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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil (tengah) didampingi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator 
Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, mengumumkan 
kebijakan penghapusan subsidi BBM  RON 88 atau Premium,  serta subsidi tetap untuk bahan bakar Solar sebesar Rp 1.000  per liter, di Kantor 
Menko Perekonomian, Rabu (31/12).  Penerapan kebijakan tersebut, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015 pukul 00.00 WIB, dimana  akan 
berimplikasi kepada perubahan harga Premium dan Solar yang akan mengikuti harga minyak dunia serta kurs dolar. Penetapan harga BBM 
selanjutnya akan dievaluasi setiap bulan. Kini ketika kondisi harga minyak dunia turun harga Premium tidak bersubsidi menyentuh angka Rp 7.600 
per liter sementara Solar dengan subsidi tetap menjadi Rp 7.250 per liter. 

Bersambung ke halaman 5

Jakarta – Direktur Utama 
Pertamina, Dwi Soetjipto 
didampingi jajaran Direksi 
lainnya, dalam kesempatan 
konferensi pers di Kantor 
Pusat Pertamina, Rabu 
(31/12) menyebutkan kelima 

Pertamina Siapkan Lima Fokus 
Kinerja 2015

fo kus utama kinerja tersebut.
Yakni, penguatan di sektor 

hulu melalui pengelolaan 
la han minyak eksist ing, 
pengelolaan blok yang akan 
habis masa kontraknya, serta 
melanjutkan investasi blok 
di luar negeri dengan me
nge depankan unsur kehati
hatian. 

“Kita berharap ke de
pan nya agar Pemerintah 
supaya bisa memberikan 
kesempatan kepada Perta
mina mengoperasikan su
mursumur yang kontrak 
kerjanya habis dan bisa kem
bangkan sumur baru untuk 

meningkatkan lifting,”jelas 
Dwi.

Terkait keseriusan Perta
mina untuk mengelola Blok 
Mahakam, menurut Dwi, 
Pertamina segera menyam
paikan program kerja untuk 
Blok Mahakam kepada 
pemerintah pada kuartal 
pe r t ama  t ahun  2015 . 
Dengan demikian diharapkan 
pemerintah pemerintah dapat 
mengeluarkan putusan resmi 
penetapan operator baru 
Mahakam pada Tahun 2015. 
Sehingga penyiapan masa 
transisi bisa berjalan dengan 
baik dan pengambilalihan 

pengelolaan bisa berjalan 
mulus.

Selanjutnya Dwi juga 
menegaskan perlunya efi
siensi. Dalam hal ini menge
valuasi seluruh proses binis, 
serta pengadaan. Fokus 
ke tiga, yakni penguatan 
ki  lang melalu i  kegiatan 
upgrading ,  pengelolaan 
kilang yang ekonomis, serta 
pembangunan kilang baru. 
“Saat ini Pertamina telah 
mela kukan MoU proyek 
R D M P  d e n g a n  m i t r a , 
yang d iharapkan pada 

mengakhiri tutup tahun 
2014, Pt Pertamina 
(Persero) telah 
mempersiapkan rencana 
kerja di tahun 2015.  ada 
lima fokus utama kinerja 
yang akan dilakukan oleh 
Pertamina dalam rangka 
menyongsong Pertamina 
yang lebih baik.

Sorot :
ru vi dinobatkan sEbagai 
PErusahaan taat ukur12

Tahun 2015 membawa tuntutan baru yang makin tinggi 
bagi korporasi. Kinerja keuangan dan operasional, sebagai 
dua indikator kesehatan perusahaan berada di bawah radar 
pengamatan publik. Sejalan dengan itu, interaksi korporasi 
dengan Pelaku Pasar Keuangan Global harus menyajikan 
kedalaman data yang lebih sophisticated. Demikian kesim
pulan dari pertemuan para Profesional Investor Relations 
ber bagai perusahaan di wilayah Asia (diluar China dan 
Jepang), yang diselenggarakan di Bursa Efek Singapura 
(SGX) jelang akhir tahun 2014.

Dari diskusi disinyalir, investor retail (individu) dan institusi 
semakin canggih dalam menganalisa kinerja perusahaan 
(emiten), baik perusahaan penerbit saham (equity) maupun 
obligasi (bond).  Tidak sekedar kinerja emiten saja, tetapi juga 
membandingkan dengan sektor industrinya serta dinamika 
faktor eksternal global yang mempengaruhi. 

Beberapa fokus yang dipandang penting bagi kor porasi 
dan Manajemen Peru
sahaan tahun 2015 ada lah:
• Corporate Access
• Quality and depth of 
  information/data set
• Quick turn around time 
• Clarity – Fluency – 
  Consistency
• Technology

Corpora te  Access 
ditempatkan sebagai elemen terpenting, yakni kelancaran 
dan kemudahan untuk memperoleh akses informasi dari 
korporasi, termasuk akses bertemu Pimpinan Perusahaan. 
Hal ini penting supaya investor memahami bisnis perusahaan 
serta tingkat potensi dan resikonya (upside and down side) 
secara tepat. Tidak ada hal yang lebih buruk jika perusahaan 
yang mengakses dana dari pasar (melalui saham atau 
obligasi), menghilang, menghindar, atau bungkam bila ada 
pertanyaan sulit dari investor.

Poin lainnya, diperlukan kualitas dan kedalaman 
informasi yang setara dengan tuntutan investor. Untuk 
meyakinkan investor yang makin pintar, korporasi diharapkan 
menyajikan data perusahaan dengan mempertimbangkan 
faktor makro. Pasalnya, analisa modeling yang dipakai para 
investor dalam menganalisa sensitivitas bisnis terhadap 
faktor makro kian canggih.

Selaku emiten obligasi global, Pertamina pun tak luput 
dari fenomena tersebut. Sejak global bond perdana tahun 
2011, akses terhadap korporasi (jumlah interaksi) Pertamina 
dengan investor telah meningkat 5 kali lipat sebagai wujud 
peningkatan kepercayaan investor. Keberadaan dan peran 
Pertamina yang teramat besar bagi Indonesia juga menjadi 
hal yang diamati, termasuk oleh media massa yang sering 
menjadi acuan data bagi investor. Bagai dua sisi mata 
uang, kualitas pertanyaan investor yang makin dalam 
dan tajam mencerminkan peningkatan pemahaman dan 
kepercayaan investor terhadap Pertamina. Namun di sisi 
lain, mengharuskan Pertamina mampu menjawab dengan 
kualitas tinggi. This is the new standard in the new normal.• 
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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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SIKLuS KeduA 
Pt bAdAK ngL

PEngantar rEdaksi:
PT Badak  NGl mengalami  pergantian di jajaran pim pinannya. 

Mungkin ini akan menjadi fase terpenting bagi PT Badak yang baru 
saja meraih peringkat Emas dalam Proper 2014 dan beberapa 
penghargaan bergengsi lainnya di tahun 2014. Penting karena pada 
2017,  kontrak PT Badak sebagai operator lNG di Blok Mahakam 
dan sekitarnya akan berakhir, dan asetnya akan dikembalikan ke 
Pemerintah. Seperti apa PT Badak kelak? Energia Weekly pun 
berbincang singkat dengan salis s. aprilian, yang kini dipercaya 
sebagai Presiden Direktur PT Badak NGl. Berikut petikannya. 

bisa dijelaskan posisi atau status Pt badak ngl se karang 
ini? kalau tidak salah tahun 2017 kontraknya ha bis ya… Dalam 
sejarahnya, PT Badak NGl ini didirikan hampir bersamaan dengan 
pembangunan PT Arun NGl. Namun dalam penyelesainnya, PT 
Badak dapat mengirimkan ‘first cargo LNG’ nya setahun lebih cepat, 
yakni tahun 1977. Hanya 7 tahun sejak lapangan gas pertama 
ditemukan di Blok Mahakam dan Blok Arun (tahun 1971). Keduanya 
mencapai produksi puncak (‘peak production’) di tahun 1997, dan 
kemudian mulai ‘decline’ secara alamiah sejak itu, karena memang 
produksi gas dari lapanganlapangan yang ada sudah mulai menurun. 

Sesuai prediksi para ahli eksplorasi dan produksi pada saat itu, 
bahwa PT Arun akan menutup kegiatannya, memproduksi lNG, pada 
tahun 2014. Sedangkan PT Badak akan mengakhiri produksinya di 
tahun 2017. Ternyata prediksi tersebut tidak jauh meleset, sehingga 
pada bulan Oktober 2014 yang lalu PT Arun telah resmi mengirimkan 
‘cargo LNG’ terakhirnya ke Korea sesuai dengan perjanjiannya. 
Sekarang PT Arun telah men transformasi dirinya dari produsen 
LNG menjadi penerima LNG untuk diregasifikasi dan dikirimkan ke 
konsumen domesik di Aceh dan Sumatra Utara.

lain halnya dengan PT Badak, karena kondisi lapangan gas di 
Blok Mahakam yang masih berkembang dengan adanya aktifitas 
ekplorasi dan produksi dari beberapa KKKS (kontraktor kontrak 
kerjasama) di sana, seperti: Total, Vico, Chevron, ENI dll, maka 
kemungkinan di tahun 2017 di saat kontrak lNG berakhir maka 
masih menyisakan produksi gas yang cukup besar untuk diproses 
menjadi lNG di PT Badak.

Jadi nasib PT Badak sebetulnya mirip dengan PT Arun (yang 
‘mati pelanpelan’), namun jauh lebih baik karena adanya harapan 
dan kesempatan untuk memperpanjang umurnya apabila KKKS di 
sana dapat mempertahankan produksinya dengan adanya temuan 
baru dari kegiatan eksplorasinya, atau bahkan adanya KKKS baru 
yang menemukan blok gas baru di sana (seperti: lapangan Jangkrik 
milik ENI, IDD Chevron, dll).

bagaimana posisi Pertamina dalam pengelolaannya un tuk 
saat ini dan masa datang? Pertamina memang diberi tugas oleh 
Pemerintah untuk mengelola kedua aset lNG ini yang notabene 
dibangun dan dioperasikan dari dana hasil produksi lNG (diambil 
dari para ‘producers’). Pertamina menjadi pemilik mayoritas PT Arun 
dan PT Badak karena memang memiliki prosentasi produksi terbesar, 
yaitu gas bagian negara. Dan, setelah kontrak lNG berakhir maka 
semua aset akan dikembalikan kepada Pemerintah.

Namun ada sedikit perbedaan dalam perjanjian PT Arun dan 
PT Badak. Dalam hal PT Badak, ada klausul di dalam perjanjian 
para pemegang saham (‘shareholders’) pada saat itu bahwa setelah 
kontrak lNG berakhir (2017) maka seluruh saham PT Badak akan 
dimiliki Pertamina. Dengan demikian, Pertamina memiliki kesempatan 
menjadikan PT Badak NGl ini sebagai ‘profit center’ dalam bisnis 
lNG ke depan.

Jadi, tugas manajemen baru adalah mengupayakan produksi 
lNG ini tetap berjalan dengan standar operasi dan safety yang tinggi 

seperti sekarang ini dan semakin efisien sampai tahun 2017 nanti, 
serta membuat ‘blue print’ bagaimana rencana kedepan setelah 
kontrak lNG berakhir dan adanya perubahan ‘environment’ dengan 
adanya kemungkinan tambahan produksi dari KKKS baru (ENI 
Jangkrik), atau dari kegiatan eksplorasi KKKS yang ada sekarang, 
seperti Chevron IDD dll. Singkatnya, kita diharapkan untuk menyusun 
strategi membuat PT Badak ‘second life cycle’ ke depan.          

kalau nanti ada siklus kedua, apa konsekuensinya? Dalam 
siklus kedua, kita mengharapkan PT Badak sebagai ‘profit center’. 
Karena kondisi nantinya akan sangat berbeda dengan kondisi 
sekarang. Setelah aset lNG menjadi milik negara, maka PT Badak, 
yang notabene nanti sudah 100 % milik Pertamina, akan menyewa 
asetaset tersebut ke Pemerintah (dalam hal ini ke Ditjen Kekayaan 
Negara, Kementrian Keuangan) dan mengelolanya dengan baik 
untuk mendapatkan ‘LNG processing fee’ yang sepadan dari para 
KKKS sebagai ‘gas producers’. Konsekuensinya adalah Pertamina 
harus mengelola aset itu seefisien dan seefektif mungkin sehingga 
mendapatkan margin keuntungan yang baik.

apa yang harus disiapkan menjelang tahun 2017? Pasti
nya akan ada transisi? Menurut saya, setidaknya ada empat hal 
yang menjadi agenda utama. Hal pertama adalah bahwa secara 
operasional PT Badak akan tetap memproses gas menjadi lNG 
dengan standar operasi yang tetap baik. Kedua, secara financial kita 
juga sudah harus mulai berpikir ‘cost effectiveness’, karena produksi 
(‘feeding’) gas dari KKKS sudah turun, maka jika ‘operating cost’-
nya masih sama, berarti ‘production cost’-nya akan menjadi naik. 
Dan tentunya ini akan mengurangi profit para ‘producers’, termasuk 
pendapatan Pemerintah menjadi turun.

Ketiga, karena ini menyangkut kegiatan pabrik (kilang) lNG, 
yang sangat rentan dengan masalah HSSE, maka aspek ini juga 
harus mendapat prioritas. Produksi yang besar dengan ke untungan 
yang tinggi, tidak ada artinya jika ada kejadian fatal yang menyangkut 
HSSE.

Kemudian yang keempat adalah Pengembangan Sum ber Daya 
Manusia (SDM). Artinya, ketiga hal sebelumnya itu akan menjadi 
baik apabila berimbas juga pada sumber daya manusianya. Yakni 
bagaimana semuanya bermanfaat bagi pekerja yang ada di situ 
dan masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya, kita juga akan sangat 
memperhatikan ‘human capital development’ baik untuk pekerja PT 
Badak, Pertamina, dan masyarakat sekitar.

Jadi fokusnya ada empat hal tersebut, yakni operational, finansial, 
HSSE dan human capital development. Menjelang berakhirnya 
kontrak lNG di tahun 2017, kita harus memikirkan bagaimana 
menyusun skema baru sebagai jembatan (‘bridging arrangement’) 
sebelum kita memasuki ‘second life cycle’ tersebut. Kita harus 
menyiapkan ‘sekoci’ (perahu cadangan) untuk para pekerja yang 
nantinya (mestinya) akan berkurang secara bertahap karena adanya 
penurunan produksi hingga tahun 2017. Namun saya yakin, dengan 
kompetensi dan kapasitas para pekerja PT Badak yang sudah 
berstandar international tidak akan sulit menempatkan mereka di 
proyekproyek lNG di dalam negeri maupun di luar negeri (Qatar, 
Angola, Yaman, Irak, dll) yang selama ini sudah menjadi pengguna 
jasa keahlian mereka.

Jadi, yang harus terus kita jaga adalah semangat bekerja 
mereka, gairah (‘passion’) mereka dalam membuat inovasi bisnis 
dan teknologi, serta menyediakan media yang terbaik untuk 
mengembangkan dan menularkan ilmunya melalui ‘knowledge 
management’, bukan hanya untuk para generasi muda Indonesia, 
tetapi juga sudah terbukti diapresiasi dunia, salah satunya melalui 
Badak LNG Academy yang sudah kita miliki.•uriP
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suhartoko  Senior Vice President Fuel Marketing & Distribution

dua Hari bersama Pak tjip
Yang kami maksud dengan Pak Tjip adalah Pak Dwi 

Sutjipto, Direktur Utama Pertamina. 
Kami berkesempatan mengikuti perjalanan dinas 

Pak Tjip (begitu temanteman akrabnya menyapa beliau) 
selama dua hari ke RU VI Balongan, TBBM Balongan, 
serta ke TBBM Jakarta Group/Plumpang (26  27 
Desember 2014). Pada hari libur dan cuti bersama itu, 
beliau melakukan kunjungan dinas didampingi oleh 
Direktur Pengolahan, Pak Rachmad Hardadi dan Direktur 
Pemasaran, Pak Ahmad Bambang.

Catatan pertama kami, seandainya Anda ikut dalam 
rombongan, dapat diperkirakan bahwa Anda akan 
terbiritbirit dalam mengimbangi langkah cepat beliau. 
Sesampainya di ruang meeting  RU VI Balongan, Pak 
Tjip langsung menyalami seluruh karyawan yang hadir 
di ruangan tersebut. Dalam hati, kami tersenyum. 
Ingat kebiasaan di majelismajelis taklim atau di Masjid.  
Cuma bedanya kali ini sang Imam yang justru dengan 
tulus menyambangi, menyalami dan menyapa para 
karyawannya. Tidak ada yang terlewatkan, demikian 
juga dengan halnya ketika kunjungan beralih ke TBBM 
Balongan, ada aura yang sangat kental, beliau ingin 
sangat dekat dengan pekerja, tidak peduli dari tingkatan 
manapun.

Apresiasi kepada pekerja Pertamina diucapkan dengan 
sebutan yang indah sekaligus memberikan tantangan dan 
menaruh harapan kepada yang disapa. “Hayo insinyur
insinyur muda!”, begitulah cara beliau menyapa di kilang 
Balongan, mengharap agar performance kilang semakin 
lebih baik. “Hai para inovator!”, begitu beliau menyapa 
karyawan Pertamina Marketing Operation Region III 
ketika berada di TBBM Balongan. Tentu dengan harapan 
karyawan untuk terus melakukan inovasiinovasi agar 
mampu bersaing dengan kompetitor Pertamina.

Selama dua hari bersama Pak Tjip, tulisan berikut 
merupakan sharing terbesar kami untuk Anda sekalian. 
Inilah rangkumannya.

Setelah melakukan pemetaan tentang Pertamina, 
paling tidak ada dua fungsi utama yang harus dijalankan, 
begitu pak Tjip berpendapat.  Yang pertama adalah 
sebagai korporasi yang harus tumbuh dan berkembang, 
meningkatkan revenue, meningkatkan profit sejajar 
dengan perusahaanperusahaan World Class Oil/Energy 
Company lain. Yang kedua adalah sebagai ujung tombak 
penyedia  energi nasional, Pertamina harus dibawa 
menuju ketahanan dan kedaulatan energy yang lebih baik.

Untuk mewujudkan fungsi utama tersebut, Pak 
Tjip mencanangkan lima strategi utama untuk menjadi 
panduan kita bersama :
1. Penguasaan ladingladang minyak dan gas dalam 

negeri. Pertamina harus berjuang matimatian, sekuat 
tenaga untuk mengambil alih blokblok yang sudah 
habis kontraknya. Pertamina siap dan mampu untuk 
menyediakan SDM, teknologi maupun pembiayaan 
untuk penguasaan itu. 

  Pertamina harus lebih agresif mengembangkan 
bisnis di Hulu, karena sekitar 90% profit Pertamina 
datangnya dari bisnis hulu. Go International dengan 
cara akuisisi lahan di luar negeri, tetap dijalankan de
ngan prinsip kehatihatian. 

2. Insan Pertamina harus melakukan efisiensi biaya, tetapi 

perlu dipahami bersama dan jangan kaget, bahwa 
efisiensi ini tidak akan mengurangi kesejahteraan 
kar yawan. Sudah barang tentu efisiensi ini ujung-
ujungnya adalah hemat.

  Kunci efisiensi ada 2 (dua) :
a. Perpendek proses semua rantai bisnis, melalui 

re-engineering, re-structuring dan bahkan kalau 
di pandang perlu reorganisasi. Semua fungsi 
harus melakukan itu sekecil apapun hasilnya. 
Jika bisa menghasilkan rantai proses yang lebih 
pendek, biaya yang lebih hemat kenapa tidak. 
Termasuk didalamnya yakni menekan losses 
secara sistematis dan terukur. 

b. Ada 4 (empat) area utama yang mutlak harus 
“dipe takan/dievaluasi lagi, yaitu menyangkut 
prosesproses : pengadaan, pengolahan, distri
busi dan transportasi, penjualan.

c. Sinergi antar Direktorat, antar bagian, antar 
fungsi dengan mengoptimalkan penggunaan 
sumber daya bersama. “Pertamina First” harus 
diwujudkan bukan sebatas jargon. 

3. Peningkatan kapasitas kilang 
a. Dengan kondisi kilang yang sudah tua, tetap 

harus memikirkan bagaimana agar kilang bisa 
ekonomis, hasil produksi kilang lebih murah 
daripada impor. 

b. Upgrade kilang secara bertahap dari 800 BPSD 
menjadi 1600 BPSD melalui proyek RDMP 
(Refinery Development Master Plan) kerjasama 
dengan mitra, tetap harus dipastikan scope of 
worknya benar. 

c. Pembangunan kilang baru (grass root refinery) 
paling tidak 3 unit kilang @300 BPSD. 

4. Pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur 
retail. Pastikan bahwa SPBUSPBU yang saat ini 
bergabung dengan Pertamina ikatan kontraknya 
kuat. Kebijakan penghapusan subsidi, sangat me
mungkinkan kompetitor asing  menyerbu pasar retail 
BBM,  mudahmudahan fairness-equal treatment 
diterapkan pemerintah kepada pemainpemain baru.

  Direktur Utama juga memberikan tantangan 
kepada Direktorat Pemasaran bagaimana bisa meng
geser konsumsi lPG (sebagian besar impor) dengan 
lNG (sebagian besar di ekspor), tentu akan lebih 
menguntungkan perusahaan dan negara.

5. Penyelamatan cashflow. Benar, kita tidak hanya 
bicara revenue dan profit tetapi juga cashflow. 

Gayung pun bersambut. Pak Rachmad Hardadi dan 
Pak Ahmad Bambang langsung menangkap dengan 
ber deretderet inisiatif yang tentunya akan diwujudkan 
dengan dukungan seluruh pekerja Pertamina. 

Itulah rangkuman selama dua hari bersama Pak Tjip. 
Mohon maaf tidak semua yang beliau sampaikan bisa 
kami rekam dan kami share. Satu hal yang pasti tidak 
bisa kami share kepada anda semua adalah ruh saat 
Pak Tjip menyampaikan, ketulusan dan keseriusan selalu 
mengiringi pengarahan beliau. Jadi… kali ini kami lebih 
beruntung dari Anda-anda semua. Jayalah Pertamina.•

Hawa libur dan cuti akhir tahun masih 
terasa di sejumlah perkantoran. Tetapi 
tidak terjadi di Pertamina. Memasuki hari 
ke lima lembaran tahun 2015,  berbagai 
aktivitas tetap berlangsung. Bahkan saat 
libur natal dan akhir tahun, Pertamina justru 
menyiagakan satgas BBM dan lPG untuk 
memastikan kelancaran pendistribusiannya.  

Dan, kesibukan bukan saja dialami  
tim satgas. Jajaran petinggi Pertamina 
pada saat cuti bersama Natal 2014, justru 
melaksanakan management walkthrough ke 
unit bisnis dan operasi untuk memastikan 
kesiapan  dan kesigapan ujung tombak 
pendukung energi bangsa ini.

Di penghujung tahun, agenda pun 
kian padat. Pertamina harus menyiapkan 
segala sesuatu terkait kebijakan pemerintah 
menghapuskan subsidi premium. Perubahan 
harga di malam tahun baru pun disiapkan, 
agar masyarakat dapat merasakan harga 
premium tidak disubsidi pada pukul 00.00 
tepat tanggal 1 Januari 2015.

Demikian halnya dengan kinerja operasi 
di lapangan juga tetap berjalan, tanpa 
ada istilah libur. Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto bahkan menyempatkan diri, 
menyapa laskarlaskar energi di berbagai unit 
operasi maupun bisnis pada malam tahun 
baru, melalui teleconference di Terminal BBM 
Plumpang.

Selanjutnya di tahun baru, jajaran 
Direktorat Pemasaran kembali menyiapkan 
ancangacang kenaikan lPG non subsidi 12 
Kg, sesuai dengan roadmap satu tahun dua 
kali. Dimana tahap lanjutan kenaikan kali ini, 
mulai berlaku awal tahun 2015.

Amanat Direksi, terkait strategi rencana 
kerja tahun 2015 yang difokuskan pada lima 
hal, yakni penguatan di sektor hulu, efisiensi, 
penguatan kilang, penguatan infrastruktur 
ritel dan pengamanan cashflow  sudah harus 
diterapkan ketika memasuki lembaran tahun 
2015. langkah detil untuk menjalankan 
kelima hal tersebut bahkan dibahas serius 
dalam pertemuan jajaran Direksi yang tiada 
lelah menggelar BoD retreat pada tanggal 2 
dan 3 Januari 2015.

Dengan lima fokus strategi tersebut, 
tentunya seluruh pekerja Pertamina sudah 
mendapatkan gambaran langkahlangkah 
yang harus diambil dalam menjalankan 
tugas di tahun ini. Sederhana, tetapi penuh 
tantangan dan harus diwujudkan untuk men
capai target kinerja perusahaan tahun 2015.

Selamat Tahun Baru 2015, semoga 
seluruh insan Pertamina bisa mengisi lem
baran kerja tahun ini, lebih baik dari tahun 
sebelumnya.•
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PeMeRIntAH AntISIPASI KenAIKAn 
InFLASI
Jakarta (Koran Tempo) –  Menteri Koordinator 
Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah 
dan Bank Indonesia berkoordinasi guna menerapkan 
langkah-langkah antisipasi terhadap inflasi tahun 
2015. Menurut Sofyan, pemerintah akan lebih 
aktif mengendalikan  harga, terutama harga yang 
diatur pemerintah serta harga kebutuhan pokok. 
Sofyan menyontohkan, kenaikan harga beras dan 
cabai merupakan penyumbang inflasi terbesar 
bulan Desember 2014. Dampak kenaikan harga 
BBM bersubsidi juga masih akan dirasakan 
hingga Januari 2015. “Kami sangat peduli akan hal 
tersebut,s ehingga operasi pasar harus dilakukan,” 
kata Sofyan. Pemerintah telah menginstruksikan 
pelaksanaan operasi pasar beras di daerah yang 
terkena musibagh tanah longsor dan banjir, antara 
lain Aceh dan Bandung. Sementara Gubernur Bank 
Indonesia Agus Martowardojo mengatakan angka 
inflasi pada Desember 2014 mencapai 2,1-2,2 
persen. “Kalau dibiarkan, angka inflasi year on year 
bisa mencapai 8,18,2 persen,” tuturnya. Angka 
ini jauh melampaui  target inflasi 2014 sebesar 5,5 
persen dan target pada 2015 sebesar 5 persen.

PenjuALAn PeRtAMInA dex nAIK 
20 KALI LIPAt
balikPaPan (Kompas) – Pembatasan kuota 
dan  dan kenaikan harga BBM bersubsidi mulai 
berdampak positif. BB nonsubsidi mulai banyak 
dibeli. Sepanjang tahun 2014 di seluruh Kalimantan, 
penjualan Pertamax dan Pertamax Plus naik 13 
persen dan 29 persen. NAmun yang fantastis, 
penjualan Pertamina Dex naik 1.991 perseb atau 
20 kali lipat dari realisasi 2013 yang hanya 187 
kiloliter. Sementara realisasi Pertamax 27.988 
kiloliter, naik 13 persen dari realisasi tahun 2013 
sebesar  24.782 kiloliter. Adapun Pertamax Plus 
yang tahun 2013 penjualannya 3.269 kiloliter 
meningkat 29 persen tahun 2014 menjadi 4.226 
kiloliter. Senior Supervisor External Relations MOR 
VI Kalimnatan Andar Titi lestari di Balikpapan 
mengatakan, kenaikan realisasi BBM non subsidi 
disebabkan sejumlah faktor. Pembatasan kuota 
BBM subsidi, terutama solar, sementara jumlah 
kendaraan semakin bertambah membuat antrian 
di SPBU panjang. Kenaikan harga BBM subisdi 
pada November lalu yang membuat disparitas harga 
BBM subsidi  dengan non subsidi semakin kecil juga 
menjadi salah satu alasan. Selain itu, mulai muncul 
kesadaran masyarakat yang membeli BBM non 
subsidi untuk kendaraan mahal mereka. Mereka 
mulai sadar bahwa kendaraan mahal semestinya 
diisi BBM mahal. lagipula, kualitas BBM non subisdi 
lebih bagus. 

SPbu LOKAL dAn ASIng beRSAIng
Jakarta (Kompas) – Pemerintah diminta 
melindungi pengusaha SPBU dalam negeri terkait 
rencana penghapusan Premium yang diganti 
dengan Pertamax. Perlindungan itu berupa syarat 
tambahan bagi SPBU asing yang beroperasi di 
Indonesia. Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya 
Yudha mengatakan, seandainya rekomendasi Tim 
Reformasi Tata Kelola Migas terkait penghapusan 
Premium direalisasikan pemerintah, akan terjadi 
persaingan sengit di bisnis BBM non subsidi. 
Pemerintah, kata Satya, selayaknya menerbitkan 
kebijakan untuk mewajibkan perusahaan asing 
membangun fasilitas pengilangan di dalam negeri. 
Jika pihak asing membangun fasilitas pengilangan, 
hal itu akan memberi keuntungan bagi Indonesia. 
Pasalnya, seluruh perputaran bisnis produksi BBM 
akan terjadi di dalam negeri.•rianti
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tim Reformasi Migas umumkan Lima Rekomendasi 
untuk Petral

Vi-gas Ramahkan Lingkungan Kota bandung

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang melepas kendaraan yang sudah 
mengisi ViGas di SPBU ViGas Dago, Bandung.

bandung – Pertamina terus 
berkomitmen menjalankan 
program konversi Bahan Ba
kar Minyak (BBM) ke Bahan 
Bakar Gas (BBG) lGV (Lique-
fied Gas for Vehicle) melalui 
merk ViGas yang ramah 
ling kungan, menjadi satu buk ti 
dari Pertamina untuk me
wujudkan lingkungan hidup 
yang lebih baik.

Keseriusan Pertamina 
dalam menjalankan konversi 
BBG kembali  dibuktikan 
de ngan membangun infra
struktur Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar ViGas yang 
berlokasi di SPBU COCO Jl. 
Ir. H Juanda (Dago) Bandung. 
Ini adalah SPB ViGas ke16 
dimana saat ini Pertamina 
telah mengoperasikan 12 
SPB V i Gas d i  Jakar ta 
dan 3 SPB ViGas di Bali. 
Selanjutnya akan menyusul 
kota lainnya, yaitu Semarang 
dan Yogyakarta.

Saat peresmian SPB Vi
Gas di Dago Bandung, Selasa 
(29/12), Direktur Pemasaran 
dan Niaga Pertamina, Ahmad 
Bambang mengatakan pihak
nya akan terus konsisten 
un tuk pengembangan infra
struktur SPB ViGas tidak 
hanya di kota Bandung namun 
juga kota lainnya. “Yang ter
penting adalah fasilitas in
frastruktur akan terus kita 
 tambah sehingga tidak akan 

mem persulit konsumen peng
guna ViGas,” lanjutnya.

Ahmad Bambang meng
akui kendala utama konversi 
ViGas ini adalah biaya pema
sangan converter kit. Namun 
penghematannya jauh lebih 
besar j ika dibandingkan 
dengan BBM dengan har ga Rp 
5.100/liter. Karena itu, dirinya 
mengharapkan agar pihak 
perbankan da pat bekerja 
sama untuk menggulirkan 
dana pembiayaan fasilitas 
converter kit bagi angkutan 
umum di kota Bandung. 

“Penggunakan ViGas 
tidak ribet.  Kendaraan bisa 
menggunakan dual bahan 
bakar. Selain ViGas juga 
bisa menggunakan Premium 
untuk menuju stasiun pengi
sian pada saat BBG sudah 
habis. Jadi jangan khawatir 
mogok kehabisan BBG ka
rena Premium di tanki bisa 
berfungsi,” kata Ahmad 
Bambang.

Kepala Dinas Koperasi 
UKM dan Per industr ian 
Perdagangan Kota Ban dung 
Eric M Atthauriq menyam
paikan ViGas ini merupakan 
alternatif bahan bakar yang 
b isa d ip i l ih  masyarakat 
untuk berkontribusi dalam 
menanggulangi masalah 
lingkungan. Dirinya berharap 
ViGas menjadi solusi akan 
BBM dan harga Premium 

yang semakin naik.
“Penggunaan V iGas 

akan meringankan beban 
lingkungan. Sebagaimana 
kita ketahui, Bandung, seperti 
halnya Jakarta dan kota 
besar lainnya, lingkungannya 
sudah tercemar dengan emisi 
kendaraan yang berlebih. 
Tentunya juga sisi ekonomis 
jauh lebih terjangkau sehingga 
BBG ViGas pada angkutan 
kota merupakan sebuah 
langkah positif,” kata Eric.

Hal senada juga disam
paikan Ketua DPD Koperasi 
Bina Usaha Trans portasi 
Republik Indonesia (KOBUTRI) 
Jabar, Udin Hidayat. Program 
konversi penggunaan BBG 
ViGas juga mendapat respon 
positif para anggota KOBUTRI 
Jabar. 

“Penggunaan BBG ViGas 
jauh lebih hemat dan efisien 
daripada Premium. BBG Vi

Gas harganya Rp 5.100 per 
liter. Sedangkan premium, Rp 
8.500 per liter. Selain itu, Vi
Gas lebih irit. Saat ini jumlah 
anggota Kobutri mencapai 
5.521 anggota. Pada 2015, 
kami menargetkan program 
konversi BBG ViGas tereali
sasi,” ungkap Udin.

Perlu diketahui, banyak 
keunggulan yang diberikan 
produk ViGas yaitu memiliki 
tekanan sekitar 812 bar di 
dalam tangki yang artinya 
lebih rendah dari tekanan 
gas dalam ban yang sekitar 
25 bar. Di banyak negara 
maju di Eropa dan Asia, porsi 
penggunaan lGV atau ViGas 
lebih besar dari penggunaan 
BBM. ViGas lebih unggul 
dari BBM, lantaran memiliki 
kandungan lebih tinggi de
ngan RON minimal 98 dan 
tentunya ramah terhadap 
ling kungan.•irli

Jakarta – Tim Refor masi 
Tata Kelola Migas mengu
mumkan lima rekomendasi 
terkait keberadaan PT Petral 
(Pertamina Energy Trading 
limited), pada Selasa (30/12), 
di Auditorium Kementrian 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM), Jakarta.

lima usulan tersebut 
meru pakan hasil dari temuan 
tim yang dikumpulkan selama 
satu setengah bulan.  Tim 
juga memperhatikan kondisi 
objektif industri perminyakan 
dan kebutuhan BBM di dalam 
negeri. Selain itu, melihat 
pen tingnya perombakan 
kelembagaan dan personalia 
untuk menjagga dan mening
katkan kredibilitas dan akun
tabilitas BUMN. 

Tim yang dikomandoi 
oleh Faisal Basri tersebut 

merekomendasikan agar 
d i laksanakan lang kah
langkah dan kebi jak an 
terkait dengan kebera daan 
Petral.  Adapun re ko mendasi 
tersebut yak ni, pertama, 
menata ulang seluruh proses 
dan kewenangan penjualan 
dan pengadaan minyak 
mentah dan BBM. 

Kedua, tender penjualan 
dan pengadaan impor 
minyak mentah dan BBM 
t idak  l ag i  o l eh  Pe t ra l 
melainkan dilakukan oleh 
ISC ( Integrated Supply 
Chain) Pertamina. Petral 
dapat menjadi sa lah satu 
peserta lelang penga daan 
dan pen jua lan  minyak 
mentah dan BBM yang dilak
sanakan oleh ISC, Petral 
meng efektifkan fungsi dalam 
market intelligence di pasar 

minyak global dan regional 
sebagai masukan bagi ISC. 

Penjualan dan penga
daan minyak mentah dan 
BBM o leh ISC d i laku
k a n  m e l a l u i  p r o s e s 
tender terbuka dengan 
mengundang semua vendor 
terdaftar yang kredibel dan 
tidak terbatas pada NOC, 
tender penjualan dan penga
daan minyak mentah dan 
BBM dilakukan di Indonesia 
yang di laksanakan oleh 
ISC Pertamina, sehingga 
tunduk sepenuhnya pada 
hukum dan perundang
undangan yang berlaku di 
Indonesia. Dengan begitu, 
auditor dan penegak hukum 
(BPK, KPK, dan lainlain) 
dapat menjalankan fungsinya 
secara optimal.

Ketiga, mengganti se

ce  patnya manajemen Pet ral 
dan ISC dari tingkat pimpinan 
tertinggi hingga ma najer. 
Keempat, menyusun road-
map menuju “world class 
oil trading company” oleh 
ma najemen baru Petral serta 
mempersiapkan infrastruktur 
yang diperlukan. 

Poin kelima dan terakhir 
adalah, melakukan audit 
forensik agar segala proses 
yang terjadi di Petral menjadi 
terang benderang. Audit 
forensik agar dilakukan oleh 
institusi audit yang kompeten 
di Indonesia dan memiliki 
jangkauan kerja ke Singapura 
serta negara terkait lainnya. 
Hasil audit forensik bisa dija
dikan sebagai pintu masuk 
membongkar potensi pidana, 
khususnya membongkar 
prak tik mafia migas.•sahrul 
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Pertamina Siapkan Lima Fokus Kinerja 2015... Sambungan halaman 1

RU VI Balongan meraih peringkat silver untuk bidang Pelibatan dan Pengembangan 
Masyarakat Program Penciptaan lapangan Kerja dan Keterampilan di ajang 
Indonesian CSR Awards 2014.

AbI Academy direktorat Pengolangan Resmi ditutup 
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VP Realibility Pertamina Irwan memberikan penghargaan kepada para peserta 
terbaik program Anggaran Biaya Investasi Academy Angkatan Pertama 2014.

balongan –  RU V I 
Balongan meraih penghar
gaan  CSR (Corporate Social 
Responsibil ity) di ajang  
Indonesian CSR Awards 
2014 (ICA 2014).  RU VI 
meraih  peringkat silver 
untuk bidang Pelibatan dan 
Pengembangan Masyarakat 
Program Penciptaan la
pangan Kerja dan Pening
katan Keterampilan de ngan 
program “Meningkatkan 
Produktivitas Masyarakat 
D e s a  B a l o n g a n  d a n 
M a j a k e r t a  m e l a l u i 
Pendampingan Kete ram
pilan Berbasis Perikanan 
(Budidaya Perikanan dan 
Pengolahan Terasi Rebon)” 
di Desa Balongan dan Maja

kerta, Kecamatan Balongan, 
Kabupaten Indramayu.

Indonesian CSR Awards 
2014 (ICA 2014) adalah 
sa lah satu ajang bergengsi  
pemberian apresiasi kepada 
perusahaan baik swasta 
maupun BUMN di Indonesia 
yang melaksanakan kegiatan 
CSR di sekitar lingkungan 
operasional perusahaan.

Indonesian CSR Award 
2014 merupakan program 
yang digagas Corporate 
Forum For Community 
Development (CFCD) bekerja 
sama Badan Standarisasi 
Nasional (BSN) serta Ke
menter ian Koordinator 
B i  dang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 

Republik Indonesia. Ajang 
ICA sendiri sudah empat 
kali dilaksanakan yakni pada 
2005, 2008, 2011 dan 2014.

Pada penyelenggaraan 
tahun ini, piagam peng
hargaan ICA 2014 ditanda
tangani oleh Puan Maharani, 

Menko  Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 
RI  dan diterima oleh CSR 
Officer RU VI Balongan 
Meidina Arimbi Rushartami 
di Balai Kartini, Jakarta, 
Jum’at (28/11).•riki hamdani

Jakarta – Bertempat di 
Gedung Utama, Kantor Pusat 
Pertamina, Jumat (19/12), 
D i rek to ra t  Pengo lahan 
dan Pertamina Corporate 
University (PCU), menggelar 
penutupan program ABI 
(Anggaran Biaya Investasi) 
Academy Angkatan Pertama 
2014.

Secara resmi program 
yang dimulai sejak 13 Oktober 
ini, secara resmi ditutup oleh 
VP Reliabil ity Pertamina, 
Irwan, Perwakilan PCU dan 
Manager Budget, Planning, 
and Monitoring, Feri Yani. 
Para peserta yang mengikuti 
program mulai dari classroom 
sampai dengan penutupan 
pro gram ini berjumlah 30 
orang. Mereka terdiri dari 
pekerja RU II sampai dengan 
RU VII (Fungsi Engineering 

Development – Fungsi Main
tenance Group) serta pekerja 
dari Kantor Pusat (Fungsi 
BPM R & D).

Adapun materi dalam 
program ini yaitu classroom, 
leadership outbond, job 
assignment, dan presentasi 
hasil job assignment. Pada 
kesempatan kali ini, peserta 
terbaik, mendapatkan peng
hargaan, salah satunya adalah 
Yusuf Mansyur (RU II), dengan 
nilai akademi paling tinggi, 
81.50, dan job assignment, 
87.13. 

Dengan selesainya pro
gram ini para peserta di
harapkan mampu mendorong, 
perusahaan dalam meren
canakan, mengawasi, dan 
mengelavuasi pencapaian 
sasaran pengolahan. Uta
manya  da lam keg ia tan 

pengelolaan Anggaran Biaya 
Investasi guna tercapainya 
program kerja secara tepat 
mutu, waktu dan biaya. 

Para peserta diharapkan 
bisa memberikan pengetahuan 
dan pemahaman tentang 
manajemen ABI yang efektif 
dan efisien me lalui suatu 

kesisteman yang profesional. 
Mengisi dan me ningkatkan 
pengetahuan kompetensi 
teknis pekerja da lam me
ren canakan, me nyu sun, 
me ngelola dan me  ngon   trol 
ABI. Mencari po  tensi pekerja 
Pengelola ABI Direktorat Pe
ngolahan.• sahrul

mEdan Pertamina bekerja sama dengan 
BRI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan 
melakukan uji coba penggunaan Kartu BBM 
Nelayan di Balai Pertemuan Nelayan PPS 
Belawan, Jl. Gabion, Belawan, Medan pada 
Selasa (23/12). Uji coba tersebut dilakukan 
terhadap 60 kapal nelayan yang sudah terdaftar 
dalam sistem.

Retail Fuel Marketing Region Manager I, 
Nurhadiya mengatakan dalam waktu dekat, 
seluruh kapal nelayan di Medan terdaftar dan 
menggunakan Kartu BBM Nelayan.

 Melalui penggunaan Kartu BBM Nelayan 
penyaluran  BBM bersubsidi untuk nelayan dapat 
terdata dan akan lebih tepat sasaran. Untuk 
tahun 2014, alokasi BBM nelayan di Sumatera 
Utara berjumlah 108 ribu kilo liter.

 Setiap transaksi menggunakan Kartu 
BBM Nelayan dapat dipantau secara langsung 
melalui server Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, SKPD, Pertamina dan juga BRI.  
Untuk memperoleh Kartu BBM Nelayan, nelayan 
membuka rekening tabungan yang selanjutnya 
mendaftarkan kartu tersebut kepada Saturan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Suku Dinas 
Perikanan dan Kelautan untuk memperoleh 
kuota BBM.

 Dalam Kartu BBM Nelayan akan terdata 
nama pemilik, nama kapal, dan kuota bulan an 
sehingga penggunaan kartu ini dapat diman
faatkan pemerintah untuk mendata jumlah kapal 
nelayan, pembelian BBM subsidi bagi nelayan 
dan jumlah penjualan ikan oleh nelayan. Dengan 
demikian, pemerintah bisa menjadikannya se
bagai dasar penetapan kuota BBM bersubsidi 
untuk nelayan.

Sementara itu Kadis Pertanian dan Kelautan 
Kota Medan, Ahyar menyabut baik program 
tersebut. “Mengubah kebiasan memang susah 
tapi harus dilakukan untuk kebaikan nelayan,” 
katanya.

 Sedangkan perwakilan dari BRI Wilayah 
Medan, Harry Gusti Utama mengatakan 
pihaknya hanya sebagai pembantu aplikasi 
peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
“Kartu nelayan ini berfungsi sebagai kartu debit 
BRI yang dapat membaca kuota BBM Subsidi. 
Tujuannya, agar tepat sasaran, tepat waktu, 
proses penyaluran efisien, data penerima susbidi 
juga tersimpan dalam satu data base. Transaksi 
menggunakan mesin EDC BRI yang terintegrasi 
dengan server kuota BBM sehingga kontrol 
kuota dapat dilakukan sampai level individu 
dan dapat dimanfaatkan untuk monitor area 
penyaluran BBM,” ungkapnya.•Wali
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Pertamina uji Coba 
Kartu bbM Subsidi 
nelayan di Medan

lima tahun kedepan akan 
mengopt imalkan k i lang 
kita,”jelas Dwi.

Di sektor hilir, Pertamina 
j uga  akan  me l akukan 
penguat an infrastruktur khu
susnya di retail, dalam upaya 
menghadapi persaiangan 

dengan pemain asing khu
susnya wilayah Jawa  Bali, 
pasca kebijakan pemerintah 
menghapuskan premium 
bersubsidi .“Ketika terjadi 
per bedaan harga BBM sub
sidi dan non Subsidi yang 
dekat, otomatis Pertamina 

harus siap bersaing, dan kita 
juga akan fokus memperkuat 
jaringan infrastruktur ritel,” 
lanjut Dwi.

Sementara fokus ke li ma 
yakni pengamanan cash-
flow.  Hal tersebut ter kait 
den gan struktur ke uangan 

di mana Dwi meng harapkan 
Pemerintah, PlN dan pihak 
lain yang memi liki hutang 
dengan Per tami na bisa di
perbaiki untuk mem percepat 
pengem bang an sehingga 
cost financing Per tamina 
menjadi lebih baik.•irli/dEWi
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Pertamina Santuni 215 Anak Yatim
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Serap Ilmu dari 
Sang bidan Inspirator

bank Sampah Marsella: Menabung Sampah 
Menghasilkan  uang

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto merangkul  perwakilan anak yatim setelah memberikan santunan kepada mereka.
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Jakarta  Pada peng
hujung tahun 2014, PT 
Pertamina (Persero) men
ggelar santunan anak yatim.
Acara ini berlangsung di 
gedung utama Kantor Pusat 
Pertamina lt. M, pada 
(31/12/2014).  Sebelum 
memberikan santunan, 
Pertamina mengajak pe
kerja yang hadir untuk sho
lat Dzuhur berjamaah dan 
mendengarkan ceramah 
yang diba wakan oleh KH. 
Taufik Husni. 

A n a k  a n a k  y a t i m 
yang diundang berasal 
dari Yayasan Ketapang, 
Pan ti Asuhan Bina Sosial 
Tanjung Priok dan yayasan 
Indonesia Cerdas Bekasi. 
Sebanyak 215 anak dan 

Jakarta – Pada 18 April 2013 lalu, Pertamina 
melalui Program Pertamina Sehati mendirikan 
Posyandu di Desa Kama Wamena Papua disertai 
dengan fasilitas sarana instalasi listrik, satu unit 
tempat tidur bersalin, satu unit inkubator, dua 
timbangan bayi, dua pengukur tinggi badan, 
dua stetoskop, tiga thermometer air raksa dan 
seperangkat peralatan bersalin.

Kepedulian Pertamina tersebut berbuah berkah 
bagi para penduduk setempat dalam menurunkan 
tingkat angka kematian ibu melahirkan. Hal tersebut 
diakui oleh Bidan Yosvita lagowan yang berperan 
langsung dalam proses melahirkan para ibu di 
Wamena.

Sebelum datangnya bantuan dari Pertamina 
tersebut, Bidan Yosvita mengungkapkan angka 
kematian ibu melahirkan sangat tinggi tapi se
telah ada bantuan dari Pertamina Sehati angka 
kematiannya mulai menurun. 

“Dengan kehadiran Posyandu beserta fasili
tasnya, dalam 1 tahun terakhirnya ini sudah ada 
132 persalinan yang saya tolong di Posyandu,” 
ungkap Bidan Yosvita.

Dedikasi seorang Bidan Yos dalam membantu 
Demi menyelamatkan ibu yang akan melahirkan, 
kapanpun dan dalam kondisi apapun akan ia 
tempuh. “Saya tidak pernah memungut biaya 
karena saya mengerti kondisi sosial ekonomi 
masyarakat Desa Kama Wamena yang hanya hidup 
dari bertani,” ungkapnya.

Oleh CSR Pertamina, Bidan Yos mendapat 
kesempatan untuk melakukan studi banding ke 
Bidan Anna yang dikenal sosok sebagai bidan 
inspirasional yang mendirikan pos gizi dalam 
rangka mengurangi angka kekurangan gizi buruk 
pada anak. “Saya sangat bersyukur Pertamina 
mengundang saya ke Jakarta untuk pertama 
kalinya. Banyak ilmu yang saya dapatkan khususnya 
di bidan Anna ini, semua ilmu dan pengalaman ini 
tentunya akan saya gunakan untuk Wamena,” kata 
Bidan Yos.

Kedatangan Bidan Yos disambut dengan 
pelukan hangat oleh Bidan Anna. Dengan tangan 
terbuka, Bidan Anna membagi ilmu kebidanan dan 
gizi yang pernah didapatinya dari 5 negara di dunia.
Berbagai tips membuat makanan sehat dan bergizi 
diberikan Bidan Anna. 

“Di sini ada senam ibu hamil, kelas manula, 
dapur sehat bagi balita. Semua itu tidak saya temui 
di Wamena. Ilmu yang diberikan oleh Bidan Anna 
tentunya akan saya bawa pulang ke Wamena 
untuk bisa saya terapkan di Wamena,” pungkas 
Bidan Yos. 

Bidan Yos berharap, kelak usaha yang dilaku
kannya untuk Wamena akan meberikan perubahan 
yang berarti untuk perbaikan gizi anak balita serta 
ibu hamil dan menyusui. Semua itu tentu dengan 
kerja sama yang baik dari berbagai pihak seperti 
Pertamina dan Pemda setempat untuk terus 
mem berikan dukungan bagi warga Wamena yang 
membutuhkan kualitas hidup sehat dan bergizi.•irli

Jakarta  Kehidupan di 
perkotaan sedemikian bera
gam dan keras, termasuk di 
kawasan pemukiman. Salah 
satu persoalan utama yang 
muncul pastilah masalah 
sampah rumah tangga yang 
menjadi beban lingkungan 
karena tidak semua terserap 
oleh petugas kebersihan 
kota. Apalagi j ika hujan 
datang, sampah menjadi 
salah satu faktor penyebab 
banjir. 

Namun kini masyarakat 
perkotaan punya solusi  
un tuk mengatasi sampah. 
Sa lah satunya dengan  
membangun bank sampah 
di setiap lingkungan se
tingkat kelurahan. Model 
ini mulai berkembang dan 
tumbuh  di berbagai sudut 
kota Jakarta. Di Kelurahan 
Kebon Manggis, Matraman, 
tepatnya di RW 01 tumbuhlah 
Bank Sampah Marsella.   

Ketua RW 01 Heru 
Arsyad menceritakan,  bank 
sampah ini berawal dari tim 
Mandiri Daya Insani (MDI) 
Bandung yang mengunjungi  
RW 01 Kelurahan Kebon 
Manggis. Rencana semula, 
MDI hendak mengusulkan 
p rogram pengh i j auan . 
Namun setelah ditinjau dan 

diwakilkan oleh 50 anak 
menerima se cara langsung 
santunan tersebut. Santunan 

diberikan langsung oleh 
Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soe j ipto. Acara ini 

ditutup dengan doa ber
sa ma.• tzatza mahza azalia/

satWiko vito

dikaji, berubah menjadi  bank 
sampah, karena hal itu yang  
dibutuhkan oleh warga. 
Sementara penghijauan di
alih kan ke RW  yang lain. 

Heru   bersyukur Bank 
Sampah Marsel la dapat 
mengurangi  volume sampah, 
terutama sampah kering. 
Namun yang lebih penting 
lagi, para ibu jadi memiliki 
aktivitas lain yang bernilai 
ekonomis. Setiap Sabtu, 
mereka menyetorkan sampah 
kering, seperti gelas dan botol 
plastik, serta kardus. Mereka 
mendapat buku tabungan  
yang hasilnya bisa diambil 
beberapa bulan kemudian, 
atau sesuai kebutuhan. 

Ketua Bank Sampah 
Marsella Ida Farida mem
b e r i k a n  g a m b a r a n  
bagaimana sistem kerja 
bank sampah. Pertama,  
mencar i  nasabah yang 
mau menyetorkan sam pah 
keringnya ke Bank Sampah 
Marsella. lebih diutamakan 
sampah ker ing,  karena 
Marsella masih baru dan 
belum punya alat dan lahan 
untuk mengolah sampah 
basah. 

Dengan nasabah sekitar 
105 rumah tangga yang 
m e n y e t o r k a n  s a m p a h 

kering, mereka melakukan  
penimbangan dan  dicatat 
da lam buku  tabungan 
sampah.   

“Di sini pengertian yang 
utama adalah  sampah ti
dak kita beli. Jadi, mereka 
menyetorkan sampah itu 
adalah menabung,” kata 
Ida. Buku tabungan  itu 
dibuka setiap tiga bulan, 
dan hasilnya dibagi bersama. 

Sampah yang terkumpul 
sebagian dijual,  sebagian lagi  
didaur ulang  menjadi produk 
kerajinan tangan. 

P a d a  p r i n s i p n y a , 
demikian Ida menegaskan, 
semua sampah bisa didaur 
ulang. “Setiap tiga bulan, 
kalau ada keuntungan, maka 
kita  bagi hasilnya, Kalau tidak 
ada, ya tidak apaapa, karena 

ini kerja sosial,” ujarnya. 
Ida mengakui  realisasi 

bank sampah  di Kebon 
Mang gis  ini tidaklah mulus. 
Ada pro dan kontra, apalagi 
di daerah itu banyak terdapat 
pemulung. ”Jadi kami juga 
punya saingan, pemulung 
itu. Makanya kami memberi 
harga lebih tinggi dari mereka, 
supaya  warga tertarik ke 
sini,” tuturnya. 

Ida  berharap bank sam
pah yang dikelolanya  bisa 
maju dan bisa memberikan 
keuntungan bagi  nasabah
nya. Setidaknya,  membuka 
l a  p a n g a n  k e r j a  d a n 
memel ihara l ingkungan 
untuk selalu ber sih. Jika 
ada keuntungan,  maka  
nasabahnya pun se nang 
mendapatkan hasil.•uriP
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bantuan tong Sampah untuk KnPI PK Sindang

Papsmear untuk 
Wanita Kisaran

bantuan Air untuk 
Warga gunung Kidulbalongan – Refinery Unit 

(RU) VI Balongan, Senin 
(10/11/2014), menyerahkan 
bantuan sepu luh tong 
sampah kepada KNPI 
PK Sindang, Kabupaten 
Indramayu. Tong sampah 
tersebut diserahkan lang
sung oleh Sr. Spv Relations 
RU VI, Muslim Dharmawan 
kepada  perwakilan KNPI 
K e c a m a t a n  S i n d a n g , 
Fathurrochim. Tong sampah 
tersebut terdiri atas 5 tong 
sampah organik dan 5 tong 
sampah anorganik.

Sr. Spv Relations RU 
VI, Musl im Dharmawan  
mengatakan, bantuan tong 
sampah tersebut merupakan 
program Community Deve-

kisaran – Pertamina terus melakukan 
upaya untuk meningkatkan kepedulian 
kesehatan masyarakat sekitar. Melalui SME & 
SR Partnership Program, Pertamina bekerja 
sama dengan PKBI (Perkumpulan Keluarga 
Berencana Indonesia) melakukan Pemeriksaan 
Papsmear gratis bagi warga di sekitar Terminal 
BBM Kisaran pada Rabu (24/12/2014). 
Program tersebut dilaksanakan dalam rangka 
mendeteksi dini dan pencegahan kanker 
serviks bagi ibu rumah tangga.

 Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyu
luhan pencegahan dan deteksi kanker 
serviks kepada warga yang akan mengikuti 
pemeriksaan papsmear oleh dr. Christoffel l 
Tobing SPOG (Ketua Pengurus Harian PKBI 
Sumatera Utara).

 “Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian 
Pertamina terhadap masyarakat terutama 
ibuibu yang ada di sekitar Terminal BBM 
Kisaran. Mudahmudahan kegiatan ini dapat 
menambah pengetahuan ibuibu terhadap 
bahaya kanker serviks,” kata Operation Head 
TBBM Kisaran, Budi Mustanto.

 Acara pembukaan pemeriksaan kanker 
serviks ini dihadiri oleh Camat Kota Kisaran 
Barat, lurah Kisaran Baru, Ketua PKBI 
Sumatera Utara, Ketua PKBI Asahan dan 
Assistant Manager SME & SR PP Sumbagut.

 “Kami sangat berterimakasih terhadap 
Pertamina yang telah bersedia melakukan 
penyuluhan dan pemeriksaan kanker serviks 
kepada warga di sekitar TBBM Kisaran. 
Walaupun hanya terbatas kepada ibuibu 
di sekitar TBBM Kisaran, tapi hal ini sangat 
membantu pencapaian program kesehatan 
di Kecamatan kami,” ungkap Camat Kota 
Kisaran Barat, Darwinsyah lubis.

 Kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan 
kanker serviks ini diikuiti oleh sekitar 100 
ibu dari lingkungan sekitar Terminal BBM 
Kisaran.•mor i
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lopment (ComDev) yang 
diserahkan dengan tu
juan  untuk mendukung 
terciptanya lingkungan yang 
bersih dan sehat.

S e m e n t a r a  i t u 
anggota KNPI Kecamatan 
Sindang, Fatchurrochim 
menyampaikan terima kasih 

atas bantuan tong sampah 
yang d iber ikan  RU V I 
Balongan. Ia menambahkan,  
tong sampah tersebut akan 
digunakan pada kegiatan 
Bersih lingkungan dalam 
rangka Hari Sumpah Pe
muda ke 86 Tahun 2014.•riki 

hamdani

bunYu  Sebagai salah 
satu bentuk komitmen dalam 
melaksanakan program 
sosial, PT Pertamina Hulu 
Energi Nunukan Company 
(PHENC) melaksanakan 
kegiatan corporate social 
responsibility (CSR) di sekitar 
masyarakat nelayan Bunyu 
yang berada dekat dengan 
wilayah kerja PHENC. Ban
tuan yang diberikan berupa 
perlengkapan alat untuk 
me nangkap ikan dan udang 
di Pulau Bunyu, Kalimantan 
Utara November silam. 

Penyerahan bantuan 
dihadiri oleh Camat Bunyu 
bersama jajarannya, per
wakilan dari SKK Migas 
Kal imantan & Sulawesi, 
perwakilan TNI dan Ke
polisian, Kelompokkelom
pok Nelayan, Tokoh dan 
Masyarakat Pulau Bunyu. 
Dari PHENC diwakili oleh 
Senior Manager Operation 
PHENC, Teguh K. Wahyu.

Camat Bunyu Ahmad 
Syapri berterima kasih atas 
bantuan yang diberikan ke
pada PHENC. Untuk itu, 
diri nya berharap mudah
mu dahan pemberian CSR 
berikutnya dapat terlaksana. 
“Kita berharap mudahmu

dahan kekayaan kita ber
tambah terus, dan produksi 
dari PHE melebihi daripada 
produksi yang sekarang ini. 
Kita akan saling membantu 
karena kita hidup bersama 
dan berdampingan. Jika 
nanti ada sesuatu hal yang 
kurang di hati mari kita duduk 
bersama,” imbuhnya.

Di kesempatan yang 
sama, Perwakilan dari SKK 
MigasKalimantan & Sulawesi, 
Yanin menyampaikan ucapan 
terima kasih yang setinggi
tingginya kepada jajaran 
unsur pimpinan Kecamatan, 
Kapolsek, Danramil, dan 
juga secara khusus kepada 
Kepala Perikanan & Kelautan 
Bulungan yang sudah ber
samasama mengawa l 
proses silahturahmi bersama 
dengan masyarakat nelayan 
Kecamatan Bunyu.

Sementa ra  i t u ,  SM 
Operation PHENC, Teguh K. 
Wahyu  juga berterima kasih 
kepada jajaran masyarakat 
Bunyu yang selama in i 
mendukung kegiatan operasi 
PHENC di area Bunyu ini. 

“Sebagai tuan rumah 
yang mempunya i  a rea 
disini, masyarakat Bunyu 
sudah memberikan suasana 

yang sangat membantu 
terutama para nelayan yang 
langsung bersinggungan 
dengan r igr ig kami d i 
laut, mensupport dengan 
baik sehingga kami dapat 
melakukan pengeboran 
dengan aman, tenang, dan 
tentram. Sehingga semua 
pengeboran tiga sumur di 
laut Bunyu bisa kami lakukan 
dengan baik,” tuturnya.

Yusuf Usman, Nelayan 
Bunyu, sangat bersyukur 
k a r e n a  m a s i h  a d a 
perusahaan yang mau peduli 
terhadap nelayan tradisional. 
“Kami menerima bantuan 15 
paket pukat ikan dua inchi, 
dan 15 paket pukat ikan juga 
berukuran 5,5 inchi, satu unit 

mesin ketinting 360 enjet dan 
satu paket trammel net,” ujar 
Yusuf.

Dirinya mengungkapkan, 
dengan adanya bantuan 
alatalat penangkap ikan 
ini  sangat berpengaruh 
t e r hadap  pendapa tan 
ne layan.  Karena pukat 
yang baru ini tidak robek, 
otomatis ikan dan udang 
susah lewat dan semuanya 
bisa nyangkut. Produksi 
hasil tangkapan nelayan bisa 
bertambah. 

“Dengan adanya bantuan 
ini, semoga taraf hidup kami 
lebih baik lagi dan hasil tang
kapan akan lebih banyak 
lagi,” tandasnya.•PhEnC   

 

tanJungsari  Bencana kekeringan 
yang  d i a l am i  sebag i an  wa rga 
Gunungkidul memang menimbulkan 
keprihatinan banyak pihak. Siaga darurat 
kekeringan yang ditetapkan oleh Bupati 
Gunung Kidul membuat Pertamina 
yang bekerja sama dengan Hiswana 
Migas DIY memberikan bantuan air 
bersih sebanyak 60 tangki. Bantuan 
tersebut terdiri dari 40 tangki untuk 
Kabupaten Gunung Kidul, 10 tangki 
untuk Kabupaten Sleman dan 10 tangki 
untuk Kabupaten Kulonprogo.

Branch Marketing DIY dan Surakarta 
Freddy Anwar didampingi Ketua 
Hiswana Migas DIY Drs. Siswanto 
MM., mengungkapkan,  ini merupakan 
bentuk kepedulian dari Pertamina dan 

Hiswana Migas untuk meringankan beban 
kekeringan yangg dialami masyarakat. 
Ia berharap, masyarakat selalu sabar 
menghadapi kondisi yang ada. 

“Kami juga mengharapkan doa dari 
masyrakat supaya penyaluran BBM ke 
masyarakat bisa berjalan dengan lancar,” 
tuturnyadi hadapan warga di Dusun 
Karangnongko dan Guyangan, Desa 
Kemiri, Kecamatan Tanjung Sari, Jumat 
(31/10).• sdy
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Trinity adalah travel writer  terdepan di Indonesia. 
Saat ini ia telah menertibkan 8 buku travel yang masuk 
ke jajaran best-selling nasional, termasuk serial “The 
Naked Traveler” yang telah juga diterjemahkan ke dalam 
bahasa Inggris.

Berawal dari travel blog naked-traveler.com sejak 
2005, ia pun sering menulis untuk berbagi majalah 
dan menjadi pembicara. Sarjana Komunikasi dari 
Universitas Diponegoro dan Master in Management 
dari Asian Institute of Management di Filipina ini telah 
mengunjungi hampir semua provinsi di Indonesia dan 
64 negara. Pada Oktober 2012Oktober 2013, ia 
berhasil jalan jalan keliling dunia ke 22 negara dengan 
menggunakan paspor RI. 

Kalau umumnya orang Indonesia jalanjalan 
maksimum dua minggu, Trinity jalanjalan selama 
satu tahun penuh ia mencapai lebih dari 144.577 
km dan berkunjung ke 22 negara di dunia. Banyak 
orang Indonesia yang jalanjalan, banyak juga yang 
menuliskan perjalanan mereka. Tapi penulis lebih dikenal 
karena lebih dahulu di industri ini, lebih dahulu memiliki 
travel blog di Indonesia dan lebih dahulu menerbitkan 
buku kisah perjalanan bergaya tulisan pop. Semuanya 
dimungkinkan karena penulis termasuk lebih dahulu 
jalanjalan independen, kadang ala backpacker, bahkan 
saat dunia belum ada teknologi handphone dan internet. 
Keuntungan dari atau lebih dahulu itu dalam istilah 
marketing disebut first mover advantage.

Kelebih dahuluan penulis tidak memakan waktu 
lama. Kurang dari dua tahun, di toko buku muncullah 
bukubuku sejenis dengan berbagai genre. “Saya pun 
sering ditanya bagaimana tanggapan saya tentang 
kompetitor”. Penulis selalu menjawab bahwa dia sangat 
senang dengan adanya kompetitor. Mengapa sebab 
dengan adanya kompetitor itulah terdapat kompetesi 
di sebuah industri. Dengan adanya kompetisi kalau 
mau terus maju, kita akan semakin banyak berjalan dan 
terus berpikir kreatif.

Pada Part 1 buku ini Trinity The Naked Traveler ini 
terdapat banyak cerita perjalanan penulis di Eropa, 
Brasil, Cile, dan Peru beserta kiatkiat mengurus 
Round The World Trip. Sebagian ceritanya pernah 
dipublikasikan di majalah jalanjalan, Destin Asian 
Indonesia, dan Elle. Untuk melengkapi keseluruhannya, 
jangan lupa juga untuk membacanya buku Part 2 juga, 
kalau mau baca cerita seram versi asli.                 

Itulah salah satu alasannya penulis melakukan 
trip RTW (Round the World) selama setahun penulis 
menyebutkan di sosmed dengan hashtag Trinity  
Round The World Trip. Tidak ada definisi tepat 
terhadap RTW. Intinya, perjalanan mengitari bumi 
melintasi beberapa benua dalam periode waktu yang 
lama. Mengapa RTW pertama sebagian besar orang 
Indonesia masih melakukan perjalanan dalam waktu 
singkat, maksimum dua minggu sesuai cuti. Kedua 
banyak yang belum pernah menginjakkan kaki di benua 
Amerika Selatan. Atas dasar itulah penulis melakukan 
perjalanan berkonsep baru dan menerbitkan kisahnya 
jadi buku.•PErPustakaan
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the 6th Quality Management Forum: 
upaya Meningkatkan Sinergi untuk Mengukuhkan Inovasi 
di Seluruh Sentra Operasi/Produksi

Oleh : Tim Quality, System & Knowledge Management, General Affairs Directorate

Quality Management Forum (QMF) dilaksanakan 
dalam rangka mengevaluasi seluruh kegiatan mutu 
yang berjalan selama tahun 2014 dengan melibatkan 
seluruh Fungsi QM Direktorat, Unit Operasi/ Bisnis/ 
Region dan Anak Perusahaan (UO/UB/Reg/AP). 
Selain itu, QMF juga menetapkan sasaran strategis, 
merumuskan kebijakan dan rekomendasi, serta 
menyusun program kerja dalam satu tahun ke depan 
yang terintegrasi dalam Calender of Event (CoE).

Materi dan agenda kerja secara umum yang 
dibahas pada QMF kali ini adalah evaluasi pelak
sanaan program kerja 2014 dan penyusunan program strategis untuk meningkatkan kinerja dari 
masingmasing pilar QM, yakni Continuous Improvement Program (CIP), Standardization Management 
(SM), Knowledge Management (KM) dan Quality Management Assessment (QMA). Evaluasi hasil 
QMF 2013, penyusunan CoE 2015.

 Sebelum melaksanakan acara inti, SVP Corporate Strategic Growth Dit. PIMR yang diwakili oleh 
Heri Purwoko selaku Bussiness Strategic Planning Manager, menyampaikan tentang RJPP2015 – 
2019 sebagai arahan strategis Perusahaan. 

Dengan tema “Meningkatkan Sinergi Antar Entitas 
Bisnis Berbasis Kegiatan Perbaikan Berkelanjutan 
Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja Perusahaan” 
QMF 2015 yang mencakup 6 Kelompok Kerja (Pokja) 
yang membahas tentang CIP, SM, SBP, KOMET, QMA 
dan Code Practice & Requirement yang berfokus 
pada:
1. Integrasi kegiatan pengelolaan inovasi dan program 
perbaikan berkelanjutan, system & business process 
dan pengelolaan pengetahuan di seluruh Pertamina 

dan Anak Perusahaan; 
2. Peningkatan layanan kegiatan penciptaan ide inovasi, pengelolaan sistem standar, corporate 

performance assessment, knowledge management, pemutakhiran proses bisnis dan manajemen 
dokumentasi Organisasi;

3. Penyederhanaan proses kerja 4 pilar quality management dalam menjalankan kegiatan yang 
efektif dalam mendukung pencapaian kinerja;

 
Beberapa kesepakatan dan rekomendasi strategi 

yang dihasilkan oleh QMF tersebut antara lain:

PokJa i CiP:
1. Perubahan proporsi nilai keaktifan dan kehadiran 

Peserta dalam Forum Presentasi CIP tingkat 
Korporat menjadi 30:70 sebagai poin apresiasi 
keterlibatan Peserta

2. Penetapan quota Peserta Forum Presentasi CIP 
Korporat berdasarkan berdasarkan proporsi 
jumlah Pekerja per Direktorat  untuk mengikuti proses seleksi dan kualitas risalah CIP

3. Sebuah Juri CIP yang ditugaskan dalam Forum CIP UO/UB/Reg/AP harus berdasarkan data 
Juri yang dikeluarkan oleh Korporat untuk menjamin kualitas hasil penilaian.

4. Perlu dilakukan kolaborasi dengan Perusahaan BUMN dan MIGAS (Perusahaan Sejenis) dalam 
Forum Presentasi CIP sebagai upaya untuk sharing knowledge Pekerja dalam skala nasional.

PokJa ii sm:
1. Internalisasi secara intensif tentang program Komite Manajemen Sistem Standar untuk 

menggiatkan kegiatan evaluasi penerapan sistem standar yang dapat meningkatkan efektifitas 

pengelolaan sistem standar Perusahaan.
2. Mengembangkan sistem penugasan dan monitoring kegiatan Cross Function Internal Audit 

(CFIA) untuk optimalisasi pelaksanaan program CFIA.

PokJa iii sm/ system business Process (sbP):
1. Penyusunan SIstem Tata Kerja sleuruh Fungsi, UO/UB/Reg/AP harus berbasis proses bisnis 

dan mengacu kepada Manajemen Sistem Tata Kerja Perusahaan (MSTKP)
2. Peningkatan pengelolaan arsip Perusahaan yang didukung dengan perbaikan infrastruktur, 

sistem audit arsip dan kesiapan sumber daya manusia yang terstruktur oleh orang yang 
independen

3. Optimalisasi implementasi ECorr diseluruh lingkungan Perusahaan dengan melibatkan fungsi 
QM seluruh Direktorat UO/UB/Reg/AP dan sistem mandatory training.

PokJa iv sm/Code & Practice requirement:
1. Segera dibentuk expert panel sebagai tim adhoc yang ditugaskan untuk melaksanakan validasi 

usulan metode Uji, Produk & Enjinering.
2. Penyusunan pedoman pelaksanaan, penerapan metodologi, produk dan enjineering sebagai 

panduan implementasi seluruh UO/UB/Reg/AP serta optimalisasi peran tim Pertamina 
Standardization Committee (PSC) dalam penerapannya.

PokJa v komEt:
1. Pembangunan sistem asesmen KOMET berbasis IT untuk meningkatkan ekslusifitas pelaksanaan 

dan monitoring tindak lanjut
2. Mendorong utilisasi aset pengetahuan dengan melakukan integrasi sistem replikasi dalam 

penyelesaian permasalahan berbasis metode CIP.
3. Secara terus menerus akan dilakukan perbaikan terhadap sistem upload aset pengetahuan yang 

mampu memudahkan sistem monitoring pencapaian kapitalisasi aset pengetahuan per Fungsi/
UO/UB/Reg/AP.

POKJA VI QMA:
1. Review kriteria kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) 2015 dilakukan dengan memperhatikan 

ketajaman kriteria sistem penilaian dan meminimasi perbedaan intrepretasi (pemahaman).
2. Perlu dilakukan integrasi kegiatan monitoring Opportunity For Improvement to Action For 

Improvement (OFI to AFI) dengan kegiatan sejenis lain dalam fungsi dan sistem monitoring on
site untuk meningkatkan efektifitas pengendalian.

3. Menjadikan penyelesaian outstanding OFIAFI KKEP sebagai salah satu item KPI Manajemen 
aplikan sebagai upaya untuk meningkatkan dukungan dan keterlibatan pimpinan puncak 
organisasi.

Kami yakin, dengan dukungan yang telah diberikan oleh Direksi dan Manajemen dan diiringi 
dengan peran aktif dan komitmen dari Insan Mutu Pertamina, upaya untuk Meningkatkan Sinergi 
Antar Entitas Bisnis Berbasis Kegiatan Perbaikan Berkelanjutan Dalam Rangka Pencapaian Target 
Kinerja Perusahaan dapat terwujud dengan baik.

Insan Mutu Pertamina…Semangat!!!Hebat!!!
Pertamina…Jaya!!!Jaya!!!
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 Tahun 2015 sudah tiba. Saatnya atur baikbaik 
perencanaan keuangan keluarga Anda. Mengatur 
keuangan keluarga dengan baik punya banyak 
manfaat, di antaranya:
• Mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah 

keuangan keluarga. Dengan melakukan peren
canaan, faktor risiko yang mungkin timbul bisa 
diantisipasi.

• Belajar mengorganisasi keuangan Anda. Dengan 
pengaturan keuangan yang baik, arus keluar 
masuk uang bisa dideteksi dengan baik.

• Mencapai tujuan-tujuan keluarga. Seperti 
menye diakan pendidikan berkualitas bagi anak, 
menyiapkan dana untuk hari tua, membeli mobil, 
atau membeli rumah yang lebih besar.

Berikut ini lima tips mengatur keuangan ke
luarga di waktu awal tahun.

 Evaluasi. Bagaimana dengan keuangan 
keluarga tahun lalu? Apakah sudah sesuai dengan 
perencanaan atau belum? Anda perlu mengevaluasi 
kondisi keuangan setahun terakhir agar bisa menilai 
bagaimana rapor keuangan Anda. Jika sudah 
bagus, Anda bisa teruskan. Namun jika belum, 
Anda bisa cari tahu dimana letak kesalahannya. 
Agar Anda tak lagi mengulanginya tahun ini.

kenali semua pengeluaran dan pemasukan. 
Hal pertama adalah melakukan identifikasi kondisi 
keuangan Anda. Apa saja pengeluaran keluarga 
Anda? Dan berapa besar uang yang masuk. Tahap 
pertama ini penting untuk mengenali kemampuan 
keuangan Anda.

buat anggaran belanja keluarga. Kemudian, 
buatlah anggaran belanja Anda. Pada tahap kedua 
ini sudah lebih rinci. Anda perlu masukkan jumlah 
nominal untuk tiap anggaran keluarga tersebut. 
Pada anggaran keluarga ini,  masukkan terutama 
kebutuhankebutuhan mendasar Anda. Yang 
penting, masukkan angka yang wajar. Agar Anda 
bisa mengetahui perkiraan kondisi nyata kebutuhan 
Anda seharihari selama setahun ini.

rancang tujuan jangka menengah dan 
pan jang keluarga. Seperti misalnya untuk 
pendidikan anak kelak, untuk persiapan hari tua, 
atau yang lainnya. Pikirkan juga bagaimana cara 
untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin dengan 
menyisihkan dana tersendiri setiap bulannya untuk 
tujuan yang ingin dicapai tersebut.

disiplin. Perencanaan sebagus apapun namun 
tanpa dibarengi kedisiplinan tak akan ada artinya. 
Anda harus disiplin untuk menjalankan rencana 
keuangan keluarga tersebut. Seperti kata pepatah 
“perencanaan adalah separuh keberhasilan”. 
Merencanakan keuangan keluarga merupakan 
langkah bijak untuk mencapai keluarga bahagia.

So, mari atur keuangan keluarga kita!•http://www.

dompetpintar.com

MengAtuR KeuAngAn 
KeLuARgA dI AWAL tAHun

sEmarang – Dalam rangka 
menghormati, dan mengenang 
peranan kaum perempuan 
di dalam memperjuangkan 
dan merebut kemerdekaan 
bangsa Indonesia, Marketing 
Operation Region (MOR) IV 
mengadakan upacara bendera 
Hari Ibu, pada (22/12). Seluruh 
petugas upacara, mulai dari 
pengibar bendera hingga pim
pinan upacara adalah pekerja 
wanita MOR IV. 

Peringatan hari Ibu ke86 
yang dilakukan di kantor unit 
MOR IV Semarang bertema 
“Kesetaraan Perempuan dan 
lakilaki dalam Mewujudkan 
Pembangunan yang Berke
lanjutan dan Berkeadilan 

PlaJu –  Bertempat di 
Gedung Patra Ogan RU III, 
Ratusan pekerja  dengan 
antusias memadati booth-
booth yang terdapat dalam 
gelaran HR Expo 2014 (13
14/11). Acara rutin tahunan 
tersebut diseleggarakan oleh 
Fungsi Medical Management 
dan HR RU III dan MOR II 
Sumbagsel. Tahun ini, HR 
Expo digelar dengan tema 
utama yaitu Managed Care 
dan Financial Planning yang 
dikemas dalam 2 hari dengan 
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mEdan –  Dalam mem
berikan pelayanan dan pe
nyaluran BBM dan pelumas 
kepada Jajaran Kepolisian 
Daerah Sumatera Utara, 
Marketing Operation Region 
(MOR) I melalui Industrial Fuel 
Marketing Region I mem
berikan Sosialisasi Pelayanan 
Penyaluran BBM, pada Kamis 
(18/12) di Gedung Serbaguna 
Kantor MOR I Medan.

Sosialisasi ini dihadiri oleh 
seluruh jajaran Kepolisian 
Daerah Sumatera Utara terdiri 
dari Karo Sarpras Poldasu, 
Dirlantas Poldasu, Dir Pol 
Air Poldasu, Kasat Brimob 
Poldasu, KA SPN Poldasu, 
Kalabfor Cab Medan dan  
28 Kepolisian Resor Kota 
(Polresta) Kepolisian Daerah 

Sosialisasi Mekanisme  Pelayanan Penyaluran bbM 
Kepada jajaran Poldasu

Sumatera Utara.
Retai l Fuel Marketing 

Region Manager I Nurhadiya 
mengungkapkan sosialisasi 
yang dilakukan ini adalah 
sematamata untuk kepen
t i ngan  be rsama da lam 
mem berikan pelayanan dan 
penyaluran kepada seluruh 
jajaran kepolisian di Sumatera 
Utara sehingga penyaluran 
yang diberikan bisa terlaksana 
dengan baik.

Sementara  Kepala Biro 
Sarpras Polda Sumatera 
Utara, Agoes Dwi listijono 
mengungkapkan sebagai 
penegak  hukum,  Po l r i 
melaksanakan mekanisme 
yang sudah dibuat sehingga 
apa yang sudah d ia tur 
oleh UndangUndang dan 
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Surat Keputusan Kapolri 
dalam penyaluran BBM dan 
pelumas.

Industrial Marketing Re
gion Manager I Nur Mu
hammad Zain mengatakan, 
Poldasu adalah yang per
tama kali yang peduli ter ha
dap mekanisme pelayanan 
penyaluran BBM kepada 
jajarannya sesuai dengan 
spesifikasi yang telah diten-

tukan.
Dalam kesempatan ter

sebut dipaparkan Pelak
sanaan Pengelolaan BBM dan 
Pelumas Tingkat Polres oleh 
Kabag Bekum Polda Sumut, 
P. Sembiring dan Mekanisme 
Pelayanan Penyaluran BBM 
Polri oleh Administration & 
Statistic Industrial Fuel Mar
keting Region I Wahyu Nanda 
Pratama.•Wali

edukasi Kesehatan dan Perencanaan Keuangan 
bagi Pekerja unit Operasi

menyuguhkan beberapa 
booth pameran serta talkshow 
dengan para pakar kesehatan 
dan keuangan.

Pembukaan acara dila
kukan dengan pengguntingan 
pita oleh GM RU III  Mahen
drata Sudibja dan GM MOR 
I I  Ageng Gir iyono serta 
didampingi tim manajemen. 

M a h e n d r a t a  s a n g a t 
meng apresiasi kegiatan ini. 
Terlebih menurutnya, masih 
banyak para pekerja yang 
belum terlalu memahami 

sistem managed care serta 
perencanaan keuangan. 

HR Area Manager RU 
II I , Muhammad Fahmi El 
Mubarak menuturkan HR 
Expo merupakan salah satu 
sarana komunikasi bagi fungsi 
HR dan Medical kepada para 
pekerja. 

“Persepsi bahwa masih 
banyak pensiunan Pertamina 
yang tingkat kesejahteraannya 
menurun  d iband ingkan 
pada masa bekerja aktif, 
mendorong perusahaan untuk 

peduli dengan memberikan 
edukasi Financial Planning 
serta  Opt imize Pension 
Fund kepada pekerja bahwa 
kesejahteraan masa pensiun 
harus dipersiapkan sejak dini 
melalui program investasi 
yang bermanfaat dan tidak 
menganggu aktivitas bekerja,” 
jelas Fahmi.

Sebagai  narasumber 
Halim Gunawan, Safir Senduk, 
dr. Irfanuddin, dan Prof. dr. 
Ali Ghufron Mukti, M.Sc., 
P.hd.•ru iii

Menuju Indonesia Berdaulat, 
Mandiri dan Berkepribadian”. 

Da lam sambutannya 
GM MOR IV Subagjo Hari 
Moeljanto yang bertindak 
sebagai pembina upacara 
menyampa ikan ,  be rka t 
perjuangan hakhak kaum 
perempuan  yang  te lah 
dirintis sejak 86 tahun silam 
melalui Kongres I Perempuan 
Indonesia di Yogyakarta, saat 
ini, perempuan Indonesia 
telah dapat berdiri sejajar dan 
setara dengan kaum lelaki. 

”Tidak sedikit di antara 
perempuan Indonesia mampu 
menjadi tokoh penting dan 
sekaligus menjadi inspirasi 
bukan hanya untuk kaum pe

rempuan, tapi juga bagi kaum 
lelaki. Bahkan di Pertamina 
yang selama ini bahkan identik 
dengan dunianya kaum 
lelaki, mampu dikelola dan 
pernah dipimpin oleh seorang 
perempuan,” ujarnya.

Upacara dalam rangka 
memperingati Hari Ibu ini 

merupakan penghargaan 
bagi pekerja perempuan di 
Pertamina, yang menjalankan 
kewajiban yang teramat mulia 
sebagai ibu rumah tangga 
tan pa harus menurunkan se
mangat untuk terus berkarya 
di Pertamina.•mor iv
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HSe Check Point Pertama didirikan di Kilang balongan                                                                                                                                         
                                                                                                                                        
balongan  – HSE Check Point di Refinery Unit VI Balongan, Indramayu diresmikan oleh Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto, Direktur Pengolahan Rahmat Hardadi, dan Jajaran Manajemen HuluHilir Pertamina pada Jumat (26/12). 
HSE Check Point yang pertama kali dilakukan di RU Pertamina ini, diharapkan bisa menjadi contoh bagi RURU lain, 
guna meyakinkan peralatan dan pekerja yang masuk kilang lebih terkendali dan safety.•sahrul
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PEPC Sigap Ikuti Simulasi Kebakaran di Patra Jasa Office Building                                                                                                                                         
                                                                                                                                    
Jakarta     PT Pertamina EP Cepu (PEPC) sigap mengikuti simulasi kebakaran yang diadakan  majemen gedung, pada 
(11/12). Seluruh jajaran PEPC termasuk Direktur Utama PT. Pertamina EP Cepu (PEPC), Amril Thaib Mandailing bergegas 
meninggalkan ruang kerjanya ketika terdengar bunyi sirene tanda adanya kebakaran di gedung tersebut. Secara tertib dan 
disiplin, manajemen dan para pekerja menuruni anak tangga menuju titik aman yang telah ditentukan oleh management 
gedung. Meski persitiwa tersebut hanya simulasi, namun tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari manajemen gedung. 
Sehingga sikap tanggap dan respon terhadap peristiwa tersebutpun menjadi parameter dari kesadaran dan kesigapan HSSE 
para pekerja mengingat kebakaran bisa terjadi kapan saja.  Amril Thaib Mandailing merasa puas dengan kesigapan seluruh 
jajaran PEPC.  “Sikap yang sigap dan respon yang tepat pada situasisituasi emergency seperti ini harus dipelihara oleh 
insan PEPC, sehingga HSSE ini benar-benar menjadi acuan terhadap segala tindakan yang akan dilakukan,” ujarnya.•PEPC
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Keluarga besar direktorat Hulu Lepas Muhamad Husen                                                                                                                                            
                                                                                                                                     
Jakarta – Direktorat Hulu Pertamina bersama dengan seluruh anak perusahaan dibawah Direktorat Hulu menggelar 
acara Malam Keakraban bersama Muhamad Husen, pada Senin (22/12).  Dalam sambutannya,  Muhamad Husen 
mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Direktorat Hulu dan anak perusahaan atas kerja sama yang terbina 
selama ia menjabat sebagai Direktur Hulu dan  Plt. Direktur Utama Pertamina.  “Ini adalah pengalaman yang luar biasa. 
Dalam kesempatan ini, saya minta maaf yang sebesarbesarnya jika selama menjalankan tugas, ada halhal yang tidak 
berkenan di hati  temanteman,” ujarnya. Dalam acara yang diadakan di Gedung Patra Jasa, Jakarta tersebut,  Direktur 
Hulu Pertamina Syamsu Alam memberikan cinderamata kepada Muhamad Husen. Acara diakhiri dengan penampilan 
tari-tarian dari pekerja Direktorat Hulu Pertamina.•aditYo

Pertamina 7 Summit of Indonesia expedition 2014-2016
Jakarta –  Tim Patrapala – Pertamina Pecinta Alam  yang beranggotakan pekerja Pertamina & Anak Perusahaan 
melaksanakan ekspedisi 7 Summit of Indonesia tahun 20142016.  Target tahun 2014 yang telah dicapai bersamaan dengan 
HUT ke57 Pertamina, yaitu Gn. Rinjani (3.726 masl) oleh Tim Patrapala RU VI Balongan, Gn. Kerinci (3.805 masl) oleh 
Tim Patrapala RU II Dumai, dan Gn. Semeru (3.676 masl) oleh Tim Patrapala EP limau Field dan Pertamina Kantor Pusat. 
Sebanyak 36 orang pekerja terlibat dalam ekspedisi tahun 2014 ini. Adapun target 2015 adalah Bukit Raya Kalimantan 
(2.278 masl) dan Rantemario lantimojong Sulawesi (3.430 masl). Target 2016 adalah Gn. Binaiya Maluku (3.027 masl) dan 
Cartensz Pyramid Papua  (4.884 masl). Tujuan dari ekspedisi ini adalah mengangkat citra perusahaan melalui ukir prestasi 
sebagai perusahaan pertama yang berhasil melakukan ekspedisi mandiri mencapai 7 puncak Gunung tertinggi di Indonesia, 
sekaligus sebagai langkah awal bagi pencapaian 7 Summits Dunia.•ANNISRUL WAQIE 

Farewell Ahmad bambang dari Pt Pertamina trans Kontinental 
Jakarta   Karyawan Pertamina Trans Kontinental (PTK) menggelar acara bertajuk “Terima Kasih atas Dedikasi 
Bapak Ahmad Bambang” Direktur Utama PTK (2012/2014), di Jimbaran Resto Ancol. Acara yang berlangsung 
sederhana dan penuh kekeluargaan tersebut, merupakan perpisahan karyawan PTK dengan Direktur Utama PTK 
Ahmad Bambang periode 20122014. Sejak 30 November 2014, Ahmad Bambang dipercaya oleh pemerintah untuk 
menjabat sebagai Direktur Pemasaran Pertamina.•WahYu



Perusahaan tertib ukur untuk Ru VI balongan
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tingkatkan Konsumen Sektor bunker di Semarang

Managed Care day 
di  Ru IV Cilacap
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kruEng raYa – Terminal BBM Krueng 
Raya mengimplementasikan Sistim 
Informasi Operasional Distribusi (SIOD) 
pada 16 Desember 2014. Peresmian 
ditan dai dengan pemotongan pita di 
ruang Anjungan Validasi Mandiri (AVM) 
oleh Operation Head TBBM Krueng Raya, 
Suwardi.

Sebelumnya, SIOD sudah berjalan 
di tujuh lokasi TBBM MOR I, yaitu 
Medan Grup, Teluk Kabung, Dumai, Sei 
Siak, Kabil, lhokseumawe dan Sibolga. 
Krueng Raya adalah lokasi ke8 dari 
19 TBBM di wilayah MOR I yang telah 
meng implementasikan SIOD. SIOD 
merupakan salah satu sistem di dalam 
fleet management yang digunakan untuk 
mengatur pelaksanaan penyaluran BBM 
ke SPBU berdasarkan perencanaan 
pada sistem Manajemen Stok SPBU 
(MS2) yang sudah berjalan sebelumnya. 
“Dengan berjalannya SIOD diharapkan 

bandung RU VI Balongan 
meraih anugerah sebagai 
salah satu Perusahaan Peduli 
Tertib Ukur Tahun 2014. 
Anugerah diterima langsung 
oleh GM RU VI Balongan 
Yulian Dekri dari Menteri 
Perdagangan RI Rahmat 
Gobel di Hotel  Horizon Ban
dung, Rabu (26/11).

Rahmat berharap, peru
sahaan yang mendapatkan 
penghargaan ini harus secara 
tertib menera dan menera
ulangkan alatalat ukur, takar, 
timbang dan perlengkapannya 
sesuai dengan ketentuan per
undangundangan di bidang 
Kemetrologian. “Semoga 
ke pala daerah mau pun peru
sahaanperusahaan akan 
se makin terpacu untuk me

CilaCaP – Untuk meningkatkan awareness 
keluarga besar RU IV Cilacap, Pertamina 
Hospital Cilacap (PHC) bekerja sama dengan 
HR Area RU IV menggelar acara Managed 
Care Day and Financial Planning di Aula PHC 
pada 1921 November 2014. Selama 3 hari 
tersebut, pekerja RU IV dan keluarganya dapat 
memperoleh informasi yang komprehensif se
putar layanan kesehatan antara lain sosialisasi 
layanan komprehensif, dokter primer dan 
formularium, jejaring provider yang lebih luas, 
serta utilization review dan sistem informasi.

Sejumlah narasumber dihadirkan untuk 
me meriahkan acara tersebut. Antara lain 
Prof. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D., Halim 
Gunawan, dr. Boyke, Eric Hermanto, serta 
Feny Rose.

Selain sesi talkshow, HR & Managed 
Care Day juga dimeriahkan oleh pameran 
kesehatan yang memberikan kesempatan 
bagi pengunjung untuk dapat melakukan tes 
kesehatan secara gratis seperti cek tensi, gula 
darah, kolesterol, hingga kesehatan paruparu.

Acara tersebut dibuka oleh GM RU 
IV Cilacap Edy Prabowo. Ia menyatakan 
penting nya pekerja dan keluarga untuk 
menjaga kesehatannya agar dapat beraktivitas 
dengan baik. “Karena itu sangat penting bagi 
kita untuk memanfaatkan momen ini guna 
memperoleh informasi komprehensif seputar 
kesehatan yang diberikan oleh perusahaan 
untuk dioptimalkan oleh pekerja dan mitra 
kerja,” ujar Edy Prabowo.• ru iv

ningkatkan pelayanan kepada 
konsumen,” ujarnya.

Menurut Rahmat, peraih 
penghargaan ini dapat men
jadi contoh yang baik bagi 
institusi lainnya agar mereka 
tergerak untuk menjadi 
perusahaan yang ter t ib 
ukur dan berorientasi pada 
perlindungan konsumen.

Kegiatan yang diseleng
garakan bertepatan dengan 
acara  Temu Pe langgan 
Direktorat Metrologi in i , 
dihadiri oleh 300 wakil dari 
berbagai perusahaan yang 
mengajukan izin tipe/izin 
tanda pabrik dan perusahaan 
yang  wa j i b  t e ra  UTTP 
penanganan khusus dan 
kalibrasi. Berbagai masukan 
dari peserta Temu Pelanggan 

ini didengarkan langsung oleh 
Mendag Rachmat Gobel.

Selain RU VI Balongan, 
perusahaan lain  penerima 
peng hargaan perusahaan 
peduli tertib ukur tahun 2014, 
antara lain PT Medco E dan P 

Indonesia, PT Odira Energy 
Persada, PT PGN Persero 
Tbk, SBU DW I, Perusahaan 
Timbangan SSSSolo dan 
PT Semen Tonasa Biringere
Pangkep Sulawesi Selatan. • 
riki hamdani

sEmarang –  Dengan 
penuh antusias para peserta 
mendengarkan pemaparan 
dari Industrial Fuel Marketing 
Reg IV Manager Alexander 
Susilo dalam kegiatan ber tajuk 
Maritime Business  Meeting 
pada 22 Oktober 2014 di 
Hotel Gumaya Semarang.

Kegiatan dengan konsep 
Coffe Morning, serius namun 
santai, merupakan inisiatif dari 
Industrial Fuel Marketing Reg
IV bekerja sama dengan KSOP 
(Kantor Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan) Tanjung 
Mas – Semarang sebagai 

mo men untuk bertemu dan 
menggaet calon pelanggan 
baru Pertamina khususnya di 
sektor pelayanan bunker. 

Sebanyak 90 peserta 
dari seluruh Unsur Maritim 
di Semarang yang meliputi 
KSOP, lanal, Polair, Agen 
Pelayaran serta Shipping 
Company hadir dalam acara 
tersebut.

Menurut Alexander Susilo, 
tujuan dari kegiatan ini adalah 
untuk mempromosikan pro
duk dan layanan Pertamina 
khususnya pelayanan bun-
ker (BBM untuk kapal ) . 

“Ka  mi meyakinkan seluruh 
stakeholder dan shipping 
company bahwa Pertamina 
sudah siap untuk memberikan 
pe  layanan bunker di Sema

rang. Untuk pelayanan mini 
bunker, kami sudah me nyiap
kan siapkan mini tanker 1000 
kl,” jelas Alex.•mor iv

go Live SIOd tbbM Krueng Raya
mampu menjamin kelancaran dan keamanan 
penyaluran BBM ke SPBU,” ujar Suwardi.

Dengan implementasi SIOD, pelaksanaan 
pengisian mobil tangki dilakukan melalui 
sistem. Mobil tangki dipanggil masuk 
ke bangsal pengisian melalui pengeras 
suara yang terhubung ke SIOD. Tidak 
ada pembagian Loading Order (lO) fisik 
seperti sebelumnya. lO digantikan dengan 
Loading Instruction (lI) yang diperoleh Awak 
Mobil Tangki (AMT) setelah melakukan 
validasi (finger print) di mesin AVM. lI yang 
dicetak melalui SIOD mencantumkan nomor 
shipment, filling point dan kuantitas pengisian 
sehingga AMT belum mengetahui lokasi 
pengiriman hingga dikeluarkannya surat 
jalan pada saat penyegelan mobil tangki di 
gate out.

Dengan implementasi SIOD, diharapkan 
dapat mem bantu kelancaran penyaluran 
BBM ke SPBU, meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi operasional TBBM.•mor i 

PlaJu –  Tepat pada 1 
November 2014 lalu, RU 
III melakukan live aplikasi 
Ref inery Oi l  Account ing 
S y s t e m  ( R O A S ) ,  y a n g 
meru pakan aplikasi sistem 
peng hitungan arus minyak 
menggantikan Gauger Log 
System (GlS) / Sistem Arus 
Minyak Korporat (SAMK). 
Bertempat di Conference 
Room RU III, Kamis (20/11), 
GM RU III  Mahendrata Su dibja, 
didampingi tim manajemen 
beserta fungsi CSS korporat, 
menandatangan i  ber i ta 
acara serah terima sekaligus 
menandai penggunaan ap
likasi ROAS di RU III.

Mahendrata menjelaskan, 
setelah diawali dengan kick 
off ROAS pada 11 Juni 2014 

lalu, serta training user ROAS, 
setiap tahapan implementasi 
ROAS dalam mempersiapkan 
dan meyakinkan bahwa ROAS 
dapat diimplementasikan 
di RU III telah dilaksanakan 
dengan baik. “Dalam men
dukung visi Pertamina men
jad i  perusahaan energ i 
ke las dunia, maka sistem 
informasi perusahaan sudah 
seharusnya mengarah ke
pada Real Time Information 
System (RTIS). Untuk itulah 
ROAS dikembangkan yang 
nantinya aplikasi ini juga dapat 
diintegrasikan dengan sistem 
lain,” ujar Mahendrata.

Mahendrata menambah
kan, live aplikasi ROAS di RU 
III patut diapresiasi karena 
berhasil dilakukan satu bulan 

lebih awal dari target semula.  
Oleh karenanya aplikasi ROAS 
diharapkan dapat segera 
diimplementasikan dengan 
baik dan dijalankan sesuai 
proses bisnisnya khususnya 
bagi pekerja fungsi yang 
terkait dengan sistem arus 
minyak. 

“Saya  be rha rap  t im 
manajemen dapat berkomit
men penuh serta memberikan 
dukungan moril, fasilitas, 
dan peningkatan kapabilitas 
kepada pekerja untuk  terkait 
implementasi ROAS di RU 
III. Dukungan tersebut dapat 
dilakukan melalui cascading 
role & responsibility kepada 
masingmasing pekerja,” tutur 
Mahendrata.•ru iii
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Review 2014  & Forward 2015 Pertamina Algeria (COPAL)
bandung –  Pertamina 
Algeria (COPAl) menyeleng
garakan kegiatan workshop 
dengan tema: Review 2014 
& Forward 2015, di Bandung 
pada KamisSabtu (18
20/12/2014). 

Kegiatan ini ditu jukan 
untuk melakukan evaluasi 
d ir i  setelah anak usaha 
in i  melewat i  satu tahun 
p e r t a m a  m e n j a l a n k a n 
bisnisnya sebagai operator 

sangasanga – Menye
ma rakkan  HUT ke57 
Pertamina, Sangasanga 
Field sukses menggelar 
Colorfull Fun Walk 2014, 
Sabtu (27/12). Acara ini 
diikuti oleh sekitar 2.200 
peserta dari seluruh pekerja 
dan pekarya di Sangasanga 
Field, di lapangan Kompleks 
Perumahan 10/10.

Acara dibuka oleh Field 
Manager, Hanief Jauhari. Ia 
menyampaikan pentingnya 
aspek kesehatan yang da
pat mempengaruhi kinerja 
dan target perusahaan. De

Direktur Utama PT PGE Rony Gunawan dan President Director AlSTOM Power 
Energy System Indonesia (ESI) and Country President AlSTOM Indonesia, Mr. 
Maurice Dres berjabat tangan usai acara Kick Off dilakukan.

Jakarta   Tepat pada 31 
Desember 2014, PT Pertamina 
Gethermal Energy (PGE) dan 
Konsorsium PT AlSTOM 
Power Energy System Indo
nesia dan AlSTOM Power 
System SA melakukan kick 
off pembangunan total proyek 
(pembangunan PlTP dan 
Steam Gathering System) 
panasbumi Karaha kapasitas 
1x30 MW, yang artinya di 
akhir tahun 2016 revenue PT 
PGE akan bertambah 28.9 
Juta USD per tahun selama 
masa kontrak 30 tahun.

Proyek Karaha terletak 
di Desa Kadipaten dan Desa 
Cinta, Kabupaten Tasikmalaya 
dan Garut, Jawa Barat. Proyek 
ini merupakan tindak lanjut 
dari pengembangan proyek 
Karaha Bodas yang menjadi 
penugasan dari pemerintah 
Indonesia. Sehingga yang 
selama ini proyek Karaha 
terpuruk, saatnya untuk 

bang kit. Dengan dimulainya 
pembangunan Proyek Ka raha, 
PT PGE menjadi satusatunya 
pengembang di seluruh dunia 
yang pernah mengerjakan 
sekaligus pembangunan 5 
proyek di 5 lokasi berbeda 
yaitu di Kamojang (1X35 
MW), Ulubelu (2X55 MW), 
lumut Balai (1X55 MW) dan 
lahendong (2X20 MW) atau 
equivalent dengan tambahan 
revenue sebesar 215 juta 
USD di akhir 2016 sesuai HoA 
antara PT PGE dan PlN. 

Da lam sambutannya 
Direktur Utama PT PGE Rony 
Gunawan mengharapkan pe
laksanaan EPCC total proyek 
panasbumi Karaha ini dapat 
ber jalan lancar sehingga 
se lesai tepat waktu, tepat 
biaya dan sesuai dengan 
spe sifikasi kontrak. lebih 
jauh  lag i  d isampa ikan ,  
proyek ini dapat memberikan 
kontribusi yang signifikan 

untuk memenuhi kebutuhan 
listrik di pulau Jawa dan Bali. 
“Tetapi dalam pelaksanaan 
pembangunan proyek ini 
yang tidak kalah penting 
adalah membina hubungan 
dengan masyarakat di sekitar 
proyek dan mendudukkan 
keselamatan kerja menjadi hal 
yang paling utama,” tambah 
Rony.

Hadir pada acara terse

but ,  Pres ident  D i rector 
AlSTOM Power Energy 
System Indonesia (ESI) and 
Country President AlSTOM 
Indonesia, Mr. Maurice Dres 
dan tim manajemen, General 
Manager Renewable steam 
plant – East Asia and Oceania 
AlSTOM Power System SA, 
Mr. Joko Prakoso dan tim 
ma najemen, serta jajaran ma
najemen PT PGE.•PgE

di Algeria. Pengalaman ter
se but kemudian disatukan 
dan digunakan sebagai lan
dasan untuk bisa menapak 
lebih tinggi tahun depan. 
Kegiatan diikuti seluruh jajaran 
manajemen dan perwakilan 
tiap fungsi.

Workshop ini dipandu 
fasilitator dari fungsi Culture 
& Transformation Korporat. 
Selama tiga hari seluruh 
peserta berhasil merumuskan 

dan menyelaraskan program 
kerja untuk tahun 2015. 
Pa da akhir kegiatan telah 
disepakati dan ditandatangani 
Commitment of Action Per

tamina Algeria 2015 yang 
berisi programprogram ung
gulan tiaptiap fungsi di tahun 
2015.•PErtamina algEria (CoPal)

Colorfull Fun Walk Sangasanga Field 2014
ngan badan yang sehat 
tentunya akan meningkatkan 
produktivitas sehingga target 
perusahaan dapat tercapai. 
Selain itu, diharapkan pula 
dengan acara seperti ini 
d a p a t  m e n i n g k a t k a n 
kekompakan bagi seluruh 
keluarga besar Sangasanga 
Field.

Tema yang diusung da
lam acara ini adalah colorfull 
fun walk. Seluruh peserta 
me lakukan kegiatan jalan 
se hat penuh warna dengan 
rute sejauh 2,5 km. 

Di sepanjang rute ja lan 

sehat disiapkan tim yang 
akan melakukan penyem
protan cat warnawarni ke 
kaos para peserta, sehingga 
setelah sampai di garis finish 
terlihat corak warna warni 
yang indah. Para peserta 
terlihat sangat antusias men
coratcoret warna di kaos 
mereka.

Acara dilanjutkan de
ngan rangkaian games 
dan team building. Games 
berkelompok yang mengu
tamakan kekom pakan ser
ta games bagi ke luarga 
juga dihadirkan untuk me

nambahkan keceriaan pa da 
hari itu. lomba menyanyi dan 
mewarnai untuk juga ber
hasil menarik antusias anak
anak. Selain itu, terdapat kids 
zone berisikan permainan
permainan anak dan Eduland 
yang disediakan khusus 
un  tuk anakanak. Tidak lu
pa juga sesi jumpa pisah 
sebagai bentuk perpisahan 
dan perkenalan bagi para 
pekerja yang mutasi dari dan 
ke Sangasanga Field.

Konsep Colorfull Fun 
Walk sen diri baru pertama kali 
ini diadakan di Sangasanga. 

Me lalui persiapan yang ha
nya kurang dari dua bu lan, 
tim panitia bekerja ke ras 
semaksimal mungkin demi 
kelancaran dan kesuk
ses  an acara. Seluruh tim 

pengamanan dan HSSE 
saling berkoordinasi mulai 
dari persiapan hingga pelak
sanaan untuk pengamanan 
keseluruhan acara.•PEP sanga

SANGA FIELD

Jakarta – Terhitung dua hari sebelum hari 

ulang tahun PT Pertamina (Persero), yang 

jatuh pada 10 Desember, cucu perusahaan 

Pertamina, PT Patra Badak Arun Solusi 

(PBAS), secara resmi menempati gedung 

barunya di kawasan Tebet, pada Senin 

(8/12).

Bertempat di Jalan Prof. Dr. Soepomo 

S.H, No.55, Tebet Barat, Jakarta Selatan, 

peresmian gedung baru bergaya modern 

minimalis ini dilakukan langsung oleh 

Presiden Direktur PBAS, Nanang Untung, 

yang dihadiri oleh Board of Directors dan 

jajaran Manajemen PBAS, dan SVP Gas 

Engineering & Operation Management 

Pertamina Salis Aprilian. 

Peresmian dilakukan dengan prosesi 

pe motongan pita, berdoa bersama dan 

kunjungan ke dalam gedung. Ditempatinya 

gedung baru ini diharapkan menjadi 

momentum semangat dan gairah untuk 

produktivitas yang lebih baik lagi.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut, 

mantan Direktur Pengolahan Pertamina 

Chrisna Damayanto, dan mantan Direktur 

Gas Hari Karyulianto.•sahrul
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CilaCaP  Direk tur Pe
n g o  l a h a n  P e r t a  m i n a 
yang baru menggantikan 
Chrisna Damayanto, Rah
mad Hardadi meninjau 
project Resid Fluit Catalityc 
Cracking (RFCC) di Refinery 
Unit IV Cilacap, pada 13 
Desember 2014. Dengan 
didampingi oleh tim manaje
men Kantor Pusat PT 
Pertamina (Persero) dan tim 
manajemen RU IV, Direktur 
Pengolahan memberikan 
briefing dalam kegiatan 
Management Walk Through 
yang diikuti oleh segenap tim 
manajemen RU IV dan tim 
manajemen RFCC di Head 
Office RU IV Cilacap.

Dalam sambutannya, 
Rahmad Hardadi menyam
paikan, k i lang Ci la cap 
merupakan etalase dari Di
rektorat Pengolahan dimana 

mEdan   Untuk meningkatkan konsumsi 
dan mendorong konsumen menggunakan 
Pertamax, Marketing Operation Region 
(MOR) I bekerja sama dengan Yamaha dalam 
program Gaspoll with Pertamax, Rabu (17/12) 
di Gedung Serbaguna Kantor MOR I Medan.

Retail Fuel Marketing Region Manager I 
Nurhadiya mengungkapkan, Yamaha memper
cayakan Pertamax sebagai bahan bakar 
untuk sepeda motor sport terbarunya untuk 
menggunakan Pertamax dan Pertamax Plus 
sehingga Pertamina memberikan voucher 
Pertamax kepada pembeli motor sport 
Yamaha di sejumlah dealer di Medan, Banda 
Aceh dan Batam.

“Kita ingin mempermudah konsumen Ya
maha untuk mendapatkan bahan bakar terbaik 
untuk kendaraan barunya,” ungkap  Nurhadiya 
di sela acara Gaspoll with Pertamax, Rabu 
(17/12) di Medan.

Sementara itu, External Relations PT 
Pertamina Marketing Operation Region I, Zainal 
Abidin menambahkan bahwa program ini juga 
merupakan bagian dari sosialisasi Pertamina 
untuk penggunaan BBM nonsubsidi kepada 
masyarakat.

“Yang memakai sepeda motor sport 
idelanya kan orang yang mampu. Apalagi 
sayang kalau kendaraan baru khususnya 
sepeda motor sport masih menggunakan 
Premium,” ungkap Zainal.

Dijelaskannya,  Pertamina mengharapkan 
pengguna Yamaha jenis tipe lain memper
cayakan bahan bakarnya dengan Pertamax. 
Karena itu, melalui program yang berlangsung 
hingga 20 Maret 2015 ini, Pertamina akan 
memberikan voucher  pengisian ulang 
Pertamax kepada konsumen Yamaha yang 
melakukan service berkala di Dealer MDS 
Yamaha Alfa Scorpii.

“Nanti juga akan ada undian untuk bisa 
mendapatkan Yamaha R15,” tambahnya.

Menurutnya seluruh rangkaian program 
Gaspoll with Pertamax sudah tercantum 
dalam Perjanjian Kerjasama antara Pertamina 
dan Yamaha dengan dihadiri dari berbagai 
klub motor Yamaha yang ada di Sumatera 
Utara.•Wali

RU IV memiliki kapasitas 
kilang terbesar dan tengah 
melakukan pem bangunan 
proyek unggulan Direktorat 
Pengolahan,  yaitu Resid Fluit 
Catalityc Cracking (RFCC).

“ P ro j e c t  R F C C  i n i 
merupakan proyek be sar 
sehingga harus menda
patkan perhatian lebih dari 
semua komponen untuk 
menjalankan RFCC dengan 
tekad yang kuat dan mela
kukan kerja dengan penuh 
tanggung jawab ser ta 
mem berikan kontribusi se
suai bidang kerja masing 
masing,” ujar Rahmad Har
dadi.

lebih jauh, Rahmad 
Hardadi mengajak kepada 
seluruh manajemen untuk 
turut memberikan dukungan 
penuh demi suksesnya 
proyek RFCC sehingga 

dapat melaksanakan start up 
sesuai dengan target yang 
sudah ditentukan, yakni 
pada bulan Maret 2015. 

“Kehadiran kami disini 
adalah untuk memberikan 
spirit of fight, yakni semangat 
untuk menyukseskan RFCC 
agar dapat beroperasi sesuai 
rencana,” tambahnya.

Pada kesempatan yang 

sama, RFCC Coordinator, 
Amir H. Siagiaan mempre
sentasikan progress report 
proyek RFCC yang kemudian 
ditutup dengan sesi diskusi 
dan challenge session dari 
Direktur Pengolahan. 

Kunjungan kerja Direktur 
Pengolahan kali ini ditutup 
dengan site visit di proyek 
RFCC.• ru iv

Direktur Pengolahan Pertamina Rahmad Hardadi melakukan site visit ke proyek 
RFCC setelah berdialog dan melakukan challenge session dengan tim RFCC.

ralat
Pada Energia Weekly edisi 29 Desember 2014 

halaman 10 tercantum nama VP Business Demand 
Pertamina Asep Budiman. Seharusnya posisi tersebut 
dijabat oleh lukito Suwarno. 

Demikian  ralat dari kami.•
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dumai – Terminal BBM Dumai bersama 
PT. Elnusa Petrofin Dumai melaksanakan 
kegiatan evaluasi dan penghargaan 
ke pada awak mobil tangki I dan II da
lam kategori terbaik tahun 2014, pada  
(16/12).

Operation Head Terminal BBM 
Dumai, Tengku Muhammad Fahmi 
menyampaikan bahwa PT. Elnusa 
Petrofin sebagai ma najemen transportir 
merupakan ujung tom  bak Pertamina, 
khususnya TBBM Dumai  da lam 
penyaluran BBM ke pe langgan SPBU, 
industri dan APMS.

Tengku Muhammad Fahmi juga mem
berikan arahan  kepada seluruh awak 
mo  bil tangki agar dalam menyalurkan 
BBM ke konsumen perlu memperhatikan 
3T (Tepat Mutu, Tepat Jumlah, dan Tepat 
Waktu).

Sementara  Kepala Koordinator 
PT. Elnusa Petrofin Dumai, Sabaruddin 
Ahmad mengatakan penghargaan 
ini sebagai bentuk apresiasi kepada 
seluruh awak mobil tangki yang telah 

bekerja keras sepanjang 2014, juga sebagai 
kompetisi yang sehat untuk perbaikan kualitas 
kerja awak mobil tangki untuk ke depannya. 
Selain itu, Sabaruddin mengingatkan,  
selain 3T perlu ditambah  satu T lagi, yaitu 
Tepat Sasaran dalam menyalurkan BBM ke 
konsumen.

Pada akhir sesi,  diumumkan awak mobil 
tangki I terbaik tahun 2014. Yaitu, Arisson 
Situmorang (BK 8170 SH), Sulaiman Efendi 
(BK 9114 CV), Charles Marbun (BK 8783 TN) 
& Agus Harianto (BK 8176 CT). Sedangkan 
untuk awak mobil tangki II terbaik tahun 
2014 yaitu : Ali Muddin Gultom (BK 9958 
CS), Tugimin (BK 8561 DC), Edi Saputra (BK 
9435 CE), dan Rahmadi (BK 8293 CQ).•mor i 

Jakarta  DPRD Tanjung 
Balai Sumatra Utara mengun
jungi Kantor Pusat Pertamina 
untuk membahas kelangkaan 
Elpiji 3 kg di daerah nya, Se
la sa (9/12). Dari Perta mina 
diwakili Pjs. Manager External 
Communication Noviandri, 
Manager Marketing Domestic 
Gas  Kusnendar, Isfahani 
dan Gustiar Widodo dari 
Direktorat Gas Domestic, 
serta Officer legislatif & 
Yudikatif  Abraham lagaligo. 

H e r n a v e v a  s e b a g a i 
Ke tua Pokja 2 DPRD dan 
Wakil Ketua DPRD leden 
Butarbutar beserta jajarannya, 
menyampaikan beberapa 
bulan lalu terjadi kelangkaan 
Elpiji 3 kg di Tanjung Balai. 

Menurut leden, salah 
satu penyebab kelang kaan 
Elpiji yang terjadi di Tanjung 
Balai karena belum adanya  
pengalihan pangkalan mi nyak 
tanah menjadi pangkalan 
Elpiji. Sehingga, banyak pe
nye lewengan kuota Elpij i 
3 kg. “Seharusnya untuk 

masyarakat kecil yang mem
butuhkan, tapi malah jadi tak 
tepat sasaran,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, 
Kusnendar menjelaskan isu 
kelangkaan Elpiji 3 kg memang 
ada pada bulan Oktober.  “Ini 
karena ada kenaikan harga 
Elpiji 12 kg pada pertengahan 
September.  Namun, masuk 
No vember, kita tekan lagi, 
agar kuota tidak jebol,” jelas
nya.

Sebenarnya, per soalan
nya ada pada kuota dan 
extra dropping. Apakah yang 
disalurkan benar jatuh ke 

masyarakat atau dipakai 
untuk keperluan lainnya.

Kusnendar berter ima 
kasih atas inisiatif DPRD 
Tanjung Balai ini .  “Kami 
akhirnya jadi tahu persoalan 
di daerah,” ujarnya.

Kusnendar menegaskan,  
kalau ada SPBE yang melang
gar ketentuan, pasti akan 
diberikan sanksi, mulai dari 
pengurangan kuota hingga 
pencabutan izin.  

“Jadi, laporan ini akan 
se gera kami konfirmasikan 
ke pihakpihak terkait,” ujar 
Noviandri.•aditYo

sEmarang – Untuk me
ningkatkan brand awareness 
produk Bahan BAkar Khusus 
(BBK) Pertamax Plus dan 
Pertamina Dex di kalangan 
komunitas otomotif, Mar
keting Operation Region 
( M O R )  I V  S e m a r a n g 
mendukung peresmian 
Nuvolks Chapter Solo, pada 
18 Oktober 2014 di kota 
Surakarta dan sekitarnya. 

Peresmian komunitas 
Nuvolks Chapter Solo di
awali dengan kunjungan ke 
Keraton Kasunan Surakarta, 
kemudian diresmikan oleh 
Walikota Surakarta FX. Hadi 
Rudyatmo di Balai Kota. 
Selanjutnya, Nuvolks Chapter 
Solo melakukan pengisian 
BBK Pertamax Plus dan 
Pertamina Dex di SPBU 
COCO Solo Baru 41.575.15. 
Total penyaluran BBK sekitar 
600 liter Pertamax Plus dan 
30 liter Pertamina Dex serta 
1 pile Pertamax Racing (10 
liter) untuk 40 mobil.

Menurut Sales Executive 
Retail Surakarta, M. Rasyid, 
kegiatan pengisian BBK 
bagi  semua kendaraan 
peserta dan panitia bertujuan 
u n t u k  m e n i n g k a t k a n 
brand awareness produk 
BBK (Pertamax Plus dan 
Pertamina Dex) di kalangan 
komunitas otomotif Nuvolks. 
Se la in  pengis ian BBK,  
MOR IV juga  melakukan 
pemasangan stiker produk 
BBK (Pertamax Plus, Perta
max Racing, Per tamina 

Dex) di semua ken daraan 
peserta dan panitia serta 
pemasangan umbulumbul 
produk (Pertamax Plus, 
Pertamina Dex) di lokasi 
acara.

“Keg i a tan keg i a tan 
se  perti inilah yang dapat 
membangun kerja sama lebih 
mantap antara kami dengan 
komunitaskomunitas yang 
ada di sekitar operasional 
Pertamina, khususnya MOR 
IV,” tutup Rasyid.•mor iv
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Jakarta – Berdasarkan proyeksi peningkatan kesejahteraan 
penduduk yang dipacu oleh pertumbuhan ekonomi, proyeksi 
Asia pada 2025 akan mengalami kekurangan energi yang paling 
besar dibandingkan dengan konsumsi belahan benua lainnya. 
Ironisnya, justru penemuanpenemuan baru cadangan migas 
ketika itu bukan di benua terpadat penduduknya ini. Menyikapi 
kondisi yang bakal dihadapi tersebut, sejak dini Pertamina telah 
merancang antisipasi lewat terobosan strategi organik dan 
anorganik dengan target produksi sebesar 2,2 juta barel setara 
minyak per hari (BOEPD) pada 2025.  

Yang dimaksud dengan strategi organik, meliputi (1) 
peningkatan kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan 
migas eksisting; (2) optimalisasi pengelolaan blok alih operasi 
pasca terminasi; (3)  peningkatan produksi dengan pola 
kemitraan (TAC dan KSO); (4) penerapan teknologi Improved 
Oil Recovery (IOR) dan Enhanced Oil Recovery (EOR). Sedang 
strategi Anorganik, mencakup (1) peningkatan PI (participating 
interest) pada KKKS yang akan terminasi; (2) akuisisi lapangan 
migas di domestik, baik level aset maupun korporasi; (3) 
penyertaan PI di blokblok potensial baik di dalam maupun 
luar negeri.

Dalam rangka merealisasikan strategi tersebut, Pertamina 
telah mengakuisisi 10% participating interest (PI) Exxon Mobil 
Iraq limited (EMIl) di Blok Wes Qurna – 1, Irak yang memiliki 
cadangan migas super raksasa. Di samping itu, EMIl juga 
menjual 25% participating interest (PI)nya di blok tersebut 
kepada PetroChina Iraq ltd., sehingga participating interest 

(PI) dari 60 % tersisa 25 %. “Akuisisi 
West Qurna – 1 (WQ1) sebagai  salah 
satu Super Giant Field yang ada di dunia 
menjadi aset penting dan strategis untuk 
menunjang pertumbuhan Pertamina se
bagai perusahan kelas dunia,” ungkap 
Andi Wisnu, Direktur Utama Pertamina 
Irak Eksplorasi Produksi (PIREP).

mempercepat realisasi injeksi air sebesar 1 MMBWPD dalam 
Project Water Injection Initiatives dan segera menuntaskan FEED 
(Front End Engineering Desain) study untuk pembangunan 
jalur pipa dari laut, sebagai sumber air untuk program water 
injection ke lapangan,” ujar Andi. lebih jauh Andi menyatakan 
dengan adanya tambahan minyak yang cukup besar tersebut 
akan menambah  pasokan untuk memenuhi kebutuhan  dalam 
negeri  dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional, serta 
meningkatkan citra dan reputasi Pertamina sebagai perusahaan 
energi nasional kelas dunia. 

Selain perusahaan memperoleh tambahan produksi mi
nyak untuk negara, saat ini ada 7 pekerja selaku Pertamina 
secondee ikut menuai  pengalaman bekerja di Super Giant Field 
West Qurna1.  Pekerja Pertamina, itu  ditempatkan  dalam 
jajaran fungsi Keuangan, Teknikal, Drilling, Human Resources, 
dan  Project Facility. “Rencananya  pada 2015, ini kita akan 
menambah lagi Pertamina secondee di segala bidang agar 
kompetensi pekerja terus meningkat sesuai dengan harapan,” 
pungkas Andi menutup perbincangan.•

Blok West Qurna 1 berlokasi di dekat Basrah,  kota besar ke2 
Irak, sekitar 400 Km sebelah tenggara ibukota Bagdad. ladang 
raksasa ini memiliki cadangan terambil sekitar 22 Miliar Barel 
Minyak (BBO) dengan operator masih tetap dipegang oleh EMIl. 
Para pemegang saham di blok tersebut setelah akuisisi adalah 
EMIl (25%), PCC (25%), Oil Exploration Company Iraq (OEC, 
BUMN Migas Irak, 25%), Shell West Qurna BV (SWQ BV, 15%), 
dan Pertamina (10%).

Menurut Andi, sejarah akuisisi blok West Qurna 1 berawal 
dari usaha Pertamina mencari peluang usaha di Irak pada 1996, 
lalu. Pada 1997 Pertamina mendapat beberapa kesempatan join 
study dari pemerintah Irak, antara lain di Blok3 Western Dessert 
(WD) dan lapangan Tuba. Pertamina pernah melakukan kegiatan 
eksplorasi berupa kegiatan seismik di Blok3WD. Kegiatan Pertamina 
di Irak, sempat terhenti dalam waktu cukup lama akibat konflik 
politik di Negara tersebut. Pada 2009, Pertamina mengikuti bidding 
round Irak 1, 2 & 4, namun belum  memperoleh hasil yang positif.  
Selanjutnya, pada pertengahan 2013 ada tawaran untuk pengalihan 
10 % participating interest (PI) EMIl di blok West Qurna1, Pertamina 
mengikuti lelang tersebut setelah memenuhi semua persyaratan yang 
ada dan memperoleh persetujuan dari para parties dan Pemerintah 
Iraq, akhirnya Pertamina melalui PT Pertamina Irak Eksplorasi 
Produksi resmi sebagai salah satu pemegang participating interest  
di lapangan West Qurna I. “West Qurna1 merupakan tonggak 
sejarah dalam milestone pertumbuhan Pertamina di kancah usaha 
hulu internasional,” tambah Andi

Total produksi blok West Qurna 1 pada bulan Nopember 
2014 mencapai 370 ribu barel minyak perhari (KBOPD), dibanding 
dengan produksi Januari 2014 menurun 30 ribu barel minyak 
perhari. Penurunan produksi disebabkan oleh adanya pembatasan 
produksi dari Pemerintah Iraq karena terbatasnya Fasilitas Export 
minyak dan kualitas minyak tidak sesuai dengan ambang batas 
ekspor serta terlambatnya proses pengadaan “Desalter Unit” yang 
berakibat pada penutupan sementara sumur produksi yang memiliki 
kadar garam tinggi (maks. 30 PTB). “Ke depannya kami akan 


