia.  Pihaknya mengakui, 
pengembangan EBT memang memerlukan dana 
yang cukup banyak. Oleh karena itu, pemerintah 
akan menggenjot investasi hijau di bidang EBT 
dengan memberikan beberapa insentif baik 
fiskal maupun nonfiskal, selain menambah 
anggaran yang ada dalam APBN Perubahan 
2015. Menurutnya, hingga saat ini banyak investor 
yang sudah berminat berinvestasi ke green energy 
karena potensi masih cukup besar.•ria

4No. 17
Tahun LI, 27 April 2015IMPLeMenTaSI 5 PrIOrITaS STraTegIS

Skenario Mempercepat bisnis gas di kTI
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Perkuat Infrastruktur Perkapalan untuk kurangi Losses

bandung – Pertamina melakukan perubahan fokus 
komersialisasi dari minyak ke gas setelah harga crude dunia 
tak kunjung membaik. Dibutuhkan integrasi monetisasi gas 
dari upstream hingga downstream dalam upaya mengejar 
target RKAP 2015. Hal ini disampaikan oleh Senior Vice 
President Development & Technology Uptream, Gunung 
Sardjono Hadi saat membuka Workshop Integrasi Monetisasi 
dan Upside Potential Gas Pertamina di Kawasan Timur 
Indonesia  pada 2527/3 lalu, di Bandung. 

Gunung mengungkapkan tujuan dari workshop ini untuk 
mendapatkan kepastian volume gas deliverability Pertamina 
di Kaltara, Sulawesi, dan Papua secara akurat  serta up to 
date, dalam rangka menentukan skenario monetisasi gas yang 
terbaik untuk Pertamina. “Kami tidak berharap dalam waktu 
3 hari ini terselesaikan perumusan yang komprehensif, tapi 
minimal sudah mempunyai kerangka strategi untuk kegiatan 
mempercepat perhitungan cadangan gas milik Pertamina 
yang terdapat di wilayah KTI dalam 2015,” ucap Gunung. 

Lebih lanjut Gunung menuturkan, pengembangan 
lapangan gas sangat berbeda dengan minyak. Tantangan 
yang dihadapi dalam pengembangan gas di KTI terutama 
adalah in frastruktur terkait dengan lokasi yang strainded dan 
ke pastian kontrak dalam jangka panjang dengan pembeli. 
“Sebagaimana kita ketahui, gas tidak dapat disimpan hanya 
bisa ditransportasikan sehingga memerlukan kepastian 
adanya pembeli,” imbuh Gunung.

Menurut Gunung,  pembeli gas terbesar di KTI adalah 
Perusahan Listrik Negara (PLN). Namun sejak harga minyak 
dunia merosot PLN kembali menggunakan minyak. “Kita akan 
membangun seperti DSLNG (Donggi Senoro LNG), tetapi 
berbeda pembeli dan mekanismenya. Kita merencanakan 
untuk menggunakan mekanisme integrasi upstream yang 
akan menjual keluar negeri, kalau domestik tidak mampu 
menampung,” tegas Gunung, optimis.

Senada dengan Gunung, Vice President Gas Sourcing 
Direktorat Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Wika Wigantoro 

menjelaskan, KTI memiliki masalah komersial sangat khas 
berbeda dengan tempat lain, tempatnya strainded sehingga 
harus cari model atau teknologi untuk mentransportasikan 
gas dan harus dicarikan pasar yang mau menyerapnya, 
segera. Direktorat EBT sangat mendukung pengembangan 
gas di KTI, dengan pengalaman dan keahlian yang sudah 
ada sehingga dapat memberikan suatu solusi. “Direktorat 
EBT menawarkan atau membantu membuat skema ko
mersialnya kita sudah cukup berpengalaman dibidang LNG 
baik di produksi, transportasi maupun marketnya di pulau 
jawa dan sumatera,” tambah Wiko.

Sementara itu, Satoto Agustono berharap dari workshop 
ini PEP dapat mencari peluangpeluang potensi  gas yang 
ada di KTI, karena wilayahwilayah kerja PEP berada 
di kawasan tersebut. Selain itu, ia juga mengharapkan 
dengan memonetisasi cadangancadangan gas 2C yang 
ada  menjadi P1 dengan teknologi dan kesempatan untuk 
membuka sesuatu yang belum terungkap menjadi nyata. 
“Dengan kondisi seperti itu mudahmudahan potensi gas 
alam yang ada KTI bisa digunakan lebih optimal lagi untuk 
masa depan,” ujar Satoto.•dit. hulu

SVP Development & Technology Upstream, Gunung Sardjono Hadi 
memberikan arahan kepada peserta workshop.

jakarta – Continuous improvement dalam penanganan 
masalah losses telah dilakukan Pertamina Shipping. Seiring 
dengan banyaknya perubahan di lingkungan bisnis, tentu saja 
Pertamina mengambil langkahlangkah nyata dalam rangka 
pengurangan losses.

Menurut Manager Ship Operation I, Surya Gunawan, ber
bagai upaya pengendalian losses yang telah dilakukan oleh 
fungsi Perkapalan Pertamina yaitu pembentukan tim pengen
dalian losses BBM, witness tim losses di loading port dan 
discharge port, melakukan pemeriksaaan ulang untuk losses 
R1 yang melebihi 0.20 persen, melakukan pengawalan tanker 
loading port ke discharge port serta pembinaan terhadap 
loading master.

Tercatat sejak Oktober 2014 performa supply losses R4 
Direktorat Marketing mengalami tren positif dari 0.14 Juta 
Bbls 60°F atau setara dengan 16.84 Juta USD menjadi 0.12 
Juta Bbls 60°F atau setara dengan 12.44 Juta USD. Tren yang 
positif tersebut harus menjadi perhatian bersama agar dapat 
terus ditekan demi meningkatnya profit Pertamina.

“Segala cara untuk pengurangan losses terus kita lakukan. 
Ini menjadi tantangan kita ke depan karena itu dibutuhkan 
komitmen dan kerja sama dengan para ship owner guna 
kelan caran distribusi BBM dan gas di seluruh nusantara,” ujar 
Business & Operational Rsk Mgt Manager Pertamina, Tedy 
Wachyudi dalam  sosialisasi pemberlakuan ketentuan Losses 1 
(Satu) R untuk Kapal Charter dan penerapan Contractor Safety 
Management System (CSMS) bagi Ship Owner ataupun Ship 
Broker di ruang pertemuan lantai 7 Perkapalan di Yos Sudarso, 
Selasa (14/4). Acara diikuti seluruh  wakil  pemilik kapal dan/

atau broker kapal yang kapalnya dicharter oleh Pertamina.
Program Losses 1 (Satu) R adalah langkah baru yang 

dilakukan perkapalan dalam pengelolaan losses untuk Kapal 
Charter yang semula dari R1, R2, R3 dan R4. Tentu saja 
terobosan ini menimbulkan banyak tantangan bagi Pertamina 
sendiri dalam konteks bagaimana menyiapkan infrastruktur 
dan kesiapan sistemnya.

Salah satu semangat perhitungan 1 (satu) R adalah 
menyatukan  perhitungan antara R1, R2 dan R3 dengan 
pertimbangan: kapal bukanlah merupakan alat ukur di mana 
ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengukuran serta 
mengurangi risiko penyelewengan dengan memanipulasi 
perhitungan kargo. Dengan menghilangkan parameter 
loading loss (R1), transport loss (R2), dan discharge loss (R3) 
diharapkan akan lebih menekan losses secara keseluruhan. 
Namun, salah satu prasyarat utama suksesnya program ini 
adalah baik terminal loading (RU/TBBM) maupun  terminal 
discharge telah dilengkapi dengan sistem meter arus minyak 
yang menghasilkan angka B/L serta terhubung dengan MySap.  
Dengan terhubungnya metering dan Mysap diha rapkan sistem 
monitoringnya akan lebih mudah dan terkontrol.

Teddy mengatakan untuk di tahun 2015 tim manajemen 
akan menargetkan penurunan terhadap losses dengan tidak 
mengganggu operasional perusahaan. “Tentu saja ini bagian 
dari lima prioritas stategis yang dicanangkan oleh direksi 
termasuk dalam konteks penguatan infrastruktur, efisiensi di 
Hulu dan Hilir dan akumulasinya diharapkan bisa memperbaiki 
kinerja ope rasional dan kinerja finansial perusahaan,” lanjut 
Tedy.•irli/pkp 



5No. 17
Tahun LI, 27 April 2015SOROT

Pengelolaan blok Mahakam oleh Pertamina, entry Point 
anak bangsa kelola blok Migas
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Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menegaskan Pertamina siap mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam.

Premium Tidak Dihapus... (sambungan dari halaman 1)

sam pai target konsumen. 
“Kesiapan logist ik dan 
distribusi produk baru ini 
masih dalam persiapan 
dan pengecekan. Sehingga 
harus dilakukan dengan 
baik. Selain itu mekanisme 
penetapan harga juga akan 
disesuaikan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur 
Pemasaran Pertamina, 

Ahmad Bambang, meng
ung kapkan bahwa produk 
Perta lite Ron 90 memiliki 
kua l i t as  bahan  baka r 
yang lebih baik dibanding 
Premium. Ia juga meyakini 
masyarakat akan beralih 
ke Pertalite daripada tetap 
menggunakan bensin Pre
mium.

Meski demikian, da

lam jangka waktu pen
dek pi haknya belum bi
sa me nentukan target ke
tersediaan Pertalite untuk 
seluruh SPBU di Indonesia, 
mengingat biaya investasi 
yang dibutuhkan cukup 
besar. “Belum tahu kapan 
untuk seluruh Indonesia, 
karena harus menambah 
infrastruktur dan tangki 

timbun. Untuk saat ini kami 
fokuskan di kotakota besar 
dulu,” ujar Bambang.

Menurutnya ketika seli
sih harga Premium dan 
Pertamax kembali melebar, 
masyarakat bakal kembali 
beralih ke Premium. Hal 
tersebut disebabkan feno
mena yang terjadi beberapa 
bulan lalu, ketika selisih harga 

Premium dan Pertamax 
hanya sekitar Rp1.000 per 
l iter sehingga konsumsi 
Pertamax melon jak hingga 
lebih dari 100 persen. “Kita 
sudah sudah melakukan 
survei. Memang masyarakat 
kita sangat sen sitif untuk 
masalah harga,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Dirjen 
Migas Kementerian ESDM, 

I Gusti Nyoman Wiraatmaja 
Puja, memastikan Premium 
RON 88 tetap akan tersedia. 
Menurut dia jenis BBM varian 
baru ini akan menjadi produk 
tambahan dari Pertamina. 
“Ini terobosan bagus. Karena 
perbedaan harga Premium 
dan Pertamax terlalu lebar, 
jadi ada varian,” papar Wira
atmaja.•egha

jakarta – Menteri ESDM 
Sudirman Said mengatakan 
bahwa pemerintah akan 
memberikan posisi operator 
b lok Mahakam kepada 
Pertamina. “Blok Mahakam 
sudah jelas, arah pemerintah, 
dan saya kira menjawab 
aspi ras i  publ ik ,  bahwa 
Pertamina akan menjadi 
operator, sesuai jadwal 
yang sudah ditetapkan, 
kemudian sekarang sedang 
d ib i ca rakan  mengena i 
masa transisi,” ucapnya 
saat memberikan Keynote 
Speech di acara Seminar 
Nasional  Penyelamatan 
Sumber Daya Alam Migas di 
Indonesia di Hotel Santika, 
Senin (13/4). Menurutnya, 
menetapkan Pertamina 
sebagai operator merupakan 
bagian dari membangun iklim 
investasi yang lebih pasti dan 
predictable, karena sesuai 
dengan aturan, dan sejalan 
dengan best practice.

Seminar yang diadakan 
oleh Kompasiana tersebut, 
di hadiri Direktur Hulu Per
tamina Syamsu Alam, Pa kar 
Migas Indonesia Dr. An
dang Bachtiar, Gubernur 
Kaltim Awang Faroek Ishak, 
Kepala Unit Pengendalian 
Ki nerja Kementrian ESDM 
Widhyawan Prawiraatmaja, 
dan Ketua DPD RI Irman 
Gusman.

Da lam paparannya , 
Di rektur Hulu Pertamina, 
Syam su Alam, berkonsisten 
menyatakan keyakinan dan 
kesiapan Pertamina dalam 
mengambil alih pengelolaan 
blok Mahakam. “Saya yakin 
bahwa bangsa kita, terutama 
para engineer-nya, siap untuk 
mengelola suatu ke giatan 
industri migas. Dan telah kami 
buktikan dengan success 
story meningkatkan produksi 
migas dua kal i  d i  Blok 
ONWJ,” ujarnya. Syamsu 
juga menekankan pentingnya 

kelancaran proses transisi, 
sehingga proses produksi 
tidak mengalami kendala 
saat pengambilalihan blok 
Mahakam.

Syamsu  A l am  j uga 
mengu capkan terimakasih 
kepada pemerintah yang telah 
memberikan kepercayaan 
ke pada Pertamina untuk 
meng ambil alih blok Ma ha
kam. “Tadi Pak Sudirman 
sudah memastikan, bahwa  
1 Januari 2018, operator 
untuk blok Mahakam akan 
diserahkan ke Pertamina. Ini 
adalah  bukti kepercayaan 
ke pada kami,” tambahnya.

D i  l a i n  s i s i ,  P a k a r 
Migas Dr. Andang Bachtiar 
juga menekankan bahwa 
seharusnya masalah tek
nologi, SDM, dan modal 
t idaklah menjadi alasan 
penghambat  Mahakam 
untuk kembali ke tangan 
anak bangsa. “Pertamina 
sudah membuktikan, di BP, 

mereka ambil alih ONWJ, 
di Kodeco diambil alih jadi 
WMO,”ucap Dr. Andang 
Bachtiar. Dia optimis Per
t am ina  akan  sanggup 
menge lola blok Mahakam 
secara baik jika Pertamina 

dapat dengan lancar men
ja lankan masa t rans is i 
serta memperhatikan calon 
karyawan Pertamina yang 
sekarang sedang bekerja 
di Blok Mahakam. Selain 
itu, Andang menekankan 

pentingnya pengambilalihan 
Blok Mahakam sebagai entry 
point bagi anak bangsa, 
untuk mengelola sendiri 
23 blok yang akan habis 
kontraknya pada 5 tahun ke 
depan.•starfy

Berkat Sistem Terintegrasi, Pertamina Sukses Tingkatkan Efisiensi 
hingga 46,25 juta Dolar aS
jakarta – Pertamina ber
hasil meningkatkan efi siensi 
dalam proses penyaluran 
BBM mencapai  46,25 ju
ta dolar AS. Pencapaian 
selama triwulan pertama itu 
merupakan kontribusi dari 
seluruh lini di Direktorat Pe
masaran dan Niaga atas 
beberapa program yang saat 
ini telah digulirkan sejak Januari 
2015. Value efisiensi tersebut 
diperoleh dari pro gram Sales & 
Marketing Excellence, Supply 
Chain Excellence, Shipping 
Excellence, Losses Control 
yang didukung dengan sistem 
Informasi Teknologi (IT) yang 

terintegrasi di setiap proses 
bisnis di Pertamina.

Menurut Vice President 
Corporate Communication 
Pertamina Wianda Puspo
negoro, Pertamina telah me
ningkatkan kinerja perusahaan 
sebagai bukti keberhasilannya 
dalam melakukan efisiensi. 
Tentunya, dengan mengkaji 
seluruh aspek bisnis yang 
dioptimal isasikan meng
gunakan sistem IT yang 
terintegrasi. Terlebih kondisi 
migas saat ini cukup mem
prihatinkan, maka dibutuhkan 
usahausaha luar biasa dalam 
menjalankan roda bisnis 

peru sahaan agar mampu 
memberikan kontribusi ke
pa da negara secara ber
kesinambungan.

“Bebe rapa  p rog ram 
efisiensi yang telah digulirkan 
manajemen sejak awal tahun 
2015 menunjukkan hasi l 
yang cukup signifikan bagi 
perusahaan,” terang Wianda, 
saat Konferensi Pers di Kantor 
Pusat Pertamina, (17/4).

Wianda menjelaskan, 
Sales & Marketing Excellence 
berhasil menciptakan value 
sebesar 100 ribu dolar AS 
dengan mengembangkan 
pa sar bahan bakar untuk 

kapal di wilayah Selat Ma
laka. Sedangkan Sup ply 
Cha in Exce l lence  men
ciptakan value 6,72 juta 
dolar AS dengan optimalisasi 
pola pengangkutan LPG. 
Kemudian Program Ship-
ping Excellence dengan op
timalisasi penggunaan kapal 
angkutan BBM melalui metode 
Freight on Board (FOB). Serta 
renegosiasi kontrak kapal 
sewa berhasil menciptakan 
value penghematan 12,84 juta 
dolar AS.

Ef is iensi  yang cukup 
sig nifikan juga terlihat pada 
l osses  con t ro l  de  ngan 

mengintensifikasi penga
wasan kargo penyaluran BBM 
lewat sistem IT terpadu, yang 
telah terpasang di beberapa 
Terminal BBM Pertamina. 
“Serta penghematan bunker 
consumption untuk armada 
kapal baik yang charter 
mau pun armada mi l ik , ” 
pungkasnya.

Pembangunan in f ra
struktur yang selama ini 
te lah dilakukan Pertamina 
membuahkan hasi l  yang 
cukup signif ikan dengan 
ter koneksinya realisasi pe
nyaluran BBM ke sistem 
MySAP Pertamina. 

Sarana dan fas i l i tas 
yang mendukung integrasi 
penyaluran BBM tersebut 
antara lain Metering System, 
Automatic Tank Gauging 
(ATG), New Gantry System 
(NGS), End to End Data 
Automation (ETEDA), Auto 
Schedul ing  penjadwalan 
pengiriman BBM untuk mobil 
tangki (New Integrated Fleet 
Management System) yang 
sudah beroperasi di Terminal 
BBM Plumpang Surabaya 
dan Ujung Berung Bandung. 
Tahun ini direncanakan akan 
segera terpasang di 20 TBBM 
Pertamina lainnya.•egha
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kepedulian Pertamina Sehati 
di batas nusantara
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Pertamina goes to School 
di SMan 2 Indramayu
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ataMbua   Pertamina 
menunjukkan kepeduliannya 
terhadap kesehatan ibu 
dan anak melalui Program 
Pertamina SEHATI (Pertamina 
untuk Kesehatan Anak 
Tercinta dan Ibu) di Kawasan 
Timur Indonesia. Untuk lebih 
mendekatkan diri dengan 
para penerima manfaat dan 
stakeholders setempat, pada 
14 April 2015, Pertamina 
berdialog dengan masyarakat 
di lokasi sasaran program 
yang berpusat di Posyandu 
Wekiar, Dusun Lafahen, 
Attambua, Nusa Tenggara 
Timur. 

Keg ia tan  Per tamina 
SEHATI di wilayah Indonesia 
Timur, yang diorganisir oleh 
Perkumpu lan  Ke lua rga 
Berencana Indonesia (PKBI) 
ini diikuti ratusan warga dari 
berbagai kelompok masya
rakat Kampung Wekiar, 
mulai dari kepala desa, para 
bidan, para kader, ibu hamil, 
bayi dan balita, mahasiswa, 
petugas Puskesmas, tokoh 
masyarakat  dan tokoh 
agama setempat. Terlihat 
masyarakat begitu antusias 
berpartisipasi dan mengikuti 
kegiatan ini.  Turut hadir 
dalam kesempatan tersebut 
Operation Head TBBM Ata

pupu, F. Moris Wungubelen 
serta Staf CSR Pertamina, 
Iwan Ridwan Faizal dan Resya 
Ra madhia.

Peserta mengikuti ke
giatan rutin Posyandu mulai 
dar i  pendaf taran ba l i ta 
oleh kader Posyandu, pe
nimbangan balita, pencatatan 
dan pemantauan hasil penim
bangan di KMS (Kartu Menuju 
Sehat), hingga penyuluhan 
kesehatan bagi balita dan 
ibu hamil serta pelayanan 
kesehatan dan gizi oleh pe
tugas kesehatan.  

Sebagai wilayah warga 
korban politik Tahun 1999, 
Desa Wekiar dihuni oleh 70% 
warga exTimor Leste dan 
30% warga NTT. Bantuan 
Pertamina menjadi jawaban 
atas beberapa kasus dan 
indikasi KIA sebelumnya 
yang cukup memprihatinkan 
di Desa tersebut dimana 
kecenderungan Kekurangan 
Energi Kronis (KEK) pada ibu 
hamil dan gizi buruk pada 
balita menjadi fokus perhatian 
utama kesehatan di wilayah 
tersebut.  

Koordinator PKBI Daerah 
NTT, John D. Mangu berharap  
Program Pertamina SEHATI ini 
dapat memberikan dampak 
positif terhadap penurunan 

Angka Kematian Ibu (AKI) dan 
Angka Kematian Bayi (AKB) 
dalam rangka mewujudkan 
sumber daya manusia yang 
berkualitas di NTT.

Kegiatan Pertamina SE
HATI di Atambua ini me
ru pakan satu dari 3 lokasi 
sa saran penerima manfaat 
program di Indonesia Timur, 
disamping Poso, Sulawesi 
Tengah dan Wamena, Papua. 
Program merupakan fase 
ke2 Pertamina SEHATI, 
dimana sebelumnya telah 
dilaksanakan pada periode 
20102012 yang dilaksanakan 
di 7 Propinsi dan telah berhasil 
membina 52 Posyandu me
nuju keman dirian.

Sejak 2010 hingga kini, 
program yang merupakan 
ikonik CSR Kesehatan Perta

mina in i  te lah menjang
kau binaan sebanyak 380 
Posyandu yang tersebar di 
seluruh Indonesia, dengan 
cakupan lebih dari 127 ribu 
orang penerima manfaat. 

Hingga 2015, program 
ini telah mencapai berbagai 
output maupun outcome 
dalam peningkatan status 
kesehatan masyarakat, mulai 
dari penanggulangan gizi 
buruk dan gizi kurang bagi ibu 
hamil dan bayi, peningkatan 
akses masyarakat ke pela
yananan kesehatan, hingga 
peningkatan kapasitas lokal 
terkait kompetensi kesehatan 
dengan Posyandu sebagai 
sentra pemberdayaan dan 
pelayanan kesehatan ma
syarakat yang berke lanjut
an.•resya ramadhia – Csr

indraMayu  Dalam rangka memperingati bulan 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Nasional, 
RU VI Balongan kunjungi sekolah di Kabupaten 
Indramayu melalui program Pertamina Goes 
To School (PGTS). Acara yang bertujuan untuk 
berbagi inspirasi serta memupuk pemahaman 
dan kesadaran generasi muda mengenai isu K3 
dan Ketahanan Energi Nasional ini berlangsung 
di SMAN 2 Indramayu, Jumat (10/4) dan diikuti 
oleh 250 siswa dan guru.   

SMAN 2 Indramayu merupakan salah satu 
dari empat sekolah yang terpilih dalam roadshow 
PGTS tahun 2015 ini. Pada kesempatan lainnya 
PGTS juga dilaksanakan di SMAN 1 Sindang, 
SMPN 1 Indramayu dan SMPN 2 Balongan. 
Informasi yang disampaikan pada kegiatan ini 
meliputi beberapa hal, yaitu Ketahanan Energi 
Nasional, Pengenalan Bisnis Proses Pertamina 
terutama RU VI Balongan, sharing session 
mengenai upaya konservasi lingkungan dan tentu 
saja isu terkait K3. 

Pjs. Public Relations Section Head RU VI, 
Muslim Dharmawan  juga menyerahkan bantuan 
2 buah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai 
sarana penunjang keselamatan.•ru Vi 

prabuMulih – Dalam upaya mempererat tali 
silatuhrahim dan kerja sama antara perusahaan 
dengan masyarakat di Kota Prabumulih khususnya 
yang berada di wilayah ring 1, di Masjid Jami’ 
Nurul Islam Kelurahan Muara Dua Kecamatan 
Prabumulih Timur diadakan sosialisasi yang 
dikemas dengan tausyiah dan pemberian santunan 
untuk 106 anak yatim piatu, pada (13/4).

Asisstant Manager Legal & Relation Prabumulih 
Field, Setyo Puji Hartono menjelaskan program 
ini merupakan terobosan baru untuk bersinergi 
dengan masyarakat di sekitar l ingkungan 
perusahaan. Acara ini akan terus dilaksanakan dan 
ditingkatkan di wilayah kerja perusahaan dengan 
bekerja sama dengan aparat Pemerintahan 
Daerah, Kelurahan, dan Desa serta Badan Dakwah 
Islam (BDI).•pep prabuMulih field

k u a l a  s i M p a n g – 
Be r tempa t  d i  Ja l an  I r 
H. Juanda Karang Baru 
Kabupaten Aceh Tamiang, 
Pemer in tah Kabupaten 
Aceh Tamiang meresmikan 
galeri PERTAMA (Pemasaran 
Bersama Produk Mi t ra 
Binaan Pertamina) melalui 
program CSR Pertamina 
EP Rantau Field dengan 
nama ”Ajang Ambe” yang 
mempunyai arti milik saya. 
Dengan harapan ke depannya 
galeri ini diharapkan menjadi 
milik saya, milik kami dan 
milik kita semua masyarakat 
Aceh Tamiang, untuk turut 
memajukan daerah dalam 
b i d a n g  p e re k o n o m i a n 
Masyarakat.

Rantau Field Manager 
Agus Amperianto menga
takan, PT Pertamina EP 

Asset 1 Rantau Field melalui 
program CSR peduli dalam 
pengembangan ekonomi 
masyarakat, khususnya di 
Kabupaten Aceh Tamiang. 
D e n g a n  m e l a k u k a n 
community development, PEP 
Asset 1 Rantau Field tetap 
memegang teguh prinsip 
tumbuh bersama untuk 
Indonesia sesuai dengan 
kebijakan CSR Pertamina 
EP da lam membangun 
perekonomian Masyarakat 
dari Hulu ke Hilir melaui OVOP 
(One Village One Product) 
yang berwawasan lingkungan. 
Agus mengharapkan  galeri ini 
dapat dijadikan kebanggaan 
untuk memajukan pere ko
nomian daerah serta dapat 
ditularkan pada kelompok 
usaha lainnya. 

Kerja sama dengan Pe

merintah Kabupaten sangat 
diperlukan terutama dengan 
instansi terkait terutama dalam 
hal pemasaran produk, agar 
kegagalan dalam pemasaran 
produk mitra binaan  ini tidak 
terjadi, dan masyarakat lebih 
mengenali produk  tersebut 
bahkan mencarinya. Galeri 
ini juga diharapkan sebagai 
ajang tempat diskusi dalam 

hal memajukan kelompok 
binaan satu dengan yang 
lainnya dibawah koordinasi 
PT Pertamina EP Rantau Field. 

AsistenI Pemkab Aceh 
Tamiang  H.  He lm i ,  SE 
berharap semoga galeri ini 
da  pat memberdayakan pere
konomian masyarakat se
cara berkesinambungan demi 
kemajuan daerah.•hs
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Pemanfaatan Lahan Penyangga ru VI untuk Pertanian

Panen Durian Monthong 
di Sentra Pemberdayaan Tani Pertamina

Fo
to

 :W
A

H
Y

U

Panen durian monthong menjadi daya tarik wisatawan mendatangi Sentra Pemberdayaan Tani (SPT) Karanganyar.

boyolali –  Pertamina 
me lalui program Coroporate 
Social Responsibility (CSR) 
telah mengantarkan se
jumlah petani di Desa Ka
ranganyar, Kecamatan Mu
suk, Kabupaten Boyolal i 
menikmati hasil jerih payah 
mengelola tanaman buah 
Durian Monthong.

Sekitar 120 petani yang 
te rgabung da lam Sen
t ra Pemberdayaan Tan i 
(SPT) Karanganyar binaan 
Pertamina, menuai panen 
buah khas negeri Gajah Putih 
Thai land dan disaksikan 
oleh Corporate Secretary 
Pertamina, Nursatyo Argo, 
GM MOR IV Kusnendar, serta 
Manager CSR Pertamina 
Ifki Sukarya. “Panen kali ini 
menjadi bukti nyata bahwa 
Pertamina peduli terhadap 
pemberdayaan masyarakat, 
khususnya petani yang berada 
di sekitar daerah operasi 
agar meningkat kehidupan 
ekonominya,”kata Nursatyo 
Argo.

Sentra Pemberdayaan 
Tani (SPT) merupakan bagian 
dari  Program Pertamina 
Menabung 100 Juta Pohon, 
yang  menerapkan  dua 
model pelaksanaan yakni 
konservasi dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
SPT merupakan wujud model 
peningkatan kesejahteraan, 
dimana Pertamina mem
berikan bantuan pohon ke
pada masyarakat agar dapat 
d ike lo la secara mandir i 
dan mendapatkan manfaat 
ekonomis dari pengelolaan 

pohon tersebut.
Bantuan kepada petani 

Karanganyar, dirintis sejak 
tahun 2010, yang disalurkan 
dalam 3 tahap selama 3 
tahun berturutturut. Pada 
tahap pertama, bantuan 
program yang diber ikan 
Pertamina meliputi pemetaan 
lahan seluas 2.800 petak, 
penanaman 2.800 pohon 
Durian Monthong, pemipaan 
irigasi, pembangunan wisma 
training center, pembanguan 
instalasi listrik waduk serta 
wisma, pemeliharaan tanaman 
dan sarana produksi.

Tahap kedua, dilanjutkan 
dengan pemipaan ir i  ga
si sejauh 370 meter, pem
bangunan pagar waduk mini, 
serta pemerliharaan ta naman. 
Pada tahap ke tiga bantuan 
program da lam bentuk 

pemeliharaan ta naman dan 
sarana produksi.

“Mulai tahap penggarapan 
lahan pertanian, peralatan, 
bibit, pupuk, petani tidak 
m e n g e l u a r k a n  b i a y a 
sepeser pun. Para petani 
juga mendapatkan pelatihan 
cara menanam hingga cara 
perawatan pohon durian 
dari Yayasan Obor Tani, 
sebagai mitra PT Pertamina, 
dengan harapan setelah 
masa pendampingan selesai 
seluruh tanaman diserahkan 
kepada para petani dan para 
petani dapat mandiri dan 
mengelola tanamannya,”jelas 
Ifki Sukarya.

Untuk pengembangan 
Durian Monthong di Desa 
Karanganyar,  Pertamina 
mengucurkan dana CSR 
sebesar Rp1,1 miliar untuk 

pembangunan f is ik dan 
pemberdayaan petani selama 
3,5 tahun. Sementara guna 
memenuhi kecukupan air 
bagi pohon durian tersebut, 
Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah memberi bantuan 
pembuatan waduk mini seluas 
9.500 meter persegi kapasitas 
10 ribu meter kubik. Waduk 
mini tersebut menerapkan 
sistem menabung air saat 
hujan dan memanfaatkan air 
tampungan untuk menyirami 
tanaman saat kemarau.

Bagi Pertamina, program 
SPT yang dilaksanakan di 
Desa Karanganyar merupakan 
bentuk nyata  upaya mening
kat kan kesejahteraan ma
syarakat dengan kegiatan 
pem berdayaan dan ber
kontribusi aktif dalam menjaga 
kelestarian lingkungan.•dsu

bantuan untuk Desa binaan TbbM Dobo
dobo  Komitmen Marketing 
Operation Region (MOR) VIII 
mewujudkan kepedul ian 
perusahaan dan tanggung 
jawab sosial khususnya ke
pada masyarakat yang berada 
di sekitar wilayah operasi 
me  lalui Program Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
terus dibuktikan. 

Desa GodaGoda, Ke
camatan SirSir Kepulauan 
Aru dijadikan sebagai desa 
binaan Terminal BBM  Dobo 
dengan tujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 

balongan  Baituzzakah (Bazma) RU VI 
Balongan menebarkan santunan bagi ma
syarakat yang kurang mampu di Desa Kiarasari 
dan Jatireja sebanyak 350 paket sembako, 
Minggu (19/4). Sembako tersebut diserahkan 
secara simbolis oleh Pws. WTP Salamdarma 
Syaiful Bahri dan Pengurus Bazma Raflis, di 
Masjid Almuhajirin Salamdarma.

Pws. WTP Salamdarma Syaiful Bahri 
me   nyampaikan, pemberian santunan diper
un tuk kan bagi warga yang benarbenar 
mem  butuhkan dan merupakan sebagai wu
jud kebersamaan dan kepedulian kepada 
warga yang berlokasi tidak jauh dari Kilang 
Salamdarma.  “Semoga semuanya menjadi 
barokah,” harap Syaiful.

Pada kesempatan tersebut Pengurus 
Baz  ma Raflis  menyampaikan, zakat yang 
dibe rikan kepada warga sekitar Salamdarma 
diambil dari sebagian upah pekerja RU VI 
Balongan dan Pekerja Salamdarma yang 
dipotong setiap bulannya. Raflis berharap 
dengan bantuan ini dapat diper  gunakan 
dengan sebaiknya dan tentunya mendapat 
kebahagiaan tersendiri. Semoga san tunan 
yang diberikan secara rutin setiap tahun ini, 
memberikan kabahagiaan bagi warga yang 
membutuhkan. Terlebih di tengah kondisi 
ekonomi seperti saat ini.

”Ini sudah menjadi kewajiban kami selaku 
penyalur Zakat di lingkungan Pertamina RU 
VI Balongan. Semoga, dengan ini bisa me
ringankan kebutuhan masyarakat  desa Kiara
sari dan Jatireja,” tegas Raflis.•irW

bazma ru VI Salurkan 
Sembako untuk Desa 
kiarasari dan jatireja
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melalui potensi dan hasil alam 
yang dimiliki. 

OH Terminal BBM Dobo, 
Mansyur Al Idrus yang menye
rahkan bantuan mesin genset, 
Sabtu (11/4) di kantor Desa 
GodaGoda mengatakan, 
program CSR ini adalah salah 
satu program Pertamina 
untuk membantu masyarakat 
khususnya yang berada di 
daerah sekitar wilayah operasi. 
Dengan demikian, dapat 
lebih menjalin hubungan baik 
antara perusahaan dengan 
stakeholder yang sangat 

dibutuhkan guna menunjang 
kelancaran kegiatan operasi.

“Program ini sudah berjalan 
satu tahun lebih. Bantuan 
yang diberikan berupa satu 
unit motor tempel yang dija
dikan sebagai transportasi 
masyarakat untuk menjual 
hasil tangkapan maupun 
transportasi masyarakat ke 
kota kabupaten, dan modal 
untuk usaha kios BBM dan 
sembako.  Dan sekarang,  kita 
berikan lagi satu unit mesin 
genset. Tujuannya agar desa 
ini tidak lagi menggunakan 

lampu gas saat malam, 
atau penggunaan elektronik 
lainnya, dan diharapkan ke 
depan Desa Godagoda ke 
depannya secara bertahap 
ada peningkatan taraf hidup 
masyarakat ke arah lebih baik 
dari saat ini, melalui potensi 
alam yang dimiliki, seperti 
udang benana, kepiting, lob
ster dan ikan,” ujarnya.

Selama ini pemasaran 
hasil tangkapan masyarakat 
masih menggunakan sistem 
tengkulak dengan harga yang 
rendah.

“Melalui program ini, kita 
akan mengadakan suatu pe
latihan atau bimtek, terkait 
dengan pengemasan dan 
pe  ngelolaan hasil tangkapan 

ung gulan secara baik se hing
ga dalam kurun waktu lima 
tahun ke depannya de sa ini 
sudah menjadi desa man diri,” 
ungkapnya.• e.relation Mor Viii  
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 judul buku  : 
79 Macam shalat sunat : 
ibadah para kekasih allah
penulis  : 
k.h. habib syarief Muhammad al’aydarus
penerbit : pustaka hidayah 
Klasifikasi  : 279.382 2

Islam artinya pasrah dengan sepenuh hati (al-
inqiyad), tunduk dan patuh kepada Allah, para 
pemeluknya, muslim dan muslimat wajib berupaya 
memenuhi perintah Allah dan menghindari larangan
Nya, seraya tunduk dan patuh terhadap aturan 
agama yang diridhai Allah. 

Salah satu perintahNya adalah shalat. Bukan 
hanya manusia saja, bahkan seluruh mahluk di 
alam semesta mengerjakan shalat, Artinya, semua 
ciptaan Allah (makhluk) secara propesional tunduk 
dan patuh terhadap peraturan Allah Yang Maha Esa 
(Sunnatullah).  

Shalat adalah tiang agama, barang siapa yang 
berani meninggalkan shalat berarti meruntuhkan 
agamanya, Shalat terdiri dari amalan lisan, amalan 
hati, dan perbuatan anggota  badan. Hal ini 
bersesuai dengan kata “keimanan” yang dimaknai 
dengan “Shalat”  Islam menunjukkan satu sistem 
yang dinamis dan harmonis karena membuktikan 
gerakan dan langkah perbuatan yang fokus pada 
satu tujuan, yaitu hanya kepada Allah Ta’ala, Dzat 
Yang Maha Pencipta. 

Shalat sunnah dianjurkan untuk menambal 
dan menutupi ‘lubanglubang’ dari kelalaian shalat 
fardhu. Jika sesorang selesai mengerjakan shalat, 
maka ia akan mendapatkan ketenangan dalam jiwa, 
beban pikiran pun sirna. Kemudian muncul semangat 
baru dan kenyamanan.  

Tiada bertaqarrub kepadaKu seorang hamba 
dengan suatu amalan yang semisal dengan amalan 
wajib, selain orang yang berusaha mendekatkan diri 
kepadaku dengan mengerjakaan amalan sunnah, 
sampai Aku mencintainya. Aku menjadi ‘kakinya’ 
yang dengan itu ia berjalan, yang dengannya ia 
berbicara, menjadi ‘akalnya’ yang dengannya ia 
berpikir. Jika dia meminta kepadaKu. ‘niscaya’ 
Kuperkenankan. Dan bila ia menyeruku. Pasti Aku 
menjawabnya. Demikian salah satu hadist Qudsi.

 Dalam buku ini pembaca akan benarbe
nar dituntun dan ditunjukkan bagaimana cara 
melaksanakan shalat sunnah serta faedah 
yang terkandung setelah mendirikan shalat 
sunnah.•perpustakaan
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Oleh Eryta Suryandari – Analyst Business Process Downstream, Direktorat SDM & Umum

Consensus review QMa: 
a Stepping Stone for The better 
Feedback report Dalam rangka menciptakan serangkaian kegiatan yang saling berinteraksi dan bersinergi 

satu dengan yang lainnya dalam mencapai visi dan misi perusahaan, maka perusahaan perlu 
melakukan pemetaan proses bisnis yang selaras dengan bisnis perusahaan saat ini maupun 
yang akan datang. 

Pemetaan proses bisnis Pertamina untuk pertama kali telah ditetapkan melalui Surat 
Keputusan Direksi Pertamina No.Kpts011/C00000/2007S0 tanggal 14 Maret 2007 dipandang 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan bisnis Pertamina sehingga perlu dilakukan 
pemutakhiran. 

Untuk itu telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi Pertamina No. 008/C00000/2015S0 
tanggal 6 Maret 2015 tentang Model Proses Bisnis Pertamina (Level 0) yang juga mencabut 
SK No. 11/2007.

 

Penting untuk dipahami bahwa model Proses Bisnis Pertamina (Level 0) yang ditetapkan 
tersebut tidak mencerminkan struktur, sebutan jabatan, dan nilai/bobot dari suatu Fungsi/
Unit Organisasi tetapi merupakan pengelompokan aktivitas yang spesifik dan terdiri dari core 
process, critical process dan supporting process.

Sebagai diktum kedua SK No.008/2015, pada 2223 April 2015 di lantai 21 Gedung 
Utama telah diselenggarakan workshop pertama terkait pemetaan proses bisnis Pertamina 
yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemasaran dan dihadiri oleh Ahmad Bambang, Direktur 
Pemasaran. Dalam arahannya, Direktur Pemasaran menekankan pentingnya pemetaan proses 
bisnis untuk mendefinisikan aktivitas yang perlu dilakukan oleh Direktorat Pemasaran dalam 
menghadapi penurunan harga minyak mentah dunia dan memenangkan persaingan global.

Workshop yang diikuti oleh lebih dari 70 pekerja dan manajemen Direktorat Pemasaran 
tersebut menghasilkan dua diktum penting yaitu penyelarasan strategi Pemasaran dengan visi 
dan strategi perusahaan serta pemetaan proses bisnis Dit. Pemasaran.

Untuk selanjutnya, pada 28 April 2015 akan diselenggarakan workshop pemetaan proses 
bisnis Direktorat Keuangan sesuai amanat pada diktum kedua SK No. 08/2015. Diharapkan 
semangat rekanrekan Dit. Pemasaran tersebut dapat ditularkan kepada direktorat/fungsi lain, 
sehingga sinergi dan keselarasan proses bisnis untuk mendukung pencapaian visi perusahaan 
dapat segera terwujud.•

Pemetaan Proses bisnis: 
Direktorat Pemasaran yang Terdepan!

Gambar Model Proses Bisnis Pertamina (Level 0)

Arahan Direktur Pemasaran pada workshop pemetaan proses bisnis.

Memasuki bulan April 2015, kegiatan assessment QMA (Quality Management Assessment) 
tahun 2015 resmi dimulai. Setelah seluruh Dokumen Kinerja Ekselen (DKE) dari Aplikan QMA 
2015 yang terdiri dari 16 Fungsi / Unit Operasi / Unit Bisnis dan Anak Perusahaan dikumpulkan, 
kegiatan dilanjutkan dengan proses Consensus review.

  Pada tanggal 13 – 17 April 2015, di Bandung, consensus review diselenggarakan dengan 
diikuti oleh sekitar 42 orang Internal Examiner terlatih, hasil dari pelatihan KKEP pada bulan Januari 
dan Meret 2015 lalu. Dari 42 orang internal examiner tersebut dibagi menjadi 8 group yang masing
masing group mengassess 2 (dua) Fungsi / Unit Operasi / Unit Bisnis dan Anak Perusahaan.

Proses assessment tahun ini memiliki perbedaan dengan 
tahuntahun sebelumnya, pada tahun ini setiap group terdiri dari 
5 orang yang masingmasing melaksanakan assessment untuk 
4 fokus (Fokus Kepemimpinan dan Keberlanjutan Bisnis, Fokus 
Operasional Ekselen, Fokus Tenaga Kerja, Fokus Pelanggan) 
sesuai dengan KKEP tahun 2015 dengan 1 orang Team Leader 
yang melakukan validasi scorebook hasil assessment. Perbedaan 

lainnya adalah proses consensus dan site visit review tidak lagi dilakukan secara menerus dalam 
satu periode waktu, namun ada jeda waktu antara keduanya. Hal ini memberikan dampak positif 
dimana Examiner dapat lebih fokus dalam menyusun draft feedback report dan mempersiapkan 
site visit issues (SVI) yang lebih baik.

Selain itu perbedaan yang utama pada assessment tahun ini adalah mulai diperkenalkan 
konsep self-assessment dengan adanya 1 orang perwakilan dari tiap Fungsi / Unit Operasi / 
Unit Bisnis dan Anak Perusahaan yang diassess. Sehingga diharapkan dengan adanya self
assessment tersebut kualitas feedback report akan lebih baik, lebih tepat sasaran, dan dapat 
memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja Fungsi / Unit Operasi / Unit Bisnis dan Anak 
Perusahaan yang diassess.

Kehadiran hampir seluruh Examiner dalam consensus review di Bandung ini dapat dikatakan 
menjadi awal dari keberhasilan pelaksanaan assessment tahun ini, hal tersebut karena untuk 
menghadirkan para Examiner yang umumnya telah sibuk dengan tugas kantor masing masing, 
untuk dapat melakukan konsinyering consensus review bukanlah perkara yang mudah. Apalagi 
penugasan sebagai Examiner bukanlah tugas yang ringan, karena butuh knowledge, skill, komitmen 
dan konsistensi yang lebih untuk melaksanakan assessment.

 Proses consensus review ini dapat berjalan sesuai yang direncanakan, seluruh Examiner telah 
bekerja sungguhsungguh untuk dapat memberikan feedback yang berkualitas bagi Aplikan, draft 
feedback report untuk seluruh aplikan telah siap, site visit issues sebagai bekal untuk site visit pun 
telah dikirimkan kepada Aplikan. Salut untuk Tim Examiner Pertamina, walaupun harus bekerja 
hingga larut malam selama sepekan penuh.

Tahap berikutnya dari proses asesmen ini adalah mengklarifikasi dan verifikasi draft feedback 
report, site visit serta melakukan 
review akhir terhadap feedback 
report.

Semoga consensus review 
ini dapat menjadi stepping stone 
untuk menghasilkan feedback yang 
lebih baik dan tepat sasaran demi 
mewujudkan aspirasi Pertamina 
sebagai Energizing Asia 2025.•

 
Oleh: Primawan Ratiansyah – Quality Management, General Affairs Directorate
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PWP adakan Tadabbur alam
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Tingkatkan Produktivitas dan kinerja dengan 
Pembangunan gedung kWP ru IV Cilacap
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audiensi beM ITS ke Pertamina

Nyeri pinggang bukanlah suatu diagnosis tetapi 
gejala dari penyebab yang bermacammacam mulai 
dari infeksi, trauma, proses degeneratif, keganasan, 
peradangan atau gangguan metabolik. Sekitar  
80% dari pekerja mengeluh nyeri pinggang ketika  
mereka bekerja, nyeri pinggang akibat kerja yang 
terjadi karena posisi kerja yang tidak benar  (tidak 
ergonomis) atau gerakan janggal, seperti gerakan 
membungkuk ke depan, gerakan rotasi (memutar 
pinggang), dan gerakan mengangkat beban yang 
berat dengan tangan yang terbuka terlalu lebar.

Pekerjaan yang terus menerus tanpa relaksasi 
otot selama kegiatan atau disebut sebagai pekerjaan 
statis juga berisiko nyeri pinggang, misalnya duduk 
terus menerus dan bekerja dengan komputer.

Berikut ini tips umum bekerja sehat mencegah 
nyeri pinggang.
• Kendalikan berat badan untuk mengurangi beban 

tulang punggung.
• Perkuat otot perut, betis, dan punggung dan jaga 

posisi pinggang tetap tegak bila berjalan.
• Kurangi ketegangan otot dengan peregangan, 

terutama otot punggung dan otot paha.
• Kurangi posisi bahu dan punggung bagian atas 

yang terlalu membungkuk ke depan.
• Atasi stres bila ada.
• Saat bekerja dengan berdiri jangan memakai 

sepatu dengan hak tinggi.
• Hindari  berdiri waktu yang lama dengan selingan 

jongkok.
• Saat berdiri jejakkan salah satu kaki lebih tinggi 

untuk mengurangi terlalu menekuknya tulang 
pung gung.

• Bila mengambil sesuatu di lantai, jangan mem
bungkuk, tapi tekuklah lutut.

• Bila mengangkat benda berat, renggangkan 
kedua kaki lalu tekuklah lutut dan punggung tetap 
tegak dan angkatlah barang tersebut sedekat 
mungkin dengan tubuh.

• Saat  berjalan posisi harus tegak, rileks dan jangan 
tergesagesa.

• Waktu  duduk pilihlah alas yang tidak keras dan 
rata, pilih punggung kursi berbentuk huruf S, dan 
waktu duduk seluruh punggung harus sebanyak 
mungkin kontak dengan kursi.

• Waktu tidur usahakan punggung dalam keadaan 
mendatar (jangan pakai alas per).

• Olahraga teratur pilih olahraga perorangan (renang 
dan jogging).

• Pakai alat bantu (korset) yang dianjurkan dokter.
• Hubungi dokter Anda bila mengalami nyeri ping

gang.•

bogor  Bidang Sosial Budaya Persatuan Wanita Patra 
(PWP) Pusat kembali menyelenggarakan tadabbur alam 
bagi anggota PWP, bersama Ustadz Bachtiar Nasir dengan 
tema “BerIslam Sampai Mati”, di Taman Impian Jaya Ancol, 
pada (8/4). Acara tersebut dihadiri Ketua PWP Direktorat 
Pengolahan selaku Pembina Bidang Sosial Budaya Dhanik 
Rahmad Hardadi, Ketua PWP Direktorat Pemasaran En
dah Ahmad Bambang, Ketua PWP Direktorat Hulu Atu 
Syamsu Alam, dan Ketua PWP Direktorat Keuangan Ria 
Arief Budiman. 

Dhanik Rahmad Hardadi mewakili Ketua Umum PWP, 
menyampaikan, kegiatan ini dilakukan dalam upaya, untuk 
memupuk keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. “Kita 
perlu senantiasa berusaha meningkatkan pemahaman 
keislaman, agar perilaku kita sebagai muslimah sejalan 
dengan tuntutan agama Islam. Yang kemudian akan 
mempengaruhi sikap dalam menjalankan peran sebagai 
ibu, istri, dan anggota masyarakat,” ujarnya.

CilaCap – Perubahan terus digulirkan dalam perkembangan 
laju bisnis saat ini. Mengingat banyak persaingan untuk 
melanjutkan roda bisnis yang sudah berjalan baik, maka 
Koperasi Wanita Patra (KWP) RU IV Cilacap tidak henti 
hentinya berinovasi dalam melayani kebutuhan para pekerja, 
keluarga pekerja RU IV, serta masyarakat yang dimulai dari 
kegiatan simpan pinjam maupun jual beli barang.

Untuk mengakomodir kegiatan usaha KWP RU IV 
Cilacap, maka dibangun Gedung KWP sehingga mampu 
menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh 
anggota KWP maupun konsumen. Peresmian gedung baru 
KWP RU IV Cilacap tersebut dilakukan pada (23/2)  oleh GM 
RU IV Cilacap, tim manajemen PWP dan seluruh anggota 
KWP RU IV Cilacap.

Ketua KWP RU IV Cilacap Tatik Dharmariza menyatakan 
rasa syukurnya atas peresmian gedung KWP yang 
baru. “Tujuan pembangunan gedung ini adalah untuk 
menimbulkan suasana yang nyaman pada saat bekerja 
sehingga di ha rapkan anggota KWP dapat meningkatkan 
produktivitas ketika melakukan kegiatan bisnis koperasi,” 
ujar Tatik Dharmariza. Hal senada juga disampaikan oleh Eva 
Edy Prabowo selaku Ketua PWP RU IV Cilacap. “Gedung 
ini akan digunakan untuk menunjuang segala kegiatan 
operasional KWP,” ujarnya.

 Eva berharap, seluruh kegiatan koperasi dapat di

Dhanik Rahmad Hardadi  menambahkan, pemilihan tem
pat yang berhubungan langsung dengan alam diharapkan 
akan memperkuat rasa syukur atas segala karunia Allah 
SWT, dengan cara merenungkan makna kebesaran Allah 
SWT yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segala 
isinya.•Wahyu

akomodir sehingga mampu mendatangkan profit bagi 
keberlangsungan koperasi. RU IV Cilacap dan PWP selalu 
mensupport kegiatan positif yang dikembangkan oleh KWP 
RU IV Cilacap bagi kesejahteraan anggotanya.

“Dasar pembangunan gedung KWP RU IV Cilacap yang 
baru ini karena manajemen melihat perkembangan KWP 
sebagai koperasi sangat signifikan dari tahun ke tahun. 
Guna meningkatkan kinerja KWP maka salah satu sarana 
prasarana dan fasilitasnya harus kita dukung pula, yakni 
dengan membangun gedung pusat kegiatan operasional 
KWP yang baru,” tukas GM RU IV Cilacap Edy Prabowo 
saat diwawancarai secara terpisah.• ru iV

jakarta – Badan Ekse
kutif Mahasiswa (BEM) Ins
titut Teknologi Surabaya 
(ITS) me lakukan audiensi ke 
Pertamina, pada Kamis (2/4).

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, tiga perwakilan BEM 
ITS menanyakan beberapa 
hal berkaitan dengan penge
lolaan Blok Mahakam dan 
mendapatkan penjelasan ten
tang bisnis Pertamina lainnya. 

Dijelaskan bahwa, Perta
mina siap untuk mengelola 
blok Mahakam karena pekerja 
blok Mahakam akan tetap 

sama seperti sebelum blok 
Mahakam dimiliki Pertamina. 
Isu ke tidaksiapan Pertamina 
da lam menge lo la  b lok 
Mahakam dinilai tidak relevan 
dalam situasi Pertamina.

Berkaitan dengan profit 
shar ing  dengan partner 
dan pemerintah daerah, hal 
tersebut  merupakan suatu 
hal yang lumrah dilakukan 
dalam bisnis. Mengenai 
kapan deal share profit blok 
Mahakam masih belum bisa 
ditentukan, tergantung dari 
kesepakatan semua pihak. 

Dipaparkan pula, karena 
sumber energi ke depannya 
semakin menipis,  saat ini 
Pertamina harus mencari di 
kedalaman laut atau daerah 
yang sama sekali belum di
jamah oleh Pertamina. Selain 
itu, Pertamina juga me ngem
bangkan energi alternatif serta 
energi baru & terbarukan.

Di bisnis pelumas, Per
tamina melakukan pemi
sahan dengan per timbangan 
menurut undangundang 
dan komersial. Pemisahan 
ini dilakukan karena kondisi 

bisnis yang dinamis dan 
me lihat kesiapan unit bis
nis Pelumas dengan me
nunjukkan kinerja yang sa
ngat baik. Salah satu buktinya 
adalah keberhasilan  pelumas 
Pertamina masuk dalam pa
sar bisnis pelumas dunia di 
26 negara.

Ketiga perwakilan BEM 
tersebut berterima kasih atas 
penjelasan yang disampaikan 
Pertamina, karena mereka 
jadi lebih memahami bisnis 
BUMN ini.•eXternal relations
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Tiga Media Wawancarai Direktur utama Pertamina

komisaris utama Pertamina berikan kuliah Tamu 
di universitas bengkulu
bengkulu   Di selasela kunjungan kerjanya ke wilayah operasi Pertamina di Bengkulu, Komisaris Utama 
Pertamina Sugiharto memberikan Kuliah Tamu pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas 
Bengkulu, Sabtu (11/4). Dalam kuliah yang dihadiri oleh 250 mahasiswa serta Dekan Fakultas Ekonomi and Bisnis 
tersebut, Sugiharto memaparkan tema “Manajemen Energi Nasional dalam rangka 100 Tahun Menyongsong 
Indonesia Emas”.•boC

edukasi Produk untuk Masyarakat di  TVOne
jakarta   Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro (kedua kanan), anggota 
Komisi VII DPR RI  Ramson Siagian (kedua kiri), dan pengamat energi Sofyano Zakaria (kiri) mengikuti diskusi 
yang diadakan oleh TVOne di SPBU 31.102.02 Jl Abdul Muis, Jakarta,  pada Senin (20/4). Diskusi ini membahas 
mengenai produkproduk BBM (Bahan Bakar Minyak) Pertamina.•priyo

jakarta – Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berkesempatan diwawancarai oleh tiga media besar, 
yaitu Gatra, Thomson Reuters, dan Forbes Indonesia, pada Rabu (15/4), di  Ruang  Rapat Lantai 3, Gedung 
Utama Pertamina Pusat.  Dalam kesempatan tersebut, Dwi Soetjipto menjelaskan secara detil tentang lima 
prioritas strategis yang disusun oleh jajaran manajemen Pertamina. Yaitu, pengembangan sektor hulu, efisiensi 
di semua lini, peningkatan kapasitas kilang, pengembangan infrastruktur dan marketing, dan perbaikan 
struktur keuangan.•adityo 
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Lomba hias Taman kantor Sekuriti ru II
duMai   Sebagai wujud kenyamanan yang begitu berpengaruh dengan aktifitas kerja, Security RU II 
menyelenggarakan lomba menghias taman sekitar kantor. Lomba ini dilaksanakan dengan bimbingan Security 
Section Head Tjahjono Sri Wibowo.  Lomba diikuti oleh Sekuriti Shift I, Shift II, Shift III serta Shift IV dan Tim 
Harian. Tampil sebagai juara adalah tim Shift IV,  Shift I dan Shift III.  Acara pemberian penghargaan dilakukan 
pada (17/3). GM RU II  Afdal Martha memberikan  apresiasi atas semua upaya yang dilakukan tim security RU 
II. Afdal Martha berharap, seluruh sekuriti RU II tetap meningkatkan kewaspadaan dan tanggung jawab di masa 
mendatang dalam memberikan suasana yang aman dan nyaman di lingkungan perumahan serta perkantoran 
RU II.•ru ii
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Tim ekspedisi kartini Pertamina di Puncak Tambora

doMpu   Tim Ekspedisi Kartini Pertamina telah berhasil mencapai puncak Tambora 2851 mdpl, pada Jumat (10/4). 
Ekspedisi yang diikuti oleh 17 pekerja Pertamina dan Anak Perusahaan ini (9 wanita) adalah sebagai bagian dari rangkaian 
acara peringatan hari Kartini yang diselenggarakan oleh perusahaan, sekaligus sebagai bentuk partisipasi Pertamina Pecinta 
Alam (Patrapala) dalam event akbar 200th mega explosion Tambora Menyapa Dunia 2015 yang diselenggarakan media 
nasional dan pemerintah.•patrapala/sandra
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nitya fitra nugraha
Procurement Operation Manager,
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Facilities Management & Support 
Manager,
Asset Management,
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aniek listyani
Project Marketing Plan Manager,
Petrochemical ProjectFo
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tenny r.a. rusdy
Vice President Finance Business Support,
Direktorat KeuanganFo
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sjahril raChMad atas
Direktur Keuangan 
PT Pertamina Trans KontinentalFo
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dani adriananta
PJ Direktur Utama 
PT Pelita Air ServiceFo
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PJ Direktur Pemasaran
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PT nusantara regas Makin Mantapkan Diri 
Sebagai Perusahaan Regasifikasi LNG

Direktur Utama PT Nusantara Regas Tammy Meidharma menyerahkan potongan tumpeng pertama kepada Jobi Triananda, 
Director of Operational PGN yang mewakili pemegang saham sekaligus sebagai mantan komisaris Nusantara Regas.
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dirgo rahayu
GM Area Ulubelu,
Operasi,
PT Pertamina Geothermal EnergyFo
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Direktur utama Pertamina Lubricants  Management
Walkthrough ke Pug dan gn bandaran

jakarta – PT Nusantara Re
gas melangsungkan syukuran 
Ulang Tahunnya ke5 tahun di 
Wisma Nusantara Lantai 19 
ruang Bidadari, Selasa (14/4). 
Di usia lima tahun tersebut, 
Nusantara Regas telah me
nempatkan posisi dan jati 
dirinya sebagai perusahaan  
“Regasifikasi LNG” Pertama 
di Indonesia dan Kedua di 
Asia Pasifik.

“Harapan di 2015, ke 
depannya Nusantara Regas 
akan terus melakukan dan 
melanjutkan berbagai upaya 
dalam pe ningkatan kapabilitas 
pe ru  sahaan ,  t e rmasuk 
diversifikasi usaha yang telah 
dimulai pada tahun 2014,” 
ungkap Direktur Utama PT 
Nusantara Regas, Tammy 
Meidharma.

Tammy menje laskan, 
Nu santara Regas meman
tapkan diri untuk terus me
ningkatkan kompetensi dan 
kemampuan profesional, agar 
kapasitas produksi dan kinerja 
perusahaan dapat terus 

meningkat sesuai harapan 
pe mangku kepentingan.

“Karena itu, direksi meng
harapkan dukungan se
luruh pekerja untuk terus 
melakukan peningkatan 
kualitas kinerja dan penerapan 
tata kelola perusahaan yang 
baik melalui pembinaan dan 
pengembangan SDM secara 
kontinyu guna membawa 
peru sahaan  ke tingkatan yang 

lebih tinggi lagi,” ucap Tammy.
Nusantara Regas juga 

berhasil melalui tahun 2014 
dengan Pencapaian Ki nerja 
Perusahaan (KPI) sebesar 
113,88 persen,  ter diri dari 
Fi nancial 50,77 persen, Ope-
rating Excelent 51,11 persen, 
Business De ve lop ment 12,00 
persen dan pencapaian 
Boun dary Other Operation 
Matric sesuai target yang 

ditentukan pemegang saham. 
Pencapaian tersebut men jadi 
kado terindah bagi Nusantara 
Regas untuk bisa melangkah 
lebih maju lagi. 

Dalam acara tersebut, 
Nusantara Regas juga berbagi 
kebahagiaannya melalui ke
giatan donor darah dan ban
tuan perlengkapan se kolah 
untuk anakanak pe kerja 
outsourcing NR.•irli

gresik  Direktur Utama PT 
Pertamina Lubricants (PTPL) 
Gigih Wahyu Hari Irianto de
ngan didampingi oleh VP 
Production Mohamad Zuchri 
dan Manager Distribution 
Programming Nur Chalim 
W i b i s o n o  m e l a k u k a n  
Management Walkthrough 
(MWT) ke Production Unit 
Gresik (PUG) dan Gudang 
Nusantara (GN) Bandaran – 
Surabaya, pada (10/4).

Kunjungan ini merupakan 
kegiatan MWT yang perta
ma se jak  G ig ih  Wahyu 
mengem ban amanah sebagai 
Direktur Utama PT Pertamina 
Lubricants pada awal Februari 
2015. Tak hanya meninjau 
l okas i  p roduks i ,  G ig i h 
juga mengecek kesiapan 
peresmian dua plant baru 
di area PUG, yaitu Viscosity 
Modif ier  (VM) plant  dan 
CNG Power Plant, serta me
nyempatkan diri untuk ber
dialog dengan para pekerja 
baik di PUG maupun dengan 
mitra kerja PANTOS yang 

mengelola GN Bandaran.
Selama MWT, Gigih Wahyu 

menyampaikan bahwa jajaran 
BOD (Board Of Director) PTPL 
sangat mengapresiasi kerja 
keras seluruh tim ope rasional 
terutama terkait tero bosan 
baru yang dila kukan dalam 
rangka efisiensi dan efektifitas 
kegiatan operasi. “CNG te lah 
menjadi solusi untuk ope ra
sional peralatan sistem boiler, 
ke depannya bekerja sama 
de ngan PT Pertamina Gas 
diharapkan agar CNG dapat 
dikembangkan sebagai solusi 
power plant untuk kegiatan 
operasional seharihari di 
PUG, sehingga tidak lagi ber
gantung pada pasokan listrik 
dari PLN,” ujar Gigih Wahyu.

Terkait rencana peresmian 
VM Plant di PUG, Gigih me
negaskan kemampuan un tuk 
dapat memproduksi additive 
secara mandiri ada lah langkah 
besar dalam pe ngembangan 
bisnis PTPL. 

“Dengan adanya VM 
Plant, berarti PTPL telah siap 

menjadi salah satu produsen 
additive di dunia Lubricants. 
Ke depan telah direncanakan 
untuk memproduksi additive 
pelumas jenis lain, persiapan 
riset untuk pembuatan for
mula sendiri telah dilakukan. 
Untuk itu, PTPL akan mem
bangun research center 
yang di perkirakan dimulai 
2017sehingga dapat di
pastikan performance bisnis 
akan semakin baik,” tegasnya.

Pada kunjungan ke GN 
Bandaran, Gigih Wahyu 
meninjau penerapan dis tribusi 
door-to-door yang su dah 

diterapkan PTPL sejak 2013 
sebagai salah satu bentuk 
upaya efisiensi distribution 
cost dan untuk optimalisasi 
sistem logistik online terhadap 
alur pergerakan produk. 
Direncanakan, mulai 2016 
PTPL membangun modern 
warehouse full automatic/
robotic, dimulai dari Pro
duction Unit Jakarta (PUJ) 
menyusul di PUG dan Cilacap 
(Production Unit Cilacap) 
untuk melengkapi Lube Oil 
Blending Plant yang sudah 
lebih dulu dilengkap teknologi 
modern.•pertaMina lubriCants

VP Production Pertamina Lubricant Mohamad Zuchri menjelaskan tentang cara 
kerja Filling Machine untuk Finish Product kepada Direktur Utama Pertamina 
Lubricant Gigih Wahyu Hari Irianto.
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Menyiasati krisis PDSI Cari Terobosan
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Direktur Hulu, memberikan arahan pada acara Penandatanganan Nota 
Kesepahaman Saling Memasarkan serta Menyediakan Peralatan dan Jasa 
Pendukung Pengeboran Migas dan Panas Bumi antara PDSI dengan PT GE Oil 
& Gas Indonesia (27/3).

POSISI

tri sutanti M.
Portfolio Management, Investment/
Divestment & Business Intelligence 
Manager,
Asset Management,
Direktorat SDM & UmumFo
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adnan
Manager Portfolio & Business Dev,
Strategic Planning & Business Dev,
Perencanaan & Pengembangan,
PT Pertamina Geothermal EnergyFo
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adiatMa sardjito
Corporate Secretary
PT Pertamina GasFo
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o

a. sotya hutoMo
Asset Strategy, Planning & Develop
ment Manager,
Asset Management,
Direktorat SDM & UmumFo
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PeP Tarakan Field adakan Sosialisasi narkoba untuk Pekerja

tauffik effendi
Oil Movement Section Head 
RU VI BalonganFo
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aChMad Chusaini
Laboratory Section Head 
RU VI BalonganFo
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jakarta – Seluruh perusa
haan minyak dan gas di se
antero jagat saat ini sedang 
berjuang untuk bisa bertahan 
menghadapi kr is is yang 
disebabkan oleh jatuhnya 
harga minyak dunia. Berbagai 
strategi dijalankan untuk bisa 
selamat melewati turbulensi 
gelombang anjloknya pa
sar yang diprediksi akan 
berlangsung lama. Aneka 
langkah terobosan dan kiat 
improvisasi operasi ditempuh 
dengan segala daya, mulai 
dari efisiensi anggaran be
lanja, pemotongan program 
dan rencana kerja, penurunan 
jumlah produksi hingga per
ubahan fokus operasi dari 
mencari minyak pindah ke 
gas bumi. Hal serupa, juga 
dilakukan secara ketat dan 
terukur oleh PT. Pertamina 
(Persero) yang hingga kini, 
ma sih merupakan satu
satunya BUMN 100 % mi lik 
bangsa agar mampu me
lepaskan diri dari tekanan 
pasar yang sedang dilanda 
pan  ca roba ,  khususnya 
anakanak perusahaan yang 
bergerak di bidang hulu mi
gas (APH). Salah satu APH 
yang langsung terasa oleh 
runtuhnya harga minyak dari 
sekitar US$ 100, per barel 
ke level antara US$ 50an per 
barel sejak medio 2014 yang 
lalu adalah PT. Pertamina 
Drilling Service Indonesia 
(PDSI).  “Seperti diketahui 
yang paling merasakan dam
pak dari krisis harga minyak 
saat ini adalah perusahaan 
rig services seperti PDSI,” 
ucap Direktur Hulu Pertamina, 
Syamsu Alam, pada (27/3).

Pasalnya, seiring dengan 
krisis harga minyak dunia itu 
maka mulai Juli 2014 tidak 
sedikit proyek pengeboran 
di tinjau ulang bahkan diba
ta lkan.  Contohnya,  PT. 
Per tamina EP selaku klien 

utama PDSI, bi la situasi 
tidak berubah pada tahun 
ini hanya akan melakukan 
ke giatan pengeboran sampai 
akhir kwartal I/2015 saja dan 
itupun sebatas rencana kerja 
yang sudah commited, serta 
memberikan return cepat. 

Dihadapkan pada situasi 
seperti ini PDSI tentu tidak 
hanya menerima dengan 
pasrah. Sebagai salah satu 
penyedia jasa pengeboran 
berikut layanan pendukung 
terkait, PDSI terus berupaya 
menyiasati keadaan agar 
mampu bertahan melewati 
gelombang krisis sekaligus 
berusaha untuk tetap tumbuh. 
Salah satu terobosan strategis 
yang dipilih adalah dengan 
m e n g g a n d e n g  p a r t n e r 
yang mampu bers inergi 
untuk meningkatkan nilai 
jual produkproduk PDSI. 
Dalam perspektif itu, maka 
pada Jumat, 27 Maret 2015, 
lalu PDSI melakukan pe
nandatanganan Nota Ke
se  pahaman  Ke r j asama 
Sa ling Memasarkan serta 
Menyediakan Peralatan dan 
Jasa Pendukung Pengeboran 
Migas dan Panas Bumi 
dengan PT GE Oil & Gas 
Indonesia, yang disaksikan 
oleh Direktur Hulu Syamsu 
Alam.

Lebih lanjut, Alam (de
mikian Direktur Hulu akrab 
dipanggil) menyampaikan, 
dalam kondisi sulit seperti 
ini membangun sinergi dan 
kerja sama eksternal untuk 
memperluas pasar adalah 
langkah yang tepat. “Salah 
satu kunci agar PDSI bisa 
survive dalam situasi saat 
ini adalah inovasi, terutama 
inovasi teknologi yang bisa 
meningkatkan n i la i  jua l 
produkproduk PDSI,” tegas 
Alam menunjukkan kiat bisnis 
di tengah turbulensi pasar. 

Sementara itu, terkait 

ker ja  sama dengan GE 
terse but, Direktur Marketing 
and Development PDSI, 
Lelin Eprianto menyatakan 
setidaknya ada lima keun
tungan yang didapatkan PDSI 
jika dilihat dari kacamata 
market ing pertama, GE 
merupakan Perusahaan yang 
kualifikasinya sudah diakui 
dunia baik dari sisi teknologi 
maupun infrastructure pasar, 
hal ini bisa mengangkat 
nama PDSI. Kedua, adanya 
pemotongan cost sekitar 
30 persen untuk pembelian 
alat karena GE merupakan 
pabrikan langsung. “Pemo
tongan cost terjadi karena 
kita melangkahi beberapa 
tingkat jaringan distribusi. 
Contohnya dari pabrikan, 
akan di distribusikan ke agen 
asia pasifik di Singapore, 
kemudian agen di Jakarta, 
selanjutnya ke vendor, baru 
sampai ke kita. Kalau dari 
semunya itu mengambil komisi 
10 persen, maka dengan 
menggandeng pabrikan lang
sung kita bisa menghemat 
sekitar 30 persen,” kata Lelin 
menjelaskan.

Ketiga, sharing teknologi, 
artinya PDSI bisa memasang 
peralatan atau teknologi GE 
di asetaset milik PDSI yang 

tentunya akan menambah 
knowledge management 
PDSI. Keempat, dari sisi pasar 
GE bukanlah kompetitor 
PDSI, mereka hanya menjual 
produk saja. Selain itu akan 
ada tambahan benefit un
tuk PDSI jika berhasil me
masarkan produk GE. Yang 
kelima, pekerja PDSI akan 
mendapatkan training dari 
GE sehingga experience 
performance pekerja PDSI 
akan naik.

Manfaat dari terjalinnya 
ker ja  sama dengan GE 
juga akan dirasakan oleh 
APH yang menjadi  klien 
PDSI .  D i rektur  Operas i 
PDSI, Gandot Werdiantoro 
menjelaskan kerja sama ini 
akan mengurangi down time, 
karena penyediaan material 
untuk operasi pengeboran dan 
perawatannya akan dilakukan 
oleh GE, yang secara otomatis 
me ningkatkan keandalan 
rig PDSI di lapangan. “APH 
sebagai pengguna jasa PDSI 
pasti akan lebih confidence 
karena kehandalan alat yang 
terjamin. Di samping itu, 
PDSI juga akan menjadi lebih 
kompetitif untuk mewujudkan 
PDSI sebagai Integrated Dri-
lling Solution,” tutup Gan
dot.•dit. hulu

tarakan  Pertamina EP Asset 5 Tarakan Field bekerja 
sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tarakan 
melakukan diskusi interaktif tentang pemberdayaan masyarakat 
di lingkungan kerja swasta, di mess Melati PT. Pertamina EP 
Asset 5 Tarakan Field.

Acara tersebut dihadiri oleh Field Manager PT Pertamina EP 
Asset 5 Field Tarakan Tri Sasongko, Kepala BNN Kota Tarakan 
Hj. Agus Surya Dewi M.Pd, Kasat Narkoba Polres Tarakan AKP 
Roberto Asfrianza, dan pekerja PEP Tarakan Field.

Field Manager PT. Pertamina EP Asset 5 Tarakan Field Tri 
Sasongko merespon positif diskusi interaktif ini dan berharap 
kegiatan tersebut  dapat diadakan kembali dengan diikuti oleh 
lebih banyak pekerja. “Sehingga,  seluruh pekerja memahami 
tentang bahaya Narkoba,” ujarnya.

Bertindak sebagai narasumber AKP Roberto Asfrianza, 
yang memaparkan tentang bahaya Narkoba di lingkungan 
kerja. “Seperti diketahui sebagian besar alasan si pengguna 
menggunakan narkotika di lingkungan kerja dengan tujuan 

supaya tidak mudah lelah sewaktu bekerja. Padahal efek yang 
ditimbulkan dari mengonsumsi narkortika itu hanya sesaat 
dan memberikan dampak buruk yang berkepanjangan bagi 
pengguna,” tegas Roberto.

Sementara , Kepala BNN Kota Tarakan menjelaskan, saat 
ini BNN Kota Tarakan sudah diberikan kewenangan dari pusat 
untuk langsung menangkap bandar atau pengedar narkotika. 
Kewenangan tersebut menjadi pemacu BNN le bih giat mela
kukan pe nangkapan.•pep tarakan field
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Semangat kemandirian energi 
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yogyakarta – Pertamina 
kembali menggelar ajang 
Pertamina Goes to Campus 
d i  U n i v e r s i t a s  G a d j a h 
Mada (UGM) Yogyakarta, 
sebagai kegiatan rutin yang 
bertujuan  mengedukasi ser
ta memberikan wawasan 
yang komprehensif tentang 
pengelolaan energi di Indo
nesia kepada kalangan ma
hasiswa, pada (16/4).

Bertempat di Graha Sabha 
Pramana UGM, Pertamina 
Goes to Campus (PGTC)  di
hadiri Direktur Utama Perta
mina Dwi Soetjipto, serta 
para tokoh inspirasi Indonesia, 
antara lain Gubernur DIY 
Sultan Hamengkubuwono X, 
Rektor UGM Prof. Ir. Dwikorita 
Karnawati, tokoh pers nasional 
H.M. Idham Samawi.

Dengan tema “Ke man
dirian Energi untuk Negeri”, 
Direktur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto sebagai pem bicara 

y o g ya k a rta  –  R i u h 
suporter membahana di GOR 
Among Rogo Yogyakarta 
saat berlangsung perhelatan 
Grand Final Pertamina Proliga 
2015, 19 April 2015. Sengatan 
Jakarta Electric PLN terbukti 
digdaya dengan mengalahkan 
lawanlawannya baik di ka
tegori Putra maupun putri, 
se dangkan Jakarta Pertamina 
Energi harus puas di posisi 
ketiga dalam event ini.

Pertandingan Grand Final 
berlangsung menarik dari awal. 
Tim Putri Jakarta Pertamina 
Energi tampil sempurna de
ngan melibas Jakarta BNI 46 
dengan skor 30 untuk mem
perebutkan juara ke 3. Hal ini 
pun diikuti para pemain Putra 
dengan mengalahkan lawan 
yang sama dengan skor serupa 
juga untuk mentasbihkan diri 
sebagai juara 3.

Di partai puncak tim Ja
karta Electric PLN sukses me
nga winkan gelar juara dengan 

yogyakarta –  Tim Marketing Branch DIY & 
Surakarta ikut memeriahkan gelaran Grand Final 
Pertamina Proliga 2015 dengan melakukan 
penjualan produk unggulan Pertamina baik dari 
BBM retail (Pertamax dan Pertamax Racing), LPG 
(Bright Gas), hingga Pelumas Pertamina di selasar 
GOR Amongrogo Yogyakarta, (19/4).

Menurut Marketing branch manager DIY 
& Surakarta Freddy Anwar, timnya sengaja 
memanfaatkan momen partai Grand Final  Proliga 
2015 ini untuk melakukan promosi dan menjual 
produkproduk unggulan kepada penonton yang 
hadir pada partai final tersebut. “Ada tiga booth 
yang kami dirikan,  yaitu booth BBM retail dengan 
melakukan penjualan voucher BBK (Pertamax, 
Pertamax Plus, dan Pertamina Dex) dan Pertamax 
Racing kemasan, booth LPG untuk melakukan 
promosi kegiatan Banjir hadiah LPG Bright gas 
dan 12 kg, serta booth Pertamina Lubricants yang 
menjual produk unggulan Fastron dan Enduro,” 
papar Freddy.

Respon masyarakat akan adanya booth Perta
mina dalam grand final Pertamina Proliga 2015 ini 
pun terbilang positif.  “Penjualan di booth Pelumas 
me nembus angka Rp10 juta sedangkan untuk 
voucher BBK sekitar Rp 4,5 juta,” ujarnya.

Selain itu, Pertamina Retail pun  mendirikan 
booth bright store yang menjual minuman ringan  dan 
makanan untuk bekal penonton dalam menyaksikan 
partai final Pertamina proliga 2015.•Mor iV

kunci dalam PGTC,  me
nyampaikan peran Pertamina 
dalam mewujudkan keman
dirian energi di Indonesia. 
Pertamina sebagai BUMN 
yang me nyediakan energi 
untuk kebutuhan masyarakat, 
melalui rangkaian proses 
dari eksplorasi, pengolahan, 
hingga distribusi. Pertamina 
juga terus mendukung kon
versi gas, baik untuk pem
bangkit listrik, rumah tangga 
serta transpotasi. Dwi juga 
menyampaikan paparan 
tentang paradoks pengelolaan 
energi di Indonesia, yakni kaya 
minyak tetapi impor, impor 
minyak tinggi namun boros 
energi, serta kaya sumber 
daya energi terbarukan na
mun tidak dikelola secara 
maksimal. Dengan kondisi 
tersebut tantangannya ada
lah mengurangi ketergan
tungan energi fosil dan me
ngembangkan energi baru 
dan terbarukan.

Talkshow yang dipandu 
budayawan Butet Kartaredjasa 
menghadirkan se jumlah 
pembicara, yakni pakar eko
nomi UGM Dr Revrisond 
Baswir, Direktur Eksekutif 

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menjadi pembicara kunci dalam PGTC 
di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Indonesia Resources Studies 
(IRESS) Dr. Marwan Batubara, 
dan Vice President Corporate 
Communication Pertamina 
Wianda Pusponegoro.

Wianda mengatakan,  
kegiatan PGTC merupakan 
salah satu bentuk nyata 
ke pedulian Pertamina ba
gi dunia pendidikan, di
ma na ajang ini diharapkan 
dapat menjadi wadah ber
tukar pikiran dan wawasan 
tentang energi antara pakar 
dengan mahasiswa, sekaligus 
meningkatkan pemahaman 
dan pengetahuan mahasiswa 
tentang Pertamina serta seluk 
beluk energi pada umumnya. 

“Untuk mencapai ke man  

dirian energi negeri, Per
ta mina tidak bisa berjalan 
sendiri. Perlu dukungan dari 
berbagai pihak, baik itu kaum 
muda intelektual, dosen, 
akademisi, serta pakar melalui 
sumbangan ide, pikiran dan 
kreasi agar kemandir ian 
energi yang dibangun bi
sa dirasakan generasi men
datang,”jelasnya.

Wianda menambahkan, 
melalui acara ini, generasi 
mu da sudah menyadari pen
tingnya kemandirian energi 
sehingga termotivasi untuk 
terlibat secara aktif mengawal 
pengelolaan sumber energi 
tanah air di tangan bangsa 
sendiri.•rilis

Serunya grand Final Pertamina Proliga 
2015 di yogyakarta

mengalahkan Tim Putri Posivo 
PGN  dan Tim Putera Surabaya 
Samator. 

Direktur Pemasaran Per
tamina Ahmad Bambang 
ha dir pada Grand Final Per
tamina Proliga 2015 untuk 
menyerahkan hadiah kepada 
pemenang utama Pertamina 
Proliga 2015.

“Sebuah kebanggaan bagi 
Pertamina dapat berperan 
dalam pembinaan olahraga di 
negeri ini khususnya bola voli. 
Ajang ini tidak hanya men

cetak timtim terbaik, tetapi 
juga bintangbintang lapangan 
yang dipilih untuk menjadi 
tim nasional voli sebagai per
wakilan Indonesia dalam per
helatan Sea Games Juni men
datang di Singapura,” ujarnya. 

Selain penganugerahan 
pe menang, juga dilakukan 
penyerahan gelar individu.
Pemain Jakarta Pertamina 
Energi Amalia Fajrina dino
batkan sebagai Most Valuable 
Player dalam ajang Pertamina 
Proliga 2015.•Mor iV/Wnr
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SOROT

Direktur hulu : Tidak ada Lay Off, 
Pekerja harus Survive

Perlu Perbaikan untuk kompetisi 
Proliga Tahun Depan
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jakarta  Suasana men
dung di luar gedung, tan pa 
terasa  merembes ma suk ke 
dalam. Demikian sua sana 
yang terasa saat pelepasan 
Tim Putra dan Putri Jakarta 
Pertamina Energi (JPE) di 
Kantor Pusat Pertamina, 
pada Senin (20/4). Pelepasan 
dilakukan oleh Direktur Pe 
masaran  Pertamina Ah mad 
Bambang sekal igus Pe
nanggung Jawab Tim JPE, 
Chef de Mission Toharso dan 
Sutrisno,  manajer, dan pelatih 
tim JPE. 

Dalam kesempatan ter
sebut Ahmad Bambang 
meminta agar prestasi tim JPE 
lebih maksimal di tahun yang 
akan datang. Apalagi  untuk 
tahun depan, nama kompetisi 
ini masih memakai nama 
Pertamina, yaitu Pertamina 
Proliga.  

jakarta  “Kita tidak harus menjadi 
pesimis, karena kita juga tidak akan me
lakukan lay off karyawan. Ini kesempatan 
bagi kita untuk melakukan perbaikan
perbaikan pola pikir dan pola kerja. Se
hingga semuanya bekerja untuk peru
sahaan. Jangan berpikir untuk kepen tingan 
yang pribadi atau kelompok.”

Demikian ditegaskan  Direktur Hulu 
Pertamina  Syamsu Alam dalam Town 
Hall Meeting Direktorat Hulu dengan 
tema Kinerja Direktorat Hulu dan Crisis 
Management, di PHE Tower, Jakarta, 
pada (8/4). 

Syamsu Alam lebih banyak mene
kankan  perubahan sikap mental  yang 
seharusnya dimiliki pekerja, terutama dalam 
menghadapi krisis akibat turunnya harga 
minyak mentah dunia. 

Menurutnya, dalam bisnis, ada hal
hal yang bisa kita kontrol dan ada halhal 
yang tidak  bisa kita kontrol. Harga minyak  
termasuk hal yang di luar kontrol kita. 
Karena itu ia lebih menekankan sikap 
mental positif untuk survive dan optimis 

Sebelumnya, Chef de 
Mission Sutrisno juga  me
nya takan permohonan maaf 
ka rena  Tim PutraPutri JPE  
tidak berhasil mencapai target 
yang sudah dicanangkan.  
Menurutnya, ada beberapa 
ken dala yang terjadi se
pan jang kompetisi. Salah 
satunya berbagai cedera yang 
melanda para pemain, baik 
putra maupun putri.  Sutrisno 
pun  mengakui  tim ini belum 
sesolid tim tahun lalu. 

Hal senada pun diakui 

oleh Ayip Rizal, kapten tim 
putra yang mewakili para 
pemain memberikan kesan 
dan pesan. Ia pun menyatakan  
permohonan maaf tidak dapat 
memenuhi  target, padahal 
semua kebutuhan tim sudah 
dipenuhi manajemen.  

Ketiganya pun sepakat 
bahwa untuk pers iapan 
tahun depan perlu rekrutmen 
yang lebih baik. Dan yang 
penting adanya kaderisasi 
pemain mu da untuk jangka 
panjang.•urip

 

bahwa situasi krisis ini pasti akan berakhir. 
Hadir dalam town hall meeting tersebut 

SVP UBD Denie A. Tampubolon, SVP Eks
plorasi Doddy Priambodo dan SVP Upstream 
Strategic Planning & Operation Evaluation 
Meidawati. Selain itu hadir pula lengkap para 
jajaran manajemen Direktorat Hulu dan direksi/
pimpinan  dari AP Hulu. 

Dalam pengantar singkatnya, mode rator 
acara GM  JOB Jambi Merang Bam bang 
Manumayoso menjelaskan bahwa tujuan acara 
ini adalah untuk bisa bergandengan bersama 
untuk mencapai keberhasilan bersama, apalagi 
dalam situasi krisis akibat jatuhnya harga 
minyak mentah dunia. 

Pada acara yang direlay ke anakanak 
perusahaan Hulu itu,  Syamsu Alam juga 
memberikan ucapan selamat kepada jajaran 
PHE, khususnya PHE ONWJ, karena Wakil 
Presiden Jusuf Kalla memutuskan untuk 
mem batalkan pembangunan pelabuhan Cila
maya yang dapat mengganggu   aktivitas 
bisnis PHE ONWJ di pesisir utara Jawa Barat. 
Wapres memindahkan rencana pem bangunan 
pelabuhan baru ke arah timur.•urip
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rio haryanto juara Sprint race gP2 Series di bahrain

Inovasi Desain Fishing Tool raup 
Efisiensi Lebih 50 Ribu Dolar AS
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proses pembuatan Fishing Tool Mouse Trap MDC01 dan Wire Spear MDC
02 di Field Ramba.

sakhir, bahrain – Rio 
Haryanto kembal i  me
lanjutkan perjuangannya 
mem bawa nama Indonesia 
ke ajang Formula 1 (F1). 
Ber tanding di kejuaraan 
GP2 Series yang berada 
se tingkat di bawah F1, Rio 
berhasil menjadi juara sprint 
race Bahrain bersama tim 
Campos Racing dengan 
du kungan Pertamina, pada 
(19/4).

Berkat kombinasi ke
mampuan mengemudi, 
ma nuver yang berani, dan 
strategi yang cerdik, sprint 
race yang berlangsung 23 
putaran (124.476 km), Rio 
berhasil melampaui pe
balap lainnya dalam wak
tu 41:35.490s. Sehari se
belumnya, Rio berhasil finish 
runner-up pada feature 
race di Sirkuit Internasional 

Bahrain. 
Dengan star t  pada 

urutan 7, Rio melakoni 
star t  yang spektakuler 
dengan menyalip empat 
mobil sekaligus dari sisi luar 
menuju tikungan pertama. 
Kemudian, Rio kembali 
memanfaatkan teknik yang 
sama untuk menyalip Mitch 
Evans. Evans menyerang 
balik di lap berikutnya namun 
R io  mampu menahan 
serangan sang juara GP3 
Series 2012 tersebut.

Balapan yang diadakan 
di tengah padang pasir 
ini berlangsung sangat 
ketat dan menegangkan. 
Perebutan posisi dapat 
terjadi di setiap titik sirkuit 
yang relatif lebar.

R io  la lu  mendekat i 
Julian Leal hingga berjarak 
kurang dari satu detik un

tuk menggunakan Drag 
Re duction System yang 
mem bantu overtaking. Rio 
pun kembali menunjukkan 
kemampuan bertarungnya. 
Lap time yang dicetak Rio 
sangat konsisten dan ia 
mempertahankan jarak 
sekitar 3 detik. Ia pun 
mampu menjaga tingkat 
keausan ban dengan baik di 
bawah terik matahari.

Akhirnya,  Rio berhasil 
men cetak kemenangan 
per dananya di GP2 dan 
sukses mencetak sejarah 
membanggakan bagi bang
sa Indonesia di kancah 
i n t e r n a s i o n a l .  “ S a y a 
menjalani start yang sangat 
baik dari posisi tujuh tanpa 
wheelspin dan berhasi l 
menyalip empat mobil. Mobil 
terasa sangat kompetitif dan 
memiliki setelan yang bagus 

dengan satu set ban prime 
baru. Saya pun sangat 
percaya diri untuk menyalip 
dengan teknik late-braking 
dan langsung memimpin 
di laplap awal,” paparnya 
penuh semangat.

Prestasi yang diraih Rio 
pada awal musim ini di
apresiasi Pertamina yang 
se lalu mendukung penuh 
kiprahnya di kancah balap 
internasional. “Ini menjadi 
bukti bahwa kemampuan 
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pebalap muda Indonesia 
mam pu bersaing dengan 
pe balap dunia,” ujar Vice 
P re  s i d e n t  C o r p o r a t e 
Commu  nication Pertamina 
Wianda Pus po negoro.•rilis

jakarta –  “Tidak ada lagi kata production at any cost, semua 
kegiatan produksi migas Pertamina Hulu harus mengedepankan 
cost effectiveness, dengan target minimal 25 persen diatas hasil 
produksi tahun lalu,” kata Direktur Hulu Pertamina, Syamsu 
Alam pada acara Town Hall Meeting Direktorat Hulu (Dit. Hulu), 
8 April 2015 di Jakarta. Oleh karenanya, perubahan sikap, 
budaya kerja, dan pola pikir yang senyawa dengan semangat 
cost effectiveness tersebut menjadi taruhan jika ingin selamat 
dalam badai krisis yang saat ini sedang menerjang industri 
migas dunia. Lebih jauh Alam (demikian Direktur Hulu akrab 
disapa) menjelaskan bahwa saat ini kegiatan produksi akan 
lebih difokuskan di lapanganlapangan yang biaya produksinya 
dibawah 30 dolar per barel dan berpeluang meningkatkan 
revenue Perusahaan. 

Mengingat banyak aset Pertamina, khususnya yang 
dikelola oleh  Pertamina EP (PEP) berupa ladangladang tua 
termasuk fasilitas produksinya maka, langkah kreatif dan 
inovatif menjadi kunci dalam peningkatan nilainilai efisiensi 
serta cost effectiveness di setiap unit kegiatan. Dari sisi itulah, 
seluruh jajaran manajemen anak perusahaan bidang hulu (APH) 
dituntut kearifan yang berbasis keandalan pengalaman serta 
kepekaan terhadap krisis, agar sekuat tenaga berupaya untuk 
mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan 
anggaran. 

Sadar akan budaya kerja baru yang tabu pada halhal berbau 
pemborosan meski sebatas pengadaan camilan dalam rapat, 
management Pertamina EP Asset I Field Ramba, jauhjauh hari 
telah mendorong seluruh jajaran laskar migasnya untuk terus 

menciptakan tero bosanterobosan baru 
terutama inovasi yang bisa meningkatkan 
produksi dengan biaya murah. Cost 
effectiveness bukan hambatan, tetapi ini 
menjadi tantangan bagi setiap pekerja 
di Field Ramba. Asa yang dilemparkan 
oleh Manajemen Field Ramba, tidak 
terbang hilang mengangkasa. Hal ini 

dapat ditelusuri dari hasil yang dipetik oleh pekerja Field Ramba 
melalui Gugus Kendali Mutu (GKM) Madeceng, yaitu Meningkatkan 
Efektifitas Fishing Job Pada Program Reopening MJ67 dengan 
Membuat Fishing Tool Mouse Trap MDC01 dan Wire Spear 
MDC02. Field Ramba masih memiliki potensi untuk meningkatkan 
produksi melalui reopening sumursumur suspended di struktur 
Mangunjaya. Namun, kendala di lapangan  begitu mengkhawatirkan 
karena banyak sumursumur tua di area tersebut dieksploitasi 
secara ilegal oleh penambang liar. Salah satu sumur di Struktur 
Mangunjaya yang berhasil diambil alih dan memiliki potensi produksi 
cukup besar adalah sumur MJ67, yakni sekitar 150  barel oil per 
hari (BOPD).

Fishing job dalam operasi drilling, workover dan PES meru pakan 
hal yang biasa, yang menjadi luar biasa adalah adanya tantangan 
baru yang muncul ketika akan melakukan reopening sumur, di 
dalam sumur terdapat material atau peralatan bekas yang dipakai 
penambang liar sebelumnya (unconventional fish) berupa kayu, sling, 
manila rope, dan canting yang sengaja dimasukan kedalam sumur. 
“Kami harus menggunakan alat pancing khusus agar pekerjaan 
fishing dapat dilakukan dengan efektif dan efisien,” jelas Kemas 
Ghazali, ketua GKM Madeceng. Selanjutnya Kemas memaparkan 
setalah dilakukan perbandingan dari segi efektivitas, efisiensi, dan 
keekonomian diputuskan untuk memfabrikasi fishing tool customize 
secara swakelola dengan mengoptimalkan material used dan welder 
yang kompeten. GKM Madeceng berhasil mendesain alat pancing 
sesuai dengan kondisi dan mekanikal status dari sumur MJ67 
yang diberi nama Mouse Trap MDC01 dan Wire Spear MDC02.

Hasilnya, pekerjaan fishing job yang biasanya memerlukan 
waktu hingga dua minggu bisa selesai hanya dalam waktu dua 
hari, artinya adanya efisiensi waktu dan biaya penyewaan rig yang 
seharusnya sekitar US$ 58,450 menjadi hanya US$ 8,350. Selain 
itu biaya fabrikasi unconventional fishing tool menjadi jauh lebih 
murah yaitu sebesar US$ 799 dibandingkan pembelian fishing 
tool conventional (Overshot) yaitu US$ 9.496. Efisiensi hasil inovasi 
dalam fishing job di sumur MJ67 ditularkan pada lokasiloaksi 
lain diantaranya sumur MJ54, MJ118, MJ109, MJ115, dan 

NK48. “Saat ini (20/4/15) produksi Field Ramba mencapai 
5.470 BOPD dari sasaran produksi sebesar 6.628 BOPD. 
Kami akan terus berupaya untuk terus berinovasi, tahun 2015 
ini kami akan kembali melakukan inovasi dengan 2 judul CIP 
yang masih dirahasiakan, tentunya value creation dari inovasi 
tersebut cukup mendukung cost effectiveness dalam operasi 
kami dan hal ini sangat didukung oleh manajemen kami di 
Ramba, swakelola? siapa takut? Kami yakin insaninsan mutu 
di Pertamina sanggup,” kata Kemas menambahkan.

Jika dilihat ke belakang, sebenarnya jajaran management 
Dit. Hulu beserta anak perusahaan lingkup bisnis hulu (APH) 
telah mengampanyekan production with cost effectiveness 
melalui berbagai program seperti Upstream Innovation and 
Improvement Award (UIIA) yang diselenggarakan setahun 
sekali dan Forum Sharing Technology Hulu (FSTH) yang 
diadakan setiap 2 tahun.  Acaraacara tersebut bertujuan untuk 
merangsang kreatifitas para pekerja, khususnya yang bertugas 
dilapangan untuk menciptakan berbagai inovasi dan terobosan 
dalam operasi untuk meningkatkan kemandirian, kapabilitas, 
dan efisiensi. Hal ini merupakan jurusjurus ampuh untuk 
melepaskan diri dari tekanan badai krisis, sehingga manakala 
pancaroba ini telah berlalu Pertamina  telah siap untuk tancap 
gas mewujudkan visi sebagai World Class Energy Champion 
pada 2025.•dit. hulu


