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One Clear Voice

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

cilacap – RFCC Cilacap yang 
saat ini memasuki masa uji coba 
operasi, telah menghasilkan 
produk perdananya pada awal 
Oktober 2015. Salah satu 
produk yang dihasilkan yakni 
Premium, dengan produksi 
30.000 barel per hari. Tambahan 

RFCC dan TPPI Beroperasi, 
Pertamina Kurangi Impor Premium
pt pertamina (persero) 
secara bertahap akan 
mulai menurunkan impor 
premium pada november 
2015 menyusul akan segera 
beroperasinya unit Residual 
Fluid Catalytic Cracking 
(rfcc) cilacap dan kilang 
Trans Pacific Petroleum 
indonesia (tppi) di tuban.  
dari kedua unit tersebut 
pertamina berpotensi 
mendapatkan tambahan 
produksi premium hingga 
91.000 barel per hari.

produksi tersebut menjadi 
bagian dari upaya perusahaan 
dalam mengurangi impor Pre
mium yang nantinya juga akan 
mendapatkan kontribusi dari 
Kilang TPPI Tuban sebesar 
61.000 barel per hari. 

Vice President Corporate 
Communication Pertamina 
Wianda Pusponegoro menga
takan konsumsi Premium na
sional berada di kisaran 29,5 
juta KL di mana sekitar 17,1 juta 
KL per tahun atau 9 juta barel 
per bulan diperoleh dari impor. 
Karena itu, Pertamina terus 
melakukan langkahlangkah 
terobosan guna mengurangi 
impor Premium, di antaranya 
yang dapat terealisasi yanki 
RFCC Cilacap dan dalam waktu 
dekat Kilang TPPI Tuban.

Wianda mengungkapkan 
RFCC Cilacap sudah memasuki 
tahapan akhir commissioning. 

RFCC Cilacap, katanya, siap 
beroperasi komersial paling 
lam bat pada pekan kedua Ok
tober 2015. 

“Berdasarkan pengecekan 
terakhir, RFCC Cilacap su dah 
siap 100% beroperasi ko
mersial dan diharapkan pada 
pekan kedua Oktober proyek 
tersebut akan diresmikan 
peng operasiannya. Dengan 
beroperasinya RFCC Cilacap 
tersebut impor Premium akan 
berkurang sekitar 30.000 barel 
per hari atau 10,95 juta barel per 
tahun yang setara dengan 10% 
impor,” tuturnya.

Untuk Kilang TPPI Tuban, 
lanjut Wianda, Pertamina sesuai 
dengan arahan pemerintah 
akan memulai start up Kilang 
TPPI pada akhir September 
ini. Selanjutnya, perusahaan 
me nargetkan pengoperasian 
secara komersial dapat dila

kukan dalam rentang waktu 
segera setelah RFCC Cilacap 
beroperasi dengan kapasitas 
produksi Premium pada tahap 
awal sekitar 20.000 barel per 
hari.  Kilang TPPI Tuban dalam 
kapasitas optimalnya dapat 
menghasilkan Premium sekitar 
61.000 barel per hari atau se
kitar 22,27 juta barel per tahun. 
Jumlah tersebut setara dengan 
sekitar 20% impor Premium 
selama ini.

“Dengan beroperasinya 
dua unit tersebut, total potensi 
pengurangan impor Premium 
Pertamina mencapai 91.000 
barel per hari atau sekitar 33,21 
juta barel per tahun. Dengan 
asumsi harga indeks pasar 
gasoline sekitar US$60 per 
barel, artinya nilai pengurangan 
impornya mencapai US$1,99 
miliar dalam setahun,” ungkap 
Wianda.•ra/dsu

Direktur Pengolahan Pertamina  menunjukkan tetes perdana ujicoba operasi RFCC kepada Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan 
Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah didampingi oleh General Manager RU IV Cilacap Nyoman Sukadana  dan SVP Business 
Development Iriawan Yulianto di kawasan Project RFCC, Refinery Unit IV, Cilacap, Jawa Tengah,  Jumat (2/10). RFCC Cilacap yang tengah menjalani 
masa uji coba operasi menghasilkan produk perdananya pada awal Oktober 2015.

Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu raksasa 
ekonomi dunia. Keyakinan itu tertuang dalam berbagai 
publikasi institusi keuangan global seperti IMF, World 
Bank, Economist Intelligence Unit (EIU), kajian Goldman 
Sachs, hingga tercapainya peringkat investasi (investment 
grade) dari Lembaga Pemeringkat Kredit. Bermacam istilah 
tercipta untuk menyebut ekonomi Indonesia, mulai dari 
civets, mint, ‘next eleven’, g-20, hingga ‘tiger cub 
economies’ yang mengibaratkan prospek ekonomi Tanah 
Air layaknya anak macan yang akan tumbuh besar. Alhasil, 
Indonesia menjadi primadona bagi investor asing.   

Namun cerita berubah. 
Pelaku pasar ekonomi dunia dihadapkan pada kondisi 

yang tidak jelas karena ketidakpastian kebijakan ekonomi 
negaranegara besar. Misalnya, Bank Sentral Amerika 
Serikat yang tak kunjung memutuskan kapan akan me
naikkan suku bunga. Atau Tiongkok yang secara tak terduga 
mendevaluasi mata uangnya sendiri. Ditambah lagi, tarik 
ulur kepentingan negara penghasil minyak yang seakan tak 
berujung sehingga menekan harga minyak dunia.  

Mixed signals ini menimbulkan volatilitas bagi iklim 
investasi global, sehingga perlahan arus modal asing yang 
selama ini kita nikmati bergerak keluar dari Indonesia. 
Tak ayal, nilai tukar Rupiah ikut meradang. Untuk periode 
JanuariSeptember 2015, Rupiah telah merosot sekitar 
17% dari level Rp12.545 per Dollar AS. Bahkan, pernah 
menyentuh level Rp14.828 paska pengumuman pelemahan 
data laba industri Tiongkok yang mencerminkan potensi 
penurunan kinerja eksporimpor. Tak hanya di Indonesia, 
depresiasi juga terjadi pada mata uang negaranegara 
ekonomi berkembang, yang memang pertumbuhannya 
ditopang oleh suntikan dana asing. Seperti tercermin pada 
gambar. 

 Diakui, tahun 2015 penuh tantangan. Situasi ekonomi 
yang sudah keruh diperparah dengan tidak adanya one 
clear voice dari Pemegang Kunci Kebijakan. Padahal, prinsip 
itu sangat penting bagi semua sektor untuk menghadapi 
kondisi global. One clear voice yang berkiblat pada satu 
arah yang sama dan saling terintegrasi juga sangat penting 
bagi korporasi, termasuk Pertamina.•



VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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MeMaKnaI KeMBalI 
BelajaR SaMBIl BeKeRja, 
BeKeRja SaMBIl BelajaR
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pengantar redaksi
Pertamina Corporate University (PCU) berdiri pada Desember 

2012, sebagai pilot project dibawah Pertamina Learning Center (PLC). 
Namun pada 2014, PCU melebur menjadi satu dengan PLC, dan 
secara bertahap menjadi PCU yang kita kenal  sekarang. Energia Weekly 
mencoba menggali pemikiran di belakang peleburan tersebut, dengan  
wawancara VP PCU Ihsanuddin Usman. Berikut petikannya. *** 

ketika dibentuk tahun 2012, pertamina corporate university 
(pcu) ada ‘dibawah’ pertamina learning center (plc). sekarang 
plc ditiadakan, tinggallah pcu. apa latar belakang perubahan 
kelembagaaan ini?  Jadi memang PCU as pilot project, dimulai pada 
7 Desember 2012 yang berkenaan dengan hari ulang tahun Pertamina. 
Waktu itu posisinya PCU sebagai project. Artinya, kita tidak melihat hal itu 
sebagai suatu struktur yang sudah berjalan sebagai organisasi. Kemudian 
pada Maret 2014, PCU dilebur menjadi organisasi menggantikan 
organisasi PLC. 

Jelasnya tahun 2012, organisasinya adalah  PLC, dan PCU sebagai 
pilot projectnya PLC. Maret 2014, PCU tidak lagi menjadi pilot project, 
tetapi menjelma sebagai sebuah struktur yang permanen. Artinya, VP 
PLC berubah menjadi VP PCU. 

apa pemikirannya? Pendekatan Corporate University sebenarnya 
bukanlah sesuatu yang baru. Corporate University mulai booming  di 
Amerika tahun 1990an. Perusahaan seperti GE, dan Motorola, itu 
adalah perusahaanperusahaan yang jadi pionir terbentuknya Corporate 
University. yang lain misalnya Hamburger University milknya McDonald, 
Heineken University di Belanda, dan banyak lagi yang lain.  Di tahun 
2000an, ini muncul sebagai inisiatif di banyak perusahaan besar untuk 
menyiapkan kaderkadernya.   

Di Indonesia, Corporate University baru mulai menggeliat di tahun 
2011. Pertamina termasuk yang pertama. Jadi ada Pertamina, Telkom, 
dan PLN. Itulah  yang pertama membuat Corporate University, baik itu 
BUMN maupun swasta nasional. 

bisa dijelaskan lagi tentang corporate university? Kalau 
lihat namanya, Pertamina Corporate University, berarti ada nama 
‘corporate’ dan ‘university’. University adalah lembaga pendidikan tinggi 
yang memuat aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. 
Lulusannya bisa dianggap mempunyai satu keahlian tertentu dan 
mencapai standarisasi tertentu. 

Sehingga filosofinya adalah kita tidak mau mengembangkan pekerja 
Pertamina dengan cara yang sifatnya hanya ad hoc  atau temporary. Tidak 
terstruktur dan  tidak terukur secara jelas pencapaianpencapaiannya. 
Kita mengambil konotasi sebagai sebuah university, artinya proses 
pembelajaan pekerja Pertamina dari pertama kali dia mau bergabung 
masuk ke Pertamina, lalu menjadi pekerja dan kemudian meniti karirnya, 
dia mengikuti suatu proses yang terstruktur dan tersistematikakan 
sehingga kemudian kompetensinya bisa kita pastikan dimiliki. 

berarti itu dimulai dari bps atau bpa? ya, BPS, BPA atau BKJT. 
Makanya pendekatannya adalah pendekatan university. Tetapi tidak 
hanya university. Ada kata ‘corporate’ di situ, yang artinya pendidikan 
itu ditujukan kepada kepentingan korporat. Artinya, programprogram 
pendidikan itu memang dimaksudkan untuk memastikan kapabilitas 
pekerja itu bisa menjalankan tugastugasnya dengan baik, sehingga 
visi dan misi perusahaan bisa dijalankan. Strategi perusahaan bisa 
dilaksanakan. 

kenapa harus Corporate University?  Artinya dari pendekatan 
Learning Center menjadi Corporate University, dua hal tercapai. 
Pertama, memastikan proses pendidikan dan pengembangan pekerja itu 
terstruktur, sistematis dan terukur di satu pihak. yang kedua, memastikan 
kebutuhan korporasi itu terpenuhi karena tersedianya pekerjapekerja 
yang kapabel. Sehingga yang namanya strategi itu bisa dijalankan 
dengan baik. 

Itulah yang menjadi latar belakangnya. Kita melihat dari best practice 

yang dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional, dan itu 
terbukti membuat perusahaanperusahaan itu survive dalam situasi 
yang  kompetitif. Mereka berhasil membangun kader dari internal. 

Jadi kalau kita perhatikan, kebanyakan perusahaan yang sukses 
itu bukan perusahaan yang bajakmembajak. Tetapi perusahaan yang 
melakukan pengembangan karyawannya itu dari bawah, dengan 
cara yang terstruktur, bertahap, terukur targettargetnya dan terukur 
pencapaiannya. 

Era sekarang ini  disebut VUCA. Volatility, Uncertainty, Complexity 
and Ambiguity. Jadi situasi yang seperti ini hanya bisa dijawab 
oleh pekerja yang kapabel. Membuat pekerja itu kapabel, tidak 
bisa dari luar dimasukkan begitu saja. Karena otomatis dia tidak 
mengalami  proses internalisasi nilainilai perusahaan, dan tidak 
bisa terinternalisasinya kultur  perusahaan, tidak bisa memahami 
bagaimana kapabilitas perusahaan, tidak mempunyai sense of 
ownership yang kuat.  

apa yang membedakan corporate university dengan 
learning center? Ada beberapa perbedaan. Pertama, adalah kalau  
Learning Center itu sifatnya HR driven. Jadi didorong oleh keputusan, 
kebijakan dan pendapat dari HR. Kalau Corporate University   
didorong dari kolaborasi oleh kepentingan bisnis user dengan 
fasilitasi HR. Jadi sudah tidak lagi HR driven, namun kolaborasi. 
Sejak awal, kebutuhan pembelajaran itu dibahas bersamasama 
antara user dengan HR. 

yang kedua,  kalau  di Learning Center, konotasinya adalah 
belajar itu di dalam kelas, Classroom. Dia ikut training di dalam kelas, 
maka dia disebut belajar. Kalau Corporate University tidak seperti 
itu. Belajarnya lebih banyak di tempat kerja, kita menerapkan prinsip 
70 – 20 – 10, 70% proses belajar dilaksanakan di tempat kerja, 
20% melalui proses coaching/mentoring dan 10% proses belajar 
dilakukan dengan Training. 

Sebenarnya ini bukan hal yang baru buat Pertamina. Founder 
Pertamina, Ibnu Sutowo, sudah mengatakan ‘belajar sambil bekerja, 
bekerja sambil belajar’. Tetapi kita kadangkadang kehilangan makna, 
apa artinya. 

Artinya adalah proses belajar itu terjadi dalam pekerjaan 
kita seharihari. Sehingga  juga harus disadari  bahwa selalu 
ada improvement di dalam pekerjaan seseorang, karena dia 
belajar. Karena dia ambil lesson learn dari apa yang dia lakukan. 
Dia melakukan improvement dari melakukan kesalahan atau 
kekurangberhasilan yang dia lakukan. Dan itu kita kodifikasi, bahwa  
kita sedang  belajar. 

Makanya sekarang, kebanyakan program Corporate University 
itu juga mengandung tugastugas yang dilaksanakan dalam tugas
tugas seharihari. Tujuannya untuk memastikan apa yang dia pelajari  
itu bisa dipraktikkan didalam pekerjaannya.  Tidak musti harus selalu 
berhasil. Tetapi dari kegagalan pun, kita bisa belajar. Apa perbaikan  
yang harus kita lakukan. Aktivitas  bukan lagi hanya classroom,  
tetapi sudah blended. Dia sudah menggabungkan berbagai metode 
pembelajaran. Secara praktis, kita melakukan prinsip blended 
dalam Program Academy di setiap Skill Group dan juga dalam Early 
Professional Development Program (EPD). Kita berencana akan 
membangun kembali semangat ‘Wajib Belajar’ bagi setiap pekerja 
di semua fungsi dan level jabatan. Dengan semangat ‘Wajib Belajar’ 
kita bisa memastikan kapabilitas pekerja siap untuk mewujudkan visi 
dan misi Pertamina.

jadi apakah ini merupakan perubahan pola pendidikan 
untuk pekerja? yang sedang kita lakukan adalah shifting mindset. 
Shifting mindset dari pekerja yang mengatakan bahwa ia belajar 
ketika ia ditraining. Training adalah bagian dari proses belajar. Tetapi 
bekerja pun adalah proses belajar.  

Jadi harapan dengan PCU ini adalah adanya shifting mindset, 
dari proses pembelajaran yang  sekedar mengejar kompetensi 
saja, menjadi suatu proses pembelajaran yang terusmenerus dan 
langsung dipraktikkan di dalam pekerjaan sehari-hari.•urip



eDITORIal
evaluasi

medan – Setelah uji pasar perdana Pertalite dilakukan sejak 
Minggu (13/9), manajemen MOR I turun langsung menjual Per talite 
untuk konsumen kemarin (16/9). Tak hanya para operator SPBU, 
pekerja MOR I termasuk GM MOR I Romulo Hutapea terlihat sibuk 
menawarkan Pertalite untuk konsumen di SPBU Jl. M yamin. 

“Kami ingin konsumen lebih mengenal Pertalite. Kali ini, giliran 
manajemen dan pekerja yang langsung jualan Pertalite,” ujar Sr. 
Spv. Eksternal Relations MOR I  Zainal Abidin. Kegiatan aktivasi 
Pertalite oleh manajemen MOR I kemarin dilakukan di 6 SPBU 
yang tersebar di Kota Medan. Seperti di SPBU yos Sudarso, 
SPBU M yamin, SPBU SM Raja,  SPBU Merak Jingga, SPBU 
Jl. Juanda.

Dikatakan olehnya, sejak diujipasarkan di Medan, respon 
konsumen terhadap Pertalite bagus. Ratarata, setiap SPBU 
mampu menjual Pertalite hingga 2 hingga 3 KL. “Saat  ini di Medan 
dan sekitarnya sudah 10 SPBU yang menyediakan Pertalite, kita 
harapkan akan terus bertambah penyebarannya,” ujarnya.

Dari hasil turun langsung menjual Pertalite itu, lanjut Zainal, 
manajemen juga ingin mendengarkan langsung masukan
masukan dari konsumen terkait produk baru ini. “Alhamdulillah 
responnya bagus. Ratarata yang sudah pakai Pertalite bilang 

Manajemen dan Pekerja MOR I aktif jualan Pertalite

tarikan ke mesin jadi lebih enteng,” ungkapnya. “Bahkan 
becak motor pun ada yang sudah pakai Pertalite,” lanjutnya.

Hingga saat ini, sebanyak 55 SPBU di 19 Kabupaten 
dan Kota di Sumatera Utara secara infrastruktur sudah siap 
melayani penjualan Pertalite. MOR I berencana akan terus 
meningkatkan penyebaran produk Pertalite sehingga dapat 
memenuhi keinginan konsumen untuk mendapatkan bahan 
bakar kualitas baik.•er/wali

GM MOR I Romulo Hutapea berbincang dan memberikan souvenir kepada 
seorang pengendara motor yang membeli Pertalite di SPBU.
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Inovasi, 1% Ide dan 99% Wujudkan
aries hamdani – Sr. Analyst HSE  Operational Performance Improvement RU III Plaju

Apa sih inovasi? Inovasi sering menjadi pembicaraan yang 
tak pernah lepas dalam dunia kerja,  termsuk Pertamina. Di 
perusahaan ini, sudah sangat akrab sekali pekerja mendengar 
kalimat seperti ini, “makanya kamu harus punya inovasi biar 
target kerjanya bisa tercapai”. Jadi inovasi itu apa ya?

 Dalam beberapa kriteria, inovasi dimaknai sebagai proses 
yang dilakukan untuk memberikan suatu yang lebih baru dan 
berbeda.  Inovasi diperlukan karena adanya 4 karakteristik, 
yaitu Perubahan, Kompleksitas, Kekacauan dan Pertentangan.  
Sedangkan dalam inovasi pemasaran, terdapat 5 hal yang perlu 
diketahui, yaitu produk baru, 
metode produk baru, pasar 
baru, sumber daya baru dan 
struktur organisasi baru. Dan 
untuk berubah memerlukan 
satu tool yang disebut inovasi.

 Inovasi seharusnya dila
kukan terus menerus se
hingga dapat bertahan lama. 
Inovasi yang berbeda akan 
membuat adanya keunggulan 
bersaing. Keunggulan ber
saing merupakan kelebihan 
yang dimiliki dibandingkan 
kompetitor. 

 Keunggulan bersaing ini ada dikarenakan perbedaan 
dan kelebihan yang dimiliki dan berbeda dari kompetitor 
lain. Dari sini perlu ada pemfokusan target konsumen yang 
akan dipilih dan harus diketahui bahwa lama tidaknya inovasi 
dan bersaing tidaklah penting, tetapi kesiapan mental  untuk 
bersaing dan rasa ingin berinovasilah yang merupakan kunci 
utama keberhasilan. Seperti Apple menduduki peringkat 
pertama perusahaan paling inovatif versi Business Week 
2010. Meskipun produk Apple sudah terkenal, tetapi inovasi
inovasi baru terus dimunculkan untuk membuat perusahaan 
ini memiliki keunggulan sendiri. Lalu bagaimana dengan 
Pertamina? Jawabannya ada di tangan pekerja Pertamina 
sendiri dalam menantang semangat untuk menjadi kelas 
dunia!  Ingat kita baru pada posisi 123 versi Majalah Fortune 
dan tantangan inovasi ke depan semakin memerlukan kerja 
keras dan kerja cerdas yang lebih nyata lagi.

 Inovasi membuat adanya sesuatu yang baru dan 
bermanfaat bagi semua orang dengan memberikan sesuatu 
yang lebih baik dan berbeda. Sekecil apapun inovasi 
itu dibuat,  pasti akan menjadi catatan dan triger yang 
kuat untuk untuk memacu  kita untuk lebih bersemangat 
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di 
perusahaan ini. Buatlah satu inovasi dan yakinkah kita bisa 
merealisasikannya menjadi satu yang berbeda dan memberi 
manfaat tersendiri.

Inovasi sangat penting dalam sebuah perusahaan agar 
dapat bersaing dengan 
kompetitor yang siap me
nerkam kita kapan saja. 
Tidak hanya itu, dengan 
ba nyaknya peluang yang 
masih bisa dilakukan me
lalui keunggulan bersaing 
merupakan peluang be sar 
yang dimiliki oleh peru
sahaan ini dengan inovasi 
pekerjanya. Semakin te
rus berinovasi, maka kita 
akan dapat membuat se
suatu yang berbeda yang 
menjadikan kita lebih ung

gul dari kompetitor. Dari sinilah mental akan terbentuk 
untuk tidak cepat puas atau menyerah dalam berinovasi 
dan bersaing.

 Keberhasilan yang kita  raih di masa yang akan datang 
merupakan inovasi yang telah kita lakukan dan persiapkan 
sejak sekarang. Mulailah berinovasi dengan melakukan 
rencana dan melihat sekeliling apa peluangpeluang yang 
masih ada sehingga bisa menjadi sesuatu yang berdaya 
saing tinggi. Untuk menjawab tantangan tersebut, pekerja 
Pertamina harus siap sedia dengan segudang inovasi untuk 
perusahaan ini. Ide cemerlang jangan hanya dipajang, tapi 
realisasikan melalui inovasi yang mendunia.  Ide cemerlang 
tidak akan menghasilkan apaapa jika tidak diwujudkan.  
Kunci inovasi terdiri dari 1%  ide dan 99% wujudkan. Kita 
pasti bisa demi mengentaskan tugas mulia mengantarkan 
Pertamina menjadi perusahaan energi berkelas dunia.•

Evaluasi harga BBM menjadi salah satu 
agen da rapat kabinet terbatas di awal bulan 
Oktober yang dipimpin langsung Presiden RI 
Jokowi. Pemerintah meminta Pertamina untuk 
mengevaluasi kembali harga bahan bakar minyak 
(BBM) dan berharap masih ada ruang bagi BUMN 
energi ini untuk menurunkan harga meskipun kecil.

Upaya tersebut merupakan bagian dari 
rencana agenda paket ekonomi jilid ke3, dimana 
diharapkan bisa memberikan dampak pada 
per baikan ekonomi jangka pendek. Pemerintah 
mengharapkan evaluasi dilakukan, dengan 
meningkatkan upaya-upaya efisiensi di Pertamina.

Dorongan untuk melakukan evaluasi dan 
efisiensi di Pertamina, bisa dilihat sebagai harapan 
serta pemahaman positif pemerintah bahwa 
hitunghitungan harga BBM tidak sematamata 
berdasarkan harga minyak dunia yang sedang 
turun. Tetapi banyak faktor yang menentukan 
penetapan harga tersebut. Karena parameter 
penyesuaian harga BBM tidak sekadar dilihat dari 
harga MOPS (Mean of Platts Singapore), tetapi 
juga nilai tukar rupiah serta biaya transportasi 
pendistribusian BBM ke seluruh Indonesia.

Artinya ketika harga minyak dunia turun, 
komponen kurs tukar rupiah terhadap dolar ju
ga perlu dipertimbangkan. Belum lagi masalah 
distribusi BBM di Indonesia yang sangat kompleks 
dan rumit di dunia ini. Sebagai negara kepulauan, 
pendistribusian BBM di Indonesia tidak hanya 
bisa dilakukan dengan satu moda transportasi 
saja, tetapi melingkupi berbagai macam sarana 
transportasi, yang meliputi jalur darat, air dan 
udara. Karena itu perhitungan cermat sangat perlu 
dilakukan, untuk mengevaluasi harga masing
masing jenis bahan bakar.

Sebenarnya Pertamina telah melakukan 
lang kahlangkah tersebut. Baik evaluasi dan 
efi siensi untuk mendorong penyesuaian harga 
BBM. Sebagai contoh harga Avtur di Bandara 
Soekarno Hatta, yang mulai disesuaikan pada 
awal Oktober yang turun sebesar 5,23% dari 
harga riil, meski kondisi harga Avtur dunia sedang 
tinggi. Penyesuaian tersebut karena Pertamina 
me lakukan langkahlanglah efisiensi. Seperti 
menggunakan vessel lebih besar agar biaya 
pengapalan lebih efisien, serta optimasi inventory 
di Bandara Soekarno Hatta untuk menekan biaya 
inventory.

Dalam waktu dekat, Pertamina juga akan 
mengoperasikan proyek Residual Fluid Catalytic 
Cracking (RFCC), yang akan meningkatkan 
ka pasitas kilang di Cilacap.  Upgrading kilang 
ter sebut diharapkan bisa menurunkan beban 
im por minyak hingga 10%. Selain itu juga akan 
mengoptimalkan pengoperasian Kilang TPPI yang 
diharapkan bisa mengurangi impor BBM secara 
bertahap dari 10% hingga 20%.

Langkah efisiensi sudah dilakukan, namun  
perubahannya tidak serta merta dilakukan. Bukan 
berarti menunda, melainkan mencari ruang serta 
solusi terbaik agar langkah  penyesuaian harga 
juga tidak berdampak bagi roda binis BUMN 
yang sebagai entitas bisnis tidak diperbolehkan 
menjalankan praktik bisnis rugi.  Apalagi saat ini 
BBM tidak lagi menjadi barang subsidi. “Ruang 
untuk menurunkan harga selalu ada. Tinggal me
lihat, apa yang bisa dilakukan Pertamina. Itu yang 
akan kita evaluasi,” ungkap Direktur Utama Dwi 
Soetjipto usai mengikuti rapat terbatas di Istana 
negara.•
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Organisasi Pertamina Harus Streamline dan Bergerak Cepat

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menegaskan, saat ini Pertamina 
membutuhkan produktivitas SDM yang tinggi dan efisiensi keorganisasian.

aspirasi Pertamina menjadi 
perusahaan energi nasional 
kelas dunia.

Usai memberikan peng
hargaan, Sudirman Said 
be rpesan  aga r  pe l aku 
usaha energi harus mampu 
member ikan  kont r ibus i 
besar terhadap Sembilan 
Program Strategis Nasional 
yang d icanangkan o leh 
Kementerian ESDM dalam 
rangka mempercepat upaya 
pembangunan kedaulatan 
energi.

Sembilan program stra
tegis nasional tersebut, yaitu 
perbaikan bauran energi, 
pembudayaan konservasi 

energi, eksplorasi migas 
secara agresif, peningkatan 
produksi dan lifting migas, 
pembangunan infrastruktur 
m i g a s ,  p e m b a n g u n a n 
pem  bangkit  35.000 MW, 
pembangunan industri pe
nun jang sektor energi, hiliri
sasi industri mineral dan ba
tubara dan yang terakhir 
adalah konsolidasi industri 
tambang.    

“Ke depan, kita memiliki 
tan tangan yang cukup 
nya  ta, lifitng minyak bumi 
tahun 2019 harus kita jaga 
ditargetkan sebesar 700.000 
bpd, pemanfaatan gas bumi 
dalam negeri yang saat ini 

sebesar 59 persen akan terus 
ditingkatkan hingga menjadi 
64 persen pada tahun 2019,” 
ungkap Sudirman Said.

Ia juga mengharapkan 
sinergi di  antara BUMN 
energi dan sumber daya 
mi neral harus didorong se
cara maksimal. Dua BUMN 
terbesar di bidang energi 
yaitu Pertamina dan PLN 
harus terus dipacu untuk 
me  lakukan t rans fomas i 
me nuju perusahaan kelas 
dunia. Kerja sama antara 
Pe merintah dan Swasta baik 
dalam skala nasional maupun 
internasional pun harus terus 
didorong.•irli

jakarta – Dalam rangka perbaikan untuk peningkatan 
produktifitas dan efisiensi Sumber Daya Manusia, Fungsi 
Human Resources Pertamina melaksanakan Rapat 
Konsolidasi HR Productivity and Efficiency Improvement 
Program yang berlangsung di Executive Lounge Kantor 
Pusat Pertamina, Rabu (23/9).

Rapat Konsolidasi ini dihadiri oleh Direktur Utama 
Pertamina, Dwi Soetjipto, Direktur, Direktur SDM & Umum 
Dwi Wahyu Daryoto, Direktur Keuangan Arief Budiman, 
Direktur Hulu Syamsu Alam serta jajaran management 
fungsi HR Pertamina dan anak perusahaan.

“Ini adalah program yang harus kita dengungkan karena 
sebagimana kita ketahui dimana industri migas kita tengah 
menghadapi situasi yang sangat sulit karena melemahnya 
harga minyak dunia. Kita semua harus sadar menghadapi 
situasi seperti ini ibarat kita tengah menghadapi ombak 
yang besar dan turbulensi,” ungkap Dwi Soetjipto.

Selain itu, situasi baru yang harus siap dihadapi oleh 
Pertamina adalah adanya pasar terbuka dimana salah satu 
ide strategic inisiatif untuk mengangkat ekonomi Indonesia 
adalah memberikan 3040 persen market kepada swasta 
dan hal ini menjadi tantangan besar bagi Pertamina. 

Sehingga Pertamina diharapkan mampu bertahan 
dan jangan sampai goyah menghadapi kondisi seperti itu. 
Karenanya Pertamina harus berdaya saing tinggi, yaitu 

dengan memiliki infratruktur yang lebih baik dari pesaing lain 
dan harus efisien dengan produktifitas yang terus semakin 
lebih baik.

Dwi Sotjipto mengimbau agar para jajaran SVP, VP jajaran 
manajemen dan seluruh SDM Pertamina meningkatkan 
awareness-nya ketika harus menghadapi turbulensi yang besar. 
Karena itulah dibutuhkan produktifitas SDM yang tinggi dan 
efisiensi keorganisasian.

“Kita efisiensikan organisasi tetapi tidak mengurangi jumlah 
tenaga kerja. Dengan organisasi yang semakin ramping maka 

proses bisnis semakin lebih pendek dan dengan proses 
bisnis yang lebih pendek tersebut maka kita akan efisien. 
Intinya, dalam berorganisasi kita harus streamline dan 
bergerak cepat,” tegas Dwi Soetjipto.

Hal lain yang ditegaskan oleh Dwi, dalam rapat 
konsolidasi tersebut adalah Direktorat SDM sebagai aset 
peru sahaan selayaknya menumbuhkan persatuan sehingga 
memiliki kekuatan menghadapi turbulensi bisnis industri 
migas. “yang kita butuhkan adalah persatuan. Jangan 
mengelompokkan diri, tapi warnailah pikiran kita dengan 
sinergi dan implementasikan dengan halhal yang baik,” 
lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur SDM & 
Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto mengatakan bahwa 
untuk menjadikan Pertamina sebagai Energizing Asia 
diharapkan semua sudah mengetahui apa saja yang mesti 
dikembangkan dan dilakukan perbaikan. Tentunya semua 
itu tidak terlepas dari lima prioritas strategis.

“Kita tidak akan mengubah atau mencaricari peru
bahan, namun kita hanya melakukan review apakah perlu 
dilakukan perubahan atau tidak. Jika HR Productivity and 
Efficiency Improvement Program di tahun pertama ini 
berjalan dengan baik sesuai harapan, maka di tahuntahun 
mendatang juga akan lebih baik lagi,” ungkap Dwi Wahyu 
Daryoto.•irli

Satyalancana Wirakarya untuk Tiga Insan Pertamina
monitoring di jalur pipa dan 
aktivitas di jalur pipa.

“K i ta  i ng in  agar  PT 
Pe r t am ina  Geo the rma l 
Energy (PGE) menjadi nomor 
satu di Indonesia dan energi 
geothermal lebih diutilisasi di 
Indonesia. Saat ini menjadi 
tantangan bagi  saya d i 
Per  tamina EP bagaimana 
meningkatkan produksi migas 
dan cadangannya untuk 
energi bangsa yang fokus 
utamanya adalah efi siensi,” 
ujar Rony.

Penghargaan la innya 
d i  t e r ima  o l eh  D i rek tu r 
Utama PT Pertamina Gas, 
Hendra Jaya karena dinilai 
ber peran aktif melakukan 
keg ia tan da lam rangka 
mengu rangi pencemaran 
lingkungan akibat meluapnya 
cairan kondesat pada bak 
penampung F la reStack 
dengan modifikasi sistem 
Drain Condesat di Header 
Flare Stack Stasiun Kom
presor Tegalgede di Perta
mina Gas West Jawa Area, 
sehingga tidak menimbulkan 
kerugian lain nya terhadap 
kelestarian lingkungan hidup.

Vice President Quality 
System & Knowledge Ma
nagement Pertamina, Fai sal 
yusra juga menda pat kan 
penghargaan yang sa ma 
karena dini la i  turut ber
peran aktif meningkatkan 

ki nerja perusahaan melalui 
pengembangan empat pilar 
dan budaya inovasi, se hingga 
Per tamina mem pero leh 
peningkatan keun tungan 
yang besar dari Rp 986 miliar 
pada tahun 2010 menjadi 
Rp. 8.008 miliar pada tahun 
2014 dan me ningkatkan 
penerimaan negara. 

“Penghargaan ini men
jadi tantangan bagi saya 
bagaimana proses em pat 
pilar tersebut bisa berke
lanjutan sebagai sistem yang 
telah diakui secara nasional 
hingga internasional. Tan
tangan lainnya, bagaimana 
k i ta  membentuk kader
kader insan mutu Pertamina 
yang betulbetul mengerti 
bah wa fundamental em
pat pilar tersebut harus di
jaga dan konsisten mem
pertahankanya,” ungkap 
Faisal yusra.

Disamping mener ima 
penghargaan Satyalancana 
Wirakarya, Pertamina juga 
mener ima penghargaan 
Dharma Karya Energi  & 
Sumber Daya Mineral. Peng
hargaan tersebut diper
untukkan bagi Gugus Ken
dali Mutu, Proyek Kendali 
Mutu dan Sumbang Saran 
insan mutu  Per tamina. 
Hal ini membuktikan insan 
mutu Pertamina senantiasa 
berinovasi demi mewujudkan 

jakarta –  T iga Insan 
Pertamina menerima Tanda 
Kehormatan Satyalancana 
Wira Karya yang diberikan 
o leh Pres iden Republ ik 
Indonesia, Joko Widodo me 
lalui Kementerian ESDM yang 
disematkan secara langsung 
oleh Menteri ESDM Sudirman 
Said pada Upacara Peringatan 
Hari Pertambangan & Energi 
ke70 dengan tema “Bersama 
Kita Bangun Kedaulatan 
Energi” di Halaman Kantor 
Kementerian ESDM, Senin 
(28/9). 

Sesuai Ke putusan Pre
siden Nomor 82/TK/Tahun 
2015 yang ditetapkan tanggal 
30 Juli 2015 itu, tiga insan 
Pertamina yang menerima 
tanda kehormatan Satya
lancana Wirakarya, yaitu Rony 
Gunawan, Faisal yusra, dan 
Hendra Jaya. 

Presiden Direktur Per
tamina EP Rony Gunawan 
(saat itu menjabat sebagai 
Direktur Utama PGE) dinilai 
berperan aktif memanfaatkan 
waste support jalur pipa 
geothermal sebagai sumber 
energi ra mah lingkungan 
untuk lam pu penerangan jalur 
pipa de ngan menggunakan 
Thermo Electric Element di 
Area Kamojang, sehingga 
m a m p u  m e n i n g k a t k a n 
penerangan di jalur pipa 40
45 lux, mengu rangi biaya 

Menteri ESDM Sudirman Said menyematkan tanda kehormatan Satyalancana Wirakarya kepada Rony 
Gunawan dan Faisal yusra. Selain itu, pada peringatan Hari Pertambangan & Energi ke70 ini Pertamina 
juga meraih 23 penghargaan lainnya.
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Bincang Inspiratif dengan Komisaris Utama Tanri abeng

HSSe 

Menuju Sekuriti Berkelas Dunia

Oleh : GaTOT FIRMannUllOH – analyst Security Investigation Security Strategy

Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng berbagi tips dalam menjalani hidup dengan para pekerja Pertamina, di Executive 
Lounge, Kantor Pusat Pertamina.
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jakarta –  Komisar is 
Utama Pertamina Tan r i 
Abeng membeberkan bebe
rapa kiat inspiratif untuk 
men ciptakan budaya yang 
baik di dalam perusahaan. 
Menurutnya, keterbukaan 
komunikasi menjadi hal utama 
membangun kebersamaan. 
Hal tersebut diungkapkan 
Tanri pada acara Up Close 
& Personal with Tanri Abeng 
di Kantor Pusat Pertamina, 
Senin (28/9).

Untuk mencapai kultur 
itu, jelas Tanri, harus dilandasi 
dengan komunikasi dua arah 
baik antara atasan maupun 
bawahan. Pasalnya, dengan 
menciptakan komunikasi in
formal maka akan terbangun 
rasa kebersamaan. “Ko
munikasi resmi terkadang 
hanya satu arah. Karena itu 
komunikasi membutuhkan 
per  cakapan dua  a rah . 
ter kadang ini sulit dalam 
kon  teks formal. Sehingga 

menciptakan iklim yang tidak 
bagus antara atasan dan 
bawahan,” ungkap mantan 
Menter i  Pemberdayaan 
BUMN tersebut.

Bukanlah perkara mudah 
bagi Tanri Abeng dalam 
meniti puncak kesuksesan. 
Berbagai tantangan hidup 
menjadi makanan sehari
hari agar bisa mewujudkan 
mimpinya. Untuk menghadapi 
tantangan, Tanri mengaku 
selalu memiliki komitmen. 
Komitmen sangat dibutuhkan 
bagi pekerja atau pun pa ra 
eksekutif untuk bisa mela
kukan lebih banyak hal yang 
positif. Misalnya saja prestasi, 
ia menjelaskan bahwa se
seorang harus berprestasi 
untuk membangun passion 
dalam dirinya. 

Menurut pria yang lahir 
di Selayar, Propinsi Sulawesi 
Selatan ini, sukses harus 
men jadi suatu kebiasaan, 
jangan kegagalan dijadikan 

kebiasaan. “Sebab hal itu 
merupakan suatu  cara 
untuk mengantarkan karier 
di awal. Karier di awal itu 
teramat penting karena bila 
Anda gagal di awal, maka 
tendensi di akhir akan gagal 
terus menerus. Sebaliknya, 
tatkala Anda berhasil di awal 
karier akan membawa Anda 
menjadi suatu kebiasan,” 
pa parnya. 

Karier profesional Tanri 
dimulai pada usia 26 tahun.
Sesaat setelah menyelesaikan 
pendidikan MBA di State Uni
versity of New York (SUNY), 
Buffalo, Ny, AS. Tan ri adalah 
foreign student per tama 
yang dinobatkan sebagai 
Distinguished Alumny dari 
uni versitas ini pada 1997.

Program management 
trainee pada Union Carbide 
Corporation yang ber mar kas 
di New york, yang diren
canakan dua tahun, hanya 
dalam delapan bulan saja ia 

selesaikan. Sehingga Tanri 
sudah mendapatkan posisi 
di Indonesia sebagai Senior 
Finance Manager dalam usia 
27 tahun.

Sejak di Union Carbide 
Corporation, Tanri men
dirikan Institute Financial 

Executive Indonesia, serta 
menghadirkan pembicara 
tamudari luar negeri, semisal 
Henry Kissinger.

Hingga memasuki usia 
29 tahun, Tanri diangkat 
menjadi Direktur Keuangan 
dan anggota dewan direksi 

termuda di dunia dari peru
sahaan multinasional. Untuk 
meningkatkan wawasan, Tanri 
ditempatkan di Singapura 
dengan membawahi urus
an pemasaran di 62 ne ga
ra.•egha

Hingga saat ini masih terjadi gangguan keamanan di 
daerah operasi hulu minyak dan gas bumi di wilayah Indonesia. 
Gangguan keamanan bisa terjadi pada tingkat lokal, nasional 
hingga lintas batas, baik yang berbentuk ancaman, premanisme, 
unjuk rasa , sabotase hingga blokade atau penghentian operasi. 
Terjadinya gangguan keamanan ini bisa mengakibatkan 
tertundanya berbagai kegiatan inti migas, mulai dari survei 
seismik, pengeboran, pengembangan lapangan baru hingga 
pencurian hasil produksi yang disalurkan melalui pipa. Berbagai 
bentuk gangguan keamanan yang terjadi tersebut telah 
menimbulkan kerugian bagi pihak kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKS) dan Pemerintah RI serta berdampak negatif pada 
iklim investasi migas nasional. 

Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas 
(SKK Migas), pada tahun 2014 hingga bulan September tercatat 
telah terjadi 103 kasus gangguan keamanan, meliputi kasus 
pencurian peralatan migas, pencurian minyak, penutupan 
jalan, unjuk rasa dan lain-lain. Jumlah tersebut turun signifikan 
dibanding periode tahun 2013, yaitu terjadi sebanyak 863 kasus 
gangguan keamanan. Di lingkungan Pertamina, gangguan 
keamanan yang paling signifikan adalah pencurian minyak 
mentah milik PT Pertamina EP yang terjadi pada tahun 2013 
di jalur pipa dari TempinoPlaju dan jalur pipa PrabumulihPlaju 
di Sumatera Selatan, minyak mentah telah dicuri dengan cara 
illegal tapping di sepanjang jalur pipa tersebut dengan jumlah 
yang sangat signifikan. 

Sejalan dengan visi Pertamina menjadi perusahaan energi 
nasional yang berkelas dunia, maka unsur Sekuriti harus bisa 
berperan mendukung tercapainya visi Pertamina tersebut 
yaitu dengan menjadi Sekuriti yang berkelas dunia (world class 
security). Apa itu Sekuriti yang berkelas dunia? Yaitu sekuriti 
yang telah memiliki suatu standar internasional, baik standar 
yang sudah ditentukan oleh suatu komunitas internasional 
maupun komunitas khusus dan profesional tersendiri. Sebagai 
contoh pada level operasional adalah standar keamanan pada 
kilang minyak kelas dunia, maka standar keamanannya adalah 
bagaimana menciptakan kondisi di mana pada area kilang 

minyak tersebut tidak ada satu orangpun yang dapat beraktivitas 
(berkeliaran) di area kilang minyak tanpa diketahui oleh bagian 
sekuriti kilang minyak. Setiap standar yang dibangun harusnya 
dapat dicapai melalui suatu proses yang berstandar kelas dunia 
pula. Sebab jika prosesnya tidak didasari dengan suatu metode 
yang berkelas dunia, maka standar tersebut akan menghasilkan 
output yang tidak berkelas dunia. Standar haruslah terukur dan 
dapat tercapai, sebab standar yang tidak terukur dan tidak dapat 
tercapai adalah siasia, karena selain tidak dapat dilaksanakan juga 
akan dilecehkan oleh personel yang mengerjakannya. 

Apa kriteria standar sekuriti berkelas dunia? Pada dasarnya 
tegaknya bangunan kesekuritian itu ditopang oleh 3 pilar utama, 
yaitu pilar personel, pilar materiil dan pilar sistem manajemen. 
Pilar personel selain harus memenuhi standar syarat fisik dan 
kesehatan secara internasional, juga harus bisa mewujudkan sosok 
personel sekuriti yang profesional yaitu memiliki perilaku (attitude), 
pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skill) yang mumpuni. 
Ketiga faktor sosok personel sekuriti yang profesional tersebut harus 
dimiliki oleh seorang personel sekuriti mulai dari tahap perekrutan, 
pendidikan dan pembinaan secara terus menerus baik di kelas 
maupun di lapangan.

Standar pilar materiil yang harus dipenuhi dalam dunia ke
sekuritian antara lain bahwa setiap peralatan sekuriti yang diope
rasionalkan harus memenuhi standar tepat guna sesuai dengan 
obyek atau sasaran pengamanan serta hasil analisa atas ancaman 
keamanan. Peralatan sekuriti harus mampu membantu personel 
sekuriti dalam melakukan upaya deteksi dini dan atau cegah dini 
terhadap setiap potensi terjadinya gangguan keamanan. Dan yang 
tak kalah penting, peralatan sekuriti harus selalu dimodernisasi 
sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang kesekuritian. 
Sekuriti berkelas dunia seyogianya harus mampu menggunakan 
peralatan sekuriti yang tercanggih (high end) teknologinya.

Standar sistem manajemen sekuriti adalah standar tata kelola 
aspek pengamanan yang mampu mencegah atau mengurangi 
risiko kerugian akibat terjadinya gangguan keamanan. Standar 
sistem manajemen sekuriti internasional yang saat ini berlaku 
adalah standar ISO 28000 tahun 2007 tentang sistem manajemen 

pengamanan rantai pasokan (supply chain). Sistem manajemen 
sekuriti berdasarkan ISO 28000 tersebut di Indonesia diadopsi 
menjadi Peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007 tentang sistem 
manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau 
instansi/lembaga pemerintah. Untuk menjadi sekuriti berkelas 
nasional dan internasional (dunia) dari aspek sistem manajemen, 
maka setiap organisasi atau perusahaan di Indonesia harus 
memenuhi standar Perkap nomor 24 tahun 2007 dan ISO 28000 
tahun 2007. Standarisasi sistem manajemen sekuriti tersebut 
dicapai melalui kegiatan audit terhadap pelaksanaan tata kelola 
aspek pengamanan suatu organisasi atau perusahaan yang 
dilakukan oleh lembaga audit yang bersertifikasi internasional.

Bagaimana Sekuriti Pertamina bisa menuju sekuriti yang 
berkelas dunia? Dalam hal ini tentunya harus diambil langkah dan 
dilakukan upaya nyata yang dilaksanakan secara bertahap dan 
berlanjut agar personel, materiil dan sistem manajemen sekuriti 
Pertamina bisa memenuhi standar internasional yang diharapkan. 
Upaya nyata yang bisa dilakukan untuk Sekuriti Pertamina antara 
lain adalah pemenuhan halhal yang belum ada, penambahan 
dan perbaikan halhal yang sudah ada, pengawasan dan 
pe nindakan terhadap setiap ketidaksesuaian yang terjadi, 
perubahan dan inovasi sistem manajemen berdasarkan hasil 
evaluasi kinerja, tindakan pencegahan melalui identifikasi 
atas halhal yang memiliki probabilitas terjadinya gangguan 
keamanan, dan sebagainya. Semua upaya nyata yang dilakukan 
tersebut bermuara pada satu tujuan yaitu bagaimana Sekuriti 
Pertamina bisa berperan mendukung keberlangsungan entintas 
bisnis Pertamina, yaitu mampu mencegah terjadinya gangguan 
keamanan dan mampu menyelesaikan setiap gangguan 
keamanan yang terjadi (investigation). Sekuriti memang tidak 
bisa memberikan kontribusi terhadap revenue secara langsung 
tapi memberikan kontribusi positif terhadap profit melalui 
pengurangan cost atau biaya pengeluaran akibat terhentinya 
instalasi operasiproduksi yang disebabkan gangguan pihak 
ketiga.• 
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Direktur Utama Pastikan Kesiapan Pelumas 
dan aspal Pertamina

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Corporate Secrertary Pertamina Wisnuntoro  mendapatkan penjelasan dari 
Direktur Utama Pertamina Lubricants Gigih Wahyu Irianto mengenai pengemasan pelumas Pertamina di LOBP Gresik, (25/9).
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Pertamina Branch Office 
Bandung Dukung Program 
Uji emisi Gratis

medan labuhan - Dalam 
rangka memenuhi kewajiban 
untuk memasarkan jenis 
BBM baru, yaitu Pertalite, 
T B B M  M e d a n  G r o u p 
mempersiapkan se mua sa
rana pendukung pe nimbunan 
dan penya luran. Penyelesaian 
sarfas ini dilakukan dalam 

jakarta - Pertamina cabang Bandung bekerja 
sama dengan Asosiasi Kendaraan Bengkel 
Indonesia (Asbekindo), Dinas Perhubungan 
Kota Bandung, dan Radio Pikiran Rakyat FM 
menyelenggarakan program bagibagi voucher uji 
emisi gratis  pada 20 SPBU Pertamina di wilayah 
Kota  Bandung. Program ini diluncurkan secara 
simbolis di SPBU 31.40101 Jl. Ir. H. Juanda 
Bandung dengan pemberian voucher uji emisi 
oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, 
Moh. Ricky Gustiadi, kepada kendaraan yang 
mengisi produk Pertamax Series.

Selanjutnya, masyarakat dapat memperoleh 
voucher uji emisi di 20 SPBU kota Bandung 
dengan pembelian bahan bakar Pertamax Series 
(Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex) 
minimal senilai Rp.100.000. Kemudian voucher 
dapat ditukarkan di 34 bengkel resmi untuk uji 
emisi secara gratis. Nantinya, kendaraan yang 
telah lulus uji emisi akan mendapatkan stiker 
dan surat keterangan ambang batas. Kendaraan 
dengan stiker lulus uji emisi akan diprioritaskan 
mendapat lahan parkir di seluruh Mall dan Hotel 
di Kota Bandung, di mana area yang disediakan 
seluas 25% dari seluruh lahan parkir. Program ini 
akan dilaksanakan hingga 30 November 2015 
dengan target 10.000 kendaraan dapat teruji 
emisi dalam kurun waktu 3 bulan.

Program Uji Emisi Gratis dilaksanakan untuk 
mendukung Bandung Juara dalam perbaikan 
kualitas Udara Kota Bandung sesuai dengan 
Peraturan Walikota Bandung No. 572 Tahun 
2010 Tentang Pengujian Ambang Batas Emisi 
Gas Buang Kendaraan Bermotor dan Peraturan 
Walikota Bandung No. 1005 Tahun 2014 
Tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran 
Parkir.  Dalam peraturan ini, kendaraan bermotor 
yang telah memenuhi nilai ambang batas emisi 
gas buang wajib memiliki Surat Keterangan dan 
Stiker Memenuhi Ambang Emisi sebagai Tanda 
Lulus Uji Emisi yang ditempel di kaca depan 
bagian kiri sebelah atas kendaraan.•mor iii

gresik - Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto di
dampingi Corporate Secretary 
Pertamina Wisnuntoro dan  
Direktur utama Pertamina 
Lubricant Gigih Wahyu Irianto 
melakukan kunjungan kerja 
ke Production Unit Gresik 
Lubricant (PUG) dan Lube 
Oil Blending Plant Perta mina 
Gresik, Jawa Timur, pada 
Jumat (25/9).

Dalam kunjungan tersebut 
Dwi Soetjipto melihat secara 
langsung proses pengisian 
sampai pengemasan hingga 
produk oli siap dipasarkan.
Selain itu, rombongan juga 
me lihat proses pengisian 
dan pengemasan Aspal Per 
tamina. 

Dwi Soetjipto menegas
kan produk Pertamina seperti 
oli dan aspal merupakan 
produk yang sangat penting 
bagi masyarakat. Untuk itu PT 
Pertamina Lubricants harus 

memastikan tersedianya pro
duk tersebut di pasaran.

Dwi juga mengatakan, 
saat ini produk pelumas dan 
aspal Pertamina merupakan 
produk yang sudah teruji 
kualitasnya, baik nasional 

maupun in te r nas iona l . 
Bahkan salah satu produsen 
mobil mewah Lamborghini 
pun sudah membuktikan 
ke andalan produk pelumas 
Pertamina. Pertamina me
lalui produk Fastron men

jadi menjadi oli resmi yang 
digunakan pada ajang  Lam
borghini Super Trofeo di 
Amerika, Eropa dan Asia.  
Ini merupakan bukti nyata 
keandalan dar i  produk 
Pertamina.•kun

Pengoperasian Sarfas Pertalite di TBBM Medan Group
Per talite, pada Senin, 14 
Sep tember 2015, TBBM 
Me dan Group mengadakan 
syukuran yang diadakan di 
Gedung Serba Guna. Acara 
ini dihadiri oleh Manager 
Supply & Distribution Region 
I, Gatot Roseno beserta 
jajarannya serta para pekerja 

baru ini agar konsumsinya 
lebih besar sehingga me
ningkatkan revenue Perta
mina. 

Selain itu, Operation 
Head TBBM Medan Group 
yar dinal me nyampaikan rasa 
terima kasihnya kepada para 
pekerja dan pihak yang turut 

kurun wak tu delapan hari 
yang pengerjaannya tetap 
mem per hatikan aspek safety 
dan dipantau langsung oleh 
yardinal, Operational  Head 
TBBM Medan Group.

Oleh karena itu, seba gai 
wujud  syukur atas berhasil
nya pengoperasian sarfas 

TBBM Medan Group dan 
pihak yang terkait. 

Gatot mengapresiasi 
pa ra pekerja yang dapat 
menye lesaikan sarfas Per
talite lebih cepat dari target 
waktu yang diberikan. Ia 
juga menyampaikan untuk 
turut memasarkan produk 

menyukseskan berhasilnya 
sarfas penyaluran Pertalite. 
“Tanpa kerja sama tim, sarfas 
Pertalite tidak akan selesai 
dikerjakan,” imbuhnya. Se
lanjutnya, Pertalite akan di
salurkan ke SPBU COCO 
dan DODO yang ada di Me
dan.•mor i
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harga avtur di soekarno hatta turun. Pertamina melakukan penyesuaian terhadap harga Avtur di Indonesia yang mulai diberlakukan 
di Bandar Udara SoekarnoHatta dengan besaran sekitar 5,23% terhadap harga riil dalam denominasi US$. Penurunan harga Avtur di Bandar Udara 
SoekarnoHatta mulai berlaku pada 1 Oktober 2015. Harga Avtur di pasar global saat ini mengalami kenaikan sekitar 1,31%, namun Pertamina 
melakukan langkah-langkah efisiensi yang lebih kuat untuk memastikan harga Avtur di Bandar Udara Soekarno-Hatta yang melayani kebutuhan 
lebih dari 40% Avtur nasional tersebut dapat ditekan.•



CORPORATE
social responsibility

7No. 40
Tahun LI, 5 Oktober 2015CORPORATE

social responsibility

Pemanfaatan lahan Penyangga RU VI untuk Pertanian

Pertamina Konservasi
Hutan lindung Sungai Wain
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Pertamina dan Universitas asahan
Tingkatkan ekonomi Masyarakat Kisaran

Fo
to

 : 
R

U
 V

RU V Bantu Hewan Kurban untuk Masyarakat
balikpapan - Dalam rangka 
memperingati Hari Raya Idul 
Adha 1436 Hijriah, Refinery 
Unit V (RU V) mendonasikan 
hewan kurban sebagai bentuk 
kepedulian perusahaan ter
hadap masyarakat setempat, 
khususnya di wilayah Balik
papan. Bantuan tersebut di
salurkan melalui BDI (Badan 
Dakwah Islam) dan Bazma 
(Bai tuzzakah Pertamina) RU 
V. Seperti tahuntahun se be
lumnya, Lapangan Merdeka 
Pertamina kembali menjadi 
lokasi Shalat Idul Adha bagi 
warga Balikpapan. 

Dalam momentum Idul 
Adha tahun ini, RU V secara 
keseluruhan mendonasikan 
140  ekor sapi untuk didis
tribusikan kepada masyarakat 
kurang mampu yang berada 
di sekitar wilayah Balikpapan. 

balikpapan - Hutan Lindung Sungai Wain 
(HLSW) sebagai salah satu ikon Kota Balikpapan, 
tidak hanya memiliki peranan sebagai wilayah 
resapan air namun sebagai sarana pendidikan 
lingkungan dan rumah bagi flora dan fauna 
endemik Kalimantan.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, RU V berkomitmen untuk turut 
menjaga kelestarian hutan lindung tersebut. 
Sebagai upaya pemulihan lahan tidak produktif 
di HLSW, RU V bersama Unit Pelaksana 
HLSW & DAS Manggar menjalankan program 
Konservasi Daerah Hulu HLSW. “Pertamina 
telah membuktikan komitmennya untuk menjadi 
yang terdepan dalam upaya pelestarian HLSW. 
Hal ini hendaknya dapat menjadi inspirasi 
lapisan masyarakat Balikpapan dalam menjaga 
kelestarian hutan,” tutur Direktur UP HLSW & DAS 
Manggar, yang juga merupakan mantan Kepala 
BLH Kota Balikpapan, Sofian AS.

Kegiatan Pertamina di HLSW difokuskan 
pada pembangunan fasilitas, pembibitan, dan 
persemaian. Memasuki semester  pertama tahun 
2015, program dilanjutkan dengan berfokus pada 
kegiatan pembibibitan tanaman buahbuahan, 
penanaman di area Sempadan. Selain itu juga 
dilakukan upaya patroli hutan dengan penyediaan 
fasilitasfasilitas pendukung seperti motor. 

Seluruh kegiatan melibatkan Kelompok Ta
ni Hutan Kemasyarakatan (HKM). Kelompok-
kelompok ini berkomitmen untuk menjaga 
ke amanan HLSW sembari mengambil hasil 
hutan dengan cara yang lebih bijaksana.”Kami 
mengarahkan program CSR RU V yang 
berorientasi pada value creation, artinya 
diharapkan nilai dapat tertanam pada penerima 
manfaat dan manfaat programnya berkelanjutan,” 
ujar Manager General Affairs Pertamina RU V, 
Samsuddin.

Upaya yang dilakukan RU V inilah yang 
membuatnya mendapatkan penghargaan 
di ajang Gelar Pemberdayaan Masyarakat 
Berbasis Budaya (GPMB) 2015 dari Kementerian 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang bekerja 
sama  dengan Corporate Forum for Community 
Development (CFCD).  Dalam penghargaan yang 
diberikan akhir Juli 2015 tersebut, Refinery Unit 
V (RU V) berhasil meraih penghargaan tertinggi 
(Platinum) untuk CSR Pemberdayaan Petani 
Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung Sungai 
Wain. Apresiasi GPMB diberikan atas kontribusi 
dan sinergi  RU V dalam berbagai program pem
berdayaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah 
dalam mencapai pembangunan berkelanjutan 
pasca Millenium Development Goals (MDGs) 
2015.•ru v

kisaran - Terminal BBM 
Kisaran menggelar pelatihaan 
kewirausahaan  bagi Usaha 
Kecil dan Menengah (UKM) 
yang bertujuan meningkatkan 
ekonomi masyarakat. Ke
giatan ini digelar bekerja sama 
dengan Universitas Asahan 
(UNA), di  Aula Fakultas Eko-
nomi Kampus UNA Kisaran.

Operation Head Terminal 
BBM Kisaran,  Budi Mustanto, 
mengatakan, kegiatan pe
latihan ini sebagai bentuk dari 
program Corporate  Social 
Responsibility perusahaan 
kepada warga yang bermukim 
di  Kisaran  Barat, khususnya 

di Wilayah Ranting I Terminal 
BBM Kisaran.

“Kami berharap melalui 
kegiatan pemberdayaan usa
ha kerajinan kain perca ini, 
peserta  memiliki keterampilan 
yang  dapat menghasilkan  
pro duk bernilai ekonomis  
dan bisa  menopang ekonomi 
keluarga. Semoga program ini 
berkelanjutan sampai menjadi 
usaha mandiri, sehingga 
a p a  y a n g  d i h a r a p k a n 
perusahaan  dapat mencapai 
sasaran,”kata Budi.

Dalam kesempatan sa
ma, Rektor UNA, Ir. Ramlan 
Tambunan, M.Sc menga

takan, kerja sama dengan 
Terminal BBM  Kisaran ini  
merupakan bentuk tang
gung jawab UNA dalam me
ngemban Tridharma Per
guruan Tinggi, khususnya 
bi dang  pengabdian  kepada 
masyarakat.

“Sinergi ini dipandang 
memberikan manfaat  besar 
kepada masyarakat  di Kisaran 
Barat dalam meningkatkan 
ekonomi ke luarga. Karena 
itu, kami memberikan apre
siasi yang tinggi kepada Per
tamina,” ujar  Ramlan.

Salah satu peserta pe
la tihan, Rukiyah  juga ber

t e    r i m a  k a s i h  k e p a d a 
TBBM Kisaran yang telah 
mem   berikan kesempatan 
kepada mereka mengikuti 
pelatihan, sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan 
dalam membantu ekonomi 
keluarga.

Dalam pelatihan itu juga  
secara simbolis diserahkan  
alat kerja kepada 10 peserta 
aktif dari kalangan ibu rumah 
tangga oleh OH Terminal 
BBM Kisaran, Budi Mustanto. 
Seusai acara  pembukaan 
dila  kukan peninjauan ke beng 
kel kerja di Si domukti, Ke
camatan Kisaran Barat.•mor i

Bantuan tersebut secara 
simbolis diserahkan oleh GM 
RU V, Eman Salman Arief 
kepada Walikota Balik papan 
Rizal Effendi di halaman 
Masjid Istiqamah, pada (24/9). 
Bantuan yang diserahkan 
selepas Shalat Idul Adha 
tersebut mendapat apresiasi 
positif dari para penerimanya. 
Daging kurban dibagikan 
kepada kurang lebih  9.000 
mustahik sesuai dengan 
jumlah kupon yang sudah 
disebar. 

Eman Salman Arief men
jelaskan, donasi hewan kur
ban merupakan agenda rutin 
RU V sebagai bentuk ke
pe dulian perusahaan ter
ha dap masyarakat sekitar.  
“Pa da kesempatan ini, RU 
V ingin turut merayakan se
mangat Idul Adha bersama 

masyarakat sekitar melalui 
partisipasi dalam bentuk 
donasi kurban, sebagaimana 
kami telah dan akan terus 
berbagi serta bertumbuh ber
sama,” ujar Eman. 

Eman  berharap bantuan 
kurban dan memberi banyak 
manfaatnya bagi masyarakat 

yang menerima.
Rangkaian kegiatan iba

dah Idul Adha diisi dengan pe
laksanaan Shalat Ied dengan 
Imam Ustadz Khalis Mukhlis, 
LC dan Khatib Prof Dr. Dedi 
Mulyasana, Mpd selaku Gu
ru Besar Universitas Islam 
Nusantara.•ru v

GM RU V, Eman Salman Arief secara simbolis menyerahkan hewan kurban untuk 
masyarakat Balikpapan kepada Walikota Balikpapan Rizal Effendi.

prabumulih - Pada Sabtu 
(19/9), melalui program CSR 
Sehat, RS Pertamedika Pra
bumulih menggelar kegiatan 
penyuluhan, pengobatan 
umum dan gigi bagi 250 
siswa SD dan 250 orang 
tua/wali murid di SD Negeri 
12 Prabumulih, Kelurahan 
Patih Galung, Ke camatan 
Pra bumulih Barat.

Menurut GM PEP Asset 
2 Ekariza, kegiatan ini dimak-
sudkan agar  siswa  SD yang 
me rupakan generasi penerus 
bangsa dapat menjaga 

Pertamina ajak lingkungan Sekolah untuk Peduli Kesehatan
kesehatan dan  tumbuh men
ja di pemuda yang sehat. 

Wali Kota Prabumulih Ir. 
H. Ridho yahya MM, yang 
juga turut hadir da lam acara 
tersebut turut meng ung
kapkan pentingnya kese
hatan.  Ia mengimbau kepada 
seluruh orang tua yang hadir, 
untuk terus menasehati 
anakanak demi kesehatan. 
Ridho juga memberikan 
ap resiasi atas kepedulian 
Pertamina pada masyakarat 
Prabumulih.

Kegiatan yang dipimpin 

oleh Direktur RS Pertamedika 
Prabumulih dr. Fidi Hendra 
Anwar tersebut menerjunkan 
empat dokter gigi dan tiga 
dokter umum. Sedangkan 

pe  nyuluhan kese hatan gi
gi untuk siswa SDN 32, 
SDN 37, SDN 17, dan SDN 
12 dilakukan drg. Tiansa 
Pangindoman.•pep asset 2
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judul buku :   “demi rakyat”   

pengarang :  nur rokhim  

penerbit :  palapa

Klasifikasi :  809.8 Rok.d

 

Menjalani kehidupan dengan sederhana di za-
man modern ini tidaklah semudah membalikkan 
telapak tangan. Apalagi, jika hal itu dilakukan oleh 
seorang kepala negara di tengah godaan tahta dan 
harta yang mengelilinginya. 

Pertanyaannya, mengapa mereka melaku
kannya? Jawabannya hanya satu, yaitu mereka 
tidak bisa menjalani hidup dengan sederhana apa 
adanya, dan tidak nekoneko, mereka tidak akan 
melakukan tindakan yang hina dengan mengeruk 
kekayaan negara yang seharusnya digunakan 
untuk menyejahtrakan rakyat.

Kasus korupsi seolah telah menjadi kebiasaan. 
Kekuasaan menjadikan orang gelap mata dan me
manfaatkan jabatan demi mengeruk keuntungan 
pribadi.  Jika mereka menyadari bahwa harta ti
dak identik dengan kemuliaan seorang manusia, 
tentu mereka akan jauh dari perbuatan hina itu. 
Lebih jauhnya para kepala negara itu akan fokus 
dalam melayani rakyat dan menjamin kesejahtraan 
mereka. Hidup sederhana rupanya menjadi momok 
bagi banyak pejabat. Kita sering mendapati fo
nemena pemimpin daerah, bahkan negara, yang 
terjebak dalam tindakan pidana korupsi. Praktik 
demikian telah jamak dilakukan tidak hanya di 
Indonesia. 

Buku ini mengisahkan 26 pemimpin negara 
yang mampu menunjukan kepada kita bahwa 
hidup bersahaja  adalah hal yang mungkina dila
kukan. Kesederhanaan itu pula yang menjadikan 
kepemimpinan merka menepati posisi special di 
hati rakyat pada masanya, bahkan dikenang oleh 
dunia. Dengan prinsip melayani rakyat, mereka 
membawa negaranya bankit dari keterpurukan 
menuju masa depan cerah. Semoga keteladanan 
mereka dapat diaplikasikan oleh para pemimpin 
masa ini sehingga mereka dapat membawa dunia 
ke arah yang lebih baik.•perpustakaan
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Oleh : Susanti Chandra / Quality Management - Dit. General Affairs

Forum Presentasi CIP non Teknis : 
Mendukung Pencapaian 5 arahan Strategis

Pekerja Berjuang – Inovasi Berkembang – 
Pertamina Menjulang – Indonesia Gemilang 

Oleh: Senna Gumilar  Quality Management Program Control & Support  

Pengelolaan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dengan dukungan 
semangat para Pekerja telah membuahkan banyak hasil. Kinerja operasional 
yang lebih efektif dan excellent, kualitas yang lebih baik, serta penciptaan 
nilai tambah yang signifikan bagi Perusahaan. Hal ini tidak hanya menjadi 
kebanggan Pekerja/ internal Pertamina. Keberhasilan pengelolaan inovasi 
Pertamina di level regional maupun internasional telah diakui pihak eksternal, 
sehingga mampu meningkatkan citra Pertamina sebagai perusahaan inovatif. 
Reputasi ini pula lah yang diapresiasi oleh Negara/ Kementrian ESDM.

Bentuk penghargaan 
yang diberikan kepada para 
perwakilan Perusahaan 
be rupa  pengha rgaan 
Satyalancana Wira Karya 
dari Presiden Republik 
Indonesia dan penghargaan 
Dharma Karya ESDM dari 
Kementrian ESDM. Penghargaanpenghargaan tersebut diberikan dalam 
upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke70 Tahun 2015 pada tanggal 
23 September 2015. 

Satyalancana Wira Karya  adalah sebuah tanda penghargaan yang 
dikeluarkan dan diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah sangat 
berjasa dan berbakti kepada bangsa dan negara. Penghargaan tersebut dapat 
diberikan secara anumerta kepada 3 (tiga) perwakilan PT Pertamina Persero 
yakni Rony Gunawan (pada saat menjabat sebagai Dirut PT PGE), Hendra Jaya 
(Dirut PT Pertagas), dan Faisal Yusra (VP QSKM – PT Pertamina (Persero)).

Sementara Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral 
diberikan kepada perseorangan atau lembaga/Perusahaan yang berjasa besar 
dalam pemikiran dan atau pembangunan serta penemuan baru dalam bidang 
energi dan sumber daya mineral yang bersifat nasional (Utama); Lintas Sektoral 
(Madya); dan Sektoral (Muda). Penghargaan ini diberikan kepada para gugus-
gugus Continuous Improvement Program (CIP) terpilih yang tentunya memberi 
dampak pada pembangunan nasional dan masyarakat luas. 

Dilihat dari ke 37 penerima penghargaan Dharma Karya, 23 penerima 
nya adalah dari Pertamina. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam hal 
pengelolaan inovasi Energi di Indonesia Pertamina Terdepan. Tentu pencapaian 
ini membanggakan kita semua. Melalui acara ramah tamah, Direktur 
menyampaikan apresiasinya dan harapannya agar proses inovasi terus bergulir 
dan semakin memberikan manfaat bagi perusahaan. Tentu kita tidak berpuas 
diri dengan pencapaian ini, masih banyak tantangan menanti untuk mencapai 
aspirasi Pertamina 2025.

Ini adalah bukti, bahwa insan mutu Pertamina siap beraksi. 
Memberi bakti bagimu negeri! Merah Putih Semangat di hati!

“Bersinergi Menuju Prestasi Kelas Dunia Melalui Interaksi Program Improvement & Innovation 
dalam 5 Sasaran Strategis Perusahaan Sebagai Keunggulan Kompetitif Pertamina” merupakan 
tema Forum Presentasi Continuous Improvement Program (CIP) Direktorat Non Teknis Tahun 2015. 
Selaras dengan tema tersebut, CIP melaksanakan rangkaian kegiatan Forum Presentasi CIP guna 
mensharingkan 56 CIP terbaik dari FungsiFungsi yang ada di Area Kantor Pusat dan PT Pertamina 
Training & Consulting. 

56 CIP ini telah melalui 
proses audit, penilaian dan 
wawancara guna memastikan 
penyelesaian serta implementasi 
di masingmasing Fungsi. Dari 
159 tema teraudit, 56 tema 
layak d ishar ingkan dalam 
Forum Presentasi CIP Dit. Non 
Teknis tahun 2015 ini. Selain 
itu, tahun ini 350 pekerja terlibat 
dalam kegiatan CIP meningkat 
dari tahun 2014 yang hanya 
melibatkan 275 Pekerja dari 
seluruh Fungsi di lingkungan 
Kantor Pusat dan PT PTC. 

 Rangkaian acara Forum Presentasi CIP Direktorat Non Teknis Tahun 2015 terdiri dari:
1. Proses audit CIP dilaksanakan pada tanggal 10 – 31 Agustus 2015
2. Proses pengumpulan risalah pada tanggal 09 September 2015 dari ke56 tema yang 

direkomendasikan melalui proses audit. 
3. Proses penilaian risalah oleh Tim Juri CIP yang terdiri dari 12 Juri dari berbagai Direktorat. 
4. Proses wawancara CIP pada tanggal 21 September 2015. Wawancara tersebut dimaksudkan 

untuk menggali lebih dalam dan sebagai bagian dari proses verifikasi terhadap risalah yang telah 
disusun. 

5. Proses berbagi pengetahuan terhadap success story dan keberhasilan dalam menyelesaikan 
permasalahan pekerjaan dan ide kreatifitas oleh ke-56 Gugus dalam Forum Presentasi pada 
tanggal 22 – 23 September 2015. 

Tim CIP mengucapkan selamat kepada 
15 Tim mendapatkan kategori Gold, 28 
Tim mendapatkan kategori Silver, 12 Tim 
mendapatkan kategori Bronze dan 1 Tim 
mendapatkan predikat Non kategori. Melihat 
antusiasme peserta untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan CIP tahun ini, diharapkan 
penyelesaian permasalahan pekerjaan dan 
ide inovasi dengan kegiatan CIP akan terus 
meningkat di periode ke depan. 

Dengan terus berputarnya roda CIP 
diharapkan dapat mendukung pencapaian 5 
arahan strategis perusahaan guna dapat terus 
memutar roda bisnis perusahaan. Tidak lupa, 
harapan besar CIP kepada seluruh peserta 
untuk dapat menularkan semangat berCIP 

kepada pekerja lain di lingkungan kerjanya. Kami tunggu ide kreatif dan inovatif lainnya! 
Keep Innovating! Keep Improving! 
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Pengesahan Pengurus PWP Tingkat Wilayah MOR II
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Healthy life Seminar : Diabetes Terkait Obesitas
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jakarta - Masih dalam rangka September Sehat Ceria, fungsi 
Health& Medical Management juga  menyelenggarakan Lomba 
Peduli Sehat Antar Fungsi, yang finalnya pada Jumat (17/9) di 
Lantai Ground Gedung Utama. 

Manager Health & Medical Management M. Isnaini  
menyatakan ajang yang meriah ini bukanlah untuk menang
menangan ataupun kalahkalahan. yang diutamakan adalah 
memberikan semangat hidup sehat di lingkungan masing
masing. 

Ketua BAPOR yang juga Ketua Dewan Juri Insan Purwarisya 
L. Tobing  juga menyatakan senang dengan keikutsertaan tim
tm peserta yang mewakili fungsifungsi, karena banyak diisi 

palembang – Bertempat di Gedung Meditran, Pe nge
sahan Pengurus Persatuan Wanita Patra (PWP) Tingkat 
Wilayah MOR II dan PWP Tingkat Wilayah TBBM se
Sumbagsel berlangsung dengan sukses dan lancar.

Pengesahan pengurus dipimpin oleh Ketua PWP 
Tingkat Wilayah MOR II, Rosalia Herman M.Z. dan dihadiri 
oleh seluruh pengurus PWP Tingkat Wilayah MOR II dan 
Wilayah TBBM seSumbagsel. Pada kesempatan tersebut, 
turut hadir pula Penasehat PWP, yaitu GM MOR II beserta 
jajaran tim manajemen.

Rosalia menyampaikan kepada seluruh pengurus agar 
dapat mencurahkan segala kemampuan untuk menjalankan 
amanah dengan sebaikbaiknya. Ia juga mengapresiasi dan 
mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada 
pengurus PWP periode sebelumnya yang telah bekerja keras 
bagi perkembangan organisasi.

balongan – Persatuan Wanita Patra (PWP) Tingkat 
Wilayah RU VI Balongan melaksanakan pengesahan pengu
rus PWP Wilayah RU VI Balongan masa bakti tahun 2015
2018, di Gedung PWP Komperta Bumi Patra Indramayu, 
(31/8). Acara ini dihadiri seluruh pengurus dan anggota 
PWP RU VI.

Dalam sambutannya, Ketua PWP RU VI Nirwana yulian 
Dekri mengatakan, sebagai istri pekerja hendaknya anggota 
PWP harus mendukung suami dimana saja ditugaskan.  
Se mentara, terkait rotasi anggota di kepengurusan PWP, 
Nirwana berharap semua anggota bisa legowo dengan 
posisi baru yang diduduki tiap anggota. Hal ini dilakukan 

Rosalia berharap kepengurusan PWP Tingkat Wilayah 
MOR II periode 2015 – 2018 mampu membawa perubahan 
yang lebih baik dan dapat mewujudkan semangat 
kebersamaan sesama pengurus agar semakin solid.•mor ii

Pengurus PWP RU VI Periode 2015-2018 Disahkan

agar tiap anggota yang menjadi pengurus PWP bisa semakin 
kenal dengan anggota yang lainnya dan dapat menjalankan 
organisasi PWP dengan maksimal.•irwanto

jakarta - Fungsi Health 
&  Medical Management 
me nyelenggarakan se minar 
setengah hari menge nai dia
betes dan obe sitas, pada 
(17/9), di Lantai Ground 
Gedung Utama, Kantor Pusat 
Pertamina. Seminar tersebut 
menghadirkan Dr. Phaidon 
sebagai health motivator.  

Manager Health & Me
dical Management  M. Is
naini me nyatakan, seminar 
ini merupakan bagian dari 
upaya untuk meningkatkan 
ke sehatan para pekerja 
dan keluarganya.  Dari data 
yang ada pada Medical HR, 

prevalensi (kejadian) penyakit-
penyakit yang diderita  pe
kerja dan keluarganya su
dah berubah. Jika dahulu 
yang umum adalah in feksi, 
diare, cacingan. Se dang
kan sekarang yang do mi
nan adalah penyakit jan tung, 
stroke,  kanker dan dia betes. 
Diperkirakan sekitar 25% 
pekerja Pertamina menderita 
diabetes, sementara angka 
penderita overweight lebih 
tinggi lagi. 

Seminar dihadiri anggota 
PWP, karena menurut Isnaini, 
kunci menu masakan di 
rumah ada pada ibuibu PWP. 

Dr. Phaidon menyatakan 
bahwa orangorang yang 
menderita kegemukan biasa
nya terkait erat dengan dia
betes. Karena itu ia banyak 
memberikan tips untuk makan 

buah sebanyakbanyaknya, 
kecuali semangka yang me
mang tidak boleh untuk pen
derita diabetes. Dan ma kan  
buah yang terbaik adalah  
se  belum makan nasi.•urip

lomba Peduli Sehat antar Fungsi : Kreatif, Happy dan Fun
oleh orangorang muda. Ia berharap  agar aktivitas  seperti ini 
bisa berlangjut. “Hal seperti inilah yang sebetulnya diharapkan 
perusahaan, bahwa tanpa disuruh, tanpa  komando, teman
teman sudah bergerak sendiri dengan berbagai macam 
variasinya,” kata Insan. “Kreativitas justru muncul ketika dibe
baskan, dan semua merasa happy dan fun.”

Final diikuti 11 tim yang mewakili fungsifungsi. Hasil para 
pemenangnya adalah (1) Strategic HR dengan judul program 
SHR (Semangat Hidup Ramping) Day dan Fit & Fresh Break 
time; (2) Management Accounting dengan judul Fat Loss 
Program; dan (3) Yayasan Kesehatan Pertamina (Yakes) dengan 
judul Sehat Dimana-mana.•urip
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Kebanyakan dari kita mencuci mobil meng
gunakan spons. Bentuknya yang mudah di
genggam dianggap sebagai alat paling cocok 
untuk mencuci mobil hingga bersih. Tapi, 
benarkah demikian?

Melansir Carthrottle, Senin (28/9/2015), 
spons sebetulnya berpotensi membuat baret bodi 
mobil. Sebabnya, struktur spons yang memiliki 
banyak celah memungkinkan butiran pasir atau 
benda keras lain mengendap.

Saat spons digosokkan, maka sangat 
mungkin jika butiranbutiran keras tersebut 
bersentuhan langsung dengan bodi, dan pada 
akhirnya meng hasilkan baret. Pemilik mobil bisa 
melihatnya dengan jelas saat mobil terkena sinar 
matahari langsung.

Lantas, jika bukan spons, apa yang sebaiknya 
dipakai? Pemilik kendaraan bermotor bisa meng
ganti spons dengan wash mitt microfibre atau 
lap sarung tangan microfiber. Sebabnya, alat ini 
tidak memiliki permukaan datar dan lubang yang 
memungkinkan pasir atau kotoran lainnya masuk.

Apalagi, cara menggunakan lap yang menye
rupai sarung tangan ini memang lebih mudah 
digunakan dibandingkan dengan menggenggam 
spons.

Selain daripada itu, cara mencuci mobil tetap 
sama. Pastikan semua permukaan telah dilap. 
Ingat pula, jangan sembarang menggunakan 
detergen karena berpotensi merusak cat.

Untuk mencegah mobil tergores saat dicuci, 
juga jangan lupa untuk menyemprotkan air 
terlebih dulu agar debu, pasir, dan kotoran 
apapun yang melekat pada mobil rontok.•
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apresiasi Direksi untuk Insan Mutu Penerima Penghargaan 
jakarta – Penerima penghargaan Satyalancana Wira Karya dan Dharma Karya Energi & Sumber Daya Mineral yang 
diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Kementerian ESDM disambut di Kantor Pusat Pertamina yang dikemas 
dalam suasana Ramah Tamah bersama direksi Pertamina dan para insan mutu penerima penghargaan bertepatan 
dengan Upacara Peringatan Hari Pertambangan & Energi ke70.  Ramah tamah yang berlangsung di Lantai M Kantor 
Pusat Pertamina, Senin (28/9) mendapat sambutan hangat dari Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto 
dan Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang serta jajaran SVP dan VP. Ia mengapresiasi keberhasilan insan 
Pertamina yang telah membawa nama baik perusahaan. Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya diberikan kepada 
Direktur Utama Pertamina EP Rony Gunawan (yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PGE), Direktur Utama 
PT Pertamina Gas, Hendra Jaya dan VP Quality System & Knowledge Management Pertamina, Faisal yusra. Salain 
itu, 23 insan mutu Pertamina berhasil mendapatkan penghargaan Dharma Karya Energi & Sumber Daya Mineral.•irli
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RU VI laksanakan Penyembelihan Hewan Kurban
balongan - Pelaksanaan sholat Ied hari raya  Idul Adha 1436 H  dan penyembelihan hewan kurban di  RU VI Balongan 
berlangsung khidmat dan lancar,  di Masjid Sabillul Muttaqin Perumahan Bumi Patra Indramayu, Kamis (24/9). Ketua BDI RU 
VI Balongan, Hendra Nasution melaporkan, penerimaan hewan kurban dari keluarga besar RU VI  di Masjid Sabilul Muttaqin 
Bumi Patra Indramayu  sebanyak 21 ekor sapi  dan 50 ekor kambing, di Masjid  Nurul Iman Griya Asri Pekandangan sebanyak 
9 ekor sapi dan 9 ekor kambing, Masjid Al Fallah Suka Urip sebanyak 3 ekor sapi  dan 6 ekor kambing, Masjid Al Muhajirin 
WIF Salamdarma sebanyak 1 ekor sapi. Sehingga total keseluruhan hewan kurban adalah sebanyak 33 ekor sapi dan  65 
ekor kambing. Hendra menambahkan, pendistribusian hewan kurban diberikan kepada masyarakat yang berada di sekitar 
kilang dan perumahan Bumi Patra seperti di Kecamatan Balongan meliputi 14 tempat, di Kecamatan Indramayu meliputi 17 
tempat, di Kecamatan Juntinyuat meliputi 1 tempat. Daging kurban juga didistribusikan ke  Mundu dan Salamdarma yang 
pembagiannya melalui Masjid atau Musholla setempat.•ru vi
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RU V Balikpapan Gelar Knowledge Sharing Bersama Walikota
balikpapan –   Sebagai sarana berbagi ilmu dan pengetahuan di kalangan pekerja maupun eksternal, 
Refinery Unit V (RU V) menggelar acara Knowledge Management Sharing bersama Walikota Balikpapan, 
Rizal Effendi, di Ruang Solar Kantor Pengolahan. Acara tersebut dibuka oleh GM RU V, Eman Salman 
Arief. Kali ini, Walikota Balikpapan hadir untuk dapat mempresentasikan best practice pengelolaan 
kota Balikpapan. Knowledge Management atau Komet sendiri merupakan program yang memupuk 
penerapan budaya pengetahuan guna menciptakan inovasi. Tema Balikpapan sendiri diangkat  karena 
Pertamina merupakan bagian dari Balikpapan. “Kami berterima kasih pada Bapak Walikota yang bersedia 
meluangkan waktu hadir dalam Komet Sharing. Kesempatan ini tentunya dapat dimanfaatkan untuk 
menggali wawasan serta inspirasi dari Bapak Walikota selaku narasumber ,” lanjut Eman.•ru v

Pertamina Memperingati Hari Kesaktian Pancasila
jakarta  –  Dalam rangka mengenang jasa para Pahlawan Revolusi, PT Pertamina (Persero) mengadakan upacara 
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan parkir Kantor Pusat dengan tema “Kerja Keras dan Gotong Royong 
Melaksanakan Pancasila”, pada (1/10). Bertindak sebagai pembina upacara, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto 
yang dihadiri oleh Perwakilan Komisaris dan Direksi, tim manajemen,  Persatuan Wanita Patra, serta pekerja Pertamina 
dan anak perusahaan. Upacara tersebut berlangsung khidmat.•starfy
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PePC Serahkan Hewan Kurban
bojonegoro –  PT. Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC) sebagai operator proyek unitisasi lapangan 
gas Jambaran-Tiung Biru (J-TB), menyerahkan bantuan hewan kurban secara simbolis kepada masyarakat Bojonegoro, 
yang diterimakan kepada Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bojonegoro dalam acara pelepasan di halaman pendopo 
Malowopati pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, (23/9). Pada kesempatan ini General Manager (GM) proyek J-TB PEPC, 
Bob Wikan H. Adibrata, menyalurkan 16 ekor sapi dan lima ekor kambing yang diambil dari hewan lokal Desa Nguken, 
Kecamatan Padangan, kepada Asisten II Sekretaris Kabupaten Bojonegoro, Setyo yuliono. Hewan kurban  ini akan 
didistribusikan ke panitia Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Bojonegoro, Kodim, Polres, dan pondok 
pesantren. Selain itu disebar pula di tiga kecamatan yakni Purwosari, Ngasem, dan Tambakrejo. Pemberian hewan 
kurban ini merupakan kewajiban dari karyawan PEPC selaku umat Islam untuk berkurban dan dibagikan kepada 
masyarakat yang berhak yang tinggal di sekitar wilayah operas.. “Semoga bisa menambah tingkat keimanan kami,” 
pungkas Bob Wikan.•pepc
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Rakor Kehumasan SKK 
Migas, KKKS dan Pemda 
Wilayah jabanusa
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Sosialisasi GCG di PT Pertamina lubricants

Fo
to

 : 
P

TP
L

bandung – PT. Pertamina 
Patra Niaga meresmikan 
wisma Awak Mobil Tangki 
(AMT) di Terminal Bahan Bakar 
Minyak (TBBM) Ujung Berung, 
Jawa Barat, pada Jumat 
(11/9). Hadir dalam acara ini 
Direktur Utama Pertamina 
Patra Niaga Gandhi Sriwidodo, 
Direktur Operasi Pertamina 
Patra Niaga Abdul Cholid, dan 
Manager Supply & Distribution 
Region I I I  PT Pertamina 
(Persero) Gema Ir iandus 
Pahalawan. Pembangunan 
Wisma AMT ini diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas 
istirahat serta produktivitas 
AMT yang merupakan ujung 
tombak distribusi BBM untuk 
masyarakat. 

Menurut Direktur Utama 
Per tamina Pat ra  N iaga 
Gandhi Sriwidodo, wisma 
ini dibangun sebagai bentuk 

kepedulian Pertamina Patra 
Niaga terhadap kesejahteraan 
AMT, mengingat AMT me
ngemban tugas mulia dan 
penting sebagai garda ter
depan tersampaikannya 
dis tribusi BBM hingga ke 
masyarakat di pelosok tanah 
air.  Selain itu, pendirian wisma 
AMT merupakan implementasi 
dari prinsipprinsip HSSE 
(Health, Safety, Security and 
Environment) perusahaan 
dalam mengurangi tingkat 
kecelakaan lalu lintas karena 
keletihan. “Dengan adanya 
wisma AMT ini, kita harapkan 
Awak Mobil Tangki bisa lebih 
fresh  dalam menjalankan 
tugas membawa BBM ke 
SPBU. Selain itu un tuk me
ngu rangi Lakalantas yang 
sering terjadi karena ke le
tihan,” ucap Gandhi.

Nurdin, Salah satu dari 

315 AMT di TBBM Ujung 
Be rung, mengatakan ada
nya wisma AMT baru ini 
membawa perubahan ba
nyak pada kualitas istirahat 
kedepannya, “Alhamdulillah 
dengan adanya fasilitas mess 
ini kita bisa istirahat, dengan 
istirahat yang full, cukup, se
tidaknya besok bekerja, pulih 
kembali,” ucap Nurdin. 

Wisma AMT Ujung Be

rung dilengkapi dengan fa
silitas berupa alat pendingin 
(AC), tempat tidur, kamar 
mandi, ruang relaksasi, ruang 
pijat, dan tenaga medis untuk 
mengontrol kesehatan AMT. 
Selain peresmian Wisma 
AMT di TBBM Ujung Berung, 
pada saat yang sama secara 
simbolis diresmikan Wisma 
AMT di TBBM Madiun dan 
Camplong.•starfy

jakarta - Sebagai upa ya untuk mewujudkan peru sahaan 
yang bersih, PT Perrtamina Lubricants (PTPL) me lakukan 
sosialisasi GCG yang diikuti oleh seluruh pekerja PTPL di 
Kantor Pusat, Jakarta. Acara ini juga sebagai tindak lanjut dari 
pe nandatangan kontrak GCG yang telah dilakukan oleh para 
Direksi BUMN.

Sosialisasi disampaikan oleh Agus Widhi Nurdoko Officer 
Education & Eva luation Pertamina. Ia memaparkan tentang 
definisi GCG, serta tata nilai 6C. 

Terkait dengan gratifikasi Agus Widhi menjelaskan, 
pencegahan gratifikasi dapat dilakukan melalui berbagai media 
yang pada intinya me nyatakan bahwa pekerja PTPL dilarang 
menerima suap.

jakarta - PT. Pertamina 
EP Cepu (PEPC) menye-
leng  garakan sharing know-
ledge sebagai bagian da
ri budaya membagi dan 
memperkenalkan penge ta
huan baru di perusahaan, 
pada (16/9). Sharing know-
ledge diselenggarakan di 
Kantor  PEPC, Jakar ta . 
Aca ra dihadiri oleh jajaran 
manajemen beserta para 
pekerja PEPC. 

Dalam kesempatan ter
sebut tim dari fungsi Supply 
Chain Management (SCM) 
PEPC menyampaikan sharing 
knowledge tentang Virtual 
Tender Meeting. Saat ini PEPC 
memiliki kantor di Jakarta 

yogyakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK 
Migas) perwakilan Jabanusa mengadakan rapat 
berkala kehumasan dengan Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama (KKKS) dan Pemerintah Daerah 
(pemda) wilayah kegiatan industri Hulu Migas, 
di Yogyakarta, (15-16/9). Rapat ini digelar untuk 
memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada 
stakeholder, khususnya anggota legislatif di daerah 
yang baru terpilih, mengenai isuisu terkini dalam 
industri Hulu Migas. Selain itu rapat berkala ini 
juga berfungsi sebagai media komunikasi dan 
koordinasi dalam penyelesaian permasalahan yang 
terjadi di lapangan antara SKK Migas, KKKS dan 
Pemda di wilayah operasi. Sehingga diharapkan 
kegiatan eksplorasi maupun produksi yang telah 
direncanakan oleh SKK Migas bersama KKKS 
dapat berjalan lancar dan tanpa kendala berarti. 
Mewakili PEPC adalah Sekretaris Perusahaan 
PEPC Abdul Malik  dan Edy Purnomo dari fungsi 
PGA & Relations yang didapuk  menjadi moderator.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua 
Komisi VII DPR RI, Satya Widya yudha, menyam
paikan materi “Kebijakan Energi UU Migas”. 
Kabag Humas SKK Migas Elan Bian toro mem
bawakan materi “Kontribusi Industri Hulu Migas”.  
Dalam kesempatan tersebut Elan berharap agar 
KKKS memiliki kemampuan mumpuni dalam 
mengelola isuisu dan terus menjalin komunikasi 
dan koordinasi intensif dengan SKK Migas sebagai 
pengatur dan pengawas industri Hulu Migas di 
Indonesia.

Dana Bagi Hasil dijelaskan oleh pembicara dari 
Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 
(Kementrian Keuangan), sedangkan pembicara 
dari Ditjen Migas (Kementrian Migas) menjelaskan 
tentang Participating Interest (penyertaan modal). 
Materi ini disampaikan karena masih adanya ke
sa lahpahaman di kalangan masyarakat terkait 
mekanisme Dana Bagi Hasil Migas. Diharapkan 
Dana Bagi Hasil yang diterima daerah penghasil 
juga akan dialokasikan untuk membangun ke
tahanan ekonomi daerah di sektor non migas, 
se hingga ketika cadangan migas berkurang 
ke sejahteraan ekonomi daerah tersebut masih 
terjamin.

Sedangkan Bupati Bojonegoro Suyoto me
nyam paikan materi “Implementasi Dana Bagi Hasil 
Daerah”. Ia mengusulkan pemerintah memberikan 
penyertaan modal (Participating Interest/PI) bagi 
daerah penghasil migas dengan sistem Golden 
Share. Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua 
komisi VII DPR RI, Satya Widya yudha mendukung 
langkah bupati soal pemberian PI. 

Materi “Kebijakan Objek Vital Nasional Industri 
Hulu Migas” yang disampaikan oleh Kabag Sekuriti 
SKK Migas menjadi materi penutup dari seluruh 
rangkaian rapat.•pepc

Agus menegaskan, GCG di Pertamina berlaku untuk se luruh 
anak perusahaan.•bmW

SCM PePC aplikasikan Virtual Tender Meeting  pada 
Proses Pengadaan

dan wilayah ope rasional 
di kabupaten Bojo negoro. 
Seir ing dengan perkem
bangan kegiatan proyek dan 
peningkatan kebutuhan di 
wilayah operasi, semakin 
me ningkat pula jumlah paket  
pengadaan barang dan jasa 
yang melibatkan penyedia 
barang dan jasa lokal. 

Tim SCM PEPC meng
inisiasi untuk melakukan ra
patrapat tender tersebut 
dengan metode yang di se but 
Virtual Tender Meeting (VTM). 
Dengan memanfaatkan 
teknologi ini, sangat mem
bantu tim SCM dalam efisiensi 
manhours dan biaya operasi 
(perjalanan dinas). 

Kantor PEPC Jakarta 
tidak perlu setiap saat me
mobil isasi panitia tender 
dan personil SCM untuk 
rapatrapat tender di wilayah 
operasi Bojonegoro. Dengan 
VTM,  Tim SCM PEPC cu
kup mengundang pe serta 
tender lokal ke kantor PEPC 
Bojonegoro dan rapat di

kendalikan dari kantor PEPC 
Jakarta. 

Manfaat yang signifikan 
juga dirasakan oleh penyedia 
barang dan jasa lokal yang 
umumnya adalah Perusahaan 
Kecil dan Menengah (UKM). 
Mereka dapat mengikuti rapat 
tender tanpa harus datang ke 
kantor PEPC Jakarta.•pepc
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Kunjungan Komisaris Utama Pertamina ke FSO abherka
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PeP asset 2 Berkurban

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) KH Hasyim Muzadi 
didampingi Presiden Direktur PEP Rony Gunawan meninjau salah satu sumur 
tua yang ada di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro.

xxxxxx

bojonegoro – Anggota 
Dewan Pertimbangan Pre
siden (Wantimpres), KH Hasyim 
Muzadi, meng ingat kan semua 
pihak tak saling menyalahkan 
terkait problem yang membelit 
pe ngelolaan sumur minyak tua 
di Kabupaten Bojonegoro. 

Hal itu dikatakan Kyai 
Hasyim kepada stakeholder 
saat pertemuan di kantor 
Pemkab Bojone goro, (16/9). 
“Menga tasi masalah sumur 
tua ini semua pihak jangan 
sa ling menyalahkan. Di sini 
yang dibutuhkan adalah ke
seim bangan antara kebijakan 
de ngan wisdom (kearifan),” 
tegas Kyai Hasyim. 

Kyai Hasyim menyatakan, 
pe nanganan persoalan su
mur tua di Kecamatan Ke
de wan Bojonegoro tak bi
sa hanya menerapkan pen
dekatan hukum. Perlu kom
binasi pendekatan untuk 
me nyelesaikan masalah ini 
se cara tuntas dan pari purna.  
“Prinsipnya, jangan saling me
nyalahkan,” tegasnya.

Mantan Ketua Umum 
PBNU itu mengutarakan, 
ada 3 kemungkinan terkait 
penerapan sejumlah aturan 
terkait  pengelolaan sumur tua. 
Pertama, aturannya secara 
konten sudah benar dan sudah 
diterapkan secara benar. 
Kedua, aturannya sudah benar 
tapi sulit diim plementasikan 
secara praktis di lapangan. 

KH Hasyim Muzadi: jangan Saling Menyalahkan 
Bedah Problem lapangan Minyak Sumur Tua

madura - Pada Sabtu, 26 
September 2015, Komisaris 
Utama PT Pertamina (Per-
sero) Tanri Abeng melakukan 
kunjungan kerja ke FSO 
Abherka dan Poleng Pro-
cessing Platform (PPP). Tu rut 
hadir dalam kunjungan ter
sebut Direktur Hulu Pertamina 
Syamsu Alam, Direktur Utama 
PHE R. Gunung Sardjono 
Hadi, President/GM PHE 
WMO Boyke Pardede dan 
Field Operation Manager PHE 
WMO Seth Ambat.

Tujuan dilakukannya ke
giatan ini adalah untuk melihat 
langsung kegiatan operasional 
di Blok WMO terkait kinerja 
PHE WMO selama tiga tahun 
dan pencapaian sasaran 
RKAP 2015.

Da lam sambutannya 
Tanri Abeng menyampaikan 
dukungan atas kinerja ope
rasi PHE WMO dalam mem

pertahankan tingkat produksi 
sehingga target bisa tercapai.  
Ia mengimbau agar upaya ini 
terus ditingkatkan sehingga 
PHE WMO dapat berkontribusi 
secara maksimal terhadap 
produksi migas nasional ser
ta menjadi mitra yang da
pat diandalkan bagi semua 

pemangku kepentingan.
Sementara Syamsu Alam 

menyampaikan pentingnya 
kontribusi PHE WMO bagi  
kegiatan eksplorasi dan pro
duksi migas Pertamina, 

“Operasi lepas pantai 
merupakan fokus kegiatan 
hulu migas nasional jangka 

panjang dimana di Indonesia 
terdapat beberapa lapangan 
yang belum diproduksi se
cara maksimal.  PHE WMO 
mencerminkan kemampuan 
Pertamina dalam mengelola 
operasi lepas pantai dengan 
baik,” tegasnya.•phe Wmo

Ketiga, aturannya memang tak 
beraturan (tak benar) sehingga 
tak mung  kin diterapkan secara 
implementatif di lapangan.

“Karena itu, soal sumur 
tua ini kita tak mungkin melihat 
hanya dari pendekatan legal 
formal semata. Sisi ekonomi 
dan sosial rakyat mesti be
tulbetul diperhatikan agar tak 
timbul gejolak sosial,” ingat nya. 

Setelah menggelar per
temuan di kantor Pemkab 
Bo jonegoro, Kiai Hasyim di
dampingi Bupati Suyoto, Kepala 
SKK Migas Amin Sunaryadi, 
Presdir Pertamina EP Roni 
Gunawan, dan pe jabat lainnya 
meninjau lokasi sumur tua di 
Desa Wo nocolo, Kecamatan 
Kedewan. Kyai Hasyim sempat 
berdialog dengan Pagimin, 
seorang pengurus Paguyuban 
Pe nam bang Sumur Tua dari 
Wo nomulyo. 

Sementara itu, Kepala 
SKK Migas Amin Sunaryadi 
mengingatkan 3 hal pen ting 
terkait pengelolaan su mur 
tua di Kedewan, Bojo ne
goro. Pertama, aspek kese
jahteraan rakyat lokal mesti 
diperhatikan dan tingkat kua
litas kemakmurannya harus 
terjaga dengan baik, sehingga 
mereka bisa hidup sejahtera. 

Kedua ,  aspek  HSSE 
(Health,  safety,  secur i ty, 
and environment) kegiatan 
eksploitasi  dan produksi 
minyak dari kawasan sumur 

tua harus ditingkatkan di masa 
depan. Dan ketiga, manajemen 
pengelolaan lingkungan fisik di 
kawasan sumur tua harus lebih 
baik di masa depan. 

Terkait dengan penerapan 
ketentuan HSSE dan penge
lolaan l ingkungan hidup, 
Presiden Direktur PEP Rony 
Gunawan, menga takan, kor
porasi yang dipim pinnya mem
perhatikan pe nuh hal itu. Saat 
ini,  PEP se dang membuat 
sumur tua percontohan yang 
me menuhi standar HSSE dan 
pengelolaan lingkungan hidup 
yang baik.

Saat peninjauan ke la
pangan, manajemen PEP me
nunjukkan lokasi sumur tua 
yang dalam proses perbaikan 
secara fisik, sehingga nanti layak 
operasional dengan memenuhi 
standar HSSE dan lingkungan 

hidup. Besaran anggaran yang 
dibutuhkan untuk perbaikan 
sumur tua berstandar HSSE 
dan lingkungan hidup berkisar 
Rp120 juta hingga Rp 140 
juta. Humas Paguyuban Pe
nambang Minyak Wonocolo 
Sutrisno mengatakan, prinsip
nya pemilik sumur dan pe nam
bang siap mengikuti ketentuan 
yang digariskan.

Rony Gunawan menga
takan, dari lapangan minyak 
sumur tua di Bojonegoro, ting
kat lifting yang masuk ke PEP 
per hari sebesar 1.500 barel. 
“ya lumayan,” tukasnya, se
raya menegaskan bahwa PEP 
secara teren cana akan me
ne rapkan ketentuan HSSE 
dan manajemen pengelolaan 
lingkungan hidup lebih baik di 
lapangan minyak sumur tua di 
masa depan.•pep

prabumulih – Memperingati Hari Raya Idul 
Adha, PT Pertamina EP (PEP) Asset 2 melalui 
BDI berhasil mengumpulkan hewan kurban sapi 
sebanyak 33 ekor (2 ekor untuk lokasi Merbau) 
beserta 2 ekor kambing. Penyembelihan hewan 
dilakukan dengan lancar. Pada kesempatan itu 
secara simbolis Asset 2 General Manager Ekariza 
menyerahkan hewan kurban kepada ketua panitia 
Kurban dan Idul Adha 1436 H Muhammad Irwan, 
di lapangan Komperta Asset 2, pada Sabtu (26/9). 

Presiden Direktur PEP Rony Gunawan juga 
turut menyaksikan penyembelihan hewan kurban 
Idul Adha 1436 H. Pengumpulan hewan kurban di 
wilayah Asset 2 dilaksanakan oleh BDI, yang berasal 
dari keluarga besar PT Pertamina EP Asset 2 dari 
Head Office, Prabumulih Field, Limau Field, PDSI 
serta mitra perusahaan dan para pekurban lainnya.

Dari hasil rekap dan pendistribusian hewan 
kurban tersebut, terkumpul sebanyak 3581 kantong 
daging yang kesemuanya telah diserahkan kepada 
segenap kaum dhuafa di seluruh lapangan area 
operasi perusahaan, seperti di Prabumulih Field, 
Limau Field, masjidmasjid di wilayah ring I Asset 
2, panti asuhan, fakir miskin, para lansia, warga 
kurang mampu di sekitar Komperta Prabumulih.•pep
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TPI Idul adha Bersama 
Masyarakat
jakarta - Musholla Nururrozaq PT Tugu Pratama 
Indonesia (TPI) melakukan aksi peduli sosial 
terhadap karyawan dan masyarakat lingkungan. 
Kali ini TPI memperingati hari raya Idul Adha 
1436 H dengan mengadakan kegiatan kurban di 
dua tempat, yaitu di kantor Pusat TPI dan Desa 
Karyamukti, Kecamatan Campaka, CianjurJawa 
Barat (26/9).

Tahun ini, TPI menerima 27 sapi dan 9 ekor 
kambing yang dibagikan kepada 2.300 keluarga 
yang membutuhkan di daerah Cianjur dan Jakarta. 
Penyerahan hewan kurban ini pun dihadiri oleh 
Camat setempat dan panitia pelaksana kurban 
lainnya yang secara simbolik diberikan oleh Sunarto 
selaku Wakil Musholla Nururrozaq.

Kegiatan  ini rutin dilaksanakan Musholla 
Nururrozaq yang diharapkan dapat membentuk 
niat berbagi dan membangun kebersamaan serta 
keikhlasan antara perusahaan, karyawan dengan 
masyarakat sekitar.•Wes
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Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk 
tulisan maksimal 2 lembar halaman a4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.

Pembenahan Data Serah Terima Minyak di eRP: Kini Tak ada lagi Relaksasi

Pembenahan Tata Kelola arus Minyak
Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Success Story RU V Balikpapan: Bukti awareness yang Penting 
Barangsiapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Siapa 

yang hari ini keadaannya sama dengan kemarin maka dia rugi, Siapa yang keadaan hari ini 
lebih buruk dari kemarin, maka dia celaka.

Adalah suatu ungkapan yang disampaikan pada saat Forum KOMET Sr Manager 
Operational Manufacturing RU V Balikpapan, Djoko Priyono, pada 7 September 2015 lalu. 
Forum sharing tersebut disampaikan karena Tim RU V Balikpapan berhasil dalam mengurangi 
losses arus minyak sebesar 15% dalam 3 bulan. Selain itu jumlah kasus serah terima yang 
berada di atas ambang losses turun hingga 82%. 

Keberhasilan dari tim RU V Balikpapan ini dipenuhi melalui berbagai inisiasi yang dilakukan 
berdasarkan root-cause terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. Root cause ini 
muncul atas temuantemuan jeli dari para anggota tim witness RU V Balikpapan dalam setiap 
kegiatan serah terima minyak. 

Terdapat  t iga 
hal pokok yang di
perhatikan dan di
benahi secara serius 
agar pengendalian 
losses dapat ter
capai yang menjadi 
fokus dari RU V Ba
l ikpapan. People, 
Equ ipmen t ,  dan 
Process.

Dari sisi People, 
p e m b a r u a n  d a n 
pe remajan Pekerja 
yang terlibat di garda 

terdepan operasi serah terima menjadi mutlak diperlukan. Energienergi baru akan menjadi 
semangat diiringi dengan transfer pengetahuan dari para Pekerja Senior yang 
berjumlah dominan saat ini.

Dari sisi Equipment, Readiness Tanki, Ke handalan Pompa dan Metering menjadi 
fo kus pengembangan utama di discharge Port. Salah satu cara lain dalam upaya RU 

Salah satu indikasi terjadinya in-efisiensi kegiatan serah terima minyak adalah dengan 
tingginya losses tercatat di lapangan. Losses tersebut dapat terdeteksi melalui adanya 
pencatatan di beberapa titik serah terima minyak. Salah satu pencatatan dalam kegiatan ini 
adalah pencatatan SFAL, SFBD, SFAD, AR dan B/L. 

Sementara ini pencatatan angkaangka tersebut masih tercatat secara tersilosilo sehingga 
sulit dalam mengintegrasikan data pada laporan akhir. Selain itu ketidakseragaman membuat 
kemamputelusuran datadata serah terima minyak terbatas.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan telusur dari datadata pelaporan dan jumlah 
losses dalam kegiatan serah terima minyak, maka PTKAM membentuk inisiasi pengisian 
SFAL dan SFBD. Inisiasi ini dimulai dari pemetaan unitunit mana saja yang belum mengim
plementasikan pencatatan SFAL dan SFBD. 

Dari pemetaan tersebut, disusunlah suatu agenda sosialisasi di seluruh Unit Pengolahan 
dan Pemasaran seluruh Indonesia terkait pengisian SFAL, SFBD, AR dan B/L. Agenda tersebut 
dijalankan mulai Juli hingga September 2015 di seluruh unit bisnis. Berbagai komitmen 
manajemen terkait pengisian tersebut pun dibentuk sebagai artifak komitmen manajerial di 
unitunit dalam pengisian data yang valid tersebut.

Sebagai “gong” dari seluruh kegiatan tersebut dibuatlah pengikat dari level Direksi 
bersama jajaran fungsi terkait dalam memastikan bahwa pengisian datadata yang valid 
tersebut terlaksana dengan dilakukannya reward dan consequences terhadap implementasi 
pengisian data tersebut di lapangan. Mulai tanggal 2 Oktober 2015, semua transaksi serah 
Terima Arus minyak harus dilengkapi semua informasi yang mampu telusur tanpa terkecuali. 

Pekerja di garda depan kegiatan serah terima ini menjadi para Pelaku dan Kontributor 
dalam berhasil/gagalnya proses ini. Diharapkan keberhasilan data yang mampu telusur 
pada akhirnya mampu meningkatkan rate claim cargo saat ini dan pada akhirnya mampu 
menurunkan kasus losses yang ada di Pertamina.

Tidak ada relaksasi, semua harus terkendali dengan adanya prosedur pasti. Pengisian 
data transaksi serah terima minyak ini akan menjadi kunci sejauh mana efektifitas kegiatan 
terlaksana di seluruh Pertamina. 

Mari kita jaga bersama, Pertamina Milik Kita.
Dengan data yang teliti, Maka efektifitas proses menjadi pasti. 
Sesuai lima prioritas utama, membawa Pekerja menjadi sejahtera.•ptkam

V Balikpapan mengurangi losses adalah melalui pem bentukan tim witness yang terdiri dari 
4 tim teknis dalam menjaga kualitas proses serah terima minyak berjalan secara ekselen. 
Tim ini terdiri dari fungsi LAB, EC &LC, B&P, OPI, PE, RIA dan FBS.

Dari sisi Proses, Melalui dukungan Management dalam pembentukan Tim Oil Loss 
Management System (OLMaS)  melalui Surat Perintah GM RU V Balikpapan no 035 -/
E15000/2014-S0 Proses serah terima minyak di RU V balikpapan secara konsisten dijaga 
agar jangan sampai lolos.

Hal ini lah yang dapat dicontoh sebagai teladan di semua unit. Awareness terhadap kondisi 
genting yang secara seragam dihadapi oleh semua anggota organisasi ini pada akhirnya 
dapat mengantarkan kinerja organisasi wa bil khusus losses di LP dan DP. Bagaimana 
apabila hal ini terlaksana di seluruh Pertamina? World Class 2025 bakalan tidak hanya jadi 
anganangan belaka.

Mari Mencari Tahu – Sadar – Bergerak bersama. 
Selaras dalam arahan demi kepentingan Pertamina.
Jangan pernah lelah, selalu teguh hati.
Pertamina jaya! di Negeri sendiri! •ptkam
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RU V Balikpapan Raih Penghargaan K3 
dan P2-HIV aIDS nasional Malam amal Pendidikan Pelaut
balikpapan -  “Towards 
HSSE Excellence” bukanlah se
kadar semboyan bagi Re finery 
Unit V (RU V) Balik papan. Melalui 
programprogram terpadunya, 
RU V kembali meraih  apresiasi 
tingkat nasional dalam  da
lam kategori Zero Accident 
Awards serta Pencegahan dan 
Penanggulangan HIV/AIDS (P2-
HIV/AIDS)  dari Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Kemnaker RI). Penghargaan 
tersebut diberikan oleh Menteri 
Kete naga kerjaan RI di Jakarta, 
(10/9). Dalam kesempatan 
tersebut, RU V diwakili oleh 
Manager HSE Tjahjo Wido
joko dan Area Manager Me
dical Kalimantan Glen Sahatma 
Sidabutar. 

Penerimaan Zero Accident 
Awards dar i  Kemnaker di 
tahun 2015 ini melengkapi 
penghargaan berupa Patra 
Nirbhaya Karya Utama, yaitu 
penghargaan Keselamatan 
Kerja Migas dari Kementrian 
ESDM pada Agustus 2015.

“Budaya HSE tak ha
nya melibatkan insan Per ta
mina melainkan keluarga dan 
harmonisas i  dengan sta-
keholder,” ujar Tjahjo Wi do
joko. Ia berharap peng har gaan  
ini dapat men sti mu lus seluruh 
pihak un tuk terus me ningkatkan 

Manager HSE RU V, Tjahjo Widojoko (kiri) bersama Manager Medical Pertamina 
RU V, Glen Sidabutar (kanan) menerima penghargaan Kemenakertrans, di 
Jakarta pada (10/9).

jakarta – Bertempat di Hotel 
SwissBellin Kemayoran, Jakarta, 
pada 15 September 2015 
yayasan Darma Mulya bekerja 
sama dengan  PT Pertamina 
(Persero) dan Forum Komunikasi 
Rekanan Kapal Charter (FKRK) 
menyelenggarakan Malam Amal 
Pendidikan Pelaut. Acara ini 
dihadiri oleh Direktur Pemasaran, 
SVP Shipping, Manajemen 
Shipping Pertamina serta jajaran 
manajemen perusahaan shipping 
yang tergabung dalam FKRK.  Acara diawali dengan sambutan Direktur Pemasaran  
Pertamina Ahmad Bambang. Dalam sambutannya,  Direktur Pemasaran menyatakan 
dukungan dan apresiasi positif atas ke giatan yayasan tersebut. Acara dilanjutkan dengan 
sambutan SVP Shipping Mulyono yang menekankan perlunya menjaga integritas pekerja 
kapal charter rekanan Pertamina sehingga kinerja operasional dan finansial yang telah 
dicapai dapat diimbangi dengan tata nilai yang terjaga dari Shipping secara keseluruhan. 

Acara dilanjutkan dengan pemaparan tentang yayasan Darma Mulya yang merupakan 
lembaga sosial yang berkonsentrasi pada pemberian bea siswa pendidikan pelaut bagi 
anak yatim dan anakanak dari keluarga tidak mampu. yayasan  ini bekerja sama dengan 
beberapa lembaga lain, seperti Institute Kemandirian Dompet Dhuafa untuk seleksi calon 
penerima beasiswa dan Pertamina Maritime Training Center Jakarta, Simulator Center 
Bina Sena Ciawi serta lembaga diklat kepelautan untuk pelaksanaan Diklat kepelautan.

Setelah menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan sertifikat, penerima beasiswa 
akan disalurkan untuk bekerja di kapalkapal charter maupun kapal milik PT. Pertamina 
(Persero).• [shipping]

praktik kerja yang aman demi 
terpeliharanya Jam Kerja Aman  
di RU V.  

Sementara Area Manager 
Medical Kalimantan Pertamina 
Glen Sahatma Sidabutar yang 
hadir untuk me nerima peng
hargaan Pencegahan dan 
Penanggulangan HIV/AIDS 
(P2-HIV/AIDS) menegaskan,  
suatu perusahaan hendaknya 
berperan aktif dalam upa ya 
pencegahan dan penang
gulangan HIV dan AIDS. 

“Penghargaan ini  akan 
terus memacu kami untuk 
me ningkatkan implementasi 
pencegahan dan pe  nang
gulangan HIV/AIDS, di mulai 
dari internal RU V maupun 

masyarakat sekitar,” ujar Glen.  
Implementasi P2 HIVAIDS 

di RU V memang diturunkan 
dalam programprogram yang 
mendorong partisipasi aktif 
perusahaan, karyawan, maupun 
pihak eksternal. Kebijakan P2 
HIVAIDS yang berlaku di RU 
V dan disahkan oleh GM RU V 
Balikpapan, Eman Salman Arief 
tersebut berisi butirbutir yang 
diinternalisasi di lingkungan 
pekerja. Misalnya, perusahaan 
menyediakan pendidikan HIV
AIDS bagi seluruh pekerja dan 
keluarga, serta perusahaan 
menjamin l ingkungan kerja 
aman sehat dan terhindar dari 
risiko penu laran AIDS.•ru v

jakarta -  Pertamina menye
leng garakan Forum Presentasi 
CIP Shipping 2015 pada 21
23 September 2015, di Griya 
Sehat Shipping. Pada tahun ini, 
Forum CIP Shipping diikuti oleh 
64 kelompok CIP yang terdiri 
dari 36 SS, 17 GKM, dan 11 
PKM, dengan peserta dari kantor 
pusat Shipping dan region. 
Forum Presentasi CIP Shipping 
merupakan sarana diskusi dan 
sharing terhadap kegiatan CIP 
yang telah dilaksanakan di ling 
kungan Shipping seba gai ma
na dilaksanakan di seluruh di
rektorat/unit/unit bisnis, dan 
anak perusahaan di lingkungan 
Pertamina.

Acara Forum Presentasi 
CIP Shipping 2015 dibuka oleh 
SVP Shipping Mulyono yang 
didampingi oleh jajaran Manajemen 
Shipping. Pada sambutannya, 
Mulyono memaparkan mengenai 
pentingnya improvement dan 
ino vasi dalam mendukung ter
capainya target profit perusahaan 
dimana pekerja harus terus meng 
gali dan mengembangkan ide 
perbaikan di semua sektor. Se
lain itu, Mulyono memberikan 
peng hargaan kepada pekerja 
Shipping yang terlibat aktif me

Forum Presentasi CIP Shipping 2015

ngem   bangkan dan menularkan 
bu  daya CIP di lingkungan ker
janya.

Value creation yang dicapai 
cukup besar dan perbaikan 
yang dihasilkan berguna bagi 
lingkungan tempat kerja. Sebagai 
contoh, optimasi operasional 
de ngan perubahan pola suplai 
bunker kapal shutlle LPG dari 
Makassar ke Kalbut, yang dapat 
menghemat biaya 7.426 M/tahun, 
menurunkan IPT dan RTD kapal 
lebih dari 100% serta mereduksi 
emisi gas CO2 sebesar 458,7 
Ton/tahun. Ada pula optimalisasi 
review tonase penggunaan kapal 
white oil untuk marine region 
yang menghasilkan saving biaya 
18 M di semester 1 tahun 2015. 
Disamping itu, ada banyak ragam 

pengembangan dan enhan ce-
ment aplikasi teknologi yang 
di buat oleh sumber daya internal 
yang memiliki nilai tinggi secara 
finansial dan sangat berguna bagi 
peningkatan kinerja fungsi dan 
perusahaan.

Dari kegiatan forum CIP 
yang dilaksanakan, 13 kelompok 
memperoleh gold, 31 kelom
pok memperoleh silver, dan 20 
kelompok memperoleh bronze. 
Se dangkan juara umum diraih 
fung si Marine Region V, dengan 
total nilai yang terbanyak dibanding 
fungsi lainnya.

Forum CIP ini dapat dijadikan 
pemicu bagi upaya perbaikan 
secara nyata dalam meningkatkan 
produktivitas dan kinerja Shipping 
Pertamina.•[smr]
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Marine Region V sebagai juara umum.
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Poleng Process Platform (PPP) penampung minyak PHE WMO, Kawasan 
Lepas Pantai Barat Madura, Jawa Timur.

Pertamina Gandeng Indomart jadi Keagenan lPG non PSO
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Dengan menggandeng Indomaret, Pertamina berharap penjualan LPG non PSO makin berkembang.

jakarta – Dalam rangka 
mendorong peningkatan 
penjualan LPG Non PSO 12 
kg, PT Pertamina (Persero) 
melangsungkan renewal 
signing perjanjian kerja sa
ma keagenan LPG Non 
PSO dengan PT Indomarco 
Prismatama selaku pemilik 
jaringan Mini Market In
domaret. 

Penandatanganan dila
kukan oleh Vice President 
Gas Domestik Pertamina, 
B. Trikora Putra dan Mer
chan dising Director PT In
domarco Prismatama, yan 
Bastian yang disaksikan 
oleh SVP Non Fuel Mar
keting Pertamina, Taryono 
di Ruang Rapat Lantai 13 
Kantor Pusat Pertamina, 
Selasa (22/9). 

Dijelaskan oleh Taryono 
bahwa kerja sama ini te
lah dirintis sejak tahun 
2005 hingga saat ini per

kembangan penjualan yang 
dilakukan oleh pihak In
domaret sangatlah potensial 
mengingat outlet Indomaret 
cukup banyak dan tersebar 
diseluruh Indonesia. 

“Peran Indomarco sa
ngat bagus karena kami 
ter bantu mengalami pe
ningkatan penjualan LPG 
tahun ini sebesar 6,5 per
sen. Ketersediaan LPG 
di Indomaret juga sangat 
membantu konsumen untuk 
memperoleh LPG disaat 
hari raya dimana banyak 
pang kalan LPG yang tutup,” 
lanjut Taryono.

Marketing Senior Ma
nager PT Indomarco Pris
matama,  Bastar i  juga 
me nyampaikan, hingga 
saat ini outlet Indomaret 
ber  jumlah 11.400 outlet 
yang tersebar di seluruh 
In  donesia. Dengan jumlah 
outlet tersebut pihaknya 

me yak inkan pen jua lan 
LPG Pertamina tentunya 
akan terus mengalami pe
ningkatan.

“Kami sangat berterima 
kas ih  Per tamina te lah 
mem berikan kepercayaan 
kepada kami untuk bekerja 
sama. Tentunya harapan 
ke depan penjualan kita 
akan terus maju dan akan 
terus bersinergi terlebih 
dalam melakukan promosi
promosi  produk LPG,” ung
kap Bastari.

Menurut B. Trikora Putra, 
pada awal Januari 2015 
In domaret te lah berhasil 
men jual sekitar 1.500 ta
bung PSO dan Non PSO 
perbulan dan 2 hingga 3 
bulan terakhir ini Indomaret 
sudah mampu me ning kat
kan penjualan 1.600 lebih 
tabung per bulannya. 

“Kerja sama kita de
ngan pihak Indomarco su

dah berjalan selama 14 
tahun, penjualan yang di
la kukan pihak Indomaret 
pun sangatlah potensial 
bagi Pertamina. Kerjsama 
kal i  in i  ber laku selama 
3 tahun dan akan terus 

diperbaharui untuk dilakukan 
perpanjangan,” ungkap B. 
Trikora Putra.

Kerja sama ini juga men
jadi momen bagi Perta
mina yang akan segera 
me luncurkan produk baru 

LPG Non Subsidi Bright 
Gas 5,5 kg. Sehingga di
harapkan PT Indomarco 
bisa turut berkontribusi 
dalam mengembangkan 
pangsa pasar produk LPG 
Non PSO tersebut.•irli

jakarta – Upaya berbagai pihak untuk mendiskreditkan 
profesionalisme dan reputasi Pertamina dalam  mengelola blok 
migas di lepas pantai ternyata tidak pernah sampai. Sebab, fakta 
dan bukti yang tersaji justru sebaliknya. Kompetensi Pertamina 
beropersi di wilayah offshore semakin tersohor. Produksi 2 
blok unggulan Pertamina di kawasan lepas pantai, yakni Blok 
Offshore North West Java (ONWJ) dengan operator Pertamina 
Hulu Energi (PHE) ONWJ dan Blok West Madura Offshore 
(WMO) yang dikelola oleh PHE WMO semakin meninggi. 

 Di samping itu, kesuksesan menemukan cadangan baru 
di Blok Nunukan, lepas pantai Kalimantan Utara dengan 
operator PHE Nunukan Company (PHENC) melalui pengeboran  
eksplorasi sumur Badik – 2, Badik – 3, dan West Badik – 1 
menjadi kisah sukses lain tentang kinerja dan reputasi jawara 
Pertamina dalam menangani blok eksplorasi di lepas pantai. 
Maka, ketika muncul pihakpihak yang mengeluarkan ucapan 
minor terkait keandalan sumberdaya manusia (SDM) Pertamina 
dalam mengelola wilayah kerja di offshore, timbul syak wasangka 
kita ada agenda apa dan untuk kepentingan siapa mereka 
lantang bersuara.  

 Dalam perspektif menyajikan data dan mengangkat fakta, 
dimaksud kita kembali menyigi jurusjurus andalan PHE WMO 
menjaga produksi serta menyusun strategi penambahan ca
dangan dalam kondisi sulit, akibat anjloknya harga crude dunia 
dewasa ini hingga dibawah US $ 45 per barel. “Sepanjang 
Semester I/2015, PHE WMO sukses mempertahankan capaian 

produksi sebanyak 14.835 barel minyak 
per hari (BOPD) dan gas sejumlah 107,07 
juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD). 
Sementara target produksi sepanjang 
2015 yang ditetapkan SKK Migas adalah 
minyak 14.373 BOPD dan gas 110,83 
MMSCFD,” demikian ungkap President/
GM PHE WMO, Boyke Pardede beberapa 

waktu lalu.
 Menurut Boyke, demikian ia akrab disapa, jajaran PHE WMO 

yakin bahwa dalam waktu sisa, Semester II/2015 profil kinerja  
produksi WMO akan terus diperbaiki supaya mampu memenuhi 
target yang telah ditetapkan pemerintah untuk 2015. Upaya 
pencapaian target tersebut, merupakan bagian dari komitmen 
Pertamina dalam mendukung skenario kemandirian dan ketahanan 
energi anak negeri.    Tantangan paling besar yang dihadapi para 
pekerja Blok WMO adalah laju penurunan alami (natural decline) 
produksi di Blok WMO termasuk tinggi, yakni hingga sekitar 40% 
setahun. “Untuk menahan natural declain serta terus berupaya 
menambah produksi, kami secara terukur dengan kalkulasi tingkat 
efisiensi tinggi tetap melakukan aktivitas pengeboran sumur 
pengembangan, kerja ulang, dan well service sepanjang 2015,” 
imbuh Boyke menunjukkan kiat jajarannya.  

 Lebih lanjut Boyke menjelaskan beberapa jurus yang dijagokan 
oleh para engineer WMO, sesuai dengan kondisi reservoir berupa 
batuan karbonat dari berbagai fasies, untuk mendukung upaya 
peningkatan produksi seraya menahan laju penurunan alami. 
Berkaca pada kesuksesan peningkatan kinerja priode sebelumnya, 
yaitu minyak sebanyak 18.086 BOPD dan gas sejumlah 114,5 
MMSCFD pada 2013, yang meningkat menjadi 20.292 BOPD dan 
116,5 MMSCFD di 2014 melalui sejumlah kegiatan,  diantaranya 
melakukan 147 aktivitas well works yang berhasil memberikan 
tambahan produksi sebesar 1.254 BOPD dan 9,53 MMSCFD. 
Selain itu, sebagai tindak lanjut dari hasil survey seismik 3D di area 
KE5 seluas 892 km2 pada 2014,  akan dilakukan pengeboran 
sumur baik eksplorasi maupun eksploitasi hingga tahun ang garan 
2018. Tujuannya, untuk menambah cadangan dan mengem
bangkan sumur eksisting. “Kami juga akan menaikkan produksi 
melalui pembangunan fasilitas baru tahun depan, dengan harapan  
bisa menyumbang tambahan produksi minyak sebanyak 7.000 
BOPD,” tambah Boyke.

 Terkait dengan berbagai skenario yang akan diimplementasikan 

di Blok WMO, Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto 
mendukung langkahlangkah operasi yang telah dirancang 
oleh manajemen PHE WMO. “Saya melihat biaya produksi 
PHE WMO dan Pertamina EP Poleng jauh di bawah US $ 42 
per barel. Maka, tidak ada alasan untuk menunda pengeboran 
sumur produksi ataupun kegiatan eksplorasi untuk menambah 
cadangan,” demikian aku Pak Dwi (begitu ia karib disapa) ketika 
meninjau fasilitas produksi WMO dan PEP Poleng, pada 6/9 lalu.

Produksi Blok WMO sempat melorot hingga menyentuh 
angka 7.500 BOPD ketika masih dikelola oleh perusahaan 
migas asing, Kodeco menjelang  transisi masa terminasi Kontrak 
Kerja Sama (KKS)  pada 2010/2011. Namun, pasca terminasi 
Mei 2011 saat blok tersebut ditangani  Pertamina produksinya 
justru melonjak hingga 20.000 BOPD, bahkan pernah meraih 
produksi harian  sebesar 24.000 BOPD pada akhir Juli 2013. 
Dalam KKS Blok WMO, Pertamina mendapatkan participating 
interest (PI) sebesar 80% sekaligus menjadi operator dalam 
pengelolaan blok migas yang terletak di lepas pantai utara Jawa 
Timur tersebut.•dit. hulu


