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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dinobatkan sebagai Tokoh Finansial Indonesia 2015 kategori Agent of Development of Non Listed State 
Owned Enterprise 2015 dari  Majalah Investor. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Dwi Soetjipto Dinobatkan sebagai 
Tokoh Finansial Indonesia 2015

perusahaan industri dan perekonomian 
Indonesia,” ujarnya.

CEO yang terpilih merupakan figur 
yang dinilai berhasil mengusung inovasi 
ataupun strategi baru pada bisnis 
peru sahaan sehingga tetap menuai 
kinerja positif, di tengah perlambatan 
ekonomi dunia maupun Indonesia. 
“Mereka memiliki kontribusi penting 
pada industri yang digeluti perusahaan 
dan layak menjadi panutan,” tegas 
Primus.

Ajang bergengsi oleh Majalah 
Investor yang ke-12 ini memberikan 
delapan kategori  penghargaan, 
meliputi Top Executive of Listed 
Company, Multifinance Company, 
Top National Banker, Top Regional 
Banker, Top Fund Manager, dan Agent 
of Development of Non Listed State 
Owned Enterprise.•eGha

direktur utama Pt Pertamina 
(Persero) dwi soetjipto 
dinobatkan sebagai 
tokoh Finansial indonesia 
2015  kategori Agent of 
Development of Non Listed 
State Owned Enterprise 2015 
dari  majalah Investor. 

Jakarta -  Penghargaan diberikan 
oleh Menteri Keuangan Bambang 
Brodjo negoro didampingi Direktur 
Berita Satu Media Holdings, Primus 
Dorimulu di Gedung The Energy, 
SCBD, Jakarta, pada Rabu (16/12).

Menteri Keuangan Bambang 
Brodjonegoro meyakini kualitas 
pe nilaian pada ajang ini semakin 
baik. Be gitu juga dengan para 

pener ima peng hargaan Majalah 
Investor Awards yang kiprahnya telah 
memberikan kontribusi positif terhadap 
perkembangan industri keuangan 
di Indonesia. “Kami sangat meng-
apresiasi kontribusi pelaku finansial 
yang telah mendorong perkembangan 
per ekenomian Indonesia,” papar Bam-
bang Brodjonegoro.

Sementara Direktur Berita Satu Me-
dia Holdings Primus Dorimulu, menga-
takan, penghargaan untuk para CEO ini 
dimaksudkan untuk memotivasi para 
pelaku industri finansial agar terpacu 
membawa langkah terobosan bagi 
kemajuan industri melalui masing-
masing perusahaan yang dipimpinnya. 
“Terobosan bisnis sangat diperlukan di 
tengah perlambatan ekonomi domestik 
dan global. Dengan begitu, para CEO 
bisa memberikan kontribusi bagi 

Bank Sentral AS (The Federal Reserve) akhirnya 
menaikkan suku bunga acuan dari 0%-0.25% menjadi 
0.25%-0.50%, atau naik 25 basis poin, pada Rabu (16/12) 
waktu setempat. The Fed juga terindikasi akan menaikkan 
kembali suku bunganya secara bertahap tahun 2016.

Ini adalah pertama kalinya AS merubah suku bunga 
sejak Juni 2006. Kenaikan suku bunga menandakan imbal 
hasil investasi AS kembali menguntungkan. Sebab, investor 
bisa mendapat imbal hasil hingga 0.50%. Dibanding suku 
bunga Bank Indonesia 7.50%, bunga AS relatif kecil. Hal 
tersebut wajar, karena risiko investasi di Indonesia jauh lebih 
besar daripada AS. 

Peningkatan suku bunga berpotensi memicu hantaman 
baru bagi ekonomi Indonesia. Adanya persepsi imbal hasil 
dan tingkat risiko di atas, dapat memicu investor asing 
untuk menarik dananya dari dalam negeri (sektor riil, pasar 
modal, serta Obligasi Pemerintah) dan mengalihkannya 
ke negara Paman Sam. Di sisi lain, nilai tukar Dolar AS 
diperkirakan menguat seiring naiknya kepercayaan publik 
terhadap ekonomi AS. Larinya investor dan tekanan nilai 
tukar mata uang tentu menambah berat laju pertumbuhan 
ekonomi di Tanah Air.

Seakan dua hal tersebut belum cukup.  
Pekan lalu, AS juga resmi menghapus larangan ekspor 

minyak mentah (US crude export ban). Akibat keputusan 
ini, pasokan minyak AS akan menambah suplai crude dan 
akhirnya menekan harga. Tengok saja, harga forward curve 
Brent dan WTI turun, sesaat setelah AS mengumumkan hal 
tersebut. Forward curve adalah modelling estimasi yang 
paling umum dipakai, untuk memprediksi harga kontrak 
berjangka Brent dan WTI periode Januari 2016 - Desember 
2021. Ini menunjukkan, pelaku pasar bersedia membayar 
minyak pada harga tersebut saat ini, untuk pengiriman di 
masa mendatang. 

Tiga kejadian tersebut tentu harus segera diantisipasi. 
Menjelang pergantian tahun, saatnya bagi kita merenungkan, 
apakah sudah benar-benar siap menghadapi kondisi 
terburuk? Sudah siapkah kita dengan strategi yang tepat 
untuk mencapai tujuan di depan?



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:
Tanggal 10 Desember 2015, Pertamina merayakan hari jadinya yang 

ke-58. Dalam acara syukuran ulang tahun pada Kamis pagi, jajaran 
Direksi Pertamina menyampaikan pencapaian kinerja perusahaan 
selama tahun 2015. Dalam paparan yang disampaikan secara 
bergantian oleh jajaran Direksi tersebut, ditunjukkan bahwa Pertamina 
bisa survive menghadapi krisis harga minyak dunia dengan lima 
prioritas strategis dan diharapkan kinerja terus ditingkatkan. Untuk edisi 
ulang tahun, kami sampaikan intisari paparan Direksi yang dirangkum 
dari pidato tertulis direktur utama Pertamina dwi soetjipto dalam 
dua kali penayangan. Berikut tulisan kedua dari dua tulisan.

Di Bidang Pemasaran, selama tahun 2015, telah dilaksanakan 
program Marketing & Operation Excellence (MorE), dimana value 
creation yang dihasilkan dari program ini hingga bulan Oktober 2015 
mencapai USD 184 juta. Sejumlah inovasi produk juga berhasil 
diluncurkan, di antaranya adalah peluncuran Pertalite, yaitu produk 
BBM dengan RON 90 pada tanggal 24 Juli 2015. Hingga November 
2015, Pertalite telah dijual di 1.931 SPBU yang berada di Sumatera 
Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta & Jawa Barat, Jawa Tengah 

& DIY, Jawa Timur & Bali, Kalimantan, Sulawesi, dengan volume 
penjualan sebanyak 2.700 KL per hari.

Pada BBM Industri, perusahaan berhasil menjaring pelanggan-
pelanggan baru, di antaranya yang terbesar adalah kontrak jangka 
panjang dengan Adaro hingga 2022 sebesar 550 ribu KL/tahun (setara 

revenue Rp 3 triliun per tahunnya).
Pemasaran juga melakukan inovasi produk dan layanan pada 

penjualan BRIGHT GAS, brand baru LPG Pertamina, dengan melakukan 
penetrasi pasar secara intensif, inovasi layanan home delivery serta online 
marketing. Varian baru dari BRIGHT GAS, berupa tabung 5,5 kg telah 

diluncurkan pada 23 Oktober 2015 lalu, untuk menyasar konsumen yang 
menginginkan kepraktisan dan harga terjangkau. Pada bisnis ELPIJI 12 

kg, melalui brand rejuvenation dan strategic PR management, Pemasaran 
berhasil membalikkan keadaan yang semula rugi menjadi untung, dengan 

profit sebesar Rp 809 miliar hingga Oktober 2015.
Untuk memperluas dan memperkuat eksistensi Pertamina di luar negeri, 

berbagai upaya dilakukan antara lain : bisnis Bunker Overseas di Singapura 
dengan volume penjualan mencapai 14.612 KL dengan revenue sebesar Rp 

70,7 miliar, pendirian Pertamina International Timor, SA (PITSA) dengan potensi 
revenue USD 58 juta/tahun, serta penambahan 26 lokasi bisnis Avtur di bandara 

luar negeri. Di sektor Petrokimia, dilaksanakan akuisisi TAC swasta, pembangunan 
terminal aspal baru dan pengembangan produk Aspal modifikasi sebagai strategi 

peningkatan market share Aspal. Di lingkup Anak Perusahaan, PT Pertamina 
Lubricants berhasil melakukan akuisisi perusahaan pelumas di Thailand, Amaco, 

pada akhir tahun 2014 lalu, dan telah berhasil mencatatkan revenue Rp 52,6 miliar 
(performa hingga Oktober 2015) dan profit Rp 3,76 miliar.

Fungsi Shipping, terus berkontribusi meningkatkan operational excellence dalam 
berbagai prosesnya. Total efisiensi yang dibukukan Fungsi Shipping pada tahun 2015 

ini mencapai USD 89,57 juta, sedangkan total revenue yang dibukukan oleh Shipping 
dari bisnis Charter Out dan Marine Services mencapai USD 69,75 juta.

Sebagai upaya untuk mengembangkan bisnis sebagai storage provider, Pertamina juga 
telah melakukan upgrading Terminal BBM Sambu, yang diharapkan pada awal 2016 dapat 
beroperasi sebagai Hyper Terminal dengan kapasitas 835.000 KL.

Terkait dengan kerja sama dengan Lamborghini, Pertamina Fastron telah dipercaya 
untuk menjadi official lubricants di 129 dealer Lamborghini di seluruh dunia. Selanjutnya, 

pada Desember 2015, PT Pertamina Lubricants akan memulai start up tahap 
I fasilitas Pro duction Unit Jakarta, dengan total kapasitas sebesar 270 juta Liter 

per tahun yang dilengkapi teknologi Automatic Batch Blending, In Line Blending, dan 

BaGian kedua dari dua tuLisan



Challenge operator Mahakam
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Simultaneous Blending.
Hingga akhir Oktober 2015, efisiensi opex mencapai ~ US$ 

1 miliar, pencapaian berbagai breakthrough projects menembus 
angka US$ 500 juta, dan marjin EBITDA di pertengahan 2015 
telah mencapai 10,76%, marjin tertinggi dalam 3 tahun terakhir 
dan merupakan prestasi yang membanggakan di tengah 
penurunan harga minyak dunia yang hampir 60%.

Di bidang perpajakan, perubahan konsep PPh 21 pekerja 
dari gross menjadi net juga berhasil menghemat cash flow 
sebesar Rp 360 miliar di 2015. Pertamina berhasil menurunkan 
pinjaman jangka pendek lebih dari 60% sehingga menghemat 
biaya bunga sebesar USD 24,5 juta hingga Oktober 2015. 
Pertamina juga pertama kalinya melakukan aktivitas lindung nilai 
(hedging) valuta asing dengan transaksi lebih dari US$ 400 juta 
dan menjadikan Pertamina sebagai role model bagi BUMN di 
Indonesia. Perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan investasi 
dengan dukungan teknologi juga terus dilakukan, di antaranya 
adalah sistem pemantauan pembayaran secara on-line dengan 
mobile application, dashboard kinerja on-line, serta penerapan 
sistem investasi online (BTP SIIP) di mana proyek-proyek utama 
kini tercatat dan dapat dimonitor progresnya secara on-line.

Dari sisi pelaporan keuangan, transparansi dan pelaporan 
Pertamina telah diakui oleh masyarakat dengan diperolehnya 
Penghargaan Annual Report Award OJK sebagai BUMN Non 
Keuangan non-listed terbaik di Indonesia, yang pertama kalinya 
diraih oleh Pertamina.

Kesempatan ini juga saya pergunakan untuk me-launching 
Pertamina Energy Institute, yaitu bulletin tiga bulanan yang 
bertujuan untuk memberikan referensi yang handal mengenai 
pasar dan sektor industri energi kepada stakeholder serta 
meningkatkan wawasan masyarakat mengenai kebijakan dan 
perspektif Pertamina di bidang energi.

Secara organisasi, Pertamina telah menerapkan organization 
streamlining program dengan fokus tidak hanya pada 
sisi operational excellence, namun juga mengedepankan 
competitiveness untuk mencapai business sustainability. 
Selanjutnya, Universitas Pertamina diharapkan akan mulai 
beroperasi pada tahun ajaran mendatang, sebagai wujud 
sumbangsih perusahaan dalam mencerdaskan kehidupan 
bangsa sekaligus memperkuat kapa bilitas sumberdaya manusia.

Selanjutnya juga telah dilakukan pembentukan Lembaga 
Sertifikasi Profesi (LSP) Pertamina yang telah mendapatkan 
izin penyelenggaraan sertifikasi profesi dari Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP) pada bulan Desember 2015. LSP 
Pertamina saat ini memiliki 10 Tempat Uji Kompetensi yang 
tersebar di seluruh wilayah operasi Pertamina. Ke depan, LSP 
Pertamina diharapkan juga dapat menjadi profit center bagi 
perusahaan.

Dalam menghadapi turbulensi di industri migas, menjadi 
sangat penting bagi kita untuk menunjukkan persistensi dan 
ketangguhan, melalui implementasi spirit tata nilai perusahaan, 
yaitu 6C. Untuk menjaga semangat tersebut perusahaan telah 
melakukan kampanye bulanan tata nilai 6C atau 6C Monthly 
Campaign melalui berbagai media komunikasi dan beragam 
program. Kepedulian pekerja terhadap Perusahaan, berdasarkan 
hasil Survey Employee engagement, mencapai score 84,6%, 
meningkat dari periode sebelumnya yang sebesar 81.80%.

Pada tahun 2015, CIP Pertamina berhasil meraih prestasi 
membanggakan di tingkat nasional dan internasional yakni di 
Singapura, Korea, Australia, Jepang, dan Shanghai. Inovasi 
putera puteri terbaik bangsa yang ada di Pertamina ini juga 
berhasil menciptakan value creation sebesar 10.2 triliun rupiah 
pada 2015. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 
sebelumnya yang sebesar 8 triliun rupiah.

Di bidang HSSE, untuk menjamin keselamatan kerja dan 
keberlanjutan usaha berdasarkan kepada aspek-aspek yang 
diakui di dunia usaha internasional, Pertamina berkomitmen 
untuk terus menurunkan angka kecelakaan dan mencegah 
kerusakan lingkungan.

Sepanjang tahun 2015 PT Pertamina (Persero) bersama 

Anak Perusahaan juga telah secara aktif melakukan upaya 
pengelolaan lingkungan hidup. Buah dari kerja keras tersebut 
adalah diraihnya penghargaan PROPER dari Kementerian 
Lingkungan Hidup yang tahun ini diikuti oleh 2.137 perusahaan. 
Kami ucapkan selamat kepada 6 lokasi kerja Pertamina atau 50% 
dari 12 penerima PROPER Emas yaitu PT Pertamina Geothermal 
Energy Area Kamojang, PT Badak NGL, Terminal BBM Rewulu, 
PT Pertamina EP Field Subang, PT Pertamina EP Field Rantau 
dan RU VI Balongan. Kami juga mengucapkan selamat kepada 
45 lokasi kerja Pertamina yang berhasil meraih peringkat Hijau 
atau 42% dari penerima PROPER Hijau Nasional.

Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik, Pertamina menyelenggarakan assessment 
GCG berdasarkan parameter dari Kementerian BUMN setiap 
tahun. Pencapaian skor assessment GCG pada tahun 2014 
adalah 94,43, meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 
94,27. Selain itu, sebagai bagian dari program anti korupsi, 
Pertamina telah menyelenggarakan program pengendalian 
gratifikasi yang dilakukan dengan berkoordinasi intensif bersama 
KPK yang ke mudian telah mendapat penghargaan sebagai Unit 
Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

Pada kesempatan yang baik ini, saya kembali mengajak 
seluruh keluarga besar Pertamina untuk mempertajam sense 
of crisis. Untuk itu saya mengajak seluruh rekan-rekan untuk 
meningkatkan kembali kinerja proses-proses bisnis serta 
pengendalian biaya dan arus kas agar kita bisa terus tumbuh.

Pada saat saya beserta Direksi yang lain diberikan amanah 
oleh Pemerintah untuk memimpin Pertamina pada November 
2014, harga minyak mentah dunia berada pada kisaran US$ 
82.12 per barrel dan terus menurun tajam hingga saat ini. Dalam 
kurun waktu setahun, harga minyak mentah di bulan November 
2015 hampir mencapai separuh harga di bulan November 2014, 
yaitu berada pada kisaran US$ 43.70 per barrel. Di tengah 
situasi yang sangat menantang, hingga akhir Oktober 2015, 
Alhamdulillah Pertamina mampu melakukan efisiensi sebesar USD 
1,278 miliar dan berhasil meraih laba bersih sebesar US$ 1,39 
miliar. Sebagai perbandingan, laba bersih Pertamina sepanjang 
tahun 2014 lalu adalah sebesar US$ 1,57 miliar. Semoga dengan 
sisa waktu yang ada hingga akhir tahun 2015, kita mampu meraih 
laba bersih yang lebih tinggi dari pencapaian di tahun 2014. 
Pencapaian yang diraih sejauh ini merupakan buah dari berbagai 
breakthrough projects dan inisiatif yang dilakukan seluruh pekerja 
dalam melakukan efisiensi dan upaya-upaya lainnya sebagaimana 
telah saya paparkan sebelumnya.

Rasa syukur dan motivasi untuk selalu lebih baik dari waktu ke 
waktu harus senantiasa kita pupuk. Jangan pernah terlena untuk 
membandingkan Pertamina dengan sesama BUMN. Bila kita 
ingin maju, maka kita harus membandingkan Pertamina dengan 
sesama perusahaan migas dunia, baik dengan International Oil 
Company maupun dengan National Oil Company.

Terakhir, saya ingin berpesan bahwa juga sangat penting bagi 
kita untuk dapat membangun kepercayaan dari stakeholder, dan 
hal itulah yang kami lakukan dalam satu tahun masa kerja kami 
sebagai Direksi Pertamina. Sebagai bagian untuk membangun 
kepercayaan dari stakeholder, maka pada momen HUT Pertamina 
yang ke-58 ini, saya mengajak seluruh pekerja untuk bersama-
sama melaksanakan nilai- nilai 6C dalam kehidupan sehari-hari. 
Ke dalam, mari kita membangun sinergi dengan tidak ada silo-
silo. Semangat Pertamina Satu harus menjiwai seluruh insan 
Pertamina. Seluruh pencapaian kita sampai saat ini adalah 
hasil kerja bersama setiap pekerja dengan peran dan porsinya 
masing-masing. Ke luar, mari kita bersama-sama dengan anggota 
keluarga berperan aktif dan menjadi role model di lingkungan 
tempat tinggal masing- masing, juga berperan aktif dalam 
asosiasi-asosiasi dan organisasi kemasyarakatan.

Semoga dengan kerja keras, kerja keras dan kerja ikhlas, In 
Shaa Allah kita akan memperoleh prestasi yang semakin gemilang 
di tahun-tahun berikutnya, dan semoga harapan kita bersama 
agar Pertamina dapat menjadi Powerhouse Ekonomi Indonesia 
dapat terwujud. Majulah Pertamina, Jayalah Indonesia !!!•Bod

eDITorIal

Ketika perhatian masyarakat masih terfokus pada 
kasus perpanjangan kontrak pengelolan Freeport 
yang dinilai mencederai kemampuan bangsa, justru 
angin segar pengelolaan lapangan offshore terbesar 
di Kalimantan untuk Pertamina ditandatangani juga.

Kesepakatan awal antara Pertamina, Total E&P 
Indonesia dan Inpex Corporation untuk pengelolaan 
Blok Mahakam pasca 2017, dinilai pemerintah se-
bagai sejarah penting yang patut dicatat.

Pemerintah memercayakan Pertamina sebagai 
operator pengelolaan blok yang menurut data Indo-
nesian Resources Studies (IRESS) memiliki rata-rata 
pro duksi gas sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari 
(MMSCFD).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Su-
dirman Said mengatakan penandatanganan kese-
pakatan tersebut merupakan peristiwa bersejarah,  
karena setelah 50 tahun Total menjadi operator, akhir-
nya operator Blok Mahakam berpindah ke Pertamina. 
Baik Total dan Inpex bahkan menerima keputusan 
tersebut, sehingga proses  transisi peralihan bisa 
berjalan tanpa adanya gejolak.

PT Pertamina (Persero), Total E&P Indonesie, 
dan Inpex Corporation  menandatangani Head of 
Agreement (HoA) yang memuat prinsip-prinsip da-
sar kesepakatan, sebagai langkah awal persiapan 
alih kelola Wilayah Kerja (WK) Mahakam pasca 
berakhirnya kontrak pada akhir tahun 2017. HoA 
tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan 
persiapan alih kelola WK Mahakam. 

Kepercayaan dan dukungan pemerintah kepada 
Pertamina tentunya perlu kita apresiasi. Karena 
perjuangan untuk menjadi pengelola Blok dengan 
cadangan gas l sekitar 27 triliun cubic feet (tcf) 
tersebut, melalui proses sangat panjang.  Melibatkan 
jajaran Direksi, manajemen, pekerja maupun  Fede-
rasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, yang terus 
menerus mengawal proses tersebut. Tentu saja 
juga dikawal para tokoh masyarakat, LSM serta 
stakeholders Pertamina lainnya yang concern ter-
hadap prinsip pengelolaan lapangan migas oleh 
anak bangsa.

Pertamina boleh berbangga atas kisah sukses 
pengambilalihan  blok-blok migas yang telah 
habis masa kontraknya. Seperti pengelolaan Blok 
Offshore West North Java (ONWJ) dan blok West 
Madura Offshore (WMO) yang telah membuktikan 
Pertamina mampu bahkan bisa menjaga sekaligus 
meningkatkan angka produksinya.

Kepercayaan ini tentunya menjadi challenge atau 
tantangan bagi Pertamina. Yang kembali diuji  untuk 
menunjukkan kinerjanya kelak saat mengelola blok 
Mahakam.Karena itu kita harus bisa menjalankan 
amanat itu dan bertanggung jawab penuh atas 
kepercayaan itu. Terlebih, Blok Mahakam merupakan 
wilayah pengoperasian migas yang kompleks, serta 
memiliki kontribusi besar dalam produksi dari sektor 
hulu.

Kini setelah HoA ditandatangani perjalanan 
pengambilalihan pengelolaan Blok Mahakam masih 
tetap perlu dikawal. Karena akan ada kelanjutan 
dari HoA tersebut, yakni transfer agreement dan 
commercial agreement.

Transfer agreement untuk menjamin terjadinya 
peralihan operatorship yang baik dan memungkinkan 
upaya mempertahankan kelanjutan operasi selama 
masa transisi dari kontraktor eksisting kepada 
Pertamina, termasuk proses pengalihan pekerja Total 
menjadi pekerja Pertamina, penyiapan anggaran, 
rencana kerja, dan perizinan yang dibutuhkan untuk 
operasi pasca 31 Desember 2017 dapat berjalan 
lebih mudah.

Sedangkan commercial agreement menekankan 
kepada kesepakatan komersial antara Pertamina, 
Total & Inpex dalam menyelesaikan komposisi 
kemitraan pada Kontrak Kerja sama yang baru 
dibentuk, serta hal-hal yang terkait dengan bentuk 
dan prosedur kerja sama Joint Operation Agreement 
(JOA) antara pihak dalam KKS yang baru.

Sekali lagi, perjuangan belum selesai. Kita 
dituntut untuk membuktikan tantangan tersebut 
sesuai dengan harapan pemerintah yang telah 
memberikan amanat dan dukungan penuh kepada 
Pertamina.•
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Coba renungkan sejenak, apa yang terlintas di 
pikiran Anda ketika ditunjuk sebagai salah satu person 
in charge untuk salah satu process di ISRS? Atau 
pernahkah Anda berpikir terlalu banyak audit dan program 
terkait penerapan sistem manajemen keselamatan dan 
kesehatan di lingkungan kerja Anda? Dari pertanyaan-
pertanyaan tersebut, sebagian mungkin merasa senang 
dan sebagian lagi merasa mendapatkan tugas tambahan 
yang memberatkan terkait implementasi program-program 
HSSE. Untuk Anda yang merasa mendapatkan tugas tam-
bahan (“gara-gara safety tugas saya bertambah”) mungkin 
perlu memikirkan beberapa hal di bawah ini.

Angka kecelakaan di Indonesia yang relatif masih lebih 
tinggi. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menyatakan 
bahwa angka kecelakaan kerja secara nasional masih 
sangat tinggi. Menurut data dari Jamsostek, pada tahun 
2012 sebesar 103.000 kecelakaan dan sakit akibat kerja 
dengan rata-rata pekerja meninggal sebanyak 9 orang 
setiap hari. Jamsostek, pada tahun yang sama, telah 
membayar Rp 406 miliar untuk santunan kematian dan 
Rp 554 miliar untuk santunan kecelakaan kerja. Ironisnya, 
hanya 30% dari seluruh pekerja di Indonesia yang dilindungi 
oleh Jamsostek sehingga pastinya angka kecelakaan kerja 
yang belum dicatat bisa berkali lipatnya.

Dari data tersebut, setidaknya ada dua alasan kenapa 
kita harus mempedulikan aspek keselamatan selama 
bekerja, yaitu alasan hak asasi dan ekonomi. Hak untuk 
hidup dan sehat ialah hak yang paling mendasar (hak 
asasi) bagi setiap manusia. Pasti tidak ada yang ingin 
celaka selama bekerja, dan pasti pula tidak ada yang ingin 
semasa purna baktinya mengalami berbagai penyakit yang 
disebabkan oleh lingkungan kerjanya terdahulu. Sehat dan 
selamat adalah value yang harus dijaga oleh perusahaan 
dan merupakan hak bagi pekerja.

Angka kecelakaan kerja yang tinggi juga mengindikasikan 
dianggap tidak berharganya nyawa seseorang bagi peru-
sahaan yang bersangkutan. Dalam konsep budaya ke-
selamatan hal ini disebut level budaya pathogen atau 
de ngan kata lain “selama bukan saya yang mengalami 

kecelakaan maka saya tidak peduli”. 
Dari sisi ekonomi, dapat dilihat dua hal terkait penerapan 

keselamatan dan kesehatan. Sebelum dan setelah kejadian 
kecelakaan. Sudah kerap pula dibahas sisi ekonomi kerugian 
akibat kecelakaan dalam pelatihan-pelatihan keselamatan 
dan kesehatan kerja, konsep ini dikenal dengan istilah 
fenomena gunung es. Namun kenyataannya kerugian akibat 
tidak menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja 
juga dapat dirasakan sebelum terjadinya kejadian, misalnya 
saja yang paling mudah ialah kondisi yang tidak ergonomis, 
penerangan yang kurang dapat menyebabkan produktifitas 
menurun walaupun kecelakaan tidak terjadi. 

Contoh lain di level organisasi, karena tidak menerapkan 
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara 
konsisten, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
services tidak bisa memenangkan tender sehingga kehilangan 
potensi pendapatan miliaran rupiah setiap bulannya. Belum 
lagi, ada kasus-kasus diputusnya kontrak oleh customer 
karena dianggap tidak perform dalam penilaian work in 
progress, sehingga customer menganggap perusahaan 
tidak mampu menangani risiko yang ada di pekerjaan yang 
diberikan (kehilangan kepercayaan customer). 

Selain alasan hak asasi dan ekonomi, alasan lain yang 
patut dipertimbangkan ialah alasan pematuhan terhadap 
peraturan perundangan. Di Indonesia terdapat UU No. 01 
tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan PP No. 50 tahun 
2012 tentang SMK3. Secara spesifik misalnya di bidang 
aviasi terdapat aturan Civil Aviation Safety Regulation (CASR) 
dimana pelanggaran terhadap aturan ini dapat menyebabkan 
dicabutnya sertifikasi operator pesawat terbang (AOC/Air 
Operator Certificate). Di bidang pengelolaan lingkungan juga 
terdapat aturan yang disebut PROPER, dimana pengabaian 
terhadap pengelolaan lingkungan sesuai yang diamanatkan 
perundangan dapat menyebabkan teguran dari pemerintah 
hingga penutupan usaha.

Dalam kegiatan yang lebih teknis, melapor dan meng-
intervensi setiap kondisi bahaya sesuai amanat perundangan 
adalah hak pekerja agar dirinya dan orang lain tidak meng-
alami kecelakaan dan sakit akibat kerja (bukan tambahan 

Gara-Gara Safety

pekerjaan). Namun, peduli aspek keselamatan dan ke-
sehatan tidak melulu ditunjukkan dengan selalu mencari-cari 
apa yang safe dan unsafe. Dalam sehari-hari cukup dengan 
mengintervensi aspek K3 sesuai tugas dan tanggung 
jawabnya. Sebagai contoh: HR yang menjalankan fungsinya 
dalam merekrut dan developing pekerja agar kompeten 
dalam bekerja; engineering yang membuat desain yang 
aman sesuai dengan standar dan hasil safety assessment; 
bidang maintenance menjalankan perawatan sarfas sesuai 
dengan jadwalnya; di bidang operasi menjalankan pekerjaan 
sesuai SOP dan menggunakan alat pengaman yang telah 
diten tukan; dan manajemen yang menunjukan komitment 
(visible commitment) dan positive attitude terkait issue safety. 

Dengan memahami aspek hak asasi, ekonomi dan 
legal di atas diharapkan dapat mengubah mindset kita 
da lam menjalankan aspek keselamatan dan kesehatan di 
lingkungan kerja. Keselamatan dan kesehatan adalah value 
yang harus dijaga agar bisnis perusahaan dapat sustain 
dan bersaing dengan kompetitor, selain itu juga dengan 
mencegah kecelakaan dan sakit akibat kerja kita menjaga 
diri kita dan orang lain dari kerugian-kerugian organisasi di 
masa yang akan datang.

Jadi masih merasa menjaga keselamatan dan kesehatan 
adalah tugas tambahan?

Setidaknya ada dua alasan kenapa kita harus 
mempedulikan aspek keselamatan selama 
bekerja, yaitu alasan hak asasi dan ekonomi. 
Hak untuk hidup dan sehat ialah hak yang paling 
mendasar (hak asasi) bagi setiap manusia. Sehat 
dan selamat adalah value yang harus dijaga oleh 
perusahaan dan merupakan hak bagi pekerja. 
Dari sisi ekonomi, akibat tidak menerapkan 
sistem keselamatan dan kesehatan kerja juga 
dapat dirasakan sebelum terjadinya kejadian, 
yaitu dapat menyebabkan produktifitas menurun 
walaupun kecelakaan tidak terjadi. apalagi jika 
terjadi kecelakaan kerja, perusahaan pasti akan 
merugi lebih besar.
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Pertamina luncurkan generasi baru SPbu ‘Pasti Prima’

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang bersama Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng melakukan pengisian 
perdana Pertamax ke mobil Lamborghini di SPBU Pertamina ‘Pasti Prima’. 
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Jakarta – PT Pertamina (Persero) luncurkan generasi baru SPBU COCO, yaitu SPBU Pasti 
Prima, yang akan menyajikan pengalaman baru ‘beyond fuel’ berupa pelayanan non-fuel retail, 
pelayanan energi terpadu dan layanan digital untuk kenyamanan konsumen.

“Inilah bukti bahwa Pertamina terus melakukan inovasinya. Bila diingat pada tahun 2007 
lalu Pertamina sukses meluncurkan SPBU Pasti Pas di seluruh Indonesia untuk melayani 
pelanggan. Namun saat ini dunia ritel sudah mengalami perubahan besar dimana salah 
satunya konsumen sudah memasuki era teknologi digital”.

Demikian dikatakan oleh Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang dalam 
peluncuran SPBU COCO Pasti Prima Lenteng Agung, Jumat (11/12). Turut hadir dalam 
peluncuran tersebut Komisaris Utama Pertamina, Tanri Abeng, perwakilan Hiswana Migas, 
dan juga mitra-mitra bisnis Pertamina. 

Ini adalah tahap pertama Pertamina meluncurkan SPBU Pasti Prima dimana terdapat 
enam SPBU COCO yaitu Lenteng Agung, MT Haryono, Kuningan, Bumi Serpong Damai, 
Abdul Muis, Fatmawati dan satu SPBU DODO di Hang Lekir. Peresmian peluncuran SPBU 
Pasti Prima tersebut dipusatkan di SPBU Pasti Prima Lenteng Agung.

“Tahun depan kami menargetkan 500  SPBU Pasti Pas yang akan menjadi SPBU Pasti 
Prima yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan konsep SPBU Pasti Prima ini kami ingin 
memberikan yang terbaik bagi pelanggan,” ungkap Ahmad Bambang.

Sementara itu, Komisaris Utama  Pertamina Tanri Abeng menyambut positif atas upaya 
Pertamina yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya. Inilah upaya 
Pertamina untuk menjadikan dirinya sebagai the best of the best yang hadir untuk pelanggan 
dan Pertamina hadir untuk bangsa ini.

“Semua sudah berubah jadi yang dilakukan oleh Pertamina sekarang ini tidak saja 
mendekati pelanggan, tetapi memberikan layanan prima kepada pelanggan. Jika konsumen 
tidak percaya maka kita akan mati karena pelanggan akan lari dari kita maka dari itu jangan 
lagi ada keraguan terhadap Pertamina,” tegas Tanri. 

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menjelaskan 
SPBU Pasti Prima merupakan level lanjutan dari konsep SPBU Pasti Pas, yang sebelumnya 
telah sukses mengubah wajah SPBU Pertamina secara fundamental, baik dari sisi kualitas, 
takaran, dan layanan menjadi lebih berorientasi pada kebutuhan konsumen. Sebagai market 
leader bisnis fuel retail di Indonesia, Pertamina berkomitmen tinggi untuk meningkatkan manfaat 
yang dirasakan oleh stakeholder utamanya, yaitu konsumen setia Pertamina.

“Pertamina memiliki aspirasi tinggi untuk bisnis fuel dan non fuel retail di SPBU dengan 
beragam inisiatif strategis, diantaranya dengan mengembangkan infrastruktur, memperkuat 
jaringan, dan memberikan level pelayanan lebih baik kepada konsumen. Konsep Pasti Prima 
yang kami hadirkan kali ini akan menjawab kebutuhan konsumen yang datang ke SPBU tidak 
sekadar untuk membeli BBM,” kata Wianda. 

Bersamaan dengan peluncuran tersebut, Pertamina menyepakati kerjasama dengan MAP 
Group untuk pengembangan restoran dan layanan cepat saji di SPBU. MAP Group adalah 
perusahan retail yang memiliki lebih dari 100 merk ternama dari pakaian, alat-alat olahraga 
sampai makanan, beberapa diantaranya adalah merkternama seperti Starbucks, Burger King, 
dan Domino Pizza.

Pertamina juga menggandeng Es Teler 77 sebagai salah satu mitra bisnis non fuel retail 
di SPBU tersebut. Es Teler 77 mengembangkan konsep Pulstop 77 yang menyajikan konsep 
desain retro-automotive unik yang sesuai dengan karakter konsumen SPBU, nyaman untuk 

seluruh pelanggan serta dilengkapi fasilitas ramah lingkungan.
Anak perusahaan Pertamina, PT Pertamina Retail yang mengoperasikan 374 Bright 

Store, juga menyepakati kerja sama dengan BUMN lainnya, yaitu Bank Mandiri, Bulog dan 
Pos Indonesia. Bright Store, yang kebanyakan berlokasi di SPBU Pertamina akan mulai 
menyediakan produk Bulog serta jasa pengiriman Pos Indonesia.

Kerja sama tersebut merupakan wujud konkret dari pengalaman baru yang diusung oleh 
SPBU Pasti Prima yang berorientasi pada gaya hidup, menyajikan pengalaman baru ‘beyond 
fuel’ kepada pelanggan, memiliki tampilan baru, dan akan meningkatkan customer journey 
dengan adanya pilihan  lebih beragam di SPBU. 

Di SPBU Pasti Prima, Pertamina menyajikan non-fuel retail lebih dinamis dengan pelayanan 
energi terpadu, seperti  LPG, pelumas, air & nitrogren, memberikan reward kepada pelanggan 
setia, serta memanfaatkan teknologi digital mutakhir sebagai media interaksi dengan pelanggan.

SPBU Pasti Prima memiliki tampilan yang lebih fresh dengan logo baru yang mengo-
munikasikan layanan melebihi SPBU Pasti Pas dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip 
fundamental, yaitu jaminan dalam hal pelayanan, kualitas, dan kuantitas.

SPBU Pasti Prima bernuansa corporate color Pertamina, yaitu merah, biru, dan hijau. 
Warna merah masih dominan untuk melambangkan semangat dan kerja keras, keberanian 
untuk mengatasi segala tantangan, ketekunan yang menjadi ciri Indonesia. Warna biru pada 
totem dan tiang pilar pada pulau dispenser memperlihatkan kesan sebagai perusahaan yang 
terpercaya, punya kekuatan dan otoritas yang kokoh.  Sedangkan warna hijau pada dispenser 
mengekspresikan usaha mengelola dan mencari energi alternatif yang ramah dan bersahabat 
dengan lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Selain itu, ada seragam baru bagi pekerja 
SPBU “Pasti Prima” yang mempersatukan semua warna di atas.•irLi

Jakarta – Dalam beberapa kasus tumpahan minyak, perusahaan migas tidak hanya 
dirugikan secara finansial, namun juga reputasi perusahaan tersebut terkena dampaknya. 
Belum lagi pembersihan lingkungan yang harus dilakukan. Hal itu semua pasti akan menguras 
sumber daya perusahaan.  Hal inilah yang membuat Rifa Tri Purnawan dan Ichwanudin Arif 
yang tergabung dalam tim SS Bercahaya melakukan inovasi pencegahan tumpahan minyak 
dengan menciptakan Oil Spill Early Warning System (EWS). Dengan memaparkan risalah 
“Memilimalisasi Potensi Dampak Lingkungan Akibat Pencemaran Minyak Di Perairan dengan 
Pembuatan Early Warning System di RU IV Cilacap”, dalam ajang Annual Pertamina Quality 
(APQ) Awards 2015, Tim SS Bekarya Canggih Perusahaan Jaya atau sering disebut SS 
Bercahaya ini, menyatakan penemuan mereka dapat memberikan penghematan setidaknya 
Rp. 300 juta per tahun bagi Pertamina.

Secara ringkas produk anak bangsa Indonesia ini, sesuai namanya, merupakan alat yang 
dapat mendeteksi dan memberikan peringatan mengenai tumpahan minyak melalui sensor 
pada transmitter yang dilepaskan ke perairan umum, yang kemudian akan memberikan sinyal 
pada receiver. Setelah itu, receiver akan memberikan alarm peringatan di area lokasi serta 
pemberitahuan melalui SMS ke handphone bagian terkait tidak lebih dari satu menit setelah 
kebocoran terdeteksi. SMS otomatis berisi informasi mengenai bahan dan lokasi tempat 
terjadinya pencemaran, sehingga memudahkan tim penanganan untuk langsung menuju 

Inovasi SS bercahaya Cegah Tumpahan Minyak
lokasi pencemaran saat itu juga.

Salah satu Anggota tim, Rifa, mengatakan bahwa selain menggunakan sistem informasi 
GSM yang memungkinkan mengirimkan SMS Notifikasi secara real-time, EWS juga dapat 
digunakan secara portable di berbagai lokasi yang diinginkan selama ada sinar matahari di 
sekitarnya. “Alat ini kita buat se-portable mungkin. Jadi dimana pun lokasi bisa kita pasang. 
Di sini kita siapkan catu daya mandiri, ada solar cell dan ada battery di dalam, sehingga 
kebutuhan listrik untuk alat ini dapat dipenuhi oleh alat ini sendiri,” ucap Rifa.

Selain itu, Rifa juga menjelaskan alat yang menggunakan Gelombang Radio Frequency 
(RF) antara Transmitter dan Receiver-nya ini, mampu mendeteksi hingga 32 macam bahan 
cemaran dengan instalasi sensor pada microcontroller jika diinginkan. “Sebenarnya alat yang 
kita buat micro controller ini bisa kita isi 32 sensor, namun ini kita baru kita gunakan 2 sensor, 
minyak dan gas,” ucap Rifa.

Rifa mengatakan lamanya informasi yang diterima pihak terkait menyebabkan tumpahan 
minyak menyebar ke banyak lokasi melalui aliran air dan udara. Oleh karena itu, ia berharap 
alat ini dapat meminimalisir biaya penanganan tumpahan tersebut. 

“Semoga dengan adanya alat ini, jika ada ada kebocoran minyak dan kebocoran gas, 
dapat segera diketahui sehingga tindak lanjut dari adanya kebocoran itu segera bisa dilakukan,” 
ucap Rifa.•starfy 
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menerima  penghargaan strategic partner dari Bisnis Indonesia dalam rangka 
HUT ke-30 di Grand Hotel Sahid, Jakarta, (14/12). Penghargaan diserahkan oleh Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara 
Grafika Lulu Terianto.

Dwi Soetjipto raih Penghargaan dari bisnis Indonesia
Jakarta - Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto 
kemba l i  mendapatkan 
penghargaan. Kali ini, dalam 
rangka HUT ke-30, Bisnis 
Indones ia member ikan 
penghargaan strateg ic 
partner kepada Dwi Soetjipto 
bersama dengan 14 tokoh 
lndonesia lainnya. 

Pil ihan terhadap Dwi 
Soe tjipto karena sebagai 
Direktur Utama BUMN di 
sektor riil, dianggap berjasa 
besar membuat transformasi  
dalam memimpin Pertamina. 
D w i  m e n t r a n s f o r m a s i 
Pertamina di tengah sulitnya 
bisnis migas karena harga 
minyak dunia yang rendah. 

Dwi Soetjipto menje-
laskan, peng hargaan se-
bagai strategic patners Bisnis 
Indonesia  bersama 14 tokoh 

Indonesia lainnya karena ia 
dinilai sebagai tokoh yang 
melakukan langkah-langkah 
transformatif. 

“Me reka juga melihat 
bagaimana kita mengu-
payakan  t rans fo rmas i 
Pertamina untuk menjadi 
Satu Pertamina Baru ke 
depan,” kata Dwi. “Saya kira 
ini bu kan hanya pe kerjaan 
saya saja, tetapi  merupakan 
hasil kerja kawan-kawan 
semua di Per tamina.” 

Menurutnya,  set iap  
me nerima peng hargaan 
men cerminkan dua aspek. 
Pertama, aspek evaluasi 
bahwa apa yang sedang 
dilaksanakan sudah bera da 
di jalur yang benar. Aspek 
kedua, adalah tantangan. 
“Kita harus  membuktikan 
penghargaan ini benar. Jadi 

kita harus berbuat yang 
lebih baik lagi di hari-hari 
men datang,” tegas Dwi usai 
menerima penghargaan di 
Grand Hotel Sahid, Jakarta, 
pada (14/12). 

Had i r  da lam acara 
ter sebut, antara lain Ke-
tua MPR Zulkifl i Hasan, 
Ketua BPK Harry Azhar 
Azis, Men ko Perekonomian 
Darmin Nasution, Menko 
Kemaritiman dan Sumber 
Daya  Rizal Ramli, Menteri 
Keuangan Bam bang PS 
Brodjonegoro, Menter i 
ESDM Sudirman Said, 
Menteri KLH Siti Nurbaya 
Bakar, Menteri Per hubungan 
Ignasius Jonan, para CEO, 
dan lain-lain. 

Selain Dwi Soetjipto, 14 
stakeholder Bisnis Indonesia 
yang mendapat peng-

hargaan yaitu, Kementerian 
Ke uangan, Sofyan Wanandi, 
PT Astra International, MS 
Hidayat, Asosiasi Emiten 

Indonesia, PT Bank Mandiri, 
Gaikindo, Suhu Lo Keng 
Hong, Sukanto Buyung, 
Perbanas, Marzuki Usman, 

Mari Elka Pangestu, Ibu Hj. 
Muniroh (agen koran), dan 
Darni Mariani (pemilik biro 
iklan).•uriP

go live lIMS di ru III, 
Tingkatkan Produktivitas 3,7%

Di laut Kita Jaya: Dirgahayu Ke-58 Pertamina
SHIPPIng

Kemeriahan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Pertamina sangat dirasakan oleh seluruh pekerja Pertamina, 
baik yang berada di Kantor Pusat maupun di kantor wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemeriahan 
semakin terasa ketika perayaan yang dipusatkan di Jakarta tersebut disiarkan melalui video conference ke seluruh pelosok 
negeri. Seakan tak mau ketinggalan dengan para pekerja darat dalam memeriahkan HUT Pertamina, para awak kapal 
Pertamina yang sedang bertugas di tengah lautan mempunyai cara yang unik dalam perayaan ini.

Saat sedang berlabuh secara ship to ship (STS) di sekitar Pulau Menjangan, sebuah pulau kecil yang terletak 5 mil 
sebelah barat laut pulai Bali dan merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat, para awak kapal MT Pertamina 
Gas 2 menyempatkan diri untuk melaksanakan perayaan HUT Pertamina di atas kapal. Chief Officer Hadi Wibowo dan 
Second Officer Arendra Pramadikya berhasil melakukan pengibaran bendera Pertamina pada kedalaman beberapa 
meter di bawah permukaan laut. Dengan berbekal peralatan yang memadai dan kemampuan menyelam yang mumpuni, 
kedua awak kapal ini menafikan gelombang laut dan dinginnya perairan di Pulau Menjangan demi mengibarkan bendera 
Pertamina. Tanpa rasa takut, para awak kapal Pertamina ini seolah menyatakan dengan bangga bahwa dimanapun dan 
dalam kondisi apapun, Pertamina akan tetap jaya. 

Semangat perayaan HUT Pertamina ke-58 dimanapun pekerja Pertamina berada, menunjukkan semangat 
kebersamaan dan persatuan seluruh pekerja Pertamina. Semangat yang akan selalu terbarukan untuk memberikan 
yang terbaik bagi Pertamina dan bagi Indonesia tercinta.• [shipping]
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PLaJu - Standarisasi dan improvement di setiap lini pekerjaan, 
termasuk dalam sistem informasi selalu dilakukan guna men-
dukung visi perusahaan menuju world class company. Hal 
tersebut salah satunya dibuktikan lewat go live aplikasi La-
boratory Information Management System (LIMS) di RU III, 
Kamis (26/11). 

Bertempat di Conference Room GM, Go live LIMS ditandai 
dengan penandatanganan komitmen implementasi LIMS oleh 
Pjs. GM RU III, Djoko Priyono, Production Manager, Hendri 
Agustian dan Automation & Integration Solution Manager 
CSS, Ahmad Jaelani. Turut hadir Assistant Manager System 
Automation CSS, Hadi Soeharto, tim manajemen RU III serta 
para perwakilan pekerja. 

Production Manager, Hendri Agustian selaku team leader 
dalam implementasi LIMS melaporkan, LIMS hadir sebagai 
bentuk improvement sistem informasi yang menyediakan hasil 
analisa data secara terintegrasi, cepat, mudah diakses serta 
mampu meningkatkan produktivitas kerja fungsi Laboratory 
se cara khusus maupun Refinery Unit secara umum. “Di RU 
III, uji coba penggunaan LIMS sejak September 2014 dan 
dilaksanakan dalam beberapa tahapan di antaranya kick 
off meeting, introdution system admin training, workshop 
assessment, konfigurasi LIMS, user assess contest, user 
training LIMS dan diakhiri dengan go live,” jelasnya.

Menurut Automation & Integration Solution Manager CSS, 
Ahmad Jaelani, kunci keberhasilan aplikasi ini memang bukan 
hanya dari sisi sistem, tetapi juga dari sisi user yang harus 
berkomitmen dalam menjalankan aplikasinya secara disiplin 
dan meng-handle data dengan baik sesuai waktunya.

“Mari kita berkomitmen penuh dalam penggunaan LIMS 
agar dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan 
produktivitas kerja dan serta kelancaran operasional kilang RU 
III,” pesan Pjs. GM RU II  Djoko Priyono.•ru iii
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optimisme Studi Potensi 6 bbo Speculative 
resources di Indonesia bagian barat 

Jelajah Sumatera utara 
bersama Pertalite

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam berharap para explorationist dapat terus berupaya untuk meningkatkan eksplorasi, 
mengingat Pertamina sudah lama tidak menemukan sumber minyak yang besar.

Jakarta -  Ups t ream 
Technology Center (UTC) 
Direktorat Hulu mengadakan 
workshop  sebuah stud i 
dengan judul Integrated 
Regional Study of Sumatera 
And Its Impact for Future 
Exploration In Pre-Tertiary 
Basement  & Pa leogene 
Syn-Rift: 6 BBO Speculative 
Resources di Ruang Pertamax 
Lt. 21 pada Senin (30/11). 
Workshop yang merupakan 
kolaborasi studi antara UTC, 
Pertamina EP, Pertamina Hulu 
Energi, dan dengan LAPI 
ITB ini, merupakan sebuah 
studi penelitian selama satu 
tahun sejak Januari 2015 
yang menemukan adanya 
sumber minyak spekulatif se-
banyak enam miliar barel oil di 
Indonesia bagian barat.

Dibuka oleh Senior Vice 
President Development & 
Te c h n o l o g y  P e r t a m i n a 
Amran Anwar, acara yang 
dihadiri oleh Direktur Hulu 
Pertamina Syamsu Alam ini 
diikuti oleh puluhan G&G 
(geologist dan geophysicist) 
di  l ingkungan Pertamina 
dan anak perusahaan. Pe-
maparan workshop diisi de-
ngan berbagai studi yang 
di sampaikan oleh beberapa 
pembicara seperti Senior 
Vice President Exploration 
Pertamina Doddy Priambodo, 
Peneliti LAPI ITB Benyamin 
Sapiie, Direktur Eksplorasi 
PHE Rudy Ryacudu, dan Tim 
Geologist UTC Pertamina. 

Selain membahas me-
ngenai penemuan sumber 
spekulatif enam miliar barel 
minyak, workshop juga diisi 
dengan berbagai pembahasan 
mengenai the next exploration 
in Pertamina menggunakan 
batuan hidrokarbon berumur 
mesozoik, explorasi minyak di 
lapisan Pre-Tretiary Basement 
& Paleogene Syn-Rift, dan lain 
sebagainya.

Sebagai explorationist, 
Direktur Hulu Pertamina 
Syamsu Alam mengatakan, 
Pertamina berharap eks plorasi 
dapat menemukan lapangan 
sumber minyak dengan 
prospective resources yang 
lebih besar. Ia mengatakan 
dirinya akan memilih sumber 
minyak yang besar walau 
berisiko besar dibanding 
dengan sumber resources 
yang kecil. Ia juga mengatakan 
bahwa harapan ditemukannya 
sumber minyak akan selalu 
ada selama  geologist dan 
geophysicist terus berpikir. 
“Se l ama  ka  wan-kawan 
explorationist masih berpikir, 
kemungkinan kita untuk 
menemukan pros pek-prospek 
yang baru yang nantinya kita 
bisa ambil se bagai cadangan 
baru, terus terbuka. Tapi kalau 
itu tidak kita lakukan, pasti 
tidak akan ketemu,” papar 
Alam, sapaan akrab Direktur 
Hulu.

Syamsu Alam juga meng-
ingatkan para explorationist 
untuk terus berupaya dalam 
mening katkan eksplorasi, 
mengingat Pertamina sudah 
lama t idak menemukan 

sumber minyak yang be sar. 
Sementara terkait pene muan 
studi antara UTC, PEP, PHE, 
dan LAPI ITB mengenai sumber 
potensial 6 Billion Barrel Oil 
(BBO) untuk cadangan tahun 
2016, Syamsu berharap ada 
salah satu yang besar untuk 
dilakukan pengeboran. “Saya 
Amini saja ini, dan memang 
kalau ada, akan saya bor 
salah satunya, kasih saja ke 
saya satu. Mudah-mudahan 
ini memang betul,” pungkas 
Alam.

Sementara Senior Vice 
President Exploration Per-
tamina Doddy Priambodo 
mengatakan, menurut studi-
nya memang saat ini ada 
potensi yang muncul dari ba-
tuan hidrokarbon dari zaman 
mesozoik. Ia berharap temuan 
ini, dapat mengganti produksi 
dan menjadi re sourses ca-
dangan sumber minyak baru 
dengan keluarnya minyak 
mesozoik. “Untuk batuan-
batuan yang berumur tersier 
atau yang berumur 60 juta 
tahun atau lebih muda itu 
semakin sedikit, sehingga 
kita harus mencari prospek 
eksplorasi dari lapisan batuan 

yang umurnya lebih tua, bisa 
antar 60 sampai 150 juta atau 
bahkan 200 juta tahun yang 
lalu,” ucap Doddy.

Selain itu Doddy ju ga 
menekankan, geologist dan 
geophysicist memang harus 
memiliki optimisme namun 
juga harus menghitung risiko 
yang ada. Ia mengatakan, 
dalam melakukan eksplorasi 
minyak, geologist haruslah 
optimis dan percaya bahwa 
memang ada sumber minyak 
di Indonesia karena menurut 
fakta memang banyak lokasi 
yang dikira tidak keluar namun 
ternyata justru mengeluarkan 
minyak. “Sebagai insan eks-
plorasi, ya optimis boleh. Na-
mun, risiko harus kita hitung,” 
ucap Doddy.

Sebagai pusat riset dan 
teknologi, UTC diharapkan 
mampu berperan sebagai 
pem beri solusi dengan tero-
bosan-terobosan baru yang 
sifatnya masif di bidang 
tek nologi sehingga dapat  
mendongkrak performance 
bisnis Pertamina dan secara 
signifikan membantu dalam 
penemuansumber minyak 
baru Pertamina.•starfy 

medan – Keandalan Bahan Bakar Minyak (BBM) 
jenis Pertalite, diuji komunitas otomotif di Sumatera 
Utara (Sumut). Kegiatan bertajuk Je lajah Sumatera 
Utara Bersama Pertalite ini, dimaksudkan untuk 
membandingkan performa antara Premium dengan 
Pertalite. 

Kegiatan  tersebut berlangsung selama dua hari, 
7-8 Desember 2015. Rute yang ditempuh, Medan 
– Parapat – Medan atau sekitar 350 kilometer. Ada 
delapan mobil dari empat klub otomotif berbeda 
yang ikut dalam kegiatan ini. Masing-masing 2 unit 
mobil Jazz (Komunitas JFC Chapter Medan), 2 unit 
mobil Mobilio (Komunitas Mobility Chapter Medan), 
2 unit mobil Avanza/Xenia (Komunitas AXIC Chapter 
Medan) dan 2 unit mobil Brio (Komunitas Brionesia 
Chapter Medan).

 Pjs. General Manager Marketing Operation 
Region I dan selaku Retail Fuel Marketing Region 
Manager I, Nurhadiya mengatakan, dalam ujicoba 
ini satu unit mobil tiap tipe akan menggunakan 
Premium, sementara satu unit tipe yang sama 
lainnya akan menggunakan Pertalite.

“Hal tersebut untuk dapat membandingkan 
performa Premium dan Pertalite dengan tipe mobil 
yang sama,” kata Nurhadiya.

Sementara itu juga, Area Manager Commu -
nication & Relations Sumbagut, Fitr i Erika  
mengungkapkan, sebelum Pertamina melun-
curkan produk Pertalite, sudah pernah dilakukan 
uji untuk satu jenis kendaraan mobil saja. Dari hasil 
uji coba saat itu, untuk kendaraan Avanza dengan 
menggunakan Pertalite maka bisa menempuh 
jarak hingga 14,78 km per liter. Sedangkan 
dengan Premium, untuk per liternya hanya mampu 
menempuh jarak hingga 13,93 km. 

“Event kali ini dilakukan untuk menguji kembali 
performa tersebut agar konsumen dapat lebih 
yakin akan performa Pertalite sebagai BBM yang 
lebih baik dari Premium dengan harga terjangkau,” 
tambah Erika.

Terkait dengan ketersediaan Pertalite, Erika 
menyatakan, hingga saat ini Pertalite telah tersedia 
di 111 SPBU dari 322 SPBU yang ada di Sumatera 
Utara. Sedangkan untuk keseluruhan wilayah 
Sumatera Bagian Utara (Aceh, Sumatera Utara, 
Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau), Pertalite 
tersedia di 179 SPBU dari total 723 SPBU.•mor i 
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LamPunG – MOR II memasok LPG ke PT Mardec Siger Way 
Kanan (MSWK).  Peresmian penggunaan LPG diadakan di lokasi 
pabrik Way Kanan Lampung, (8/12). Sebelumnya, commissioning 
yang telah dilakukan sejak Oktober 2015 me nunjukkan bahwa 
dengan menggunakan LPG, PT MSWK da pat melakukan 
percepatan proses pengeringan karena kalor yang dihasilkan 
oleh LPG sehingga dapat menghasilkan penghematan bagi 
perusahaan tersebut. Dengan keuntungan yang ditawarkan ter-
sebut, diharapkan dapat membuka peluang untuk membuka 

Mor II Pasok lPg PT Mardec Siger Way Kanan
pasar pabrik karet dan industri lain yang ada di Sumatera Selatan.

Gas Domestic Region Manager II, Teddy Bariadi berharap 
penggunaan PT MSWK mencapai 60 ton per bulannya. “Dengan 
demikian, sumbangan MOR II terhadap pencapaian penjualan 
LPG industri dapat meningkat,” ujar Teddy

PT MSWK adalah perusahaan join antara perusahaan pengo-
lahan karet terkemuka Mardec Berhad Malaysia dan perusahaan 
lokal yang melakukan pengolahan karet mentah menjadi karet 
se tengah jadi untuk diekspor sebagai bahan baku.•mor ii
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Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menerima penghargaan sebagai BUMN Chief Marketing Officer of the Year 
2015 dari Menteri Pariwisata Arief Yahya didampingi Hermawan Kertajaya, founding father MarkPlus.

ahmad bambang Dinobatkan sebagai 
Marketer of The Year 2015

ke personal seseorang. Se-
makin digital semakin per-
sonal. Para marketer terpilih 
ini mampu membawa peru-
sa haannya ke era digital dan 
personal,” ungkap Arief. 

Ahmad Bambang pun 
sepaka t  akan  s t r a  t e  g i 
marketing yang memper ha-
tikan era digital dan lifestyle. 
“Kita sudah tidak bisa lagi 
berkelit bahwa konsumen ti-
dak lepas dari dunia gadget. 
Pertamina tentunya me ne -
rapkan teknologi digital ter-
sebut untuk memenuhi ke-
butuhan konsumen.” 

Pengakuan ini membuk ti-
kan bahwa Pertamina sudah 

Jakarta – Direktur Pema-
saran Pertamina Ahmad Bam-
bang terpilih sebagai Marketer 
of The Year 2015 untuk sektor 
Resources & Mining Industry. 
Ini merupakan achievement 
yang luar biasa setelah se be-
lumnya juga dinobatkan se-
bagai BUMN Chief Marketing 
Officer of the Year 2015 atas 
inovasinya di bidang pe-
masaran.

Penghargaan tersebut 
di serahkan oleh Menteri 
Par iw isa ta  Ar ie f  Yahya 
selaku Ketua Dewan Juri 
Marketer of TheYear 2015 
didampingi CEO MarkPlus, 
Inc di Ballroom The Ritz-
Carlton Pacific Place Jakarta, 
Kamis (10/12). Penghargaan 
ini diberikan oleh perusahaan 
jasa market ing No.1 d i 
Indonesia, MarkPlus, Inc. 
yang beker ja sama de-
ngan Indonesia Marketing 
Association (IMA).

Marketer of The Year 
2015 adalah penghargaan 
ber gengsi tahunan yang di-
berikan kepada pelaku atau 
pemimpin bisnis di Indonesia 
yang telah menunjukkan ki-
nerja yang cemerlang dan 
berhasil dalam usaha me ma-
sarkan perusahaannya. Saat 
ini Marketer of The Year telah 
memasuki tahun ke-10.

Penilaian dilakukan oleh 
Arief Yahya selaku Marketer of 

The Year 2013 dan beberapa 
juri lainnya termasuk Menteri 
Perhubungan Ignasius Jo-
nan yang merupakan juara 
umum Marketer of The Year 
2014. Para juri menyeleksi 
dan memilih 18 marketing 
champion yang mewakili 18 
sektor industri seperti oto-
motif, perbankan, teleko-
munikasi, infrastruktur, migas, 
dan sebagainya.

“Teknologi dan lifestyle 
saat ini sudah semakin ber-
kembang pesat. Di sinilah 
hukum paradoks marketing 
berlaku. Karena teknologi 
berkaitan dengan era digital 
sedangkan lifestyle mengarah 

beru bah dan  tidak lagi hanya 
sebagai perusahaan yang 
men distribusikan BBM,  tapi 
sudah memasuki pangsa pa-
sar bebas. Sehingga strategi 
Pertamina akan masuk ke era 
digital secara penuh mengikuti 
lifestyle konsumen.

“Saat ini masyarakat sudah 
tidak bisa dijanjikan lagi soal 
quantity, quality dan harga. 
Melainkan lebih ke lifestyle. 
Yaitu, kemudahan mereka 
bertransaksi, kemudahan 
mereka memperoleh barang,” 
ungkap Ahmad Bambang 
saat ditemui usai menerima 
penghargaan.•irLi

Jakarta – PT Pertamina 
(Persero) menerima kunjungan 
para Duta Besar Republik In-
donesia untuk negara sahabat, 
yaitu Uni Emirat Arab, Aljazair, 
Azerbaijan, Mesir, Senegal, 
Qatar, Vietnam, Rusia, Na-
mibia, Singapura, Arab Saudi, 
Panama, Mozambik, Swedia 
dan Venezuela.

Para duta besar disambut 
oleh Direktur Utama Perta-
mina Dwi Soetjipto, jajaran 
di reksi Pertamina di dampingi 
Corporate Secretary Perta-
mina, Wisnuntoro serta jajaran 
SVP dan VP Pertamina di Exe-
cutive Lounge Kantor Pusat 
Pertamina, Senen (14/12).

Di beberapa negara yang 
di tempati oleh para Duta Besar 
tersebut, Pertamina memiliki 
kepentingan, baik kelancaran 
dan keamanan wilyaha kerja 
hulu serta kerja sama lain 
yang bersifat strategis untuk 

PaLemBanG – Marketing Operation Region (MOR) 
II promosikan Bright Gas dalam Catering Expo 
yang diadakan oleh Asosiasi Pengusaha Jasa boga 
Indonesia (APJI)  di OPI Mall Palembang. Acara yang 
berlangsung selama tiga hari (14-16 De  sember 2015) 
diikuti oleh berbagai pengusaha catering seluruh Su-
matera Selatan yang tergabung dalam APJI, anggota 
PKK Se Sumatera Selatan dan anggota Ikatan Wanita 
Pengusaha Indonesia (IWAPI) Sumatera Selatan.

Gas Domestic Region Manager II, Teddy Baria di 
mengatakan, “Catering Expo merupakan salah satu 
event yang tepat sasaran untuk melakukan edukasi 
dan promosi mengingat target audience merupakan 
konsumen Elpiji dalam jumlah yang cukup besar.”

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Su-
matera Selatan Irene Camelyn mengatakan bahwa 
organisasi APJI menjadi bagian penting bagi 
pemerintah Sumatera Selatan dalam menyambut 
berbagai event besar di Sumatera Selatan, di an-
taranya Asian Games 2018.

Pertamina juga mengadakan talkshow edu kasi 
kepada para pengusaha catering untuk meng gu-
nakan Elpiji yang sesuai dengan peruntukannya dan 
tidak menggunakan Elpiji 3 kg yang merupakan Elpiji 
subsidi untuk masyarakat tidak mampu.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua APJI 
Pu sat, Ayu Mulyadi, Kepala Dinas Kesehatan Kota 
Pa lem bang, dr. Anton Suwindro dan Kepala Dinas 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Ir. Harrey Hadi 
MS.•mor ii

pertumbuhan Pertamina, se-
perti di Algiers, Iraq dan Ma-
laysia.

“Selain bersilaturahmi, kita 
ber sama-sama bisa men-
jalankan tugas negara untuk 
menjaga ketahanan energi 
da lam negeri,” ungkap Dwi 
Soetjipto.

Melalui pertemuan ini, Dwi 
berharap para duta besar 
dapat mendukung Pertamina 
di dalam pelaksanaan kegiat-
an pengelolaan migas di luar 
negeri dalam rangka pen ca-
paian kemandirian dan ke-
tahanan energi nasional.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut dijelaskan, Pertamina 
sebagai BUMN di bidang 
energi  diharapkan da pat 
menjadi “The True Economic 
Powerhouse” yang ber pe ran 
dalam mendukung pertum-
buhan ekonomi nasional dan 
mewujudkan kemandirian serta 

ketahanan energi di Indonesia. 
Selain migas, Pertamina 

juga mengembangkan pasar 
untuk produk Pelumas di 
lebih 20 negara maupun 
pengisian bahan bakar pe-
sawat di beberapa negara. 
Saat inipun Pertamina juga 
memil iki rencana mencari 
wilayah hulu baru maupun 
mengem bangkan pasar, se-
perti Myanmar untuk BBM 
serta Arab Saudi, khususnya 
Jeddah, untuk pengisian ba-
han bakar pesawat. 

Diharapkan dengan in-
for masi yang disampaikan 
tersebut, perwakilan negara 
serta Kementerian Luar Negeri 
dapat mendorong percepatan 
Pertamina mencapai tujuan 
untuk Energizing Asia serta 
menjadi salah satu pemain 
energi dunia di tahun 2025.

Dubes RI untuk Qatar, M. 
Basri Sidehabi mengatakan, 

pertemuan ini tentunya me-
nam bah pembekalan para duta 
besar untuk mencari peluang 
kerja sama dengan negara 
setempat, seperti halnya di Qa-
tar yang ingin menjaring kerja 
sama dengan Pertamina terkait 

industri migas.
“Kami tentunya sangat 

mendukung strategi-strategi 
yang tengah dila ku kan oleh 
Pertamina. Kami akan bantu 
penuh sebagai tugas dan 
tang gung jawab saya sebagai 

duta besar. Tinggal Pertamina 
bagaimana bersinergi dengan 
Pemerintah di Indonesia se-
hingga keinginan Pertamina go 
internasional itu tercapai,” ucap 
M. Basri Sidehabi.•irLi

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto memberikan sambutan di hadapan para duta besar untuk negara sahabat.
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bakti Sosial untuk Penderita Katarak, 
bibir Sumbing dan Hernia
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PeP Sangasanga Field 
Tingkatkan Keahlian 
85 Kader Posyandu
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Solar Cell untuk Warga Kampung Mararol, Papua
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soronG - Joint Operating Body PetroChina Pertamina 
Salawati (JOB PPS) menyerahkan bantuan tenda bagi para 
korban gempa di Kabupaten Sorong. Seperti diketahui, pada 
24 September 2015 terjadi gempa di Kabupaten Sorong 
dengan kekuatan mencapai 6,8 skala Richter. Gempa 
tersebut menyebabkan banyak rumah rusak sehingga tidak 
dapat ditinggali. Sebagai tanggap darurat terhadap kejadian 
tersebut, JOB PPS berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sorong untuk menyerahkan bantuan tenda bagi 
para korban gempa. Bantuan yang disampaikan diharapkan 
dapat membantu Pemerintah Daerah untuk memberikan tempat 
bernaung sementara bagi para korban.•JoB PPs

PaPua - Join Operating 
Body Pertamina - Petrochina 
Salawati  (JOB PPS) yang ber-
o perasi di Kabupaten Sorong 
dan Raja Ampat, Papua Barat 
memberikan bantuan Solar 
Cell ke masyarakat Kampung 
Mararol di Pulau Salawati, 
Papua. Bantuan diberikan 
se bagai wujud kepedulian 
atas keterbatasan listrik yang 
dialami oleh warga di Pulau 
Salawati.

Lokasi yang sulit di jang-
kau dan tersebar me nye-
babkan in frastruktur pe-
nerangan menjadi terbatas 
di wilayah ini. Salah satu 
metode pe ne rangan yang 
ramah lingkungan adalah 

sanGasanGa – Pertamina EP Sangasanga 
Field kembali melaksanakan Program CSR 
di bidang kesehatan melalui Pelatihan Ka-
der Posyandu yang dilaksanakan pada akhir 
November lalu. Bertempat di Gedung Wisma 
Ria, selama 2 hari sekitar 85 kader posyandu 
menghadiri pelatihan yang dilaksanakan 
bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan 
Sangasanga. Peserta pelatihan merupakan 
kader posyandu yang mewakili masing-
ma sing kelurahan di Kecamatan Samboja, 
Sanga sanga, Palaran dan Anggana.

Posyandu merupakan unit kesehatan 
yang sangat dekat dengan masyarakat serta 
me miliki peranan yang sangat penting di da-
lam pendataan sekaligus pengawasan ibu 
hamil dan balita. Menurut data di Puskesmas, 
beberapa tahun lalu banyak kasus kematian 
ibu hamil dan balita akibat penanganan yang 
kurang tepat, kurangnya kesadaran, serta 
minimnya informasi. Tingkat pendidikan ibu-
ibu di desa juga mempengaruhi persepsi 
mereka di dalam mempersiapkan kelahiran. 
Kader-kader posyandu diharapkan mampu 
secara aktif menjalankan tugas sehingga 
dapat menekan tingkat kematian ibu hamil dan 
balita. Para kader tersebut menjalankan tugas 
secara sukarela sehingga kegiatan pelatihan 
semacam ini amat sangat dibutuhkan 
dan memunculkan semangat untuk terus 
meningkatkan informasi dan skill.

Selama 2 hari, para peserta mendapatkan 
materi teori seperti kesehatan dan gizi ibu 
hamil dan balita, sosialisasi KB, dan cara-cara 
mengisi Kartu Menuju Sehat (KMS). Tak lupa 
juga cara mengukur berat dan tinggi badan 
balita dengan benar serta praktek langsung 
pengisian KMS menurut gender.

Peserta tampak sangat antusias dan aktif 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar 
materi yang diberikan. Setelah pemberian 
materi diberikan post test dan doorprize 
bagi peserta dengan nilai terbaik. Ada pula 
hadiah untuk peserta yang aktif bertanya, 
serta kelompok kader dengan yell-yell terbaik.

“Enggak rugi saya harus berangkat jauh-
jauh dari Kutai Lama, setelah mengikuti 
pelatihan ini saya banyak menerima infor-
masi baru dan sangat bermanfaat dalam 
men jalankan tugas. Terima kasih Pertamina,” 
ujar Dahlia, salah satu kader posyandu.•PeP 

sanGasanGa

Jakarta - PT. Pertamina 
Persero bekerja sama de ngan 
PT Pertamina Bina Me dika 
(Pertamedika) mengadakan 
bakti sosial berupa operasi 
katarak, bibir sumbing dan 
hernia, yang dilaksanakan 
pada (3/12) di Rumah Sakit 
Pertamina Jaya, Jakarta.

Direktur Utama PT Perta-
medika Mardjo Subiyandono 
menjelaskan, sebanyak 570 
mengikuti bakti sosial ini. 
Me reka adalah para penderita 
katarak, bibir sumbing dan 
hernia. “Kami membuka 7 
meja operasi katarak yang 
dibantu oleh dokter dari 
Pusat Mata Nasional dan 
Pertamedika.  Ini merupakan 
prestasi karena dalam waktu 

2 hari dapat mengoperasi 226 
pasien katarak,” paparnya.

Semen ta ra  D i rek tu r 
RS Pertamina Jaya Duta 
Lianamenjelaskan, pihaknya 
membuka pendaftaran pada 
bulan Oktober – November 
melalui RSPJ sendiri dan RS 
Pertamedika lainnya.  “Dari 
550 orang yang mendaftar 
ope rasi, yang lolos uji layak 
untuk di operasi 226 pasien, 
30 pasien bibir sumbing, dan 
40 pasien hernia.

Khaza l i  Nasut ion Sr 
Analyst Quality Assurance 
Pertamina mengatakan, 
kerja sama antara Pertamina 
dengan RSPJ selama ini 
sudah berjalan cukup baik. 
“Setiap tahun, kami bekerja 

sama dengan Pertamedika 
d i  se luruh un i t  operas i 
Pertamina. Tujuannya adalah 
sebagai salah satu bentuk 
nyata kepedulian Pertamina 
terhadap masyarakat. Karena 
laba bersih Pertamina ini 

me  rupakan  has i l  y ang 
diperoleh dari masyarakat. 
Dan sebagian kami kem-
balikan dalam bentuk bak-
sos  kepada masyarakat 
yang membutuhkan,” tukas-
nya.•adityo 

solar cell. Penyediaan solar 
cell bagi sarana umum seperti 
jalan dan balai desa diberikan 
JOB PPS secara bertahap.

S e l a i n  m e m b e r i k a n 
solar sell bagi masyarakat 
Pulau Salawati masuk da-
lam ring 1 JOB PPS, pro-
gram kemasyarakatan juga 
dibangun untuk menjalin hu-
bungan antara JOB Perta-
mina-PetroChina Salawati 
bersama pemerintah daerah 
setempat. Di antaranya de-
ngan membangun jalan, 
membangun balai-balai kam-
pung, membantu renovasi 
der maga atau jembatan, dan 
partisipasi dalam kegiatan 
lainnya.•JoB PPs

Tenda untuk Korban 
gempa di Sorong
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Judul : teknik kreatif menyajikan Presentasi 
             memukau
Pengarang : muhammad noer
Penerbit : kompas Gramedia
isBn : 9786020237978

Kegiatan proses belajar mengajar, pengajuan proposal 
bisnis ke klien, sosialisasi kebijakan pemerintah, penyampaian 
materi dan penyuluhan ke masyarakat merupakan bentuk 
kegiatan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-
hari. Bergelut dalam bidang pekerjaan apapun, akan tiba 
saatnya dimana kita harus menampilkan dan menjelaskan 
sesuatu melalui presentasi. Sayangnya kebanyakan pre-
sentasi cenderung membosankan, tidak menarik, dan gagal 
dalam memberi inspirasi audiensnya. Sehingga kita harus 
tahu bagaimana cara memberikan presentasi yang mudah 
diingat, meyakinkan, inspiratif, dan menarik untuk disaksikan 
audiennya berdasarkan tips dan trik yang telah dirangkum 
penulis. Melalui sekumpulan pengalaman, observasi dan 
praktik langsung yang dilakukan penulis bagaimana menata 
ide, mempertajam pesan, merancang komunikasi visual, 
melatih kemampuan berbicara di depan umum secara me-
yakinkan, dan teknik serta rahasia beberapa tokoh terkenal 
ketika berbicara akan dijabarkan dalam buku ini.

Kehadiran buku ini memberikan banyak tips, baik 
untuk pemuka atau bagi siapa saja yang menginginkan 
penyegaran bagaimana menyiapkan sebuah presentasi 
yang memiliki daya tarik maksimal. Secara garis besar, 
buku ini membahas tentang pentingnya mengetahui dan 
bagaimana menetapkan tujuan presentasi, pentingnya 
mengenali audiens dan bagaimana meyakinkan mereka, 
menyusun struktur kerangka presentasi, menyusun kalimat 
pembukaan presentasi dengan memilih yang paling sesuai: 
cerita atau kisah, humor, kutipan/pernyataan, data atau fakta, 
dan pertanyaan, menyusun kalimat penutup presentasi, 
merancang  slide presenyasi yang komunikatif, estetika slide: 
merancang slide dengan pendekatan desain, Mendesain  
slide : kontras, pengulangan, perataan, dan kedekatan, Info 
tambahan untuk membuat  slide yang visual, aspek teknis 
peralatan teknologi informasi komunikasi yang digunakan 
untuk mendukung presentasi, menghadapi rasa takut dan 
khawatir dengan persiapan yang matang, teknik dan tips 
saat pertunjukan presentasi, menampilkan pertunjukan 
presentasi yang memukau, disertai studi kasus presentasi 
di TEDx Jakarta.

Buku ini bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dosen, 
praktisi, karyawan swasta, aparatur sipil pemerintah, serta 
masyarakat umum yang ingin mengetahui dan mempelajari 
pembuatan presentasi yang memukau. Apapun bidang 
pekerjaan Anda, akan tiba masanya ketika Anda harus tampil 
menjelaskan sesuatu. Pada saat itulah Anda memberikan 
presentasi. Anda juga harus tahu bagaimana cara 
memberikan presentasi yang mudah diingat, meyakinkan 
sekaligus inspiratif. 

Buku ini menunjukkan prinsip-prinsip penting dalam 
me nyampaikan presentasi dari waktu ke waktu. Sampai 
akhirnya Anda akan menjadi salah seorang presenter yang 
andal dalam setiap kesempatan.•PerPustakaan



Tim Knowledge Management (KoMeT)
Quality Management – Dit. ga
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

No. 51
Tahun LI, 21 Desember 2015DINAMIKA

transFormasi
11

Oleh: Shynta Dewi – QSKM

QMF 2015: Mewujudkan Sinergi Pilar Quality Management System dengan 
lima Prioritas Strategis Perusahaan Sebagai Keunggulan Kompetitif Pertamina

Quality Management Forum 2015, Surabaya / 11 - 12 Desember 2015

Quality management Forum (QMF) merupakan rapat 
kerja akhir tahun para penggerak 4 Pilar Quality management 
System (QMS) di Pertamina dan Anak Perusahaan dengan 
agenda utama evaluasi kinerja kegiatan Quality Management 
(QM) selama tahun berjalan dan pembahasan program QM 
yang akan datang. QMF ini merupakan forum tahunan yang 
ke-6 (enam) dan diselenggarakan tanggal 11 – 12 Desember 
2015 di Surabaya. Peserta QMF yang hadir terdiri dari Person 
in Charge (PIC) QM:

Pencapaian kinerja quality management tahun 2015 
disampaikan oleh Faisal Yusra – VP Quality, System & Knowledge 

Management dalam arahannya pada pembukaan QMF 2015. 
Prestasi nasional, regional bahkan internasional telah diraih 
Pertamina berkat kerja keras dan komitmen Insan Mutu dalam 
menjalankan program kerja QM tahun 2015. Salah satunya 
prestasi dalam Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional 
(TKMPN) XIX dimana Pertamina mendominasi peraihan 
penghargaan dalam forum ini. Dari 18 tim Pertamina yang 
mengikuti TKMPN XIX ini, sejumlah 19 Peringkat Platinum 
dan 9 Peringkat Gold berhasil diraih Pertamina. Pada forum 
kompetisi International Exposition on Team Excellence (IETEX) 
– Singapore, dari 12 Tim yang diikutkan mampu memperoleh 3 
(tiga) kategori Three Stars dan 8 (delapan) kategori Two Stars. 
Pada forum International Convention on Quality Control Circle 
(IQCC) – Korea, dari 6 Tim yang diikutkan, diperoleh 3 Gold, 2 
Silver, dan 1 Bronze. Pada forum Asia Pasific Quality Conference 
(APQC) on Shanghai, Pertamina raih 2 Peringkat Pertama, 2 
Peringkat Kedua, dan 5 Peringkat Ketiga.

Selain itu, disampaikan pula mengenai kebijakan dan program 
kerja quality management yang akan dijalankan pada tahun 
2016. Program kerja tersebut dibahas terlebih dahulu dalam 
Rapat Konsolidasi Direktorat sebelum pembahasan 
kelompok kerja 4 Pilar Quality Management System 
untuk dijadikan kesepakatan dan rekomendasi.

Berikut ini pembahasan rekomendasi dan 
kesepakatan QMF 2015:

Continuous Improvement Program (CIP)
1. Penetapan wakil delegasi ke Forum CIP tingkat  Annual 

Pertamina Quality (APQ) Awards / Nasional / Internasional 
ditentukan berdasarkan aturan-aturan dan target kinerja.

2. KPI CIP di seluruh Unit/Region/AP/Fungsi dijadikan KPI 
bersama dengan perincian sebagai berikut: value creation 
dan jumlah risalah.

Standardization Management (SM)
1. Seluruh Unit/Region/AP/Fungsi wajib mengimplementasikan 

ISO 9001 sebagai wujud pelaksanaan Code of Quality 
management Pasal 9 (1) “Setiap organisasi wajib mela-
kukan penerapan system standar untuk meningkatkan 
kinerja organisasi.

2. Manajemen wajib memberikan komitmen, dorongan, dan 
menyediakan segala sumber daya yang diperlukan untuk 
implementasi ISO 9001 melalui pengajuan roadmap kepada 
Fungsi QSKM bagi Unit/Region/AP/Fungsi yang belum 
mengimplementasikan ISO 9001.

3. Pemetaan matriks tanggung jawab sesuai proses bisnis 
untuk identifikasi STK didasarkan pada struktur organisasi 
eksisting.

4. Standarisasi formulir menjadi bagian yang tidak terpisah 
dari penataan Sistem Tata Kerja (STK).

Knowledge Management (KM)
1. Keterlibatan peran manajemen sampai dengan 2 level 

di bawah pimpinan tertinggi Fungsi pemilik KPI dalam 
kegiatan berbagi pengetahuan.

2. Hari Jum’at ditetapkan sebagai hari pelaksanaan webinar.
3. Fokus kegiatan KOMET diarahkan untuk tahap utilisasi atau 

replikasi aset pengetahuan.
4. Pelaksanaan asesmen KOMET diintegrasikan dengan 

asesmen Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP).
5. Dukungan PIC Unit/Region/AP/Fungsi diwajibkan pada 

setiap kegiatan quality management yang tercermin dalam 
Calender of Event (CoE).

6. Akan dikembangkan suatu sistem yang mendorong 
ke terlibatan Pekerja dalam implementasi KOMET yang 
berbasis kepada kebutuhan, bukan pemaksaan.

Quality management Assessment (QMA)
1. Seluruh proses asesmen empat pilar akan diintegrasikan 

dalam Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP).
2. Keikutsertaan Unit/Region/AP/Fungsi pada dalam 

assessment KKEP menjadi prasyarat keikutsertaan pada 
APQ Awards 2017.

Program dan target kerja quality management 2016 
dapat dijalankan dengan dukungan manajemen puncak dan 
para penggerak mutu di seluruh Unit/Region/AP/Fungsi. Mari 
pertahankan dan tingkatkan keberhasilan program dan target 
kerja quality management 2016.

Insan Mutu, Semangat! Hebat!
Pertamina, Jaya! Jaya!

no  Fungsi/unit operasi/bisnis/region 
1  Quality, System & Knowledge Management 
2  upstream operation evaluation 
3  Quality management - Refinery 
4  Quality management - Marketing 
5  Refinery Unit II - Dumai  
6  Refinery Unit III - Plaju 
7  Refinery Unit IV - Cilacap 
8  Refinery Unit V - Balikpapan 
9  Refinery Unit VI - Balongan 
10  Refinery Unit VII - Sorong 
11  Mor I Sumbagut 
12  Mor II Sumbagsel 
13  Mor III Jbb 
14  Mor IV JbT 
15  Mor V Jatim & balinus 
16  Mor VI Kalimantan 
17  Mor VII Sulawesi 
18  Mor VIII Maluku & Papua 
19  Shipping 
20  PT Pertamina eP 
21  PT Pertamina eP Cepu 
22  PT Pertamina geothermal energy 
23  PT Pertamina Drilling Service Indonesia 
24  PT Pertamina Hulu energy 
25  PT Pertamina lubricants 
26  PT Pertamina gas 
27  PT Pertamina retail 
28  PT Pertamina Trans Kontinental 
29  PT Pertamina Patra niaga 
30  PT elnusa, Tbk 
31  PT Pertamina Training & Consulting 
32  PT Tugu Pratama Indonesia 
33  PT Pertamina Dana Ventura 
34  PT Pertamina bina Medika 
35  PT badak ngl 
36  PT Patra Jasa 
37  PT Pelita air Services 
38  PT nusantara regas

Faisal Yusra – VP QSKM menyampaikan Arahan 
dalam Pembukaan QMF 2015.

Program Kerja Quality Management Tahun 2016

Konsolidasi Direktorat Membahas Program Kerja 
Quality Management 2016

Alignment 4 Pilar Quality Management System
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seranG – Dalam rangka HUT ke-58 Pertamina, 
Marketing Ope ration Region III bekerja sama 

dengan Yamaha mengadakan Pertamax Plus 
Challenge di 8 SPBU wilayah Serang, Banten, 

pada (10/12). Per tamax Plus Challenge 
adalah sebuah program untuk para 

pengguna kendaraan ber motor Yamaha 
dengan spe sifikasi 150cc ke atas 

yang masih meng gunakan bahan 
bakar Premium, ditawarkan untuk 

beralih ke produk Per tamax 
Plus. Peralihan ini ten tunya 

ditawarkan gratis, karena 
setiap kendaraan ber motor 

yang memenuhi spe sifikasi 
tersebut dan mau beralih 
ke Pertamax Plus, akan 
diberikan maksimal 5 

lembar voucher senilai 
se lisih harga antara produk 

Mor III gelar Pertamax Plus Challenge
Premium dan Pertamax Plus, masing-masing senilai Rp.2.250.

Adi Nandiwardhana selaku Sales Excecutive Retail X 
Marketing Operation Region III mengungkapkan, program ini 
berlangsung selama sebulan ke depan hingga 10 Januari 2016. 
“Program ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada 
masyarakat Banten bahwa sejak Mei 2015 Pertamax Plus telah 
meluas ke 10 jaringan SPBU di wilayah Banten. Kehadiran 
Pertamax Plus disambut positif dengan tingginya ting kat 
konsumsi Pertamax Plus di Rangkasbitung dan Pan deglang,” 
tambah Nandi.

Hasri selaku wakil ketua Yamaha R25 Owner Indonesia 
(YROI) mengungkapkan, YROI Chapter Banten bang ga dapat 
bekerja sama de ngan Pertamina. Sebagai bentuk dukungannya, 
seluruh anggota YROI yang memiliki kendaraan Yamaha R25 
te lah diinstruksikan untuk beralih ke Pertamax Plus sebagai 
bahan bakar kendaraan. “Setelah menggunakan Pertamax Plus 
mesin menjadi lebih cepat, lebih ringan, dan suara mesin lebih 
halus,” ujar Hasri.

Saat ini harga Pertamax Plus di wilayah Banten telah 
mengalami penurunan dari Rp9.750 menjadi Rp9.650 dan telah 

tersedia di 8 SPBU, yaitu SPBU 31.42101, SPBU Ci kande, 
SPBU Prisma, SPBU Palima, SPBU Ca da  sari, SPBU Cipayung, 
SPBU Rangkasbitung, dan SPBU Merak Cilegon. Melalui 
program ini, Nandi berharap ke percayaan masyarakat ter  hadap 
produk Pertamina se makin meningkat dan peng guna kendaraan 
bermotor se makin cerdas dalam memilih BBM yang tepat.•mor iii  

 

medan - Marketing Operation 
Region (MOR) I mengadakan acara 
syukuran HUT ke-58, pada (10/12). 

Sebagai wujud syukur atas pen-
capaian Pertamina saat ini, GM MOR 
I Romulo Hutapea menyerahkan 
bantuan peralatan sekolah kepada 
dua panti Panti Asuhan Willian 

Booth dan Panti Asuhan Al Jamiyatul 
Washliyah. Penyerahan itu berlangsung di 

Gedung Serbaguna Kantor Unit Pertamina MOR I di Medan. 
Dalam acara yang sama. GM juga menyerahkan bingkisan tali 
asih kepada 10 veteran pejuang.

“Pertamina sangat peduli terhadap masyarakat sekitar, dan 
kita wujudkan rasa syukur dengan memberikan bantuan kepada 
sesama,” kata Romulo Hutapea.

Selain itu, pada hari yang sama MOR I memberikan 
penghargaan kepada mitra kerja, konsumen dan juga media 
di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), di Hotel JW 
Marriott, Medan. “Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi 
kepada seluruh pihak yang terus mendukung langkah Pertamina 

Peringatan HuT ke-58 di Mor I Medan

di wilayah ini untuk terus tumbuh dan berkembang,” ujar GM 
MOR Romulo Hutapea.

Kategori penghargaan yang diberikan kepada stakeholder, 
yaitu, kategori The Best SPBE/SPBBE Kategori PSO, The 
Best SPBE/SPPBE Kategori Non PSO, The Best LPG Agent/
Distributor PSO, The Best LPG Agent/Distributor Non PSO, The 
Best Bitumen Agent, The Best Special Chemical Agent, The 
Best Lubricants Distributor, The Best Dealer Operated SPBU, 

The Best Dealer Operated SPBU Operator, The Best Customer 
Industrial Fuel Marketing (IFM, The Best Customer Kategori 
Government IFM, dan  Aviation Sales Awards.

Dalam kesempatan yang sama juga diserahkan hadiah 
bagi pemenang Lomba Liputan Inovasi Produk Pertamina. 
Un tuk Kategori Straight News dimenangkan Aristia dari Tribun 
Pekanbaru dengan judul Pertalite, Inovasi Pertamina untuk 
Mesin Lebih Awet dan Irit BBM. Untuk kategori News Features 
dimenangkan Yuniar dari Harian Singgalang Padang dengan 
judul Pertamax, Sensasi Iritnya BBM Berkualitas, dan untuk 
Kategori Foto dimenangkan Irsan Mulyadi dari Antara Foto 
dengan judul Target Penambahan Pertalite Sumbagut. Untuk 
kategori Best of the Best juga dimenangkan Yuniar dari Harian 
Singgalang, Padang.

Sepekan sebelumnya, pada  (3/12), MOR I melalui Medical 
Area Sumbagut, mengadakan donor darah di dua lokasi Gedung 
Serbaguna Kantor Pertamina Medan dan Gedung Sasana Ria 
Terminal BBM Tanjung Uban. Dalam kesempatan tersebut, 
Medical Area Sumbagut mengumpulkan 173 kan tong darah 
dan dari Terminal BBM Tanjung Uban mengumpulkan sejumlah 
65 kantong darah sehingga totalnya 238 kantong darah.•waLi
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GM MOR I Romulo Hutapea menyerahkan bingkisan tali asih kepada 10 veteran.

Jakarta – Dalam rangka HUT ke-58, MOR III bekerja sama 
dengan Goodrides menyelenggarakan acara Midnight Rally - 
Gas In Flat Out Volume 2 yang bertemakan “90’s Holiday Party” 
pada Jumat, 4 Desember 2015. Acara yang diikuti oleh 50 
mobil dari berbagai komunitas otomotif ini memulai rally dari 
area parkir Plaza Senayan dan berakhir di 365 Ecobar Kemang, 
Jakarta Selatan.  Konsep yang diangkat adalah fun rally dan 
fun games dengan menggunakan 7 SPBU Pertamina Retail 
sebagai checkpoints. Kegiatan yang sepenuhnya didukung 
oleh Pertamax Series, Pelumas Fastron, dan Bright Store ini 
merupakan lanjutan dari Gas In Flat Out Volume 1 – Halloween 
Edition, yang diselenggarakan akhir Oktober tahun lalu.

Acara dengan konsep rally yang dipadukan dengan games 
ini ditujukan untuk menciptakan excitement baru dalam dunia 
otomotif, khususnya local car scene. Dengan Gas In Flat Out 
Volume 2, Pertamina ingin mengenalkan produk unggulannya 
sebagai bagian dari lifestyle generasi muda masa kini.

Selama Midnight Rally Gas In Flat Out Volume 2, ratusan 
peserta harus menebak 7 lokasi SPBU dan menyelesaikan 
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Midnight rally : gas In Flat out Volume 2

tantangan di 7 checkpoints tersebut. Tantangan yang disiapkan 
salah satunya adalah Pasti Pas, di mana setiap group akan 
diberikan uang tunai senilai Rp.10.000 dan berbelanja minimal 
5 jenis barang yang berbeda di Bright Store; games Viskositas, 
yaitu peserta mencelupkan jari dan menebak viskositas pelumas 
Fastron; ada juga games Out Of The Box, dimana setiap mobil 

peserta harus dapat mengeluarkan mobilnya yang terparkir se-
cara paralel, dengan jarak pembatas depan-belakang masing-
masing 25 cm.

Adapun lokasi yang disiapkan untuk event ini adalah SPBU 
Abdul Muis (31.10202), SPBU Kuningan (31.12902), SPBU 
Cikini (31.10303), SPBU MT Haryono (31.12802), SPBU Daan 
Mogot (31.11403), SPBU Pramuka Jakarta (31.13101), dan 
SPBU Fatmawati (31.12401). Setelah menyelesaikan setiap 
tantangan, seluruh peserta diwajibkan untuk mengunggah 
fo to-foto ke media sosial sesuai dengan tantangan di check-
point guna mendapat stamp. Berbekal stamp dari seluruh 
checkpoints, peserta akan melaju ke garis finish yang bertempat 
di 365 Ecobar, Kemang. 

Untuk 3 peserta yang menyelesaikan tantangan dengan 
waktu tersingkat dan peserta dengan kostum “90’s Holiday 
Party” terbaik disediakan hadiah menarik. Keuntungan lain 
dari event ini adalah, setiap mobil yang mendaftar mendapat 
Voucher Pertamax Series se nilai Rp. 250.000 sebagai peng ganti 
uang registrasi. •mor iii
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PaLemBanG – Kegiatan family gathering dalam rangka HUT 
Pertamina ke 58 di MOR II tidak hanya diikuti oleh pekerja dan 
pekarya beserta keluarganya, tapi juga oleh keluarga besar 
mitra MOR II mulai dari pemilik sampai ke operator. Peserta 
juga datang dari 5 propinsi di Sumatera Bagian Selatan.  Acara 
diadakan di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), 
pada (13/12).

Acara terdiri dari jalan santai yang sebelumnya dibuka dengan 
menyaksikan Pertamina Runner Palembang membawa bendera 
start dari Kantor Unit PSCC dengan jarak sekitar 5,8 km dan 
dilanjutkan dengan pembentukan formasi 58 serta pelepasan 
balon. Acara juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada 
mitra terbaik dan pekerja berprestasi, serta  santunan kepada 

Family gathering HuT ke-58 Pertamina di Mor II
pihak-pihak yang berhak. 

D a l a m  k e g i a t a n 
tersebut, PT Pertamina 
L u b r i c a n t  j u g a  t i d a k 
ketinggalan membuka booth 
promosi yang memberikan diskon 
sebesar 58% untuk sejumlah 
pembeli pertama. 

Rangkaian acara HUT ke-58 
di MOR II juga di meriahkan dengan 
berbagai pertandingan olahraga, pro-
mo Bright Gas dan Peratalite, sunatan 
massal  dan donor darah.•mor ii 

semaranG – Bertepatan dengan momentum peringatan HUT 
ke-58 Pertamina, MOR IV Jateng & DIY melakukan kegiatan 
bakti sosial kepada masyarakat di sekitar lingkungan kantor unit 
Pertamina Semarang (6/12).

 Kegiatan berupa pengobatan gratis, donor darah, dan khi-
tanan massal merupakan wujud rasa syukur Pertamina di usia 
yang ke 58 dan ungkapan rasa terima kasih dan berbagi kepada 
para masyarakat di sekitar area operasi Pertamina, khususnya 
di Jawa Tengah & DIY.

 “Kegiatan bakti sosial ini sudah dilakukan mulai 7 November 
2015 hingga saat ini di 8 kantor atau unit operasi Pertamina 
di wilayah Jawa Tengah & DIY (red: Terminal BBM/DPPU). 
Momentum HUT Pertamina memang se ngaja kami isi dengan 
kegiatan bakti sosial sebagai wujud apresiasi dan berbagi 
kebahagian kepada masyarakat”, tutur GM MOR IV Kusnendar.

Mor IV  Syukuri Hari Jadi dengan berbagi
 Total 2.000 orang telah dilayani dalam pengobatan 

gratis semenjak kegiatan ini dimulai. Di kantor unit Pertamina 
Semarang, sekitar 300 orang dari kelurahan-kelurahan sekitar 
lokasi Pertamina Semarang dilayani dalam kegiatan pengobatan 
gratis tersebut. Masyarakat yang datang diperiksa kondisi 
kesehatannya oleh tim dokter dan diberikan tindak lanjut ber-
dasarkan pemeriksaan dokter.

 Selain pengobatan gratis, donor darah telah dilakukan 
sebelumnya dan berhasil mengumpulkan 111 kantong darah 
untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Donor darah 
terakhir yang dilakukan di kantor unit Pertamina Semarang 
pada tanggal 3 Desember 2015 dan diikuti seluruh pekerja 
dan mitra kerja kantor Pertamina berhasil mengumpulkan 51 
kantong darah.

 Untuk  khitanan massal  sekitar 100 anak telah dilakukan 

khitan gratis serta mendapatkan paket bingkisan 
berupa santunan, peci, kopiah, sarung, baju koko, 
dan tas sebagai wujud rasa syukur dan berbagi 
Pertamina. Kegiatan khitanan untuk anak-anak 
di sekitar kantor unit Pertamina Semarang 
akan dilakukan setelah kegiatan ujian sekolah 
selesai, agar tidak mengganggu aktivitas 
belajar mengajar.

“Kami berharap kegiatan berbagi 
dan bakti sosial yang su dah dan akan 
kami lakukan dapat ber manfaat 
yang sebesar-besarnya pada 
masyarakat, karena Per tamina 
adalah bagian da ri masyarakat” 
tutup Kus nendar.• mor iV

BaLikPaPan- Dalam rangka HUT ke-58 Pertamina, MOR 
VI menyelenggarakan Kompetisi Everybody is Marketer-Time 
to Sell di SPBU CoCo Karang Anyar Balikpapan. Kegiatan ini 
merupakan bagian dari upaya MOR VI untuk mengasah ke-
mampuan para pekerjanya, baik organik maupun non organik, 
dalam memasarkan produk.Kegiatan dibuka oleh GM MOR VI, 
Mohammad Irfan.  

Kegiatan tersebut melibatkan seluruh fungsi non penjualan 
di Kantor Region MOR VI, TBBM Balikpapan, dan DPPU 
Sepinggan. Setiap tim terdiri dari berbagai fungsi yang diwakili 
1-2 orang. Terdapat 4 tim yang berlomba untuk mencetak 
angka penjualan tertinggi. Tidak hanya itu, setiap tim juga 
dituntut untuk dapat melakukan variasi penjualan produk. 
Khusus kegiatan ini, masing-masing tim diberikan voucher 

rayakan HuT, Mor VI gelar Kompetisi everybody is Marketer – Time to Sell!
produk dan diskon khusus 10% masing-masing lini produk 
yang harus dijual kepada para pelanggan di SPBU Coco Karang 
Anyar, Balikpapan dengan batas waktu yang ditentukan. 4 
tim bergantian berjualan dimulai dari pukul 08.00 – 11.00 wita 
(Shift pagi) dan 13.00 – 16.00 wita (Shift Siang).  Kompetisi 
yang berlangsung selama 4 hari ini dari sejak 30 November 
– 3 Desember 2015 berhasil menyedot banyak perhatian 
masyarakat Balikpapan. Tidak sedikit pengguna BBM Premium 
yang beralih ke Pertalite dan Pertamax. Dalam 3 jam, masing-
masing tim bisa meraup omset hingga 60-80 jutaan dengan 
penjualan terbesar ada di produk BBK Pertalite dan Pertamax. 

Tim Pertamax yang terdiri dari fungsi Domgas, Keuangan, 
Technical Services, Petchim, dan Secretary GM menjadi juara 
pertama dengan total penjualan 108 juta-an dalam 6 jam.•mor Vi
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ciLacaP – Semarak perayaanHUT ke-58 Pertamina di RU IV 
Cilacap diisi dengan berbagai kegiatan kebersamaan pekerja 
baik internal maupun yang melibatkan masyarakat sekitar area 
operasi. 

Diawali dengan gelaran pameran Pertamina Expo 2015 yang 
dilaksanakan pada 28 Nopember hingga 5 Desember 2015 
di area lapangan sepakbola Komplek Perumahan Pertamina 
Donan Cilacap.  Kegiatan itu diisi dengan berbagai hiburan, 
seperti Festival Band Pelajar, lomba mewarnai, Festival Film 
pendek, Pertamina Got Talent, Pentas Dangdut, Stand Up 
Comedy dan Wayang Kampung Sebelah, serta pemecahan 
rekor MURI jajaran mendoan terbesar dengan ukuran 5 x 8 
meter persegi. Apresiasi dan atensi masyarakat sangat besar 
di gelaran yang dibuka oleh Bupati Cilacap.

Kegiatan pertandingan olahraga juga digelar secara simultan 

Kebersamaan pada HuT Pertamina di Cilacap
mulai dari pertandingan tenis meja, bulutangkis, bola voli, futsal, 
tenis lapangan, catur, menembak, golf, lari, perahu naga, sepeda 
santai hingga pertandingan memancing dan gaple.

Pada 12 Desember 2015, RU IV menggelar pagelaran 
wayang kulit bersama Ki Dalang Enthus Susmono di lapangan 
sepakbola Komperta Donan yang ditonton oleh ribuan 
masyarakat Cilacap. Pada pagi harinya (13/12) RU IV menggelar 
lomba lari 6C healthy run yang diikuti oleh ribuan pekerja dan 
mitra kerja RU IV Cilacap. 

Puncak perayaan HUT ke-58 digelar syukuran di gedung 
Patra Graha Cilacap dengan agenda mengikuti relay dari Kantor 
Pusat melalui video conference, pemotongan tumpeng dan 
pemberian santunan untuk anak yatim. Pada kesempatan ini 
GM RU IV Nyoman Sukadana menyampaikan apresiasinya 
kepada seluruh insan RU IV karena pada tahun 2015 telah 

menunjukan kinerja yang baik terbukti dengan dicapainya ber-
bagai penghargaan di Annual Pertamina Quality Awards serta 
telah diresmikannya kilang RFCC oleh Wakil Presiden RI Jusuf 
Kalla dan tercapainya KPI RU IV.• aji-ru iV
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unit operasi & anak Perusahaan

PLaJu - Puncak perayaan HUT Pertamina di 
Refinery Unit III berlangsung semarak dan meriah 

ditandai dengan pelepasan ratusan balon 
oleh General Manager RU III, Mahendrata 

Sudibja didampingi Ketua PWP RU III, 
Vitri Mahendrata dan tim manajemen 

di lapangan Gedung Aneka, Minggu 
(13/12). Ribuan masyarakat ber-

kumpul dalam acara puncak 
yang diawali dengan jalan sehat 

bersama ini. Selain itu puluhan 
stand bazar pameran dari 

berbagai fungsi kerja dan 
mitra RU III serta hiburan 

musik disuguhkan dalam 
acara ini. 

Sebelumnya, sela-
ma 2 bu lan  penuh 
RU III telah menggelar 

s e r a n g k a i a n  a c a r a 
dalam merayakan HUT 

Pertamina Ke 58 di antaranya 
perlombaan olahraga meliputi 

tenis meja, tenis lapangan, voli, 

JayaPura - Direktur SDM & 
Umum Pertamina Dwi Wahyu Dar-
yoto,  didampingi oleh GM MOR 

VIII Eldi Hendry, Ka. JasdamVII/ 
Cen derawasih TNI Angkatan Darat 

Gu nawan serta Walikota Jayapura Benhur 
Tomi Mano, melepas peserta lari 10K Pertamina Papua dengan 
melakukan Start di depan Gedung Olahraga Jayapura (4/12).

Run 10K yang di buka untuk Umum dengan 3 kategori, yaitu  
kategori TNI / POLRI, kategori umum pria, dan kategori umum 
wanita. Peserta yang mendaftar melebihi target yang ditentukan.

“Target peserta sebenarnya adalah 580 karena ulang tahun 

sanGasanGa – Menyambut HUT Pertamina, PEP Sangasanga 
Field kembali menggelar Turnamen Sepakbola Anak-anak, 
Field Manager Cup U-12. Turnamen yang dilaksanakan untuk 
tahun kedua ini dibuka di Lapangan Sangasanga, Sabtu 
(21/11). Sangasanga FM Cup adalah Turnamen rutin yang 
diselenggarakan Sangasanga Field untuk menunjang skill para 
siswa sekolah dasar dengan batas umur tidak lebih dari 12 
tahun.  Turnamen dibuka oleh Field Manager Andri Haribowo.

Turnamen yang berlangsung mulai 21 November 2015 

Jakarta - Bersamaan dengan peringatan HUT ke-58 
Pertamina di Kantor Pusat, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 
juga melakukan syukuran di PHE Tower, Jakarta, pada 
(10/12). Dalam kesempatan tersebut, Director of Finance 
and Business Support PHE, Ari Budiarko bersama Director 
Production & Operation PHE, Beni J Ibradi melakukan potong 
tumpeng dalam rangka syukuran HUT Ke-58 Pertamina. 

Kemeriahan Perayaan HUT Pertamina di Refinery Unit III Plaju

bulu tangkis, senam aerobik, dan futsal, kegiatan sosial donor 
darah, kegiatan kerohanian melalui zikir dan doa bersama, 
Fun Bike, Turnamen Golf, Band Competition, Lomba Rebana, 
serta kegiatan lingkungan yang dituangkan dalam kerja bakti 
PWP dan uji emisi. Sedangkan pada tanggal 10 Desember 
2015, seluruh pekerja RU III mengikuti relay video conference 
syukuran HUT disertai pemotongan tumpeng serta pemberian 
santunan kepada anak yatim yang dilakukan bersamaan 
dengan Kantor Pusat. 

Mahendrata mengungkapkan, memasuki usia ke-58 
tahun, Pertamina menghadapi tantangan dan dinamika 
baru untuk mencapai perusahaan yang lebih mendunia 

dan mampu mewujudkan kemandirian energi di Indonesia. 
Karenanya sebagai salah satu unit operasi bidang pengolahan, 
lanjutnya, RU III sangat diharapkan dapat mendukung cita-cita 
tersebut. “Dukungan yang dapat kita berikan yaitu melalui 
kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas insan pekerja RU III 
untuk memberikan kinerja terbaik, karena kinerja terbaik akan 
menghasilkan output bisnis yang terbaik pula,” ujarnya.

Mahendrata menambahkan, sepanjang tahun 2015 RU III 
juga telah menorehkan berbagai prestasi yang membanggakan, 
diantaranya Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha II 
dari Dirjen Migas untuk 45 juta Jam Kerja Aman, ISRS -8 
(International Sustainable Rating System) Level-6, Patra Adikriya 
Bhumi Utama 2015 dari Direktur Pengolahan dan diraihnya 
Proper Hijau untuk ketiga kalinya serta penghargaan The Best 
Team Change Agent untuk kategori penggerak budaya di 
Pertamina.

“Tentunya semua ini tidak dapat dicapai tanpa adanya 
sinergi bersama yang selalu melibatkan pekerja dan juga 
manajemen dalam prosesnya. Dan ke depan kita yakin bahwa 
masih banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan 
cita-cita kita bersama menjadi Kilang Minyak dan Petrokimia 
Nasional Terkemuka di Asia Pasifik Tahun 2025 dan untuk 
membawa Pertamina mencapai visinya menjadi Perusahaan 
Energi Kelas Dunia,” ujar Mahendrata.•ru iii

run 10K pada HuT Pertamina di Papua
kita sekarang ke-58. Tapi animo lebih besar dari itu , yaitu lebih 
dari 600 peserta,” ucap GM MOR VIII  Eldi Hendry. 

Eldi pun mengemukakan, kegiatan tersebut diwacanakan 
untuk menjadi kegiatan rutin tahunan karena telah terbukti 
mampu mengumpulkan ratusan orang dari berbagai latar 
belakang. “Insya Allah kegiatan ini akan menjadi event tahunan 
karena dengan olah raga lari semua orang bisa ikut. Kita akan 
evaluasi setelah ini. Kalau memang baik untuk masyarakat 
Papua kita akan teruskan,” lanjutnya.

Sementara itu Andreas Sutedjo selaku Ketua Panitia 
Perayaan HUT Ke-58 Pertamina MOR VIII mengatakan,  
rangkaian acara sudah dilakukan sejak 14 November sampai 

dengan 30 November 2015 dengan berbagai lomba, seperti 
futsal, bulutangkis, tenis lapangan dan golf. •e.relation mor Viii

Pertamina eP Sangasanga Field gelar FM Cup u-12
hingga 3 Desember 2015 ini diikuti oleh 285 peserta dari 19 
sekolah dasar di Sangasanga, dengan pewakilan 15 orang tiap 
sekolah. Acara turnamen pun berlangsung begitu meriah. Para 
pendukung dari masing-masing tim amat antusias menyoraki 
jagoannya.

Risdy selaku ketua panitia Sangasanga FM Cup mengung-
kapkan, turnamen seperti ini dapat memberikan banyak manfaat 
bagi para peserta karena dapat memberikan pelajaran tentang 
sportifitas dan fairplay sejak dini.•sanGasanGa FieLd

Peringatan HuT Pertamina di PHe Tower
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Selain itu, seluruh direksi, manajemen dan pekerja PHE 
mengikuti relay Video Conference HUT Ke-58 Pertamina 
yang ditayangkan dari Kantor Pusat Pertamina. 

Da lam acara yang d iadakan dengan penuh 
kesederhanaan itu, PHE juga memberikan santunan 
kepada 30 Anak Yatim Piatu dari Yayasan Darul Rahman, 
Ragunan.•Phe



PanGkaLan susu – Sebanyak 3.500 masyarakat yang terdiri 
dari anak-anak hingga orang dewasa tumpah ruah mengikuti 
gerak jalan santai yang dilaksanakan Asset 1 Pangkalan Susu 
Field dalam rangka memeriahkan perayaan HUT ke-58 PT 
Pertamina (Persero), pada Minggu (6/12). 

Acara diawali dengan senam bersama, doa, dan sambutan 
Pangkalan Susu Field Manager. Sekitar pukul 08.00 WIB, 
peserta dilepas oleh Pangkalan Susu Field Manager, Dirasani 
Thaib didampingi oleh Kepala Depot Elpiji Pertamina Pangkalan 
Susu, Muhamad Sori, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 
Pangkalan Susu  (Camat, Danramil 15, Kapolsek dan Danposal), 
panitia pelaksana dan Tim Manajemen. Rute jalan santai sejauh 
4,5 km diawali dari stadion olahraga Bukit Kunci melewati 
sejumlah ruas jalan, antara lain tugu minyak, water treatment 
plant (WTP), dan fire ground. 

 “Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama yang baik dari 
panitia pelaksana untuk menjalin siraturahmi dengan masyarakat 
sekitar yang selama ini mendukung kegiatan perusahaan. Kami 
berharap hubungan baik dengan masyarakat  dan pemerintah 
daerah  ke depannya semakin baik dan har monis demi terca-
painya Kemandirian Energi Untuk Indonesia Mendunia,” ujar 
Dirasani Thaib. 

Sementara itu Kepala Depot Elpiji Pertamina Pangkalan 
Susu, Muhamad Sori menyampaikan, saat ini Pertamina 
sudah mengalami  banyak kemajuan untuk menuju Pertamina 
mendunia. Karena itu, ia mengucapkan terima kasih kepada 

cePu – PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu melaksanakan 
kegiatan kerja bakti bersama masyarakat untuk ikut meramaikan 
perayaan ulang tahun Pertamina, Kamis (11/12).

Kegiatan kerja bakti yang berpusat di Main Gathering 
Station (MGS) Menggung ini merupakan salah satu rangkaian 
acara perayaan HUT ke-58 Pertamina di Field Cepu, dimana 
sebelumnya juga telah dilaksanakan kegiatan donor darah. 
Kegiatan kerja bakti yang berlangsung dari pukul 06.00 wib 
tersebut diawali dengan senam sehat bersama. Seluruh 
peserta, yang terdiri dari tim management, para pekerja, mitra, 
anggota PWP, dan masyarakat mengikuti senam dengan penuh 
semangat. 

Dalam sambutannya, Cepu Field Manager, Wresniwiro 
mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk ikut memeriahkan 
HUT Pertamina. Selain itu, Wresniwiro juga menyampaikan 
bahwa kegiatan kerja bakti merupakan salah satu cara yang 

Jakarta – Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, 
Pertamina Geothermal Energy (PGE) melaksanakan kegiatan 
donor darah di Menara Cakrawala, Senin (30/11).

Kegiatan diawali oleh Direktur Eksplorasi dan Pengembangan, 
Khairul Rozaq yang menyumbangkan sebagian darahnya, yang 
diikuti tidak hanya oleh pekerja PGE, melainkan beberapa 
pekerja dari perusahaan lain yang berada dalam satu gedung 
Menara Cakrawala juga terlihat turut berpartisipasi mendonorkan 
darah. Alhasil sebanyak 122 peserta dinyatakan layak untuk 
menyumbangkan darah dan sukses mengumpulkan 104 
kan tong darah dengan klasifikasi 33 kantong darah tipe A, 
22 kantorng tipe B, 10 kantong tipe AB dan 39 kantong 
bergolongan darah O.

Menurut dr. Shanti Indrawati selaku Ketua Panitia Kegiatan, 
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Sambut HuT ke-58 Pertamina, PeP asset 1 Pangkalan Susu Field 
Selengggarakan berbagai lomba

seluruh warga atas dukungannya selama 58 tahun Pertamina 
operasi tanpa mengalami kendala atau gangguan berarti. 
“Semua ini berkat dukungan masyarakat,” ujarnya.

Pada hari yang sama selain kegiatan jalan santai juga 
dilak sanakan lomba tarik tambang untuk kategori anak–anak 
putera-puteri, remaja putera-puteri dan dewasa putera-puteri 
yang diikuti antusias oleh peserta.  

Berbagai kegiatan dilakukan Pangkalan Susu Field  untuk 
menyambut HUT  ke-58 Pertamina. Selain kegiatan yang bersifat 
perlombaan olah raga antar group yang terdiri dari beberapa 
fungsi, seperti  pertandingan cabang olahraga seperti bola voli, 
futsal, badminton, bola kaki, serta bakti sosial donor darah, 
dilaksanakan pula lomba Good House Keeping (GHK) yang 
dilaksanakan pada  30 November sampai dengan 3 Desember 

2015. 
Perlombaan GHK dilaksanakan dengan 

tujuan untuk meminimalisir kecelakaan 
kerja, meningkatkan motivasi pekerja 
akan kebersihan dan kerapihan ling-
kungan kerja, dan sebagai persiapan 
assessment keselamatan operasi 
fundamental operational excellence 
(kofoe) dimana GHK menjadi 
salah satu fundamental ope-
rat iona l  exce l lent  ser ta 
me n indak lan ju t i  has i l 
management walkthrough 
t im  mana jemen  PT 
Pertamina EP. Per-
lombaan dibagi dalam 
3 cluster, cluster A yang 
diikuti oleh SP/SK/TU 
dan MGS dimenangkan 
oleh SP X Wampu, se-
dang cluster B yang diikuti 
oleh workshop dan gudang 
di menangkan oleh power plant, 
dan cluster C yang diikuti oleh per-
kantoran dimenangkan oleh Kantor 
PE.•PeP PanGkaLan susu

ramaikan HuT Pertamina, PeP Field Cepu laksanakan Kerja bakti bersama 
Warga Menggung

baik dan mudah dilakukan untuk memulai pola hidup yang 
bersih dan sehat, khususnya mengingat saat ini daerah Cepu 
merupakan kawasan endemik kaki gajah. Maka dari itu di akhir 
sambutannya, Wresniwiro mengajak seluruh masyarakat agar 
kegiatan kerja bakti dapat terus rutin diselenggarakan oleh 
seluruh masyarakat.

Sebanyak 350 orang peserta yang hadir dalam kegiatan kerja 
bakti saling gotong royong membersihkan kawasan sekitar MGS 
Menggung. Dengan memanfaatkan alat-alat kebersihan, seperti 
cangkul, sapu, arit, pengki, kantong sampah, dll Pertamina EP 
Asset 4 Field Cepu bersama masyarakat melaksanakan kerja 
bakti membersihkan jalanan hingga parit yang digenangi banyak 
sampah. Disediakan pula panggung hiburan untuk semakin 
memeriahkan berjalannya kegiatan kerja bakti. 

Di akhir acara kegiatan kerja bakti, dilakukan pembagian 
doorprize bagi seluruh peserta yang sudah terdaftar. Peserta 

yang beruntung akan memperoleh doorprize berbagai bingkisan 
menarik yang telah disiapkan oleh Pertamina EP Asset 4 Field 
Cepu.•PeP cePu FieLd
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Sumbangkan Darah, Pge Peduli Sesama
ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak diterima 
sumbangan darahnya, antara lain dikarenakan rendahnya he-
moglobin, kurangnya berat badan, tekanan darah rendah/tinggi, 
masih menyusui, sedang masa menstruasi, termasuk apabila 
diketahui mengidap menyakit tertentu. “Itu yang menjadi alasan 
dari 122 orang yang mendaftar, hanya terkumpul 104 pendonor 
yang diperkenankan untuk mendonor,” terang dr. Shanti.

Perhelatan rutin hasil kerjasama PGE dengan PMI DKI 
Jakarta ini merupakan kali kedua yang dilaksanakan di tahun 
2015. Sebelumnya kegiatan yang sama sudah dilakukan 
pada Mei 2015 dan berhasil mengumpulkan sebanyak 117 
kantong darah. Usai mendonor, kepada peserta donor PGE 
menyiapkan bingkisan dan vitamin untuk pemulihan kondisi 
seperti semula.•PGe

 



Pertamina usung “Indonesia Juara” di Kompasianival
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bulan energi ru IV :
Bekerja Efisien untuk Energi 
berkelanjutan

VP Strategic Planning & Business Development  Pertamina Nina Sulistyowati menjadi pembicara dalam sesi Special Talk by 
Pertamina pada The 6th Kellog Investment Network (KIN) Asean Forum. 

Jakarta - Untuk perta-
ma kalinya Pertamina meng -
ambil bagian dalam Kellogg 
Investment Network (KIN) 
Asean Forum. KIN merupakan 
wadah berkumpulnya ins-
titusi maupun perorangan 
de ngan berbagai latar be-
lakang untuk sal ing ber-
bagi impian, tantangan dan 
pemikiran. Tahun ini meru-
pakan tahun ke-6 KIN di-
mana diskusi dipusatkan pa-
da tema Growth for Good, 
bagaimana berinovasi se ka-
ligus menebarkan kesejah-
teraan, bagaimana secara 
bersama-sama menciptakan 
pertumbuhan yang berke si-
nambungan, profitable de ngan 
tetap menjaga etika.

Diadakan pada 8-10 
Desember 2015 di The Glass 
House,The Ri tz  Car l ton 
Jakarta, acara dibuka oleh 
CEO Mark Plus Hermawan 
Kertajaya dan diawali de ngan 
sambutan khusus da ri Menteri 
Komunikasi & Informatika 
Rudiantara  yang menekankan 
pemanfaatan tek nologi untuk 
lakukan tero bosan inovasi.  

KIN dihadiri oleh pem-
bicara delegasi dari 17 ne-
gara dengan berbagai latar 
belakang, termasuk Menteri 
Koperasi  dan Usaha Kecil 
Me nengah, pakar marketing 
dari Philip Kotler Centre, Uni-
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Pertamina berpartisipasi dalam 
The 6th Kellogg Investment network aSean Forum

versitas (Harvard, Si ngularity, 
Greenwich), SME (International 
Council for Small Business), 
CEO BUMN dan swasta 
nasional dan internasional 
(Garuda, BCA, GO-JEK, 
Halodania,  Whymoolah, 
u-HOP, kitabisa.com, 77th 
Street, Site core), pengusaha 
(Gibran Rakabuming Raka – 
Markobar), dana lain-lain.

Tampil sebagai pembicara 
tunggal dalam sesi Special 
Talk by Pertamina adalah VP 
Strategic Planning & Bu siness 
Development Per tamina 
Nina Sulistyowati. Sesi yang 
dipandu oleh Hooi Den Huang 

– Philip Kotler Center, Nina 
memaparkan ber ba gai upaya 
terobosan yang telah dilakukan 
Pertamina, khususnya di 
bidang Pema saran dalam 
menjawab ber bagai tantangan 
bisnis mulai dari krisis yang 
melanda perusahaan migas 
akibat melemahnya harga 
minyak, dan kurs rupiah, iklim 
usaha yang masih belum pulih, 
per saingan yang semakin 
ketat dan regulasi yang belum 
se pe nuhnya mendukung serta 
tan tangan dalam menghadapi 
di berlakukannya Masyarakat 
Ekonomi ASEAN. Terobosan 
bisnis yang dilakukan disertai 

dengan meningkatkan ke se-
jah teraan masyarakat melalui 
penyediaan energi yang 
lebih bersih dan peningkatan 
layanan pelanggan dengan 
pengenalan berbagai produk 
baru, seperti Pertalite, Bright 
Gas, 5.5 Kg dan 220 Gr, 
Mitanku, SPBU Pasti Prima 
yang memberikan penga-
laman Beyond Fuel bagi pe-
langgan serta berbagai pro yek 
automasi.

Antusiasme audience jelas 
terlihat  dari banyaknya per-
tanyaan dan ajakan  ko la borasi 
dari berbagai insti tusi.•strateGic 

PLanninG & Business deVeLoPment

ciLacaP – Bulan Energi di RU IV Cilacap yang 
merupakan bentuk komitmen manajemen dan 
pekerja dalam mendorong penghematan dan 
efisiensi energi, terbukti berhasil mereduksi 
konsumsi energi. Tahun ini, Bulan Energi 
dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu April – 
Juni 2015 dan Oktober – Desember 2015. Pada 
(11/12) digelar penutupan Bulan Energi II 2015 di 
Gedung Patra Graha Cilacap yang dihadiri oleh 
GM RU IV Nyoman Sukadana, Tim Manajemen, 
Tim Energy Patrol dan sejumlah perwakilan 
pekerja.

Dengan mengusung tema pokok “Work 
Efficiently For Sustainable Energy”, Bulan 
Ener gi bertujuan untuk mengajak pekerja 
dan keluarga untuk melakukan penghematan 
energi dan berperan aktif agar lebih peduli dan 
sadar terhadap program penghematan energi 
di lingkungannya. Kegiatan-kegiatan yang 
diselenggarakan selama Bulan Energi tersebut 
pun mencerminkan upaya-upaya penghematan 
energi sesuai dengan tema pokok kegiatan.

Energy Conservation & Loss Control Sectioan 
Head Arie Gumilar menyampaikan selama 
Bulan Energi II 2015, diadakan kegiatan Boiler 
& Furnace Excellent, Kompetisi pengendalian 
bocoran steam, Festival RCPS, Komet Energi, 
Upskilling & Akreditasi PPS BFO dan Energy 
Patrol. Total penghematan periode II yang di-
peroleh dari serangkaian kegiatan tersebut 
sebesar 451,33 BSRF/Day.

Arie melaporkan, kegiatan Upskilling PPS 
BFO diikuti oleh pekerja setingkat Operator dan 
bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan 
kemampuan operator dan supervisor kilang 
dalam mengoperasikan furnace dan boiler. 
Pada lomba Boiler & Furnace Excellent, Kilang 
FOC II, Fungsi Utilities, dan Paraxylene menjadi 
juara. Kompetisi pengendalian bocoran steam 
dimenangkan oleh LOC III/MA4, Paraxylene/MA4, 
dan LOC II/MA2. Kegiatan Festival RCPS Energi 
dijuarai oleh tim Virgo Bibit dan kawan kawan, tim 
Istiyono dan kawan kawan, serta Mardiyono dan 
kawan kawan. Sedangkan untuk Komet Energi 
sebagai Ridan & Kharisma, Aam Setyawan, 
Syafril, Haris Kuswanto, serta Eddy Supomo & 
Sugeng Lantus berjaya. Kegiatan Energy Patrol 
yang dilaksanakan oleh Tim sebanyak 33 orang 
secara terjadwal mengunjungi area/Unit tertentu 
dalam kilang maupun non kilang untuk melihat 
penggunaan Energi baik penghematan atau 
pemborosan kemudian tim mendokumentasikan 
hal tersebut untuk di sosialisasikan di area terkait. 

“Semoga ke depannya program kerja yang 
telah dilaksanakan dalam Bulan Energi 2015 
tetap dapat dimonitor dan rutin dilaksanakan, 
efisiensi energi dapat berkelanjutan,” tutur GM 
RU IV Nyoman Sukadana. Di akhir acara, GM 
menyerahkan penghargaan bagi para pemenang 
perlombaan Bulan Energi II 2015.•aji/ru iV

Jakarta – Untuk meng-
e  d u k a s i  m a s y a r a k a t 
mengenai bisnis perusahaan, 
Pe r tam ina  merama ikan 
event Kompasianival 2015. 
Kompasianival merupakan 
sebuah ajang tahunan kopi 
darat bagi para  blogger 
nasional yang aktif menulis 
dalam jejaring komunitas 
kompasiana yang berlangsung 
pada 12-13 Desember 2015 
di Piazza Gandar ia City 
Jakarta. Dengan tajuk acara 
“Indonesia Juara”,  Pertamina 
menghadirkan booth pameran 
yang mengenalkan Pertamina 
beserta produk-produknya 
yang juga berhasil menjadi 
juara di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, 
Per tamina juga sempat 
mengis i  salah satu sesi 
sharing bersama para blogger 
mengenai proses bisnis dan 
strategi Pertamina. External 

Communication Manager 
Per ta mina Ifki Sukarya men-
jelaskan berbagai  prestasi 
Pertamina dan usaha untuk 
memenangkan persaingan 
Global dalam bidang Energi.

Menurut Ifki, tema yang 
diangkat dalam Kompasianival 
tahun ini sangat sesuai de-
ngan kondis i  Indones ia 
yang dituntut untuk menjadi 
Juara di pasar yang terbuka.  
“Saya kira ini selaras dengan 
Pertamina. Kami ingin menjadi 
world class energy company 
yang leading di segala sektor 
baik di hulu maupun di hilir,” 
pungkas Ifki.

Ajang Kompasianival 2015 
diisi dengan berbagai event 
sharing, diskusi, workshop, 
pameran, kompetisi, dan 
juga hiburan selama dua hari 
penuh. Tahun ini, Kompa-
sia nival  mengundang ber-
bagai tokoh inspiratif , seperti 

Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Anies Baswedan, 
Menteri Koordinator bidang 
Kemaritiman Rizal Ramli, 
Walikota Bandung Ridwan 
Ka mil, dan beberapa putra 
Indonesia berprestasi, seperti 
Wahyu Aditya, Yayan Ruhiyan, 
Tex Saviero, Lindswell Kwok, 
Medina Warda Aulia, dan lain 

sebagainya. 
Seperti tahun-tahun se-

belumnya, Kompa sianival  
berjalan lancar dan meriah.
Terlebih untuk tahun ini ada 
100 blogger Kompasiana yang 
beruntung berkesempatan 
makan siang bersama Pre-
siden Joko Widodo di Istana 
Presiden.• starfy

External Communication Manager Pertamina Ifki Sukarta  menjelaskan berbagai 
prestasi Pertamina dan upaya BUMN tersebut dalam memenangkan persaingan 
global.
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Peringati Hari Ibu, PWP adakan bakti Sosial
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Jakarta - Ketua PWP Pusat Direktorat Gas, Energi Baru & Terbarukan Heni Djohardi  
dan Ketua Yayasan Makna Bakti Eko Siswowaspodo berfoto usai menandatangani berita 
acara bakti sosial di Yayasan Makna Bakti kebon kosong, Kemayoran, Jakarta pada (14/12). 
Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat Direktorat Gas, Energi Baru & Terbarukan bidang 
sosial budaya mengadakan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh 
pada tanggal 22 Desember. PWP memberikan bantuan berupa 135 paket sembako untuk 
anak-anak berkebutuhan khusus, anak yatim dan para Lansia. “Semoga bantuan ini dapat 
bermanfaat dan dapat meringankan kebutuhan. Kami juga  berharap dapat memperpanjang 
silaturahmi dengan anak-anak dan warga disini,” ujar  Heni. Yayasan Makna Bakti membina 
dan merawat 62 anak berkebutuhan khusus,120 orang lansia, serta anak yetim.•Priyo

Jakarta - Dalam rangka Hari Ibu, Persatuan Wanita Patra (PWP) Direktorat Pengolahan 
mengadakan bakti sosial peduli rumah  singgah kanker Bazma. PWP memberikan bantuan 
peralatan dan kebutuhan untuk Rumah Singgah “Bazma Sedekah Rombongan” senilai 
Rp12.026.400. Dalam kesempatan tersebut Ketua Bidang Sosial Budaya PWP Pusat 
Direktorat Pengolahan, Dhanik Rachmad Hardadi secara simbolis menyerahkan bantuan 
tersebut kepada Ketua Pelaksana Harian Bazma Sukendar didampingi oleh Koordinator 
Sedekah Rombongan Dede Saefudin, pada (1/12).

Dhanik Rachmad Hardadi  menyampaikan, bakti sosial ini merupakan salah satu cara 
mengungkapkan kepedulian dan dukungan moral bagi sesama. Dalam kesempatan tersebut, 
ia beserta anggota PWP lainnya juga  bertemu dengan beberapa pasien penderita kanker 
yang berada di Rumah Singgah.

“Kami memahami perjuangan dalam mengatasi penyakit kanker tidaklah ringan dan 
pasti membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Rumah singgah ini menjadi salah satu 
alternatif yang dapat meringankan keluarga dalam menghadapi pasien saat melaksanakan 
pengobatan dan terapi. Semoga apa yang kami upayakan ini dapat memberikan kemudahan 
dan manfaat,” ujarnya.•wahyu

Jakarta - Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat Direktorat Hulu melaksanakan kegiatan 
pengajian bersama di Gedung PWP Simprug, pada (4/12). Pengajian ini bertemakan Hidup 
Setelah Mati, ingat kaya sebelum miskin dan ingat hidup sebelum mati, dengan penceramah 
Ustad Imam Zamrozi.

 “Manusia di dunia memiliki beberapa dosa, mulai dari kufur nikmat, syirik, nifak dan dosa-
dosa lainnya. Jika tidak sempat bertobat sebelum sakratul maut, maka termasuk orang yang 
merugi,” ujar Ustad Imam.

Pengajian ini dilaksanakan dalam rangka memperkaya keimanan dan ketakwaan agar 
selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Para peserta juga diingatkan untuk senantiasa 
ber buat kebaikan, karena segala perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat 
setelah kematian.•adityo

bakti Sosial PWP ke rumah Singgah bazma

PWP Direktorat Hulu adakan Pengajian

Kerja bakti ‘PWP Peduli’ di lingkungan Komperta ru III
PLaJu – Dalam rangka memeriahkan HUT ke-58 Pertamina dan menyambut Hari Ibu, 
Pengurus PWP RU III melaksanakan kerja bakti ‘PWP Peduli’ dengan tema “Mari Kita 
Tingkatkan Kepedulian dan Kebersamaan Budaya Cinta Lingkungan” di halaman gedung 
Bowling RU III Plaju, Jum’at, (4/12). Kerja bakti dipusatkan dari pos pintu masuk komplek 
perumahaan sampai gedung Bowling dengan membersihkan got-got dan daun-daun yang 
berserakan di sepanjang jalan serta melibatkan anggota sekuriti dan pasukan kuning yang 
ada di Komplek Pertamina (Komperta) Plaju.

Ketua PWP RU III, Vitri Mahendrata mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengajak 
pengurus dan anggota PWP serta warga di lingkungan Komperta agar berperan aktif 
dalam menjaga dan peduli terhadap lingkungan. Dalam kerja bakti tersebut, PWP sekaligus 
meresmikan gerakan ‘PWP Peduli’ dengan harapan pengurus dan anggota PWP mempunyai 
semangat kebersamaan, kepedulian, terhadap lingkungan pendidikan maupun sosial budaya 
dan sebagai salah satu bentuk sumbangsih PWP terhadap perusahaan. Vitri mewakil PWP 
RU III, ikut menyumbangkan 15 pohon glodokan dan 5 pohon bonsai merah yang langsung 
ditanam di sekitar gedung Bowling dan sepanjang jalan Beringin Komperta Plaju.

 Acara yang dihadiri GM RU III, Mahendrata Sudibja dan Getri mewakili Lurah Komperta 
juga diisi dengan penyuluhan pengelolaan lingkungan dari Chrisna Mahendra Udayana, dari 
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang.•ru iiiFo
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bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk 
tulisan maksimal 2 lembar halaman a4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.

PTKAM Beraksi – Raih Pertamina Awards Kategori Efisiensi 

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

Kita kembali beraksi, PTKAM tidak pernah berdiam 
diri menyelesaikan pekerjaan serah terima minyak ini. 
Tim BTP Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak (PTKAM) 
selama delapan bulan efektif ke belakang, diangggap 
telah memiliki kontribusi yang cukup membanggakan. 

Fungsi keuangan Pertamina dalam laporannya 
bulan lalu telah mengumumkan, bahwa PTKAM dalam 
mengefisiensikan discrepancy telah menyumbang 
sebesar US$ 214.42 juta. Kemudian dalam event 
HUT Pertamina, PTKAM didapuk sebagai peraih 
penghargaan Pertamina Awards 2015 untuk kategori 
Efisiensi di Semua Lini. Penghargaan ini dinilai oleh 
Juri Indepeden Pertamina Award 2015 yang terdiri dari 
kalangan akademisi dan jurnalistik: Rhenald Kasali, 
Heriyanto Santoso,  dan Budi Soetjipto,  setelah 
menyaring 15 finalis dari 30 initiatives Breakthrough 
Project  (BTP) dan Proyek Prioritas Investasi (PPI).

Prestasi kemenangan beruntun yang diraih oleh Tim 
PTKAM Korporat tersebut bukanlah suatu hal kebetulan 
belaka. Dukungan terhadap salah satu prioritas Per-
tamina Dengan adanya sinergi kerja keras sesama pe-
kerja yang terlibat dalam Surat Perintah Direktur Utama 
No. 010/C00000/2015 menjadikan kita bisa. 

Apa artinya penghargaan yang telah diraih oleh 
tim yang beranggotakan 9 VP di Pertamina ini sebagai 
catatan generasi penerus kelak?

Penghargaan ini menjadi suatu artifak yang jauh 
lebih besar dari sekedar piala. Ia adalah hasil rekognisi 
terjadap jerih payah dan peluh keringat para Pekerja 
serah terima minyak di lapangan. Dengan adanya 
pengakuan orang luar yang menjadi Dewan Juri 
Indepeden Pertamina Award 2015 menunjukkan kepada 
kita, bahwa pekerja Pertamina juga mampu untuk 
berprestasi dalam mela kukan efisiensi bila diberikan 
kesempatan untuk berbakti disertai bukti yang pasti.

Sebetulnya, kalau disigi fase kerja yang diusulkan 
PTKAM kepada Direksi ketika awal Tim PTKAM 
Korporat mulai melangkah, sederhana saja. Semua 
tergambar dalam peta kerja.

Tahap pertama adalah langkah pembenahan dalam 
mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang 
terjadi. Setelah keluarnya surat perintah Direksi sebagai 
dasar pelaksanaan bertindaknya “tim anti discrepancy”, 
dan setelah diketahui pula akar permasalahan kenapa 
sering terjadi discrepancy selama ini maka langkah 
pen cegahannya adalah “menembak sasaran” dengan 
memilih sembilan Terminal bongkar dan sembilan ter-
minal muat  sebagai pilot project. 

Meski belum semua terminal yang jadi target 
sempat di-witness oleh PTKAM, namun hasil 

temuan di lapangan (Terminal Pengirim, Kapal dan 
Terminal Penerima/Pemasaran & Pengolahan) cukup 
memberikan fakta dan data, bahwa ada beberapa hal 
yang perlu dibenahi di lapangan ketika berlangsung 
proses serah terima minyak. 

Permasalahan ini kemudian perlu diselesaikan 
melalui Kebijakan dari PTKAM yang tidak bisa ditawar-
tawar adalah melipatgandakan segel di banyak titik-titik 
potensial di atas kapal dan di darat. Hal ini dilaksanakan 
sebagai upaya meminimasi semua kemungkinan yang 
ada terkait dengan discrepancy yang ada di kegiatan 
serah terima minyak. Hasil yang didapat cukup gemilang, 
Angka-angka pencatatan dari beberapa witness me-
nunjukkan perubahan signifikan dalam pencatatan 
diskrepansi minyak.

Kemudian, dengan dievaluasinya mekanisme 
penyusunan Master Program System, diakomodirnya 
ke terbatasan dan kebutuhan loading port di ISC/
Pengolahan/Pemasaran, serta disempurnakannya 
sistem tata kerja (STK) terkait dengan serah terima 
minyak sangat berdampak signifikan, langkah menuju 
perbaikan yang berkesinambungan semakin terbuka.

Masalah kalibrasi alat dan perlengkapan pengukur 
minyak di Hulu/ SKK Migas, RU’s, Kapal dan TBBM-
MOR’s yang (mungkin) selama ini lalai untuk ditera 
ulang, sekarang secara sadar mulai dibenahi tepat 
waktu.  Performance test alat ukur loading port yang 
distandardisasikan kepada instansi yang berwenang, 
semakin digalakan. Pelengkapan COT Table dari 
Kapal-kapal pengangkut minyak. Pengendalian Personil 
Coaching, Training & Workshop bagi pekerja terkait 
serah terima arus minyak yang diselenggarakan oleh 
RU dan MOR. 

Yang tak kalah pentingnya, monitoring day-to-day 
untuk memastikan seluruh figur discrepancy tercatat dan 
terevaluasi. Di seluruh terminal muat, tanpa terkecuali 
tanpa relaksasi.

Untuk bisa menekan jangan sampai discrepancy 
di bidang serah terima minyak semakin membengkak, 
adalah dengan menggugah rasa awareness para pelaku 
serah terima itu sendiri. 

Tim PTKAM juga memakai strategi kuno yang per-
nah diberlakukan di dapur kita tempo doeloe. “Untuk 
meng hilangkan (atau mengurangi) rasa asin pada ikan 

asin, adalah dengan mencuci ikan asinnya pakai air 
garam”. Konkretnya, untuk mendekati “orang kapal” 
seyogianya dengan memakai (mantan) “orang kapal” 
juga. Termasuk di sini, untuk memahami permasalahan 
di Hulu atau Kilang mau tak mau sebaiknya dengan 
menggunakan (mantan) “orang Kilang”. 

Nah, inilah manajemen pendekatan yang dipakai 
PTKAM dalam strategi menyigi permasalahan 
discrepancy di kegiatan serah terima minyak. Meski 
resep hidup yang diwariskan nenek moyang kita ini 
sa ngat kuno sekali kedengarannya, ternyata bukti 
nyata setelah diterapkan di lapangan, cukup signifikan 
hasilnya.

Untuk sementara ini, dalam gebrakan pertamanya 
yang dilakukan Tim PTKAM bukanlah investasi pada 
alat-alat canggih untuk menjaga kegiatan serah terima 
minyak. Melainkan dengan menggugah kesadaran hati 
nurani para pelaku serah terima di lapangan (Terminal 
Pengirim, Kapal dan Terminal Penerima/Pemasaran & 
Pengolahan) untuk peduli dengan masalah bersama 
yang bernama discrepancy, ternyata ----untuk 
sementara ini--- bisa menghasilkan angka-angka 
efisiensi sebagaimana yang telah diumumkan fungsi 
keuangan Pertamina dalam even HUT Pertamina 10 
Desember 2015 yang lalu.

Lalu apa yang akan dilaksanakan ke depan?
Apakah masih berpuas diri dengan sebuah BTP 

yang bernama PTKAM, padahal masing-masing kita 
yang bekerja di fungsi yang saling berhubungan dalam 
soal serah terima minyak menyadari, bahwa awareness 
sangatlah diutamakan dalam menghindari discrepancy 
kembali membengkak di tempat kita?

Ya, pekerjaan rumah yang tak kalah beratnya me-
nunggu seluruh pekerja Pertamina di tahun mendatang. 
Untuk membuktikan kita mau dan mampu adalah 
dengan kerja nyata yang sanggup mempertahankan 
prestasi PTKAM dan seluruh Pekerja Pertamina 
bukanlah usaha ecek-ecek. Mari kita berkarya dan 
berprestasi dengan target untuk tahun 2016 segala 
bentuk discrepancy di lini tata kelola serah terima 
minyak dari Hulu sampai ke Hilir bisa dibukukan kurang 
dari  0.3%. 

Mari terus berkarya, Pertamina dan Kita untuk 
Bangsa.•Ptkam
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Workshop Penyelesaian Sengketa 
di luar Pengadilan

Fo
to

 : 
AD

It
Yo

Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto menerima penghargaan KPK dari Pelaksana Tugas (PLT) Ketua KPK 
Taufiqurrahman Ruki.

BandunG -  Bertepatan de -
ngan Hari Ulang Tahun ke-
58 Pertamina, pada 10 De-
sember 2015, Pertamina 
men dapat 3 penghargaan da ri 
KPK dalam rangka mem pe-
ringati Hari Anti Korupsi Se-
du nia. Ketiga penghargaan 
te r      sebut  untuk kategor i 
BUMN/D Telah Menerapkan 
Pe ngendalian Gratifikasi de-
ngan Nilai Gratifikasi Terbesar 
Yang Ditetapkan Menjadi Milik 
Negara Tahun 2015, BUMN/D 
Yang Telah Menerapkan Pe-
ngen dalian Gratifikasi dengan 
Jumlah Laporan Gratifikasi 
Ter  banyak Tahun 2015 ser ta 
BUMN/D dengan Unit Pengen-
dali Gratifikasi Terbaik Tahun 
2015.

Pelaksana Tugas (PLT) Ke-
tua KPK Taufiqurrahman Ruki 
menyerahkan langsung ketiga 
penghargaan  tersebut  kepada 
Direktur SDM dan Umum Per-
tamina Dwi Wahyu Daryoto di 
Graha Sasana Budaya Ganesha 
– Ban dung, Kamis (10/12).

Menurut Ruki, apresiasi  

Pertamina raih 3 Penghargaan dari KPK
da ri KPK diberikan kepada 
In san BUMN/D yang telah 
memiliki integritas untuk ti-
dak menerima Gratifikasi de-
ngan melaporkan barang 
gratifikasi yang diterima/tidak 
dapat ditolak terkait dengan 
ke giatan kedinasan untuk dite-
tapkan apakah atas barang 
Gra tifikasi tersebut menjadi 
milik Negara, milik Instansi 
atau dapat dipergunakan oleh 
penerima. ”Penghargaan ini 
KPK dimaksudkan agar se-
lu ruh insan BUMN/D dapat 
me mahami bahwa Gratifikasi 
adalah akar dari Korupsi.

Direktur Umum dan SDM 
Pertamina Dwi Wahyu Dar-
yoto mengatakan bahwa 
pe ngendalian gratifikasi di 
Pertamina sudah diterapkan 
sejak perusahaan energi ini 
bertransformasi pada tahun 
2008 dan diharapkan akan di-
jalankan terus sebagai benteng 
utama dalam pencegahan tin-
dak korupsi.

“Pengendalian gratifikasi 
yang telah dilakukan Perta-

mina merupakan salah satu 
aspek fundamental untuk 
mem bebaskan Pertamina dari 
korupsi, yang secara konsisten 
dilakukan sejak Pertamina 
mencanangkan Transformasi 
di tahun 2008. Tentu saja, kami 
sangat berterimakasih kepada 
KPK atas penghargaan dan 
penga kuan yang telah diberikan 
kepada Pertamina,” tutur Dwi 
Daryoto.

Sementara itu, Chief Le-
gal Counsel & Compliance 
Per  tamina Genades Pan -
jaitan mengatakan, kunci ke-
berhasilan perusahaan dalam 
melakukan pengendal ian 
Gra tifikasi terletak pada dua 
hal, yaitu dimasukkannya ke-
wajiban pelaporan Gratifikasi 
oleh seluruh pekerja ke da lam 
boundary KPI  (Key Per formance 
Indicator) se hing ga pelaporan 
gratifikasi ha rus dilakukan setiap 
bulan se cara online. Di samping 
itu, Per tamina juga sudah me-
ne rapkan Whistle Blowing Sys-
tem yang dikelola oleh pihak 
independen sehingga dapat 

men jadi sarana aduan bagi 
siapa saja apabila menemukan 
indikasi adanya insan Pertamina 
yang melakukan unethical be-
havior. 

Guna meningkatkan trans-
paransi perusahaan serta se-
bagai wujud nyata komitmen 
peru sahaan pada prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance 
(GCG), selain bekerja sama 
dengan KPK Pertamina juga 

menjadi BUMN pertama yang 
mem buka akses kepada 
PPATK (Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan) 
untuk saling bertukar informasi 
mengenai dugaan transaksi 
keuangan yang mencurigakan.

Terkait dugaan transaksi 
ke uangan yang mencurigakan, 
sebagai tindak lanjut Pernya taan 
Conflict of Interest yang ditan-
datangani oleh pekerja, Dwi 

Daryoto meminta pertimbangan 
KPK untuk dimungkinkannya 
Perusahaan membuka rekening 
pekerja secara sampling ber-
da sarkan Surat Kuasa. Hal 
tersebut disampaikan sebagai 
penutup acara Workshop 
”Ber bagi Pengalaman dalam 
Pe ngendalian Gratifikasi dan 
Korupsi” pada acara Peringatan 
Hari Anti Korupsi sedunia tahun 
2015 di Bandung.•dsu/comPLiance
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Jakarta - Bertempat di 
Lantai 21 Gedung Utama, 
pada Rabu (2/12), fungsi 
Legal Counsel & Compliance 
menyelenggarakan  workshop 
se tengah hari Legal Preventive 
Program. Tema yang diangkat 
adalah Out of Court Settlement 
sebagai Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. Workshop dibuka 
oleh VP Legal Counsel Corp 
Matters Wa hidin Nurluzia, 
dan ditutup oleh Chief Legal 
Counsel & Compliances  Ge-
nades Panjaitan. 

Dalam pembukaan, Wa-

hidin menyatakan selama ini 
yang dikenal hanya peradilan 
dan ar bitrase, jarang yang 
mengenal dan menempuh out 
of court settlement. Wahidin 
berharap ada pencerahan 
yang bisa diperoleh para 
peserta un tuk mengusulkan 
alternatif  ini sebagai solusi 
sengketa hukum. 

Hal senada juga disam-
paikan Chief Legal Counsel 
& Compl iances Genades 
Panjaitan ke tika menutup 
workshop. Ia berharap penye-
lesaian sengketa di luar penga-

dilan bukan sekadar norma 
saja, namun juga sesuatu yang 
bisa diterapkan. 

Workshop menghadirkan  
dua pemateri, yaitu Ira Idamurti 
dengan topik “Penyelesaian 
Sengketa di Luar Pengadilan 
Sebagai Salah Satu Alternatif 
Penyelesaian Sengketa/Kon-
flik” dan Direktur Pemulihan 
dan Perlindungan Hak – JAM 
Perdata dan TUN Agoes Djaya 
dengan judul “Aspek Yuridis 
Pe nyelesaian Out of Court 
Settle ment bagi Badan Usaha 
Milik Negara”.•uriP  

Chief Legal Counsel & Compliances Genades Panjaitan berharap penye lesaian sengketa di luar penga dilan bukan sekadar 
norma saja, namun juga sesuatu yang bisa diterapkan
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Hulu TranSForMaTIon CORNERTeruji Tangani operasi Di offshore 
Pertamina Kelola Mahakam
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Anjungan GG di lepas pantai Laut Jawa. 

Pertamina resmikan 10 Proyek dan Produk baru

Menteri BUMN Rini Sumarno dan Menteri Perindustrian Saleh Husin didampingi Direktur Utama Pertamina  Dwi Soetjipto 
melihat maket Production Unit Pelumas Jakarta dan mendapat penjelasan dari Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad 
Bambang.

Jakarta – Penandatanganan Head Of Agreement (HoA) Blok 
Mahakam  antara Pertamina dengan Total E&P Indonesie dan 
Inpex Corporation merupakan skenario  Direktorat Hulu dalam  
melakukan ekspansi, terutama untuk blok-blok migas dalam 
negeri pasca terminasi yang masih memiliki potensi, seperti Blok 
Mahakam. Kesepakatan yang ditandatangani, itu mencakup 
perjanjian bagi hasil yang ditargetkan rampung pada dua pekan 
ke depan, serta persetujuan komersial. HoA tersebut juga meliputi 
kesepakatan pengalihan pengelolaan Blok Mahakam (transfer 
agreement). “Transfer mencakup peralihan semua karyawan 
ope rasional dari Total ke Pertamina,” ucap Dwi Sucipto, Direktur 
Utama Pertamina, Rabu, 16 Desember 2015.

Pada kesempatan yang sama Direktur Hulu, Syamsu Alam 
mengatakan bahwa secara operasional maupun finansial 
Pertamina sangat sanggup untuk memikul amanah dari pemerintah 
untuk melanjutkan pengelolaan Blok Mahakam, pasca terminasi 
pada 2017. Lebih lanjut Alam menegaskan, dengan pengalaman 
di Blok (Offshore North West Java) ONWJ, West Madura Offshore 
(WMO), dan Blok Nunukan di wilayah offshore Kalimantan Utara, 
Pertamina sudah teruji dalam menangani operasi lepas pantai. 
“Para pekerja di sana tetap dipertahankan. Mereka akan terus 
melanjutkan pengelolaan asset tersebut di bawah manajemen 
Pertamina, sebagaimana pernah terjadi di ONWJ dan WMO,” 
jelas Alam merinci salah satu strategi yang akan dimainkan dalam 
pengelolaan Blok Mahakam.

Fakta yang diukir Pertamina dalam pengelolaan Blok ONWJ, 
sejak pertengahan 2009, blok tersebut terus menunjukkan tren 
peningkatan produksi.  Saat ini produksi Pertamina Hulu Energi 

(PHE) ONWJ berhasil melampaui target 
yang ditetapkan SKK Migas untuk 2015 se-
besar 40.000 barel minyak per hari (BOPD), 
yakni mencapai 40.069 BOPD. Sedangkan 
produksi gas yang mencapai  178,3 juta kaki 
kubik gas perhari (MMSCFD) juga melewati 
target SKK Migas dalam RK 2015 sebesar 
175 MMSCFD. “Kami bersyukur dengan 

pencapaian yang cukup menggembirakan untuk mendukung kinerja 
Pertamina. Meski, tahun ini kami harus menyusun ulang program kerja 
akibat rendahnya harga minyak dunia,” tutur Irwansyah, President/
GM PHE ONWJ, mewartakan rasa syukurnya.

Salah satu aktivitas PHE ONWJ pada 2015 yang menonjol adalah  
pengembangan Lapangan GG, meliputi pembangunan satu anjungan 
lepas pantai GG-A, pemboran tiga sumur gas, pembangunan 
pipa bawah laut dengan diameter 12” sepanjang 35 km, dan 
pembangunan satu fasilitas proses di darat, Oil Production Facility 
(OPF) Balongan. Selain itu, keberhasilan PHE ONWJ dimaksud dituai 
juga dari tambahan produksi setelah sukses melakukan dua proyek 
krusial, yaitu reaktivasi Lapangan Zulu dan proyek pemasangan Gas 
Lift Compressor di Lapangan KL.

Sementara itu, PHE WMO berhasil menutup produksi minyak 
akhir tahun (outlook) sebesar 13.466 BOPD dan produksi gas 
sebesar 10,34 MMSCFD. Kesuksesan tersebut didapat dari upaya 
memperbanyak pekerjaan rutin di sumur-sumur produksi, seperti 
workover dan well service sehingga penurunan produksi bisa 
dikendalikan. “Pencapaian ini tentu tidak mudah. Kami berhasil me-
lalui tahun ini dengan baik melalui berbagai inovasi untuk menahan 
laju penurunan produksi secara alami (decline rate) yang bergerak 
tajam,” kata Boyke Pardede, President/GM PHE WMO. 

Ketika masih dikelola oleh perusahaan migas asing, Kodeco 
menjelang transisi masa terminasi Kontrak Kerja Sama (KKS) pada 
2010/2011, profil kinerja produksi Blok WMO sempat melorot hingga 
menyentuh angka 7.500 BOPD. Namun, pasca terminasi Mei 2011 
saat blok tersebut ditangani Pertamina produksinya justru melonjak 
hingga 20.000 BOPD, bahkan pada akhir Juli 2013 meraih produksi 
harian sebesar 24.000 BOPD. 

 Kinerja produksi positif yang diraih WMO hakikatnya merupakan 
kelanjutan dari budaya kerja profesionalisme dan kapabilitas insan-
insan Pertamina dalam menangani operasi migas di lepas pantai.  
Sebab, sebelum mengelola WMO, para jawara Pertamina telah 
membuktikan kemampuannya dalam menangani Blok ONWJ se-
telah diakuisisi dari perusahaan kelas dunia, BP Indonesia. Riwayat 
produksi migas di wilayah kerja Blok ONWJ, sejak dikelola Pertamina 

sebagai operator pada pertengahan 2009, terus menunjukan 
tren meningkat. Padahal selama periode 2007-2009 ketika 
blok ini masih ditangani BP Indonesia, produksi rata-rata hanya 
bergerak di angka 22.000-23.000 BOPD saja. Namun, memasuki 
tahun kedua ditangan Pertamina, pada 2011 produksinya justru 
melonjak ke angka 32.200 BOPD hingga 2014 produksi minyak 
PHE ONWJ mencapai 40.500 BOPD. Di samping minyak, kinerja 
produksi gas pun memperlihatkan tren peningkatan cukup 
signifikan. Jika pada 2010-2011 stabil di level angka 172,7 
MMSCFD, sepanjang 2013 meningkat menjadi 181 MMSCFD 
dan di penghujung 2014 naik lagi ke  level 186 MMSCFD. 

Selain mampu meningkatkan produksi minyak dan gas 
dilepas pantai, Pertamina melalui PHE Nunukan Company 
(PHENC) pun berhasil melakukan pengeboran eksplorasi di 
kawasan offshore Kalimantan Utara. Di daerah ini, PHENC 
sukses menemukan cadangan 2C minyak dan gas, yaitu 13,8 
juta barel minyak (MMBO) dan gas sebesar 407 miliar kaki kubik 
(BCF) di struktur Badik. Sedangkan struktur West Badik sebesar 
36,39 MMBOE terdiri dari 1,3 MMBO dan gas 103 BCF. Dengan 
demikian secara total gross diperoleh cadangan 2C sejumlah 
100 MMBOE yang terdiri atas  minyak sebanyak 15 MMBO dan 
gas 510  BCF.•dit. huLu

Jakarta – Sebagai im-
plementasi dari Lima Prioritas 
Strategis Pertamina dalam 
meningkatkan infrastruktur 
menjadi pemain energi global, 
diresmikan 10 proyek dan 
produk baru Pertamina 
di  Pabr ik Pelumas Unit 
Production Jakarta, pada 
(11/12). Peluncuran di laku-
kan oleh Menteri BUMN 
Rini  Soemarno, Menter i 
Per in dustrian Saleh Husin, 
Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto, dan Direktur 
Pemasaran Pertamina Ahmad 
Bambang. 

Menurut Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto, 
kesepuluh proyek dan produk 
baru ini dikelompokkan ke 
dalam tiga kategori utama 
yakni peluncuran proyek-
proyek infrakstruktur, pelun-
curan produk baru, dan 
pelun curan layanan unggulan 
baru Pertamina. Dwi me-
nam bahkan, peluncuran ini 
menjadi bukti eksistensi Per-

tamina di kancah persaingan 
pasar yang kian terbuka.

“Melalui inovasi dan karya 
anak bangsa ini, Pertamina 
menegaskan eksistensinya 
di bisnis hilir industri migas 
de ngan penuh percaya diri, 
dan kita siap memberikan 
pelayanan yang prima. Sudah 
saatnya bangsa ini berani maju 
dan bangga menggunakan 
produk anak bangsa yang 
telah mendapat pengakuan 
di tingkat dunia, produk yang 
menunjukkan kejayaan anak 
bangsa, mengibarkan merah 
putih di kancah kompetisi 
dalam negeri dan dunia,” 
ucap Dwi.

Peresmian proyek infrak-
struktur, yakni soft launching 
start up tahap 1 new Pro-
duction Unit Pelumas Ja-
kar ta berkapasitas 270.000 
kiloliter per tahun, Terminal 
Automation System Bunker 
di Dermaga Pertamina Tan-
jung Priok, new gantry sys tem 
TBBM Kertapati di Pa lembang, 

dan peluncuran tiga kapal MR 
(Medium Range 40.000 DWT) 
dan pem bangunan Delapan 
kapal GP (General Purpose 
17.500 DWT) di galangan 
dalam negeri. Sementara 
untuk kategori peluncuran 
produk unggulan, yakni 
pelumas Meditran SX Bio 
15W – 40 untuk Biodiesel 
B5 hingga B50 Obligatory 
Pemerintah, dan Bright Gas 
kemasan kaleng 220 gram 
untuk kom por portable yang 
ringan dan murah.

Sedangkan dalam kategori 
layanan unggulan, ada empat 
layanan baru yang diluncurkan 
pada kesempatan yang sama, 
yakni peluncuran SPBU Pasti 
Prima sebagai upgrading dari 
SPBU Pasti Pas, peluncuran 
pelayanan BBM ke SPBU 
dengan auto truck scheduling 
dari Terminal BBM Plumpang, 
peluncuran suplai perdana 
Avtur di Bandara Mozes 
Kilangin, Timika, Papua, serta 
penyaluran dan pemasaran 

Pertalite hingga ke ujung timur 
Indonesia.

Menteri BUMN Rini Soe   -
marno merasa bangga me-
lihat kemajuan yang te lah 
ditunjukkan Pertamina melalui 
berbagai inovasi. Rini juga 

berharap kemajuan seperti 
ini untuk terus dijaga oleh 
Pertamina ke depan. “Ini me-
nunjukkan bahwa Perta mina 
sudah memasuki fase per-
siapan untuk berkompetisi 
secara global. Dan ini memang 

yang kami kumandangkan 
terus, agar Pertamina dapat 
terus menunjukkan dirinya, 
menjadi suatu perusahaan 
yang dapat terus dibanggakan 
oleh Bangsa Indonesia,” 
pung kas Rini.•starFy 
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