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Uji pasar Pertalite menjadi salah satu jawaban dalam memenuhi kebutuhan konsumen terhadap varian produk bahan bakar gasoline yang 
diformulasikan dengan pembakaran yang lebih baik, dengan harga terjangkau.

Pertalite Mulai Uji Pasar

Jakarta –  Pelaksanaan 
uji pasar tersebut ditandai 
dengan pengisian perdana 
Pertalite pada kendaraan 
di SPBU 31.1.02.02 Abdul 
Muis, Jakarta Pusat yang 
dilakukan oleh Dirjen Minyak 
dan Gas Bumi Kementerian 
ESDM IGN Wiratmadja Puja 
didampingi oleh Komisaris 
Utama Pertamina Tanri Abeng 
dan Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto serta jajaran 

SPBU di wilayah Jakarta & 
Bandung (68 SPBU) dan 
Surabaya (33 SPBU).

“Tahapan uji pasar ini 
sangat penting bagi Perta
mina untuk mengetahui 
animo masyarakat terhadap 
Pertalite. Pertalite adalah 
varian baru dari produk ga
soline non subsidi Per tamina 
yang diharapkan dapat mem
berikan lebih banyak pilihan 
kepada konsumen, terutama 
segmen yang meng hendaki 
bahan bakar dengan tarikan 
mesin yang enteng, bayarnya 
juga enteng dan kendaraan 
melaju lebih jauh,” kata Dwi, 
lugas.

Dirjen Migas IGN Wi
ratmadja Puja mengapresiasi 
langkah Pertamina me nam
bah varian BBM terbaru 
kepada masyarakat .  Ia 

meng ungkapkan, pihaknya 
sudah mengeluarkan izin 
Pertalite melalui beberapa 
tahap, baik dari sisi safety 
dan uji laboratorium. Hasilnya, 
se suai dengan spesifikasi 
yang diharapkan. “Dengan 
pro duk baru ini masyarakat 
men dapatkan bahan bakar 
yang lebih bersih dan ramah 
lingkungan,” imbuhnya. 

Memiliki level research 
octane number (RON) 90, 
Pertalite membuat pem ba
karan pada mesin kendaraan 
dengan teknologi terkini 
lebih baik dibandingkan de
ngan Premium yang memiliki 
RON 88. Pertalite sesuai 
untuk digunakan ken da raan 
bermotor roda dua hing
ga kendaraan multi pur
pose vehicle ukuran me
nengah.•rilis/eGHa

Pt Pertamina (Persero) 
mulai melakukan uji 
pasar varian produk 
gasoline non subsidi 
terbarunya, Pertalite, di 
101 stasiun Pengisian 
Bahan Bakar umum yang 
tersebar di tiga kota, 
yaitu Jakarta, Bandung, 
dan surabaya.

direksi Pertamina, pada 
Jumat (24/7).

Dwi Soetjipto mengung
kapkan Pertalite merupakan 
varian produk bahan bakar 
gasoline yang diformulasikan 
Pertamina untuk konsumen 
yang menghendaki bahan 
bakar pembakaran yang lebih 
baik, dengan harga terjangkau. 
Langkah ini juga terinspirasi 
oleh perkembangan teknologi 
kendaraan bermotor di In
donesia.

Setelah melalui berbagai 
tahapan pengujian secara 
teknis dan perizinan dari 
pemerintah, kata Dwi, langkah 
selanjutnya Pertamina hari ini 
melakukan uji pasar untuk 
mengetahui seberapa jauh 
respons pasar dan konsumen 
di Tanah Air terhadap Pertalite. 
Uji pasar dilakukan di 101 

marketUpdate

Green-vestment

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

Di tengah lesunya industri migas sejak kuartal IV 
2014 akibat penurunan harga minyak dunia, ternyata tren 
pengembangan energi bersih dan terbarukan (clean and 
renewable energy) tetap bersinar. Faktanya, berdasar kajian 
9th Annual Report on Global Trends in Renewable Energy 
Investment dari United Nations Environment Program (Maret 
2015), investasi energi terbarukan pada 2014 mencapai 
US$270 miliar, naik 17% dibanding tahun 2013 sebesar 
US$232 miliar. Momentum ini pun dipercayai akan terus 
melaju.

Tren yang sama juga tercermin dalam perilaku investor 
keuangan global. Investor di Amerika kian meminati 
berinvestasi di saham produsen green energy. Salah satu 
indikatornya adalah makin menggeliatnya indeks saham 
Americas Clean Energy Index (NYSEACE Index), yaitu indeks 
yang berisi 141 saham produsen energi hijau dari Canada, 
Amerika Utara dan Amerika Tengah. Dalam dua tahun 
terakhir, NYSEACE Index meningkat sebesar 32.62%, jauh 
di atas S&P 500 Energy Index yang hanya sebesar 1.02%. 
Sebagai info, NYSEACE Index antara lain terdiri dari Alterra 
Power, Canadian Solar dan AES Gener SA. Sementara 
S&P 500 Energy Index berisi saham 40 perusahaan energi 
konvensional seperti Chevron dan Chesepeake.

 Kenaikan NYSE-ACE Index merefleksikan ekspektasi 
dan kepercayaan investor bahwa bisnis energi bersih akan 
berkembang, berkelanjutan dan menguntungkan di masa 
depan. Ekspektasi ini dilatari oleh turunnya biaya produksi 
renewable energy dari waktu ke waktu, peningkatan 
kesadaran terhadap dampak climate change, serta risiko 
eksposure saham perusahaan energi konvensional yang 
terhantam penurunan harga minyak dunia. 

Perilaku pemain pasar ini tentu ini menjadi feedback 
positif bagi produsen energi, bahwa investor mau membayar 
lebih untuk berinvestasi di energi yang lebih bersih atau 
Greenvestment. Sejalan dengan hal tersebut, jika Pertamina 
terus berkomitmen dalam meningkatkan portfolio energi 
bersihnya, maka investor akan memandang Pertamina 
sebagai perusahaan yang profitable dan sustainable, 
sehingga mampu menjadi perusahaan pilihan investor dan 
mitra strategis.•



VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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PetrokIMIa harUS lebIh 
ProfeSIonal laGI

Pengantar redaksi :
Masih terkait turunnya harga minyak mentah, tak dapat dibantah  
bukan hanya sektor hulu yang terpengaruh, sektor hilir pun ikut 
terdampak. Namun di tengah situasi yang belum pasti, ada harapan 
untuk meraih profit yang besar dari bisnis petrokimia. Energia Weekly  
menemui Vice President Petrochemical trading supriyanto dH 
di ruang kerjanya. Berikut petikannya.

Harga minyak mentah masih dibawah harga normal. 
apakah situasi ini berpengaruh juga pada bisnis petrokimia? 
Turunnya harga minyak ini sangat berdampak pada semua bisnis 
oil and gas, termasuk bisnis  petrokimia. Di  petrokimia berdampak 
sekali karena segala referensi harga jual produk petrokimia memang 
berorientasi pada harga minyak. Jadi pengaruhnya sangat luar 
biasa.  Yang kita  inginkan sebenarnya kestabilan. Jadi seberapapun 
harganya, yang penting tetap stabil. Itu lebih mudah buat kita 
memprediksi pasar, sehingga memudahkan kita menentukan 
strategi harga. 

Jadi di bisnis petrokimia, sesungguhnya ada yang sangat 
penting buat kita yaitu kestabilan harga. Fluktuasinya jangan sampai 
terlalu lebar. 

Bisnis apa saja yang ditangani  Petrochemical trading 
saat ini?   Petrokimia itu konotasinya lebh mengarah kepada 
produk hasil kilang berupa aromatic dan olefin. Padahal,  kami 
menangani banyak produk. Ada sekitar 35 sampai 40 jenis produk 
yang terbagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, aromatic olefin, yang 
sebenarnya inilah yang dikenal luas sebagai petrokimia. Kedua, 
bitumen, yang diantaranya menangani aspal. Dan yang ketiga 
ialah special chemical. Ini banyak sekali produknya, bisa sampai  
20an jenis produk. Contohnya itu  green coke, pertasol, solvent, 
kondensat, dan sebagainya. 

ini semua dihasilkan dari kilang Pertamina? tidak ada 
yang impor?  Ya,  dari kilangkilang  Pertamina. Jadi sekarang  
yang kita tangani  adalah yang  main producersnya adalah kilang 
Pertamina. Tetapi pada perkembangannya, petrokimia ini diinginkan 
sesuai  arahan Direksi.  Pertama, petrokimia  harus ditangani 
dengan kompetitif dan menguntungkan. Kedua, diinginkan fungsi  
Petrochemical Trading  ini menjadi besar di pasar dalam negeri 
dengan market share sekitar 30%. Sebenarnya market share 30% 
itu merujuk pada produk aromatic olefin. 

Itulah yang menyebabkan ada perubahan di dalam cara kita 
mengelola bisnis. Kalau dulu kita   mengelola  produkproduk 
dari  kilang kita sendiri, sekarang sudah tidak lagi. Produk kilang 
iya, harus dijual. Tetapi di Petrokimia ini sekarang  muncul istilah 
’trading’. Sehingga penamaan di Fungsi kami menjadi Petrochemical 
Trading. Trading produk yang cukup dominan saat ini kami lakukan 
adalah trading produk Asphalt, karena terbatasnya kemampuan 
produksi kilang sedangkan demand masih cukup besar. Disamping 
itu, beberapa produk lain seperti Kondensat, Wax, Polypropylene 
dan Polyethylene potensinya cukup besar. Saat ini, kami sedang 
merintis untuk melakukan aktivitas trading untuk produkproduk 
tersebut. Belum lagi derivatif produk Petrokimia yang sangat 
banyak memberikan peluang besar bagi kami untuk melakukan 
kegiatan trading.

Petrochemical trading dan Petrochemical Project apa 
bedanya? Oh ini beririsan, tetapi tidak sama. Memang ada 
kepentingan yang sama. Yang jelas Petrochemical Project itu bukan 
jualan. Berbeda dengan Petrochemical Trading yang memang jualan. 
Petrochemical Project berperan dalam menciptakan bisnis baru dan 
memberikan dampak portofolio signifikan terhadap pertumbuhan 
korporasi. Sedangkan Petrochemical Trading berperan sebagai 
eksekutor kegiatan pemasaran produk petrokimia.

apakah ada kemungkinan sinergi  antara Petrochemical 
trading dengan Petrochemical Project? Jelas harus sinergi. 
Sinergi tersebut muncul salah satunya terbentuknya JV Marketing 
bekerja sama dengan PTT Global Chemical perusahaan BUMN 
dari Thailand yang fokus pada pemasaran produk Polypropylene 
(PP) dan Polyethylene (PE). Ke depan JV tersebut akan dikaji skala 
keekonomiannya dengan adanya pembentukan JV Manufacturing 
dalam hal ini Pertamina bekerja sama dengan Partner Global terpilih 
mendirikan Olefin Complex yang mampu memenuhi kebutuhan 
pasar domestik untuk produk PP dan PE.

dalam lima Prioritas strategis Pertamina, ada 2 poin  
yang bisa dikaitkan dengan Petrochemical.  Yaitu efisiensi 
di semua lini serta peningkatan infrastruktur dan marketing. 
Ba gaimana anda melihatnya? Kita menjalankan bisnis itu di
lead oleh top management. Direksi punya visi untuk   membangun 
infrastruktur, sales, dan efisiensi.  Kita lakukan itu semua. Secara 
alamiah kita memang akan melakukan  berbagai  efisiensi, dengan 
bermacammacam pengembangan bisnis. 

Misalnya di infrastruktur. Di aspal, kita hampir tidak punya 
infrastruktur yang digunakan untuk bersaing dengan kompetitor 
di wilayah Sumatera. Tidak ada outlet kita di sana. Di Jawa kita 
punya outlet untuk berkompetisi dengan kompetitor. Padahal 
pembangunan jalan di Sumatera sedang tinggi. Pasar besar, tetapi 
kita belum punya outlet yang memadai. Sudah beberapa bulan ini 
kita sudah speed up untuk bisa punya outlet di Sumatera. Salah 
satunya dengan  mendorong Patra Trading untuk mengakuisisi 
outlet swasta yang sedang mengalami  problem. 

Pengembangan bisnis di Trading ini sudah banyak kita lakukan.   
Contoh sekali lagi adalah  aspal. Tahun ini trading  aspal kita sekitar  
120.000 sampai 140.000 metrik ton. Tahun  2016 kita akan trading 
200.000 metrik ton. Ini harus dispeed up dengan infrastruktur 
outletoutlet yang cukup. 

Kita juga sedang mencoba melihat outlet yang ada di wilayah 
Makassar. Kita  sedang lakukan studinya. Lalu kita juga sedang 
memperkuat  di wilayah Banyuwangi. Di sana ada outlet yang 
ingin kita akuisisi. 

Outlet-outlet  tersebut milik swasta?  Betul, milik swasta. 
Karena untuk membangun infrastruktur butuh waktu  3 tahun. 
Dananya  kalau untuk  TAC dan dermaga  mungkin sekitar Rp5060 
miliar.  Waktu antara 2 – 3 tahun ini tidak bisa kosong. Maka saya  
harus cari outlet swasta, saya akuisisi 2 – 3 tahun, sementara saya 
terus menyiapkan outlet sendiri.

Bagaimana anda  melihat prospek bisnis petrokimia ini?  
Bisnis petrokimia ini sangat menjanjikan. Jadi akan lebih bagus 
lagi kalau kita membuat pabrik petrokimia. Tetapi biasanya bisnis 
petrokimia terintegrasi dengan BBMnya. Karena itulah yang  akan 
membuat nilai tambah  jadi  lebih besar. 

Di dalam negeri, Pertamina baru menguasai 10% sampai 15% 
bisnis petrokimia. Usernya impor semua. Mereka perusahaan–
perusahaan besar yang mampu untuk impor. Nah, inilah yang  
langsung bisa kita ganti kalau kita benarbenar punya prasarana. 
Jadi pasarnya masih sangat terbuka.

Oh ya, kuenya  masih besar sekali. Karena pemainnya di pasar 
domestik  hampir cuma kita.  Yang lainnya adalah  importer. Sekali  
kita punya sarana  di sini, maka kita sudah menang satu langkah dari 
sisi  freight cost. Dari aspek transportasi kita sudah pasti menang. 
Kalau mereka  impor dari luar. 

Saya yakin sekali customer kita yang sekarang disuplai oleh 
impor, akan pindah ke kita. Karena harga sangat bisa bersaing. 
Karena  kue masih besar, harga bersaing dan  profitnya besar. Jadi 
petrokimia ini  harus digeluti  lebih profesional lagi.•uriP
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eDItorIal
Selamat Datang 

Pertalite!
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new Paradigm Competitive & Value Innovation
(bagian I dari dua tulisan)

meidi Heru WaHYudi  RU VI Balongan

i. comPetitiVe 
Saat ini Pertamina sedang melaksanakan Kegiatan 6C Monthly 

Campaign yang merupakan program culture & transformation enam 
tata nilai perusahaan. Dimana enam tata nilai Pertamina, yaitu: Clean, 
Competitive, Confident, Customer-focus, Commercial dan Capable 
diharapkan dapat menjadi budaya dan pedoman perilaku seluruh 
insan pekerja Pertamina. Bulan Juli ini tema yang diusung adalah tata 
nilai COMPETITIVE, yang penjabarannya adalah mampu berkompetisi 
dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan 
investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja. 

Di broadcast juga gencar dikampanyekan tata nilai competitive 
dengan bunyi: COMPETITIVE – Membangun Tim Pemenang: 
“Mendorong inovasi, kreatifitas, dan inisiatif untuk perbaikan terus-
menerus”.

Why competitive? Mengapa untuk membangun Tim Pemenang 
diperlukan inovasi, kreatifitas, dan inisiatif perbaikan terus menerus 
(continuous improvement)?

Sudah kita pahami bersama bahwa dunia bisnis adalah dunia 
yang penuh persaingan, termasuk industri migas atau industri energi. 
Terutama sejak dikeluarkannya UU Migas No. 22 Tahun 2001, dimana 
Pertamina tidak bisa lagi menikmati privilege sebagai regulator 
sekaligus operator yang menguasai bisnis migas dari hulu sampai 
ke hilir. Dengan UU tersebut Pertamina memasuki persaingan yang 
nyata di industri hulu migas dengan kontraktor migas yang lain sebagai 
operator, dan di industri hilir dimulai persaingan terutama di sektor 
retail SPBU, dengan masuknya SPBU perusahaan asing ke Indonesia.

Persaingan tersebut meliputi persaingan memberikan produk 
yang lebih unggul, persaingan dalam merebut pasar, persaingan 
memperoleh sumber bahan baku (resources), dan sumber 
daya lainnya. Hal ini disebabkan oleh sistem kapitalis yang telah 
menumbuhkan semangat keserakahan untuk menguasai sumber daya 
dan berusaha untuk memenangkan persaingan dengan segala cara, 
jika perlu membunuh kompetitornya. Ini yang dialami oleh perusahaan 
Nokia, Walkman, Olympus, dll. Persaingan ini yang dikenal sebagai 
Samudera Merah (Red Ocean Strategy).

Lalu bagaimana caranya untuk memenangkan persaingan atau 
mampu berkompetisi dengan baik? Michael Porter (1998) dalam 
bukunya Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 
Performance, memberikan pandangan bahwa bisnis adalah sebuah 
bisnis untuk mengungguli, bukannya untuk saling membantu. Hal 
ini menjadi dasar mengapa diperlukan inovasi untuk menjadi lebih 
unggul dari para pesaing.

Dalam konteks persaingan, menurut Jonas dan Sommerlette 
(1999), psikologi kepemimpinan dan inovasi, disebutkan bahwa 
perusahaan harus membangun kemampuan inovasi karena berbagai 
hal. Pertama, hak cipta yang dilindungi UU ternyata semakin sulit 
diproteksi karena tetap dapat ditiru oleh orang lain. Kedua, karyawan 
yang semakin sering berpindah perusahaan membawa pengetahuan 
dan inovasi yang merupakan rahasia perusahaan ke perusahaan 
yang lain. Ketiga, melalui merger dan akuisisi perusahaan seringkali 
hanya bermaksud mencuri inovasi perusahaan lain. Keempat, siklus 
kehidupan produk (product life cycle) yang semakin pendek.

Lalu apakah inovasi selamanya hanya bertujuan untuk meme
nangkan persaingan? Beberapa tahun terakhir ini, mulai terjadi perge
seran paradigma tentang persaingan dalam bisnis. Bisnis yang baik 
adalah bisnis yang tidak hanya bertujuan memenangkan persaingan 
dan saling membunuh. Alihalih memperebutkan demand yang ada 
(seringnya dengan porsi yang kecil) dan membuat perbandingan 
de ngan para pesaing, lebih baik berfokus pada menumbuhkan 
permintaan dan menjauh dari persaingan dan menciptakan pasar 
baru, ini yang kemudian terkenal sebagai strategi Samudera Biru (Blue 
Ocean Strategy). Strategi ini menantang perusahaan untuk keluar 
dari samudera merah persaingan berdarah dengan menciptakan 
ruang pasar yang belum ada pesaingnya, sehingga kata kompetisi 
pun menjadi tidak relevan lagi. Kata kunci untuk membuat pesaing 
tidak relevan melalui logika strategis yang disebut value innovation.  

Contoh produk atau jasa yang merupakan hasil dari strategi sa
mudera biru adalah iPod dan iPad, Xbox, budget hotel, Wikipedia, 
kemudian perusahaan Home Depot, Southwest Airlines, Starbucks 
Coffee, dan lainlain

Kemudian muncul pemikiran baru di dalam bisnis untuk saling 
bekerjasama dan saling menguntungkan. Kesadaran baru ini muncul 
dari pemikiran bahwa dunia ini harus dipelihara secara bersamasama 
demi kelangsungan hidup bersama. Prahalad dan Krisnan (2008) 
dalam bukunya The New Age Innovation: Driving CoCreated Value 
Through Global Network mengatakan, kerja sama antar organisasi 
akan memberikan keuntungan bersama. Dunia menuntut produk 

yang unik, setiap orang ingin memiliki produk yang berbeda yang 
tidak dimiliki orang lain. Keunikan ini akan membuat seseorang 
merasa puas dan bangga akan produk yang dimilikinya. Dan 
karena tidak mungkin sebuah perusahaan bisa memiliki gagasan 
untuk membuat produk yang dapat memenuhi kebutuhan setiap 
manusia di muka bumi ini, maka diperlukan kerja sama berbagai 
perusahaan. Oleh karena itu harus ada kerja sama global untuk 
memenuhi kepuasan pelanggan.

Penerapan konsep kerja sama dalam bisnis seperti strategic 
alliance, joint venture, atau kerjasama operasi (KSO) membuktikan 
bahwa kerja sama akan memberikan keuntungan buat semua 
pihak, dan akan memperpanjang usia perusahaan kalau dilakukan 
dengan kejujuran dan kesungguhan. Hal ini sebenarnya sesuai 
dengan ajaran agama dalam sebuah hadist: “bahwa barang siapa 
membangun silaturahmi, maka akan dimudahkan rejekinya dan 
dipanjangkan usianya”.

Namun konsep strategi kompetisi samudera biru maupun 
strategi kerja sama ini masih bertujuan untuk mengejar profit. Dan 
strategi samudera biru pada akhirnya dapat terseret atau berubah 
kembali menjadi samudra merah. Misalnya: Starbuck Coffee yang 
semula menikmati samudera biru di industri “warung kopi elite” 
kini mulai menghadapi kembali tantangan dari McDonalds yang 
menawarkan McCafe dan Mister Donut yang menawarkan sajian 
kopinya dengan harga lebih murah. Belum lagi warung kopi elite 
lokal yang juga bermunculan seperti: Kopi Oey, Kedai Kopi, Kopi 
Tiam, dan lainlain.

Kemudian muncul konsep bisnis yang dikenal sebagai triple “P” 
atau tripple bottom line, yaitu: Profit, People, dan Planet. Sehingga 
perusahaan tidak hanya sekadar mengejar profit semata namun 
agar perusahaan tetap sustainable maka harus menerapkan 
kebijaksanaan dan misi yang mencerminkan sikap moral yang 
bertanggung jawab terhadap pekerja, masyarakat dan juga 
lingkungan, yang diimplementasikan dalam program Corporate 
Social Responsibility (CSR). Konsep ini oleh Danai Chanchaochai 
(2012) seorang pebisnis Thailand dan juga praktisi Agama Budha 
dipertajam dengan penekanan pada spiritual dan tanggung jawab 
sosial perusahaan yang disebutnya sebagai strategi samudera 
yang ketiga yaitu: Samudera Putih (White Ocean Strategy).

Apa yang diutamakan dalam organisasi samudera putih 
dalam kegiatan bisnisnya adalah etika, hati nurani, kejujuran, 
berbagi dengan masyarakat, menjaga kelestarian sumber daya 
alam dan lingkungan. Hakikat utama organisasi samudera putih 
adalah pendorong perbaikan dari masyarakat secara keseluruhan. 
Gagasan bisnis samudera putih ini sebenarnya bukanlah suatu 
yang baru. Dari banyak studi kasus menunjukkan bahwa kendati 
bisnis samudera putih tidak mengutamakan peningkatan 
keuntungan, namun yang mengejutkan adalah perusahaan yang 
menerapkannya maju pesat dan bertahan. Contohnya adalah: 
Siam Cement Group (SCG) konglomerat di Thailand, Tata Grup 
konglomerat dari India yang telah berdiri selama hampir 150 tahun, 
Body Shop, dan lainlain. Hal ini juga sesuai dengan ajaran agama 
yang menyebutkan bahwa: “semakin banyak kita memberi maka 
semakin banyak kita akan mendapatkan balasan rejeki dari Yang 
Maha Kuasa”.

Menurut Danai Chanchaochai (2012) dalam bukunya White 
Ocean Strategy, perbedaan antara ketiga strategi tersebut adalah 
sebagai berikut:

Nah, pertanyaannya adalah di manakah Pertamina akan fokus 
pada strategi competitivenya? Jika dilihat dari strategi yang sampai 
saat ini dijalankan, kita masih berkompetisi di samudera merah. 
Jikalau ada kriteria yang sesuai dengan strategi samudera putih 
yaitu menjadikan arena pangsa pasar tidak relevan dan mewadahi 
seluruh permintaan, terutama di produk BBM dan LPG itu karena 
adanya penugasan pemerintah kepada Pertamina (PSO). 

Bagaimana agar Pertamina dapat melompat ke samudera biru 
atau bahkan samudera putih? Kuncinya adalah value innovation.• 

Setelah sempat menimbulkan rasa 
penasaran, melahirkan pro kontra karena 
kesalahan persepsi, hingga menjadi 
perdebatan seru, Pertalite akhirnya meluncur 
dalam uji pasar. Bahan bakar khusus varian 
baru, keluaran Pertamina tersebut mulai 
diisikan perdana pekan lalu di SPBU 
COCO, Abdul Muis, Jakarta Pusat. Dan 
secara serentak dilakukan penjualan di tiga 
kota yang menjadi uji pasar, yakni Jakarta, 
Bandung dan Surabaya.

Bahan bakar dengan RON 90 tersebut, 
menjadi jawaban bagi pelanggan untuk 
mendapatkan bahan bakar dengan harga 
terjangkau, dengan pembakaran yang lebih 
baik dibandingkan Premium.

Dalam bisnis, menciptakan produk 
baru merupakan salah satu strategi untuk 
memberikan pilihan sekaligus memenuhi 
keinginan pelanggan. Sahsah saja, bagi 
perusahaan yang bergerak di bidang 
apapun, karena varian baru yang dilahirkan 
biasanya semakin memfokuskan pada 
kebutuhan pelanggan. Dimana perusahaan 
begitu cermat dan cepat dalam membaca 
kebutuhan konsumen yang terus berganti 
seiring peningkatan ekonomi dan teknologi 
yang ada.

Karena pada dasarnya, tujuan utama 
lahirnya varian pada produk adalah memberi 
beragam pilihan kepada customer. Sehingga 
mereka bisa membeli produk yang sesuai 
dengan kebutuhan serta keinginan mereka. 
Variasi yang ada dapat memberikan cus
tomer alasan untuk membeli dan membuat 
pilihan.

Dan Pertalite memberikan jawaban 
akan kebutuhan pelanggan bahan bakar, 
selain membuat tarikan mesin enteng, 
pem bakaran lebih baik, harga Pertalite 
terjangkau. Sehingga menjadi pilihan tepat 
bagi konsumen untuk mendapatkan bahan 
bakar berkualitas yang ekonomis.

Tentu saja persaingan dalam bisnis tetap 
saja ada. Upayaupaya black campaign 
bagi produk yang baru saja lahir, tak 
bisa dihindari. Dan saatnya bagi insan 
Pertamina untuk menjadi tim marketing 
komunikasi yang baik. Mari menjelaskan 
dengan jernih bahwa Pertalite tersebut 
murni sebagai varian produk baru bahan 
bakar produksi Pertamina. Pertalite tidak 
akan menggantikan Premium. Pertalite 
lahir sebagai alternatif atau pilihan bagi 
konsumen untuk mendapatkan bahan 
bakar berkualitas dengan harga terjangkau. 
Dan Pertalite merupakan produk yang 
diformulasikan oleh Pertamina khusus untuk 
konsumen Indonesia.•
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RESUME
Pekan ini
bPh MIGaS berMInat jaDI 
aGreGator GaS naSIonal
Jakarta (Kontan) - Badan Pengatur Hilir 
Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ternyata 
tertarik menjadi Badan Penyangga Gas alias 
Agregator Gas Nasional. Sebelumnya, Ke
menterian ESDM berencana menetapkan 
Per tamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN) 
Tbk menjadi Agregator Gas Nasional. Kepala 
BPH Migas Andy Noorsaman Soomeng 
mengatakan, jika nanti BPH Migas menjadi 
Agregator Gas Nasional, harus berubah dulu 
menjadi BUMN Khusus. Dengan menjadi 
Agregator, tidak ada konflik kepentingan antara 
operator  dan regulator. Nantinya ketika jadi 
Agregator fungsi BPH Migas akan sebagai 
regulator. Tetapi teknisnya,  pembuat kebijakan 
akan tetap berada di tangan pemerintah yang 
akan menentukan standar aturan, mana yang 
boleh dilakukan dan tidak boleh. Agregator gas 
ini, kata Soomeng, di samping penentu harga, 
juga akan mengatur berapa jumlah yang akan 
diimpor dan diproduksi. Selain itu, siapa pelaku 
di industri migas juga harus ada yang mengatur. 
Sementara Dirjen Migas Kementerian ESDM 
IGN Wiratmadja Puja masih belum bisa  
me mastikan bahwa BPH Migas bakal jadi 
Agregator. “Selama ini konsepnya harus BUMN 
yang menjadi Agregator Gas,” ujarnya.

aGUStUS, ProGraM b15 DaPat 
DIMUlaI
Jakarta (Investor Daily) - Pemerintah 
memastikan program pemasaran Bahan Bakar 
Nabati  jenis biodiesel dengan kandungan unsur 
nabati 15% (B15) dapat dimulai pada Agustus 
nanti. Direktur Penyaluran Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit Dadan Kusdiana menuturkan, 
pihaknya sudah mulai memungut dana minyak 
sawit mentah (crude palm oil/CPO) atau CPO 
Supporting Fund (CSF) dari pengusaha pada 
16 Juli lalu. Meski demikian, pihaknya baru 
akan mulai menyalurkan dana ini pada 16 
Agustus nanti. “Kami sudah sepakat dengan 
Pertamina bahwa harus ada modal dulu untuk 
subsidi biodiesel ini. Jadi kami kumpulkan dulu 
modal dalam satu bulan ini,” katanya. Pihaknya 
perlu mengumpulkan modal dulu lantaran 
Badan Layanan Umum tidak boleh berutang. 
Sementara itu, Direktur Pemasaran Pertamina 
Ahmad Bambang menuturkan, pihaknya sudah 
mengundang produsen FAME (Fatty Acid 
Methyl Eter) untuk segera memasok produknya 
ke perseroan. Namun, pengusaha FAME masih 
membutuhkan kepastian adanya penggantian 
selisih harga dari pemerintah. Dengan sudah 
dipastikannya bahwa selisih harga akan ditutup 
pemerintah, Pertamina tinggal melelang biaya 
ongkos angkutnya saja. Pasalnya, untuk harga 
FAME sudah dipastikan dibeli sesuai dengan 
harga MOPS.•
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Upaya Meningkatkan keberhasilan Proses 
Sandar Lepas Kapal di Refinery Unit
BandunG - Untuk menjaga dan mempertahankan 
keandalan jetty di seluruh Refinery Unit (RU) dengan tujuan 
agar  jetty dapat melayani kegiatan loading dan unloading 
bahan baku maupun produk kilang dengan optimal,  fungsi 
Reliability  bersama fungsi Marine  mengadakan workshop 
dengan tema :  “Upaya Meningkatkan Keberhasilan Proses 
Sandar Lepas Kapal di Refinery Unit”,  di Hotel  Patra Jasa 
Bandung pada 2526 Juni 2015. Sebanyak  39 peserta 
dari fungsi terkait mengikuti workshop dengan nara sumber 
dari fungsi  Maintenance Routine, Port Management and 
Regulation dan Operation Excellent.

Dari diskusi dan indentifikasi permasalahan yang bergulir 
selama pembahasan tema dimaksud, muncul sejumlah 
34 isu berkaitan dengan operasional jetty di semua RU 
yang mengalami kerusakan akibat proses sandar dan 
lepas kapal. Dari sejumlah isu tersebut secara bersama  
dilakukan pemilihan sehingga menjadi 10 top issue  yang 
diolah bersama untuk didiskusikan solusi improvementnya  
sehingga tersusun menjadi 15 program kerja. Selanjutnya 
dari 15 program kerja tersebut dilakukan prioritasi bersama 
dan menghasilkan 10 program kerja jangka oendek dan 
jangka menengah yang terpilih. 

Dari ke10 program kerja terpilih, telah disepakati untuk 
dituangkan dalam tata waktu penyelesaiannya berikut 
dengan fungsi yang mengkoordinir dan target waktu yang 
telah ditetapkan. Dengan demikian  diharapkan keberhasilan 
proses sandar lepas kapal di seluruh Refinery Unit dapat 
terwujud sehingga kerusakan yang terjadi akibat proses 
sandar lepas kapal dapat terhindarkan. 

Untuk mengetahui progress ke10 program kerja terpilih  
tersebut maka  akan dilakukan tracking bersama secara rutin 
diakhir setiap bulannya. 

 Di akhir section workshop perwakilan peserta dari fungsi 
terkait berkomitmen untuk menyelesaikan ke10 program 
terpilih dimaksud melalui Commitment Agreement yang 
di tanda tangani bersama. Semoga dengan kerja sama 
antar fungsi yang solid ini  dapat mewujudkan keberhasilan 
improvement dalam pengoperasian  jetty, yang pada 
workshop tersebut memiliki slogan “We are on the same 
boat”.• arb/mr..

Suasana diskusi dalam workshop Upaya Meningkatkan Keberhasilan Proses 
Sandar Lepas Kapal di Refinery Unit.

Jakarta - Pada  811 
Ju ni 2015 diselenggarakan 
kursus asesor kompetensi 
b e r s e r t i f i k a s i  y a n g 
dikeluarkan oleh Badan 
Nasional Ser tifikasi Profesi 
(BNSP), di Hotel Patrajasa, 
Jakarta. Kursus ini dibuka 
oleh HSSE Re finery Manajer, 
Boedi Se tiono. 

Kursus asesor kom pe
tensi yang bekerja sama 
dengan Lembaga Sertifikasi 
Profesi LSP LSK K3 ICCOSH 
dan BNSP ini diikuti oleh 
pekerja dari semua fungsi 
di seluruh Refining Unit 
D i rektorat  Pengolahan. 
Tujuannya,  untuk mendidik 
calon asesor kompetensi 
agar bisa melakukan uji 
kompetensi dengan po la yang 
berstandar internasional. 

Aseso r  kom pe ten  s i 
bersertifikasi BNSP lebih 
m e n j a m i n  u j i  k o m p e 
ten  s i  di lakukan de ngan 

Pelatihan Asesor Kompetensi Bersertifikasi BNSP
independen, teliti dan sis
tematis dengan memban
dingkan buktibukti kom
petensi sudah masuk dalam 
standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia dan stan
dar Internsional yang berlaku. 

Pada akhir kursus, pa
ra pe serta kursus asesor 
kompetensi ini diuji oleh 
master asesor independen 
dari BNSP, dan bagi yang 
lulus dan dinyatakan certified 
akan diberikan serti f ikat 
BNSP. 

Para lu lusan asesor 
kompetensi BNSP ini menjadi 
asesor uji kompetensi untuk 
b idang K3 Migas yang 
akan diikuti oleh pekerja
peke r j a  d i  l i ngkungan 
Refining Unit. Beberapa 
kompetensi di bidang K3, 
antara lain adalah Operator 
K3 Migas, Pengawas K3 
Migas, Pengawas Utama 
K3 Migas, Ahli Investigasi, 

Auditor SMK3, Ahl i  Ha
zops, Safetyman Migas, 
K3 Scaffolding, Bekerja di 
ketinggian, Fireman, Gas 
Tester, dan beberapa keahlian 
berstandar SKKNI lainnya. 
Bertindak sebagai instruktur 
dan narasumber pada kur sus 
asesor kompetensi ini ada lah  
Dr. Ir. Nesyandri yang ditunjuk 
oleh BNSP.

Untuk merealisasikan uji 
kompetensi, sesuai program 
HSSE Refining, di setiap 
Refining Unit akan dibuat 
Tempat Uji Kompetensi (TUK) 
yang certified dan lisensi  

oleh BNSP dan LSP LSK K3 
ICCOSH dan berdasarkan 
sistem mutu yang sesuai 
dengan Pedoman Mutu 
BNSP 206 dan Pedoman 
LSP LSK K3 ICCOSH.

Pada kesempatan ini 
Boedi Setiono menyampaikan 
komitmen manajemen Direk
torat Pengolahan untuk 
meningkatkan pengelolaan 
kompetensi untuk bidang 
keahlian K3 yang sasaran 
utamanya meningkatkan 
pencapaian kinerja bidang 
K3 di lingkungan Direktorat 
Pengolahan.•Hsse PenGolaHan
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Pertamina luncurkan 
Pertamax di flores
flores – Pertamina secara resmi meluncurkan 
Pertamax untuk pertama kalinya di wilayah Flores, 
Nusa Tenggara Timur. Peluncuran Pertamax ini 
dilakukan untuk memenuhi permintaan masyarakat 
terkait ketersediaan BBM non subsidi.

Launching Pertamax dilaksanakan oleh Bupati 
Sikka Yoseph Ansar Rera dan Marketing Branch 
Manager NTT Pertamina Hardiyanto Tato di APMS 
5B.861.01, pada Senin (15/6). APMS 5B.861.01 
yang berlokasi di Jl Lingkar Luar, Kelurahan 
Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka 
merupakan lembaga penyalur pertama di Flores 
yang menjual Pertamax. 

Namun saat ini telah ada sejumlah lembaga 
penyalur lain yang juga menyediakan Pertamax 
yaitu di Maumere ada 2 SPBU (SPBU 54.861.02 
Bolawolon dan SPBU 54.861.01 Rovin Jaya)  serta  
1 APMS Keekonomian (APMS 5B.861.01). 

Selain di Maumere, Pertamax akan segera 
hadir di dua SPBU di Ende,  satu SPBU di Bajawa 
(SPBU 54.864.01 Pelangi), dua SPBU di Ruteng 
Manggarai (SPBU 54.865.03 Carep dan SPBU 
54.865.09 Mena), serta satu APMS Keekonomian 
di Labuan Bajo. Sehingga total lembaga penyalur 
yang menyediakan Pertamax di Flores dalam 
waktu dekat berjumlah 9 lokasi. 

Sedangkan di SPBU yang belum menyediakan 
Pertamax dalam bentuk curah (bulk), Pertamina 
akan menyediakan Pertamax dalam bentuk ke
masan 5 liter. “Hal ini kami lakukan untuk menjamin 
ketersediaan Pertamax di Pulau Flores. Sehingga 
kami harapkan masyarakat Flores tidak kesulitan 
mendapatkan Pertamax,” ujar Hardiyanto Tato.

Pasokan Pertamax untuk wilayah Flores 
dipasok dari Terminal BBM Maumere yang telah 
menyediakan 1 tanki Pertamax dengan kapasitas 
1.200 KL, dan 1 mobil tangki khusus untuk meng
angkut Pertamax berkapasitas 16 KL. Mobil tanki 
ini akan digunakan untuk mengirim Pertamax ke 
seluruh Flores mulai dari Lembata sampai dengan 
Labuan Bajo.

“Seiring dengan peningkatan permintaan 
ma syarakat, Kami berkomitmen untuk terus 
meningkatkan pelayanan kepada konsumen 
Per tamax, salah satunya dengan terus mengem
bangkan jaringan SPBU yang dapat melayani 
pembelian salah satu produk BBM unggulan Perta
mina tersebut. Kami akan memperluas jaringan 
ke seluruh Flores karena permintaan yang terus 
meningkat,” tambah Hardiyanto Tato.

Harga Pertamax di Nusa Tenggara Timur per 
1 Juni 2015 dibandrol sebesar Rp. 11.300/liter.

Perbedaan manfaat penggunaan Pertamax 
bisa dirasakan oleh pengguna kendaraan ber
motor. Selain memiliki angka oktan 92 yang 
membuat mesin lebih bertenaga, Pertamax juga 
memiliki teknologi yg mampu membersihkan dan 
melindungi mesin dari karat sehingga kendaraan 
menjadi lebih irit dan lebih bersih.•mor V
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halal bi halal bersama Direksi di Pertamina Pusat.  Ribuan pekerja Pertamina menghadiri acara Halal bi Halal bersama 
Direksi di Kantor Pusat Pertamina, Rabu (22/7). Tradisi tahunan ini, mengawali hari pertama kegiatan di perusahaan setelah cuti 
bersama Lebaran. Dalam kesempatan tersebut, seluruh pekerja dari Kantor Pusat, perwakilan kantor daerah dan anak perusahaan 
hadir dan bersilaturahmi langsung dengan jajaran Direksi Pertamina. Halal bi halal tahun ini menjadi unik karena menghadirkan 
aneka makanan khas dari berbagai daerah, yang dibawa oleh perwakilan Pertamina dari daerah operasi maupun unit bisnis yang 
tersebar di seluruh Indonesia. Selain sebagai ucap syukur, Halal bi Halal menjadi kesempatan bersilaturahmi, saling bermaafmaafan 
atas segala khilaf dan kesalahan. Turut hadir pada kesempatan tersebut, para Direksi Anak Perusahaan, dan tamu undangan 
lainnya. Acara dimeriahkan dengan hiburan dari Gigi Band dan Anomali Band.•dsu

Jakarta – “Pertamina terus 
menjaga stok BBM dan elpiji 
nasional dalam kondisi aman 
selama puasa dan Lebaran. 
Ke tahanan stok Premium 
men capai 17 hari, Solar 
23 hari, dan Avtur 26 hari,” 
ungkap Direktur Pemasaran 
Pertamina Ahmad Bambang 
di hadapan wartawan, pada 
Jumat (10/7).

Seiring dengan tingginya 
daya minat masyarakat ter
hadap BBK Pertamina, Per
tamina juga menyediakan 
pro duk bahan bakar khusus 
(BBK) dalam kemasan kaleng 
untuk Pertamax, Pertamax 
Plus dan Pertamina Dex di 
SPBU dan Rest Area di se
panjang jalur mudik. 

Ahmad Bambang me nga
takan, Pertamina mempro
yek sikan pemakaian Premium 
selama masa H15 hingga 
H+15 Lebaran naik de ngan 
besaran masingma sing Pre
mium naik 18 persen dari rata
rata harian normal 76.258 KL 
menjadi 89.817 KL.

Sedangkan Solar ber

subsidi turun 11 persen 
dari ratarata harian normal 
37.228 KL menjadi 33.250 
KL. Proyeksi kenaikan juga 
terjadi pada Elpiji, yaitu naik 
4 persen dari ratarata harian 
normal 19.793 Metrik Ton 
(MT) menjadi 20.517 MT.

Untuk memberikan pe
layanan bagi kalangan rumah 
tangga dalam menyiapkan 
kebutuhan Lebaran, Per

ta mina memastikan keter
sediaan Elpiji dengan me
nambah pasokan Elpiji PSO 
dan nonPSO sebesar 515 
persen. 

Pertamina juga melakukan 
penambahan waktu opera
sional depot, Satuan Pengi
sian dan Pengangkutan Bulk 
Elpiji (SPPBE) dan agen agar 
masyarakat mudah men
dapatkan Elpiji 3 kilogram dan 

12 kilogram. 
“Pertamina selalu siap 

memberikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat dengan 
terus menjaga ketahanan 
stok dan mempersiapkan 
pe  ngelolaan distribusi BBM 
dan LPG dengan baik, agar 
masyarakat dapat merayakan 
Idul Fitri dengan tenang,” lan
jut Ahmad Bambang.•irli

Pemudik mengisi Premium di salah satu SPBU di Indramayu.



6No. 30
Tahun LI, 27 Juli 2015SOROT

Simulasi Penanggulangan 
keadaan Darurat 
di tbbM jambi
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JamBi – MOR II melaksanakan kegiatan pelatihan 
dan simulasi penanggulangan keadaan darurat di 
TBBM Jambi,  pada 1012 Juni 2015. Simulasi 
kejadian merupakan simulasi level 1 yang 
melibatkan Kepolisian dan Tim HSSE – Marine 
MOR II. Kasus yang disimulasikan merupakan 
gabungan dari kebakaran di area manifold 
dermaga, tumpahan BBM di perairan dan huru
hara yang dimulai dari aksi unjuk rasa masyarakat, 
ancaman terorisme dan bom. 

Kejadian bermula ketika sedang dilakukan 
pembongkaran BBM jenis Premium dari kapal 
OB ESTER 333 dengan muatan 5000 KL. 
Awalnya operasi berjalan normal namun pada saat 
pressure mencapai 300 KL/jam tibatiba flange 
pipa pecah dan mengakibatkan BBM Premium 
tercecer sampai ke perairan bebas (sungai). 
Tidak lama kemudian manifold tersebut pecah 
dan terbakar. Setelah mengetahui mendapatkan 
laporan mengenai kondisi tersebut, OH serta 
meminta mengaktifkan keadaan darurat dan 
Puskodal aktif. 

Setelah penanggulangan berjalan 50 menit, 
kebakaran berhasil dipadamkan, namun terdapat 
ceceran BBM di perairan. Insiden Commander 
meminta bantuan On Scene Commander (Marine) 
untuk menanggulangi ceceran BBM tersebut. 
Pe nanggulangan berjalan selama 30 menit dan 
setelah itu dilaporkan bahwa kondisi sudah aman. 
Deputy ERC menyatakan keadaan darurat selesai. 
Datadata dari para commander dikumpulkan 
untuk referensi pada saat dilakukan konferensi 
pers oleh Deputi ERC dan tim kepada para 
wartawan yang sudah menunggu.

“Pelatihan dilakukan untuk memberikan 
awareness terkait pedoman keadaan darurat 
M&T terbaru bagi seluruh pekerja di TBBM Jambi. 
Diharapkan, seluruh pekerja memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masingmasing pada saat 
terjadi kondisi emergency di lapangan,” ujar Sigit 
Prasetyo, HSSE Region Manager MOR II.

Beberapa materi upskilling disampaikan 
kepada peserta seperti strategi menghadapi 
media massa, medical emergency response, 
dan analisapenanggulangan fire & environment. 
Simulasi pe nanggulangan keadaan darurat 
merupakan program yang rutin dilakukan HSSE 
MOR II setiap tahunnya. Pada bulan mei lalu 
telah dilaksanakan simulasi PKD di TBBM Lahat.  
Ke depannya akan dilakukan program serupa di 
TBBM Pangkalan Balam, TBBM Panjang, TBBM 
Kertapati dan DPPU SMB II.•mor ii

JaYaPura -  MOR VI I I 
secara resmi meluncurkan 
bahan bakar Pertamax di 
SPBU 84.84.991.02 milik 
PT. Panca Usaha Sejahtera 
di Jalan Samratulangi APO, 
Jayapura. SPBU ini meru
pakan SPBU ke7 di Jayapura 
yang menjual ba han bakar 
jenis Pertamax dari total 10 
SPBU yang ada di Jayapura. 
Peluncuran Pertamax ini 
dila  kukan untuk memenuhi 
permintaan masyarakat terkait 
ketersediaan BBM nonsubsidi 
di daerah tersebut.  

Untuk SPBU di luar Jaya
pura, Pertamax juga telah 
tersedia di seluruh SPBU 
di Merauke yang saat ini 

Jakarta – Walikota Hous
ton, Texas, Amerika Serikat, 
Annise D. Parker berkunjung 
ke Indonesia untuk pertama 
kalinya. Selama berada di 
Indonesia, Walikota Houston, 
Annise D Parker beserta 
delegasi menyempatkan 
diri melakukan kunjungan 
ke PT Pertamina (Persero). 
Rombongan disambut oleh 
SVP Upstream Business 
Development Pertamina, 
Denie S. Tampubulon beserta 
tim manajemen Investor Re
lations Pertamina. 

Dalam pertemuan yang 
ber langsung di Executive 
Lounge Kantor Pusat Per
tamina, Senin (13/7) ter
sebut, Annise D Parker 
menyampaikan keinginannya 
dengan membuka peluang 

Walikota houston USa kunjungi Pertamina 
bahas Peluang bisnis

lebih besar bagi eksplorasi 
dan produksi perusahaan 
migas Indonesia untuk ber
operasi di Amerika Serikat. 
Pertamina menyambut baik 
atas peluangpeluang yang 

diberikan oleh pemerintah 
Houston. 

Dalam kesempatan ter
sebut ditayangkan company 
profile Pertamina terkini untuk 
menambah pemahaman le

bih kepada pihak Houston 
mengenai Pertamina yang 
saat ini tidak hanya sebagai 
perusahaan minyak dan gas 
melainkan menjadi peru
sahaan energi.•irli

semaranG –  Program 
Banjir Hadiah periode I untuk 
konsumen Bright Gas dan 
Elpiji 12 kg tabung biru telah 
ditutup. Penutupan program 
Promosi Elpiji 12 kg maupun 
Bright Gas bertajuk BANJIR 
HADIAH yang berlangsung 
mulai tanggal 23 April hingga 
20 Mei 2015 di kotakota 
besar wilayah Jateng dan 
DIY seperti Semarang, Tegal, 
Yogyakarta, Magelang, Solo 
dan Purwokerto ini ditandai 

dengan pengundian yang 
dilakukan pada (15/6). 

Dalam acara ini, Domestic 
Gas Region IV Manager 
Hardjono menyampaikan, 
total penjualan Elpiji baik 
Bright Gas maupun Elpiji 12 
kg tabung biru mengalami 
kenaikan sebesar 8% dari 
target paenjualan 5% selama 
masa promosi. “Dengan 
adanya kenaikan penjualan, 
bahkan melebihi target yang 
ditetapkan merupakan salah 

satu indikator suksesnya 
program promosi ini. Ha
rapannya di periode ke II dan 
ke III  program promosi ini 
akan meraih kenaikan pen
jualan yang lebih tinggi lagi,” 
jelas Hardjono.

Dalam pengundian yang 
mel ibatkan Notar is, Ke
polisian dan Dinas Sosial Kota 
Semarang maupun Provinsi 
sebagai saksi serta diha
diri pekerja Pertamina, 445 
ha diah diba gikan kepada 

konsumen setia Bright Gas 
dan Elpiji 12 kg. Antara lain 
1 motor Scoopy, 1 Iphone, 
3 Smartphone Samsung, 40 
Po werbank, dan 400 voucher 
Pertamax dan Bright Gas. 

Khusus untuk pembeli 
Br ight Gas yang belum 
beruntung men dapatkan 
hadiah pada perode ke I 
ini, masih berkesempatan 
memenangkan Honda PCX 
sebagai grand prize program 
promosi Banjir Hadiah.•mor iV

Pertamax hadir di SPbU ke-7 jayapura
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berjumlah 3 SPBU. 

P e n j u a l a n  p e r d a n a 
ditandai dengan pengisian 
bahan bakar Pertamax ke 
mobil konsumen oleh Jeffri 
Affandi selaku Retail Fuel 
Marketing Region Manager 
VIII didampingi oleh Fernando 
Ginting selaku Sales Exe
cut ive Reta i l  Pertamina 
MOR, External Relation serta 
pengelola dan karyawan 
SPBU.

Bertambahnya SPBU 
Pertamax di Jayapura meru
pakan bagian pelayanan 
ke pada konsumen untuk 
meningkatkan ketersediaan 
Pertamax di Jayapura dan 
me mudahkan konsumen 

mendapatkan bahan bakar 
Pertamax tersebut.

Saat ini MOR VIII juga 
sedang melaksanakan promo 
Pertamax & Fastron Go To 
Europe dengan hadiah Utama 
nonton live FI & GP2 di Monza, 

Italy. Program ini berlangsung 
hingga 10 Agustus 2015.

Jeffri Affandi mengatakan, 
promo ini dimaksudkan agar 
masyarakat semakin menge
nal  Pertamax yang banyak 
manfaatnya.• e.relation mor Viii  
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energi Ditjen Mineral & 
batubara ke rU IV

Peningkatan kompetensi berbahasa Inggris 
loading Master

organizational Culture Communication training 
bagi Change agent budaya rU III
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BalonGan –  Sebagai 
upaya perusahaan dalam 
meningkatkan kompetensi 
pekerja terutama dalam 
p e n g   g u n a a n  b a h a s a 
asing, RU VI Balongan me
lalui fungsi HR dan OPI 
menggelar kursus Bahasa 
Inggris, di Gedung Diklat RU 
VI Balongan, belum lama ini.

Menurut SMOM RU VI 
Djoko Koen Suwito,  kursus 
ini digelar berawal dari 
banyaknya pekerja yang 
memiliki peran yang sa
ngat penting karena crude 
yang didatangkan dari ne
gara asing melalui jalur 
laut. Karena itu, diperlukan 
komunikasi yang efektif 

sunGai GeronG – Sebagai 
bentuk apresiasi dan upaya 
me ningkatkan kompetensi 
ko munikasi para agen peru
bahan budaya Pertamina 
atau lebih dikenal dengan 
se butan Change Agent Bu
daya (CAB), Culture and 
Transformation kantor pusat 
mengadakan organization cul
ture communication training 
bagi 25 change agent budaya 
terbaik di RU III, (15/6).  Dalam 
pembukaan training yang 
berlangsung selama dua 
hari di Gedung Arjuna, HSE 
TC Sungai Gerong, dihadiri 
Culture and Transformation 
Manager, Sumanto, Pjs. 
General Manager RU III, Djoko 
Priyono serta perwakilan tim 
manajemen RU III. 

Sumanto menjelaskan, 
training diadakan sebagai 
bentuk apreasiasi kepada 
tim Change Agent Budaya 
(CAB) RU III, dimana dalam 
pengisian ThemeOMeter 
survey (ToMS), para pekerja 
RU III berhasil mencapai rata
rata tertinggi dibanding unit 
lainnya, dengan nilai employe 
engagement sebesar 87% 
dan partisipasi yang telah 

dilakukan oleh 100% pekerja 
RU III. “Kami sangat berterima 
kasih atas usaha rekanrekan 
pekerja RU III, khususnya 
kepada GM RU III, tim mana
jemen dan Change Agent 
Budaya RU III. Training ini juga 
bentuk apresiasi kami atas 
kinerja tim CAB RU III yang 
berhasil menjadi tim Change 
Agent Budaya terbaik di tahun 
2014,” jelasnya. 

Melalui upskilling ini, lan jut 
Sumanto, diharapkan da
pat meningkatkan penge
tahuan dan skill para CAB 
RU III, khususnya dalam 
memudahkan para Change 
Agent Budaya RU III da
lam berkomunikasi dan me
nyampaikan penerapan dan 
internalisasi budaya dan tata 
nilai 6C kepada para pekerja 
RU III.  

Sementara itu, SMOM 
RU III, Djoko Priyono juga 
menyampaikan dukungan 
dan apresiasinya kepada tim 
CAB RU III. Ia mengimbau 
aga r  pa ra  CAB  dapa t 
mengikuti training dengan 
optimal dan mengeluarkan 
segala kemampuan dan 
pengetahuan yang ada 

sehingga apa yang men
jadi kekurangan dapat di
kembangkan. 

Djoko berharap, para 
Change Agent Budaya dapat 
menjadi roda penggerak 
d a l a m  m e n i n g k a t k a n 
engagement   dan menularkan 
budaya baik kepada para 
pekerja lainnya. 

“Kita harus bersama
bersama bergerak menuju 
satu tujuan bagi Pertamina, 
buatlah programprogram 
budaya dan transformasi 
dan manfaatkanlah segala 
resources yang ada. Semoga 
jumlah change agent dapat 
terus meningkat sehingga 
semua peker ja  mampu 
menjadi agen perubahan baik 
bagi perusahaan maupun 
bagi dirinya sendiri,” harap 

Djoko.
Adapun training dibe

r ikan langsung oleh Dr. 
Reza A. Maulana dan Affan 
Alamudi, trainer dari Royston 
Communication Consulting. 
Materi training yang diberikan, 
di antaranya interpersonal 
communication, being a 
good facilitator, teknik pre
sentasi hingga membuat 
kon ten materi presentasi. 
Antusiasme para change 
agent juga sangat terlihat dari 
sesi diskusi dan tanya jawab 
yang dilakukan.

 S e l a i n  d i a j a r k a n 
secara teori, para peserta 
diberikan praktik se hingga 
trainer dapat memberikan 
masukan apa yang dapat 
lebih dikembangkan oleh para 
peserta.•ru iii

cilacaP – Sumber daya energi merupakan 
suatu isu yang menjadi tantangan yang tidak 
habis diperbincangkan oleh setiap lembaga, 
instansi, prakt is i ,  pemerintah, maupun 
perusahaan. Dalam rangka koordinasi strategis 
dan diskusi seputar bidang energi, Direktorat 
Jenderal Mineral dan Batubara RI melakukan 
kunjungan kerja ke RU IV Cilacap, pada (11/6). 
Kunjungan ini merupakan bagian dari acara 
Workshop Peningkatan Local Content untuk 
Sektor Pertambangan Mineral yang telah 
diadakan sehari sebelumnya.

Rombongan Ditjen Minerba RI dikepalai oleh 
Kepala Dinasnya, Yuli Bintoro, mengungkapkan 
tujuan kunjungan lapangan ke RU IV Cilacap 
adalah untuk berdiskusi dan membangun sinergi 
guna memberikan outcome yang terbaik bagi 
kemajuan dan perkembangan industri energi 
di Indonesia.

“Pada kesempatan ini, Ditjen Minerba RI 
mengajak serta perusahaanperusahaan sektor 
pertambangan mineral dari seluruh Indonesia 
untuk berperan aktif melakukan tindak lanjut 
pemenuhan sumber daya energi untuk masa kini 
dan masa yang akan datang, serta merumuskan 
cara bagaimana dapat memaksimalkan potensi 
energi di Indonesia.” ujar Yuli Bintoro.

Hal tersebut disambut oleh General Affairs 
Manager RU IV Cilacap Eko Hernanto yang 
menyatakan dukungannya terhadap optimalisasi 
local content di Indonesia. “Pada dasarnya 
Pertamina mendukung program pemerintah 
untuk mengedepankan local content dalam 
setiap aspek operasional kilang. Semoga acara 
ini dapat memberikan masukan yang baik bagi 
seluruh pihak yang terlibat.” tutur Eko Hernanto.

Selanjutnya, Herdyan Aswin dari Process 
Engineering memaparkan konfigurasi kilang 
RU IV Cilacap kepada para rombongan Ditjen 
Minerba RI. “Sebagai kilang dengan kapasitas 
terbesar di Indonesia yang memasok lebih 
dari 30% BBM, RU IV Cilacap memiliki 2 
kilang utama yakni Fuel Oil Complex I dengan 
produknya Premium, Avtur, Solar, Naphta, 
Fuel Oil Complex II dengan produknya LPG, 
Paraxylene, Benzene, serta unit lain yakni Lube 
Oil Complex, Paraxylene, dan Sulphur Recovery 
Unit,” papar Herdyan Aswin.

Lebih dalam, diterangkan bahwa proyek yang 
sedang berjalan di RU IV Cilacap adalah RFCC 
Project yang bertujuan untuk meningkatkan 
pro duksi HOMC, LPG, dan Propylene sekaligus 
menaikkan margin kilang RU IV Cilacap. Setelah 
proyek ini selesai, selanjutnya akan dibangun 
Proyek Langit Biru Cilacap yang juga bertujuan 
menambah added value bagi kilang RU IV 
Cilacap.•ru iV

kepada awak kapal asing 
yang tentunya menggunakan 
bahasa  Inggr i s  da lam 
berkomunikasi. 

“Saya berharap kursus 
bahasa Inggris tidak dijadikan 
beban sebab kursus ini 
sifat nya sangat strategis, 
sehingga diharapkan bisa 
mengoptimalkan kegiatan 
ini,” tegas Djoko.

Hal se nada juga disam
paikan oleh Manager OPI RU 
VI Balongan Sudi Kasiyan. 
Kursus bahasa Inggris ini 
pesertanya adalah loading 
master dan team looses 
yang merupakan ta ngan 
terdepan dari RU VI untuk 
mengelola loading maupun 

bongkar muat minyak.  
“Semoga kemampuan 

pekerja dalam berkomunikasi 
menggunakan bahasa Inggris 
menjadi jauh lebih baik se
hingga miss understanding 
antara pekerja RU VI dengan 
crew  kapal asing t idak 

terjadi,” ujar Sudi Kasiyan.
“Untuk sesi pertama 

ini dilaksanakan selama 
empat  bulan. Setelah itu 
dilakukan evaluasi sehingga 
harapannya ada peningkatan 
dalam berbahasa Inggris,” 
pungkas Sudi.•riki Hamdani



8No. 30
Tahun LI, 27 Juli 2015CORPORATE

social resPonsiBilitY

Pertamina - tnI resmikan Proyek 
Infrastruktur Desa

Fo
to

 : 
 K

U
N

to
Ro

rU IV Cilacap adakan khitanan Massal

Fo
to

 : 
 R

U
 IV

Cetak Inovator Unggulan 
kebanggaan Cilacap

Fo
to

 : 
R

U
 IV

cilacaP – Dalam upaya untuk menjaring 
generasi muda yang kreatif kebanggaan bangsa 
serta sebagai perwujudan peran aktif RU IV 
Cilacap dalam menyuarakan semangat K3, maka 
digelarlah perlombaan inovasi bagi masyarakat 
Cilacap dan sekitarnya yang dirangkai dalam satu 
kesatuan Bulan K3. Setelah melalui seleksi yang 
ketat dari panitia, diperoleh sejumlah finalis yang 
berhasil menciptakan karya inovatif dan bernilai 
guna bagi perusahaan maupun masyarakat.

Lomba Inovasi di Gedung Patra Graha Cilacap 
yang bertujuan untuk mendengarkan presentasi 
para finalis mengenai karya kreatif mereka, pada 
(5/5). Kegiatan dibuka oleh GM RU IV Cilacap 
Nyoman Sukadana. “Pertamina sebagai industri 
yang bergerak di bidang migas sangat peduli 
dengan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan 
lindungan lingkungan, serta sektor energi ingin 
mengajak masyarakat untuk bersamasama 
membudayakan K3, melakukan gerakan hemat 
energi, dan menjaga kondisi lingkungan dengan 
cara yang sekreatif dan seefisien mungkin,” ujar 
Nyoman Sukadan saat membuka acara.

Nyoman menambahkan, Lomba Inovasi ini 
merupakan wujud perhatian dan apresiasi kepada 
generasi muda yang telah mengembangkan 
kreatifivitasnya untuk menghasilkan karya yang 
bermanfaat bagi masyarakat. “Melalui kegiatan ini 
diharapkan dapat memberikan semangat kepada 
generasi muda untuk terus berinovasi sehingga 
akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
pada saat ini maupun di masa yang akan datang.” 
tambah Nyoman Sukadana.

Peserta lomba inovasi berasal dari kalangan 
pelajar dan umum. Dari 50 peserta, diperoleh 
berbagai macam karya tulis dengan inovasi yang 
berdampak positif terhadap manusia, peralatan, 
lingkungan, dan energi. Pada acara Final Lomba 
Inovasi, terdapat 8 tim kategori umum dan 8 tim 
dari pelajar yang mempresentasikan karya mereka 
di hadapan tim manajemen dan pekerja RU IV 
Cilacap.

Yulianto Tri Wibowo selaku Ketua Bulan 
K3 mengungkapkan,  kriteria penilaian yang 
digunakan adalah orisinalitas ide, kemudahan 
untuk diterapkan, manfaat inovasi, kemudahan 
duplikasi, dampak inovasi, alat peraga, teknik 
presentasi, waktu, dan tanya jawab. 

Dari hasil penjurian, untuk kategori pelajar 
dimenangkan oleh mahasiswa dari Universitas 
Gadjah Mada dengan karyanya yang berjudul 
Petrelisis TEG (Pemanfaatan Energi Thermal 
menjadi Energi Listrik Menggunakan Sistem TEG), 
sementara untuk kategori umum dimenangkan 
oleh Vidhy Setyantoro dan Nita Rahmawati dengan 
judul karya inovasi Penjernih Air Kali sebagai 
Bentuk Inovasi Mengatasi Kekurangan Air Bersih.

“Harapannya Lomba Inovasi di Bulan K3 ini 
mampu mencetak inovator kebanggaan daerah.” 
tutur Nyoman Sukadana.• ru iV

Jakarta,   PT Pertamina 
(Per sero) dan TNI hari ini 
meresmikan beberapa pro
yek bantuan infrastruktur 
senilai Rp3,2 miliar untuk 
masyarakat di daerah terisolir, 
terpencil, miskin dan kumuh 
yang merupakan target dari 
Program Karya Bhakti TNI 
yang didukung penuh oleh 
Pertamina. 

Proyekproyek in f ra
struktur yang diresmikan 
meliputi renovasi SD Waringin 
Jaya  3  desa  War ing in 
Kabupaten Pandeglang, 
pengecoran jalan di Kampung 
Nelayan Seberang Kelurahan 
Belawan,  Kota Medan, 
rehabilitasi jembatan di Desa 
Suka Merindu, Kecamatan 
Semidang Aji, Kab. OKU, 
dan rehabilitasi jembatan 
di Desa Parakan Nyasag, 
Tasikmalaya.

Peresmian di lakukan 
oleh Direktur Hulu Pertamina 
Syamsu Alam dan Aster 
Panglima TNI Mayor Jenderal 
TNI Ngakan Gede Sugiartha 
G. Peresmian dipusatkan di 
SD Waringin Jaya 3 pada 
Senin (13/7) ,  sekal igus 
penyerahan bantuan buku, 
peralatan sekolah serta 
bantuan sembako sebanyak 
2000 paket dengan nilai 
total Rp238,25 juta untuk 
masyarakat sekitar.

Melalui  Program Karya 
Bhakti TNI, Pertamina dan TNI 
telah menuntaskan proyek 
renovasi SD Waringin Jaya 
3 dari semula memiliki satu 
ruang kelas semi permanen, 
kini menjadi empat ruang 
kelas permanen. Kini, siswa
siswi SD Waringin Jaya 3 

telah mendapatkan fasilitas 
penunjang belajar yang lebih 
nyaman sehingga dapat lebih 
berkonsentrasi untuk belajar 
dan meraih prestasi lebih 
tinggi.

P e n g e c o r a n  j a l a n 
s e p a n j a n g  5 0 0  m e t e r 
d i  K a m p u n g  N e l a y a n 
Seberang dapat membantu 
masyarakat untuk menja
lankan aktivitasnya sehari
hari. Sebelum proyek dilak
sanakan, jalan tersebut masih 
berupa kayu yang sudah 
banyak rapuh sehingga dapat 
membahayakan masyarakat 
penggunanya.

Adapun,  proyek re
habilitasi jembatan di De
sa Suka Mer indu, OKU 
sepanjang 110 meter dan 
lebar 1,5 meter telah meng
gantikan jembatan gantung 
yang telah rusak. Tuntasnya 
proyek tersebut, kini Desa 
Suka Merindu telah dapat 

terhubung langsung dan lebih 
mudah dengan desadesa 
terdekat, seperti Desa Nyius 
Sayak, Padang Bindu, Objek 
Wisata Goa Putri, SMPN 22 
OKU, dan juga memperlancar 
pengangkutan hasilhasil 
perkebunan warga sekitar.

D i  Parakan Nyasag, 
Tasikmalaya, Pertamina dan 
TNI juga telah menuntaskan 
rehabilitasi jembatan se
pan jang 35 meter  dan 
lebar 1,5 meter sekaligus 
pengaspalan jalan sekitar 
20 meter sebelum jembatan 
gantung. Selama proyek 
pembangunan dilakukan, 
warga masyarakat antusias 
d a n  i k u t  s e r t a  d a l a m 
p e m b a n g u n a n  y a n g 
menunjukkan t ingg inya 
kesadaran gerakan mem
bangun desa.

“Kondisi infrastruktur di 
beberapa wilayah di Indonesia 
memang perlu dilakukan 

perbaikan. Di sinilah peran 
penting Pertamina melalui 
p rogramprogram CSR 
perusahaan, bekerjasama 
dengan TNI untuk membantu 
dan bahumembahu mem
bangun infrastruktur yang 
dibutuhkan,” kata Syamsu 
Alam.

Pada kesempatan yang 
sama, Pertamina dan TNI 
juga menyerahkan beragam 
paket  bantuan kepada 
sekolah dan masyarakat 
d i  Pandeg l ang .  Pake t 
bantuan tersebut meliputi 
paket sembako sebanyak 
2000 paket yang dibagikan 
kepada masyarakat, 400 
buku bacaan pengetahuan 
umum, 200 buku bacaan 
pengetahuan agama, dan 
25 bola kaki untuk siswa
siswi di 4 sekolah dasar dan 
1 madrasah di sekitar lokasi 
peresmian.•rilis

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam dan Aster Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Ngakan Gede Sugiartha G secara 
simbolis meresmikan SDN Waringin Jaya 3 yang sudah direnovasi.

cilacaP – RU IV Cilacap melalui BAZMA dan Pertamina 
Hospital Cilacap (PHC) menyelenggarakan khitanan massal 
gratis pada 14 Juni 2015 di PHC. 

Sasaran utama peserta khitanan massal adalah masyarakat 
yang berasal dari kalangan bawah atau tidak mampu dengan 
total peserta 235 orang. Mereka berasal dari Cilacap Selatan, 
Cilacap Tengah, Cilacap Barat, Cilacap Utara, Jeruk Legi, 
Kesugihan, Adipala, dan Maos.

Khitanan massal ini juga dihadiri oleh GM RU IV Cilacap 
Nyoman Sukadana, tim manajemen RU IV Cilacap, Muspida, 
serta orang tua dari peserta khitan. GM RU IV juga menyerahkan 
santunan berupa kopiah, baju koko, sarung, sandal, dan 
sejumlah uang saku kepada perwakilan peserta khitan.

Untuk melaksanakan kegiatan ini, tim PHC telah menyediakan 
lebih dari 25 tim khitan serta melibatkan lebih dari 60 tenaga 
medis dan non medis untuk membantu proses khitan.•ru iV
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Perdana, Program CSr Pelatihan 
Membatik di tuban

BandunG – Dalam rangka 
menyambut hari Raya Idul 
Fitr i  1436 H, Pertamina 
ber partisipasi dalam aca
ra  bazar  pasar  murah 
dan pembagian sembako 
gratis yang diadakan Pusat 
Pendidikan Pasukan Khusus 
(Pusdikpassus) Kopasus. 
Acara yang diper untukkan 
bagi masya rakat serta pur
nawirawan tersebut diadakan 
di lapangan sepak bola 
RA Fadilah, Pus dikpassus 
Kopasus Batujajar, Bandung, 
pada Selasa (7/7).

Acara dimulai dengan 
pe nyerahan bantuan secara 

tuBan – Terminal BBM 
T U B A N  m e l a k s a n a k a n 
program Corporate Social 
Responsibi l i ty “Pelatihan 
Membatik” untuk masyarakat 
Ring 1 TBBM Tuban di desa 
Tasikharjo, pada 2 juli 2015. 
Program pemberdayaan 
masya  rakat yang diikuti oleh 
ibuibu di Pos Kesehatan 
De sa ini merupakan investasi 
jangka panjang untuk warga 
desa TasikharjoTuban melalui 
pengembangan kesejahteraan 
sosial dan budaya yang me
rupakan salah satu kekayaan 
Indonesia.

medan – Badan Dakwah Islam (BDI) Pertamina 
Marketing Operation Region (MOR) I bersama 
Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas 
Bumi (Hiswana Migas) memberikan santunan 
kepada 50 anak yatim Panti Asuhan Al Washliyah 
dan berbuka puasa bersama, pada Kamis (9/7), di 
Gedung Serbaguna Kantor MOR I Medan.

Sebelum berbuka bersama, Ustadz Drs. H. 
A. Suhaimi, MA memberikan tausyiah kepada 
seluruh undangan dengan tema Selamat Dunia 
dan Akhirat. Setelah mendengarkan tausyiah, GM 
MOR I Romulo Hutapea, Ketua BDI Pertamina 
MOR I, Nurhadiya dan Pengurus Hiswana Migas 
Sumatera Utara memberikan bingkisan dan 
san tunan kepada 50 anak yatim piatu dari Panti 
Asuhan Al Washliyah.•wali

kisaran - Terminal BBM Kisaran Marketing 
Operation Region (MOR) I memberikan bingkisan 
Lebaran kepada 52 warga kurang mampu yang 
berada di ring 1 Terminal BBM Kisaran, pada 
(3/7)  di halaman belakang Kantor Terminal BBM 
Kisaran.

Operation Head Terminal BBM Kisaran, Budi 
Mustanto mengatakan, kegiatan ini dilakukan 
untuk mempererat tali silaturahmi antar pekerja 
TBBM Kisaran dengan warga sekitar dan 
untuk berbagi rizki pada warga sekitar yang 
membutuhkan.•mor i
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tbbM kisaran Peduli 
Warga kurang Mampu

simbolis oleh Siwi Harjanti, 
Officer CSR Pertamina ke-
pada Komandan Pusdikassus 
Kolonel (Inf.) Iwan Setiawan 
yang selanjutnya akan diberi
kan kepada masyarakat.

Bantuan 1.000 paket 
sem bako senilai Rp150 juta 
setiap paketnya berisi beras 
5 kg, gula pasir 2 kg, minyak 
goreng 2 liter dan susu kental 
manis 4 kaleng. 

 Komandan Pusdikpassus 
Kolonel (Inf.) Iwan Setiawan 
mengucapkan terima kasih 
kepada Pertamina yang 
telah memberikan bantuan 
sembako kepada masyarakat 

desa binaan Pusdikpassus 
dan purnawirawan.  “Semoga 
bantuan ini dapat membantu 
masyarakat di saat harga 

sembako menjelang Lebaran 
yang mulai merangkak naik,” 
ujarnya.•aditYo

“D iharapkan dengan 
adanya pelatihan ini dapat 
men jad ikan masyarakat 
khususnya para wanita di 
Ring 1 TBBM Tuban lebih 
produktif. Sehingga dapat 
me ningkatkan kesejahteraan 
pere konomian dan kualitas 
hi dup mereka,” ujar Djasmani
Supervisor HSE TBM Tuban.

Program CSR di bidang 
pemberdayaan masyarakat 
merupakan bentuk kepedulian 
nyata dari Pertamina dalam 
melakukan pembinaan pem
berdayaan ekonomi, sosial, 
dan budaya. Tak hanya itu, ini 
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merupakan program tanggung 
jawab sosial yang dapat 
menge dukasi masyarakat 

agar dapat mandiri dan men
ciptakan sebuah karya melalui 
batik.•mor V

Gresik - PT Pertamina EP 
(PEP) Poleng Field mendukung 
keg iatan  u rban farming 
budidaya jahe merah (zingiber 
off icinale ) . Bekerja sama 
dengan Badan Pelaksana 

PeP Poleng field Dukung Urban farming 
budidaya jahe Merah 

Penyuluhan Pertanian Peri
kanan dan Kehutanan Ka
bu paten Gresik (BP4K) ke
giatan ini dilakukan di lahan 
terbuka yang berada di Desa 
Kedanyang, Kecamatan Ke
bo mas, Kabupaten Gresik. 

Se te lah  sebe lumnya 
melakukan uji coba pembibitan 
rimbang jahe merah selama 
2 bulan, kini bibit jahe dari 
rimpang unggulan sebanyak 
850 kuintal ini telah tumbuh 
dan siap dipindahkan ke 
media tanam yang baru.

Kegiatan pemindahan 
bibit jahe ke media tanam ini 
Kamis kemarin (2/7) dilakukan 
serentak dengan melibatkan 
jajaran muspika di Kecamatan 

Kebomas, Kabupaten Gresik. 
Pjs. Operation Support 

Assistant Manager, Isye 
Widiasari mengatakan, tahap 
awal pihaknya menyiapkan 
2.000 bibit jahe merah. Ban
tuan ini merupakan proyek 
percontohan. Berikutnya, akan 
dilakukan pembinaan lebih 
lanjut apabila pilot pro ject ini 
membuahkan hasil sesuai 
target di akhir tahun nantinya.

“Komodit i  pasar jahe 
merah ini sangat bagus, se
hingga peluang jualnya tinggi. 
Sekarang jahe merah banyak 
dicari masyarakat untuk obat 
herbal dan obat keluarga,” 
kata Isye Widiasari.

Dipilihnya Desa Keda

nyang, karena sebagian be
sar masyarakatnya ber profesi 
sebagai petani. Selain itu, 
ketersediaan sumber airnya 
mencukupi untuk kegiatan 
bu didaya jahe merah. 

“Kami juga mendampingi 
para petani sampai hasil bu
didaya jahe merah ini mampu 
memberikan keuntungan bagi 
petani disini,” jelas Isye.

Sementara Kepala BP4K, 
Labat Wibowo menjelaskan, 
untuk pemeliharaan tanaman 
jahe merah ini membutuhkan 
waktu antara 10 sampai 12 
bulan. Dari satu bibit jahe 
merah bisa menghasilkan 5 
kg jahe merah dengan harga 
mencapai Rp 20 ribu/kg.•zr
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Judul buku  : 101 khasiat terapi air putih 
Penulis  : teguh sutanto
Penerbit  : note book

Sudah sejak lama air diyakini memiliki khasiat untuk 
menyembuhkan berbagai penyakit. Pengobatan dengan 
menggunakan media air pun sudah dikenal sejak lama. 
Orangorang dulu, sering sekali menggunakan air sebagai 
sarana untuk mengobati penyakit yang bersifat fisik, tapi 
juga untuk mengobati penyakitpenyakit mental hingga 
penyakit yang bersifat mistis. Paranormal, misalnya, 
untuk mengobati orang kesurupan, biasanya melakukan 
pengobatan terhadap pasien dengan media air yang telah 
dijampi jampi atau didoakan.

Dibalik itu semua, mungkin sebagian besar orang 
ingin menanyakan, apa sih sebenarnya yang membuat 
air memiliki khasiat yang begitu luar biasa itu? Hanya Air 
saja kok, bisa begitu hebat khasiatnya, apakah hal itu 
bisa dipercaya? Tidak sala mempertanyakan hal tersebut, 
karena berikut ini akan ada beberpaa penjelasan beberapa 
manfaat dari air.

Pertama ialah daya penyembuh dalam segelas air 
putih. Ya, orangorang dulu khususnya orang pintar 
meyakini bahwa pengobatan alami ialah pengobatan 
menggunakan air yang tentunya sudah dimeditasikan 
oleh jiwa dan raga, dan bagi sebagian orang yang percaya 
pengobatan tersebut berhasil. Kedua ialah mengurangi 
dehidrasi, yang salah satunya ialah komposisi tubuh 
manusia sebagaian besar terdiri dari air, bahkan dapat 
dikatakan 60 persen lebih terdiri dari air, sehingga 
kecukupan dalam kebutuhan air di tubuh manusia 
akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas tubuh dan 
tenaga. Berikut ialah rincian organ tubuh manusia yang 
dipresentasikan mengandung air. Otak mengandung 
73 persen air, paruparu mengandung 83 persen air, 
jantung mengandung 73 persen air, hati mengandung 71 
persen air, ginjal mengandung 79 persen air dan tulang 
mengandung 31 persen air, sehingga ke butuhan tubuh per 
hari kirakira 2 sampai dengan 3 liter air per hari.

 Ketiga ialah air memiliki manfaat kemampuan untuk 
merespon rangsangan positif dan negative ialah karena air 
memilki kemampuan ajaib untuk merespon rangsangan 
disekitarnya salah satunya ialah, seperti yang dikemukanan 
oleh dr. Masaru Emoto yang dalam penelitianya berhasil 
mendapatkan foto kristal air pertama di dunia bersama 
sahabatnya Kazuya Ishibashi yang dimana foto kristal air 
ini didapat dengan cara membekukan air pada suhu 25 
derajat celcius dan difoto dengan alat foto berkecepatan 
tinggi. Dalam arti penelititan mengenai kristal air ialah 
apabila dr. Masaru mengucapkan kata kata baik maka 
air tersebut akan menciptakan sebuah kristal air yang 
indah, namun sebaliknya apabila dokter tersebut mencoba 
mengatakan sesuatu yang buruk maka hasil percobaan 
dari foto tersebut akan menampilkan gelombang air yang 
tidak beraturan.

Beberapa penjelasan di atas merupakan beberapa 
gambarang dari manfaat atau khasiat dari air, yang 
tentunya di dalam buku berjudul 101 khasiat air putih ini 
banyak dijelaskan manfaat dari air putih yang mungkin 
saja belum benyak kita ketahui.•PerPustakaan
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Oleh: Tim Quality, System & Knowledge Management

raker QM tahun 2015: 
Mengendalikan dan Menjaga realisasi Program kerja 

Dalam menjalankan  fungsi monitoring dan evaluasi kinerja, setiap pertengahan tahun berjalan 
Insan mutu seluruh Unit/Region dan Anak Perusahaan (AP) berkumpul dalam Rapat Kerja Quality 

Management (Raker QM) Tengah Tahun. Meski tengah menunaikan ibadah puasa Ramadhan, para 
peserta rapat kerja tetap fokus  dan bersemangat dalam memberikan kontribusinya dalam kegiatan 
yang dilaksanakan selama dua hari pada 89 Juli 2015 di gedung Training Center, Pertamina 
Corporate University.

Dengan tema Pengendalian Pencapaian Kinerja Manajemen Mutu dalam Mendukung 5 Prioritas 
Strategis Pertamina rapat yang dihadiri oleh Fungsi QM Direktorat Pemasaran dan Direktorat 
Pengolahan sebagai perwakilan QM Unit/Region serta PIC QM AP ini selain mengevaluasi program 
kerja empat pilar QM juga merupakan forum sosialisasi dan arahan strategis dalam pelaksanaan 
kegiatan QM ke depannya.

Pilar Continuous Improvement Program (CIP) telah menyepakati kuota pengiriman delegasi 
Unit/Region dan AP dalam forum presentasi CIP Korporat 2015. Beberapa kendala dan kebutuhan 
sumber daya juga telah diidentifikasi untuk menjamin keberhasilan pencapaian rencana kerja triwulan 
III dan IV seperti audit dan forum presentasi CIP Unit/Region dan AP.  Verifikasi value creation hasil 
kegiatan CIP masih merupakan peer besar yang akan menjadi target yang harus selalu dimonitoring 
selama tahun 2015 ini.  

Pembentukan lead auditor IRCA certified, pelaksanaan Cross Functional Internal Audit (CFIA) 
dan implementasi sistem standar di seluruh Fungsi, Unit/Region dan AP masih menjadi isu yang 
digaungkan oleh pilar Standardization Management (SM) dengan semangat efisiensi dan efektifitas 
proses. Atas dasar itu pulalah menjadi tugas kita bersama bahwa harus ada suatu sistem/mekanisme 
yang dapat mengintegrasikan berbagai jenis audit atau assessment yang dilaksanakan di Perusahaan. 
Seperti ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISRS dan berbagai sistem standar dengan kegiatan 
audit dan assessmentnya.

Seperti halnya pilar SM, isu tentang kolaborasi juga menjadi agenda yang penting untuk 
direalisasikan dalam pilar Quality Management Assessment (QMA) mengingat banyaknya kegiatan 
asesmen serupa seperti Assessment KKEP, Assessment KOMET, ISRS dan berbagai kegiatan 
asesmen lain. Sebagai upaya mendukung keberhasilan kegiatan penyelesaian outstanding OFIAFI 
dan asesmen KKEP tahun 2016, pilar QMA harus bisa memastikan ketersediaan dan kompetensi 
examiner sesuai dengan kebutuhan.

Pilar lain SM yang membahas tentang System & Business Process telah mengidentifikasi masukan 
terkait pengeloaan STK yang lebih efektif antara lain meliputi penomoran dan pemanfaatan portal 
peraturan internaleksternal yang terintegrasi sampai ke AP. Pemutakhiran Business Process saat 
ini masih berkanjut dan masih terus dilakukan sebagai upaya menciptakan bisnis yang lebih efektif 
bagi korporasi.

Kinerja pengelolaan KOMET di Unit/Region dan AP ditunjukkan dengan pencapaian kesepakatan 
kinerja antara lain Forum KOMET sebesar 123%, Mysite 110% utilization 9%, dan forum collaboration 
sebesar 35%. Dari pencapaian tersebut terlihat bahwa masih menjadi tugas besar bagi KOMET untuk 
meningkatkan utlisasi aset pengetahuan dan meningkatkan forum kolaborasi.

Selain itu pencapaian kinerja berupa KPI Knowledge Asset Capitalization & CIP Value Creation 
menunjukkan bahwa RU VII Kasim, MOR I, MOR II, MOR V, MOW VII, MOR VIII dan sebagian besar 
Anak Perusahaan (kecuali PGE, PEP dan PEP Cepu) masih berada di bawah target. Hal ini yang 
harus menjadi perhatian kita bersama untuk menetapkan strategi yang lebih efektif.

Pada sesi terakhir Raker disampaikan plakat dan hasil penilaian asesmen KOMET yang terdiri 
dari skor dan Opportunity for Improvement (OFI) sebagai bahan evaluasinya bagi Unit/Region/AP 
selaku asessee untuk ditindaklanjuti. OFI tersebut digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan 
perbaikan dan milestones untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan berbagi pengetahuan 
di entitas bisnis masingmasing.

Diakhir acara Faisal Yusra, selaku VP Quality System and Knowledge Management, memberikan 
arahan dan penekanan tentang pentingnya konsistensi dan kolaborasi dalam setiap aktifitas QM 
sehingga kita dapat tetap melaksanakan pekerjaan dengan lebih efektif dengan tetap concern pada 
efisiensi biaya. “Bekerja secara normal saja sudah banyak pahalanya, apalagi jika bekerja lebih,” 

tutupnya. 
Semoga evaluasi ini dapat menjadi sarana akselerasi kinerja ekselen para Insan Mutu dalam 

menjalankan rencana kerja mutu di Pertamina.

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

Opening Rapat Tengah Tahun QM 2015

Penyerahan Sertifikat Hasil Asesmen KOMET – Refinery Unit (10/7/2015) Closing Statement dari Faisal Yusra Selaku VP Quality, System 
and Knowledge Management

Penyerahan Sertifikat Hasil Asesmen KOMET – MOR dan AP Marketing

Penyerahan Sertifikat Hasil Asesmen KOMET – AP Hulu dan EBT
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sumber : http://wolipop.detik.com
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PWP PeP tanjung field Peringati hUt ke-15

Fo
to

 : 
P

E
P 

TA
N

JU
N

G
 F

IE
LD

tumbuhkan kepedulian melalui bakti Sosial PWP rU IV

PWP rU VI Sosialisasikan Program kerja tahun 2015
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BoGor – Persatuan Wanita Patra Direktorat Pengolahan 
bekerjasama dengan SME & SR Partnership Program 
Pertamina menyelenggarakan bakti sosial,  pada (17/6), di 
Sekolah Terbuka Cahaya, Bogor.  Bantuan diberikan secara 
simbolis dari Ketua PWP kepada Ketua Yayasan Cahaya 
Dhuafa, sebesar Rp. 50 juta. 

Dalam sambutannya Ketua PWP Direkotrat Pengolahan 
Dhanik Rahmad Hardadi mengatakan, bantuan berupa 
bahan bangunan untuk membangun satu kelas ini semoga 
bermanfaat bagi anakanak.  Sehingga dapat menambah 
semangat belajar dan berkarya untuk meraih citacita,” ujar 
Dhanik.

Ketua Yayasan Cahaya Dhuafa Alfi Hamdan sangat 
berterima kasih kepada PWP atas bantuan yang diberikan 

tanJunG - Acara yang diselenggarakan pada 13 Juni 
2015 di Gedung Mustika Patra merupakan puncak acara 
peringatan HUT ke15 Persatuan Wanita Patra Tanjung 
Field dengan  tema “Mengawalmu Dalam Bekarya, Menuju 
Pertamina Mendunia”. Tema ini diusung bukan hanya menjadi 
slogan semata namun para wanitawanita ini senantiasa 
selalu mendampingi, mendukung, dan mendoakan agar 
tetap bekarya dan menghadapi tantangan pekerjaan. 

Suasana hikmat dan penuh kesederhanaan menyelimuti 
acara potong tumpeng oleh Ketua PWP Tanjung Field Juli 
Heragung serta doa bersama dan dihadiri pula oleh jajaran 
manajemen PEP Tanjung Field. 

Ulang tahun ke15 PWP tahun ini dirayakan oleh PWP 
Tanjung Field dengan berbagai acara. Bidang pendidikan 
memberikan beasiswa untuk 6 SD kepada 22 siswa dan 
3 SMP kepada 24 siswa yang berprestasi serta  kurang 
mampu di wilayah operasi PT Pertamina EP Asset 5 Tanjung 

cilacaP – Pada (18/5), PWP RU IV Cilacap menggelar 
bakti sosial bagi anakanak dan keluarga tidak mampu di 
wilayah Cilacap. Kegiatan yang bersifat positif ini berpusat 
di area Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mutiara Insani 
Kelurahan Donan, dihadiri oleh seluruh anggota PWP, 
muspida, guru, dan wali murid dari PAUD Mutiara Insani.

PWP RU IV Cilacap menyerahkan bantuan sarana 
prasarana berupa pagar PAUD, Kanopi, dan fasilitas 
lain guna memaksimalkan infrastruktur unit pendidikan 
tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah motivasi 
agar layanan pendidikan di Kabupaten Cilacap bisa selalu 
ditingkatkan mulai dari anakanak usia dini dengan semakin 
berkembangnya sektor pendidikan dewasa ini.

Ketua PWP RU IV Cilacap Ketut Nyoman Sukadana 
mengajak para peserta baksos yang hadir untuk dapat 
memajukan pendidikan anak usia dini. 

karena dapat menunjang sarana tempat yang lebih layak. 
Acara diakhiri dengan mengunjungi lahan yang akan 

dibangun sebuah kelas, sekaligus melihat persiapan bahan
bahan material untuk pembangunan kelas tersebut.•aditYo

Field. Di bidang olahraga, PWP Tanjung Field menggelar 
perlombaan volley dan badminton. Selain itu, PWP Tanjung 
Field juga menyerahkan bantuan sembako kepada warga 
kurang mampu di sekitar daerah operasi.•dpks

PWP RU IV Cilacap juga memberikan bantuan kepada 
TK Sri Gunting berupa seperangkat alat drum band dan 
kepada SD Patra Man diri berupa 1 unit TV agar dapat me
maksimalkan fasilitas pendidikan kepada para siswa.•ru iV

BalonGan – Persatuan Wanita Patra (PWP) RU VI 
Ba longan menggelar sosialisasi Program Kerja Tahun 
2015, bertempat di Gedung PWP Perumahan Bumi Patra 
Indramayu, Senin (11/5). Kegiatan ini dihadiri oleh Pengurus 
dan anggota PWP RU VI, Manager HR RU VI serta GM 
RU VI Balongan Yulian Dekri.  Sosialisasi ini diadakan 
guna menginformasikan berbagai kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh PWP kepada seluruh anggota, sehingga 
seluruh anggota bisa turut berpartisipasi mendukung 
suksesnya acara.•riki Hamdani

Saat tahun ajaran baru, anak tentu akan 
mendapatkan kelas, guru dan teman baru. 
Berbagai kekhawatiran pun terkadang muncul 
dari mereka. “Apakah guruku baik? Di mana aku 
duduk? Temanteman baruku baik atau tidak?” 
itulah beberapa kekhawatirannya.

Bukan hanya itu saja, setelah liburan 
lama, beberapa anak bisa jadi malas untuk 
kembali ke rutinitas sekolah, terutama bangun 
pagi. Pekerjaan rumah terbesar Anda adalah 
membuatnya kembali siap menjalani harihari 
sekolah.

Dengan sedikit persiapan sebelum liburan 
berakhir, orangtua sebenarnya bisa menyiapkan 
anak untuk kembali sekolah dengan ceria. 
Berikut ini beberapa tips yang bisa dilakukan 
seperti dikutip dari parenting.kaboose:

ingat rutinitas. Sebelum liburan selesai, 
mulailah fokus pada jadwal yang seharusnya, 
kapan tidur, makan makanan sehat dan 
berkumpul bersama keluarga. Setidaknya, 
rutinitas tersebut harus Anda lakukan seminggu 
sebelum sekolah. 

Bersiaplah. Jangan pernah meremehkan 
pentingnya menyiapkan perlengkapan sekolah 
saat anak memasuki tahun ajaran baru. 
Jika memang Anda ingin membelikan anak 
perlengkapan sekolah baru, persiapkan 
semuanya jauhjauh hari, jangan saat sudah 
mendekati waktu liburan habis. Kalau ternyata 
barang lama anak masih dalam kondisi baik, 
membeli baru tentu tidak perlu dilakukan.

‘Jalan-jalan’ ke sekolah. Jika anak Anda 
baru memasuki sekolah baru, misalnya dari 
TK kini duduk di Sekolah Dasar, tunjukkan 
pada mereka sekolah barunya sebelum hariH 
tiba. Ajak anak jalanjalan ke sekolah barunya 
sehingga dia bisa melihat seperti apa sekolahnya 
dan ruang kelasnya nanti.

komunikasi. Ajaklah anak mengobrol 
tentang sekolahnya. Dalam obrolan itu, 
usahakan Anda membicarakan halhal positif 
tentang sekolah. Jangan buat anak takut, 
sehingga berbagai kekhawatirannya seperti 
apakah temannya akan baik padanya, makin 
membuatnya stres.

Selamat mencobanya bersama si kecil ya...
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Pln Studi banding organisasi Internal audit Pertamina
Jakarta - Internal Audit menerima kunjungan dari Divisi Pengembangan Organisasi dan Tim Internal Audit PLN, 
pada (1/7), di ruang rapat lantai 2 Gedung Internal Audit. Studi banding ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 
terkait pola pengorganisasian, uraian tugas pokok, kualitas dan kuantitas SDM, serta sistem audit dan pelaporan 
Internal Audit sebagai mitra Direksi dalam mengendalikan, mengevaluasi, dan mengelola proses bisnis Pertamina. 
Rombongan dari PLN diterima oleh Hazairin, Technical Expert & Strategic Advisor Group Internal Audit dan didampingi 
Tim Internal Audit Pertamina.•erlina

jalin Silaturahmi, Mor I adakan halal bihalal
medan – Untuk mempererat silaturahmi antar tim manajemen dan pekerja serta tenaga kerja jasa penunjang (TKJP), 
Marketing Operation Region (MOR) I mengadakan halal bihalal di Gedung Serbaguna Kantor Pertamina MOR I Medan, Rabu 
(22/7/2015). Acara ini dihadiri oleh General Manager MOR I, Romulo Hutapea, Ketua DPD Hiswana Migas, Raja Sirait dan 
Ketua DPC Hiswana Migas Sumut, Rajali Husien. Dalam kesempatan ini, GM MOR I Romulo Hutapea mengucapkan terima 
kasih sebesarbesarnya kepada seluruh pekerja dan mitra kerja dalam melaksanakan tugasnya mengamankan pasokan 
BBM sel\lama puasa dan Lebaran,  serta mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan memohon maaf jika ada 
kesalahan selama ini. Sebelumnya juga Ketua Badan Dakwah Islam (BDI) Pertamina Medan, Nurhadiya juga melaporkan 
kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh BDI Pertamina Medan, seperti Safari Ramadhan, Santunan Anak Yatim Piatu dan 
lain-lain yang selama menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh.•wali
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Danrem 031/Wirabima kunjungan kerja ke rU II Dumai
dumai –  Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Nurendi M.Si didampingi para Kasi, Dandim dan Kapenrem 031/
Wirabima melakukan kunjungan kerja ke RU II Dumai, pada (11/6).  Kedatangan Danrem 031/Wirabima itu disambut 
GM RU II Dumai, Afdal Martha beserta tim manajemen di Ruang Rapat Main Office. Dalam kesempatan itu,  Afdal 
Martha menyampaikan pemaparan singkat terkait produksi BBM di Kilang RU II. Sementara Danrem 031/Wirabima 
menegaskan bahwa RU II Dumai menjadi perhatian serius di wilayah kerjanya  sebagai objek vital nasional. Dalam 
kesempatan tersebut, rombongan Danrem juga meninjau area Kilang RU II Dumai.•ru ii

kunjungan Strategis Dewan ketahanan nasional ke rU V balikpapan 
BalikPaPan - Dalam rangka Kajian Daerah Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) ke Provinsi Kalimantan Timur, 
Refinery Unit V (RU V) Balikpapan menerima rombongan dalam Opening Meeting di Kantor Besar RU V Balikpapan, belum 
lama ini. Rombongan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI Nana Rohana selaku Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan 
tersebut diterima oleh GM RU V Balikpapan, Eman Salman Arief. Turut hadir bersama Nana Rohana, Brigadir Jenderal TNI 
Purnawirawan Joko Suharsoyo dan Kolonel Laut Moch Taufiq Hidayat.  Tim Setjen Wantannas menyatakan kunjungan ini 
untuk mendapatkan informasi terakhir seputar ketahanan nasional di daerah yang meliputi aspek politik, hulu, ekonomi, sosial 
budaya, pertahanan, keamanan maupun ketertiban umum. Selain itu, rombongan juga bermaksud mendapatkan informasi 
menyangkut potensi dan kondisi pembangunan terkait masalah Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah provinsi Kalimantan 
Timur.  Di RU V Balikpapan sendiri agenda dibagi menjadi Refinery Visit ke area kilang RU V, Opening Meeting serta Focus 
Group Discussion.•keishkara Hanandhita Putri
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PePC Dukung lomba Senam Perwosi 
BoJoneGoro - Sebagai upaya mendekatkan diri dengan masyarakat dis ekitar wilayah operasi, PEPC memberikan 
dukungan terhadap kegiatan lomba Senam Perwosi yang diadakan Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan 
Puwosari, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada (15/6).  Menurut Humas PEPC, Pandu Subiyanto, dukungan yang 
diberikan PEPC berupa piala yang diberikan untuk pemenang lomba. Lomba Senam Perwosi yang dilaksanakan di 
pendapa Kecamatan Puwosari ini diikuti sebanyak 19 peserta. 12 peserta perwakilan dari desa di wilayah Kecamatan 
Purwosari, serta 7 peserta dari umum yakni Dharma Wanita Kecamatan, SMP N 1 Purwosari, UPTD, Puskesmas, 
dan Muspika setempat. “Diharapkan dengan kegiatan ini dapat mensupport kepada semua pengurus PKK di tingkat 
desa agar lebih baik dalam melaksanakan tugasnya,” kata Camat Purwosari, Bambang  Supriyanto.•PePc
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komisi IV DPrD kutai kartanegara kunjungi 
PeP field Sangasanga
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Direktur Utama PT PDSI Lelin Eprianto menegaskan, implementasi ecorrespondence  di PDSI sebagai implementasi 
efisiensi dan mewujudkan green office.
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Jakarta – Dalam rangka 
meningkatkan efekti f i tas 
koordinasi dan kolaborasi 
dalam melakukan bisnis 
proses di internal Pertamina, 
fungsi  Corporate Share 
Service (CSS) Pertamina 
menciptakan suatu aplikasi 
administrasi perkantoran 
digital Ecorrespondence agar 
koordinasi antar berbagai 
fungsi di Pertamina hingga 
Anak Perusahaan dapat 
dilakukan lebih cepat, tanpa 
kertas, dan online realtime.

Sebagai anak peru sa haan, 
PT Pertamina Drilling Services 
Indonesia turut melangkahkan 
kakinya dalam penggunaan 
Ecorrespondence oleh se
luruh fungsi untuk tujuan bisnis 
perusahaan, operasional 
peru sahaan, dan kepentingan 
kedinasan. 

“Dari dulu di PDSI ber
keinginan launching ECorr 
namun kita baru siap per 4 
Agustus 2015 dan dari sisi 
PDSI ECorr sesuai dengan 
prinsip kami untuk melakukan 
efisiensi, data yang valid dan 
efektif terlebih lagi sebagai 
bagian dari Go Green kita,” 

ungkap Di rektur  Utama 
PT PDSI, Lel in Eprianto 
saat Kick off pelaksanaan 
ECorrespondence di ruang 
serbaguna PDSI, Rabu (8/7).

Lelin mengatakan, de
ngan pihaknya meng im
plementasikan ECorr maka 
akan mewujudkan Green 
Office dan Less Paper se
hingga membantu efisiensi 
bagi perusahaan sejalan 
dengan keinginan korporasi.

Hal senada juga dikatakan 
oleh Vice President IT Solution 
Pertamina, Lukito Suwarno 
bahwa Ecorrespondence 
sebagai wujud Green Office 
yang membantu efisiensi 
peru sahaan. “Ini merupakan 
salah satu milestone dalam 
transformasi dengan ter
sentralisasinya data dan do
kumen perusahaan yang 
mudah diakses dan men
jadikan perusahaan kelas 

dunia,” ungkapnya.
Beberapa proses ad

ministrasi yang terdapat 
da lam Ecorrespondence 
ad a lah memo, surat ma
suk/keluar, fax masuk/ke
luar, SP3S dan SPPTH. De
ngan Ecorrespondence, 
penggunaan kertas dalam 
administrasi mulai dapat di
kurangi, hal ini mendukung 
perubahan budaya paper less 
dan information driven.•irli  
  

sanGasanGa - Komisi 
IV DPRD Kutai Kartanegara 
menonton f i lm “Harapan 
Baru Sungai Sangasanga” 
dalam kunjungan kerja ke 
PEP Sangasanga Field. Film 
berdurasi 15 menit ini men
ceritakan perjalanan ka rang 
taruna Sangasanga yang 
ingin mencari jalan ke luar 
dari kesulitan pasca tam
bang batubara. Bermodal 
4 keramba apung lalu ber
kembang manjadi 200 ke
ramba apung, produksi pakan 
ikan secara mandiri, dan 
variasi produk olahan ikan.

S a n g a s a n g a  F i e l d 
Manager Hanief Jauhari 
men je  laskan,  keb i jakan 
CSR harus membangun 
k e m a n d i r i a n  s e c a r a 
ekonomi, sosial, pen didikan 
dan kesehatan masyarakat 
sekitar perusahan dengan 

m e n d u k u n g  p r o g r a m 
program pemerintah daerah 
sehingga ketergantungan 
masyarakat dengan peru
sahaan dan pemer intah 
akan berkurang dan taraf 
ke hidupan mereka bisa me
ningkat.

“Kami rutin menyampaikan 
Buku Laporan CSR kepada 
Pemerintah Kutai Kartanegara 
melalui Dinas Pertambangan 
dan Energi sejak tahun 2013 
hingga saat ini,” tambah  
Hanief Jauhari.

Asa Ria, selaku CSR 
menjelaskan kepada Ang
gota Dewan perihal penen
tuan Program CSR. “PEP 
menentukan Program CSR 
berdasarkan Studi Penelitian 
Pemetaan Sosial dan Hasil 
M u s y a w a r a h  R e n c a n a 
Pengembangan Desa atau 
Kelurahan. Dari data tersebut 

maka dibuatlah Rencana 
dan Strategi (Renstra) untuk 
lima tahunan. Berdasarkan 
Renstra maka setiap tahunnya 
akan dibuat Work Planning 
and Budget (WPNB). Lalu 
WPNB akan dilakukan fit 
dan proper test kepada SKK 
Migas, disini akan ditentukan 
apakah program dapat 
dilaksanakan atau ditunda.” 

Anggota dewan menya
rankan agar perusahaan bisa 
meningkatkan koordinasi 

dengan pemerintah dalam 
program bantuan sosia l 
perusahaan atau Corporate 
Social Responbility (CSR) 
kepada masyarakat. Selain 
itu, anggota dewan bersama 
Han i e f  Jauha r i  s e l a ku 
Sangasanga Field Manager 
juga berbagi pengalaman 
mengena i  penge lo l aan 
tenaga kerja yang berada di 
lingkungan perusahaan untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.•PeP sanGasanGa



15No. 30
Tahun LI, 27 Juli 2015KIPRAH

anak PerusaHaan

tugu Pratama Indonesia 
benchmarking ke 
Pertamina

Fo
to

 : 
KU

N
to

Ro

terminal arun Siap layani kebutuhan Gas Industri 
di aceh dan Sumatera Utara
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Development Director PeP kunjungi 
PeP tanjung field

lHokseumaWe - Anak 
Perusahaan PT Pertamina 
Gas (PERTAGAS), yaitu 
PT Perta Arun Gas (PAG) 
mengoperasikan terminal 
pe  nerimaan Hub dan Re
ga sifikasi LNG Arun dengan 
ka pasitas terpasang 405 
mmscfd.  Pada (25/6 ) ,  
PAG menerima kargo LNG 
kelima dari Kilang LNG BP 
Tangguh dengan volume 
138.000 m3. Kargo LNG 
yang akan diregasifikasi 
untuk dialirkan melalui ruas 
pipa gas open acces Arun 
– Belawan milik Pertagas 
ini ditujukan untuk me
masok kebutuhan gas bagi 
berbagai sektor.

Direktur Utama PAG 
Teuku Khaidir mengatakan, 
kehad i ran  ka rgo  LNG 
kelima itu untuk mendukung 
ketahanan energi nasional, 
khususnya  d i  w i l ayah 
Sumatera Bagian Utara. 
LNG tersebut akan dipasok 

untuk pembangkit listrik 
PLN di Belawan melalui 
pipa transmisi gas Arun – 
Belawan.

Menurut Teuku Khaidir,  
sejak menerima kargo per
dana pada 19 Februari 
lalu, Terminal Penerimaan  
Hub dan Regasifikasi LNG 
Arun te lah beroperas i 
de ngan aman dan lan
ca r.  P lan t  ava i l ab i l i t y 
factor hingga akhir Mei 
lalu hampir 100 persen 
dan hal ini sebagai bukti 
bahwa fasilitas tersebut 
andal dalam menerima dan 
meregasifikasi LNG untuk 
dipasok kepada konsumen.

“Tentu pencapaian ini 
sa ngat membanggakan. 
Apalagi, terhitung sejak 
1 0  j u n i  2 0 1 5  P e r t a 
Arun Gas sudah 100% 
mengoperasikan fasilitas ini, 
setelah sebe lumnya bekerja 
sama dengan rekayasa 
Industri selaku kon traktor 

EPC,” ujar Teuku Khaidir. 
Dengan masuknya kar

go LNG yang kelima ini, 
se rapan gas PLN akan 
kembali meningkat menjadi 
di atas 90 mmscfd, dari rata
rata sebelumnya sekitar 75 
mmscfd. Sesuai dengan 
kon t rak,  pasokan gas 
untuk PLN akan meningkat 
secara bertahap hingga 
mencapai stabil pa da level 
105 mmscfd.” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, 
selain telah mendapatkan 

ko mitmen pasokan dari ki
langkilang LNG domestic, 
Pertamina juga sudah me
mastikan pasokan dari 
sum bersumber luar negeri. 
Per tamina mendapatkan 
ke pastian pasokan LNG 
dar i  Chen ie re  Corpus 
Christi, Amerika Serikat 
sebanyak 1,5 juta ton mulai 
2019 selama 20 tahun, juga 
dari Afrika sebanyak 1 juta 
ton per tahun, mulai 2020 
untuk jangka waktu 20 
tahun.•aditYo

Jakarta - Salah satu anak perusahaan Per
tamina, PT Tugu Pratama Indonesia benchmark 
ke Kantor Pusat Pertamina, pada Selasa (7/7). 
Dalam kesempatan ini, PT TPI yang diwakili 
oleh bagian Training and Development hendak 
mengetahui proses pengelolaan kompetensi 
pekerja di Pertamina. Pada kesempatan itu, fungsi 
Performance and Competency Management 
Pertamina melakukan presentasi terkait pengelolaan 
kompetensi karyawan yang terbagi ke dalam 
Technical Competency dan Soft Competency. 
Meng ingat pengelolaan dan pengembangan 
sumber daya merupakan kajian yang kompleks, 
PT TPI dan Pertamina berharap agar dapat saling 
mempelajarinya satu sama lain melalui diskusi dan 
sharing session.

Senada dengan hal tersebut, Vice President 
People Management Pertamina, Yudo Irianto, 
mengakui saat ini Pertamina sedang meng
implementasikan talent system bagi karyawan. 
Hal itu dilakukan karena saat ini manajerial 
sumber daya sedang naik daun di lingkungan 
perusahaan. “Selain untuk mengetahui proses 
pengelolaan sumber daya, kegiatan ini diharapkan 
dapat mempererat hubungan kedua perusahaan,” 
tutupnya.• anin

tanJunG - Development 
Director PT Pertamina 
EP(PEP) Herutama Triko
ranto didampingi oleh VP 
EOR PEP,  EOR Operation 
Manager, PMT Tanjung 
Manager,  dan Surface 
Facilities PEP mengunjungi 
Tanjung Field dalam rangka 
management walkthrough, 
pada (12/7). Ini merupakan 
kali kedua dalam tahun 
2015, Herutama mengun
jungi  Tanjung Field. Pa da 
bulan Maret lalu, ia men
dampingi Direktor Operasi 
dan Produksi.

Management Walkt
hrough (MWT) diawali de
ngan mengunjungi sumur 
DHS3 yang kini sedang 
men j ad i  pe rha t i an  d i 
lapangan Tanjung Field. 
DHS3 merupakan sumur 
gas yang baru dibuka 

Jakarta - PT Pertamina Training & Consulting 
(PTC)  sukses mengadakan seminar yang berjudul 
“CEO TALK ON STRATEGIC MANAGEMENT”. 
Acara tersebut berlangsung selama dua hari, pada 
1011 Juni 2015, di The Ritz Carlton, Jakarta.

Antusias peserta yang hadir sangat tinggi. Hal 
tersebut terlihat dari jumlah peserta yang hadir 
melebihi target yang ditentukan panitia yakni sekitar 
87 orang dari target awal 70 orang. Narasumber 
pada acara tersebut, antara lain Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto dan Country Managing 
Director Accenture Indonesia Neneng Goenadi. 
Acara itu dibuka Direktur Keuangan & Dukungan 
Bisnis PTC Yekti Tri Wahyuni dan ditutup oleh 
Direktur Utama PTC Tengku Badarsyah. •Ptc
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PtC Sukses adakan 
Ceo talk on Strategic 
Management

kembali. Sumber gas ini 
berpotensi baik, nantinya 
akan dimanfaatkan untuk 
keperluan internal sehingga 
pemakaian solar dapat di
kurangi. 

Implementasi efisiensi 
d i  sega la  l in i  men jad i 
salah satu prioritas yang 
juga dilakukan di seluruh 
lapangan PEP. Penggunaan 
solar pada engine yang juga 

menyita perhatian karena 
cost per barrel menjadi 
membengkak,  dengan 
adanya sumber gas baru ini 
sangat membantu Tanjung 
Field menangani masalah 
krisis gas dan efisiensi.

Development Director 
Herutama mel ihat  ke
siapan Tanjung Field se
bagai lapangan yang digu
nakan sebagai  project 

pengembangan EOR PEP 
di masa depan. Selain 
Tanjung, masih ada dua 
lapangan lain, yaitu Jirak 
dan Rantau. Didampingi 
oleh Tanjung Field Manager 
dan jajaran management, 
Development Director dan 
tim mengunjungi beberapa 
fasilitas produksi terkait 
project pengembangan EOR 
PEP.•PeP tanJunG field 

Terminal Penerimaan Hub & Regasifikasi LNG Arun beroperasi untuk menerima 
kargo LNG dari kilang LNG BP Tangguh.
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Go live e-Service dan bMC remedy System di Mor I

Pelatihan ISPS Code di tbbM Wayame
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Kegiatan (ISPS) Code di TBBM Wayame dibuka oleh GM MOR VIII yang diwakili 
Dadang Sofyan.
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rU III Upskilling 
Pekerja laboratory
PlaJu –  Dalam rangka meningkatkan 
manpower readiness para pekerja RU III, 
upskilling digelar bagi para pekerja Laboratory 
di fungsi Production RU III. Kegiatan upskilling 
ini dibuka oleh SMOM RU III, Dadi Sugiana, di 
ruang rapat Laboratory. 

Laboratory Section Head RU III Tejo 
Danarto mengatakan, upskilling bertujuan 
untuk memberikan bekal kepada pekerja  yang 
memiliki pengalaman kurang dari 5 tahun di 
Laboratory Section, agar lebih cepat beradaptasi 
dengan pekerjaan yang dilakukan, sehingga apa 
yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya 
dapat dijalankan dengan baik. “Upskilling yang 
diberikan kepada 21 pekerja baru ini berlangsung 
selama 9 hari dengan pemberian materi baik 
secara teori maupun praktik,” ujarnya.

SMOM RU III Dadi Sugiana mengapresiasi  
upskilling pekerja baru di Laboratory Section. 
“Ini suatu inisiatif yang baik untuk bisa meratakan 
pengetahuan dan kemampuan dari para senior 
kepada juniornya,” ujar Dadi.  Menurut Dadi, 
Laboratorium merupakan salah satu bagian 
sangat penting dan krusial, yang peranannya 
selalu dituntut untuk lebih baik. Laboratorium 
juga merupakan respresentasi pengendalian 
kualitas dari perusahaan, sehingga peran dan 
tanggung jawab yang besar ini  harus diimbangi 
dengan usaha yang juga besar.

Usaha yang pertama, lanjut Dadi, diharapkan 
hasil pemeriksaan Laboratorium memiliki nilai 
akurasi yang tinggi, jika dibandingkan dengan 
Laboratorium lain. Kedua,mengutamakan 
kepuasan pelanggan, dimana para pelanggan 
yang menjadi salah satu stakeholder dapat 
merasa puas atas pelayanan yang kita berikan. 

“Mudahmudahan dengan upskilling ini, 
kemampuan junior meningkat setelah kita 
periksa hasilnya tidak jauh beda dengan para 
senior. Kalau hal tersebut sudah berhasil, maka 
upskilling ini berhasil. Selain itu, saya berharap 
para pekerja tetap  memiliki semangat yang 
tinggi untuk terus melayani berkarya di unit,” 
harap Dadi.

Hal senada diungkapkan Production 
Manager, Achmad Muslimin. Ia berharap pada 
upskilling ini betulbetul terjadi interaksi pekerja 
junior dan senior, dan  para peserta dapat 
menggali dan bertanya sebanyakbanyaknya. 
“Fungsi Laboratorium sangat penting sebagai 
penjamin kualitas. Oleh karena itu, kita butuh 
para analis yang kompenten dan certified. 
Kepada senior, tolong berikan ilmunya dan 
jangan ada yang disimpan. Ilmu yang kita berikan 
merupakan ibadah dan akan dibalas Allah SWT,” 
jelasnya.•ru iii

WaYame - Marine Marketing 
Operation Region (MOR) 
V I I I  mengge la r  l a t i han 
International Ship and Port 
Facility Security (ISPS) Code 
di TBBM Wayame, pada 
(911/6). Kegiatan ini me
libatkan unsur Direktorat 
Jenderal Perhubungan Laut 
Selaku Designated Authority 
ISPS Code, KSOP Kelas I 
Ambon selaku Port Security 
Committee, TNI AL (Yon 
Marharlan IX Ambon), TNI AD 
(Kodim 1504 Binaya), Polair 
Polda Maluku, Polres Ambon 
& Pulau2 Lease, Pemda 
Setempat (Kecamatan dan 
Kelurahan) ,  Manajemen 
ISPS Code Marine Pusat, 
Tim Medical Jayapura/Depot, 

cePu – MOR IV  turut me
meriahkan kegiatan ‘STEM 
Energy Days’ di Gedung 
wisuda STEM Akamigas 
Cepu, Blora, belum lama ini.

Booth Pertamina cukup 
mencuri perhatian pada ajang 
tersebut karena menghadirkan 
pakar Graphology untuk 
mem baca kepribadian pe
serta yang berkunjung ke 
booth Pertamina. Graphology 
merupakan keahlian dalam 
membaca karakter seseorang 
hanya lewat tulisan tangan. 

medan – Untuk meningkat
kan kinerja di lingkungan 
Marketing Operation Region  
(MOR) I, Asset Management 
melakukan Go Live EService 
dan BMC Remedy System 
dengan melakukan sosialisasi 
d i  Gedung  Se rbaguna 
Kantor MOR I Medan, pada 
(12/65). Secara resmi Go 
Live EService dilakukan oleh 
GM MOR I  Romulo Hutapea 
yang disaksikan oleh tim 
manajemen dan pekerja.

G e n e r a l  M a n a g e r 
MOR I, Romulo Hutapea 
mengungkapkan bahwa moti
vasi dan dukungan perlu di
berikan kepada EService ini. 
“Diharapkan seluruh pekerja, 
untuk saling mendukung dan 
bekerja sama,” ujarnya.

Sementara itu, Asset 
Ma nagement MOR I Area 

HSSE Depot, Manajemen 
Depot TBBM Wayame dan PT 
Pertamina Trans Kontinental 
(PTK) Cabang Sorong selaku 
RSO dan event organizer. 

Sek i tar  200 peser ta  
berhasi l  dengan sukses 
mengikuti pelatihan tersebut 
dan secara aklamasi disahkan 
oleh KSOP Kelas I Ambon 
dan Ditjen Hubla. 

Marine Region VIII Maluku
Papua Manager, Haris Sem
biring mengatakan, untuk 
menunjang pelaksanaan ke
giatan suplai dan distribusi 
migas de ngan menggunakan 
moda transportasi  laut/
perairan, sampai saat ini 
Pertamina mengelola dan 
meng operasikan 131 Terminal 

Khusus Migas. Sebanyak  
33 Terminal Khusus Migas 
Pertamina telah dinyatakan 
comply ISPS Code  dan 
mendapatkan Statement of 
Compliance of a Port Facility 
(SoCPF) dari Pemerintah, 
termasuk Terminal Khusus 

Migas Pertamina Wayame 
yang comply ISPS Code 
sejak Juli 2005 dan telah 
diperpanjang masa berla
kunya hingga tahun 2020.

Haris berharap, kualitas 
ini dapat terus ditingkatkan 
ke depannya.•er mor Viii 

M a n a g e r,  R o n a l d  H a 
sudungan Hadiyanto Purba 
mengungkapkan, sistem 
EService adalah sistem yang 
bisa merecord permintaan 
yang ada di lingkungan MOR 
I sehingga manajemen bisa 
lebih mudah memonitor tin dak 
lanjut permintaan tersebut.

“Dulu, t im Asset me
lakukan permintaan secara 
manual,” ungkap Ronald.

De ngan di lakukannya 
Go L ive  EServ ice  dan 
BMC Remedy  Sys tem , 
maka permintaan ATK (alat 
tul is kantor) ,  kendaraan 
dan permintaan ruang ra
pat akan menggunakan 
aplikasi EService. Adapun 
permintaan perbaikan sarana 
fasilitas kantor dan rumah 
dinas dapat melalui Service 
Center Asset Management 

MOR I di extension 4325 atau 
email service_center.mor1@
pertamina.com. 

Sebelumnya, pada (11/6), 
Asset Management Korporat 
melakukan pelatihan kepada 
Sekretaris dan PIC fungsi di 
MOR I dengan menghadirkan 
Assistant Manager Office 

Support Meurah Jambang, Jr 
Analyst Business  Application 
Diana Wenny Pawestr i , 
Officer CS System, Chocky 
Halomoan Sihombing dan 
Assistant Facilities Mana
gement Support, Fadly Su
trisno.•wali

GM MOR I Romulo Hutapea menegaskan seluruh insan MOR I perlu mendukung 
kelancaran penerapan eService dan BMC Remedy System.

Mor IV ikut Meriahkan SteM energy Days
Adapun presentasi, games, 
dan kuis terkait Pertamina 
makin membuat booth Per
tamina ramai dikunjungi 
peserta pa meran.

Kegiatan ini diadakan 
dalam rangka mem pe ringati 
Dies Natalis STEM Akamigas 
Cepu ke48 . Acara digelar 
selama 2 hari dan diisi dengan 
beberapa kegiatan, seperti 
PITT (Petroleum Inspiring 
Talk and Trip) dan Energy 
Company Expo. 

PITT merupakan kegiatan 

seminar Energi yang disertai 
kunjungan lapangan (field 
trip) dan FGD (Focus Group 
Discussion). Sedangkan 
Energy  Company Expo 
adalah kegiatan pengenalan 
perusahaa Energi dan Mineral 
melalui stand / booth expo 
serta presentasi perusahaan.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, hadir pula mantan 
Direktur Hulu Perrtamina 
Muhamad Husen sebagai 
pem bicara bersama dengan 
President Konferensi Serikat 

Pekerja Migas Indonesia 
Faisal Yusra dalam seminar 
PITT.

Husen  memaparkan 
mengenai kondisi Energi di 
Indonesia serta langkah
langkah s t ra teg is  yang 
harus dilakukan untuk terus 
memenuhi kebutuhan energi 
di Indonesia. Semen tara itu 
Faisal Yusra memfokuskan 
pembahasan kepada ke
bijakan untuk bisa memenuhi 
kedaulatan energi di In do
nesia.•mor iV
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Direktorat Pengolahan Siap bangun kilang baru
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Pelatihan Public Speaking 
untuk Polri
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angkasa Pura II 
benchmark ke Pertamina

Internship Program kembali Dibuka
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Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto memberikan motivasi kepada peserta Internship Program untuk 
dapat menyerap ilmu selama magang di Pertamina.

Jakarta - Pertamina me
nerima 150 peserta Internship 
Program selama 6 bulan yang 
akan ditempatkan di 71 fungsi 
di Kantor Pusat di Jakarta. 
Program pemagangan ini 
sebagai bentuk kontribusi 
Pertamina untuk memberikan  
pengalaman kerja  bagi  para 
sarjana yang baru lulus dari 
perguruan tinggi. 

Pembukaan program 
tersebut di lakukan oleh 
Direktur SDM & Umum Dwi 
Wahyu Daryoto di Lantai 
M Gedung Utama pada 
Jumat (3/7). Hadir dalam 
acara itu antara lain SVP 
HR Deve lopment  Insan 
Purwarisya L. Tobing, VP 
People Management Yudo 
I r ianto dan VP Investor 
Relations Achmad Herry.

Dwi  Wahyu Daryoto 
mengatakan, i lmu yang 
diperoleh di perguruan ting
gi  belum langsung dapat 
dimanfaatkan oleh dunia 
kerja. Hal ini tidak hanya 
terjadi di Pertamina, tetapi 

Jakarta – Pertamina menyelenggarakan 
pelatihan media dan public speaking bekerja 
sama dengan Polri yang dipandu oleh tim Content 
Creative Indonesia, pada (15/6), di Hotel Discovery, 
Ancol.  

Pelatihan yang dilaksanakan selama dua 
hari bertujuan untuk bersamasama dapat ber
latih sekaligus berdiskusi berbagi pengalaman 
mengenai bagaimana kita harus bersikap dan 
berhadapan dengan media. 

Dalam pembukaannya, Corporate Secretary 
Pertamina Nursatyo Argo mengatakan, pelatihan 
public speaking kerja sama antara Pertamina 
dengan Kepolisian ini sudah dilaksanakan sebanyak 
8 kali. “Semoga pelatihan  ini juga bisa kita pahami 
betapa pentingnya public speaking untuk kita 
semua. Kita menyadari,  berita itu sangat cepat 
sekali beredarnya. Apalagi di zaman gadget seperti 
sekarang ini orangorang dapat mudah mengakses 
berita dengan mudah dan cepat. Kita yang bekerja 
di bagian humas yang berkaitan dengan public 
kita juga harus men da patkan informasi yang lebih 
awal. Dengan demikian, setiap kali ditanya oleh 
wartawan maka kita dapat menjawab dengan 
baik,” ujarnya. 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol DR. 
Drs. H. Anton Charliyan menyambut baik atas 
kerja sama pe latihan public speaking ini. “Kami 
sangat berterima kasih kepada Pertamina yang 
memberikan pembelajaran mengenai media. 
Semoga dengan ini kami dapat menghandle 
dan menjalin hubungan lebih baik lagi dengan 
wartawan,” ujar Anton.•aditYo

Jakarta - Tim manajemen Corporate Secretary 
Angkasa Pura II yang dipimpin Sekretaris 
Perseroan Agus Haryadi  melakukan benchmark ke 
Pertamina terkait pengelolaan isuisu kehumasan, 
Kamis (18/6)). Mereka diterima  VP Corporate 
Communication Pertamina Wianda Pusponegoro 
dan jajarannya di Gedung Perwira 6. 

Tim AP II memperoleh penjelasan isuisu 
kehu masan sesuai bidangnya, dari External 
Communiction Manager Jekson Simanjuntak, 
Brand Management Manager Agus Budiyono dan 
Media Manager Ifki Sukarya.•uriP 

  

juga terjadi di banyak peru
sahaan. “Karena itu, program 
pemagangan menjadi proses 
pembelajaran bagi sarjana 
baru agar siap kerja,” ujar nya. 

Sementara Insan Pur
warisya L. Tobing me ne

gas kan, Internship Program 
bukanlah rekrutmen menjadi 
pekerja Pertamina. Program 
ini lebih bertujuan untuk mem
berikan pelatihan kerja bagi 
sarjana fresh graduate.

Program ini sudah dilaku

Jakarta - Rombongan 
Sekolah Staf dan Pimpinan 
Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri 
angkatan 45  mengunjungi 
Kantor Pusat Pertamina, 
Jumat (10/7).  Rombongan  
Sespimti terdiri dari 8 peserta 
didik (sisdik) dipimpin Brigjen 
Pol. Awang,   dan diterima 
Ast. Manager Government 
Relations Noviandri dan 
Ma nager Sekuriti Gugun 
Gumilar. Para  peserta 
pendidikan  tersebut  rata
rata berpangkat Komisaris 
Besar dan m erupakan calon 

Jakarta - “Proyek Kilang 
RFCC, insya Allah,  akan 
bisa kita selesaikan. Di 
akhir bulan Agustus nanti 
sudah bisa beroperasi. Dan 
pada awal Oktober  akan 
diresmikan ber samaan pula 
dengan ground breaking 
Proyek Langit Biru Cilacap,” 
ujar  Direktur Pengolahan 
Rachmad Hardadi, di Lantai 

kan untuk tahun yang ketiga 
dan bersifat terbuka. Tahun 
2013 pelamarnya 431 orang. 
Tahun 2014 menjadi 2.876 
orang. Dan tahun 2015 ini 
menjadi 4.096 orang.•uriP

 

M Gedung Utama, Kantor 
Pusat Pertamina, pada 
Jumat (9/7). 

Hadir di dalam acara 
tersebut seluruh jajaran  
top management Direktorat 
Pengolahan, mantan Direk
tur Utama Pertamina Ari 
Soemarno,  para mantan 
Di rektur Pengolahan, serta 
para senior Pengolahan 

lainnya. 
Rachmad  mengata

kan,  di awal Januari 2016, 
akan d imula i  keg iatan 
pem  bangunan kilang baru 
di Bontang, yang pem
bangunan fisiknya akan 
dimulai pada pertengahan 
tahun 2017.  Dengan inten
sitas kegiatan yang tinggi, 
Direktorat Pengolahan akan 

memberikan perlakuan khu
sus kepada para personal 
senior untuk diperpanjang 
masa aktifnya sampai usia 
58.   Selain itu, untuk meng
akomodir pem bangunan 
beberapa  kilang baru, ma ka 
akan diikuti de ngan peru
bahan organisasi  Di rektorat 
Pengolahan.•uriP

Sespimti Polri kunjungi Pertamina
pimpinan Polri masa depan. 

Noviandri dan Gugun 
Gumilar memberikan pre
sentasi berkaitan dengan 
Pertamina sebagai obyek 
vital nasional (obvitnas)  yang 
mengacu kepada Keppres  
No. 63 Tahun 2004. Setelah 
presentas i  d i lan ju tkan 
dengan tanya jawab. 

Awang mengatakan, 
kunjungan kul iah ker ja 
profesi  ini memang wajib 
dilakukan. Tujuannya untuk 
m e n a m b a h  w a w a s a n 
tentang  obvitnas. “Mereka  

in i  adalah kaderkader 
pimpinan Polri yang akan 
datang. Sehingga dibu
tuhkan tambahan wawasan 

dan informasi  berkaitan 
Obyek Vital  Nasional yang 
ada di berbagai  instansi dan 
lembaga,” kata Awang.•uriP
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bagi pekerja yang memiliki pengetahuan,  pengalaman & informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak dapat menyerahkannya dalam bentuk  tulisan maksimal 2 lembar halaman a4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.

losses Semester Satu, Perlu langkah lebih jitu

Witness SlC : belajar dari Masalah untuk losses yang harus Dicegah

Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak  Korporat
AKSI PTKAM

Tengah tahun 2015 yang bersamaan dengan datangnya bulan Ramadhan tidak hanya menjadi 
momen refleksi yang bagi umat muslim pada umumnya, namun juga menjadi bahan refleksi bagi 
sejauh mana kiprah PTKAM dalam 5 bulan ke belakang. Figure seperti terlihat pada diagram di 
bawah menggambarkan seberapa baik kualitas kinerja tim PTKAM Korporat dan Direktorat dalam 
menjalankan rencana kerja yang ada dalam usaha mengurangi losses yang ada pada seluruh proses 

distribusi yang ada di perusahaan.
Pada 13 Juli 2015 telah dilaporkan kinerja losses PTKAM setara, 0.34% pada bulan Mei – Juni 

2015. Nilai losses tersebut turun dibandingkan dengan kumulatif losses tahun 2014 yakni 0.419%. 
Figure ini didukung dengan angka  kehilangan secara finansial yang masih (sedikit) di bawah batas 
toleransi losses tahun 2015.

Hal ini disumbang oleh peningkatan awareness dari para penggiat PTKAM di lapangan melalui 
tindak lanjut beberapa root cause seperti program witness, penambahan segel, dan perbaikan proses 
pencatatan dan pengendalian operasional lainnya. Memasuki tahapan performance test dan readiness, 
diharapkan jaminan mutu pada kegiatan serah terima minyak ini dapat ditingkatkan dan harus mampu 
memberikan dampak positif pada kinerja keuangan Perusahaan.

Secara ambisius PTKAM berniat untuk menekan angka Losses sampai pada level 0.2% pada 
akhir tahun 2015 (target stretch). Itu memang tantangan besar, memerlukan effort yang lebih dan 
langkahlangkah jitu perlu dipersiapkan secara awal. Realisasi sampai saat ini sebesar 0.34% belum 
dianggap cukup baik sehingga perlu penajaman program. Masih banyak yang harus dilakukan dalam 
menurunkan losses pada target 0.33% di bulan Juli dan 0.32% di Agustus 2015.

Untuk pencapaian target 0.32% di Agustus 2015 perlu perhatian khusus menyangkut aspek system 
prosedur, alat/peralatan dan pembinaan sumber daya manusia. Reward and recognation system 
akan dijalankan dengan ketat dan tegas. Yang masih tidak mampu menurunkan losess sebaikanya 
diusulkan untuk dipenalty dan yang berhasil perlu diberikan apresiasi.

Berjuang lebih keras, lebih cerdas, dan lebih ikhlas adalah kunci bagi keberhasilan pembenahan 
tata kelola serah terima minyak yang ada. Mari kita dukung dan awasi kegiatan serah terima minyak 
di perusahaan ini.•Ptkam

SLC (Sumatra Light Crude) atau lebih dikenal dengan nama 
Minas Crude Oil merupakan minyak mentah (MM) primadona  
dunia karena termasuk kategori sweet crude  (kadar sulfur yang 
rendah) dan memiliki tingkat produksi yang cukup  tinggi. Sebagai 
umpan utama kilang RU II Sei Pakning, maka kualitas dan suplai 
MM SLC harus tetap terjaga. Namun yang terjadi selama 5 bulan 
pertama 2015, supply untuk MM tersebut ke RU II Sei Pakning 
terlihat seperti pada Tabel.

Dari angka tersebut, maka perlu diteliti apa yang menjadi 
penyebab hal tersebut. Indikasi adanya freewater pada beberapa 
temuan menjadi salah satu faktor yang dianggap penyebab 
besarnya loss yang terjadi.

Pada tanggal 24 Juni 2015, Integrated Supply Chain sebagai 
Team Leader dan didukung  ru ii sei Pakning, ru ii dumai, 
Ptkam, Boc/shipping, dan lts, bersamasama melakukan 
witness di Chevron Pasific Indonesia dengan tujuan melakukan 
penyaksian terkait proses pemuatan MM SLC khususnya 
identifikasi freewater dan menyangkut validasi prosedur.

Dimulai dengan rapat Tim di RPO – RU II Dumai,  Tim dibagi 
menjadi tiga, yaitu Sub Tim Tanki, Sub Tim Jetty dan Sub Team 
Kapal.  Setelah dilakukan Opening meeting di Chevron, Tim 
Witness menuju lokasi masingmasing dengan berbekal Check List 
dan beberapa hal yang menjadi focus pada tiap area.

Tim Tangki bergerak menyaksikan persiapan kargo di tanki 
nominasi, sistim pengendalian proses pemuatan, pemeriksaan 
kualitas dan meyakini validasi alat ukur dan prosedur. Kargo MM 
SLC yang telah disiapkan oleh Chevron dari Tanki 202. Sub Tim 
Jetty bertugas mengawasi kegiatan loading MM dari tanki ke Kapal, 

sementara Sub Team Kapal bertugas mengawasi perjalanan kapal 
hingga ke port tujuan.

Pada saat persiapan kargo, tim telah melaksanakan drain tangki 
nominasi untuk mengurangi free water, namun agar Tim lebih yakin 
bahwa kargo telah bebas free water, maka Tim meminta dilakukan 
drain ulang. Meski sebelumnya menurut petugas Chevron/SKK Migas/
Surveyor telah dilakukan drain dari pagi hingga siang, bukan main, 
ternyata masih banyak free water yang keluar dan perlu waktu sekitar 2 
jam untuk drain.  Pembelajaran yang didapat bahwa meskipun proses 
ini merupakan proses yang sederhana tetapi tetap harus dilakukan 
secara tuntas.

Dalam hal alat ukur, Chevron melaksanakan monitor level tanki 
berdasarkan manual gauging dan automatic gauging (Radar Tank 
Gauging). Adapun untuk pengukuran jumlah yang dimuat dilakukan 
dengan metering Flow Com sebagai alat ukur utama, selanjutnya 
Meter Skid, jika Flow Com gagal dan Manual Gauging jika kedua 
alat ukur diatas gagal pakai. Dalam witness ini, ketiga metode ukur 
dilaksanakan demi menjamin hasil pengukuran tetap valid. Dalam 
menjaga kualitas, ketersediaan Mini Lab untuk memeriksa derajat 
API dan BS&W, membantu kualitas sample tanki maupun sample dari 
Automatic Sampler sebagai sample custody. Pemeriksaan sample 
tanki darat akan dipakai bila Automatic Sampler tidak berfungsi. 
Pembelajaran antisipasi kegagalan juga diterapkan dalam persiapan 
kualitas kargo.

Masih di darat, Tim selanjutnya menyaksikan beberapa hal terkait 
dengan pengendalian proses aliran minyak pada saat pemuatan.  
Semua sistim aliran minyak dikendalikan secara otomatis melalui ruang 
kendali, yang secara operasional bisa memantau, mengoperasikan 
dan mengatur besar kecilnya aliran. Yang penting harus diyakinkan 
adalah alat ukur yang dipakai telah dikalibrasi oleh pihak yang 
berwenang. Tim jetty juga meyakini bahwa metering dapat berfungsi 
baik dengan telah dilakukan proving dan tingkat repeatability yang 
masih masuk range.

Pada Sub Tim Jetty, yaitu tidak adanya indikator yang dapat 
membuktikan bahwa pipeline yang akan dialiri minyak SLC sudah 
penuh dengan minyak  sehingga potensi kekurangan kuantitas 
ataupun adanya freewater dapat dihindari. Meskipun ada pressure 
gauge di ujung pipa, namun hal ini belum dapat sebagai indikator. 
Ini menjadi usulan Tim ke Chevron sebagai bahan evaluasi. Ini 
pembelajaran bahwa kecanggihan yang ada belum tentu meng
akomodir semua pihak.

Tim Kapal sibuk dengan aktivitas pengecekan sebelum muat, 

seperti draft/trim kapal, kondisi clinometer, dan pengecekan 
dokumen kapal hingga validasi alat ukur. Dokumen kapal 
menyangkut tank table, VEF terakhir, bunker report, slop certificate, 
OBQ report dan lainnya. Pengecekan alat ukur seperti terkait 
dengan kondisi alat ukur dan kalibrasinya, seperti UTI / Depth 
tape, Hydrometer dan Termometer. Setelah itu itu juga melakukan 
pengecekan fisik terhadap lubang ukur dan yang penting adalah 
penyegelan lokasi yang berpengaruh terhadap muatan.

Pada witness ini, Tim melihat bahwa setelah pemuatan 1 ft 
tinggi minyak di kompartmen awal, ternyata tidak ada indikasi 
adanya free water. Pemuatan dilanjutkan hingga jumlah kargo 
mencapai sekitar 110,000 Bbls. Dengan rate 6000 – 7000 bbls/
jam, maka pemuatan yang dimulai tanggal 24 Juni 2015 Jam 
21:00 WIB, selesai tanggal 25 Juni 2015 Jam 13:24 WIB. Setelah 
dilakukan pengecekan, pengukuran, dan perhitungan, maka 
didapat Ship Figure After Loading sebesar 110,191 Gross Bbls, 
sedang hasil pengukuran  Bill of Loading dari Flow Com didapat 
B/L = 110,346 Gross Bbls, yang berarti ada perbedaan –155.032 
Bbls atau 0.14%. dan tidak ditemukan freewater.  Adapun kualitas 
custody MM SLC dari Automatic Sampler adalah API = 34.0 dan 
BS&W =0.20%

Apakah Tim Witness puas?....Belum. Karena harus menunggu 
hasil di Discharging Port dalam hal ini RU II Sei Pakning yang 
ditempuh hanya sekitar 7 Jam. Karena hasil pengamatan 
sebelumnya profil supply loss SLC yang terjadi di Sei Pakning 
lebih banyak di R3 atau R4 dibanding di R1. Meskipun demikian 
melakukan Witness di Chevron merupakan pelajaran yang bisa 
berkelanjutan, baik untuk minyak mentah SLC atau minyak mentah 
yang lain.•Ptkam
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Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak  Korporat
AKSI PTKAM

Mengenal lebih Dekat Pelaksanaan Docking kapal Milik
Pertengahan tahun 2015, PT Pertamina (Persero) telah 

genap memiliki 65 kapal milik. Dengan banyaknya armada 
yang dikelola, maintenance rutin semakin banyak dilakukan. 
Salah satu maintenance rutin yang harus segera dilaksanakan 
apabila telah memasuki jatuh tempo, adalah docking repair. 
Setiap kapal berbendera Indonesia yang beroperasi wajib 
didaftarkan pada badan klasifikasi, dalam hal ini Badan Klasifikasi 
Indonesia (BKI). BKI sebagai wakil dari pemerintah Indonesia 
bertanggungjawab melakukan survei kelaiklautan kapal. Hasil 
survei berisi rekomendasi perbaikan mengenai hull, machinery, 
load line dan peralatan lainnya. Mengacu hasil survei tersebut, 
ditentukanlah beberapa item pekerjaan docking repair pada 
setiap kapal sebagai upaya menjaga kondisi kapal agar tetap 
handal dan laik laut.  

Berdasarkan periode pelaksanaannya terdapat beberapa 
survei yang dilakukan oleh klas, antara lain:

1. Annual Survey (survei tahunan)
2. Intermediate Survey (survei 2,5 tahunan)

3. Renewal Survey/Special Survey (survey 5 Tahunan)
4. Other Complete Periodical Survey
Special survey dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan ruang 

lingkup survei menyeluruh utamanya pada hull structure, machinery 
& electric installation. Survei tersebut meliputi inspeksi secara visual, 
pengukuran dan tes. Sedangkan intermediate survey dilaksanakan 
diantara special survey yaitu setiap periode 2.5 tahun. 

Salah satu kapal milik yang melaksanakan docking repair pada 
awal Juli 2015, adalah MT. Balongan. MT. Balongan, merupakan 
kapal milik yang dikelola Fungsi Technical Fleet III, Own Fleet.  Kapal 
yang dibangun tahun 2004 di Batam ini adalah salah satu armada 
tanker yang digunakan untuk pendistribusian avtur di wilayah 
Indonesia Barat yaitu Belawan, Pontianak dan Krueng Raya (Aceh). 
Docking repair yang dilakukan saat ini merupakan docking special 
survey kedua sejak kapal dibangun dan dilakukan di Galangan 
Paxocean (Dry Dock World Pertama) Batam.  

Sebelum pelaksanaan docking repair diperlukan beberapa 
persiapan oleh Fungsi Technical Fleet. Persiapan diawali dengan 
menyusun docking specification oleh technical superintendent 
berdasarkan status survei klas, kondisi permesinan, sistem kapal, 
plan maintenance system, serta hasil rekomendasi otorisasi yang 
berwenang. Kemudian, estimator akan membuat perkiraan biaya 
pelaksanaan pekerjaan (Owner Estimate). Disaat bersamaan, 
Technical Fleet III akan berkoordinasi dengan Shipping Operation 
untuk mengatur sementara penghentian operasi kapal. Setelah 
ditentukan masa penghentian operasi kapal, kapal akan dinyatakan 
berhenti setelah proses discharge terakhir. Dari port discharge kapal 
bergerak menuju galangan dan melaksanakan tank cleaning serta 
sludge removal untuk memastikan tangki dalam kondisi gas free 
saat pelaksanaan docking repair agar kondisi tetap aman walaupun 

terdapat pekerjaan panas. 
Kemudian setelah mencapai galangan, kapal akan me

masuki graving dock. Pihak galangan, pihak kapal, dan 
per wakilan owner di shorebased/superintendent akan me
laksanakan arrival meeting untuk menjelaskan penjelasan 
teknis, timeframe pengerjaan, serta pembagian tim pelaksana 
pekerjaan dari pihak galangan dan kapal. Sebelum pelaksanaan 
pekerjaan pihak galangan memeriksa kembali kondisi safety 
kapal. 

Setelah kondisi kapal dinyatakan aman, docking repair mulai 
dilaksanakan. Waktu pelaksanaan sangat tergantung ruang 
lingkup pekerjaan, kondisi fisik kapal, galangan pelaksana serta 
koordinasi pelaksanaan dan pengawasan saat pelaksanaan  
antara pemilik kapal dengan galangan pelaksana. 

Setelah kapal selesai melaksanakan docking repair, kondisi 
kapal akan kembali prima dan dapat memenuhi aturan yang 
berlaku baik dari klas maupun dari pemerintah, sehingga kapal 
dapat kembali diutilisasikan untuk mendistribusikan energi ke 
seluruh pelosok nusantara.•sHiPPinG
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Jakarta - “Dalam ke
sempatan ini perlu disam
paikan bahwa nantinya un
tuk pelaksanaan  tugas 
atau program yang sudah 
d i in is ias i  perusahaan, 
menjadi tugas dan tanggung 
jawab Anda semua sebagai 
tenaga baru atau energi 
baru perusahaan.”

D e m i k i a n  D i r e k t u r 
SDM & Umum Dwi Wahyu 
Daryoto yang membacakan 
sambutan tertulis Direktur 
Utama Per  tamina Dwi 
Soetjipto, ketika menutup 
Program BPS/BPA Tahun 
2015 Angkatan I pada (26/6) 
di Lantai M Gedung Utama 
Pertamina. 

Penutupan sekaligus 
pelantikan sebagai pekerja 
itu dihadiri pula oleh Direktur 
Hulu Syamsu Alam, SVP 
HR Development Insan 
Purwarisya L. Tobing, dan 
jajaran manajemen lainnya.   

D w i  m e n e g a s k a n , 
Para pekerja muda  harus  
ikut serta dengan pe
kerja lainnya yang sudah 
lebih dulu masuk, untuk 

bPS dan bPa 2015 Ditutup

memikul tanggung jawab ini. 
“Anda sudah memutuskan 
untuk bergabung dengan 
Per tamina, berarti kon
tribusi terbaik Anda un
tuk perusahaan sangat di
perlukan,” lanjut Dwi.

Dalam pesannya kepada 
para pekerja muda, Dwi 
Wahyu  berharap agar mreka 
tidak berhenti belajar setelah 
diterima menjadi pekerja 
Per tamina. “Bayangkan 
tahun 2025,  itu 10 tahun 
lagi, Anda akan menjadi 
apa  dan apa yang Anda 
la   kukan. Jangan sampai 
men  jadi orang yang merugi 

karena tidak berbuat apa
apa kepada perusahaan,” 
ujarnya. 

VP Pertamina Corporate 
University Ihsanuddin Us
man melaporkan Pro gram 
BPS dan BPA tahun 2015 
angkatan I  d i ikut i  112 
peserta, yang terdiri dari 
BPS Refinery 22 peserta, 
BPS Marketing & Trading 
43 peserta,  BPS Hulu 
10 peserta, BPS Legal 9 
peserta dan BPA Shipping 
28 peserta. Seluruh peserta 
dinyatakan lulus dan di ang
kat sebagai pekerja baru 
Pertamina.•uriP
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Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto dan Direktur Hulu Pertamina 
Syamsu Alam menyerahkan sertifikat kepada perwakilan peserta BPS dan BPA 
tahun 2015. Mereka resmi menjadi pekerja Pertamina.
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PLTP Kamojang Unit 5, Jawa Barat.

Pjb lnG dengan kkkS Mahakam Ditandatangani

Jakarta –  PJB LNG 
dilakukan untuk volume 
sebesar 660 ton dengan 
periode pasokan sampai 
dengan akhir tahun 2015. 
LNG ini akan disalurkan 
untuk pemenuhan kebu
tuhan industri tambang 
dan komersial di kawasan 
Kalimantan Timur.

Saat ini, PT Pertagas 

Coal dan Indominco di 
tahun 2014. Pengiriman 
LNG untuk konsumen 
akan dilakukan de ngan 
menggunakan LNG Iso Tank 
dengan kapasitas 20 m3 

dan diangkut menggunakan 
truk.

P e r t a m i n a  d a n 
perusa haan afiliasi telah 
membangun filling station 
(Plant 26) di Kilang LNG 
Bontang yang berkapasitas 
200 mmscfd. Saat in i , 
Pertamina me nyiap kan 
infrastruktur tambahan 
untuk dapat menangkap 
pa sar lebih luas dengan total 
potensi permintaan pada 
2025 mencapai sekitar 215 
mmscfd.

P e r t a m i n a  t e l a h 
meny iap  kan  i nves tas i 

sen i la i  US$156,4 ju ta 
untuk beberapa proyek 
infrastruktur tambahan yang 
akan tuntas secara ber
tahap hingga tuntas secara 
keseluruhan pada 2019. 

Pt Pertamina (Persero) 
dan kkks mahakam, 
yaitu total indonesie dan 
inpex, menandatangani 
perjanjian jual beli (PJB)
lnG untuk memenuhi 
kebutuhan bahan bakar 
industri pertambangan 
dan komersial di 
kalimantan.

Niaga, perusahaan afiliasi 
Pertamina, telah memiliki 
komitmen pembelian dari 
empat perusahaan, yaitu 
PT Cipta Krida Tama, PT 
Rukun Raharja, Berau Coal/
BSB, dan PT Kaltim Prima 
Coal/Thiess. Sebelumnya, 
dalam masa pilot project 
Per tagas  N iaga  te lah 
berhasil mengirimkan LNG 
ke lokasi tambang Berau, 
Indominco, dan konsumen 
komersial Balcony Mall, 
Balikpapan dengan aman.

Sebagaimana diketahui, 
Pertamina dan afiliasinya 
telah menjadi pioneer dalam 
pe laksanaan  konvers i 
BBM ke LNG di sektor 
pertambangan Kalimantan 
Timur melalui pelaksanaan 
pilot project dengan Berau 

Proyekproyek tersebut me
liputi ekspansi frekuensi 
LNG filling station di plant 
26, loading dan cargo dock 
di lokasi kilang LNG Badak 
serta terminal penerima 

LNG yang masingmasing 
terdiri dari jetty dan storage 
di mining site Kaltim Prima 
Coal, Berau Cluster, dan 
Kalsel Cluster.•rilis
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Perjanjian jual beli  LNG menjadi salah satu upaya Pertamina mengembangkan bisnisnya.

Garut – Minggu, 5 Juli 2015 Presiden RI, Joko Widodo 
meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 
(PLTP) Kamojang Unit 5, yang berdampingan dengan 
lokasi PLTP Kamojang Unit 4 di lahan seluas 3,85 hektare 
(ha). PLTP ini terletak 42 kilometer (km) sebelah tenggara 
Kota Bandung atau 23 km sebelah barat laut kota Garut, 
Jawa Barat. PLTP dengan kapasitas 1x35 MW, dimaksud 
telah mengalirkan energi listrik secara komersial sejak 
pukul 00.00, 29 Juni 2105 lalu. Dari sisi tatawaktu target 
COD (commercial operation date), proyek PLTP Kamojang 
Unit 5  diselesaikan lebih cepat 4 bulan dibanding target 
COD berdasarkan kesepakatan dengan PLN, yaitu 26 
November 2015. “Kita patut mengapresiasi upayaupaya 
yang dilakukan Pertamina dalam mengembangkan energi 
ramah lingkungan,” kata Jokowi, demikian dia akrab disapa 
ketika memberi sambutan.

Di balik semaraknya upacara peresmian itu, tidak kalah 
penting untuk ditelusuri dari mana uap geothermal dihasilkan 
yang menjadi energi penggerak PLTP Kamojang 5 tersebut. 
“Uap panas bumi untuk membangkitkan PLTP Kamojang 

5 berasal dari sumursumur geothermal 
lokasi  Kamojang (KMJ)79, KMJ80, 
KMJ84, dan KMJ86,” ungkap Direktur 
Utama Pertamina Geothermal Energy 
(PGE), Irfan Zainuddin saat ditemui 
beberapa waktu yang lalu.

Menurut Irfan, sumur pertama yang dibor untuk mendukung 
proyek PLTP Kamojang 5 adalah KMJ79. Lokasi ini ditajak 
pada 7 April 2011 dengan Rig AR#11 milik PT. Antareja, 
berkapasitas 1500 HP. Pada 18 Mei 2011, pengeboran 
ini mencapai kedalaman akhir di 2.250 meter. Dari hasil uji 
produksi, sumur KMJ79 memiliki potensi sebesar 3.51 
MWe. Pada 13 September 2011, dilakukan pengeboran 
sumur kedua, yakni KMJ80. Kedalaman akhir 1.282 meter 
dicapai 5 Desember 2011, dengan potensi sebesar 12.25 
MWe. Kemudian pengeboran dilanjutkan ke sumur ketiga, 
KMJ84 yang ditajak 16 Desember 2011. Kedalaman akhir 
sumur ini dicapai pada 14 Januari 2012 di 1.190 meter. Hasil 
uji produksinya meyimpan potensi sebesar 17.85 MWe. 
Untuk memenuhi kebutuhan uap untuk menggerakkan turbin 
PLTP Kamojang Unit 5 dilakukan satu pengeboran lagi, yaitu 
sumur KMJ86 yang ditajak pada 15 Maret 2012. Kedalaman 
akhirnya dicapai 13 April 2012 pada level 1.796 meter. Dari 
hasil uji produksi ditemukan potensi sebesar 6.07 MWe. ”Jika 
ditotal dari keempat sumur tersebut sudah tersedia uap di 
kepala sumur sebesar 39,6 MWe. Artinya, dengan jumlah uap 
sebesar itu  kebutuhan untuk PLTP Kamojang 5 yang memiliki 
kapasitas 1X35 MW sudah terpenuhi,” jelas Irfan mewartakan 
kalkulasi pasokan uap yang akan menggerakkan turbin PLTP 
Kamojang 5.

Saat ini cadangan terbukti  Kamojang adalah sebesar 
235 MW yang disiapkan untuk PLTP Unit 1 sampai dengan 

Unit 5. Yang menjadi fokus utama PGE sekarang adalah 
sustainability dari lapangan Kamojang, mengingat reservoir 
Kamojang sudah diproduksikan sejak 1983. Maka untuk 
mempertahankan sustainability tersebut, idealnya ekstraksi 
fluida dari reservoir harus diimbangi dengan renjeksi ke 
reservoir dalam jumlah yang sama. Sedangkan untuk 
mempertahankan produksi uap harus disiapkan sumur
sumur make up. Penyiapan sumursumur make up 
tersebut memerlukan kajian yang mendalam baik dari segi 
subsurface dan segi operasional di permukaan. “Untuk 
pengembangan Kamojang ke depan, PGE mengandalkan 
prospekprospek lain di dalam WKP KamojangDarajat 
yang masih menunggu kejelasan status pengembangan 
panas bumi di dalam kawasan konservasi,” kata Irfan 
menutup perbincangan.•dit. Hulu


