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Kesepakatan lindung nilai tukar US$ dengan 3 bank BUMN ditandatangani untuk menghindari risiko selisih nilai tukar US$ sekaligus merupakan 
bagian dari upaya perbaikan struktur keuangan yang menjadi salah satu pilar prioritas strategis perusahaan.

Fasilitas Lindung Nilai dari 
Tiga Bank BUMN

jaKarta -  Penandatanganan 
kesepakatan dilakukan Direktur 
Keuangan Pertamina Arief 
Budiman, Direktur Corporate 
B a n k i n g  B a n k  M a n d i r i 
Royke Tumilaar, Direktur Ke
uangan Bank BNI Rico Rizal 
Budidarmo, dan Direktur Bank 
BRI Gatot Mardiwasisto. Pe
nandatanganan disaksikan 
oleh masingmasing Direktur 
Utama, Gubernur Bank Indo
nesia Agus Martowardojo, 
Menteri BUMN Rini Soemarno 

tigasi kewajiban valuta asing 
terhadap risiko depresiasi mata 
uang Rupiah terhadap US$.

“Kesepakatan l indung 
ni lai  dengan ketiga bank 
BUMN ini merupakan salah 
satu milestone pelaksanaan 
transaksi lindung nilai peru
sahaan. Langkah ini sejalan 
dengan salah satu pilar dari lima 
prioritas strategis Pertamina, 
yaitu perbaikan struktur ke
uangan perusahaan. Hal ini 
juga menunjukkan kepatuhan 
Pertamina kepada regulasi 
pemerintah yang mewajibkan 
BUMN memitigasi risiko terkait 
risiko pasar,” kata Dwi.

Sebagaimana diketahui, 
pemerintah telah menetapkan 
Permen BUMN No. 09/2013  
tentang Transaksi Lindung 
Nilai dalam Pembelian Mata 
Uang Asing oleh BUMN se
bagai payung hukum bagi 
im plementasi lindung nilai. 
Selain itu, Bank Indonesia juga 
menerbitkan PBI no 16/21 

tahun 2014 perihal Penerapan 
Prinsip Kehatihatian Dalam 
Pengelolaan Utang Luar Ne
geri Korporasi Nonbank dan 
Pelaporannya.

Penegasan dari lembaga
lembaga hukum yang ber
wenang  bahwa apab i l a 
terjadi selisih kurang dalam 
pelaksanaan lindung nilai ada
lah bukan kerugian ne gara 
sepanjang dilakukan secara 
konsisten, konsekuen dan 
akuntabel, juga telah me
nambah kepercayaan diri dari 
para pelaksana lin dung nilai 
dalam rangka im plementasi 
lindung nilai sebagai salah satu 
instrumen untuk memitigasi 
risiko nilai tukar. 

Dwi berharap pe lak sa
naan transaksi lin dung nilai 
Pertamina dapat berjalan 
dengan baik dan memberikan 
kontribusi positif bagi pere
konomian Indonesia pada 
umum nya dan kemajuan 
BUMN pada khususnya.•riLi

pt pertamina (persero) 
telah melakukan 
kesepakatan lindung 
nilai tukar us$ dengan 
3 bank bumn untuk 
menghindari risiko selisih 
nilai tukar us$ sekaligus 
merupakan bagian dari 
upaya perbaikan struktur 
keuangan yang menjadi 
salah satu pilar prioritas 
strategis perusahaan.

dan Menteri Keuangan Bam
bang Brodjonegoro.

Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto mengatakan 
tingginya aktivitas impor Per
tamina atas minyak mentah 
atau produk kilang mem
butuhkan ketersediaan  va
luta asing terutama US$. 
Disamping untuk kegiatan 
im por tersebut, US$ juga dibu
tuhkan untuk pembiayaan 
se bagian biaya operasional  
maupun pendanaan investasi  
atau capital expenditure  ka
rena sebagian besar suku 
cadang dan peralatan masih 
harus dibeli dari perusahaan 
manufaktur di luar negeri. 

Exposure terhadap fluk
tuasi nilai tukar rupiah terhadap 
US$ sangat besar dan sangat 
cepat, sebagai dampak pe
ngaruh perekonomian glo bal, 
geopolitik maupun perkem
bangan ekonomi di dalam 
negeri. Oleh karena itu, ung
kapnya, perlu dilakukan mi

marketUpdate

Double Impact
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Suku bunga Bank Sentral AS (The Federal Reserves) di
tengarai akan naik pada kuartal 32015. Kenaikan ini adalah 
yang pertama dilakukan sejak tahun 2006. Bertahuntahun, 
suku bunga The Fed berkisar 00.25%, untuk mendorong 
investasi dan pertumbuhan ekonomi di dalam negerinya. 
Disinyalir perubahan suku bunga dilakukan bilamana 
Pemerintah AS melihat perbaikan ekonomi, seperti data 
tenaga kerja, daya beli, serta tingkat inflasi mencapai 2%. 
Pendeknya, kenaikan suku bunga menjadi pesan bahwa 
Pemerintah tak lagi ‘menopang’ dunia usaha. 

Pelaku ekonomi global menilai, keputusan The Fed 
dapat mengubah arah ekonomi dunia dan berpotensi besar 
berimplikasi negatif bagi negara ekonomi berkembang 
(emerging market). Pasalnya, kenaikan suku bunga AS 
menciptakan imbal hasil investasi yang lebih baik dan 
tingkat resiko yang relatif rendah bagi instrumen investasi 
negeri Paman Sam itu. Likuiditas pasar uang AS pun akan 
berkembang dan meningkatkan kebutuhan akan mata uang 
AS Dolar. Otomatis, nilai tukar US Dolar makin menguat. 

 

Indonesia yang merupakan bagian dari EM, dapat saja 
terkena double impact. Dana investasi asing yang selama 
ini ditempatkan pada berbagai investasi di Tanah Air seperti 
saham, mata uang, komoditas, dan obligasi, sangat mungkin 
mengalami penarikan besarbesaran, untuk kembali ke 
AS. Diistilahkan sebagai capital outflow, hal tersebut dapat 
mempersulit negara atau perusahaan yang membutuhkan 
suntikan investasi US Dolar. Karena kalaupun ada, bunga 
pinjaman asing menjadi relatif lebih mahal ketimbang 
biasanya. Selain perubahan arus investasi global, Indonesia 
menghadapi tantangan stabilitas ekonomi, politik, serta 
harga migas.   

Meski masih belum dipastikan akan terjadi, penting bagi 
Pertamina untuk memitigasi segala kemungkinan. Kuncinya, 
membuat Pertamina tetap atraktif sehingga bisa memperoleh 
dana dengan biaya kompetitif, di tengah capital outlfow. 

Menjadikan Pertamina sebagai investment destination 
of choice di kawasan Asia Tenggara.•



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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pengantar redaksi :
Masalah kemandirian energi terus menjadi topik hangat 
yang selalu disorot publik. Hal ini berkaitan dengan  
terus meningkatnya  konsumsi energi Indonesia, yang 
berbanding terbalik dengan pembangunan kilang di dalam 
negeri yang tidak dilakukan dalam kurun waktu 20 tahun 
terakhir.  Energia Weekly  menghadiri  pertemuan Direktur 
pengolahan pertamina rachmad hardadi dengan 
para editor media di awal bulan Mei 2015. Hardadi 
mempresentasikan Refining Capacity Roadmap untuk 
9 – 10 tahun ke depan guna mewujudkan kemandirian 
energi. Berikut intisarinya. 

• Kondisi Umum Kilang Pertamina 
Saat ini seluruh kilang Pertamina yang terdiri dari 6 

kilang, kapasitas terpasangnya adalah 1 juta barel, dengan 
Nelson Complexity Index-nya rendah ratarata 45. Sebuah 

index yang menjelaskan proses  kilang complicated atau tidak, dimana 
semakin tinggi indexnya, maka prosesnya semakin complicated, 
yang artinya seluruh produk yang dihasilkan adalah valuable product. 
Tidak ada produkproduk yang sifatnya low valuable. Dengan kapasitas 
terpasang  sekitar 1 juta barel per hari, kilang Pertamina setiap hari hanya 
dioperasikan sekitar 820 ribu  sampai 850 ribu barel crude oil per hari. 

• Upaya untuk meningkatkan produksi kilang 
Kami memiliki proyek Residual Fluid Catalytic Cracker (RFCC) di 

Cilacap yang akan mulai beroperasi pada Juni 2015 dan akan beroperasi 
penuh pada Agustus. Proyek RFCC ini untuk meningkatkan kapasitas 
produksi gasoline kilang, mengurangi impor HOMC, meningkatkan produksi 
LPG dan adanya tambahan produk baru Propylene, memberikan tambahan 
produk BBM sekitar 2 juta KL per tahun, serta meningkatkan margin kilang. 

RFCC tersebut memiliki kapasitas 62.000 BPSD (Barrel Per Stream Day), 
dengan volume produksi Propylene: 5.177 BPSD, LPG (C3+C4): 11.625 

BPSD, C5 + Gasoline: 37.586 BPSD,  dan LCO+DCO: 12.851 BPSD.
Masih di  tahun 2015 , kirakira bulan Oktober nanti, kami akan melakukan 

groundbreaking untuk start pembangunan kilang Proyek Langit Biru Cilacap 
(PLBC) yang merupakan rangkaian kelanjutan dari kilang RFCC.  Kami targetkan 

akan bisa dioperasikan bulan Oktober atau November tahun 2018. Nantinya 
saat PLBC ini selesai dan dioperasikan tahun 2018, seluruh produk gasoline dari 

Cilacap  jumlahnya sekitar  91.000 barel per hari, seluruhnya sudah setara 
dengan Pertamax RON 92. 

Tahun 2020  akan beroperasi New Grass Root Refinery (NGRR). 
Yakni kilang baru, kerja sama Pemerintah dengan swasta, namun yang bertanggung jawab 



era Baru  
Pengadaan Minyak
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membangun kilang dan mengoperasikannya adalah Pertamina. Rencananya  akan ada 
tiga NGRR, satu di Indonesia Timur (East) dan dua di Indonesia barat (West). Tempatnya 
dimana, ini masih dalam kajian kami. Pada saat kilang RFCC dan PLBC selesai, masih belum 
menaikkan kapasitas, hanya menaikkan kualitas saja. Namun  begitu ada satu kilang baru 
yang selesai kapasitasnya sekitar 300.000 barel. Estimasi kami, pada tahun 2020 kapasitas 
terpasang kilang adalah 1,3 juta barel.  

Tahun 2021 revamping atau renovasi dari Kilang RU V Balikpapan dengan memakai skema  
program RDMP (Refining Development Masterplan Program) akan selesai. Kesepakatan 
untuk hal tersebut telah dilakukan pada 10 Desember 2014 lalu  dimana Pertamina telah 
menggandeng partner strategis yang terdiri dari Saudi Aramco, JX Nippon Oil & Energy dan 
Sinopec. Pada tahun 2021, setelah RDMP di Balikpapan dan Cilacap selesai, kapasitasnya 
kilang akan meningkat lagi menjadi 1,42 juta barel.  Tambah lagi satu NGRR  yang di West,  
menjadi 1,72 juta barel per hari.   

Tahun 2024, RDMP tahapan kedua mencakup Kilang  RU II Dumai dan RU VI Balongan 
ditargetkan selesai. Sehingga kapasitas kilang akan meningkat lagi menjadi sekitar 2,02 juta 
barel per hari. Dan nanti pada saat  NGRR  yang nomor 2 di West, atau terakhir,  selesai 
tahun 2024, maka kapasitasnya akan menjadi 2,32 juta barel. 

Jadi  tahun 2024 yang akan datang  pada saat kapasitas pengolahan (Feed Crude Oil) 2,3 
juta barel tercapai,  kita akan lihat kembali bagaimana antara kemampuan produksi dengan 
konsumsi masyarakat  pada waktu itu. Menurut estimasi kami pada saat itu sudah terjadi 
balance antara produksi vs konsumsi.

• Mengatasi gap antara produksi dan permintaan
Gambaran pada 9 atau 10 tahun ke depan apabila kilang yang ada saat ini tidak direnovasi, 

atau tidak ada tambahan kilang baru, maka produksi gasoline (bensin) dari kilang yang ada 
hanya sekitar 191 ribu barel per hari.

Sementara pertumbuhan konsumsi masyarakat terhadap BBM dengan memakai referensi 
atraktif atau high case demand, apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas kilang 
maka pada 2025, mau tidak mau akan terjadi defisit permintaan gasoline sekitar 160 ribu 
barel per hari. 

Artinya dengan rencana kami untuk meningkatkan kapasitas kilang salah satunya melalui 
pembangunan 3 kilang baru itu adalah yang paling minimal. Dalam rapat koordinasi dengan 
Kementerian ESDM di Bali beberapa waktu lalu bahwa pembangunan 4 kilang baru sangat 
diperlukan untuk menutupi gap yang akan terjadi pada 9 atau 10 tahun ke depan. 

• timeline pembangunan kilang baru
Apabila kilang baru dibangun dengan tahapantahapan atau step  yang normal, 

common practice-nya itu mulai dari tahapan perencanaan, engineering, pelelangan EPC 
dan pelaksanaan EPC, jadi sifatnya  seolaholah adalah sekuensial dan overlapnya sedikit 
maka kilangkilang tersebut baru akan siap dioperasikan pada tahun 2022.

Tetapi apabila diterapkan timeline yang extra ordinary, maka program ini bisa dikebut, 
sehingga di akhir tahun 2019 bisa diselesaikan 1 kilang baru. Untuk mekanisme extra 
ordinary ini, ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu semacam penerbitan Peraturan 
Presiden (Perpres), atau Instruksi Presiden (Inpres) untuk penugasan kepada Pertamina 
dan percepatan implementasi, namun aspek GCG dan percepatannya bisa benarbenar 
dipastikan dengan baik.

Jadi jika pilihannya extra ordinary, maka  untuk pengadaan barang dan jasa, mungkin 
tendernya tidak bisa tender secara terbuka, tetapi tender untuk providerprovider yang utama 
saja. Sehingga prosesnya bisa dipercepat. Hanya dalam proses ini tidak bisa Pertamina 
melakukannya kalau tidak ada semacam payung Perpres/Inpresnya. 

Kedua, adalah penunjukan langsung untuk pelaksanaan land improvement. Seperti 
diketahui, untuk penyiapan area, itu juga perlu ditunjuk pelaksana yang betulbetul proven 
supaya proyek ini bisa cepat. 

Yang ketiga adalah tim task force yang ditugaskan membangun kilang baru, mendapat 
dukungan dan proteksi dari Pemerintah. Jadi nanti ada proses pelelangan dan sebagainya 
dilakukan secara khusus agar seluruh tahapan dapat dilaksanakan dengan cepat, clear dan 
clean serta GCG yang bagus.

Jadi tim ini memang harus dikawal. Kalau perlu di dalam tim itu ada supervisi dari KPK 
dan  kejaksaan. Intinya adalah bahwa program ini hanya bisa dikerjakan kalau ada dukungan 
dari pemerintah dengan suatu perlakuan khusus. 

Nah, sebagai pembanding saja, apabila menerapkan common practice itu bisa sampai 
Desember 2022, maka kalau dengan mekanisme extra ordinary bisa diselesaikan pada  akhir 
2019. Artinya dengan proses percepatan, bisa kita percepat 3 tahun lebih awal , dibandingkan 
jalur yang normal sehingga kebutuhan untuk konsumsi bbm dalam negeri gapnya bisa 
diminimalisir lebih cepat.•urip

Upaya perusahaan melakukan efisiensi di semua lini, sebagai 
bagian dari salah satu dari lima prioritas strategis perusahaan, 
perlahan tapi pasti terus diimplementasikan. Paling tidak upaya
upaya tersebut, mulai dirasakan dari hasil laporan kinerja pada 
triwulan pertama 2015, yang disampaikan pada saat Townhall 
meeting pekan lalu. Kinerja keuangan mulai membaik, dimana 
salah satu penyokongnya adalah efisiensi di semua lini yang 
memberikan kontribusi penghematan hingga 49 juta dolar 
Amerika.

Kembali kami bedah, apa saja strategi dari efisiensi di semua lini 
tersebut. Yakni reformasi pengadaan minyak mentah dan produk 
minyak, penekanan losses di semua lini operasi, streamlining 
fungsifungsi korporasi, sentralisasi pengadaan dan sentralisasi 
marketing. Reformasi pengadaan minyak mentah dan produk 
minyak, menjadi highlight yang disampaikan Direksi bahwa upaya 
tersebut telah memberikan dampak signifikan. Dimana sejak 
pengadaan dilakukan secara langsung melalui Integrated Supply 
Chain (ISC) dalam paparan Direksi, telah terjadi penghematan 
pengadaan minyak mentah dan produk minyak.

Karena dirasakan dampaknya, maka sehari setelah townhall 
meeting perusahaan mengambil langkah memulai proses peng
hentian/ pengambilalihan kegiatan Petral Group dan melikuidasi 
perusahaanperusahaan yang ada dalamnya. Pertanyaannya, 
apakah Pertamina sudah siap dengan hal tersebut? Yaitu, 
penga daan akan disangga sendiri. Tentunya manajemen sudah 
memperhitungkan hal tersebut. Apalagi saat ini perusahaan se
gera merampungkan perbaikan tata kelola dan proses bisnis 
yang dijalankan ISC.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said 
mendukung langkah yang diambil manajemen, sebagai ben
tuk transparansi pengadaan minyak yang sejalan dengan re
komendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Demikian pula 
dengan Menteri BUMN Rini Soemarno yang juga mendukung 
langkah positif tersebut.

Belum lagi, manajemen juga telah melakukan kesepakatan 
lindung nilai tukar mata uang dolar dengan 3 bank BUMN. 
Langkah tersebut sebagai upaya untuk menghindari risiko 
selisih nilai tukar mata uang dolar yang sampai saat ini masih 
menjadi patokan sebagian besar transaksi di bisnis migas. Salah 
satunya aktivitas impor minyak dan produk kilang. Kesepakatan 
lindung nilai dengan ketiga bank BUMN ini merupakan salah satu 
milestone perusahaan dalam memitigasi risiko pasar. 

Dengan adanya kesepakatan tersebut, harapannya langkah 
ISC dalam pengadaan minyak dan produk minyak semakin 
mak simal, baik dalam upaya meningkatkan efisiensi  serta me
wujudkan transparansi pengadaan minyak.•
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RESUME
peKan ini
WeWeNaNg keN agar 
DIPerLUaS
jaKarta (Bisnis indonesia) - Komite Eksplorasi 
Nasional (KEN) menginginkan kewenangan yang 
lebih bertaji yag menjangkau lintas kementerian 
dan lembaga, tidak sekedar memberikan 
rekomendasi kepada Kementerian ESDM. Ketua 
KEN Andang Bachtiar mengatakan beberapa 
pihak mempertanyakan fungsi KEN. Utamanya, 
kewenangan apa saja yang dimiliki komite karena 
dibentuk oleh Menteri ESDM Sudirman Said. 
Jika dibentuk oleh Menteri ESDM, hanya akan 
berkoordinasi dengan internal kementerian. 
Persoalan eksplorasi migas membutuhkan 
koordinasi lintas kementerian dan lembaga. 
Misalnya, masalah tumpang tindih lahan di 
Kementerian Kehutanan yang kerap menjadi 
pengganjal kegiatan eksplorasi. “Meski hanya 
dibentuk Kementrian  ESDM, kalau bisa keluar 
semi independen, kami punya tangan lain yang 
bisa menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau 
Menteri,” katanya.

ParTICIPaTINg INTereST MIgaS 
DaeraH WajIB DIBerIkaN
jaKarta (media indonesia) - Kementarian 
ESDM akan memberlakukan pemberian 
participating interest (PI) kepada daerah maksimal 
10 persen untuk wilayah kerja (WK) yang 
diperpanjang masa kontraknya. Kewajiban itu 
akan dituangkan dalam peraturan menteri yang 
saat ini masih disusun. Hal tersebut disampaikan 
Kepala Bagian Biro Hukum Kementerian ESDM 
Susyanto. Ia mengatakan, saat ini pemberian 
PI 10 persen kepada daerah untuk WK yang 
diperpanjang kontraknya belum merupakan 
kewajiban. Kewajiban baru meliputi pemberian 
PI 10 persen kepada daerah untuk WK baru 
atau dalam rencanan pengembangan (POD). 
Itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha 
Hulu Migas. “Sekarang wajib memberikan 
10 persen maksimum. Setelah perpanjangan 
juga,” ujar Susyanto. Sebelum aturan tersebut 
ditandatangani Menteri ESDM, pemerintah 
berencana berdiskusi dengan Asosiasi Daerah 
Penghasil Minyak dan Gas Bumi (ADPM). DI 
samping itu, pemerintah menginginkan BUMD 
yang nantinya akan memperoleh  PI merupakan 
BUMD 100 persen milik daerah.

PrODUkSI BLOk SIak CaPaI 108 
PerSeN
jaKarta (Bisnis indonesia) - Anak usaha 
Pertamina, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 
Siak mencatatkan produksi minyak blok Siak 
di Riau pada kuartal pertama 2015 melebihi 
target hingga 108 persen. Produksi ini setara 
1.753 bopd dibandingkan dengan target 1.621 
bopd. Field Manager PHE Siak Nusdi Septika 
Putra menjelaskan, produksi tersebut dihasilkan 
dari tiga lapangan, yakni Lindai dengan total 
produksi 607 bopd, Manggala South sebesar 
136 bopd serta Batang yang mencapai 1010 
bopd. “Pencapaian tersebut tidak lepas dari 
keberhasilan implementasi program steam huff 
and puff di sumursumur lapangan Batang,” ujar 
Nusdi.•

go Live New e-Daily Tanker Position
jaKarta – Fungsi Shipping Operation Direktorat Pe
masaran bersama fungsi Corporate Shared Service (CSS) 
melaksanakan Go Live aplikasi New e-DTP, pada (4/5). 
Aplikasi New e-DTP (e-Daily Tanker Position) merupakan 
sistem/aplikasi yang digunakan untuk memberikan informasi 
terkini terkait data kegiatan kapal (status operasional kapal, 
cargo, tanggal tiba, tanggal berangkat dari dan ke terminal/
pelabuhan/STS) yang dioperasikan oleh Fungsi Shipping 
Operation.

Dicreate pada tahun 2010 oleh fungsi Shipping 
Operation, pada awalnya eDTP adalah sistem/aplikasi 
yang menggunakan domain pertaminashipping.com. 
Tetapi, sejalan dengan Surat Keputusan No.Kpts. 36/
C00000/2010SO tentang Standarisasi Penamaan Alamat 
Email dan Website di Pertamina dan Anak Perusahaan 
oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero), maka Fungsi 
Shipping Operation bekerja sama dengan fungsi CSS, 
melakukan migrasi website e-DTP ke domain pertamina.
com dan dikelola secara ter pusat oleh fungsi CSS. 

Aplikasi eDTP awalnya  belum memenuhi standart 
platform dan standart application architecture yang 
diterapkan fungsi CSS, sehingga dalam aplikasi New 
e-DTP perlu dilakukan recoding pada program language 
dan database language. Proses standarisasi dan inisiatif 
pengembang lainnya berlangsung sejak akhir tahun 2013 
hingga terlaksana Go Live New e-DTP ini.

Fungsi utama aplikasi  New e-DTP salah satunya 
adalah digunakan untuk me lihat pergerakan kapal dan 
mempercepat respon Fungsi Shipping Operation untuk 

menentukan posisi kapal terkait deviasi atau perubahan 
tujuan kapal pada saat terjadi Depot Kritis atau permasalahan 
distribusi lainnya. Dengan demikian akan mempermudah 
ke giatan operasional fungsi Shipping Operation dalam 
mendistribusikan kargo Pertamina dan mendukung 
meningkatnya customer sa tisfaction terhadap pelayanan 
kepada fungsi Cargo Owner terkait.

Aplikasi eDTP secara tidak langsung juga dapat 
dipergunakan oleh Cargo Owner, Kilang, Depot, ataupun 
Pelabuhan/Marine untuk memonitor distribusi cargo yang 
diangkut oleh Kapal yang dikelola oleh Fungsi Shipping 
Operation. 

Namun demikian, ber dasarkan arsitektur awal 
pengembangan New e-DTP, aplikasi ini  secara teknis di
kembangkan untuk kegiatan dan kepentingan operasional 
internal Shipping Operation, sehingga penggunaan ap
likasi ini oleh fungsi lain di luar Shipping Operation di batasi 
aksesnya. Alasan lainnya, terkait pembatasan hak akses 
aplikasi tersebut dikarenakan saat ini akses New eDTP 
dapat dilakukan diluar jaringan intra Pertamina, sehingga 
factor security menjadi concern utama. 

Melihat animo yang sangat tinggi dari pekerja Pertamina 
semenjak pengumuman Go Live New e-DTP, untuk ikut 
memantau proses pendistribusian kargo via angkutan 
laut, tidak menutup kemungkinan ke depannya dilakukan 
improvement terhadap ap likasi New e-DTP. Sehingga dapat  
dikembangkan untuk menampilkan dashboard yang dapat 
digunakan untuk kepentingan lebih luas, baik bagi internal 
Pertamina atau pun untuk eksternal Per tamina.•shippinG

jaKarta – Pertamina memutuskan terhitung mulai Rabu 
(13/5) untuk memulai proses penghentian/pengambil
alihan kegiatan Petral Group dan selanjutnya melikuidasi 
perusahaanperusahaan yang ada dalam Petral Group 
tersebut. Langkahlangkah tersebut akan didahului 
pengambilalihan terutama yang menyangkut ekspor 
dan impor minyak mentah dan produk kilang  yang akan 
sepenuhnya mulai dijalankan oleh Fungsi Supply Chain 
(ISC) Pertamina. Pada saat yang sama, Pertamina juga 
akan merampungkan perbaikan tata kelola dan proses 
bisnis yang dijalankan oleh ISC.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, 
keputusan tersebut diambil sesuai dengan lima langkah 
strategis prioritas Pertamina yang salah satu bagiannya 
adalah memperkuat fungsi ISC yang ada di Jakarta. Sejak 
Januari 2015, Pertamina telah memusatkan proses bisnis 
pengadaan minyak dan produk minyak di fungsi ISC. 
Berdasarkan hasil evaluasi manajemen selama kuartal I 
2015, dapat disimpulkan ISC cukup berhasil dalam men
jalankan fungsinya dan terbukti menghasilkan efisiensi 
yang signifikan bagi Pertamina.

“Sejalan dengan itu, manajemen Pertamina ber
pandangan bahwa peran Petral Group tidak lagi signifikan 
dan material bagi Pertamina. Oleh karena itu, Pertamina 
memutuskan untuk memulai proses likuidasi Petral Group 
melalui tahapan hukum yang diperlukan dan melanjutkan 
upaya perkuatan ISC sebagai pusat ekspor impor minyak 
mentah dan produk kilang di Pertamina,” tegas Dwi.

Pertamina Putuskan Mulainya Proses 
Likuidasi Petral group

Dengan keputusan ini, lanjut Dwi, segala hak dan 
kewajiban Petral Group yang masih ada akan dibereskan 
dan/atau diambil alih. Asetasel Petral Group nantinya 
juga akan dimasukkan sebagai bagian dari aset BUMN 
terbesar di Indonesia ini. 

Menteri ESDM Sudirman Said mendukung keputusan 
Pertamina memulai proses likuidasi Petral Group yang 
mengedepankan efisiensi dan transparansi supply chain 
di Pertamina juga sejalan dengan rekomendasi Tim 
Reformasi Tata Kelola Migas.

Hal yang sama juga disampaikan Menteri BUMN 
Rini Soemarno. “Arahan Presiden Jokowi sangat jelas 
bahwa kita harus memutus praktik buruk di masa lalu, 
dan pembubaran Petral merupakan langkah yang harus 
diambil,” tegasnya•riLis
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto memberikan penjelasan mengenai 
pembubaran Petral di Kementerian BUMN.



jaKarta – Untuk mening katkan penge
tahuan para pekerja ter hadap manajemen 
risiko per u sahaan, Direktorat Ener gi Baru 
Terbarukan melangsungkan Forum En terprise 
Risk Management (ERM) ke II/2015, di Kan  tor 
Pusat Pertamina,  (7/5).

Forum ini dihadiri oleh pekerja dari fungsi 
ke uangan hingga fungsi ope rasi di Pertamina 
dan Anak Perusahaan. Bertindak se bagai 
keynote speaker Head of Oil Origination Eni 
Trading and Shipping, Nigel Hill dan host 
speaker VP Strategic Planning & Business 
Development Pertamina Thomas Suhartanto 
dengan dimoderatori oleh SVP Cor porate 
Strategic Growth, Gigih Prakoso.

Forum tersebut mem bahas praktik lin dung 
nilai (Hedging) untuk menghindari risiko kerugian 
akibat fluktuasi valuta asing. Pembahasan 
tentang definisi, konsep dan teori hedging 
sampai dengan penerapannya di berbagai 
ne gara di dunia. Termasuk prospek apabila 
diterapkan di Pertamina.

 Nigel Hill memberikan gambaran bagaimana 
me nyikapi kondisi harga minyak dunia yang naik 
saat membeli dan mengalami penurunan harga 
saat menjual kembali ke pasaran. Karena itu, 
ia memberikan solusi bahwa  stra tegi hedging 
untuk meng hindari risiko kerugian.

Sementara, Thomas mengatakan, banyak 
halhal yang tidak terduga seringkali terjadi 
dalam dunia bisnis dan hal tersebut berdampak 
terhadap finansial maupun kinerja operasi. 

“Tantangan terbesar kita adalah bagaimana 
memanage dan mencari solusi untuk mela 
kukan praktik hedging,” ungkap Thomas.

Penerapan hedging untuk meminimalisir 
risiko yang timbul akibat fluktuasi pasar, valuta 
asing, suku bunga, serta variabel ekonomi 
lainnya sebagai dampak dari perdagangan 
bebas inilah yang harus dipahami pekerja 
Pertamina.•irLi

Optimalkan keandalan kilang, rU V gelar Upskilling & Success Story CDU-HVU 
baLiKpapan  - Sebagai 
upaya menjaga keandalan 
kilang dan optimasi operasi 
unit CDU HVU di Refinery 
Unit V (RU V), dibutuhkan 
operator dan engineer yang 
berkapasitas baik. Bertempat 
di Restorasi Banua Patra 
Balikpapan, fungsi Process 
Engineering (PE) bekerja sama 
dengan Human Resources 
(HR)  tahun in i  kemba l i 
menye lenggarakan program 

Upskilling CDU dan HVU bagi 
para operator dan engineer 
RU V. Pembukaan yang 
berlangsung pada 36 Maret 
2015 tersebut  turut dihadiri 
oleh Manager Engineering 
&  Deve lopmen t  RU  V, 
Albin Ginting beserta Lead 
of Process & Engineering, 
Bambang Harimurti.

Materimateri yang dibe
rikan selama empat hari an
tara lain mencakup dasar

dasar distilasi, emergency 
procedure, troubleshooting 
dan untuk memperkaya 
wawasan peserta, diadakan 
pula forum success story CDU
HVU di RU V. “Pelatihan dari 
PE ini sudah diselenggarakan 
di tahuntahun sebelumnya. 
Harapannya tentu untuk 
mencetak tenaga profesional 
y a n g  s e m a k i n  m a h i r, ” 
ungkap Albin Ginting yang 
pada pagi itu memberikan 

kata sambutan bagi para 
peserta yang hadir. Lebih 
lanjut Albin menyampaikan 
manfaat yang dapat diperoleh 
dengan format pelatihan yang 
akan menitikberatkan pada 
kegiatan diskusi. “Seperti 
halnya KOMET, kita dapat 
memanfaatkan upskilling ini 
untuk melakukan sharing 
yang mendalam selama 4 hari 
ke depan,” ujarnya.

“Meng iku t i  keg ia tan 

workshop CDU/HVU sangat 
bermanfaat bagi kami karena 
selain materi teoritis materi 
tentang penga laman rekan 
operasi kilang didapatkan 
disini. Selain itu, instruktur 
yang  penuh  semanga t 
membuat materi workshop 
lebih mudah diserap,” ujar 
Yudhist i ro Doddy, salah 
satu peserta dari fungsi PE 
mengungkapkan kesannya 
se te lah  meng iku t i  ses i 

success story.
Pada kesempatan pagi 

itu, Albin pun mengimbau 
para peserta untuk senantiasa 
meningkatkan kinerja dalam 
me respon  i k l im  b i sn i s 
yang semakin kompetitif. 
D i h a r a p k a n ,  k e g i a t a n 
upskilling CDU+HVU dapat 
mengakomodasi para pekerja 
untuk memperkaya wawasan 
yang dimiliki.•  Keishkara hanandhita 

putri
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Mudahnya Menggunakan e-correspondence!
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Praktik Hedging 
jadi Solusi Hindari 
risiko kerugian

Sejak beberapa tahun kebelakang, di Pertamina mulai 
di  perkenalkan sebuah sistem pengelolaan dokumen kores 
pondensi secara elektronik atau yang lebih dikenal de
ngan e-correspondence. Pada awal diperkenalkannya 
e-correspondence banyak sekali pertanyaan yang muncul 
dari saya maupun rekanrekan kerja lainnya terkait dengan 
penggunaan sistem baru ini. Pertanyaanpertanyaan yang 
sering muncul sangat beragam mulai dari pertanyaan yang 
menunjukan resistensi seperti “Kenapa sih kita harus pakai 
e-correspondence?”, “Apa sih kelebihan e-correspondence?”, 
sampai pertanyaanpertanyaan yang menunjukkan ketertarikan 
seperti “Gimana caranya ya pakai e-correspondence?” “Susah 
gak ya menggunakan e-correspondence?”. Pertanyaan
pertanyaan itu banyak diutarakan oleh rekanrekan pekerja di 
Pertamina, tidak terkecuali saya. Sebagai insan Pertamina yang 
dalam kegiatan sehariharinya banyak melakukan dan membuat 
dokumen korespondensi, saya pribadi sudah merasa nyaman 
dan terbiasa menggunakan sistem pengelolaan dokumen 
secara manual, sehingga saat e-correspondence pertama 
kali diperkenalkan saya kurang antusias karena sejak awal 
sudah muncul opiniopini yang resisten terhadap penggunaan 
e-correspondence, seperti “Ah pakai e-correspondence 
pasti ribet”. Akibatnya, walaupun e-correspondence sudah 
diperkenalkan, saya masih terus melakukan pengelolaan 
dokumen korespondensi mulai dari penciptaan, pengiriman, 
dan penyimpanan secara manual. Perubahaan terjadi saat saya 
“terpaksa” harus menggunakan e-correspondence karena atasan 
saya mewajibkan bahwa seluruh kegiatan korespondensi di fungsi 
saya harus menggunakan e-correspondence. 

Ternyata, mengubah kebiasaan pengelolaan dokumen kores
pondensi secara manual menjadi menggunakan e-correspondence 
tidak sesulit yang saya bayangkan sebelumnya. Justru hanya 
dengan menggunakan e-correspondence sebanyak 23 kali 
saya sudah terbiasa dan bisa merasakan banyaknya manfaat 
menggunakan e-correspondence. Beberapa manfaat yang bisa 
saya rasakan dari penggunaan e-correspondence di antaranya 
adalah :

1. mudah & Cepat
Mudah? Ya, mudah! Pengelolaan korespondensi dengan 

sistem e-correspondence memudahkan saya dalam hal pem
buatan, pengiriman, dan  penyimpanan dokumen korespondensi. 
Dengan standar format yang telah disediakan, pembuatan 
dokumen korespondensi seperti memorandum dan fax menjadi 
jauh lebih mudah karena saya tidak perlu membuat format 
dokumen secara manual. Cukup dengan mengisi informasi
informasi yang dibutuhkan seperti pengirim, tujuan, perihal 
dokumen, serta isi dan lampiran dokumen, saya sudah dapat 
membuat sebuah dokumen korespondensi yang lengkap dan 
sesuai dengan standar perusahaan tanpa perlu khawatir ada 

kesalahan pada penulisan nama pejabat yang mengirim, jabatan 
pejabat yang dituju, maupun tanggal pengiriman surat. Selain 
itu, saya juga bisa dengan mudah menambahkan reviewer jika 
dokumen korespondensi yang saya buat perlu diperiksa oleh 
atasan saya sebelum dikirim oleh pejabat pengirim. Jika ada 
kesalahan atau kekurangan informasi, reviewer bisa langsung 
memperbaiki atau menambahkan informasi pada draft yang 
telah saya buat. Jika draft dokumen telah sesuai, maka pejabat 
yang bersangkutan bisa langsung menyetujui (approve) dan 
secara otomatis dokumen korespondensi tersebut akan terkirim 
kepada pejabat yang dituju tanpa perlu saya pindai dan kirimkan 
secara manual melalui email. Pencarian dokumen pun menjadi 
lebih mudah karena bisa dicari hanya dengan menggunakan 
kata kunci.  Dengan demikian, seluruh proses penciptaan, 
pengiriman, dan penyimpanan dokumen korespondensi yang 
saya lakukan menjadi lebih cepat jika dibandingkan dilakukan 
secara manual.    

2. hemat ruang dan kertas
Sebelum adanya e-correspondence saya sering kali 

bermasalah dengan penyimpanan dokumen korespondensi. 
Dokumendokumen yang sebelumnya secara manual saya 
simpan di meja atau laci saya, seringkali hilang, tercecer atau 
sulit ditemukan. Dengan adanya sistem e-correspondence, 
seluruh dokumen korespondensi yang saya buat atau 
didisposisikan untuk saya, bisa langsung tersimpan secara 
otomatis dalam sistem e-correspondence. Dengan demikian 
saya tidak perlu lagi khawatir akan kehilangan dokumen.
Selain itu, saya juga tidak perlu menyediakan banyak ruang 
di meja atau laci saya untuk menyimpan dokumen. Dengan 
pembuatan dan penyimpanan secara elektronik, saya juga 
dapat meminimalisasi penggunaan kertas yang tentunya 
bermanfaat untuk mengurangi biaya operasional perusahaan 
serta ikut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. 

3. bisa diakses dimana saja
Manfaat lain yang saya rasakan dari penggunaaan 

e-correspondence adalah kemudahan akses dokumen 
yang bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja selama 
saya terkoneksi dengan jaringan internet. Sehingga jika saat 
melakukan perjalanan dinas atau meninggalkan lokasi kerja, 
saya bisa dengan mudah mengakses dokumen yang saya 
perlukan, serta mengunduh ataupun mengirimkannya sesuai 
dengan kebutuhan.

Dengan manfaatmanfaat tersebut di atas, saya yakin 
seluruh insan Pertamina yang belum terbiasa menggunakan 
e-correspondence tidak perlu ragu lagi untuk mengubah 
ke biasaan pengelolaan dokumen korespondensi yang se
belumnya secara manual menjadi menggunakan sistem 
e-correspondence. Selamat mencoba!•     
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Pertamina kembali raih IMaC 2015

Sosialisasi Pengobatan 
rasional di MOr VIII
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revitalisasi ISC untuk Mendukung Lima Prioritas 
Strategis Perusahaan

Fadel Muhammad (CEO Wisdom, pendiri  Warta Ekonomi) menyerahkan penghargaan untuk Pertamina sebagai salah satu 
Indonesia Most Admired Companies (IMAC) 2015 yang diterima oleh Vice President Corporate Communication Pertamina 
Wianda Pusponegoro.

jaKarta - Di tengah situasi 
harga minyak dunia yang 
tidak menentu, Pertamina  
masih merupakan  salah 
satu perusahaan yang  pa
ling dikagumi dan  menjadi 
tempat bekerja  yang pa
ling diidamkan oleh  para 
karyawan Indonesia tahun 
2015.  Hal tersebut terbukti 
dari penghargaan yang dite
r ima Pertamina sebagai  
Indonesia Most Admired 
Companies (IMAC) 2015.

Demikian hasil  survey 
yang dilakukan majalah Warta 
Ekonomi pada   2 – 25 Februari  
terhadap  1.350 responden 
yang tersebar se cara acak di 
Jakarta, Bogor, Tangerang, 
D e p o k  d a n  B e k a s i . 
Penghargaan diberikan oleh 
Fadel Mu hammad (CEO 
Wisdom, pendir i   Warta 
Ekonomi) dan Pemimpin 
Redaksi Warta Ekonomi 
diterima oleh VP Corporate 
Communication Pertamina 
Wianda Pusponegoro. Malam 
penghargaan IMAC 2015 
berlangsung di Hotel Le 

jaKarta -  Per tamina 
semakin fokus melakukan 
peru bahan dengan meng
gu l i r kan  l ima  p r i o r i t as 
strategis perusahaan. Untuk 
mendukung keberhasilan 
imp l emen tas i  p rog ram 
tersebut, fungsi Integrated 
Supply Chain (ISC) direvi
talisasi. Hal ini sejalan dengan 
salah satu prioritas, yaitu 
efisiensi di semua lini. 

“Kami  fokus pada refor
masi pengadaan minyak 
men tah (MM) dan produk  

jayapura -  Di Indonesia masih banyak 
ditemukan kasus pengobatan yang tidak rasional 
seperti peresepan obat tanpa indikasi yang jelas, 
peresepan obat dengan jumlah yang sangat banyak 
atau sebaliknya. Pengobatan yang tidak rasional 
sangat merugikan terutama bagi pasien. Akibat 
dari pengobatan yang tidak rasional, antara lain 
timbulnya efek samping, terapi yang tidak efektif, 
resistensi kuman, biaya kesehatan menjadi mahal 
dan degradasi moral insan kesehatan. Untuk 
membuka wawasan, meningkatkan pengetahuan 
dan penyegar ingatan terkait pengobatan ra sional, 
Marketing Operation Region  (MOR) VIII menggelar 
Sosialisasi Pengobatan Rasional dengan tema 
“Pentingnya Sinergi DokterPasien dalam Me
ningkatkan Rasionalitas Pengobatan”, pada (19/3). 

Kegiatan yang diadakan di ruang Bumi 
Cenderawasih Lt. 4 Kantor MOR VIII itu dibuka 
oleh GM MOR VIII Mohammad Irfan dan dihadiri oleh 
pekerja Pertamina, perwakilan pemerintah daerah, 
perwakilan BUMN dan tenaga medis di Jayapura, 
terutama yang bertugas di Rumah Sakit, Apotek 
dan Klinik yang bekerja sama dengan Pertamina. 
Sebagai pembicara adalah Prof. Iwan Dwi Prahasto 
dari Fakultas Kedokteran UGM,  seorang tokoh yang 
berada di lini depan dalam mendorong pengobatan 
rasional di Indonesia. 

GM MOR VIII Mohammad Irfan mengatakan, 
Pertamina memberikan Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan bagi pekerja dan pensiunan dengan tujuan 
meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan 
produktivitas kerja dan memberikan rasa aman. 
Dengan kegiatan ini Per tamina bermaksud untuk 
mengoptimalkan layanan kesehatan internal dan 
mendorong terwujudnya pengobatan rasional 
di seluruh wilayah kerja Pertamina, termasuk di 
dalamnya Papua dan Maluku. Perwakilan BUMN, 
pemerintah daerah dan dokterdokter Jayapura 
menyampaikan terima kasih karena kegiatan 
seperti ini relatif jarang bisa dilakukan di Papua. 
Mereka berharap di masa depan Pertamina dapat 
menyelenggarakan kegiatan bermanfaat ini dengan 
lebih sering. • e.relation mOr Viii  

semaranG –  Pasca disahkannya perjanjian kerja bersama 
(PKB) V antara perusahaan dengan pekerja yang diwakili oleh 
Federasi Serikat Pekerja Pertamina bersatu (FSPPB), dilakukan 
Sosialisasi PKB V 2015 – 2017 di wilayah Marketing Operation 
Reg (MOR) IV pada 19 April 2015. Sosialisasi menghadirkan 
narasumber Employee & Outsourcing Management Manager 
Nuniel Triasbudi dan Manager HR Area Jawa Bagian Tengah Tri 
Waluyo. Sebagai counterpart dari pihak FSPPB dijelaskan oleh 
Mugiyanto dan Ketua SP Persada IV Peri Ananda.

Selain di kantor unit MOR IV Semarang, Sosialisasi juga 
dilakukan di unitunit operasi Pertamina di MOR IV seperti di 
kantor cabang Yogyakarta (6/4), TBBM Boyolali (7/4), TBBM 
Maos dan Lomanis (8/4), serta di TBBM Tegal (9/4).•mOr iV

Meridien, Jakarta, pada Rabu 
(15/4).  

Wianda Pusponegoro 
menyatakan penghargaan 
ini merupakan suatu ke
banggaan terhadap Perta
mina yang se kaligus juga  
menjadi pemicu semangat 
untuk selalu memberikan yang 

terbaik untuk perusahaan 
dan bangsa. “Kita harapkan 
apresiasi yang diberikan 
oleh stakeholder sepert i  
ini membuat kita semakin 
sadar bahwa kita harus terus 
meningkatkan kinerja,” kata 
Wianda. 

Lebih lanjut ia melihat  

penghargaan in i  adalah 
pengakuan dari kalangan 
industri yang akan melecut 
motivasi para pekerja, bahwa 
apapun yang dikerjakan de
ngan sebaik mungkin akan 
memberikan hasil yang po
sitif.•urip

ki lang (PK). Hal tersebut 
dilakukan untuk lebih bisa 
mendukung dan mensup-
port kegiatan perusahaan  
secara menyeluruh,” ujar VP 
Integrated Supply Chain (ISC) 
Daniel S. Purba dalam media 
workshop di Media Center, 
pada (7/5). Daniel didampingi  
VP Corporate Communication 
Wianda Pusponegoro, Crude 
& Product Programming 
General Manager ISC Cendra 
B. Siregar dan  Commercial, 
Perform & Risk Management  

Manager ISC Sukses Si
manjuntak. 

Danie l   memaparkan   
pe  ran atau tugas ISC. Ia 
mengungkapkan, sampai  
dengan tanggal 31 De sember 
2014, Petral/PES melakukan 
kegiatan eksporimpor untuk 
Pertamina dan mereka ber
hubungan langsung dengan 
pasar.  Mekanisme pasar 
ini pun  beragam, ada yang 
me lalui tender, maupun pe
nunjukan langsung.  

Namun sejak 1 Januari 
2015, Direksi Pertamina 
memberlakukan kebijakan 
baru, dimana ISC bisa lang
sung berinteraksi dengan 
para suppliers maupun buyers 

dalam hal ekspor dan impor. 
Beberapa mekanismenya, 
antara lain tender, tunjuk 
langsung, ataupun jo int 
venture, baik dengan national 
company, major oil company, 
Petral maupun traders. “Kalau 
untuk tender, kita ter buka 
dengan siapapun. Sementara 
kalau untuk tunjuk langsung, 
hanya terbatas yang bisa 
dilakukan, dengan produsen 
atau mereka punya kilang,” 
tegasnya.

Selesai pemaparan, awak 
media pun banyak menga
jukan pertanyaan kepada 
Daniel, terutama  halhal yang 
berkaitan dengan masalah 
prosedur.•urip
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Vice President ISC Daniel S. Purba menjelaskan tentang tugas ISC di hadapan 
insan pers.

Sosialisasi PkB V di MOr IV Semarang
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Tingkatkan Efisiensi 
Perusahaan
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pLaju - Setelah berakhirnya 
Plant Corrective Maintenance 
(PCM) Kilang Polypropylene 
(PP) RU III pada bulan Maret 
lalu, syukuran diadakan di 
Control Room PP, (28/4). 
Acara  d ihad i r i  GM RU 
I I I  Mahendrata Sudibja, 
Production Manager Achmad 
Muslimin, Section Head PP 
Muhammad Rahmad, serta 
para pekerja PP. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut GM RU III Mahendrata 
Sudibja mengingatkan kembali 
agar  pekerja PP untuk selalu 
mengutamakan aspek safety 
dan quality.  “Setelah kegiatan 

CiLaCap – Di tengah kecenderungan pemerintah 
dan perusahaan untuk menjalankan program 
efisiensi di berbagai lini usahanya, RU IV Cilacap 
turut mengobarkan semangat yang serupa. Salah 
satu langkah efisiensi yang dilakukan adalah 
dengan memanfaatkan pelaksanaan Bulan Energi 
2015. Di dalam Bulan Energi tersebut, terdapat 
berbagai macam program dan kegiatan untuk 
mendukung terwujudnya efisiensi energi.

Bulan Energi berlangsung sejak tanggal 26 
Maret hingga 1 Juni 2015. Salah satu program 
unggulan Bulan Energi 2015 adalah pembentukan 
tim Energy Patrol 2015 yang bertugas untuk 
memantau penggunaan energi di lingkungan 
perusahaan maupun perumahan yang ada di 
kawasan RU IV Cilacap. Peresmian dan pelantikan 
tim Energy Patrol dilakukan oleh GM RU IV Cilacap 
Nyoman Sukadana di Ruang Rapat II Gedung 
Head Office RU IV Cilacap, pada (16/4), ditandai 
dengan penyematan badge energy patrol kepada 
perwakilan tim.

Nyoman Sukadana mengungkapkan, saat ini 
Pertamina melakukan berbagai macam program 
efisiensi. Salah satunya adalah dengan melakukan 
penghematan dalam pengelolaan energi, baik di 
area kilang maupun di perkantoran dan rumah 
dinas. “Berbagai macam program yang sudah 
direncanakan dan di implementasikan harus bisa 
dijaga sustainabilitynya.” ujar Nyoman Sukadana.

Nyoman mengajak seluruh pekerja RU IV 
untuk peduli terhadap penggunaan energi dengan 
memulai dari diri sendiri. “Komunitas pekerja RU 
IV Cilacap mencapai 1.800 orang. Dengan jumlah 
yang besar, mari kita bergerak bersama untuk 
melaksanakan penghematan,” imbaunya.

Sementara ECLC Section Head Yulianto 
Triwibowo dalam laporannya memaparkan, tim 
Energy Patrol yang beranggotakan pekerja dari 
fungsi Production, Engineering&Development, OPI, 
Security, General Maintenance, S&W, dan  Fire & 
Insurance  bertugas  melakukan patroli rutin di area 
kilang, perkantoran, dan perumahan. Tujuannya 
untuk memonitor penggunaan energi di area kilang, 
perkantoran dan perumahan di lingkungan RU IV 
Cilacap sehingga akan meningkatkan awareness 
pekerja dan keluarga dalam penggunaan energi 
agar lebih hemat dan bijak. 

Secara garis besar, tim Energy Patrol ini dibagi 
menjadi dua group yaitu group process yang 
bekerja di area kilang untuk Furnace & Boiler 
(O2 excess, T Stack, housekeeping burner, dll), 
pencahayaan, penggunaan air (cleaning water, 
emergency shower, dll),  dan  penggunaan steam. 
Group kedua yakni non process akan melakukan 
monitoring di area perkantoran dan perumahan 
terkait pencahayaan, penggunaan air, listrik, AC 
dan housekeeping.•ru iV

gM rU III : aspek Safety dan Quality Wajib Diutamakan
PCM dilaku kan, terdapat 
beberapa improvement 
yang diperoleh kilang PP. 
Karenanya, kondisi ini sudah 
sepatutnya dijaga, baik dari 
aspek safety, aspek kualitas 
dan aspek kontinuitas sistem 
dari masingmasing unit serta 
produk yang dihasil kan,” ujar 
Mahendrata. 

Mahendrata menam bah
kan, dengan kondisi per saing
an market share ini, sudah 
seyogianya men dorong RU III 
untuk te rus menerus berbenah 
dan melakukan improvement. 
“Melalui momen ini, marilah 
kita bekerja bersama, untuk 

terus melakukan improvement 
dan tetap menjadikan ki
lang PP sebagai margin 
driver RU III dan unit kilang 
paling bersih.  Semoga kita 

dapat menjadi bagian yang 
mampu membesarkan unit 
Polypropylene RU III dan me 
majukan Pertamina,” pung
kasnya.ru iii

Townhall Meeting 2015 : 
Menuju Satu Pertamina Baru
jaKarta – PT Pertamina 
(Persero) melaksanakan 
Townhall Meeting 2015 di 
Kantor Pusat Pertamina, 
Selasa (12/5). Kegiatan 
ber ta juk “Menuju Satu 
Per ta mina Baru” ini diisi 
dengan pemaparan kinerja 
perusahaan pada triwulan 
I tahun 2015 oleh Direksi 
Pertamina serta perkenalan 
Ko misaris Utama dan Komi
saris baru Pertamina. 

Hadir dalam kesempatan 
tersebut Tanri Abeng sebagai 
Ko misar is  Utama baru 
Perta mina menggantikan 
Sugiharto serta Dewan Ko
misaris lainnya, yakni Sahala 
Lumban Gaol, Suahasil Na
zara, dan Widhyawan Pra
wiraatmadja. 

Tanri Abeng menuturkan, 
meski jumlah komisaris baru 
hanya empat orang, akan 
tetapi yang terpenting adalah 
kualitas bukan kuantitas. 
Melalui kerja sama yang 
solid, ia meyakini, sinergi 
positif akan tercipta an
tara Dewan Direksi dan Ko
misaris dalam memajukan 
Pertamina. 

Ia menyatakan, Perta
mina saat ini memiliki tiga 
anggota Komisaris yang me
miliki fung si strategis. “Kami 
sepa kat hanya bekerja untuk 
Per tamina saja. Karena itu,  
kita harus sepakat Per
tamina harus menjadi ke
banggaan kita semua,” ajak 
Tanri kepada seluruh insan 
Pertamina.

Sementara Direktur Uta
ma Pertamina Dwi Soe tjipto 
bersyukur karena di tengah 
krisis yang melan da dunia 
migas saat ini, Per tamina 
mendapat semangat baru 
dengan kehadiran Ko misaris 
baru. Dwi juga mengapresiasi 
kepada se luruh jajaran Per
tamina atas prestasi yang 
di torehkan sematamata 
untuk perusahaan. 

Meski begitu, Dwi me 
negaskan, terdapat tan
tangan penurunan harga 
minyak yang begitu besar, 
yakni sekitar 50 persen harga 
minyak dunia turun.  Hal ini 
memukul kinerja sejumlah 
perusahaan migas di dunia.

Karena itu, Dwi mene
gaskan, bisnis hulu menjadi 
fokus utama Per tamina da

Selain memaparkan kinerja perusahaan tri wulan pertama tahun 2015, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto juga 
memperkenalkan jajaran komisaris baru Pertamina dalam acara Townhall Meeting 2015.
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lam triwulan II ke depan. 
Ia  mengimbau kepada 
seluruh insan Pertamina agar 
bekerja keras meningkatkan 
cadangan, produksi, dan 
lifting. Sebab bila tidak di
an tisipasi dengan segera, 
maka gap-nya akan semakin 
menjauh. “Jadi manakala ada 
ancaman dari produksi dan 
lifting di hulu jangan sampai 
ditunda, segera pecahkan 
bersama,” ujarnya.

Ke depan langkahlang
kah penggunaan teknologi 
da lam rangka meningkatkan 
ka pasitas harus dilaksanakan 
secara nyata.

Tahun in i  Pertamina 
mengharapkan kesuksesan 
Bisnis Development Gas. 
“Selesainya Donggi Senoro 
diharapkan pengapalannya 

pada pertengahan Juli. Dan 
itu proyek yang luar biasa 
be sar nilainya. Kalau selesai 
semua, bisa mencapai 5,2 
miliar dolar AS total di satu 
daerah,” ungkapnya.

Selanjutnya di bisnis 
hilir ke depan, jelas Dwi, 
akan ada empat upgrading. 
“Masingmasing investasinya 
itu ada sekitar 5 miliar dolar 
AS per proyek. Selain itu 
juga ada beberapa kilang 
baru yang juga sebagian 
program pemerintah. Dan 
itu kirakira untuk kilang baru 
sekitar 12 miliar dolar AS. 
Jadi dibutuhkan dukungan 
semua pihak agar yang 
sudah direncanakan dapat 
terealisasi dengan lancar,” 
paparnya.•eGha
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edukasi Lingkungan Sejak Dini 
Bagi Siswa SD Patra Mandiri 3 Plaju

Siswa SD Patra Mandiri 3 Plaju mengamati proses metamorfosis kupukupu di penangkaran kupukupu Patraganik.
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Upacara peresmian Kampung Moja yang penyediaan alat berat untuk membuka 
akses jalan di areal pemukiman dibantu oleh PEP Papua Field dan  PetroChina 
Int. Bermuda Ltd.
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jayapura - Setelah melaksanakan program 
Pertamina Sehati (Pertamina untuk kesehatan Anak 
Tercinta dan Ibu) periode 20102012, Pertamina 
melakukan monitoring manfaat program tersebut 
di Jayapura, Wamena dan Makassar. Monitoring 
CSR yang berlangsung pada 22 – 28 April 2015 
dilaksanakan bersama unit operasi terkait dalam 
penerima manfaat program. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan man
faat program dapat terus berjalan serta melakukan 
pemantauan secara langsung  atas perkembangan 
program yang sudah bergulir selama 3 tahun yang 
lalu ini untuk mengetahui hasilhasil yang telah 
diperoleh dari pelaksanaan program dan success 
story dalam peningkatan derajat kesehatan yang 
berhasil dicapai di wilayah Posyandu Binaan. 
Harapannya, success story dari program dapat 
memberikan motivasi bagi program lanjutan agar 
dapat mencapai indikator indikator keberhasilan 
yang lebih baik, lebih terarah serta bermanfaat 
secara mak¬simal dan berkelanjutan.

Kegiatan monitoring di Jayapura  dan Wamena 
diikuti oleh Staf CSR Pertamina, Iwan Ridwan Faizal 
dan Resya Ramadhia, didampingi External Relation 
MOR VIII, Tjahyo Nikho Indrawan. Untuk monitoring 
di Makassar, kegiatan mendapat pendampingan 
External Relation MOR VII, Taufiq Kurniawan. 
Monitoring mencakup daerah sasaran Posyandu 
Nusantara, Jayapura Utara, Posyandu Kama, 
Wamena dan Posyandu Cempaka1, Jayapura 
Selatan. Sedangkan di Makassar, lokasi sasaran 
monitoring meliputi Posyandu Rusunawa, Mariso 
dan Posyandu Melati3, Wajo.

Pertamina Sehati pada fase ini telah melakukan 
program revitalisasi Posyandu dengan menjangkau 
52 Posyandu Binaan di 7 Provinsi 10 Kabupaten/
Kota, 13 Kecamatan, 26 desa yang tersebar di 
berbagai wilayah di Indonesia meliputi Sumatera 
Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur danPapua. 
Jumlah keseluruhan penerima manfaat di akhir 
program yaitu mencapai lebih dari 100.000 
orang. Kontribusi melalui program ini merupakan 
bentuk dukungan Pertamina untuk memberikan 
pengaruh pada komunitas yang lebih luas dalam 
meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk 
memperoleh generasi masa depan yang  lebih baik.

Target akhir dari program ini adalah kemandirian 
masyarakat dalam hidup sehat serta mengupayakan 
agar masyarakat bisa menopang kegiatankegiatan 
kesehatannya dengan mandiri, diatas kekuatan 
sendiri sehingga tidak tergantung pada pihak lain. 

Staf CSR Pertamina, Iwan Ridwan Faizal 
menyampaikan harapannya pada para kader 
Posyandu dan pengelola program di berbagai 
wilayah sasaran agar terus konsisten dalam 
memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu 
dan anak dan menjaga bantuan yang diberikan 
Pertamina.•resya ramadhia/Csr

pLaju - Alam atau lingkungan 
sekitar kita merupakan media 
dan sumber untuk belajar 
yang sangat lengkap bagi 
kita. Demikian pula untuk 
anakanak di usia dini, yang 
memiliki rasa ingin tahu yang 
kuat terhadap segala sesuatu 
yang baru. Mereka memiliki 
sikap berpetualang, senang 
mencoba baik dengan cara 
memegang, memakan atau 
melempar bendabenda 
dan minat yang kuat untuk 
mengamat i  l ingkungan. 
Pengenalan terhadap ling
kungan di sekitarnya juga 
me rupakan pengalaman 
yang menyenangkan un
tuk mengembangkan ke
cerdasan anak sejak dini.

Menyadari hal tersebut, 
RU III melalui fungsi HSE 
dan Public Relations Section, 
memfasilitasi kunjungan para 
siswa/i SD Patra Mandiri 
3  P la ju ,  Se lasa,  (7 /4 ) . 
Kunjungan yang dilakukan 
dalam rangka mengenal 
lebih dekat Pertamina, khu
susnya lingkungan di sekitar 
Pertamina ini diterima oleh 
General Affairs Manager, 
Erwin Widiarta, dan Public 
Relations Section Head, 
Makhasin di Gedung Lamusi.

Dalam kunjungan yang 
d i  l akukan ,  pa ra  s i swa 
men  dapatkan penjelasan 
presentasi interkatif mengenai 
lingkungan yang dibawakan 
oleh Sr. Supervisor Regulation 
& EMS – Env i ronment, 
Maharani. Selanjutnya, pa
ra murid diajak untuk me
ngunjungi  Penangkaran 
KupuKupu Patraganik dan 
Taman Penangkaran Rusa 
RU III. Tidak sedikit para 
siswa yang terlihat antusias 
dan bersemangat dalam 
kunjungan tersebut. Mereka 

sOrOnG-Perwakilan SKK 
Migas  W i l ayah  Papua
Maluku bersama dengan PT 
Pertamina EP Asset 5 Papua 
Field (PEP Papua Field) dan 
PetroChina Int. Bermuda 
Ltd. memberikan dukungan 
te rhadap pembentukan 
Kampung Moja, pada (14/4). 
Dukungan diberikan dalam 
bentuk penyediaan jasa 
alat berat untuk membuka 
akses jalan areal pemukiman. 
Penyediaan jasa alat berat 
merupakan sharing cost dua 
KKKS yang beroperasi di 
wilayah Kabupaten Sorong. 

Dalam upacara peresmian 
Kampung Moja hadir Asisten 
1 Bidang Pemerintahan Setda 
Kabupaten Sorong, Ishak 
Kambuaya, Staf Humas Per
wakilan SKK Migas Wilayah 
PapuaMaluku, Yongky Daud 
Korokay, Public & Government 

diberikan keleluasan untuk 
terjun langsung melihat, 
meng observasi serta turut 
berinteraksi, salah satunya 
dengan memberikan makan 
bagi para rusa di taman pe
nangkaran.

“Pengenalan terhadap 
lingkungan di sekitarnya 
merupakan pengalaman yang 
positif untuk mengembangkan 
minat keilmuan anak usia 
dini, diharapkan nanti anak
anak dapat memanfaatkan 
kunjungan ini untuk dapat 
belajar lebih banyak mengenai 

lingkungan sekitarnya,” ujar 
Erwin.

Sementara itu, wakil Ke
pala Sekolah, H. M. Makmur 
berterima kasih kepada RU 
II I, yang telah menerima 
dengan baik kunjungan dari 
27 siswa/i kelas 5 & 6, SD 
Patra Mandiri 3 Plaju. Makmur 
menjelaskan, kunjungan yang 
dilakukan  bertujuan agar para 
siswa dapat mengenal lebih 
dekat lingkungan sekitarnya, 
sehingga dapat mempelajari 
banyak hal baru khususnya 
mengenai lingkungan.•ru iii

PeP Papua Field Dukung Percepatan Pembangunan 
kabupaten Sorong

Relation Staff PEP Papua 
Field, Elvira M. Wader, Ketua 
Panitia Pemekaran Kampung 
Moja, Bernadus Fadan, Ketua 
Adat Kampung Moja, Herman 
Fadan, jajaran Polsek Salawati 
dan Koramil Salawati, dan 
sejumlah masyarakat dari 
suku Moi dan Jawa. 

Kampung Moja ini ber
asal dari pemekaran Kam
pung Jeflio yang berdiri se
jak 1993. Kampung Moja 
d ibentuk atas swadaya 
masya rakat dan dukungan 
SKK Migas, Pertamina EP, 
dan PetroChina. Moja berasal 
dari gabungan dua nama yaitu 
MoiJawa. Maknanya agar 
orang Moi dan orang Jawa 
dapat hidup berdampingan 
untuk mendorong kemajuan 
dan perkembangan kampung.

Sebagai bentuk peng
hargaan terhadap adat dan 

kearifan lokal, PEP Papua 
Field meminta agar dilakukan 
prosesi upacara adat sebelum 
dimulainya pembuatan akses 
jalan. Upacara adat dilakukan 
dengan penyembelihan ayam 
putih sambil diiringi doa dalam 
bahasa Moi. Harapannya 

agar kegiatan dapat berjalan 
dengan lancar, selancar aliran 
darah ayam yang disembelih. 
Prosesi dilanjutkan dengan 
makan pinang, sirih, dan ka
pur bersamasama masya
rakat adat.•andi njo



CORPORATE
sOCiaL respOnsibiLity

9No. 20
Tahun LI, 18 Mei 2015

Fo
to

 : 
 W

A
H

Y
U

Pemantauan 
Pembangunan 
SD Waringin jaya 3 
Pandeglang

Pertamina dan Mahasiswa Tanam Mangrove 
dengan Pola Baru 
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panDeGLanG -  Asisten Teritorial Panglima 
TNI, Mayjen N.G. Sugiartha (kanan) didampingi 
Manager Media Ifki Sukaya (tengah) dan Dandim 
0106 Pandeglang Letkol Athanun Asep Suganjar 
(kiri) melakukan monitoring dan evaluasi pada 
bangunan sekolah SD Waringin Jaya 3, yang 
sudah mencapai tahap 60 %, pada (29/4). 
Pertamina melalui fungsi CSR bekerja sama 
dengan TNI AD dalam merenovasi total bangunan 
SD Waringin Jaya 3, Pandeglang, Banten. 
Bangunan sekolah tersebut terdiri dari 6 Kelas, 
1 Ruang Guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 
toilet kepala sekolah, 4 toilet guru dan  4 toilet 
siswa.•Wahyu

jaKarta – Fungsi Shipping kembal i  
mengadakan kegiatan donor darah yang di 
Gedung Griya Sehat Shipping, pada (12/5). 
Acara yang digelar oleh Fungsi Medical HR 
Shipping ini merupakan kegiatan rutin yang 
dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Kegiatan 
tersebut tidak hanya diikuti oleh pekerja organik, 
namun juga para pekerja non organik dan mitra 
turut berpartisipasi. 

Sebelum pelaksanaan donor darah, para 
pendonor terlebih dahulu diperiksa untuk diukur 
tensi darah serta tes darah untuk mengetahui 
kelayakan pendonor untuk mendonorkan 
darahnya. Melakukan donor darah secara 
rutin tidak hanya bermanfaat bagi tubuh, tetapi 
merupakan aksi mulia untuk membantu sesama. 
Beberapa kegunaan donor darah diantaranya 
mengurangi resiko penyakit jantung, stroke, 
serta meningkatkan sel darah merah. Menurut 
dr. I Gusti Ngurah Irwin Purnawarman, nantinya 
kantongkantong darah akan diserahkan ke 
PMI Kramat untuk disalurkan ke masyarakat 
yang membutuhkan.•shippinG 
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Shipping gelar aksi 
Donor Darah

rU IV Bangun Infrastruktur Sektor Peternakan 

DeLi serDanG – Dalam 
r a n g k a  m e m p e r i n g a t i 
Hari Pendidikan Nasional, 
SME&SR PP Area Sumatera 
Bag ian  U ta ra  be rke r j a 
sama dengan LPM Unimed 
k h u s u s n y a  k o m u n i t a s 
Do It To Change  (DITC) 
Fakultas Biologi Unimed, 
Sabtu (2/5/2015) melakukan 
penanaman pohon mangrove 
sebanyak 2.000 pohon di 
Pantai Labu, Deli Serdang.

Sebanyak 250 Mahasiswa 
secara antusias melakukan 
penanaman pohon mangrove 
yang bertemakan “Are You 
The Next Mangrover ?” 
dengan menggunakan pola 
baru penanaman mangrove 
di Propinsi Sumatera Utara.

Pola yang digunakan 
Mahasiswa ini, menggunakan 
Pola Grand Block dimana 
setiap kelompok atau blok 
mangrove dikurung dengan 
pagar bambu yang tertanam 
sedikitnya 1 meter kedalaman 
dan tinggi diatas lumpur 1,5 
M. Selanjutnya dibentuk 
lancip yang menghadap ke 

CiLaCap – Usai pelaksanaan 
kegiatan CSR RU IV Cilacap 
berupa pemberian bantuan 
pe la t ihan  pemanfaa tan 
rumput kilang RU IV dan 
pemberdayaan peternak 
ruminansia (hewan memamah 
biak) yang tergabung dalam 
ke lompok Patra Lembu 
Mukti, selanjutnya RU IV 
Cilacap membangun gudang 
pakan ternak ruminansia 
sebagai bentuk kelanjutan 
dari program pemberdayaan 
masyarakat tersebut. 

Peresmian penggunaan 
g u d a n g  p a k a n  t e r n a k 
tersebut di lakukan oleh 
Public Relations Section 
Head Musriyadi didampingi 
oleh Environmental Section 
Head Herman Sumantri yang 
ditandai dengan pemotongan 
pita dan pembukaan selubung 
papan nama gudang pakan, 
pada Rabu (8/4), di Kelurahan 
Tritih Kulon.

Musriyadi memaparkan 
program pembangunan 
gudang pakan ini merupakan 
tindak lanjut dari program 

laut agar ombak yang datang 
mudah dipecah (semacam 
anjungan  kapal).

Penanaman mangrove di 
Pantai labu kab Deli Serdang 
dihadiri oleh  Camat Pantai 
Labu, Umar dan OH DPPU 
Kualanamu  I Made Dirga. 
Dalam sambutannya, Umar 
mengatakan bahwa tanaman 
mangrove banyak sekal i 
kegunaannya selain sebagai 
penahan abrasi pantai karena 
akarnya yang sangat kuat 
menahan erosi dan abrasi.

“Kepit ing dan udang 
sangat senang untuk ber
kembang biak di lingkungan 
mangrove. Selain itu  buah 
nya bisa digunakan untuk 
pembuatan dodol, tempe, 
sirup dan berbagai makanan,” 
tambahnya.

Umar berharap agar di 
lokasi itu Pertamina bisa 
berpartisipasi untuk membuat 
kawasan wisata mangrove.
Dengan adanya kawasan 
wisata akan dapat menaikkan 
kesejahteraan masyarakat 
setempat selain masyarakat 

bisa memasarkan hasil olahan  
mangrove tersebut

Sedangkan OH DPPU 
Kualanamu, I Made Dirga 
mengatakan penanaman 
mangrove ini dilakukan dalam 
rangka program Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan 
(TJSL) dari DPPU Kualanamu 
karena lokasi ini hanya ber
jarak kurang dari 5 km atau 
tepatnya 2.5 km jika ditarik 
garis lurus.

“Saat ini DPPU Kualanamu 
sedang melakukan proyek pi
panisasi avtur dari titik dilaut 
sejauh 5 km dari pantai ke 
DPPU Kualanamu t idak 
meng gunakan mobil tanki 
lagi dari Belawan,” imbuh I 

Made Dirga.
Untuk tahap pertama 

sebanyak 2.000 mangrove 
ini ditanam 2 jenis mangrove 
yaitu jenis apiculata dan jenis 
stylosa. Apiculata adalah jenis 
mangrove yang bisa tinggi 
sampai 27 meter dan lingkar 
batang 50 cm sedangkan 
stylosa adalah mangrove bisa 
setinggi 10 meter dengan 
akar tunjang sedalam 3 meter

Untuk penanaman se
banyak 2.000 pohon dapat 
diselesaikan dalam waktu 
singkat. Karena dengan 250 
peserta, ma  s ingmasing 
orang menanam 8 pohon dan 
da pat di selesaikan dengan 
mudah.•mOr i 

sebelumnya yaitu pelatihan 
pemanfaatan rumput dan 
studi  banding peternak 
ruminansia yang bekerjasama 
dengan Badan Pelaksana 
Penyuluhan dan Ketahanan 
Pangan (BP2KP) Kabupaten 
Cilacap. 

“Ide awal dari pember
dayaan peternak rumi
nansia ini adalah untuk me
manfaatkan rumput kilang 
yang cukup melimpah jum
lahnya mencapai 3.645 ton/
tahun. Rumput tersebut di 
distribusikan kepada peternak 
dan ditampung di gudang 
yang telah dibangun. Dengan 
demikian, akan tercipta siklus 
pemberian bantuan yang 
ber kesinambungan dan ber
manfaat bagi perusahaan dan 
masyarakat,” tutur Musriyadi.

Gudang pakan ternak 
ruminansia tersebut beru
kuran 16,5 x 6 meter. 

Sementara  i tu ,  Dra . 
Suminarsih mewakili Kepala 
BP2KP Kabupaten Cilacap 
mengungkapkan sektor 
usaha bud idaya ternak 

ruminasia sapi dan kambing/
domba yang dikelola oleh 
para peternak di wilayah 
Eks Kotip Cilacap memang 
memer l ukan  pe rha t i an 
un tuk  pendanaan  dan 
pembangunan infrastruktur 
agar dapat berkembang. 

“Pembangunan gudang 
pakan ternak ini sangat te
pat peruntukannya. Karena 
Kelompok Patra lembu Mukti 
yang berlokasi di Kelurahan 
Tritih Kulon Cilacap Utara 
merupakan  sa l ah  sa tu 
kelompok yang memiliki struk
tur organisasi yang lengkap 
dan aktif dalam menjalankan 

usahanya sehingga bisa 
dikatakan bantuan yang 
diberikan oleh Pertamina RU 
IV Cilacap ini sudah tepat 
sasaran.” ujar Suminarsih.

Sutrisno selaku Ketua 
Patra Lembu Mukti menya
takan rasa ter ima kasih 
kepada RU IV Cilacap dan 
BP2KP. “Dengan bantuan dari 
Pertamina RU IV Cilacap, saat 
ini kelompok Patra Lembu 
Mukti telah berhasil mengelola 
118 ekor sapi di 6 lokasi ber
beda yang memiliki target 
untuk dikonsumsi harian dan 
dimanfaatkan pada waktu 
Hari Raya,” ujarnya• ru iV
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Kemampuan belajar yang dimiliki manusia, merupakan 
bekal yang sangat pokok. Berdasarkan kemampuan itu, 
umat manusia telah berkembang selama abadabad yang 
lalu dan tetap terbuka kesempatan luas baginya untuk 
memperkaya diri dan mencapai taraf kebudayaan yang lebih 
tinggi. Misalnya, para ahli teknologi berusaha terus untuk 
menemukan sumbersumber energi yang baru, dengan 
mempergunakan hasil penemuan ilmiah yang telah digali 
oleh generasigenerasi terdahulu. Namun, tanpa dibekali 
kemampuan belajar, kemajuan di bidang teknologi ini tidak 
mungkin.

Masingmasing manusia pun mengalami banyak 
perkembangan di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan 
ini dimungkinkan karena adanya kemampuan untuk 
belajar, yaitu mengalami perubahanperubahan, mulai 
dari saat lahir sampai mencapai umur tua. Gejalagejala 
belajar menjadi objek penelitian dalam laboratorium, 
dengan diadakannya berbagai eksperimen yang bertujuan 
memperoleh pemahaman tentang bagaimana proses belajar 
berlangsung dan bagaimana proses itu dapat diatur dengan 
lebih baik.

Dalam menyelidiki gejalagejala belajar, melalui 
eksperimen dalam laboratorium, kerap digunakan binatang, 
Binatang pun mempu untuk belajar dan ada jenis
jenis binatang yang menunjukkan prestasi belajar yang 
menajubkan. Dalam laboratorium semuanya dapat diatur, 
sehingga subjek penelitian belajar dalam kondisi serba 
ideal. Kalau subjek penelitian seorang manusia, semisal 
seorang siswa dalam sebuah laboratorium berbeda sekali 
dengan situasi bila di sekolah. Semisal dalam kelas, suara 
guru yang menoton menimbulkan rasa bosan, teman yang 
duduk dekat mengalihkan perhatian, kegaduhan di ruang 
kelas yang lain mengganggu konsentrasi, namun sebaliknya 
dalam laboratorium semua faktor itu tidak ikut mewarnai 
situasi dan motivasi subjek penelitian untuk berprestasi baik 
biasanya lebih tinggi.

Kata “belajar”, “perkembangan”, dan “pendidikan” 
ke rap digunakan dalam satu rangkaian. Perkembangan 
dapat diartikan sebagai proses berlangsungnya perubahan
perubahan dalam diri seseorang, yang membawa 
penyempurnaan dalam kepribadiannya. Pada anak didik 
prose situ memuncak, bila dia telah mencapai kedewasaan. 
Sudah tentu bahwa setelah itu, perkembangan masih 
berjalan terus sampai orang memasuki usia lanjut, tetapi yang 
terutama disoroti sekarang ini ialah proses perubahan yang 
berlangsung pada anak yang masih dalam taraf pendidikan. 

Salah satu aspek pokok dari perkembangan ialah 
“per tumbuhan”, yaitu proses berlangsungnya sejumlah 
peru bahan jasmani pada diri seseorang dengan me
ningkatnya umur, sampai kejasmanian telah terbentuk 
sepenuhnya. Pertumbuhan berlangsung sejak saat terjadi 
pembuahan dan menyumbangkan struktur jasmaniah 
yang memungkinkan perkembangan mental/psikis, yang 
meliputi aspek perkembangan kognitif, perkembangan 
konatif, perkembangan afektif, perkembangan sosial dan 
perkembangan motorik.

Belajar perlulah direncanakan, dituntut dan dievaluasi 
hasilnya. Maka pendidik dimanapun perlu memahami apa 
itu “belajar”, mengetahui ciriciri khas dari proses mental 
belajar, memaklumi faktorfaktor yang berperan di dalam 
belajar, menguasai tatacara mengatur proses belajar dan 
menentukan aneka sarana yang menunjang proses belajar 
itu.•perpustaKaan
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audit CIP Direktorat Non Teknis : Memastikan 
keberlanjutan kegiatan Improvement guna 
Mendukung Pencapaian 5 arahan Strategis

Site Visit QMa: 
Temukan, Yakinkan, Ciptakan Perbaikan

Kegiatan Quality Management Assessment (QMA) berbasis Kriteria 
Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) yang dikoordinir oleh Fungsi Quality, 
System & Knowledge Management pada tahun 2015 ini melibatkan 
16 peserta assessment dari Fungsi/Unit Operasi/Unit Bisnis dan Anak 
Perusahaan. Kegiatan internal asesmen yang dimulai dari proses 
independent review dan consensus review telah dilakukan di bulan 
April lalu, dilanjutkan dengan Site Visit selama bulan Mei 2015, dan 
akan dilanjutkan oleh tahapan sidang dewan judge serta penyerahan 
feedback report hasil asesmen yang berisi strength dan OFI (Opportunity 
For Improvement) kepada Aplikan. 

Site visit atau kunjungan lapangan yang saat ini sedang dilaksanakan merupakan kegiatan yang 
tak terpisahkan dalam proses asesmen. Site visit dilaksanakan sebagai proses klarifikasi untuk 
memperjelas halhal yang tertulis dalam Dokumen Kinerja Ekselen (DKE), memastikan kebenaran data 
dan informasi/kesimpulan awal yang telah dibuat (verifikasi), mengklarifikasi lebih lanjut bagaimana 
sistem/proses manajemen yang sedang dijalankan dan melakukan verifikasi atas pencapaian kinerja 
Aplikan. Kegiatan site visit ini melibatkan 38 orang Examiner dari berbagai Unit Bisnis/Unit Operasi/
Anak Perusahaan (UB/UO/AP).

Pelaksanaan site visit tahun ini dibagi menjadi dua 
tahapan. Pada tahap pertama dilaksanakan interview 
dengan pimpinan tertinggi dan para manajemen dari 
Aplikan. Selanjutnya tahap kedua dilakukan kunjungan 
ke lokasi operasi yang dipilih dan dianggap mewakili 
kegiatan operasi dari Aplikan tersebut. 

Dari hasil review terhadap pelaksanaan kegiatan site 
visit tahun ini, disimpulkan bahwa adanya dukungan dan 
komitmen yang tinggi dari pimpinan dan manajemen 
Aplikan. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran, kesediaan, 

dan respon positif selama kegiatan interview. Hal ini juga merupakan cerminan dari pemahaman 
akan pentingnya proses asesmen. Mereka menyadari bahwa kegiatan ini sangat berguna untuk 
meningkatkan performa/kinerja organisasi dalam hal kepemimpinan dan keberlanjutan bisnis, 
operasional ekselen, fokus tenaga kerja, dan fokus pelanggan.

Untuk mencapai tujuan terbaik dari pelaksanaan asesmen ini diperlukan stamina dan konsentasi 
yang prima dari setiap Examiner agar tetap fokus pada kegiatan site visit yang waktunya relative 
singkat, sementara terdapat banyak halhal yang harus diklarifikasi.

Saat ini sebagian besar examiner sedang melakukan review dan finalisasi akhir terhadap feedback 
report dan score yang diperkaya dari site visit yang telah dilakukan. Tahap ini sebagai persiapan 
sebelum memasuki sidang dewan judge yang rencananya akan diselenggarakan pada awal bulan 
Juni. Feedback report ini diharapkan dapat menjadi masukkan yang strategis bagi upaya peningkatan 
kinerja organisasi / Aplikan.

Ayo semangat Tim Examiner Pertamina…mari kita temukan potensi improvement dari Aplikan, 
yakinkan dengan site visit dan pada akhirnya memberikan solusi perbaikan berupa Opportunity for 
Improvement (OFI) untuk kemajuan Perusahaan.•

“PT Pertamina (Persero) membukukan hasil 
positif selama kuartal I 2015 dengan laba bersih 
sebesar 28 juta dolar AS atau sekitar Rp 361,34 
miliar. Kendati harga migas dunia melemah, Direktur 
Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengaku berhasil 
mengatasi tantangan tersebut atas kerja keras dan 
tekad kuat seluruh insan Pertamina,” kutipan artikel 
pada headline bulletin Pertamina. 

Pencapaian tersebut tentunya tidak lepas dari 
kerja keras Insan Mutu dalam mendukung 5 arahan 
strategis Pertamina. Salah satunya melalui kegiatan 
perbaikan berkelanjutan / Continuous Improvement of Pertamina (CIP). Mulai bulan April 2015, 
Tim CIP melaksanakan program audit CIP Tahap I yang dilaksanakan khusus untuk melakukan 
monitoring terhadap konsistensi dan keberlanjutan kegiatan CIP di area Kantor Pusat.

Dengan melibatkan tim Auditor yang dari beberapa Fungsi di Kantor Pusat, Tim melakukan 
audit pasca forum terhadap risalah forum presentasi CIP tahun 2014 dan juga audit implementasi 
terhadap tematema yang terselesaikan di akhir tahun 2014. 

Hingga Minggu  I Mei 2015, audit tersebut berhasil memastikan keberlanjutan 72 dari total 
106 Risalah CIP. Dari audit tersebut diperoleh 54 STK yang telah dihasilkan melalui improvement 
/ CIP tersebut. 

Selain itu, terverifikasi value creation sejumlah Rp. 190 Milyar yang dihasilkan dari CIP Direktorat 
Non Teknis & Kantor Pusat tahun 2014.

 

Sementara itu, untuk tematema baru yang terdata di tahun 2015, akan dilakukan audit pada 
audit tahap II yang rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Juni 2015. Bagi seluruh Fungsi 
yang ingin berkontribusi dalam mendukung 5 arahan strategis Perusahaan dapat langsung 
mendaftarkan permasalahan pekerjaan/tema CIP melalui pendaftaran CIP online. Kami tunggu 
partisipasi dan kontribusi Fungsi lainnya melalui kegiatan CIP!•

PKM G KM SS
Tota l

Tera udit
Belum  

Tera udit
People Management - 1 1 2 - 2
Strategic H R - 1 - 1 - 1
PC U 1 1 - 2 - 2
C ulture & Transformation 1 - - 1 1 -
H R O peration 3 1 1 5 2 3
IT Solution 1 2 6 9 8 1
C IG 1 2 1 4 4 -
SPC 2 1 - 3 3 -
H SSE 1 1 2 4 3 1
Asset Management 1 1 2 1 1
Internal Audit 1 2 - 3 1 2
Legal 1 1 - 2 1 1
New Venture Business 
D evelopment

- - 2 2 2
-

Investment & Portofolio - 1 1 2 2 -
C orporate Strategic Planning - 4 4 2 2
ERM - 1 1 1 -
Finance Business Support - 1 1 2 1 1
Treasury 1 1 1 -
Financial Acc & Report - - 1 1 - 1
PD A 1 - 1 1 -
Management Accounting 1 - 1 1 -
Industrial Fuel Marketing - - 2 2 - 2
D omestic G as 2 - - 2 2 -
Technical Services - 3 - 3 3 -
SPBD 1 - 1 2 2 -
Retail Fuel Marketing 2 1 1 4 4 -
S&D - 1 - 1 - 1
Engineering & Project Mgt - - 1 1 1 -
LNG - - 2 2 1 1
Business Initiatives & Valuation 1 2 - 3 1 2
Upstream Tech. C enter 8 2 5 15 9 6
R&D - 1 8 9 9 -
Reliability - - 3 3 3 -

5 - 1 6 2 4

34 27 45 106 72 34

Audit Im plem enta si

EBT

H ulu

Tota l

D irektora t U nit/Reg ion/AP

SD M & Umum

Keuangan

ISC

Pengolahan

Jum la h C IP

Internal Audit, 
Legal

Pemasaran
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apakah yang dimaksud dengan asuransi ? Asuransi 
berasal dari kata insurance yang artinya pertanggungan.
Asuransi berarti perjanjian antara penanggung dan 
tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar 
sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko 
kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan 
yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang 
tak terduga. (Otoritas Jasa Keuangan/ OJK)

apakah semua jenis asuransi itu sama? jika tidak, 
bagaimana membedakannya? Tidak sama, ada be
berapa Usaha Perasuransian yang dibagi menjadi 3 peru
sahaan, di antaranya :
a. perusahaan asuransi Kerugian, adalah perusahaan 

yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko 
atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab 
hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa 
yang tidak pasti.

b. perusahaan asuransi jiwa, adalah perusahaan yang 
memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang 
dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang 
yang dipertanggungkan.

c. perusahaan reasuransi, adalah perusahaan yang 
memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap 
risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian 
dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

mengapa kita harus berasuransi dan apa penting nya 
bagi kehidupan? Karena hidup penuh dengan ketidak
pastian, segala sesuatunya tidak dapat diprediksi secara 
pasti, maka yang dapat dilakukan adalah mengantisipasi 
serta mencari solusi jika sesuatu tak terduga yang tidak 
diinginkan terjadi. Seringkali kecelakaan, musibah dan hal 
tak terduga yang terjadi kapan dan dimana saja. Disinilah 
poin penting pentingnya peran asuransi bagi kehidupan 
kita. Asuransi pun hadir untuk memastikan Anda memiliki 
perlindungan yang tepat apabila terjadi musibah tersebut, 
kondisi keuangan tidak terganggu sebagai dampak dari 
musibah tersebut. Asuransi pun hadir untuk mengcover 
semua ketidakpastian demi kualitas hidup yang lebih baik.

apa saja yang dapat kita asuransikan?
a. Rumah tinggal yang meliputi bangunan, perabotan ru mah 

tangga, perlengkapan rumah.
b. Kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor, skuter dan 

sejenisnya), kendaraan beroda empat atau lebih (sedan, 
minibus, jip, truk) termasuk aksesoris atau perlengkapan 
tambahan yang menempel pada kendaraan tersebut.

c. Kecelakaan Diri. Ketidakmampuan pemegang polis atau 
tertanggung untuk melakukan aktivitas sehariharinya dan 
biaya pengobatan akibat kecelakaan, serta memberikan 
sejumlah uang untuk keluarga yang ditinggalkan untuk 
menjamin kehidupannya, dll.

apa saja yang harus dipersiapkan untuk dapat ber-
sasuransi?
a. Sesuaikan produk asuransi yang kita pilih dengan kebu

tuhan. Apabila penutupan melalui agen/broker, pastikan 
agen/broker yang mengurus asuransi kita adalah agen/
broker yang profesional, yang mampu membantu dan 
mengu rus keperluan asuransi kita ke depan.

b. Ketahui track record perusahan asuransi yang akan kita 
beli produknya, baik dari sisi pelayanan, penangangan 
klaim maupun kemampuan keuangannya dengan cara 
menggali informasi dari kerabat atau teman yang telah 
menjadi nasabah maupun melalui laporan keuangan 
perusahaan asuransi tersebut.

c. Untuk menghindari terjadinya penolakan pengajuan 
klaim atau pembatalan polis secara sepihak oleh 
perusahaan asuransi karena ditemukan bukti adanya 
kebohongan informasi pada saat pengajuan asuransi, 
maka jelaskan dengan lengkap, jujur dan jelas me
ngenai kondisi kesehatan, pekerjaan, hobi dan kondisi 
objek pertanggungan selengkaplengkapnya pada saat 
pengajuan asuransi. 

d. Tanyakan secara rinci mengenai manfaat dan ke tentuan 
dari produk asuransi yang kita pilih. 

e. Pastikan bahwa premi terbayar dan tidak tertunggak 
dalam jangka waktu yang ditentukan di polis. Bila premi 
tertunggak maka status polis menjadi lapsed (tidak aktif) 
dan manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. 

f. Segera periksa dan baca dengan teliti polis berserta 
lampiran yang sudah terima, karena ada masa tinjau 
yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi untuk 
mempelajari polis beserta lampirannya, bila tidak sesuai 
dengan yang disampaikan oleh marketing/agen/broker 
maka polis dapat direvisi.• (TPI)

HarUSkaH kITa 
BeraSUraNSI?

semaranG – Bertempat di Gedung Serbaguna Pertamina 
MOR IV, Koperasi Persatuan Wanita Patra (PWP) tingkat 
wilayah MOR IV mengadakan kegiatan Rapat Akhir Tahun 
(RAT) ke – 21 tutup tahun buku 2014, pada Jumat (27/3).

RAT dibuka oleh Pjs. GM MOR IV Hari Namto dengan 
pemukulan gong.  RAT ini bertujuan untuk mengetahui per
kembangan yang telah dicapai dan rencana kerja yang akan 
dilaksanakan resmi dibuka.

“Harapan kami, pengelola Koperasi PWP terus aktif 
dalam mengembangkan Koperasi berkembang dengan 
baik khususnya di wilayah Pertamina Region IV,” ujar Hari.

Pada kesempatan yang sama, Indah Sriwujeng Ke pala 
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KopUMKM) 
menegaskan, koperasi harus bisa mendengarkan masukan 
yang positif baik dari lembaga, organisasi dan segi usaha 

pLaju - Menuju peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) 
Persatuan Wanita Patra (PWP) ke15 yang jatuh pada 
bulan Juni nanti, Bidang Sosial dan Budaya PWP RU III 
Plaju mengadakan bakti sosial melalui rangkaian kunjungan 
pemberian bantuan ke beberapa panti asuhan dan sekolah 
dari TK, SD, SMP hingga SMA di lingkungan ring I RU III.  

Dalam kegiatan bakti sosial yang berlangsung dalam 
2 hari ini, (2930/4), Ketua PWP RU III Vitri Mahendrata, 
menyerahkan bantuan berupa sarana dan fasilitas kegiatan 
pendukung belajar mengajar dan peralatan sekolah lainnya, 
dengan total nilai bantuan sebesar Rp99 juta. Bantuan 
secara simbolis diberikan Vitri kepada masingmasing kepala 
sekolah dan yayasan panti asuhan, dan disaksikan oleh 
segenap pengurus PWP.

Selain menyerahkan bantuan, Vitri dan para pengurus 
PWP pun  meninjau kegiatan belajar para siswa serta 
menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan bernyanyi 
dan bermain bersama para murid. 

Ketua Yayasan Panti Asuhan Babul Ullum, H. Nazamuddin, 

sebagai salah satu penerima bantuan mengungkapkan rasa 
terima kasih atas bantuan yang telah diberikan PWP RU III. 
“Yayasan ini menjadi tempat belajar siswa SD hingga SMA 
yang orang tuanya kurang mampu. Karenanya, bantuan dari 
PWP RU sangat bermanfaat bagi anakanak untuk dapat 
lebih giat lagi belajarnya,” ujar Nazamuddin.•sgd/ks

selain simpan pinjam dan toko serta berpartisipasi di da
lamnya. Indah juga berpesan agar Koperasi Simpan Pinjam 
harus memiliki ijin operasional simpan pinjam.

Dalam RAT yang diikuti 90 peserta serta Ketua dan 
Pembina Koperasi Wanita Patra (KWP), PJS GM Pertamina 
MOR IV, Ka.Din.Kop UMKM dan pengurus harian ini mem
bahas laporan pertanggungjawaban selama 2014.•mOr iV

sOLO - Dalam rangka memperingati Paskah 2015 serta sesuai 
program pelayanan anggota Paduan Suara Nafiri Patra dua kali 
setahun melaksanakan acara peduli kasih ke SMP Kristen di 
Tawangsari Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, pada (29/4).  

SMP Tawangsari merupakan satusatunya sekolah yang 
masih ada di daerah pedesaan Tawangsari sampai sekarang. 
Meskipun kondisi gedung sekolah masih bagus, namun murid
murid masih sangat membutuhkan bantuan biaya pendidikan 
sampai saat ini (sekolah gratis), mengingat semua muridmurid 
berasal dari keluarga tidak mampu, seperti buruh, pemulung, 
tukang becak, dan lainlain. 

Acara peduli kasih ini dibuka oleh Kepala Sekolah Saul 
Kasino. Pendeta Satmoko yang hadir bersama dua pendeta 
lainnya dari GJKJ Bulu Sukohardjo mengisi acara dengan 
khotbah yang diambil dari Natz Alkitab Markus 16 : 18 
tentang “Kebangkitan Yesus”. Kegiatan juga diselingi beberapa 
pujipujian dari paduan suara siswa SMP Kristen Tawangsari 
sehingga acara benarbenar semarak namun syahdu.

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan Paduan Suara Nafiri 
Patra Yanti Dharmono menyerahkan uang tunai sebesar Rp 8 
juta, bingkisan alat tulis serta pakaian dewasa yang masih layak 
pakai. Sumbangan kasih diterima oleh Saul Kasino.

Yanti Dharmono berharap bantuan yang diberikan ini dapat 
bermanfaat untuk siswa dan sekolah.

Saul Kasino mengapresiasi bantuan dan perhatian yang 
diberikan Pasuan Suara Nafiri Patra kepada siswa SMP Kristen 
Tawangsari. “Terima kasih atas bantuannya. Anak didik kami 
memang sungguh membutuhkan perhatian dan bantuan dari 
kita semua,” ujarnya.•naFiri patra
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Management Walkthrough Direktur Utama Pertamina 
ke OrF Porong, Sidoarjo 

Direktur Pemasaran Tinjau Persiapan Produk Baru 
sei siaK – Direktur Pemasaran Ahmad Bambang kembali menggelorakan semangat meraih keuntungan di hadapan 
pekerja TBBM (Terminal BBM) Sei Siak, Cabang SumbarRiau, dan DPPU Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, pada (15/4).  
“Bekerjalah dengan baik, berdedikasi dan semangat yang tinggi untuk mencapai hasil kerja yang baik” tegas Ahmad 
Bambang. Dikatakan olehnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meraih keuntungan di sektor hilir adalah dengan 
melakukan efisiensi. Penekanan losses, juga merupakan hal lain yang terus didorong untuk diterapkan di seluruh lini bisnis 
pemasaran. Pada kesempatan itu, Ahmad Bambang juga memaparkan rencana untuk meluncurkan produk baru. Hal ini, 
ujarnya, untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi Pertamina ke depan. Dalam kesempatan tersebut, ikut hadir 
GM MOR I Jumali, S&D Region Manager I Muji Pangestu, Branch Marketing Sumbar Riau Ardian Aditya, dan OH TBBM 
Sei Siak Purwanta.•mOr i

siDOarjO – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto (ketiga kiri), didampingi Commercial 
and Business Development Director PT Pertamina Gas, Ahmad Kudus (kiri) menerima penjelasan sewaktu 
mengunjungi fasilitas On shore Receiving Facilities (ORF) Porong, Sidoarjo, Minggu (10/5). ORF Porong 
merupakan fasilitas milik PT Pertamina Gas yang berada di Eastern Java Area (EJA) dan berfungsi mengatur 
penyaluran gas dari sumber (wellhead) ke konsumen, di antaranya Petrokimia Gresik dan PJB Unit Pem
bangkitan Gresik.•pertaGas

Fo
to

 : 
M

O
R

 IV

Fo
to

 : 
P

g
E

Sosialisasi Pertamina Upstream Development Way di Pge
jaKarta - Tim Implementasi Upstream Project Development (UPD) Pertamina Upstream Development 
Way (PUDW) yang diketuai Sigit Rahardjo melakukan sosialisasi ke PT Pertamina Geothermal Energy, Kamis 
(30 /4). Sosialisasi perdana Tim ke PGE ini merupakan bagian dari rangkaian upaya Fungsi Development & 
Technology Dit. Hulu dalam menyosialisasikan standar proses pengembangan proyek yang akan digunakan 
di seluruh lingkungan Direktorat Hulu, termasuk Anak Perusahaan Hulu.•una

Layanan Istimewa di Hari kartini
meDan -  Para pelanggan produk BBM Pertamax Series Pertamina  mendapatkan layanan istimewa, pada (21/4). Di Hari 
Kartini itu, pelanggan tak hanya mendapatkan senyum ramah dari operator perempuan berkebaya di SPBU. Di beberapa titik 
SPBU di Kota Medan, mereka juga mendapatkan tambahan BBM apabila membeli produk Pertamax Series yang dipasarkan 
oleh Pertamina. Program layanan khusus ini berlaku di tiga SPBU COCO, yaitu di SPBU Jl. M. Yamin, SPBU Yos Sudarso, 
dan SPBU Polonia. Setiap pembeli produk Pertamax Series minimal 5 liter akan mendapatkan tambahan gratis Pertamax 
sebesar 1 liter.  Khusus pengendara sepeda motor, apabila mengisi kendaraannya dengan Pertamax Series sebesar minimal 
2,5 liter, akan gratis mendapat tambahan 0,5 liter.•mOr i

Bakorumkris MOr IV gelar Perayaan Paskah
semaranG – Sebagai sarana peningkatan kualitas hidup beragama untuk umat Kristiani, Bakorumkris Marketing 
Operation Region (MOR)  IV menggelar perayaan Paskah dengan tema Kristus Bangkit Mengutus Kita Mewujudkan Damai 
Sejahtera, di ruang serbaguna kantor unit MOR IV, (10/4). Perayaan Paskah dihadiri oleh para pekerja, pensiunan dan mitra 
kerja umat Kristiani yang tergabung dalam Bakorumkris MOR IV. Pendeta Yosea Christiono dari Gereja JKI – LPK Permata 
Semarang  menyampaikan makna Paskah sebagai pembebasan kepada umat kristiani dari dosa dan kebinasaan dengan 
pengharapan dan hidup kekal. Sehingga umat Kristiani patut bersyukur atas karunia yang diberikan. Inti perayaan paskah 
dalam kehidupan seharihari adalah agar  umat Kristiani tidak lagi dikendalikan oleh ego melainkan berserah diri. Perayaan 
Paskah diisi dengan kegiatan kebaktian, Kotbah Paskah, Pemberian Hadiah Natal kepada anakanak dan souvenir kepada 
undangan. Selain itu, Bakorumkris MOR IV juga menyiapkan donasi ke beberapa panti jompo sebagai aksi sosial.•mOr iV
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Sadari kesehatan Wanita Sejak Dini

ramba – Sebagai wujud 
komitmen terhadap budaya 
keselamatan kerja di Per
tamina EP Asset 1, Fungsi 
Health,  Safety, Security and 
Environment (HSSE) Asset 1 
mengadakan Workshop Ins
peksi Keselamatan Ope rasi 
Rig bagi pekerja selama dua 
hari, (2728/4) di ruangan 
Recreation Hall Ramba Field. 
Workshop ini diikuti oleh 47 
peserta yang mewakili fungsi 
WO/WS, RAM dan HSSE. 

“Memperkecil dan menu
runkan jumlah insiden da lam 
kegiatan operasional me ru
pakan tujuan dari workshop 
ini. Keselamatan kerja adalah 
harga mati,” ucap Krisman 
J. Sihotang selaku Manager 
HSSE Asset 1 saat presentasi 
di depan seluruh peserta. Se  
belumnya acara workshop ini 
telah dibuka oleh Subli Ib rahim 
selaku Ramba FM. 

“Risiko dan kecelakaan 
kerja di Pertamina EP masih 
cukup tinggi, sehingga ke

PTC Peringati Hari kartini 
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jaKarta – Pada 21 April 2015, PT Pertamina 
Training & Consulting (PTC)  memperingati Hari 
Kartini sebagai bentuk apresiasi semangat Kartini 
yang perlu dicontoh oleh para wanita Indonesia, 
di Gedung Griya Legita Pertamina, Simprug. 
Kegiatan bertema “KartiniKartini PTC, Teruslah 
Bersinar Terang”  ini dihadiri oleh Direksi, Manager 
serta pekerja wanita PTC dengan menggunakan 
pakaian kebaya.  Acara tersebut  baru pertama kali 
diadakan oleh PTC dan disambut sangat antusias 
oleh pekerja wanita PTC.  

PJ. Direktur Keuangan PTC Yekti Triwahyuni 
menyampaikan,  acara tersebut bukanlah suatu 
perayaan besar tetapi merupakan suatu simbolis 
yang bertujuan memberikan semangat kepada para 
pekerja wanita PTC agar terus berjuang dan tidak 
pantang menyerah serta dapat menempatkan diri 
dengan balance antara karier dan keluarga. 

Peringatan Hari Kartini diisi dengan menyanyikan 
lagu “Ibu Kita Kartini”, pembacaan puisi, dan 
pemilihan 10 pekerja wanita PTC dengan “Pakaian 
Kebaya Terbaik” .

 Yekti berharap, acara ini dapat memotivasi  
pekerja wanita PTC untuk lebih semangat me
majukan  perusahaan.•ptC

Mahasiswa FTUI kunjungi 
Proyek Banyu Urip
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bOjOneGOrO - Sebanyak 120 mahasiswa 
se mester 6 yang berasal dari Fakultas Teknik 
Universitas Indonesia (FTUI) jurusan Metalurgi 
melakukan studi ekskursi dengan mengunjungi 
proyek Banyu Urip di Bojonegoro, pada (16/4). 
Mereka datang untuk melihat bagaimana suatu 
proses pekerjaan di bidang eksplorasi, produksi 
minyak dan gas bumi dilaksanakan.

Acara dibuka oleh Direktur Utama PEPC, 
Amril Thaib M. (saat menjabat) yang menjelaskan 
tentang proses produksi migas oleh PEPC dengan 
para mitra perusahaan (EMCL & BKS).

Sebelum kunjungan ini, PEPC yang diwakili 
oleh Henry Prakoso (Staf Ahli Dirut PEPC) dan 
Erwin Lukman (Process & Facility Manager PEPC) 
juga telah melakukan pemaparan mengenai Proyek 
Banyu Urip dalam kuliah umum di Kampus UI, 
Depok pada Sabtu, 11 April 2015.  Diharapkan, 
para mahasiswa mendapatkan gambaran secara 
komprehensif tentang Lapangan Banyu Urip 
sebagai sebuah proyek besar Indonesia. 

Dalam acara tersebut juga diisi dengan sesi 
tanya jawab antara mahasiswa dengan Direktur 
Utama PEPC.•pepC

jaKarta – Dalam rangka 
meningkatkan kesadaran 
kesehatan yang berdampak 
khusus bagi Wanita, Rumah 
Sakit Pertamedika Sentul 
City (RSPSC) melaksanakan 
seminar Kesadaran akan 
kesehatan Reproduksi Wanita 
oleh dr. Ruswantriani Sukarya 
SpOG dan Perawatan Gigi & 
Mulut pada Ibu Hamil yang 
disampaikan oleh drg. Indira 
Meirani.

Seminar yang berlang
sung di Ah Poong Sentul, 
Jumat (8/5) ini dihadiri oleh 
para ibu yang tergabung da
lam Ikatan Wanita Pengu saha 
Indonesia (IWAPI) kota Bogor 
dan Komunitas Wanita Anti 
Korupsi kota Bogor. Lontaran 
tanya jawab menunjukkan 
antuasisme para ibu yang 
hadir dalam seminar tersebut. 

Direktur Rumah Sakit 
Pertamedika Sentul City, 
dr. Kamelia Faisal, Mars 
menegaskan pentingnya 
para wanita untuk menyadari 
kesehatan dalam dirinya 
ter leb ih lag i  kesehatan 
reproduks i ,  khususnya 
pencegahan  t e rhadap 
Kanker Serviks. Salah satu 
caranya dengan pemeriksaan 
Pap Smear untuk mendeteksi 

patuhan dan budaya ke
selamatan kerja terus di
ingatkan kembali melalui aca ra 
ini,” ucap Subli Ib ra him. 

Di dalam workshop ini, 
Manager  HSSE Asset  1 
Krisman J. Sihotang me nyam
paikan 3 materi, yaitu  HSSE 
check list and acceptance 
criteria, Sosialisasi HSSE Plan 
dan HSSE Log book. 

Krisman mengungkapkan 
bahwa workshop ini mem
punyai tujuan untuk mem
perkecil jumlah insiden di Asset 
1, karena sebagian besar 
insiden terjadi pada kontraktor 
di operasi rig. Dalam workshop 
turut hadir Sonny Musanto 
selaku Sumatera 1 Drilling 
Manager. Fungsi DD dan 
HSSE pusat turut  sebagai 
narasumber dalam acara ini. 

Sementara GM Asset 
1 Irwansyah mengingatkan 
ten tang Pedoman Utama 
O p e    r a s i  y a n g  b e r l a k u . 
“Pas    tikan BB 8M sebagai 
pedoman utama operasi 

sejak awal,” kata Irwansyah. 
“Laksanakan pekerjaan de
ngan baik dan benar sejak 
awal. Biasakan yang benar, 
bukan membenarkan yang 
biasa,” tambah Irwansyah. 
Para peserta sangat antusias 
mengikut i  workshop. Hal 
ini terbukti saat sesi diskusi 
dibuka , cukup banyak peserta 
menanyakan berbagai hal 
pada GM Asset 1.

Pada sesi terakhir, para 
mereka diajak ke lapangan 
menuju Yard Rig 3. Para peserta 
diminta untuk melihat dan 

mencatat bila ada kekurangan 
terkait kelengkapan fasilitas 
dan keselamatan dari Rig milik 
Pertamina EP ini.  Diharapkan 
agar Rig ini menjadi benchmark 
bagi Rig Kontraktor ditinjau 
dari fasilitas kelengkapan dan 
keselamatan kerja.

Sebagai penutup agenda 
HSSE Asset 1, diadakan HSSE 
Advance Training untuk seluruh 
pekerja. Materi yang diberikan 
diantaranya perijinan kerja dan 
cara kerja aman, Excavation 
dan 10 bahaya potensial di 
pekerjaan.•pep ramba FieLD

kanker serviks.
“Masih banyak kaum 

wanita yang belum me
nger t i  dan mengetahu i 
bah wa dirinya berpotensi 
mengidap penyakit Kanker 
Serviks dan tidak mengerti 
bagaimana pengobatannya. 
Seminar ini sangat membantu 
meningkatkan kesadaran 
para wanita akan bahaya 
Kanker Serviks,” ucap dr. 
Kamelia.

Sementara itu, Ketua 
IWAPI Bogor, Hj. Deswaty 
Diningsih menyampaikan 

seminar yang dilaksanakan 
oleh RSPSC ini sebagai 
langkah positif agar para 
wanita senantiasa  menjaga 
kesehatan. “Dengan badan 
yang sehat, muncul jiwa yang 
sehat sehingga menimbulkan 
semangat yang tinggi untuk 
bisa beraktifitas,” ungkap 
Deswaty.

Hal  in i  menunjukkan 
b a h w a  R u m a h  S a k i t 
Pertamedika Sentul City peduli 
terhadap ke sehatan wanita 
yang nantinya akan bekerja 
sama dengan beberapa 

yayasan kesehatan untuk 
kegiatan yang sifatnya sosial 
maupun pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga sebagai 
inisiasi dari pihak Rumah 
Sakit Pertamedika Sentul 
untuk mempromosikan diri 
sebagai rumah sakit pilihan 
yang unggul bagi warga kota 
Bogor dan siap melayani 
berbagai kasus penyakit 
dengan didukung oleh Sarana 
dan Prasarana Penunjang 
Medis yang memiliki teknologi 
tinggi.•irLi

Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) kota Bogor dan Komunitas Wanita Anti Korupsi kota Bogor mengikuti  talkshow 
Women’s Health yang diadakan RS Pertamedika Sentul City.
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Pge area Lahendong
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PeP jatibarang Field Capai Target Produksi
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Suasana syukuran atas keberhasilan PEP Jatibarang Field mencapai target 
produksi.

LahenDOnG - Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya 
Warnika dalam kunjungan kerjanya ke kantor PGE 
Area Lahendong (28/4) menyoroti masalah harga 
uap geothermal yang menurutnya masih sangat 
rendah dan menegaskan pentingnya campur 
tangan Pemerintah dalam mengatasi hal tersebut. 
“Indonesia memiliki 40% potensi geothermal 
dunia, namun masih kalah jauh dari negara lain. 
Kita belum serius dalam mengatasi masalah 
geothermal,” ucapnya. Selanjutnya Kardaya 
berjanji akan duduk bersama dengan anggota 
Komisi VII dan instansi terkait dalam membahas 
hal tersebut. 

Sementara Direktur Panas Bumi Kementerian 
ESDM  Tisnaldi menjelaskan Head of Agreement 
(HoA) tentang perubahan harga dasar uap dan 
tenaga listrik sebenarnya sudah disepakati antara 
PGE dan PLN lebih dari satu tahun lalu. Namun 
kesepakatan harga tersebut masih belum dapat 
diimplementasikan karena masih ada syaratsyarat 
internal PLN yang harus dipenuhi terlebih dahulu, 
antara lain verifikasi oleh BPKP. 

Kunjungan kerja anggota Komisi VII DPR RI 
yang membawahi Bidang ESDM, Riset & Teknologi 
dan Dikti, Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke 
wilayah Sulawesi Utara (27 – 30 April 2015) ini 
dilaksanakan dalam rangka mengisi masa reses 
persidangan III Tahun Sidang 2014  2015.

Hadir pada kesempatan tersebut Direktur 
Utama PT Pertamina Geothermal Energy Irfan 
Zainudin, perwakilan PLN, Kementrian LH dan 
pe kerja PGE Area Lahendong serta MOR VII.•una

j a K a r t a  -  P E P C 
melaksanakan “Sosialisasi 
PUDWUPD (Per tamina 
Upst ream Deve lopment 
Way-Ups t ream P ro j ec t 
Development)”, pada (5/5). 
Kegiatan tersebut dibuka 
oleh Direktur Pengembangan 
PEPC Amran Anwar. Dalam 
arahannya, Amran menga
takan bahwa PUDWUPD 
agar bermanfaat dan da pat 
diterapkan pada pengem
bangan proyek di PEPC.

P resen tas i  pe r t ama 
o l eh  t im  UTC  dengan 
judu l  Why PUDW-UPD , 
disampaikan Slamet Susilo 
yang menjelaskan kronologis 
mengapa ada program 
PUDWUPD. Menurut Susilo, 
selama ini Pertamina kesulitan 
m e n g e v a l u a s i  p ro  y e k 
proyek di anak peru sahaan 
karena masingma  sing anak 
perusahaan me miliki way 
tersendiri. Di samping itu 
umum nya pengembangan 
pro yek tidak diikuti oleh re-
quirement teknis dan project 
management dalam setiap 
tahapannya. 

“Dengan adanya PUDW
UPD, Pertamina akan memiliki 
suatu sistem atau proses 
(quality), yaitu Upstream Pro-
ject Development on time, on 

munDu – Jatibarang Field 
kembali menunjukkan pres
tasinya dalam pencapaian 
target produksi migas. Berkat 
kerja keras dari seluruh tim 
sumur XB02, JKL01, RDG
53 dan MLD07, berhasil 
meraih angka produksi yang 
menggembirakan. Tak mau 
lupa diri, Jatibarang Field 
pun mensyukuri keberhasilan 
ini dengan mengadakan syu
kuran pencapaian produksi 
dan berbagi kepada masya
rakat sekitar yang diadakan 
pada (30/4).

Acara syukuran ini khusus 
mengundang anak yatim 
piatu dan kaum dhuafa di 
sek i ta r  w i l ayah  sumur, 
yakni dari Desa Mekarsari, 
Desa Kodasari dan Desa 
Sumuradem Timur. Selain 
itu, acara ini dihadiri oleh ja
jaran manajemen Pertamina 
EP Asset 3, manajemen Jati
barang Field serta perwakilan 

pemerintahan desa.
Mewak i l i  Ja t iba rang 

F i e l d  M a n a g e r,  A f w a n 
Daroni Onshore Production 
Operation Asst. Manager 
dalam sambutannya mem
berikan apresiasi kepada 
pemerintahan dan masyarakat 
desa. “Prestasi ini pun tak 
lepas dari peran serta pe
merintah desa dan seluruh 
warga desa yang senantiasa 
mendukung dan bekerjasama 
dengan baik selama kegiatan 
operasi berlangsung.  Oleh 
sebab itu, kami ingin berbagi 
rasa juga dengan warga yang 
kurang mampu di sekitar 
sumur.”, ungkap beliau.

Beg i tu  pu la  dengan 
perwakilan pemerintahan 
desa yang dalam hal ini di wakili 
oleh Kuwu Desa Sumu radem 
Timur, Tisnaya mengung
kapkan rasa syukurnya atas 
undangan dari Pertamina EP 
pada hari ini dan bersedia 

untuk mendukung kelancaran 
operasional di lapangan.

Ditutup dengan acara 
penyerahan santunan secara 
simbolis kepada 10 anak 
yatim piatu dan dhuafa, acara 

syukuran tersebut berjalan 
lancar. Pemberian santunan 
ini dibagikan kepada 20 yatim 
piatu dan kaum dhuafa di ma
singmasing desa.•nit

budget, on specification dan 
on revenue (OTOBOSOR),” 
ujar Susilo. 

Jadi, PUDWUPD di buat 
dengan tujuan untuk me
ringankan dan membantu 
kegiatan project development 
serta melengkapi STK in
vestasi yang sudah ada 
dengan requirement teknis 
dan project management 
dalam setiap tahapan.

Presentasi kedua dengan 
judul What is PUDW-UPD 
dibawakan o leh Boyke, 
yang menjelaskan secara 
garis besar bahwa PUDW
UPD adalah sub-system 
dari proses upstream, mulai 
dar i  eksp loras i ,  dr i l l ing 
dan seterusnya, termasuk 
hand over atau transisi dari 
eksplorasi ke pengembangan. 
Menuru t  Boyke,  da lam 
PUDWUPD ada  enam 
p i l a r  y ang  me rupakan 
aspek penting agar setiap 
project development dapat 
terlaksana dengan baik se
hingga mencapai target yang 
diinginkan.

Sedangkan Totok mem
presentasikan PUDW-UPD 
Implementation. Menurutnya, 
dalam implementasi PUDW
UPD nantinya PEPC diminta 
menyediakan ruangan khusus 

membentuk klinik PUDW yang 
berguna untuk diskusi dan 
menyiapkan datadata yang 
diperlukan, ataupun untuk 
menyimpan buku, arsip, dan 
kebutuhan lain yang berkaitan 
dengan kegiatan proyek. 
Pelaksanaan implementasi 
PUDWUPD harus menyiap
kan  mate r i  sos ia l i sas i , 
coaching & mentoring, dan 
share lesson learned. 

To tok  men j e l a skan , 
didalam SK implementasi 
ada penekanan kuat, yaitu 
untuk proyek baru yang masih 
dalam tahap inisiasi wajib 
melaksanakan persyaratan 
dalam PUDWUPD secara 
penuh. Sedangkan untuk 
proyek yang sudah berjalan 
diharapkan wajib mengikuti 
kaidah yang ada dalam 
PUDWUPD.  

“Semoga ja jaran mana
jemen PEPC berkomitmen 

untuk sepakat melaksanakan 
pembangunan proyek, dimulai 
dari peren canaan proyek, 
membantu  pra  proyek, 
sampai dengan eksekusi 
dengan mengikuti tahapan 
yang ada dalam PUDW
UPD, menyediakan resources 
yang cukup dalam rangka 
memenuhi persyaratan yang 
ada dalam PUDWUPD, serta 
menggunakan Otobosor 
sebagai target utama dalam 
penyelesaian suatu proyek,” 
harapnya.

Presentas i   ten tang 
Work  P rocess  PUDW-
UPD disampaikan Boyke 
dan Iqbal, yang membahas 
tentang proses kerja secara 
teknis dengan menggunakan 
fasilitas PUDWUPD dalam 
melaksanakan suatu proyek.

Sosialisasi diakhiri dengan 
tanya jawab, dan simulasi 
modul PUDWUPD.•pepC

komisi VII DPr kunjungi 
Blok Cepu
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bOjOneGOrO - Pada 16 April 2015, 13 anggota 
Komisi VII DPR RI yang membawahi bidang ESDM, 
melakukan kunjungan kerja ke Blok Cepu di 
Bojonegoro. Rombongan yang dipimpin oleh Wakil 
Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha tersebut 
memantau perkembangan dan kemajuan proyek 
Banyu Urip yang dikelola oleh PEPC, EMCL & BKS.

Dalam kunjungan tersebut, turut serta Direktur 
Utama PEPC, Amril Thaib M. (saat menjabat) dan 
beberapa anggota DPRD setempat.

Acara diisi dengan penjelasan tentang progress 
proyek Banyu Urip yang disampaikan oleh 
Banyu Urip Project Executive, Daniel Wieczynski. 
Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya 
jawab antara anggota DPR RI dengan pihak EMCL, 
PEPC & BKS.•pepC
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Launching Program Pertamax and Fastron Go to Europe 2015.

jaKarta – Peluang untuk 
langsung menyerap aspirasi 
sekaligus mendukung dan 
melihat aksi pembalap muda 
inspiratif Rio Haryanto, di 
ajang GP2 Series, Eropa, 
kembali dibuka.  Lewat undian 
Pertamax and Fastron Go to 
Europe 2015, Pertamina 
kembali memberikan ap
resiasi kepada konsumen 
tinggi kepada konsumen loyal 
produk unggulan Pertamina.

Sebanyak 10 paket 
wisata ke Eropa (Milan, Italia 
dan Barcelona), termasuk 
kesempatan mendukung 
langsung laga Rio Haryanto, 
di GP2 Series, Monza, Italia, 
telah disediakan sebagai 
ha diah utama.  Selain itu 
Program undian Pertamax & 
Fastron Go To Europe 2015, 
juga menyediakan hadiah 
hiburan berupa 21 Emas 
Batangan, 24 Samsung 
Galaxy Note 4, 9 Iphone 6, 24 
Voucher BBK @ 1.000.000 
dan 60 Oli Fastron @ 4 liter. 

P r o g r a m  u n d i a n 
Pertamax & Fastron Go to 
Europe 2015 dilangsungkan 
mulai 1 Mei 2015 sampai 
5 Agustus 2015. Hadiah 
akan diundi dalam 3 tahap 
periode undian, yaitu pada 

17 Juni, 8 Juli 2015 dan 12 
Agustus 2015. Pertamax & 
Fastron Go to Europe kali 
ini merupakan pelaksanaan 
kelima kalinya dengan tren 
keikutsertaan yang terus 
meningkat dari tahun ke 
tahun. Hingga 4 tahun 
penyelenggaraannya, total 
peserta program Pertamax 
& Fastron Go To Europe telah 
mencapai lebih dari 1 juta 
entry/participant.

Vice President Corporate 
Communication Pertamina 
W i a n d a  P u s p o n e g o ro 
meng ungkapkan program 
ini meru pakan apresiasi 
tertinggi Pertamina kepada 
konsumen loyal produk 
berkualitas tinggi Pertamina. 
D iha rapkan  konsumen 
bisa kian mencintai produk 
bangsa sendiri.

“Selain itu, kita ingin Rio 
Haryanto juga mendapat 
awareness yang besar dari 
masyarakat. Karena kita 
tahu sekarang prestasi Rio 
luar biasa,” tuturnya dalam 
konferensi pers di Senayan 
City, (30/4).

Prestasi gemilang Rio 
tersebut diha rapkan bisa 
naik kelak ke kancah Formula 
1. Wianda mengatakan, 

Pertamina ingin prestasi 
Rio tersebut lebih dikenal 
lagi di banyak kalangan dan 
berbagai lapisan masyarakat, 
khususnya anak muda. Hal 
tersebut, mengingat sosok 
Rio yang merupakan sosok 
muda dan inspiratif.

“Kami membuka ke
sempatan masyarakat  disini 
untuk t idak hanya bisa 
mengambil aspirasi dari 
Rio, tapi juga bisa langsung 
berkontribusi dan langsung 
menonton, bagaimana pres
tasi Rio di kancah inter
nasional,” imbuhnya.

Program undian Perta
max & Fastron Go to Europe 
2015  ini akan diundi dalam 
3 tahap periode undian, 
yaitu pada 17 Juni, 8 Juli 

2015 dan 12 Agustus 
2015. Untuk mengikuti pro
gram ini, pengguna setia 
Pertamax dan Fastron cukup 
mengumpulkan struk dari 
pembelian produk Pertamax/ 
Pertamax Plus/ Pertamina 
Dex minimal Rp200.000 
untuk kendaraan roda empat 
atau minimal Rp20.000 untuk 
kendaraan roda dua. Untuk 
pengguna Fastron Series, 
kesempatan meng ikut i 
Pertamax & Fastron Go 
to Europe dapat diperoleh 
dengan membeli produk 
pelumas Fastron 4 Liter atau 
1 gallon. 

Mekanisme lebih lanjut, 
konsumen bisa mengunjungi 
portal : www.pertaminapfgte.
com.•sahruL

CiLaCap – Setelah melalui proses negosiasi dan 
perundingan antara perusahaan dan serikat pekerja, 
kini Pertamina memiliki Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) yang baru, yakni PKB periode V tahun 2015 – 
2017. Sebagai tindak lanjut dari proses penyusunan 
PKB tersebut, dilakukan sosialisasi di setiap unit 
operasi untuk memberikan pemahaman dalam 
mengimplementasikan perjanjian yang baru. Pada 
(7/4), digelar sosialisasi PKB V di Gedung Patra 
Graha Cilacap.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala 
Dinsosnakertrans Kabupaten Cilacap Kosasih, GM 
RU IV Nyoman Sukadana beserta segenap tim 
manajemen RU IV, perwakilan Presiden Federasi 
Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Peri Ananda, Ketua 
SPPPWK RU IV Cilacap Arie Gumilar, dan pekerja 
RU IV Cilacap.

Kepala Dinsosnakertrans Kosasih menjelaskan, 
PKB merupakan suatu kesepakatan untuk mengatur 
syaratsyarat kerja yang merupakan hasil perundingan 
dan kesepakatan antara perusahaan dengan serikat 
pekerja yang digunakan sebagai pedoman oleh 
kedua belah pihak dalam pelaksanaan hubungan 
kerja. “Secara overall, Pertamina telah memberikan 
dan mengatur sistem kerja yang baik dalam PKB 
nya termasuk sistem pengupahan dan pesangon. 
Mudahmudahan melalui sosialisasi PKB ini pekerja 
bisa memahami tugas pokoknya, hak dan kewajiban 
pekerja dan perusahaan sehingga tercipta sinergi 
hubungan kerja yang dapat berlangsung dengan 
baik.” ujar Kosasih.

Senada dengan Kosasih, Peri Ananda yang 
mewakili Presiden FSPPB menuturkan sosialisasi 
ini merupakan wujud komitmen yang tinggi dari 
perusahaan dan pekerja untuk menjalankan amanah 
UU dalam mewujudkan hubungan industrial yang 
baik, sinergis, dinamis, dan berkeadilan. “Ini meru
pakan suatu tantangan dalam menjembatani 
as pirasi pekerja dan perusahaan. Tema pokok 
da lam penyusunan PKB periode V adalah sukses 
implementasi dan perwujudan work class employee. 
Maksudnya adalah PKB disusun untuk mewujudkan 
kesejahteraan pekerja dan keluarga serta mendorong 
laba perusahaan semaksimal mungkin,” tutur Peri 
Ananda.

Sementara itu, dijelaskan oleh GM RU IV Cilacap 
Nyoman Sukadana bahwa PKB ini bukan hanya 
milik pekerja, tapi juga bagi perusahaan. “PKB ini 
diharapkan mampu menjadi titik tolak yang lebih 
baik bagi kemajuan perusahaan dan kemaslahatan 
pekerja. Dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan 
dan keharmonisan sebagai keluarga besar Pertamina, 
semoga harapan perusahaan dan harapan pekerja 
dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya 
perbaikan dalam kesejahteraan pekerja, maka 
semangat pekerja untuk memberikan kontribusi 
terbaik bagi perusahaan juga harus meningkat 
sehingga world class energy company dapat 
terwujud,” jelas Nyoman Sukadana.•ru iV
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Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menjelaskan rencana Pertamina meluncurkan produk BBM baru, Pertalite.
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Top Ten Initiatives rU IV 
Diluncurkan

jaKarta - Rencana  Perta
mina meluncurkan produk 
BBM baru dengan brand  
Pertalite disambut dengan 
berbagai respons. Dari yang  
mengkrit isi sampai yang  
mendorong untuk jalan terus. 

Demikian nuansa yang 
bisa ditangkap dari  Focus 
Group Discussion (FGD) 
dengan tema “Melaju Hemat 
dengan Pertalite”. Diskusi  
diselenggarakan  fungsi Ex
ternal Communication di 
Ru mah Perjuangan, Jalan 
Pulombangkeng, Senopati, 
Senin (11/5). Diskusi dibu ka  
oleh VP Corporate Commu
nication Wianda Pusponegoro 
dan dihadiri berbagai ka
langan.  Dar i  Per tamina 
hadir Direktur Pemasaran 
Ahmad Bambang,  SVP 
Fuel Marketing & Distri bution 
Suhartoko, dan VP Retail 
Fuel Marketing Mucha mad 
Iskandar. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut Ahmad Bambang 
menjelaskan,  keputusan 
Per ta mina akan meluncurkan 
produk baru BBM Pertalite  
merupakan bagian dari  stra
tegi marketing, karena ada 
celah diantara  Premium 
(RON 88) dengan Pertamax 
(RON 92). “Dengan Perta
l i te,  Pertamina mem be

semaranG – Unit Domestic 
Gas Region IV mengadakan 
program promosi penjualan 
produk LPG 12 kg merk Elpiji 
Biru dan Bright Gas dengan 
tajuk “Banj12 Hadiah” (baca: 
banjir hadiah, red). 

Program Banjir Hadiah 
be r l angsung  mu l a i  23 
April hingga 20 Mei 2015 
di beberapa  pusat perbe
lanjaan di kotakota besar 
wila yah Jawa Tengah dan 
DIY seperti Semarang, Tegal, 
Yogyakarta, Magelang, Solo 
dan Purwokerto. 

M e n u r u t  G M  M O R 
IV Kusnendar, pada saat 
pe resm ian  p rog ram d i 
kantor unit Semarang (17/4), 
Program ini merupakan salah 
satu upaya unit Domgas 
di wilayah MOR IV  untuk  
meningkatkan penjualan LPG 
12 kg dan Bright Gas. “Banjir 
Hadiah adalah wujud apresiasi 
kepada para pelanggan 

CiLaCap – Guna memantapkan program kerja 
yang diusung oleh RU IV Cilacap pada tahun 
2015, fungsi OPI menyelenggarakan acara 
Motivation Day yang diperuntukkan bagi pekerja 
RU IV Cilacap di Gedung Patra Graha Cilacap, 
pada (26/3). Kegiatan ini dihadiri pula oleh GM 
RU IV Nyoman Sukadana dan tim manajemen.

“Motivation Day merupakan acara yang 
diselenggarakan untuk meluncurkan secara 
resmi berbagai macam ide, inovasi, dan inisiatif 
yang menjadi program kerja RU IV Cilacap pada 
tahun 2015. Keseluruhan ide tersebut adalah 
hasil dari workshop idea generation yang telah 
melalui tahapan alignment dan challenge session 
oleh tim manajemen. Setelah diluncurkan dalam 
acara ini, maka ide tersebut telah siap untuk 
diimplementasikan.” ujar Nyoman Sukadana.

Acara tersebut diawali dengan pemaparan 
10 ide unggulan RU IV oleh OPI Coordinator 
Muh Hadjar dan Engineering & Development 
Manager Arief Budiyanto. Ke10 ide unggulan 
tersebut, yaitu  Blending Kerosene ex CDU 
II ke Avtur melalui Micro Filter, Menaikkan 
komposisi pengolahan light crude >30% vol di 
CDU II, Rekonsiliasi Arus Minyak menggunakan 
Software Rekonsiliasi, Pengolahan HGO di TDHT 
min. 200 TPSD, Injeksi DO MDU2 ke solar pool, 
Optimalisasi recovery energy: LMO dist sebagai 
pemanas 022E113, Recovery LP Condensate 
di Tank Farm 041, Optimasi Kapasitas AH 
Unibon 110% Desain, Pengoperasian 11E25A 
di CDU I, dan Optimalisasi kapasitas HDS 106% 
desain.

Kick off program ini  dilakukan oleh GM RU 
IV Cilacap yang ditandai dengan pembukaan 
selubung idea board, dilanjutkan dengan 
penandatanganan idea board oleh seluruh 
tim manajemen RU IV serta section head 
terkait. Setelah penandatanganan tersebut, 
maka program kerja RU IV Cilacap secara 
resmi dapat dijalankan dan telah menjadi 
komitmen manajemen serta pekerja untuk di
implementasikan.

“Harapannya dengan adanya begitu banyak 
ide dan inovasi semakin meningkatkan kinerja 
pekerja serta produktivitas kilang RU IV Cilacap.” 
tambah Nyoman Sukadana.

Selain peluncuran top ten ideas 2015, 
ter dapat serangkaian acara dalam Motivation 
Day tersebut, yaitu kick off Bulan Energi 2015, 
deklarasi zero steam leak, launching visual 
management flare loss monitoring dan refinery 
performance dashboard, dan  launching Change 
Agent Budaya (CAB).

Pada kesempatan ini pula, GM didampingi 
oleh SMOM RU IV menyerahkan penghargaan 
kepada unit di kilang yang telah berhasil 
menerapkan program zero steam leak di area 
kerjanya, antara lain unit FOC I, FOC II, LOC 
I&SRU, LOC II, LOC III, Paraxylene, Utilities, dan 
Oil Movement.ru iV

ri kan banyak pil ihan ke
pada konsumen da lam 
meng gunakan BBM un tuk 
kendaraannya,” ujar Ah mad 
Bambang. Karena, me
nurutnya, kualitas Pertalite 
akan lebih ramah lingkungan, 
bertenaga dan hemat diban
dingkan Premium.  

Sementara Wianda Pus
ponegoro dalam pengan
tarnya menyatakan bahwa 
acara diskusi ini dimaksudkan 
untuk mendapatkan input 
yang seluasluasnya atas 
ren cana Pertamina me
l aunch ing   BBM baru , 
Pertalite, yang me miliki RON 

90. “Ha rapannya, produk  ini 
mem beri varian yang baru 
kepada masyarakat,” kata 
Wianda. 

Salah satu dukungan 
nyata adalah dari Indah 
Suksmaningsih (YLKI).  Indah 
menegaskan  agar Pertamina 
tidak perlu ragu atau takut 
melaunching Pertalite. Apalagi 
BBM baru ini tidak disubsidi 
sehingga bisa diperlakukan 
sebagai brand baru. Yang 
penting adalah bagaimana 
Perta mina meyakinkan pe
bisnis otomotif dan pihak 
bengkel mobil bahwa Pertalite 
ini cocok untuk mobilmobil  

yang beredar di masyarakat. 
Sehingga konsumen pun akan 
membeli tanpa keraguan.  

Dalam pertemuan ter
sebut hadir wakilwakil dari 
berbagai lapisan masyarakat, 
seperti Tulus Abadi (YLKI), 
Tri Yuswidjajanto (konsultan 
teknis LAPI ITB) yang ber
bicara dari segi tek nis mesin;   
Iwan Setiawan (konsultan 
pemasaran dari MarkPlus) 
yang berbicara dari segi po
tensi pasar otomotif Indo
nesia;  pengamat ener gi, 
pengamat industri oto mo tif, 
komunitas otomotif,  war
tawan, LSM, dll.•urip

Banj12 Hadiah di jawa Tengah dan Yogyakarta
peng guna LPG Non Subsidi 
Pertamina sekaligus sebagai 
inisiatif pemasaran untuk 
meningkatkan penjualan LPG 
Non subsidi. Sebenarnya 
program sudah mulai berjalan 
dengan pembukaan gerai 
penjualan maupun isi ulang 
di kantor unit pada 13 April 
2015. Karena penggunaan 
produk unggulan Pertamina 
harus dimulai dari insan Perta
mina, dari kita, untuk kita,” 
ujar Kusnendar.

Pelanggan yang membeli 
maupun melakukan pengisian 
ulang Bright Gas maupun 
LPG 12 Kg pada masa 
promosi ini berkesempatan 
untuk mendapatkan banyak 
hadiah seperti sepeda motor, 
gawai, hingga voucher bahan 
bakar khusus yaitu Pertamax. 

Sementara Domest ic 
Gas Region IV Manager Y 
Hardjono menjelaskan, acara 
Banjir Hadiah selain dilakukan 

dengan membuat gerai
gerai di pusat perbelanjaan, 
j u g a  n a n t i n y a  b e r u p a 
kunjungan berhadiah untuk 
pelanggan dan pemberian 
kupon yang dibagikan pada 
saat pembelian di outlet 
LPG yang ditunjuk. “Untuk 
mendapatkan kupon undian, 
pembeli dapat memperoleh 
dari outlet maupun Agen 
yang memiliki tanda khusus 
di wilayah Jateng dan DIY,” 
jelas Hardjono

Se l a i n  had i ah  yang 
melimpah, juga dilakukan 
program “Extreme” yaitu pro
gram penukaran empat (4) 
buah tabung Epiji 3 kg dengan 
1 tabung Bright Gas maupun 
1 Tabung 12 kg.

Standbooth Banjir Hadiah 
juga dibuka di beberapa event 
Olahraga seperti Pertamina 
Proliga 2015, Pertamina Goes 
To campus dan kegiatan Car 
Free Day.•mOr iV
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meDan – GM MOR I Per ta
mina Jumali kembali meng
ajak pekerja MOR I untuk 
me maknai tahun 2015 secara 
khusus.  “Tahun ini tantangan 
bisnis yang kita hadapi jauh 
berbeda dibanding tahun
tahun sebelumnya. Karena 
itu, kita semua harus bisa 
berkontribusi maksimal agar 
dapat survive,” ujarnya pada 
saat membuka Forum KOMET 
(Knowledge Management) di 
Gedung Serba Guna MOR I, 
Medan (14/1). 

Untuk itu, lanjutnya, setiap 
pekerja dalam kapasitas dan 
fungsinya masingmasing 
harus memiliki rasa tanggung 
jawab untuk ikut membantu 
peru sahaan. “Kita harus te 
rus menekan cost, dan men
dorong peningkatkan pen
jualan. Dari sinilah (forum 
KOMET, Red) kita ditantang 
untuk membuat inisiatifini
siatif,” ujar Jumali.  

Selama Bulan Komet, kata 
Jumali, pekerja juga kembali 
didorong untuk mewujudkan 
MORE (Marketing Operation 
Excellence) sebagaimana 
ditetapkan oleh manajemen. 

kontribusi Maksimal demi 
Bisnis Perusahaan

“Kita harus fokus pada 
peningkatkan kemampuan 
dan performannce marketing, 
efesiensi dan pengendalian 
losses pada operasi Perta
mina,” tambahnya.

Pada Forum KOMET 
ter sebut, sejumlah pekerja 
MOR I juga turut tampil ber
bagi informasi mengenai 
knowledge management. Di 
antaranya adalah Jr Officer 
System & Opr. Improvement 
dari Fungsi S&D Region I 
Mangku Hidayat Basuki. 
Mangku tampil mewakili tim 
monitoring losses di MOR I  
memberikan materi tentang 

“Pengendalian Losses Mar-
keting Operation Region I 
Tri wulan I 2015” dengan 
me lakukan pengawalan ka
pal supply BBM/BBK ke 
Terminal BBM MOR I de
ngan melakukan kesaksian 
(witness).

Selanjutnya, pada sesi 
lain, Jr Sales Executive LPG 
VI Marketing Branch Kepri 
Agung Nurhananto juga 
mem berikan materi dengan 
ju dul “Upaya Pengendalian 
Jalur Distribusi LPG 3 Kg 
Dalam Rangka Mengurangi 
Beban Subsidi di Kota Ba-
tam”.•WaLi

GM MOR I Jumali mengajak seluruh pekerja MOR I mengimplementasikan lima 
prioritas strategis untuk menghadapi tantangan bisnis tahun ini.

jaKarta –   Direktorat 
Hulu Pertamina, dan Anak 
Perusahaan Hulu (APH) 
m e n a n d a t a n g a n i  “ K o 
mi tmen Ker ja  dan L in
dungan Lingkungan serta 
Pengamanan”, pada (27/3) 
dalam Forum Health Safety 
Security and Environment 
(HSSE) Upstream, di Gedung 
Utama Pertamina. 

Hal tersebut merupakan 
ko mitmen bersama para in
san Direktorat Hulu dan APH 
untuk kian memprioritaskan 
aspek HSSE di setiap ke giatan 
operasi. SVP HSSE Korporat 
Pertamina Joko Susanto 
mengatakan, komitmen dan 
forum HSSE ini merupakan 
usaha bersama menuju 
world class energy company, 
dengan mewujudkan konsep 
Operation Excellence. 

Ia menambahkan, Ope-
ration Excellence terdiri dari 
beberapa unsur seperti safety, 
rel iabi l i ty, dan operation 

baLiKpapan – Sebagai upaya peningkatan 
sistem pengelolaan administrasi, fungsi Quality 
Management (QM) bekerja sama dengan HR 
menggelar sosialisasi Pengelolaan Administrasi 
Terpadu Pertamina (PATP) di Restorasi Banua 
Patra pada 23 Maret 2015. Acara diikuti oleh 
para ADM dan Sekretaris dari perwakilan fungsi
fungsi yang ada di RU V. Manajemen dokumen 
sendiri memiliki beberapa manfaat, misalnya 
untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis 
office administration yang lebih efektif dan 
efisien. Selain itu, pengelolaan yang terpadu 
juga akan memungkinkan alur dokumen yang 
lebih terstruktur, rapi dan mudah ditelusuri.

Acara diisi dengan workshop maupun dis
kusi. Dengan sosialiasi tersebut, para sekretaris 
dapat secara aktif saling bertukar informasi 
mengenai penyelenggaraan pengelolaan ar sip 
saat ini.  Menurut salah satu peserta pelatihan, 
Ayu Purwaningtyas dari fungsi General Affairs 
pelatihan tersebut telah memberikan wa
wasan baru seputar manajemen dokumen. 
Se mentara narasumber dari QM Hurianto 
mengungkapkan, adanya perkembangan 
pengelolaan arsip, para pihak dapat terus 
proaktif menyampaikan saran dan masukannya 
di harihari mendatang.•KeishKara

m o  d e  s t r a t e g y.  “ K a m i 
meng  harapkan Upstream 
HSSE Forum harus dapat 
memberikan dampak yang 
cepat terhadap peningkatan 
budaya keselamatan kerja 
para pekerja di lingkungan 
Direktorat Hulu dan APH,” 
kata Joko Susanto, dalam 
forum perdana HSSE ter

sebut.
Menurut Joko, hal itu 

ada  lah tanggung jawab tim 
manajemen Direktorat Hulu, 
dan APH untuk menjadikan 
para pekerja memiliki beha-
viour based safety, sehingga 
ada jaminan operasi bisa ber
jalan aman. 

Se jat inya,  D i rektorat 

Hulu telah menyusun HSSE 
Management System, yang 
merupakan pedoman dan 
acuan wajib insan Hulu dalam 
mengelola aspek HSE kepada 
seluruh tahapan kegiatan 
di l ingkungan Direktorat 
Hulu dan APH.  Diperlukan 
implemantasi yang konsisten 
dengan pola PDCA.•sahruL

Pimpinan anak perusahaan Hulu berkomitmen untuk memprioritaskan aspek HSSE di setiap kegiatan operasi dalam 
Upstream HSSE Forum 2015.

Sosialisasi PaTP 
Tingkatkan 
Pengelolaan arsip
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Pertamina Siap Dikritisi untuk Membangun
parapat – Sebagai Ba
dan Usaha Milik Negara, 
Pertamina selalu siap men
dapatkan masukan dan 
peng awasan dari berbagai 
elemen masyarakat. Hal ini 
disampaikan Vice President 
Corporate Communication PT 
Pertamina (Persero) Wianda 
Pusponegoro, Sabtu (25/4). 
Saat itu, Wianda tengah 
hadir menjadi pembicara 
dalam Forum Diskusi Pimred/
Redaktur Sumatera Utara 
yang diselenggarakan di 
Hotel Patra Jasa Parapat. 
“Kami sangat terbuka dengan 
adanya kritik. Tapi tentu 
kami juga butuh dukungan 
media untuk menyampaikan 
informasi yang benar dan 
berimbang mengenai kinerja
kinerja positif kami,” ujarnya.

W i a n d a  b e r h a r a p 
agar jal inan komunikasi 
antara Pertamina dengan 
Forum Pimred/Redaktur 

di Sumatera Utara akan 
terus dijaga.  Sehingga, 
masyarakat di wilayah ini 
akan semakin menyadari 
bahwa keberadaan media 
maupun Pertamina sa ma
sama dibutuhkan dalam 
roda pembangunan ekonomi 
Sumatera Utara. 

“Tanpa media,  saya 
yakin masyarakat t idak 
akan pernah mengetahui 
bahwa Pertamina sudah 
m e n y e l e s a i k a n  p e m 
bangunan pipa gas 305 km 
dari Arun ke Belawan untuk 
ketahanan listrik di Sumut,” 
paparnya. 

 Dalam forum itu, Wianda 
juga memaparkan bagaimana 
kondisi makro maupun mikro 
dari hulu ke hilir yang saat 
ini tengah mempengaruhi 
bisnis Pertamina. “Semua 
perusahaan migas saat ini 
tengah terpukul dengan 
kondisi harga crude yang 

tu run .  Dan  i n i  sanga t 
be rpengaruh  te rhadap 
ketahanan energi nasional 
k i ta ,”  je lasnya.  Karena 
i t u ,  l a n j u t n y a ,  m e d i a 
juga diharapkan mampu 
member i kan  i n fo rmas i 
yang tepat mengenai hal 
ini. “Kita selalu berbicara 
meningkatkan suplai, tapi 
dari sisi demand masyarakat 
tidak pernah mendapatkan 
informasi yang tepat agar 
konsumsi energi juga tidak 
terus melambung secara 
fantastis,” paparnya dalam 
forum ini. 

 Forum bertajuk Ke
tahanan Energi Nasional,  
Ta n t a n g a n  E n e r g i  d i 
Sumatera Utara tersebut juga 
dihadiri belasan pimpinan 
redaksi atau redaktur media 
cetak maupun elektronik 
di Sumatera Utara baik 
yang tergabung dengan 
PWI (Persatuan Wartawan 

Indonesia) ,  AJI  (A l iansi 
Jurnalis Indonesia), dan 
IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi 
Indonesia). Di antaranya  
adalah Redaktur Pelaksana 
Harian Analisa, Redaktur 
Pelaksana Harian Waspada, 
Medan Bisnis, Sumut Pos, 
Sinar Indonesia Baru, Kepala 
LKBN Antara Sumut, Kepala 
Pemberitaan TVRI Sumut, 
Kabiro TVOne, dan Metro TV. 

Ketua PWI Sumatera 
Utara Mu  hammad Syahrir 
meng apres ias i  langkah 
M a r k e t i n g  O p e r a t i o n 
Region (MOR) I yang untuk 
kali pertama bekerja sama 
secara langsung dengan 
para petinggi media lokal 
di  Sumatera Utara. Dia 
berharap, sinergi yang telah 
dimulai ini dapat terus dijalin 
ke depannya. 

“Tentunya dengan mem
pertimbangkan program 
kerja dan kondisi perusahaan 
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Vice President Corporate Communication Pertamina  Wianda Pusponegoro 
berbicara di Forum Redaktur Sumatera Utara.

Pertamina,” timpal Ketua 
Bi dang Pendidikan dan 
Pelatihan PWI Sumatera 
Utara War Ja mil yang juga 
tercatat sebagai Sekretaris 
Redaksi Harian Analisa.  

 Sementara itu, di antara 
pembicara hadir yang hadir 
adalah Anggota DPRD Su
matera Utara Ikrimah Hamidy, 
Kepala Bidang SDA dan 
Biro Perekonomian Provinsi 
Sumatera Utara, dan per

wa kilan MOR I dan PT Per
tamina EP Pangkalan Susu, 
termasuk Hiswana Mi gas 
DPC Sumatera Utara.  

Forum yang berlangsung 
satu hari penuh itu diisi oleh 
pemaparan mengenai binis 
Pertamina EP oleh Dian 
Mauli Putra Simatupang 
dari PEP Pangkalan Susu, 
Sahat Purba dari RFM MOR 
I, dan Widhi Tri Hidayat dari 
Domestic Gas MOR I.•wali

Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto berbicara dalam Sosialisasi 
Human Capital Development di MOR IV.

Setiap Pekerja Mendapat 
kesempatan Pengembangan karier 
Secara komprehensif
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semaranG -  Sebagai 
tin dak lanjut dari program 
Implementasi Talent Mana-
gement System dan program 
akselerasi kapabilitas Sumber 
Daya Manusia dilakukan 
sosialisasi Human Capital 
Development dan Sharing 
Session Bersama Direktur 
SDM & Umum di kantor unit 
Marketing Operation Region 
(MOR) IV, pada (16/4).

Sosialisasi dihadiri oleh 
Direktur SDM & Umum Dwi 
Wahyu Daryoto, SVP HR 
Development Insan Pur
warisya L. Tobing, GM MOR 
IV Kusnendar dan tim mana
jemen serta Operation Head 
TBBM dan DPPU di wilayah 
MOR IV.

SVP HR Development 
Insan Purwarisya L. Tobing 
memberikan pemaparan 
program Human Capital 
Development secara rinci. 
Human Capital Development 
dibagi menjadi 3 garis besar, 
yaitu Talent Management 

System, Talent Development 
Acceleration, dan Talent 
Counseling. 

Menurut Insan, prinsip 
dasar pembinaan terkait 
RSPDM adalah job fit, yaitu 
penempatan pekerja sesuai 
kapasitas dan kompetensi, 
serta employee development. 
“Nantinya kami akan me
mas  tikan setiap pekerja 
men  da patkan kesempatan 
pe ngembangan yang fokus 
terstruktur dan komprehensif 
sehingga process succession 
planning dapat terencana 

dan terukur,” ujarnya.  
Sharing session dilakukan 

dalam nuansa santai dan 
informal oleh Direktur SDM 
& Umum bersama pekerja 
di lingkungan kantor unit 
MOR IV. Komunikasi dua 
arah untuk membahas terkait 
isu terkini tentang Pertamina 
serta  mendengarkan aspirasi 
peker jam, baik kepada 
Direksi maupun Pertamina 
secara  umum men jad i 
rangkuman ke giatan sharing 
session tersebut.• mOr iV
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jaKarta – Pengembangan sektor hulu dan efisiensi semua 
lini merupakan dua dari lima strategi yang dicanangkan 
Pertamina Persero menghadapi krisis global bisnis minyak 
dan gas. Strategi tersebut mendorong Direktorat Hulu untuk 
lebih kreatif dan inovatif meningkatkan produksi dengan 
biaya yang efisien dan efektif. “Kita harus mengoptimalkan 
dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran yang 
tersedia melalui identifikasi peluang penambahan revenue 
dan efisiensi dalam pelaksanan proses bisnis hulu,” tegas 
Direktur Hulu, Syamsu Alam dalam Town Hall Meeting 
Direktorat Hulu pada awal April lalu.

“Kita tidak melakukan pengeboran sebagai tujuan 
akhir, karena sebenarnya pengeboran merupakan salah 
satu cara pembuktian,” tambah Alam. Menyikapi pesan 
Direktur Hulu tersebut, khususnya terkait dengan  kegiatan 
pengeboran yang efektif dan efisien, sebagai contoh dapat 
diketengahkan kiprah Pertamina EP Asset 2 Field Limau 
yang sukses melakukan penghematan ketika pengeboran 
pengembangan Struktur Limau Barat, lokasi sumur L5A
290/NR49 dan L5A291/NR44. Sumur L5A290/NR49 
sukses melakukan penghematan (realisasi) anggaran 71.5% 

dari Target AFE dengan produksi 
745 barel minyak per hari (BOPD), 
sedangkan sumur L5A291/NR44 
juga berhasil melakukan penghematan 
(realisasi) anggaran 61.5% dari Target 
AFE dengan produksi 395 BOPD. 
“Kami berhasil menekan hari operasi. 
Faktor hari operasi lebih cepat tersebut 

HULU TraNSFOrMaTION CORNEREfisiensi Pengeboran Niru Patut Ditiru
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merupakan salah satu parameter dominan dalam efisiensi 
biaya operasi,” ungkap Field Manager Limau, Rahmad 
Wibowo melalui surat elektronik (5/5).

Lebih lanjut Rahmad menjelaskan penghematan tersebut 
didapat lewat kegiatan dry hole base lebih cepat 4 hari dari 
rencana, sementara  completion based lebih cepat 6 hari 
dari rencana di sumur L5A291/NR44. Lalu di sumur L5A
290/NR49  dry hole base lebih cepat 2 hari dari rencana 
sedangkan completion based lebih cepat 3 hari dari rencana. 
“Sebagai catatan perencanaan hari operasi sudah berdasarkan 
referensi realisasi sumur–sumur sebelumnya. Artinya dengan 
hari operasi lebih cepat membuktikan ada improvement dari 
sisi operasional pemborannya. Sedangkan dari sisi komplesi, 
jumlah hari lebih cepat karena realisasi hanya 1 kali  pengujian 
sumur langsung berproduksi, pada hal dalam perencanaannya 
dianggarkan biaya untuk 2 kali komplesi,” imbuh Rahmad.

Selain itu, terdapat efisiensi sekitar US$ 60 ribu dari 
anggaran US$ 210 ribu untuk material lumpur. Penggunaan 
jenis dan campuran lumpur yang tepat dapat menekan 
pengeluaran untuk biayabiaya tambahan. Hal ini disebabkan 
oleh pembentukan lubang tidak mengalami wash out secara 
volume yang berlebih, serta dilakukan kontrol terhadap quality 
chemical lumpur seperti memperhatikan konsentrasi yang 
digunakan tidak berbeda jauh dari formula konsentrasi saat 
bidding. “Kami juga dapat menghemat biaya penyemenan  
hampir separuhnya, dari rencana US$ 240 ribu   menjadi US$ 
125 ribu USD, saja,”  kataRahmad menambahkan.

Secara geografis, sumur L5A290/NR49 dan sumur 
L5A291/NR44 terletak di Desa Lubuk Raman, Kecamatan 

Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim. Sumur 
L5A290/NR49 ditajak dengan rig Pertamina Drilling 
Services Indonesia (PDSI) N80B1 pada 21 Februari 2014. 
Mencapai kedalaman akhir 1985 m dalam  waktu 33 hari, 
atau lebih cepat seminggu dari rencana.  Uji Kandungan 
Lapisan dilakukan pada kedalaman 16801685 m di 
lapisan S (Formasi Talangakar) menghasilkan minyak 
sebanyak 372 BOPD. Sedangkan sumur L5A291/NR44 
ditajak menggunakan rig EMSCO M3.09M4.10  pada 4 
Oktober 2014. Kedalaman akhir dicapai di 1845 m dengan 
waktu operasi selama 26 hari dari rencana 55 hari. Uji 
Kandungan Lapisan dilakukan pada interval kedalaman 
16841687 m di lapisan S (Formasi Talang Akar) dengan 
hasil 270 BOPD. “Kedua sumur tersebut saat ini berstus 
sumur produksi, hasilnya  dialirkan ke Stasiun Pengumpul 
(SP) 2 Field Limau,” pungkas Rahmad mewartakan.•Dit. 

huLu

Fasilitas produksi Stasiun Pengumpul (SP) 2 Field Limau – Sumatera Selatan.
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Pemerintah Dorong Pertamina Optimalisasi Infrastruktur BBM

Pemerintah mendukung penuh Pertamina bekerja sama dengan PT Adaro Energy Tbk sebagai salah satu upaya menjaga 
ketahanan energi nasional.

jaKarta - Pemerintah 
men dorong Pertamina untuk 
melakukan optimalisasi pe
manfaatan infrastruktur 
bahan bakar milik sendiri 
dan perusahaan lain, baik 
BUMN maupun swasta da
lam kerangka peningkatan 
ketahanan energi nasional.

Hal tersebut ditegaskan 
Menteri Energi dan Sum
ber Daya Mineral Sudirman 
Said dalam acara penan
datanganan Head of Agree-
ment (HoA) antara PT Perta
mina (Persero) dengan PT 
Adaro Indonesia Tbk., di 
Kan tor Kementerian ESDM, 
pada Rabu (13/5). 

“Pemer in tah sangat 
meng  apresiasi apa yang 
sudah dila kukan oleh Per
tamina sebagai upaya pe
ningkatan cadangan ope
rasional perusahaan yang 
sampai saat ini masih menjadi 
tumpuan pemerintah untuk 
ketahanan energi nasional, 
terutama BBM. Pemerintah 
juga menyambut baik kerja 
sama yang disepakati oleh 
Pertamina dan Adaro yang 

sangat positif bagi upaya kita 
menjaga ketahanan energi 
nasional,” kata Sudirman.

Sementara  i tu ,  pe
merintah juga telah meng
identifikasi beberapa in
frastruktur penyim pan an 
bahan bakar yang da pat 
dimanfaatkan oleh Per
tamina. Sudirman men
contohkan, PLN kini banyak 
memi l i k i  tangk i  tangk i 
pe nyimpanan yang tidak 
terpakai, seiring dengan 
konversi penggunaan BBM 
ke batubara dan gas di 
pembangkitannya.

“Kerja sama antara  Perta
mina dan Adaro bisa menjadi 
model untuk diterapkan da
lam upaya pemanfaatan 
infra strukturinfrastruktur 
yang idle milik perusahaan 
lainnya, baik BUMN maupun 
swasta untuk meningkatkan 
ketahanan energi nasional,” 
paparnya.

M e n u r u t  S u d i r m a n 
Said, langkah tersebut 
akan menjadi milestone 
yang strategis ka rena ber
hasil menyatukan BUMN 

dengan perusahaan swas
ta. Sinergi ini meliputi pe
nyediaan bahan bakar oleh 
Per tamina,  sedangkan 
Adaro menyediakan sa
ra na penyimpanan atau 
storage. “Kita juga tahu ka
lau membangun itu perlu 
waktu dan biaya. Karena 
itu, semakin banyak fasilitas 
yang terpasang yang dapat 
disinergikan, berarti kita 
bisa menghemat dan juga 
mempercepat proses,” 
imbuh Menteri ESDM.

Kerja sama penyediaan 
bahan bakar dan pengelolaan 
infrastruktur penyimpanan 
milik perusahaan pertam
bangan d i  Ka l imantan 
tersebut ditandatangani oleh 
Direktur Utama Pertamina 
Dwi  Soet j ip to  dengan 
Presiden Direktur PT Adaro 
Energy Tbk Garibaldi Thohir 
disaksikan oleh Menteri 
ESDM Sud i rman  Sa id 
dan Menteri BUMN Rini 
Soemarno. 

Direktur Utama Perta
mina Dwi Soetjipto menje
laskan,  sinergi dengan 

Adaro meliputi, perjanjian 
menjual bahan bakar kepada 
Adaro dengan kontrak suplai 
550 ribu Kl setiap tahun 
untuk jangka waktu 7 tahun.

Ker ja sama la innya, 
ter kait pemanfaatan aset 
dan bisnis Adaro un tuk 
Pertamina. “Adaro mem
punyai lima sto rage dengan 
kapasitas 72 ribu Kl. Dengan 
begitu, Kali mantan bisa 
men jadi hub kami untuk 

m e n g a m a n k a n  s u p l a i 
atau cadangan BBM dari 
sekitar 18 hari menjadi 30 
hari lebih,” ungkap Direktur 
Utama Pertamina.

Menurut Garibaldi Thohir, 
masalah fuel security sangat 
penting bagi Adaro karena 
keberlangsungan operasi 
tambang juga tergantung 
dari fuel yang disuplai da
ri Pertamina. Selain itu, 
pe ngembangan fasi l i tas 

se lanjutnya akan terus 
berkesinambungan

Thohir menilai, service 
oriented Pertamina bisa di
sejajarkan dengan peru
sahaanperusahaan multi 
na sional. Bahkan, lebih lan
jut sinergi ini diharapkan 
dapat ditularkan kepada 
perusahaan lainnya. “Se
hingga kerja sama ini bi sa 
menjadi role model,” sing
katnya.•eGha/riLis


