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jakarta – Vice President Corporate Commu
nication Pertamina Ali Mundakir mengatakan 
operasi pasar Elpiji 3 kg digelar serentak pa da 
Kamis (5/3) di 74 titik dan tersebar 21 kabupaten 
dan kota di tiga wilayah pe masaran, yaitu MOR I 
wilayah Sumatera bagian Utara, MOR III wilayah 
Jawa bagian Barat, dan MOR V di wilayah Jawa 
bagian Timur. Terdapat 69 agen dan SPBU yang 
terlibat dalam operasi pasar Elpiji 3 kg kali ini.

“Operasi pasar kali ini kami lakukan secara 
serentak langsung di 74 titik untuk memastikan 
bahwa stok Elpiji 3 kg aman untuk memenuhi 
tingkat permintaan masyarakat. Untuk selanjutnya 
kami akan terus lakukan evaluasi berdasarkan 
kondisi riil di masyarakat berdasarkan  realisasi 
dari operasi pasar ini. Yang terpenting adalah 
agar masyarakat pengguna Elpiji 3 kg tenang, dan 
bisa memperoleh Elpiji 3 kg ber subsidi itu dengan 
mudah dan harga normal,” kata Ali.

Dalam operasi pa sar ini, Pertamina meng
gelontorkan sebanyak 37.700 tabung Elpiji 3 kg 
atau setara dengan 113,1 MT. Sebanyak 2.320 
tabung disalurkan di Binjai, Sumatera Utara, 
8.960 tabung di Jabodetabek, dan 23.520 tabung 
untuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung, 
Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan 
Kabupaten Su medang, Jawa Barat dan 2.900 
tabung di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Ali menjelaskan operasi pasar Elpiji 3 kg secara 
ser en tak yang dilakukan Per tamina merupakan 
kelan jutan dari operasi pasar sebelumnya yang 
digelar di beberapa kabupaten/kota di wilayah 
Jawa bagian Barat. Berdasarkan evaluasi hasil 
penyaluran operasi pasar yang telah dilakukan 
tersebut, realisasi pembelian Elpiji 3 kg oleh 
masyarakat  sangat rendah, atau sekitar 10 persen 
dari tabung yang disediakan. Ali menambahkan 
isu kelangkaan merupakan aksi para spekulan 
yang ingin ambil untung dengan menaikkan harga.

Selain melakukan operasi pasar, Pertamina 
juga telah menggelontorkan Elpiji 3 kg ke SPBU
SPBU. Elpiji 3kg yang dikhususkan untuk rumah 
tangga miskin dan usaha mikro tersebut dijual 
dengan harga sesuai HET yang ditetapkan oleh 
pemerintah daerah setempat.•rilis

Operasi 
Pasar 
Elpiji 3 Kg
pt pertamina (persero) menggelar 
operasi pasar elpiji 3 kg serentak secara 
nasional untuk memastikan pasokan lpg 
bersubsidi untuk masyarakat miskin dan 
usaha mikro tersebut aman.

elpiji subsidi - Petugas di sebuah SPBU di wilayah Tangerang menunjukkan tampilan baru tabung 
Elpiji 3 kg yang bertuliskan  “HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN”, Kamis (5/3). Pada hari itu, Pertamina 
secara serentak mengadakan operasi pasar di 74 titik dan tersebar 21 kabupaten/kota. Sebanyak 37.700 
tabung Elpiji 3 kg atau setara dengan 113,1 MT disalurkan melalui SPBU dan operasi pasar  untuk 
mengamankan stok Elpiji 3 kg di masyarakat.

Harga minyak dunia diprediksi masih akan turun, bahkan 
ke level US$20 per barel. Penurunan drastis ini tidak hanya 
akan mengganggu perusahaan migas, namun berimbas 
pada perekonomian negara terutama yang anggarannya 
bertumpu pada ekspor migas. Hal itu dipaparkan oleh Kepala 
Riset Komoditas Citibank Ed Morse, barubaru ini pada 
simposium di New York. 

Pergerakan harga minyak dunia masih menjadi 
fokus para Pemimpin Negara dalam menyusun strategi 
ekonominya ke depan. Pengamat ekonomi dan pelaku 
bisnis meyakini, penurunan harga dipicu oleh berlebihnya 
jumlah produksi minyak dibanding permintaan. Sejalan 
dengan hukum ekonomi supply-demand, jika penawaran 
lebih besar dari permintaan maka harga akan cenderung 
turun. Meski sebagian besar pelaku migas memiliki pemikiran 
sama, negaranegara produsen minyak malah menggenjot 
produksinya dan tidak berupaya mengurangi. Padahal 
pengurangan produksi dapat menjadi salah satu langkah 
praktis guna menstabilkan harga minyak. Seperti Amerika 
Serikat (AS). Sebagai negara penghasil minyak terbesar 
ketiga di dunia, AS mengalami kelebihan supply sehingga 
harus mengekspor 12 juta barrel per hari.

Situasi ini dapat menjadi “prisoner’s dilemma”, yakni 
classic game theory dimana ada dua pihak yang saling 
berseberangan, tapi saling menahan keputusan meski 
memiliki tujuan sama untuk mencapai kondisi ideal. 
Diibaratkan sebagai dua tahanan (prisoners) dalam ruang 
interogasi terpisah. Mereka memiliki dua opsi, mengaku atau 
diam. Jika tahanan A diam, bisa saja tahanan B menuduh 
tahanan A. Sebaliknya, jika A mengaku, bisa saja B diam. 
Tiap pilihan memiliki konsekuensi. Teori prisoner’s dilemma 
terlihat pada dinamika harga minyak saat ini, dimana tiap 
negara saling menunggu upaya negara lain untuk mengurangi 
produksinya. Padahal dalam kondisi fluktuatif seperti ini, yang 
perlu dilakukan adalah koordinasi kuat dari para Pemimpin 
Negara dan berbesar hati untuk tidak saling menjatuhkan. 

Memilih antara produksi atau harga, karena kuncinya 
adalah berkolaborasi atau bekerja sendiri-sendiri.• 
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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cOMPETITIVEnESS, 
KEjar PrOfIT

pengantar redaksi :
Dalam banyak kesempatan, terselip harapan agar Marketing bisa 

mengambil peranan yang lebh besar dan memberikan profit  ba gi korporat. 
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dalam se buah kesempatan menya
takan, ‘sumur bisa dicari, kilang bisa di bangun,  tetapi pasar harus direbut’. 
Energia Weekly pun menemui  Vp strategic planning & business deve-
lopment nina sulistyowati, yang menjadi think tank perencanaan Direktorat 
Marketing sekaligus saat ini memimpin Nerve Centre - Marketing & Operation 
Excellence. Berikut petikannya. 

dalam beberapa kesempatan, terungkap harapan Marketing  
menjadi  sumber profit baru bagi korporat. Bagaimana Anda menang
gapinya?  Harapan Manajemen ini   tidak terlepas dari situasi  pasar minyak 
global yang sedang kita hadapi dimana sejak Juni 2014 harga crude terus 
mengalami  penurunan sebagai akibat peningkatan produksi dan melemahnya 
pertumbuhan demand, sehingga berdampak  langsung kepada sektor hulu 
yang selama ini menjadi andalan Pertamina. 

Di saat situasi sektor hulu migas yang sedang mengalami tekanan dan 
kondisi perekonomian dunia yang masih mengalami perlambatan, justru di 
sektor hilir sebenarnya masih terbuka kesempatan luas karena ditopang 
permintaan domestik yang relatif masih cukup kuat,  sebagaimana diketahui 
bahwa sekitar 50% market ASEAN ada di Indonesia, mulai dari   BBM, 
pelumas  sampai  petrokimia. Peluang di pasar  overseas juga masih terbuka 
seperti untuk bisnis pelumas dengan dimulainya akuisisi lOBP di Thailand 
dan  bunker melalui perluasan aktivitas trading di Singapore. Namun demikian 
peluang pasar ini tidak akan menjadi profit jika tidak segera kita kejar, jika tidak 
segera kita rebut. Jika kita kalah cepat dan kalah kompetitif,  maka pesainglah 
yang akan memenangkan pasar.  Untuk itu kawankawan di Marketing 
kami harapkan bisa fokus dalam merebut pasar, meskipun kalau melihat 
potensi pertumbuhan demand minyak di Indonesia, dengan merefleksi pada 
pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2015 diperkirakan akan berada dikisaran 
5.2% saja, atau hanya sedikit lebih baik daripada 2014.

apakah itu sudah termasuk bagus? Angka pertumbuhan 5.2% 
itu relatif rendah, namun dengan melihat adanya pertumbuhan positif 
dibandingkan 2014, maka ini dapat ditangkap sebagai signal positif bahwa 
kedepan akan semakin membaik dan demand produk hilir migas akan tetap 
tumbuh.  Posisi Pertamina  saat ini  memimpin pasar migas  Indonesia. Namun 
sedemikian menariknya pasar Indonesia  membuat pemain lain  tertarik masuk 
ke sini  untuk mengambil market kita. Kondisi ini sangat terasa untuk BBM 
industry & marine dimana pangsa pasar Pertamina terus tergerus. 

Inilah tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Marketing saat ini, yaitu 
bagaimana agar tetap dapat memimpin pasar di Indonesia dan memperkuat 
eksistensi di overseas dengan mempertahankan pasar yang ada, meraih 
peluang baru dan  bagaimana market yang sudah beralih  ke pesaing itu bisa 
kita rebut kembali. Kembali saya tekankan, tugas utama Marketing adalah 
untuk menguasai pasar, sehingga  lets kawankawan Marketing fokus untuk 
menjual produk dengan volume setinggitingginya dan de ngan harga terbaik. 
Untuk pengadaan produk sudah ada fungsi lain yang bertanggung jawab.

Dinamika bisnis di downstream ini sangat  tinggi. Misalnya kebijakan 
pemerintah tentang PSO dimasa lalu membuat Petronas tidak dapat bertahan 
dan akhirnya keluar dari bisnis retail BBM, namun upaya Pertamina barubaru 
ini yang telah berhasil meyakinkan stakeholder  untuk merubah kebijakan PSO,  
khususnya terkait formulasi harga BBM,  membuat bisnis ini mulai menarik. 
Kerugian PSO yang kita alami sejak 2009 diharapkan tidak lagi terjadi. Target 
kami mulai 2015 ini PSO harus profit meskipun harus dilakukan secara 
bertahap. Kami optimis target ini dapat tercapai, sebagaimana telah terbukti 
untuk lPg 12 Kg. Selanjutnya bagaimana cara untuk menguasai pasar?  Nah, 
pekerjaan rumah kita adalah bagaimana kita meningkatkan competitiveness. Ini 
tidak dapat dilakukan oleh Marketing sendiri, harus ada sinergi antar direktorat 
terkait di sektor hilir karena optimasi hilir menjadi kunci sukses Pertamina untuk 
dapat memenangkan pasar, khususnya dalam rangka meningkatkan daya 
saing produk Pertamina dengan biaya pokok penjualan yang kompetitif,  baik 
yang bersumber dari kilang maupun impor, dengan didukung oleh operation 
excellent dan terms & conditions penjualan yang menarik. 

Direktorat Marketing  di awal tahun ini sudah melaunching program 
Marketing and Operation Excellence (MOrE) dengan motto More Profitable 
More Excellent .  MOrE dirancang sebagai upaya strategis  untuk meningkatkan 
daya saing Marketing dengan base line peningkatan revenue/profit dan efisiensi 
melalui 5 thema utama dengan setting target finansial dan operasi yang sangat 
ketat untuk jangka pendek maupun jangka panjang 

Ke5 thema utama tersebut adalah Sales & Marketing Excellence, Supply 
Chain Excellence, Shipping Excellence, Losses Control dan Infrastructure 
Development.  

bagaimana mengendalikan losses di downstream? Jika SME 

berorientasi pada peningkatan revenue dan profit, SCE dan SE pada 
efisiensi overhead dan biaya distribusi & transportasi, maka  losses Control 
berupaya untuk meminimalisir losses kargo. Losses bisa terjadi disepanjang 
mata rantai distribusi. Karenanya kami telah menetapkan 4 program untuk 
mengendalikannya, yaitu Land Transportation Losses Control, Shipping Losses 
Control, Terminal Losses Control dan yang tidak kalah pentingnya adalah 
Losses Policy. Namun demikian keberhasilan dari program ini  memerlukan 
komitmen kuat dan koordinasi bersama lintas direktorat di Pemasaran, 
Pengolahan, ISC, CSS juga Keuangan. Karena itu MOrE Losses Control 
sepenuhnya mendukung tim losses di korporat. Harapan kami program losses 
control benarbenar bisa merealisasikan minimalisasi losses, tidak hanya 
berhenti di konsep dan uji coba. 

bagaimana tentang infrastruktur? Infrastruktur bagi kami merupakan 
backbone  dari operation excellence dan penunjang bisnis. Tidak mungkin 
kita bicara  efisiensi dan distribusi yang lancar  tanpa dibarengi infrastruktur 
yang yang cukup dan andal. 

Ada 3 program utama Infrastructure Development, pertama adalah  
Terminal Project Acceleration dimana rencana investasi yang kami nilai 
mendesak kami segerakan pembangunan/perbaikannya. Termasuk dalam 
kategori ini adalah mengadakan identifikasi dan problem solving terhadap 
proyekproyek yang mengalami kendala, web-based project monitoring untuk 
informasi project secara real time dan up to date, percepatan pembangunan 
terminal LPG Refrigerated, pipanisasi dan depo BBM. Terminal lPg kami 
percepat untuk segera menggantikan floating storage, pipanisasi untuk 
menekan biaya distribusi, sementara Depo BBM untuk mendukung optimasi 
hilir. Dua program lain dalam Infrastructure Development adalah Maintenance 
& Reliability Project Optimization serta Ship & Marine Project Optimization.  

Bicara infrastruktur, tentu tidak terlepas dari pendanaaan investasinya. 
Kami memahami sekali pengaruh pasar migas dan melemahnya perekonomian 
terhadap kinerja finansial Pertamina di 2014 sehingga perusahaan mengambil 
kebijakan untuk mengurangi porsi pendanaan dari sumber internal. Hal serupa 
juga ditempuh oleh perusahaanperusahaan minyak dunia lain, bahkan 
beberapa perusahaan multi nasional mengambil tindakan yang lebih ekstrim, 
termasuk  PHK. Karenanya  dalam merespon kebijakan perusahaan tersebut, 
kami telah mempersiapkan langkahlangkah alternatif sehingga rencana 
pengembangan infrastruktur sebagai pendukung operasi dan bisnis tetap 
dapat berjalan. 

apa strateginya? Salah satu cara adalah  melalui   partnership dengan 
pihak yang kita nilai memenuhi kriteria partner melalui pilihan skema kerjasama 
bisnis yang terbaik, seperti JV atau konsorsium atau lainnya. Cara lain adalah 
penguasaan infrastruktur yang dibutuhkan tanpa harus memiliki, dalam hal 
ini konsep sewa dengan berbagai variasi model bisa menjadi pilihan. Masih 
banyak alternatif lain yang dapat ditempuh. Jadi keterbatasan dana tidak boleh 
menjadi hambatan. The show must go on.

soal mindset bagaimana? bagaimana mengubah  mindset 
yang sudah terbentuk lama?  Merubah budaya bukan hal mudah. Akan 
dibutuhkan waktu dan setting serta pelaksanaan program yang efektif. Namun 
kami optimis karena program transformasi di Marketing sudah dimulai  sejak 
2006 sehingga kami tidak memulai dari 0. Fundamental awalnya sudah cukup 
kuat terbangun. Karena itu yang sedang berlangsung saat ini adalah lebih ke 
arah percepatan dan penguatan, atau kami menyebutnya dengan a new wave 
of Marketing transformation. 

Program MOrE  melibatkan seluruh insan Marketing. Mulai dari Direktur 
sampai pekerja paling junior. Pekerja kantor pusat maupun region, juga seluruh 
anak perusahaan. Hal ini tercermin dalam KPI masingmasing pekerja. Melalui 
MOrE mindset pekerja diarahkan pada mindset bisnis, bahwa bisnis itu 
tidak boleh merugi, harus menciptakan profit,  termasuk dalam pelaksanaan 
penugasan PSO. Tuntutan dan tantangan itu menyadarkan pekerja akan 
perlunya meningkatkan competitiveness & commercial capability . Meskipun 
sebagian besar kawankawan sudah terlatih dalam memasarkan produk
produk  nonsubsidi  yang bersaing bebas, seperti  BBK, pelumas dan petkim, 
namun peningkatan daya saing dan kemampuan komersial  masih tetap terus 
diperlukan karena situasi dan kondisi yang dihadapi tidak selalu sama.  

harapan atau targetnya, berapa lama  hal ini akan terealisasi? 
Kami berharap tidak terlalu lama, karena program ini dikawal dengan ketat 
melalui system monitoring yang telah didesain khusus serta keterlibatan 
langsung secara aktif dari Project Owner dan Project Leader, yaitu Direktur 
Pemasaran dan  para Deputi. Kami tidak ingin berlamalama, target quick win 
untuk jangka (1) tahun telah ditetapkan, demikian juga target untuk program 
jangka panjang. Semoga apa yang menjadi target kami dapat direalisasikan  
sehingga aspirasi kami bahwa tahun 2015 ini menjadi tahun Marketing dapat 
benar-benar terwujud.•urip
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Menanti Incentive Pricing Policy 
Energi Panas Bumi

Kencangkan 
Ikat Pinggang

Berbicara energi panas bumi, berarti bicara tentang 
energi yang bersih, environmental friendly, renewable 
energy dan sustainability. Sangat ironis memang jika 
mempelajari potensi geothermal Indonesia yang ternyata 
terbesar di seluruh dunia, yaitu 40% dari cadangan dunia, 
atau setara dengan 27 gW, tersebar luas di 251 lokasi di 
Indonesia. Dari potensi besar tersebut, telah terpasang 
pembangkit tenaga listrik hanya sebesar 1.194 MW atau 
hanya 4% dari keseluruhan potensi tersebut di atas dan 
komposisi penggunaan energi panas bumi (Pembangkit 
listrik Tenaga Panasbumi/PlTP) Indonesia baru 1 (satu) 
persen dibandingkan dengan sumber energi lainnya 
(Sumber : Website PGE). 

Indonesia sangat terlambat menerapkan panas bumi 
sebagai pemasok energi utama. Jika potensi produksi listrik 
panas bumi dioptimalkan yaitu 27.140 MW, dibandingkan 
dengan bila menggunakan generator (PlTD) dibutuhkan 
setara dengan 219 miliar ekuivalen barel minyak/barrel oil 
equivalent (Sumber : Website PGE).

Merespon potensi PlTP yang begitu besar, pemerintah 
mengeluarkan beberapa kebijakan dengan menerbitkan 
Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia, di mana semuanya meringankan calon 
investor penyedia energi listrik dengan sumber panas bumi 
(PlTP) melalui pengurangan pajak dan pembebasan bea 
masuk barangbarang investasi. Namun mengingat hampir 
seluruh komponen barang modal tersebut harus diimpor 
dan bernilai tinggi (didownstream level), mengakibatkan 
perhitungan harga jual energi listrik yang dihasilkan masih 
tetap tinggi jika dibandingkan dengan apabila investasi 
dengan menggunakan energi tenaga fosil, investasi di 
downstream level, seperti PlTD yaitu generator/mesin 
diesel listrik dengan BBM, juga jika dibandingkan dengan 
PlTU yaitu boiler/mesin uap yang berbahan bakar batu 
bara, di mana di upstream level eksploitasi batu bara 
relatif rendah.

Secara jangka pendek, kebijakan dan keputusan 
Pemerintah tepat, mengingat keterbatasan APBN, 
namun secara jangka panjang, Pemerintah perlu 
mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan kedua 
sumber energi tersebut. Jika energi bersumber dari fosil, 
keunggulannya investasi di downstream (misalnya PlTD 
yaitu generator untuk BBM) relatif rendah, namun perlu 
dipertimbangkan mengingat Indonesia saat ini net import 
atas BBM atau berarti ketergantungan terhadap impor 
BBM tinggi, serta di sisi lain bila  PlTU, dampak kerusakan 
lingkungan akibat eksploitasi batu bara dalam jangka 
panjang akan mengurangi kualitas hidup dan kesejahteraan 
masyarakat. Sebaliknya, untuk PlTP, investasi di upstream 
relatif sama dengan investasi bahan bakar fosil (minyak) 
kecuali batu bara yang relatif murah, sedangkan investasi 
PlTP di downstream masih tinggi, namun secara jangka 
panjang akan membentuk fundamental infrastruktur 
ketahanan energi nasional yang mandiri, sehingga 
diharapkan tercipta multiplier effect pertumbuhan ekonomi 
dan kesejahteraan masyarakat yang environmental friendly.

Perlu ditekankan bahwa kerusakan lingkungan 
eksploitasi fosil, mempunyai pengertian bahwa production 
cost dari seluruh aktivitas produksi pelaku ekonomi dan 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak real cost, 
sebab belum memperhitungkan externalities cost yang 
terjadi, di mana di masyarakat telah terbentuk delta cost, 
seperti delta biaya kesehatan dan penurunan kualitas 
hidup masyarakat, opportunities cost masyarakat yang 
habis waktunya karena harus mengurus kesehatannya. 
Externalities cost yang tidak pernah tercatat di sektor 
produksi, manufaktur dan perdagangan terjadi sejak 
proses mendapatkan sumberdaya energi (BBM dan batu 
bara), bahkan juga pasca perolehan sumber energi yaitu 
efek samping negatif seperti emisi/gas buang yang juga 
berpengaruh negatif terhadap kesehatan dan kualitas 
hidup masyarakat.  

Kebijakan lebih berpihak kepada energi fosil dipertegas 
dengan adanya pasar yang monopsony, di mana penyedia 
energi listrik sumber panas bumi hanya menjual produksi 
energi listriknya kepada satusatunya pembeli yaitu PlN, 
sesuai dengan Permen ESDM no 17 tahun 2014 tentang 
Pembelian Tenaga listrik dari Pembangkit listrik Tenaga 
Panasbumi (PlTP) dan Uap Panas Bumi untuk PlTP oleh 
PlN. Walaupun di sisi lain keuntungannya adalah PlN 
wajib membeli tenaga listrik dari PlTP yang berasal dari 
pemegang Izin Usaha Pembangkit Tenaga listrik (IUPTl).

Harga jual beli energi listrik pemegang IUPTl, selalu 
menjadi  isu yang tiada henti untuk tiaptiap periode 
sehabis masa kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik 
(PJBl) berakhir atau dimulainya PJBl antara pemegang 
IUPTl dengan PlN. Negosiasi harga menjadi event yang 
sulit mencapai titik temu, walaupun pemerintah, dalam 
hal ini Kementerian ESDM, telah berperan memberikan 
pedoman batas atas (ceiling), bukan atau tidak termasuk 
batas bawah harga jual beli energi listrik, yang diperbarui 
selalu dan terakhir melalui Permen ESDM no 17 tahun 
2014 tersebut di atas.

Incentive-Based Regulatory Approach adalah 
pendekatan yang bersifat pencegahan atas masalah 
lingkungan, dimana perusahaanperusahaan penyedia 
tenaga listrik didorong untuk menggunakan sumber 
energi yang lebih environmental friendly, juga pelaku
pelaku ekonomi lainnya didorong untuk memproduksi 
barang produksi yang membela isu lingkungan, sehingga 
menekan externalities cost yang tidak akan pernah 
dibukukan perusahaan. Melalui pendekatan tersebut di 
atas, pemerintah diharapkan dapat menengahi masalah 
tarif listrik bersumber panas bumi ini dengan menerapkan 
pendekatan di atas melalui subsidi tarif berupa incentive 
pricing policy, sehingga tarif yang diajukan pemegang 
IUPTl yang tinggi dapat disubsidi pemerintah dengan 
menambahkan selisih tawaran tarif yang diajukan oleh 
PlN. Dengan demikian, kedua pihak, baik PlN maupun 
pemegang IUPTl, tidak merugi, dan yang pasti kebutuhan 
energi listrik terpenuhi serta secara jangka panjang. 
Indonesia dapat berkembang lebih cepat pertumbuhan 
perekonomiannya karena memiliki ketahanan energi yang 
dapat diandalkan.•

*) Penulis saat ini sedang membuat disertasi untuk jenjang Doktor, Program 
Studi : Pengelolaan Sumberdaya dan lingkungan  Institut Pertanian Bogor.

 

budi enda dhaniswara*) - Asset Inter. & Unconventional Audit Manager PHE

Memasuki triwulan pertama tahun 2015, 
harga minyak mentah dunia belum menunjukkan 
kenaikan yang berarti. geliat harga minyak yang 
sempat merangkak naik  menjadi 61 dolar AS per 
barel dianggap sebagai perubahan se saat saja. 
Belum bisa dijadikan jaminan harga minyak akan 
membaik, atau naik seperti sebelumnya.

Dengan kondisi tersebut, beberapa peru
sahaan migas mulai berpikir dan menghitung 
ulang investasinya. Triwulan pertama adalah saat 
menentukan dalam proses bisnis. Dimana menjadi 
seperempat bagian dari perjalanan pencapaian 
target bisnis tahunan yang di tetapkan. Jika salah 
langkah ambil keputusan, bisa jadi akan terpuruk 
hingga ke belakang.

Karena itu sejak Februari lalu, sejumlah 
raksasa migas mulai memangkas investasinya 
sebagai reaksi atas kondisi harga minyak yang 
belum menunjukkan tandatanda ke harga yang 
membaik. Setidaknya harga minyak yang turun 
sampai 50% dalam setengah tahun terakhir telah 
memukul kinerja perusahaan migas di seluruh 
dunia.

British Petroleum (BP) misalnya telah meng
umumkan memangkas rencana investasinya 
sebesar 20% dan akan menunda sejumlah 
investasi. BP mengurangi anggaran eksplorasi 
dan produksi pada 2015 sampai 20 miliar dolar 
AS.

Royal Dutch Shell atau Shell mengurangi 
invesasi sebesar 15 miliar dolar AS dalam 
tiga tahun ke depan. Chevron, perusahaan 
mi nyak asal Amerika juga akan memotong 
belanja modalnya (CAPEX) sekitar 13%.  Exxon 
menurunkan CAPEX tahun 2015, menjadi 37 
miliar dolar AS, dari yang direncanakan sebesar 
40 miliar dolar AS.

Hal yang sama juga terjadi di kawasan Asia 
Pasifik. Produsen migas lepas pantai terbesar 
di China, CNOOC memangkas belanja modal 
hingga 35%. Demikian halnya dengan perusahaan 
lainnya. Keputusan tersebut di ambil sejak bulan 
Februari, seiring prediksi se jumlah pengamat 
bahwa harga minyak mentah akan terpuruk dalam 
jangka panjang.

Bagaimana dengan Pertamina ? Tentu saja 
langkah tersebut sudah dilakukan sejak akhir 
tahun lalu, dimana perusahaan mulai menata 
ulang rencana investasi dan membuat skala 
prioritas. Investasi mulai digeser, dengan fokus 
pada tujuan mendukung ketahanan energi na
sional.

Karena itu, manajemen memutuskan untuk 
menunda pembangunan gedung Pertamina 
Energy Tower, melakukan penghematan di 
segala lini serta berupaya semaksimal mungkin 
meningkatkan pendapatan dari sektor yang 
ada. Penghematan di segala lini, hingga sekecil
kecilnya sudah terasa di perusahaan ini.

Dengan kondisi tersebut, bukan berarti 
langkah untuk menjalankan kinerja perusahaan 
terhenti dan stagnan. Tetapi seluruh rencana 
kerja harus dilanjutkan, menggunakan anggaran 
yang ada. Sudah saatnya seluruh insan Pertamina 
mengencangkan ikat pinggang, melakukan kerja 
maksimal, dengan meminimalisir biaya. Kondisi 
saat ini menjadi pelajaran yang sangat berarti 
bagi kita semua untuk makin efisien dengan tetap 
mempertahankan produktivitas kerja yang tinggi.•



RESUME
pekan ini
KEMEnTErIan ESDM BuTuhKan 
rp1,6 TrILIun Bangun 22 SPBg
jakarta (Okezone) – Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) menambah 22 unit 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar gas (SPBg). Hal 
tersebut sebagai langkah mendorong penggunaan 
bahan bakar gas di Indonesia. Plt. Dirjen Migas 
Kementerian ESDM I gusti Wiraatmadja menyebut 
pembangunan SPBg tahun ini mencapai 22 unit, 
yang membutuhkan dana sekitar Rp 1,6 triliun. 
Sehingga jika ditotal terdapat 47 SPBg di seluruh 
Indonesia.

ELPIjI PErLu KETEgaSan
jakarta (Media Indonesia) – Subsidi Elpiji yang 
dianggarkan Rp 28,27  triliun tahun ini tampaknya 
bakal jebol. Penaikan harga Elpiji non subsidi 12 kg 
awal Maret telah memancing migrasi lebih besar ke 
Elpiji 3 kg yang bersubsidi. Ekonom dari Universitas 
Indonesia Muslimin Anwar menyatakan harus ada 
kejelasan dan ketegasan dari pemerintah terhadap 
opsi yang akan diambil dalam jangka pendek ini. 
Distribusi tertutup perlu segera diterapkan dalam 
penyaluran Elpiji 3 kg. Sementara itu, Menteri ESDM 
Sudirman Said mengatakan mekanisme distribusi 
tertutup tersebut tidak mengalami ken dala, hanya 
membutuhkan waktu untuk persiapan pem ber
lakuannya pada tahun ini. 

rfcc cILacaP DITargET PrODuKSI 
PaDa junI
CilaCap (Republika) — Proyek pembangunan 
Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) di kompleks 
kilang minyak Pertamina Cilacap sudah hampir 
selesai. Koordinator Proyek RFCC Amir H Siagian 
menyatakan, saat ini penyelesaian proyek RFCC 
sudah mencapai sekitar 93 persen. Amir menyebutkan 
proyek secara fisik akan bisa diselesaikan pada Maret 
ini. Namun, ditambah proses awal pengoperasian, 
seperti proses startup, tuning, positioning dan 
sebagainya, kilang RFCC ditarget bisa berproduksi 
secara penuh pa da Juni 2015.•dsu
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Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menegaskan Direktorat yang dipimpinnya harus menguasai pasar dan 
menghasilkan profit.

Direktur Pemasaran : 
Pasar harus Kita Kuasai 
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Konsinyering PrOPEr, Pendampingan Penyusunan hak Paten

Sri lastami, ST, M.IP saat memberikan pembekalan penyusunan hak paten 
kepada para peserta konsinyering.
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sungai gerong – Dalam 
rangka menuju peringkat 
PROPER Emas, RU III melalui 
fungi HSE menyelenggarakan 
Konsinyering Pendampingan 
Teknis Penyusunan Pendaf
taran Paten dari HAKI,  di 
gedung Arjuna HSE TC, 
Su ngai gerong (2425/1). 
Konsinyering ini diikuti oleh 
tim task force PROPER RU 
III dari berbagai fungsi terkait.

Hadir sebagai pembicara 

PROPER untuk mencapai 
target PROPER EMAS di 
tahun 2015. Beberapa Hak 
Paten dari RU III yang akan 
di  daftarkan antara la in; 
Pemasangan dan pelepasan 
cell tube peralatan X-Ray, 
Pengelolaan pelumas bekas 
sebagai component feed unit 
HVU II, Formula pupuk cair 
Patraganik III dan Kontruksi 
permanen Biogas di Desa 
Srinanti.•ru iii

Sri lastami, ST, M.IP dari 
Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual (Dirjen 
HAKI), Kementerian Hukum 
Dan Hak Azazi Manusia 
(HAM) RI. Dalam pembekalan 
yang berlangsung, Sri men
jelaskan secara rinci me
ngenai pengertian Hak Paten 
serta mekanisme dalam 
mendaftarkan dan memeroleh 
Hak Paten. 

Di hari kedua konsinyering 

juga turut dilakukan pen
dampingan penyusunan tek
nis dokumen Hak Paten ke
pada tim task force PROPER.

Environmental Section 
Head, Dody Bafadal, dalam 
presentasinya terkait review 
P R O P E R  t a h u n  2 0 1 4 , 
menjelaskan, konsinyering 
Hak Paten in i  d iadakan 
bertujuan sebagai salah sa
tu upaya RU III dalam me
nam bah po in  pen i la ian 

go Live Implementasi ErP di Pertamina Irak EP
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jakarta – Direktur Utama 
PT Pertamina Irak EP Andi 
Wisnu dan VP Busines 
Demand Corporate Shared 
Services Pertamina  lukito 
Suwarno menandatangani 
kesepaka tan  Go L i ve 

Implementasi program ERP, 
pada Senin (26/1) di gedung 
Utama Pertamina.

Andi Wisnu mengatakan 
Go Live ERP ini ditujukan agar 
alat keuangan di Pertamina 
Irak EP, bisa terkonsolidasi 

dengan baik, dan semakin 
memudahkan proses bisnis.  
“Oleh karenanya prioritas go 
live ini adalah lebih ke arah 
finance, dengan percepatan, 
sehingga bisa berkembang 
dengan baik. Kalau sudah 

establish, modul akan kita 
tambahkan,”kata Andi.

Terhitung sejak go live 
in i  d i laksanakan, maka 
i m p l e m e n t a s i  E R P  d i 
Pertamina Irak EP pun mulai 
berjalan.•sahrul

j a k a r ta  -  D i r e k t u r 
P e m a  s a r a n  P e r t a m i n a 
Ahmad Bambang kembali 
menekankan Market ing 
harus memperoleh profit 
pada tahun ini. Hal tersebut 
ditegaskan Ahmad BAmbang 
dalam sosialisasi Marketing & 
Operation Excellence (MOE) 
di lantai M gedung Utama, 
Rabu (4/2). 

“Apapun yang laku, akan 
kita pasarkan semuanya, 
dan tidak boleh rugi. Kita 
a k a n  m e m a s a r k a n n y a 
sebagai produk Pertamina. 
Tetapi kita juga bisa lihat, 
kalau produk Pertamina 
produksinya kurang, tetapi 
pasar itu ada, ya kita akan 
impor. Kita punya jaringan. 
Dan itu bisa kita lakukan 
untuk BBM, termasuk aviasi,” 
tambahnya. “Yang penting, 
pasar tetap harus kita kuasai 
karena menghasilkan profit.” 

Sosialisasi dihadiri SVP 
Fuel Marketing & Distribution 
Suhartoko yang juga adalah 
Project Leader MOE, SVP 
NonFuel Marketing Taryono, 
SVP Shipping Mulyono, 
beserta jajaran manajemen 
Direktorat Pemasaran.dan 
pimpinan Anak Perusahaan 
Direktorat Pemasaran. So

sialisasi juga disiarkan ke 
MOR I – VIII dan unit bisnis  
melalui video conference.   

Sosial isasi  in i  meru
pakan tindak lanjut dari  
pencanangan Kick Off  Mar-
keting & Ope ration Excellence 
yang telah dilaksanakan di 
Se marang pada 10 Januari  
2015. 

“Saya tidak mau lagi te
manteman berpikir soal 
alo kasi, berpikir soal de-
mar keting,” tegas Ahmad 
Bambang.  

Ia juga memaparkan an 
jlok nya harga minyak men
tah dan dampaknya yang 

luas pada perusahaan
perusahaan migas, termasuk 
pada Pertamina  dan sek tor 
hilir migas. Ia juga mengu
raikan apa yang terjadi di 
perusahaan migas di luar 
negeri. 

“ In i  menggambarkan 
semua perusahaan minyak  
su dah teriak, terutama yang 
mengharapkan se ba  gian 
besar pendapatan atau 
profitnya dari sektor up-
stream,” ujar Ahmad Bam
bang.

Setelah itu, Suhartoko 
selaku Project leader MOE  
mempresentasikan  langkah

langkah yang harus dilakukan  
dalam mentransformasikan 
Direktorat Marketing meng
hadapi situasi terkini. 

Usai sosialisasi, Direktur 
U tama Pe r tam ina  Dw i 
Soetjipto  berkesempatan 
membuka Gal lery MOE 
di lantai ground Kantor 
Pusat Pertamina.  Turut 
mendampingi Direktur Pe
masaran Ahmad Bambang, 
Direktur Hulu Syamsu Alam, 
Sekretaris Perseroan Nur
satyo Argo, dan anggota 
De wan Komisaris Pertamina  
Nurdin Zainal.•urip
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Vice President Corporate Communication Ali Mundakir mengapresiasi masukan para pakar yang mengupas tantangan 
energi bagi Pertamina pada tahun 2015.

forum Diskusi ahli Bahas 
Tantangan Energi Bagi Pertamina

ru IV Selenggarakan  
Workshop KPI 2015
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aCeh - Dalam rangka upa
ya meningkatkan volume 
penjualan Pertamax dan 
me  narik minat konsumen 
Pre mium untuk bera l ih 
ke Pertamax, Pertamina 
Marketing Branch Aceh 
mengadakan kegiatan pro
mo Pertamax dengan tema 
“Pertamax Move On Broo..!!” 
yang dilakukan di SPBU 
14.231.482 CV. lampaseh 
Jaya, Banda Aceh, (19/2). 
Kegiatan ini juga sebagai 

jakarta – Tahun 2015 
menjadi tahun yang penuh 
tantangan bagi Pertamina. 
Sebagai langkah antisipasi 
menghadapi potensi tan
tangan tersebut Fungsi 
External Communication 
Pertamina melaksanakan 
Forum Diskusi Ahli dalam 
rangka membahas isu
isu tantangan energi bagi 
Pertamina sepanjang tahun 
2015 dari sudut pandang dari 
para pakar. 

Forum yang berlangsung 
di Rumah Perjuangan Bangsa, 
Senopati, Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan, Jumat (27/2) 
menghadirkan para pakar 
energi, seperti Kurtubi yang 
saat ini menjabat sebagai 
Anggota Komisi VII DPR 
RI, Komaidi Notonegoro, 
Marwan Batubara, Hatta 
Taliwang, dan Khalid Syeirazi 
dan pakar kebijakan publik 
Sofyano Zakaria, pengamat 
BUMN yang pernah menjabat 
sebagai Sekretaris BUMN, 
Said Didu serta President 
Federasi Serikat Pekerja 
Pertamina Bersatu Ugan 
gandar dan VP gasdom 
Basuki Trikora Putra.

Hadir juga pakar ekonomi 
Salamudin Daeng, pakar 
lembaga konsumen dari YlKI 
yaitu Sudaryanto, Tulus Abadi, 
Indah Sukmaningsih, pakar 
politik dari lIPI Siti Zuhro yang 
memberikan pandangannya 
mengenai kondisi politik saat 
ini, tekanan luar negeri dalam 
hal perpanjangan kontrak 
KKKS dan tambang yang 
perlu dicermati sepanjang 
2015. 

Hal lainnya yang men

jadi pembahasan adalah 
tantangan ketersediaan energi 
dan pengembangannya, 
Elpiji 12 kg dan tren harga 
Elpiji dunia, kepastian Blok 
M a h a k a m  y a n g  m a s a 
kontrak nya dengan Total akan 
berakhir tahun 2017 dan isu 
sosial, ekonomi dan politik 
terhadap pengembangan 
energi baru terbarukan dan 
sektor migas.

Sofyano berharap adanya 
keseragaman harga Elpiji 3 
kg sesuai dengan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. 
“Semoga pemerintah meng
ambil langkah strategis de
ngan memberikan perhatian 
khu sus terhadap Elpi j i  3 
kg. Terlebih saat ini ada isu 
kelangkaan,” ujarnya. 

Sementara itu Sudaryatmo 
menyarankan agar Pertamina 
tidak berhadapan dengan isu
isu publik yang problemnya 
ada di Pemerintah sebagai 

regulator.
Menurut Sudaryatmo, 

selama ini jika terjadi masalah 
mengenai kelangkaan BBM 
maupun Elpiji, masyarakat 
menuding Pertamina. “Karena 
itu, idealnya operator dan 
regulator harus hadir jika ter
jadi masalah terhadap BBM 
dan Elpiji sehingga publik 
mengetahui lebih jelas dan 
dapat dipahami oleh ma
syarakat luas,” ujarnya

Perihal lain disampaikan 
oleh Kurtubi terkait tata 
kelola migas dalam UU Migas 
yang baru. “UU ini harusnya 
dikembalikan berdasarkan 
pasal 33 UUD 1945 dengan 
memberikan definisi yang jelas 
mengenai kepemilikan sumber 
daya migas yang dimiliki oleh 
negara,” tegasnya. Kurtubi 
menilai Pasal 33 ini memiliki 
dampak yang luar biasa bagi 
perkembangan bisnisnya 
Pertamina. 

“Ini harus clear bahwa 
kepemilikan oleh negara itu 
harus didelegasikan kepada 
national oil company yang 
100 persen mil ik negara 
yang dibentuk dengan UU. 
Sehingga national oil company 
akan memil iki aset yang 
luar biasa besar dan secara 
finansial. Kita akan dukung 
penuh Pertamina sebagai 
satusatunya perusahaan 
minyak nasional yang akan 
mempercepat kemakmuran 
bangsa ini,” tegas Kurtubi. 

Saat menutup forum 
dis kusi, VP Communication 
Pertamina Ali Mundakir me
nyambut baik dukungan serta 
arahan yang diberikan oleh 
para pengamat sebagai sarana 
untuk menyosial isasikan 
pentingnya Pertamina sebagai 
perusahaan milik negara yang 
berperan strategis dalam 
menunjang kesejahteraan 
bangsa.•irli

Pertamax Move On Broo...!!!
ben tuk apresiasi  Pertamina 
ke pada konsumen setia Per
tamax karena setiap kon
sumen yang membeli Per
tamax dengan nominal ter
tentu akan mendapatkan 
voucher Pertamax.

Marketing Branch Ma
nager Aceh Aribawa me
nga  ta kan, “Kegiatan pro
mo ini merupakan upaya 
mengampanyekan peng
gunaan produk Per tamax dan 
meningkatkan penjualan serta 

menarik minat pengguna 
Premium untuk dapat beralih 
ke Pertamax.”

“Dengan disparitas har
ga yang tidak begitu jauh 
di bandingkan dengan Pre
mium, hanya 2 r ibuan, 
kami berharap konsumen 
Pertamax semakin banyak. 
Karena masyarakat dapat 
me rasakan kendaraannya 
semakin lebih irit, bertenaga 
dan ramah lingkungan”, lanjut 
Aribawa.•frh Fo
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CilaCap – Suatu perusahaan yang profesional 
memiliki skema untuk menghitung dan mengukur 
performa bisnisnya yang dikenal dengan Key 
Performance Indicator (KPI). Saat ini, RU IV Cilacap 
tengah melakukan penyusunan KPI 2015 sebagai 
indikator untuk mengukur target pencapaian peru
sahaan sekaligus transparansi kinerja perusahaan.

Untuk memfasilitasi penyusunan KPI 2015, 
fungsi RPO menyelenggarakan workshop KPI 
selama 2 (dua) hari, pada 67 Februari 2015,  di 
Dafam Hotel Cilacap. Workshop yang diperuntukkan 
bagi tim manajemen, section head, dan PIC KPI 
tersebut bertujuan untuk membahas perubahan 
format KPI 2015 sekaligus menyampaikan tata 
cara penulisan koding dan pembobotan yang baru.

“KPI ini akan disusun bersama dan didistribusikan 
kepada masingmasing fungsi dan bagian serta 
para pemegang KPI.” ujar Edy Prabowo gM RU IV 
Cilacap pada saat membuka acara.

Workshop KPI 2015 diawali dengan overview 
KPI 2015 oleh PIC KPI RU IV Cilacap Arie gumilar 
dan dilanjutkan challenge session penyusunan KPI 
gM yang diikuti oleh segenap tim manajemen RU 
IV Cilacap. Arie gumilar menyampaikan, workshop 
ini memiliki agenda utama untuk menyosialisasikan 
penyusunan KPI gM yang didukung oleh KPI fungsi 
secara keseluruhan. 

Hasil workshop pada hari pertama diteruskan 
challenge session untuk section head dan perwakilan 
bagian yang digelar pada hari kedua. Selanjutnya 
Budget & Performance membuka klinik KPI di ruang 
rapat B & P sebagai sarana untuk memberikan 
bantuan penyusunan KPI.

KPI gM RU IV Cilacap yang disusun meliputi 
kinerja Financial, Operational Excellent, Bussiness 
Development/Customer Satisfaction dan People 
Management yang mendukung pencapaian KPI 
VP Refining maupun Refining Directorate secara 
cascading. Tahun lalu, RU IV Cilacap berhasil 
mencapai target KPI sebesar 114,47% atau masuk 
ke dalam indikator hijau.• ru iV

gM RU IV Edy Prabowo memberikan sambutan dalam workshop 
KPI 2015.
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Pertamina Balikpapan 
Peringati Bulan K3
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ru V raih Penghargaan K3 dari 
Pemerintah Kota Balikpapan
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Eman Salman Arief selaku general Manager RU V Balikpapan (tengah,batik) menerima penghargaan K3 yang diberikan 
langsung oleh Walikota, Rizal Effendi.

balikpapan - Refinery 
Unit V Balikpapan (RU V) 
meraih poin tertinggi dalam 
P e n g h a r g a a n  S i s t e m 
Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (SMK3) 
d a r i  P e m e r i n t a h  K o t a 
Balikpapan pada (12/1). 
Tidak hanya SMK3, RU V 
pun menuai Penghargaan 
Nihil Kecelakaan dalam event 
yang digelar bersamaan 
dengan peringatan Bulan 
K3 di Balikpapan tersebut. 
Penghargaan diserahkan 
oleh Walikota Balikpapan 
Rizal Effendi kepada gM RU 
V Eman Salman Arief.

Dalam peringatan Bulan 
K3 tersebut, juga diberikan 
sertifikat dan bendera emas 
bagi perusahaan yang mam
pu menerapkan norma K3 di 
tempatnya masingmasing. 

Dar i  Sert i f ikat SMK3 
Tahun 2014, Pertamina 
menjadi perusahaan dengan 
nilai 95.00 sekaligus tertinggi. 
Pencapaian yang termasuk 
dalam kategori memuaskan 
itu mengantarkan Pertamina 
mendapat sertifikat dan ben-
dera emas. RU V secara 
konsisten mempertahankan 
predikatnya dalam aspek 

balikpapan - RU V  dan MOR VI Balikpapan, 
meng gelar upacara pembukaan Bulan K3 2015 
dengan mengambil tema “Melalui Penerapan 
SMK3, Kita Wujudkan Indonesia Berbudaya 
K3 Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas”. 
Acara diisi dengan upacara pembukaan Bulan 
K3, pelantikan anggota Auxilary Fire Team (AFT), 
hingga eksibisi APAR yang dilakukan langsung oleh 
Manajemen RU V dan MOR VI Balikpapan.  

Penekanan sirine yang dilakukan oleh gM RU 
V Eman Salman Arief, HSE Manager RU V Tjahjo 
Widodjoko, Pjs. gM MOR VI Mochammad Thoriq, 
HSSE Manager MOR VI I Made Dwi Darmaputra, 
serta Ketua Panitia Bulan K3 Iwan Kurniawan resmi 
menjadi penanda dibukanya Bulan K3. 

Dalam sambutannya, Eman Salman Arief 
mengungkapkan harapannya agar semua potensi 
bangsa baik organisasi profesi, asosiasi, perguruan 
tinggi, lembagalembaga K3 dan pemerintah 
berkonsentrasi penuh, kerja lebih baik dan 
bermanfaat mengarah pada satu tujuan, yaitu 
menciptakan setiap individu bangsa Indonesia 
yang berperilaku dan bertindak aman dalam 
setiap aktivitasnya. Eman menambahkan, untuk 
menjamin kelancaran operasional, dibutuhkan tim 
penanggulangan keadaan darurat di lingkungan 
RU V. 

Menanggapi hal tersebut, Iwan Kurniawan 
selaku ketua panitia Bulan K3 Balikpapan 
memaparkan bahwa anggota Auxilary Fire Team 
di RU V Balikpapan wajib mengikuti pelatihan 
penanggulangan keadaan darurat sesuai jadwal 
dan standar yang telah ditentukan oeh fungsi HSE. 

“Kegiatan ini bertujuan agar kita semua dapat 
semakin sadar untuk terus membudayakan aspek 
K3 di seluruh pekerjaan, baik di RU V dan MOR VI 
Balikpapan. Kita juga melihat saat ini kawankawan 
sudah mulai peduli terhadap aspek K3. Namun 
diharapkan ke depan akan semakin peduli bukan 
hanya untuk dirinya melainkan juga untuk orang 
lain,” terangnya.

Eman menambahkan, selama satu bulan, 
beragam kegiatan digelar untuk memeriahkan 
bulan K3, mulai dari lomba, sosialisasi, seminar 
hingga pameran dan exhibition. “Ada lomba slogan 
K3, lomba safety moment, lomba foto lingkungan 
kegiatan RU V, lomba gHK, lomba menggambar 
poster HSE, lomba pemadaman kebakaran,  lomba 
safety talk serta ada pula malam penghargaan 
kontraktor,” jelasnya.

Dalam acara pembukaan tersebut digelar 
pula senam bersama Bulan K3, serta eksebisi 
pemadaman api dengan APAR oleh Manajemen 
RU V Balikpapan dan MOR VI Kalimantan, diselingi 
dengan quiz seputar HSE. ”Semoga kesadaran 
akan berbudaya K3 di setiap individu dapat 
semakin kuat,” pungkas Eman.• keishkara hp

Makassar – Muhammad 
Nursam dari Harian Fajar 
melangkah dengan percaya 
diri saat namanya disebut 
sebagai Juara I lomba 
Fea tu re  Med ia  Ce tak 
pada Luncheon Awarding 
Pertamina HSSE Journalistic 
Competition (PHJC) yang 
digelar MOR VI I ,  pada 
(18/2), di salah satu Café di 
Makassar. Ia bersama de
lapan jurnalis lain dan tiga 
fotografer masuk sebagai 
pe menang pada PHJC 
2015.

Adapun pada PHJC 
MOR VII tahun 2015 melom
bakan empat kategori yang 
mel iput i  Feature Media 
Cetak, Feature Televisi, 
Feature Radio dan Foto 
Jurnalistik. PHJC sendiri 
diadakan dalam rangka 
Bulan K3 di MOR VII. “Inisiasi 
PHJC merupa kan sinergi 
positif External Relation dan 

jam ker ja aman setelah 
sebelumnya meraih apresiasi 
serupa dar i  Kementr ian 
Tenaga Kerja RI (2013), 
gubernur Kalimantan Timur 
(2014), serta Kementerian 
Tenaga Kerja RI (2014). 

Dalam lingkungan RU V 
sendiri, aspek K3 senantiasa 
diterapkan untuk mencapai 
“HSE Excellence”. Di tahun 
2014 lalu, HSE Pertamina 
meluncurkan buku Road 
Map of HSE RU V – Towards 
HSE Excellence. “Buku ini 
menjadi salah satu guideline 
dalam pengelolaan aspek 

HSE khususnya di lingkungan 
Refinery Unit V untuk menca-
pai visi Pertamina 2025, 
Asian Energy Champion,” 
ujar Manajer HSE Pertamina 
RU V, Tjahjo Widodjoko dalam 
peluncuran buku yang dihadiri 
perwakilan Disnaker dan BlH 
tersebut.

Sementa ra  Wa l i ko ta 
Bal ikpapan Rizal Effendi 
menjelaskan, K3 merupakan 
salah satu aspek penting 
d a l a m  p e r l i n d u n g a n 
ketenagaker jaan se la in 
perlindungan pengupahan, 
hubungan kerja maupun 

jaminan sos ia l .  K3 pun 
merupakan tanggung jawab 
semua pihak mulai dari unsur 
pemer intah, pe mer intah 
daerah, lembaga ma syarakat 
industri mau pun masyarakat 
pada umum nya. 

Bag i  RU  V  send i r i , 
penghargaan ini menjadi 
motivasi untuk senantiasa 
menjalankan komitmen HSE: 
melindungi setiap orang, aset 
perusahaan, lingkungan dan 
komunitas sekitar dari potensi 
bahaya yang berhubungan 
dengan keg ia tan peru
sahaan.•keishkara 

Penekanan sirine oleh manajemen RU V dan MOR VI  menjadi 
penanda resminya pembukaan Bulan K3 yang mengambil 
tema: “Wujudkan Indonesia Berbudaya K3 dalam Menghadapi 
Perdagangan Bebas”.

MOr VII gelar Pertamina hSSE journalistic competition
HSSE MOR VII,” ungkap 
Andri Prasetyanto, HSSE 
Area Manager Su lawesi.

Tujuan penyelenggaraan 
PHJC adalah mengedukasi 
masyarakat bahwa setiap 
aktivitas operasional Per
tamina dan produkproduk 
Pertamina telah melalui 
proses HSSE. “Target peserta 
kami fokuskan kepada media 
loka l  Su lawesi , ”  papar 
Taufikurach man, SS External 
Relation MOR VII.

Periode pelaksanaan 
PHJC MOR VII berlangsung 
selama satu bulan dari 19 
Ja nuari18 Februari 2015. 
“PHJC bukan sekadar kom
petisi jurnalistik melainkan 
satu rangkaian acara untuk 
mengedukasi jurnalis tentang 
aktiv itas HSSE di MOR 
VII,” tegas Ibnu Adiwena, 
Customer Relation MOR VII. 

Kegiatan PHJC MOR VII 
meliputi sosialisasi melalui 

social media, periode re
gistrasi, workshop HSSE 
dan training fire-fighting, 
kunjungan ke TBBM Ma
kassar, penerbitan karya 
di media massa, penjurian 
hingga luncheon awarding. 
Total peserta mencapai 45 
jurnalis.

“Kami ucapkan selamat 
kepada seluruh pemenang,” 
ungkap Ruslan W. Marbun, 
Industrial Fuel Marketing 
Region VII Manager, selaku 
Pjs.  gM MOR VI I  saat 
memberikan sambutan. 

Harian Fajar mendominasi 
Juara I untuk kategori Fea-
ture Media Cetak dan Foto 
Jurnalistik. Sementara untuk 
Juara I kategori Feature 
Televisi diraih oleh Sun TV 
dan Juara I Feature Radio 
di ra ih Radio Merkur ius 
Makassar. 

Tim Dewan Juri terdiri 
atas tim internal MOR VII, 
Abdul gafar  Akademisi 
Universitas Hasanuddin dan 
Yusuf Ahmad  Fotografer 
Harian Reuters Inggris.•Mor Vii
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Depot filling Plant 
LPg Tandem Peringati 
Bulan K3

Project financing DSLng Selesai
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Direktur Energi Baru & Terbarukan Yenni Andayani memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung 
keberhasilan Project Financing DSlNg.

ru IV Komit untuk Kelola Lingkungan dengan Baik

binjai – Dalam rangka memperingati Bulan 
K3 Tahun 2015 Depot FP lPg Tandem sebagai 
salah satu unit bisnis PT. Pertamina (Persero) 
meng adakan serangkaian kegiatan yang 
berlangsung mulai 6  7 Februari 2015 dengan 
tema “Enhancing HSSE Implementation To 
Compete As Global Energy Company”. 

Kegiatan bulan K3 tahun 2015 ini di me 
riahkan dengan mengadakan sosialisasi aspek 
safety, pemilihan karyawan terpatuh dalam 
pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) dan dua 
kegiatan lomba, yaitu lomba keterampilan 
pemadaman api dengan menggunakan media 
air melalui selang pemadam kebakaran dan 
lomba kecepatan dalam memakai pakaian 
pemadam kebakaran.

Kegiatan perdana peringatan Bulan K3 
di Depot FP lPg Tandem dimulai dengan 
sosialisasi aspek safety mengenai Alat 
Pelindung Diri (APD) dan Identifikasi Bahaya  
(Hazard Identification), yang diikuti oleh pekerja 
di Depot FP lPg Tandem pada 6 Februari 
2015. 

Pada hari kedua, kegiatan bulan K3 
di lanjutkan dengan lomba keterampilan 
pemadaman api dengan menggunakan 
media air melalui selang pemadam kebakaran 
yang diikuti oleh seluruh Tenaga Kerja Jasa 
Penunjang, Kontrak Volume, dan PT. Patra 
Trading di Depot FP lPg Tandem. Acara 
dilanjutkan dengan perlombaan kecepatan 
dalam memakai pakaian pemadam kebakaran 
yang disambut dengan antusias oleh seluruh 
pekerja di Depot FP lPg Tandem.

OH Depot FP lPg Tandem, Eko Heru 
Susanto me nyampaikan serangkaian kegiatan 
yang diadakan pada bulan K3 ini a menjadi 
bukti bahwa seluruh pekerja di Depot FP lPg 
Tandem memiliki ke pedulian dan kesadaran 
yang baik terhadap keselamatan dan 
kesehatan kerja di lokasi kerja masingmasing. 
Diharapkan kepada seluruh pekerja agar tetap 
menjadikan prioritas utama keselamatan dan 
kesehatan kerja da lam setiap akitifitas yang 
dilakukan. Mudahmu dahan kegiatan ini dapat 
mendukung visi dan misi Pertamina menjadi 
perusahaan energi nasional kelas dunia 
melalui peningkatan implementasi HSSE,” 
ungkapnya.•Mor i

jakarta - Di tengah situasi 
bisnis minyak yang tidak 
pasti, Pertamina melakukan 
terobosan berarti dalam bisnis 
lNg. Jika kilang lNg Arun 
dan Badak dibangun dengan 
skema  pengembangan usa
ha hulu, kini Pertamina me
ngembangkan  Donggi Se
noro dengan skema pengem
bangan usaha hilir. 

Hal tersebut terungkap 
pada Closing Ceremony 
DSlNg Project Finance yang 
berlangsung di griya Jenggala, 
kawasan Kebayoran Baru, 
Jumat (27/2). Bertindak se
bagai tuan rumah adalah 
Presiden Direktur PT Donggi 
Senoro lNg gusrizal. Hadir 
pada kesempatan itu,  Direktur 
Energi Baru & Terbarukan 
(EBT )  Per tamina  Yenn i  
Andayani, SVP gas & Power 
Pertamina Djohardi Angga 
Kusumah, SVP De veleopment 
& Technology Pertamina gu
nung Sardjono Hadi, SVP 
Financing & Business Support 
Pertamina Budhi Himawan, 
Duta Besar Jepang untuk 
Indonesia  Yasuaki Tanizaki,  
Presiden Direktur PT Medco 
Energi Indonesia Tbk. lukman 
Mahfoedz,  Koichi Wada  
(Mitsubishi Corporation), 
YS Kwon (Korean gas 
Corporation), dan lainlain. 

Mereka mewaki l i   para 
sponsor, lenders, dan bank 
komersial.   

Proyek Donggi – Senoro 
menelan biaya sebesar USD 
2.8 billion  dollar AS, dimana 
USD 1.527.200,000 dollar 
AS akan  didanai  dari Project 
Financing  yang bera sal dari  
Japan Bank for  International 
Corporation (JBIC),  Nippon 
Expor t  and Investment 
Insurance (NEXIM)  dan 
Korean Exim Bank (KEXIM). 
Financial Closed atas project 
financing  tersebut dilakukan 
pada  7 Januari 2015. PT 

DSlNg  sebagai borrower 
telah menerima 1st Drawdown  
sebesar  USD 1.36  billion dari 
lender pada 30 Januari 2015. 

Presiden Direktur DSlNg 
gusr i za l   menya takan , 
DSlNg merupakan model 
pe  ngembangan  downstream 
pertama Indonesia yang lebih 
complicated dibandingkan  
model pengembangan up-
stream sebelumnya. gusrizal 
menekankan keberhasilan 
DSlNg   mencapai kemajuan 
tidak lepas  bantuan dan 
du kungan dari semua pi
hak seperti para sponsor, 

lenders, borrower, bank dan 
konsultan. 

Senada dengan gus
rizal, Direktur  EBT Perta
mina Yenni Andayani  ju ga 
mengungkapkan  penghar
gaan yang  sebesarnya 
untuk semua pihak yang 
t e r l i ba t  da l am p ro j ec t 
financing DSlNg ini. Yenni 
menyebutkan, proyek ini me
miliki keunikan tersendiri di 
antara proyek lain yang pernah 
dikembangkan Pertamina 
karena kerumitannya yang 
melibatkan begitu banyak 
pihak.•urip 

Beberapa pekerja Depot Filling Plant lPg Tandem mengikuti 
lomba kecepatan dalam memakai pakaian pemadam kebakaran.

CilaCap –  RU IV Cilacap 
berkomitmen penuh untuk 
menjaga dan mengelola 
aspek l ingkungan yang 
termasuk dalam pilar HSE 
dalam pelaksanaan kegiatan 
operasional perusahaan. 
Komitmen tersebut dituang
kan dalam sebuah kebijakan 
perusahaan yang harus 
dijalankan oleh seluruh insan 
Pertamina RU IV Cilacap. 

Hal tersebut ditegaskan 
oleh Pjs gM RU IV Jadi 
Purwoko dalam Sosialisasi 
Pengelolaan lingkungan 
dan PROPER, di griya Patra 
Cilacap, (17/2). Kegiatan 
yang membahas pengelolaan 
sekaligus aturan pelestarian 
lingkungan, yakni PP No 101 
tahun 2014 ini dihadiri oleh 
sejumlah pimpinan instansi 
di Kabupaten Cilacap, tokoh 
masyarakat, serta para peng
giat lSM Cilacap.

lebih jauh, Jadi Purwoko 

m e n y a m p a i k a n  b a h w a 
tang gung jawab da lam 
men jaga lingkungan hidup 
bukanlah tanggung jawab 
perseorangan maupun pe
merintah saja namun me
rupakan tanggung jawab 
seluruh elemen masyarakat. 
“Pertamina menerapkan ma
najemen terpadu baik dalam 
hal mutu, keselamatan kerja, 
dan lingkungan,” ujar nya.

Adapun tujuan utama 
sosialisasi ini adalah untuk 
tukar pikiran seputar informasi 
pengelolaan lingkungan di RU 
IV Cilacap. 

“Wujud nyata kepedulian 
Pertamina RU IV Cilacap 
terhadap masyarakat juga 
ditunjukkan dari penerapan 
program Corporate Social 
Responsibility yang selalu 
d i k e m b a n g k a n  d e m i 
mewujudkan masyarakat 
yang lebih berdaya serta 
mandiri.” tambah Jadi.
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Senada dengan Ja
di Purwoko, Kepala Din
sosnakertrans Kabupaten 
Cilacap Kosasih menyam
paikan, melalui sosialisasi ini 
dapat meningkatkan rasa 
cinta terhadap lingkungan 
hingga meningkatkan kesa
daran tentang arti pentingnya 
pengelolaan lingkungan hi dup 
dan sosial budaya.

Acara tersebut juga diisi 
dengan sosialisasi hasil pe
man tauan lingkungan periode  

tahun 2014 oleh tim dari Balai 
Besar Tek nologi Pencegahan 
P e n c e m a r a n  I n d u s t r i 
Semarang, pemantauan 
lingkungan project RFCC 
o l e h  P u s a t  P e n e l i t i a n 
lingkungan Hidup Universitas 
Diponoegoro, dan PP No 101 
tahun 2014 tentang limbah B3 
oleh Kepala Pusat Penelitian 
lingkungan Hidup Undip Dr. 
Dwi P. Sasongko, M.Si.  Ke
giatan ditutup dengan sesi 
diskusi.•ru iV
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Minat Menulis 
Mahasiswa unimed 
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Komitmen PEPc hijaukan nusantara

Direktur Utama PEPC Amril Thaib Mandailing secara simbolis menyerahkan bibit pohon kepada Danrem 032 Wirabraja 
Brigjen TNI Widagdo Hendro S.
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Sr. Spv. Eksternal Relations MOR I Zainal Abidin memberikan 
sambutan pada pelatihan jurnalistik di Universitas Negeri Medan.

Musi rawas -  Asset 2 Pendopo Field, sukses menggelar 
acara FM Mengajar dengan substansi edukasi kegiatan hulu 
migas dan lingkungan. Hal ini tercermin dari antusiasme peserta 
yang hadir dalam acara yang dipusatkan di Aula MA Mujahidin 
Desa Ciptodadi Kecamatan Sukakarya, pada (24/2). Tampak 
hadir Pendopo Ass. Manager legal dan Relation Tuti Dwi P, Pjs 
Ass Man HSSE Edi Mail, Camat Sukakarya yang diwakili Agung 
Okta Saputra, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan 
Sukakarya Sulisman serta para kades seKecamatan Sukakarya.

Asset 2 Pendopo Field Manager Ekariza memberikan 
pemaparan mengenai aktifitas hulu migas dan lingkungan. 
“Kegiatan industri hulu migas, membutuhkan biaya besar, 
resiko tinggi serta membutuhkan teknologi canggih terkini untuk 
menunjang proses eksplorasi dan produksi,” tuturnya. 

Ekariza juga menjelaskan, edukasi hulu migas merupakan 
kegiatan untuk rakyat Indonesia, dan bukan semata kepentingan 
perusahaan. ”Tugas Pertamina EP dalam melindungi kebutuhan 
minyak, makin lama tentu makin sulit mengingat kebutuhan 

Medan – Untuk meningkatkan minat sekaligus 
menambah kemampuan menulis karya jurnalistik 
di kalangan mahasiswa, MOR I dan lP2IM 
(lembaga Penalaran dan Penelitian Ilmiah 
Mahasiswa) Universitas Negeri Medan (Unimed) 
menggelar pelatihan jurnalistik di Unimed. 
Program yang berlangsung Sabtu (12/2) 
ini diikuti ratusan peserta mahasiswa dari 
lintas jurusan. “Peserta tidak didorong untuk 
menjadi jurnalis profesional. Tapi lebih untuk 
memberi pemahaman bagaimana menulis 
dan menghasilkan karya jurnalistik yang 
proporsional,” ujar Sr. Spv. Eksternal Relations 
MOR I Zainal Abidin. 

Apa lag i ,  tambah Za ina l ,  pesatnya 
perkembangan media massa telah mendorong 
terciptanya masyarakat jurnalis atau yang 
dikenal dengan citizen journalism. “Saat ini, 
siapapun bisa menjadi penyampai informasi. 
Apalagi dengan adanya media online, blog, dan 
yang lain,” katanya. Untuk itulah, mahasiswa 
sebagai salah satu generasi bangsa yang 
terdidik perlu memahami bagaimana menulis 
dan menghasilkan karya jurnalistik yang baik. 
Diharapkan, selepas mengikuti pelatihan, para 
peserta terdorong untuk menulis karya jurnalistik 
di berbagai media. “Apakah itu dalam bentuk 
opini di media massa, tulisan di blog, atau karya 
jurnalistik lain dengan lebih baik,” lanjutnya.

Kegiatan ini juga melibatkan jurnalisjurnalis 
media nasional maupun media daerah di 
Sumatera Utara menjadi pembicara. “Kompas, 
TV One, Antara, dan Waspada Online kita 
undang untuk sharing informasi dengan teman
teman mahasiswa di sini,” tambahnya. 

Pada kesempatan tersebut, Pembantu 
Rektor I Unimed Prof. Dr. Khairil Ansari, 
MPd menyatakan bahwa kegiatan ini juga 
diharapkan membuka wawasan peserta agar 
lebih gemar menyuarakan aspirasi melalui 
tulisan.  “Bangsa ini sudah terlalu banyak 
melahirkan pengamat dibandingkan penulis. 
Terlalu banyak yang berbicara,” tegasnya. 
Pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas 
peran Pertamina yang selama ini dirasakan telah 
banyak berkontribusi cukup banyak dalam dunia 
pendidikan. “Termasuk untuk Unimed,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua lP2IM Unimed Nurcah
yo mengatakan,  100 mahasiswa peserta telah 
diseleksi terlebih dahulu. “Sebelumnya sampai 
200 lebih yang mendaftar, tapi kami seleksi 
agar lebih fokus dalam menyerap materi,” jelas 
mahasiswa Unimed ini.•wali

solok - PT Pertamina 
EP Cepu (PEPC) bersama 
Korem 032 Wirabraja  dan 
Universitas Indonesia (UI) 
melakukan penanaman pohon 
secara simbol is sebagai 
pertanda dimulainya Program 
Penghijauan dan Ketahanan 
Pangan di Nagari Muaro 
Pingai Kabupaten Solok, pada 
Jumat (20/2). 

Hadir dalam kegiatan 
tersebut Direktur Utama 
PEPC Amril Thaib Mandailing, 
Danrem 032 Wirabraja Brigjen 
TNI Widagdo Hendro S, dan 
Rektor UI Prof.DR.Ir. M Anis 
MT, Bupati Solok Samsul 
Rahim beserta seluruh jajaran 
Muspida Kabupaten Solok, 
para Dandim seSumatera 
Barat, Kepala SKPD Solok 
dan tokoh masyarakat Solok.

Direktur Utama  Pertamina 
E P  C e p u  A m r i l  T h a i b 
Mandailing menyampaikan, 
Pertamina se nantiasa ko
mitmen dengan program 
peng hijauan di seluruh wilayah 
Republik Indonesia, mulai dari 
Sabang sampai Merauke. 

Sebanyak 20 ribu bibit 
pohon yang ditanam dalam 
program penghijauan terdiri 
dari 10 jenis pohon yakni 
pohon kakao, kemiri, petai, 
cengkeh, sukun, alpukat, 
manggis, durian dan karet.  
“Di wilayah Sumatera Ba rat,  
tahun 2015 merupakan tahun 
yang ketiga terlaksananya 
program ini. Semoga apa yang 
sudah kita kerjakan dapat kita 
rasakan di masa yang akan 
datang,” ujar Amril.

Ia berharap, pohonpohon 
yang telah ditanam bersama 

dapat dijaga dan dirawat 
dengan baik agar bisa tumbuh 
subur. 

Program penghi jauan 
yang berke lan jutan dan 
dilaksanakan setiap tahun ini 
bertujuan untuk menghijaukan 
wilayah seputaran Danau 
Singkarak sehingga dapat 
mempertahanankan debit 
air Danau Singkarak. “Ka
rena air Danau Singkarak 
di manfaatkan untuk PlTA 
Ombilin yang hasil listrik untuk 
memasok kebutuhan listrik 
sampai ke Riau,” papar Amril.

Sementara Rektor Uni
versitas Indonesia Prof.DR.Ir. 
M Anis MT menyampaikan, 
program penghijauan yang 

di laksanakan hendaknya 
berkelanjutan dan berke
sinambungan dengan meli
batkan seluruh lapisan masya
rakat.

Se lan jutnya,  Danrem 
032 Wirabraja Brigjen TNI 
Widagdo Hendro S dalam 
kesempatan yang sama  
menyampa ikan  ucapan 
terimakasih dan penghargaan 
yang tinggi kepada Direktur 
Utama PT. Pertamina EP 
Cepu dan Rektor UI yang 
telah memberikan perhatian 
besar untuk terlaksananya 
Program Penghijauan (Go 
Green) di wilayah Sumatera 
Barat. Widagdo berjanji akan 
melaksanakan program ini 

dengan mengerahkan semua 
jajaran yang berada di bawah 
komandonya sehingga pe
pohonan yang ditanam di 
lokasi  seputaran Danau 
Singkarak tetap terjaga dan 
lestari. 

Usai penanaman pohon 
secara simbolis di Muaro 
Pingai, Direktur Utama PEPC 
beserta rombongan me lak
sanakan penanaman padi 
se cara organik di sam ping 
Kantor Wali Kota Solok se
bagai lokasi Demplot per
contohan pertanian organik, 
acara ini  dihadiri oleh Wali
kota Solok beserta Unsur 
Muspida.•edy purnomo-pepC

Pendopo field gelar acara fM Mengajar
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energi yang makin besar.  Sebab itulah, kegiatan hulu migas 
memerlukan dukungan semua pihak,” ujarnya. Ia berpesan agar 
masyarakat bisa menghemat mengkonsumsi energi migas. 

Acara juga dirangkai dengan pemberian sembako kepada 
warga di delapan desa Kecamatan Sukakarya serta tiga paket 
buku untuk  SMAN Ciptodadi, MA Mujahidin Ciptodadi dan 
SMA Karya 45 Bangun Rejo.•pendopo field
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ru VI Berdayakan 
Mantan TKW

genset untuk Posko utama Penanggulangan 
Bencana Erupsi gunung Sinabung
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Wanasari, Ekowisata Mangrove Berbasis Konservasi
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Pengunjung Ekowisata Wanasari bisa keliling hutan mangrove dengan kano sambil memungut sampah.

Wisata kuliner di Pulau 
Dewata kian beragam seiring 
dengan berkembangnya 
pariwisata di Bali. Menjamur
nya restoran dan rumah 
ma kan yang menjanjikan 
masak an khasnya, menjadi 
peluang bagi pebisnis kuliner 
di kawasan yang dikenal 
dengan pantai yang eksotis. 

S a l a h  s a t u  t e m p a t 
wisata yang saat ini menjadi 
tujuan pengunjung adalah 
Ekowisata Wanasari, Tuban, 
Bali. Wisata yang ditawarkan 
mengawinkan antara kuliner 
dan wisata lingkungan di 
sekitar hutan mangrove. 

Salah satu menu favorit 
adalah aneka olehan kepiting 
bakau. Kepiting yang dibudi
dayakan kelompok nelayan 
pengelola ekowisata tersebut, 
sangat dikenal karena tekstur 
dagingnya yang tebal. Di 
tempat ini juga disediakan 
aneka minuman dan makanan 
olahan dari buah mangrove. 
Ada sirup, keripik, biskuit, 
coklat dan dodol.

S e m e n t a r a  u n t u k 
menikmati keelokan hutan 
mangrove di lokasi yang 
tepat berada di samping 
tol laut Bali ini, pengunjung 
juga bisa menikmati wisata 
edukasi berbasis lingkungan. 
Yakni pengolahan produk 
mangrove, menanam dan 
budidaya mangrove, keliling 
hutan dengan kano sambil 

kabanjahe –  Un tuk 
mem  ber ikan kelancaran 
dalam melaksanakan ope
rasional penanggulangan 
bencana erupsi gunung 
Sinabung kepada Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten 
Karo, Pertamina memberikan 
bantuan tiga unit genset 
dengan kapasitas 12.000 
Watt, pada (23/2), di Media 
Center Posko Utama Pe
nang gulangan Bencana 
Erupsi gunung Sinabung, 
Ka banjahe.

Bantuan diserahkan oleh 
Senior Supervisor External 
Relation Pertamina Marketing 
Operation Region I, Zainal 
Ab id in  kepada  Kepa la 

balongan - Refinery Unit VI Balongan 
melalui program Corporate Social Responsibility 
(CSR) melakukan pemberdayaan kepada 
mantan TKW yang tergabung dalam Kelompok 
Cengkir. Kelompok ini merupakan kumpulan 
warga pengrajin makanan yang terbentuk atas 
prakarsa Pertamina, bekerja sama dengan 
lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat – Institut Pertanian Bogor (lPPM 
– IPB). 

Program CSR ini telah berlangsung sejak 
awal tahun 2013 dan menitikberatkan kepada 
perbaikan kualitas hasil produksi usaha serta 
aspek pemasaran yang dilaksanakan melalui 
pendampingan secara rutin. Selama 2 tahun, 
anggota kelompok dibekali dengan pe ngetahuan 
dasar tentang pengolahan ma kanan secara 
higienis, pembuatan kemasan yang menarik dan 
aman serta bantuan fisik berupa alat produksi 
makanan, seperti oven, penggorengan, spinner 
dan lain sebagainya. 

Mereka juga mendapatkan pendampingan 
perijinan Nomor Pangan dan Industri Rumah 
Tangga (PIRT) ke Dinas Kesehatan dan 
Sertifikasi Halal ke MUI Jawa Barat. Hal tersebut 
dimaksudkan agar makanan yang dihasilkan 
dapat terjamin secara kualitas, aman dikon
sumsi dan dijamin halal. Hasil penjualan pun 
meningkat dikarenakan pelanggan menjadi lebih 
yakin untuk membeli produk hasil Kelompok 
Cengkir.

Kelompok ini beranggotakan 12 orang 
yang masingmasing memiliki usaha produk 
olahan makanan yang berbedabeda, antara 
lain kue kering, kue basah, keripik buah, 
rempeyek, abon, telor asin hingga terasi rebon. 
Salah satu anggota kelompok, Sokipah (41), 
yang merupakan pengrajin terasi rebon asal 
Desa Balongan, dulunya pernah mengadu 
keberuntungan di Arab Saudi dan Abu Dhabi 
menjadi TKW. Selain Sokipah, anggota 
Kelompok Cengkir lainnya yang juga pernah 
berkiprah menjadi TKW antara lain Suni, Yati, 
Mahani dan Uun. 

Menurut Nana Kanan, Public Relations 
Section Head RU VI Balongan, salah satu 
nilai positif yang dirasakan oleh para anggota 
kelompok adalah adanya multiplier effect, di
mana dari 1 anggota kelompok dapat mem
pekerjakan 5  8 tetangga untuk membantu 
proses produksi hingga pengemasan. 

Dengan demikian, tujuan program untuk 
memberdayakan masyarakat dapat terwujud. 
Tidak hanya Kelompok Cengkir, CSR Pertamina 
juga membentuk Kelompok Pengolah Makanan 
lainnya, seperti Kelompok Mutiara Samudera 
yang memproduksi bandeng tanpa duri, 
Kelompok Cantik yang memproduksi pilus ikan 
dan Kelompok Patra Pamula yang memproduksi 
olahan buah mangga.•ru Vi 

BPBD Kabupaten Karo, 
Su bur Tambun disaksikan 
oleh Asisten Pemerintah 
Kabupaten Karo, Drs. Suang 
Karokaro, Dinas Sosial 
Kabupaten Karo dan unsur 
Muspika Kabupaten Karo.

Zainal mengatakan, ban
tuan ini bukanlah kali pertama 
diberikan Pertamina untuk pe
nanggulangan Sinabung. “Kali 
ini kami peruntukkan untuk 
BPBD. Kami menyadari, 
penanggulangan bencana 
ini masih terus berlangsung 
dan selain pengungsi, BPBD 
tentu perlu didukung juga 
ope rasionalnya,” ujarnya. 
Ditambahkan olehnya, ban
tuan kali ini berasal da ri 
sumbangan pekerja Perta

Senior Supervisor External Relation MOR I Zainal Abidin menyerahkan genset 
kepada Kepala BPBD Kabupaten Karo, Subur Tambun.

mina dan  Bakomrumkris 
Per tamina.

Pemkab Karo mengapre
siasi bantuan dari Pertamina 
yang  se l ama  i n i  t e l ah 
diberikan, khususnya sejak 

erupsi Sinabung terjadi 2010 
lalu. “Dukungan Pertamina 
menguatkan semangat warga 
kami untuk bangkit. Meski 
sampai saat ini erupsi masih 
terus terjadi,” ujar Suang.•Mor i

memungut sampah serta 
melihat dari dekat budidaya 
kepiting bakau.

Ekowisata Mangrove 
Wanasa r i ,  l ah i r  be rka t 
kegigihan kelompok nelayan 
Wanasari yang ingin maju 
u n t u k  m e n i n g k a t k a n 
kehidupan mereka. Bermula 
dari uji coba Made Sumasa 
m e n g e m b a n g b i a k k a n 
kepiting bakau dengan sistem 
keramba tancap pada tahun 
2009. Keramba berukuran 
15x 20 meter tersebut, bisa 
menghasilkan kepiting bakau 
yang segar dan diminati 
beberapa restoran seafood di 
sekitar Bali.

Keberhasilan tersebut 
mendorong Made untuk 
m e n g  a  j u k a n  p r o p o s a l 
bantuan pelatihan budidaya 
kepiting serta pengembangan 
kepiting bakau ke Pertamina. 
Kebetulan Wanasari berada 
di sekitar daerah operasi 

Pertamina yakni DPPU (Depot 
Pengisian Pesawat Udara) 
Ngurah Rai. 

gayung  be rsambut . 
P e r  t a   m i n a  m e m b a n t u 
pem  bangunan karamba, 
pelatihan dan bibit kepiting 
bagi  ke lompok ne layan 
beranggotakan 35 orang 
itu. Budidaya berhasil dan 
sukses panen mencapai 
95%. Kepiting hasil olahan 
pun diekspor ke beberapa 
negara, seperti Singapura dan 
Malaysia. Namun kesuksesan 
itu tak berjalan mulus. Mereka 
akhirnya mulai memutar ide 
untuk kehidupan kelompok 
nelayan yang lebih baik. 
Hingga muncul ide membuat 
ekowisata mangrove.  

Kembali Made mengaju
kan proposal ke2 kepada 
Pertamina dan mendapat 
sambutan. Sejalan dengan 
program CSR Pertamina 
bidang l ingkungan, para 

nelayan melestarikan hutan 
mangrove. Perlahan tapi 
pasti, kegiatan penanaman 
dilanjutkan dengan pemba
ngunan saung, jembatan titian 
menuju ke hutan, serta wisata 
edukasi dan kuliner.  

“Semangat kami ada
lah maju bersama dan ber
komitmen,”jelas Made. Kini 
kail yang diberikan Pertamina 
telah mendorong ekonomi 
nelayan Wanasari bahkan 
keluarganya.  Setiap bulan, 
mereka bisa mengantongi 
laba hampir 100 juta rupiah.  

Ekowisata Mangrove 
Wanasari kini menjadi salah 
satu ikon di Bali serta menjadi 
tujuan wisatawan, yang ingin 
melihat dari dekat pengelolaan 
ekowisata mangrove yang 
terintegrasi. Satu hal yang 
senatiasa dipegang yakni 
pengelolaan ekowisata tetap 
memperhatikan konservasi 
lingkungan.•dsu 
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Selalu berpikir positif dalam hidup supaya 
lahir kreativitas. Jangan gampang menyerah 
terhadap persoalan yang dihadapi karena segala 
sesuatu itu pasti ada risikonya. Ambil risiko itu 
demi kamajuan. Untuk sukses kita perlu  banyak 
teman, pintar, rajin, dan juga hoki.  Semua hal 
tersebut sangat berkesinambungan. Juga, kita 
harus bisa membawa diri dengan baik. Jangan 
pernah malu untuk minta tolong kepada orang 
lain.  Rendah hati dan pikiran positif juga harus 
selalu ada dalam diri kita.    

Sukses bukan semata tentang keberuntungan, 
melainkan ketika kita berhasil melakukan sesuatu 
yang ingin kita capai. Sukses adalah ketika kita 
tidak mudah menyerah dan selalu fokus pada 
tujuan. Mereka adalah para pemimpin yang 
mencapai puncak pada usia muda. Tokohtokoh 
ini peduli dan ikut turun tangan demi membangun 
generasi Indonesia yang gencar menyebarkan 
virus positif. 

Menjadi anak muda adalah sebuah kesempatan 
yang mungkin tidak akan kita sadari. Tahu
tahu lewat begitu saja. Menjadi anak muda 
adalah kesempatan berpeluang sejauhjauhnya, 
mencoba melawan berbagai kekhawatiran 
senekatnekatnya. Namun,  pada saat yang sama 
juga mengukur dan mengalkulasi risiko sebaik 
baiknya. Tentu saja itu bisa jalan kita melakukan 
sesuatu yang betulbetul kita yakini dan kita cintai. 

Bisnis itu sebenarnya win like champion, 
Pemenang bukanlah orang yang paling banyak 
duit, melainkan paling banyak mengalami proses. 
Kita harus menjadi orang yang positif  attitude. Apa 
pun yang terjadi kita harus berpikir positif. Sebagai 
pembisnis kita harus punya jiwa enthusiasm,  
semangat pantang meyerah, dan ulet, dan kita 
harus tahu tujuan kita membuat bisnis ini dan 
passion kita ada dimana.  

Apa pun yang kamu kerjakan dalam hidup, 
jagalah keseimbangan antara isi otak, isi kantong, 
dan isi hati. Percuma pintar kalau jahat dan ngga 
punya duit. Percuma kaya kalau ngga punya hati 
dan ngga pintar. Kita boleh bermimpi setinggi 
langit, tetapi untuk mewujudkannya menjadi nyata 
harus dilakukan sedikit demi sedikit.•perpustakaan
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5 arahan Strategis Direksi vs KKEP

Oleh:  Annisrul Waqie – Quality Management Corporate, HR & gA Directorate

Susanti Chandra / Quality Management  Dit. general Affairs 

Komitmen cIP Mendukung 
5 Langkah Strategis DireksiAlkisah Pak Pandir mendapatkan undangan hajatan di dua tempat berbeda dalam waktu 

yang bersamaan. Bingung untuk memutuskan mana yang akan dihadirinya lebih dulu, akhirnya 
dia putuskan berangkat ke tempat A dengan pertimbangan lokasinya lebih dekat. Di tengah 
jalan ternyata dia dihinggapi kebimbangan. Dia pikir di tempat B akan lebih baik untuk didatangi 
lebih dahulu karena hidangannya lebih enak, acaranya lebih menarik, dll. Maka bergegaslah 
ia menuju ke tempat B. Sambil terengahengah sampailah ia ke lokasi yang dituju, ternyata 
didapatinya para pengunjung sudah beranjak pulang, ya... acaranya telah usai. Malu untuk 
menemui sang tuan rumah, maka bergegaslah ia kembali menuju ke tempat A, dan ternyata 
didapatinya hal yang sama. acaranya juga telah usai. Akhirnya ia kembali ke rumah dengan 
tangan hampa. Entah apa yang dikatakannya ketika bertemu orangorang dan menanyakannya, 
dari mana Pak Pandir? 

Kisah tersebut dapat menjadi gambaran apa itu arti fokus dan pentingnya bagi keberhasilan 
pencapaian suatu tujuan. Dalam kehidupan seharihari atau di lingkungan kerja seringkali kita 
dihadapkan pada pilihanpilihan sulit yang mana masingmasing mempunyai keuntungan dan 
kerugian juga risiko dan peluang keberhasilan. Nah, karena kita harus memilih dari sekian 
banyak pilihan dan pertimbangan itu, maka penetapan terhadap satu pilihan dengan segala 
konsekuensinya menjadi tujuan/prioritas/fokus bersama. Jika hal ini dikaitkan dengan strategi 
perusahaan, maka fokus strategis perusahaan dapat dimaknai sebagai tujuan/prioritas/fokus 
bersama untuk mencapai tujuan strategis perusahaan dalam jangka pendek atau jangka 
panjang.

Seperti yang telah diketahui bahwa saat ini perusahaan telah menetapkan 5 arahan/fokus 
strategis Direksi tahun 2015 yaitu:
1. Percepatan pengembangan bisnis hulu. 
2. Peningkatan efisiensi yang memiliki fokus kepada empat area, yaitu procurement, 

pengolahan, distribusi transportasi, dan sales. 
3. Peningkatan kemampuan kilang dari sisi kualitas dan kapasitasnya. 
4. Perseroan akan fokus pada pengembangan infrastruktur dan penguatan jaringan bisnis 

retail. 
5. Memperkuat struktur keuangan perseroan guna mendukung seluruh aktivitas perseroan. 

Tentunya kita semua menginginkan agar objective atau tujuan dari 5 arahan strategis yang 
menentukan hidupmati perusahaan ini dapat tercapai sesuai target yang diharapkan, dan 
tidak sampai terjadi seperti hal nya kisah pak Pandir di atas. Hal ini berarti ke 5 arahan strategis 
Direksi tersebut di atas haruslah dapat dijabarkan menjadi rencana kerja yang S.M.A.R.T 
(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time bond), dan haruslah menjadi prioritas 
dari sekian banyak kegiatan yang akan dilakukan sepanjang tahun 2015.

Seperti apa kirakira 5 arahan strategis Direksi tersebut itu jika ditinjau dari perspektif 
Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP)? 

Sebagaimana yang sering di publish dalam tulisan di media ini, KKEP menekankan 
pentingnya 4 fokus strategis yang saling terkait untuk mencapai kinerja ekselen perusahaan yaitu 
meliputi: Kepemimpinan dan Keberlanjutan Bisnis, Operasional Ekselen, Fokus Tenaga Kerja, 
dan Fokus Pelanggan. Ke empat fokus itu terangkai dalam KKEP strategic linkage berikut ini.  

 

Berdasarkan KKEP strategic linkage tersebut, terlihat bahwa ke 5 arahan strategis Direksi 
sebagaimana disebutkan  di atas lebih menekankan pada halhal yang terkait langsung dengan 
bisnis (fokus 1) dan operasional (fokus 2), dan tidak secara eksplisit membahas tentang fokus 
tenaga kerja (fokus 3) dan fokus pelanggan (fokus 4) yang menjadi persyaratan utama bagi  
terpenuhinya kinerja ekselen sesuai KKEP.

Bisa saja saat ini arahan Direksi tersebut masih mengutamakan penguatan fokus 
operasionalbisnis (A), namun di masa mendatang haruslah juga memperhatikan penguatan 
fokus operasionaltenaga kerja (B), dan fokus operasionalpelanggan (C) agar dapat menjamin 
keberlanjutan bisnis perusahaan ke depannya. 

KKEP untuk Pertamina Energizing Asia 2025!•

Awal tahun 2015 merupakan awal yang menantang bagi Pekerja Pertamina. Di 
te ngah turunnya harga minyak dunia, Pertamina dituntut untuk melakukan efisiensi di 
segala bidang. Direksi juga menetapkan 5 arahan strategis untuk mempercepat proses 

pelaksanaan efisiensi di segala bidang, yaitu:
1. Percepatan pengembangan bisnis hulu.
2. Peningkatan efisiensi yang memiliki fokus kepada empat area, yaitu procurement, pengolahan, distribusi 

transportasi, dan sales.
3. Peningkatan kemampuan kilang dari sisi kualitas dan kapasitasnya.
4. Perseroan akan fokus pada pengembangan infrastruktur dan penguatan jaringan bisnis retail.
5. Memperkuat struktur keuangan perseroan guna mendukung seluruh aktivitas perseroan.

Kegiatan perbaikan berkelanjutan atau 
Continuous Improvement Program (CIP) 
berkomitmen penuh untuk mendorong Pekerja 
Pertamina menyelesaikan permasalahan 
pekerjaan dan ide inovasinya dalam rangka 
mendukung pencapaian 5 langkah strategis 
prioritas Pertamina tersebut.

“Daya saing menjadi kata kunci yang harus 
kita bangun dan kita kembangkan. Tidak ada 
kata biasabiasa saja karena kita akan terus 
dituntut untuk terus bekerja keras dan berdaya 
saing tinggi. Kami yakin Pertamina mampu. 
Pertamina memiliki kekuatan yang pertama, 
yaitu inovasi melalui Continuous Improvement 
Program (CIP). Good is not enough, we have 
to be great,” ungkap Dwi Soetjipto dalam HUT Pertamina tanggal 10 Desember 2014. 

Untuk itulah, Tim CIP Pertamina berusaha keras untuk dapat memberikan coaching dan pelatihan CIP 
secara konsisten dan kotinyu bagi seluruh Pekerja di 
seluruh Unit Operasi/Region dan Anak Perusahaan. 
Salah satu pelatihan yang dilaksanakan adalah 
pelatihan penyelesaian permasalahan pekerjaan 
dan ide inovasi berbasis CIP yang diselenggarakan 
untuk Pekerja di lingkungan Direktorat Non Teknis 
& Kantor Pusat. Pelatihan tersebut dilaksanakan 
dalam 3 batch untuk memuhi tingginya minat dan 
kebutuhan Pekerja akan pelatihan tersebut.

Sekitar 81 Pekerja hadir dalam pelatihan 3 batch tersebut dan telah diperoleh data masalah pekerjaan 
dan ide inovasi yang akan diselesaikan dengan metode CIP. 81 masalah pekerjaan dan ide inovasi 
tersebut akan menjadi bagian dari seluruh daftar masalah pekerjaan dan ide inovasi yang akan dimonitor 
penyelesaiannya dalam tahun 2015 ini. 

Mau ikut berkontribusi terhadap Perusahaan? 
Solve Your Problem with CIP!

Keep Improving! Keep Innovating!
Salam Mutu!•

1. Leadership & Business Sustainability

R.1.1
Vision Set Up & Awareness Result
Strategic Set Up & Support Result
Strategic Implementation Result

R.1.2
Legal Compliance & Governance Result

Stakeholder Need Fulfillment Result

R.1.3
Business Competitiveness Result

Enterprise Risk Result
Business Growth Result

2. Operational Excellence

R.2.1
Core Product & Process Result

Supplier & Partner Support Result

R.2.2
Product & Operational Result
System & Data Support Result

3. Workforce Focus

R.3.1
Organization Capital Competitiveness Result

Human Capital Readiness Result

R.3.2
Workforce Engagement Result

Workforce Satisfaction & Workplace Readiness 
Result

4. Customer Focus

R.4.1
Customer Care Result

Customer Satisfaction Result

R.4.2
Customer Loyalty Result
Customer Referral Result

Vision & 
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PWP & PKK Lirik field Ikuti Seminar K3 
dan Praktik Pemadaman api
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lirik – Seminar keselamatan kerja terus disosialisasikan 
oleh HSSE lirik Field dalam rangka peringatan bulan K3 
Nasional. Ibuibu dari PWP (Persatuan Wanita Patra) lirik 
Field, PKK lirik Area, dan para pekarya bagian administrasi 
menjadi peserta seminar kali ini. Tampak pada Selasa (24/2) 
lalu, gedung Dang Patra dipenuhi oleh ibuibu yang akan 
mengikuti kegiatan Seminar Sehari Bulan K3.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan materi be
rupa keselamatan berkendara, bahaya listrik, bahaya ke
bakaran, dan bahaya lPg agar ibuibu dapat mengetahui 
pencegahan dari masingmasing bahaya yang ada. Senada 
dengan yang disampaikan oleh Pjs. lirik Field Manager, 
Ruri Heriandi berharap, kegiatan ini dapat memberikan 
pemahaman dan pengetahuan yang seluasluasnya kepada 
ibuibu mengenai bahaya yang dapat terjadi kapan saja. 
“Semoga bahaya tersebut dapat kita cegah serta kita tindak 
secara cepat dan tepat nantinya,” ujar Ruri. 

Tidak hanya materi, namun praktik menggunakan APAR 
dan Fire Blanket juga diberikan kepada para peserta untuk 
melatih para ibu dalam penggunaan APAR yang telah 

disediakan di masingmasing rumah pekerja. Aktivitas 
rumah tangga tentunya memiliki resiko bahayabahaya 
yang dijelaskan dalam seminar kali ini.

Antusias dan kesungguhan para ibu terlihat ketika 
tim HSSE lirik Field mengajarkan caracara penggunaan 
APAR serta Fire Blanket untuk memadamkan api. Dalam 
praktiknya, ibuibu juga berhasil memadamkan api tanpa 
ada cedera.•iap

plaju – Koperasi Wanita Petra (KWP) PWP RU III 
menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 
2014, di gedung Patra Ogan, Selasa (17/2). Acara dihadiri 
Pjs. general Manager RU III Dadi Sugiana, Tim Manajemen, 
Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 
Sumsel, Farida Indah, Kabid Pembinaan Disperindakop Kota 
Palembang, Henriette Emmawati,  dan segenap pengurus 
serta anggota Koperasi Wanita Petra.

Ketua KWP Eka Erwin menjelaskan, omset KWP pada 
tahun buku 2014 berhasil mengumpulkan Rp 25, 7 miliar, 
dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan sebesar 
sejumlah Rp 1,1 miliar.  

Pjs. gM RU III Dadi Sugiana mengungkapkan, 
pelaksanaan RAT merupakan bukti tanggung jawab 
pengurus koperasi kepada anggotanya dan sebagai 
cerminan bahwa koperasi berjalan dengan baik serta 
menunjukkan kinerja yang kredibel dan solid. 

Dadi menambahkan, keberadaan KWP merupakan 
cikal bakal penggerak ekonomi bagi para ibu di lingkungan 

Koperasi Wanita Petra PWP ru III Bagikan 
Shu rp 1,1 Miliar
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Komperta Plaju. “Koperasi Wanita Petra  patut diapresiasi 
karena emansipasi wanita di era globalisasi saat ini 
disalurkan melalui pola pikir dan ide positif oleh ibuibu 
PWP RU III melalui koperasi ini,” ujar Dadi. 

Di akhir acara dilakukan pemberian apresiasi kepada 
anggota penabung aktif, penabung terbesar serta pemberian 
hadiah kepada anggota koperasi berprestasi.•sgd/ks

CilaCap – Koperasi Wanita Patra (KWP) RU IV Cilacap 
menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2014 
yang bersamaan dengan HUT ke31 KWP bertemakan 
“Meraih Keberkahan dalam Berkoperasi.”

Keberhasilan KWP selama ini tidak terlepas dari peran 
aktif seluruh anggota dan pengelolanya. Hal itu terbukti 
dengan pencapaian kenaikan SHU hingga 8,33% atau 
mencapai Rp 543.850.039 serta pencapaian dalam sisi 
aset yang mengalami kenaikan hingga 14% atau setara 
dengan Rp 46,5 miliar dibandingkan tahun lalu. Hal 
tersebut disampaikan Ketua KWP Cilacap  Tati Dharmariza 
di gedung patra graha, pada Selasa (3/2).

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras 
KWP dalam menjalankan usaha bisnisnya, antara lain 
di bidang sewa mobil, paket wisata, pengadaan tiket 
pesawat dan kereta api, serta beberapa usaha rintisan 
Biro Perjalanan Wisata yang terus dikembangkan oleh 

Kinerja KWP ru IV Meningkat

KWP yakni pelayanan ibadan umroh bekerja sama dengan 
Shakira Tour.  

Dalam acara ini, terdapat pula simbolisasi peres mian 
renovasi gedung KWP yang ditandai dengan penan
datanganan prasasti oleh gM RU IV Cilacap Edy Prabowo 
selaku pelindung KWP.•ru iV

Beragam latar belakang karyawan yang ada di 
lingkungan kerja Anda pasti juga akan memberikan 
pengaruh besar terhadap motivasi kerja Anda di tempat 
tersebut. Menjalin komunikasi tidak hanya juga harus 
memperhatikan latar belakang seseorang, pendidikan, 
budaya sehingga kita selalu merasa nyaman dengan  
rekan kerja yang lain.Jika hal itu tidak dijaga, maka 
yang ada hanya konflik dan kesalahpahaman yang akan 
mempengaruhi kualitas pekerjaan kita.  

Berikut tips yang bisa Anda coba untuk mem bangun 
komunikasi tersebut.

bersikap terbuka. Mendengarkan pendapat rekan 
kerja lain adalah salah satu sikap keterbukaan Anda di 
tempat kerja. Kemudian ulangi kembali apa yang rekan 
kerja ucapkan untuk menghindari kesalahpahaman dan 
rekan kerja merasa dihargai pendapatnya. Utarakan 
secara jujur dan sopan jika opini tidak dapat diterima, 
dan jangan terlalu berlebihan jika opini memang disetujui.

Membatasi sikap mengeluh. Mengeluh ke pada 
rekan lain bukanlah sikap yang tepat saat bekerja, apalagi 
keluhan tersebut berhubungan dengan pekerjaan Anda. 
Jika memang ada keluhan yang menurut Anda kurang 
mengena di hati se baiknya pilihlah katakata yang tepat 
dan tidak meng intimidasi  seseorang di tempat kerja 
Anda.

Menghindari konflik antar personal. Konflik 
antar personal pasti selalu terjadi dalam lingkungan 
kerja, untuk menghindarinya sebenarnya Anda hanya 
harus bersikap profesional. Artinya Anda harus pandai 
memisahkan masalah personal antar rekan dengan 
masalah pekerjaan.  Cobalah untuk menghadapi 
setiap masalah dari sudut pandang berbeda dan tidak 
melibatkan emosi personal.

tidak selalu tergantung pada atasan. Untuk 
menyelesaikan setiap konflik yang muncul, Anda tidak 
perlu selalu tergantung dengan keputusan atasan. Jika ini 
Anda lakukan, Anda menunjukkan pribadi yang tidak bisa 
menyelesaikan masalah dan tidak akan dapat dipercaya 
saat menghadapi masalah besar di kantor. Bicarakan 
baik-baik dengan rekan kerja yang menyebabkan konflik, 
sebelum masalah tersebut menjadi besar dan sampai 
ke telinga atasan.

Minta mediasi. Mediasi menjadi sangat di perlukan 
jika konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara 
baikbaik. Mungkin Anda meminta bantuan rekan ker ja 
lain yang bersikap netral saat menghadapi konflik ter-
sebut sebagai penengah. Anda dan rekan kerja yang 
berkonflik mungkin akan mendapat masukan dari su dut 
pandang berbeda sehingga akan lebih mudah me
nyelesaikan masalah tersebut.

Tak semuanya sumber konflik dari Anda. Setiap 
konflik yang terjadi antara Anda dan rekan kerja lain 
bukan berarti sumber masalah berasal dari Anda. Jangan 
terlalu menyalahkan diri atau membela diri. Cobalah 
untuk juga memahami kondisi emosional rekan kerja 
yang mungkin sedang menghadapi masalah pelik dan 
menumpahkan kekesalan pada Anda.•

Sumber : http://artikel.okeschool.com
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Dewan Komisaris Pertamina Sangat concern Dukung  rfcc Project cilacap
CilaCap - Komisaris Pertamina beserta rombongan yang terdiri dari Susilo Siwoutomo, Maskurun M , Agus Mulyono, 
Supriyadi, Shahabudin, lukman Kartanegara, dan Harnawan Santoso, Jumat lalu (13/2) mengunjungi kilang RFCC Project 
Cilacap. Komisaris dan rombongan disambut oleh Amir H. Siagian – Project Coordinator RFCC Cilacap dan tim manajemen 
RFCC Project lainnya. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat progress RFCC Project  sampai dengan bulan Februari 2015, 
rombongan dewan komisaris sangat optmis sangat optimis saat melihat progress di lapangan•law
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raT Koperasi himpana Sumbagsel
plaju -  Untuk pertama kalinya, Himpunan Pensiunan Pertamina (Himpana) wilayah Sumbagsel menggelar Rapat 
Anggaran Tahunan (RAT) Koperasi Himpana, pada (27/1). Bertempat di gedung Komering, RAT dihadiri  general 
Affairs Manager Erwin Widiarta, gM MOR II Sumbagsel Ageng giriyono, Ketua Koperasi Himpana Sumbagsel Tabrani 
Simanjutak, serta pengurus dan anggota Koperasi. Koperasi Himpana merupakan koperasi yang beranggotakan 
himpunan pensiunan Pertamina di wilayah Sumbagsel. Koperasi ini berada dibawah binaan gM RU III dan MOR 
II serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindag). Tabrani Simanjutak, menyampaikan dalam 
sambutannya, tujuan diadakannya RAT yaitu mengacu kepada peraturan undangudang yang ada, dimana setiap 
koperasi harus mengadakan RAT untuk membahas AD/ART Koperasi selama satu tahun ke depan.•ru iii

PDSI adakan ruPS Tutup Buku Tahun 2014                                                                                                                                             
                                                                                                                            
jakarta -  Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, Komisaris Utama Pertamina Drilling Services Indonesia M. Afdal 
Bahaudin beserta jajaran Direksi PDSI menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tutup buku tahun 2014  di 
lantai 20, gedung Utama Pertamina Pusat, Pada Jumat  (27/2).  RUPS ini antara lain membahas mengenai  laporan 
kinerja operasi perusahaan,  laporan rugi laba dan persetujuan laporan tahunan,  serta pengesahan laporan  keuangan 
tahun buku 2014.•priyo

Fo
to

 : 
 M

O
R

 IV

jalan Santai Sasarengan di TBBM rewulu
yogyakarta - Pertamina Yogyakarta yang terdiri dari Branch Marketing DIY & Surakarta, TBBM Rewulu dan DPPU 
Adisucipto menyelenggarakan Jalan Santai Sasarengan dengan tema “Seneng kudu bareng-bareng, bareng-bareng kudu 
seneng”. Tidak kurang dari 850 peserta mengikuti rangkaian acara HUT tersebut, yang terdiri dari seluruh pekerja beserta 
keluarga besar di TBBM Rewulu, pada akhir tahun lalu. Branch Marketing DIY dan Surakarta Freddy Anwar membuka acara 
jalan santai didampingi OH TBBM Rewulu Yardinal, OH DPPU Adisucipto I.M.R. Arnaya gula, dan Ketua DPC Hiswana 
Migas DIY Siswanto serta perwakilan dari Patra Niaga dan Patra Trading. Jalan santai  ditempuh sejauh 3,6 Km dengan 
melalui sekitar pemukiman warga ring 1 area TBBM Rewulu.•Mor iV
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ru II Terus galakkan Bike to Work
duMai - Kegiatan bike to work RU II Dumai semakin ramai diikuti oleh peserta yang aktif  terdiri dari beberapa bagian 
dan fungsi di lingkungan RU II Dumai. Dengan semangat kebersamaan bike to work dimulai pada pukul 06.00 pagi 
dari Shelter Bukit Datuk menuju kantor main office (kantor terpadu). Perjalanan yang ditempuh berjarak  8,8 km dan 
dilanjutkan sarapan pagi bersama. Acara bike to work ini juga dimanfaatkan untuk saling sharing sesama pekerja 
maupun pekerja lain dengan  Senior Manager Operation & Manufacturing  dan manager lainnya  yang rutin  mengikuti 
bike to work.   Motto yang selalu diusung adalah “ Bersepeda itu, murah, sehat dan menyehatkan”. Kegiatan bike to 
work dilakukan setiap Rabu pagi sebelum pukul 06.00. Diharapkan dengan selalu rutin berolah raga, para pekerja 
RU II tetap fit dalam menjalankan tugasnya.•ru ii
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Direksi PT Pertamina geothermal Energy secara bersamaan meresmikan diluncurkannya implementasi Time Sheet Online.

go Live Time Sheet Online di PgE
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PhE SIaK Sosialisasi di Desa Senama nenek

Fo
to

 : 
sa

n
g

as
an

g
a 

Fi
EL

D

Semarak Bulan K3 
di Sangasanga  field

jakarta - Menuju per u
sahaan kelas dunia merupa
kan misi yang sedang dijalan
kan oleh PT Pertamina geo
thermal Energy (PgE) saat 
ini. Berbagai terobosan telah 
dilakukan, salah satunya 
dengan implementasi Time 
Sheet Online.

President Director PgE 
Rony  gunawan meng
apresiasi dengan dilun cur
kannya Time Sheet Online 
untuk diaplikasikan di se luruh 
unit PgE. Hal ini di sampaikan 
Rony saat  mem ber ikan 
sambutan pa da acara Go Live 
Time Sheet Online di Kantor 
Pusat, Menara Cakrawala 
Jakarta, (27/2). 

Rony menyampaikan, 
dengan adanya Time Sheet 
Online ini semua kegiatan 
akan tercatat dengan baik. 
“Dengan demikian alokasi 
anggaran untuk proyek mau
pun yang existing akan lebih 
jelas terukur, dan pada akhir 
tahun akan lebih memudahkan 
untuk diaudit,” lanjut Rony.

Time Sheet Online adalah 
formulir standar yang diisi 
setiap pekerja secara online 
untuk melaporkan waktu yang 

kaMpar, riau - PT Per
tamina Hulu Energi (PHE) 
S IAK semak in  meman
tapkan langkahnya dalam 
menja lankan operasi  d i 
la pangan lindai dengan 
terselenggaranya Sosialisasi 
Alih Kelola dan Program Kerja 
setahun kedepan yang terkait 
dengan masyarakat di Desa 
Senama Nenek di Balai Desa 
Senama Nenek, Kecamatan 
Tapung Hulu, Kabupaten 
Kampa r,  R i au ,  Se l asa 
(20/1). Sosialisasi dihadiri 
oleh Field Manager PHE 
SIAK, Nusdhi Septikaputra, 
general Support Manager 
PHE SIAK, Jujur Hutabarat, 
serta Muspida setempat 
diantaranya, Kepala Desa 
Se nama Nenek, Camat, 
Danramil dan Perwakilan 
Polsek Tapung Hulu serta 
Ninik Mamak (Ketua Adat), 
perwakilan kepemudaan, 
ulama dan perwakilan tokoh 
masyarakat. 

Marzali, Camat Tapung 
Hu lu  menyambut  ba i k 

sangasanga - Selama berlangsungnya 
Bulan K3, banyak kegiatan yang digelar baik 
yang bersifat internal perusahaan maupun 
eksternal. Kegiatan internal meliputi Inhouse 
Training Basic Fire Fighting bekerja sama dengan 
HSE TC Sungai gerong pada 9  11 Februari 
2015, firefighter competition antar Tim OPKD  
pada 11 Februari 2015 dan defensive driving 
training bekerja sama dengan Indosafe Pratama. 

Firefighting competition antar tim OPKD 
dimak sudkan agar tim mengetahui kondisi 
dan tindakan berbahaya untuk pencegahan 
kebakaran di area kerja, mengetahui kondisi 
sarana proteksi kebakaran di area kerjanya. 
Tujuan utamanya adalah melatih personil tim 
OPKD mengenai bagaimana teknik dan strategi 
untuk menghadapi suatu peristiwa kebakaran, 
dari tingkatan api yang kecil sampai besar. 

Dalam defensive driving training, para 
peserta diharapkan mampu meningkatkan 
kesadaran dan kewaspadaan dalam berlalu 
lintas dengan sikap yang benar, aman, efisien 
dan bertanggung jawab, bertanggung jawab 
dan peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan 
orang lain serta mengetahui teknik mengemudi 
dengan benar.

Selain itu, Sangasanga Field juga menga
dakan kegiatan dengan melibatkan masyarakat 
Anggana,  seperti khitanan massal dan pemerik
saan ke sehatan gula darah, kolesterol, asam 
urat serta pemberian obat gratis.

Surahman, Safety Staff PT Pertamina 
EP Sangasanga Field mengatakan, tujuan 
dilaksana kannya peringatan Bulan K3 adalah 
untuk menyosialisasikan program Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja bagi seluruh pekerja dan 
mitra yang ada di Sangasanga Field.  

 Tingginya risiko tingkat kebakaran yang 
terjadi di tempat kerja membuat perusahaan 
mengalami kerugian baik dari sisi efisiensi biaya, 
waktu dan tenaga kerja. Upaya pencegahan dan 
minimalisasi kejadian kecelakaan kerja tersebut 
dapat dicapai salah satunya dengan mencari 
penyebab dan mengetahui faktorfaktor yang 
mempengaruhi. 

“Melalui basic fire fighting training, diharapkan 
peserta mampu mengetahui dasardasar faktor 
terjadinya kebakaran, mengetahui teknikteknik 
penanggulangan serta mampu menggunakan 
alat dan sarana prasarana pemadam kebakaran 
bisa difungsikan semaksimal mungkin,” ujar 
Surahman. 

Peringatan Bulan K3 2015 ditutup oleh 
Sangasanga HSSE Assistant Manager Andry 
Rahman pada 26 Februari 2015.•pep sangasanga 

field  

sebenarnya dihabiskan untuk 
mengerjakan suatu aktivitas. 
Tujuannya adalah sebagai 
alat untuk  perusahaan untuk 
membuat a lokas i  b iaya 
pekerja, khususnya biaya 
gaji dan upah sesuai dengan 
wak tu kerja dan aktivitas 
yang dilakukan oleh Pekerja 
tersebut. 

Manfaat dari Time Sheet 
Online adalah memudahkan 
pekerja dan perusahaan  
dalam membagi aktivitasnya 

secara tepat. Hal ini sangat 
terasa pada saat ini, dimana  
PgE sedang mengerjakan 
tujuh proyek secara ber
samaan, dan para pekerja 
dapat memberikan support 
di beberapa proyek terutama 
fungsifungsi yang bersifat 
share services.  

Dengan alokasi yang 
tepat, diharapkan akurasi atas 
laporan keuangan menjadi 
lebih andal karena dapat 
dipisahkan porsi biaya sebagai 

biaya proyek atau sebagai 
biaya operasi/cost center. 
Data laporan keuangan dan 
realisasi biaya proyek yang 
andal merupakan informasi 
yang sangat berguna un tuk 
manajemen dalam pengam
bilan keputusan. 

Pada akhir acara disam
paikan demo aplikasi Time 
Sheet Online oleh VP Controller 
Kohar Mahadi dan direlay 
secara langsung di Area dan 
Proyek PGE.•pge

kehadiran PHE SIAK di te
ngahtengah masyarakat. 
“Kami sangat mengapresiasi 
niat baik PHE SIAK untuk 
melakukan sosialisasi dan 
berkordinasi dengan ma
syarakat, karena bagaimana
pun perusahaan akan se
lalu berhubungan dengan 
masyarakat. Mereka berhak 
menge tahui apa yang akan 
dilakukan perusahaan di 
lingkungan desa. Sehingga 
dengan ter selenggaranya 
sosialisasi akan memperlancar 
hubungan baik dan suatu ke
banggaan lapangan lindai 
dikelola oleh perusahaan da
lam negeri,” ujar Marzali. 

Dukungan senada juga 
disampaikan Ishak, Kepala 
Desa Senama Nenek. “Ka mi 
berterima kasih kepada PHE 
SIAK, yang telah melakukan 
penyerapan tenaga lokal 
dengan melibatkan warga 
melalui kontraktor. Sehingga 
desa sangat terbantu da
lam mengurangi jumlah pe
ngangguran di desa”.

F i e ld  Manage r  PHE 
SIAK Nushdi Septikaputra 
mengungkapkan terima kasih 
atas dukungan masyarakat 
terhadap operasi di lapangan 
lindai yang telah berjalan se
lama delapan bulan. PHE Siak 
sejak alih kelola  pada 28 Mei 
2014 yang lalu, telah bekerja 
keras sehingga tidak hanya 
dapat mempertahankan pro
duksi lapangan lindai tetapi 
juga meningkatkannya.  

Dalam kesempatan ter  
sebut, sebagai  wujud ke
pe  dul ian kepada warga,  
diserah kan pula sumbangan 

berupa dua lemari buku dan 
kursi baca untuk balai pustaka 
Kecamatan Tapung Hulu. 
Penyerahan sumbangan 
dilakukan oleh Jujur Huta
barat  selaku general Support 
Manager  PT PHE SIAK 
kepada Camat Tapung Hulu. 

Menurut Jujur Hutabarat, 
sosialisasi merupakan pro
gram kehumasan PHE SIAK 
sebagai upaya menjalin ko
munikasi dengan warga dan 
pemda. “Mengingat PHE SIAK 
merupakan AP baru yang 
mem butuhkan dukungan se
mua pihak,” imbuhnya.•phe
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Simulasi Medivac Drill di Prabumulih fIeld

Kargo Lng Perdana Tiba, Perta arun gas 
Siap Operasikan Terminal Regasifikasi

15No. 10
Tahun lI, 9 Maret 2015KIPRAH

anak perusahaan

Fo
to

 : 
pE

p 
pa

n
g

Ka
La

n
 s

U
sU

Pangkalan Susu field 
Komitmen Sadar Biaya

prabuMulih -  T im  
Organisasi Penanggulangan 
Keadaan Darurat (OPKD) 
Prabumulih Field, Selasa 
(10/2) berhasil memadamkan 
kebakaran yang terjadi di 
Stasiun Pusat Pengumpul 
Produksi (PPP). Kebakaran 
diakibatkan pekerjaan panas 
tinggi modifikasi pada inlet 
tanki No.2 yang dikerjakan 
oleh pihak ketiga. 

S e m u a  t i m  O P K D 
bergerak cepat, menyalakan 
f i re  pump,  me lakukan 
pemadaman tanki yang 
terbakar dengan membuka 
v a l v e  f o a m  s y s t e m , 
pendinginan di  seki tar 
tangki yang terbakar terus 
membuka  va lve water 
deluge. Tim HSSE bersama 
regu bantuan A dan B 
berhasi l  memadamkan 
api di sekitar bundwall.   
Group leader  akhirnya 
meminta operator untuk 
menghen t i kan  p roses 
pemompaan. Sementara 

jakarta – PT Pertamina 
gas (Pertagas) telah meram
pungkan konstruksi Terminal 
Regasifikasi Arun dan siap 
beroperasi  (on stream ) 
dengan penerimaan kargo 
perdana lNg (Liquif ied 
Natural Gas) dari fasilitas 
Tangguh yang dioperasikan 
BP.

 Menurut Direktur Ke
uangan Pertagas, Roehjadi 
proses rekayasa, pengadaan 
dan konstruksi (EPC) Rega
sifikasi Arun yang dimulai 
awal tahun 2014 kini selesai 
tepat waktu. Cargo perdana 
lNg dikirim dari fasilitas 
Tangguh dengan volume 
119.000 m3  sejak 13 Feb 
2015, dan te lah tiba di 
Terminal Arun, pada (19/2). 
“Konstruksi tuntas seratus 
persen, plant telah siap 
untuk memasuki proses 
commissioning,” ka tanya 
saat menyaksikan peneri

maan pertama lNg di  
lhokseumawe, Aceh Utara.

 Terminal Penerimaan dan 
Regasifikasi Arun merupakan 
memodifikasi asset eksisting 
ex. PT Arun Ngl yang ber
lokasi di lhokseumawe, 
Aceh Utara ini akan dikelola 
anak perusahaan Pertagas 
yakni PT Perta Arun gas. 
Dengan beroperasinya fa
silitas regasifikasi ini Pertagas 
segera mewujudkan harapan 
masyarakat di Nanggroe 
Aceh Darussa lam dan 
Sumatra Utara dengan 
menyediakan ke butuhan 
energi bagi PlN dan industri 
di wilayah tersebut.

 Direktur Utama Perta 
Arun gas, Teuku Khaidir 
mengatakan, sesuai rencana 
awal, suplai lNg akan 
diperuntukkan bagi PlN 
dan Industri di sekitarnya, 
yang penyalurannya akan 
melewati ruas Pipa Arun

Belawan milik Pertagas. 
“Pengangkutan selama 
tujuh hari, lNg kami terima 
pukul 10 pagi ini dan segera 
dilakukan unloading lNg 
untuk diregasifikasi dan 
disalurkan kepada PlN,” 
tu turnya.

 Sebagai operator, lanjut 
Teuku Khaidir, Perta Arun 
akan menjalankan tugas 
sebaikbaiknya dari perusaan 
induk dengan mengelola 
terminal penerimaan dan 
regasifikasi berkapasitas 
produksi  400 MMSCFD, 
agar lNg dapat tersalurkan 
dan memenuhi kebutuhan 
listrik yang besar di wilayah 
ini. Sebagaimana diketahui, 
gas yang diregasif ikasi 
d i  te rmina l  in i  sangat 
dibutuhkan  untuk mengatasi 
memenuhi kebutuhan energi 
yang semakin tinggi di Aceh 
dan di Sumut.

 Sebelumnya Pertagas 

juga telah berhasil melak
sanakan uji coba operasi 
pipa Arun Belawan pada 11 
Des 2014 lalu di kawasan 
PlN Pembangkitan listrik 
Sumatera Utara, sektor 
Pembangkitan Belawan. 
Dengan beroperas inya 
Ter minal Penerimaan dan 
Regasifikasi Arun, proses 
komersialisasi Pipa Arun 
B e l a w a n  t i d a k  a k a n 
mengalami hambatan. Se
lanjutnya, Pertagas akan 
mempercepat pembangun 
pipa gas sepanjang 120 
km untuk memasok gas 
bagi industri nasional yang 
berada di Kawasan Industri 
Medan (KIM) hingga ke 
Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) Sei Mengkei. Proyek 
pipa yang pencanangannya 
dilakukan oleh Presiden RI 
Joko Widodo Januari lalu 
ini, rencana akan beroperasi 
Juni 2015.•

pangkalan susu – Kondisi penurunan  
harga minyak dunia  dan komoditas pertam
bangan yang merosot tajam pastinya ber
dampak besar terhadap operasional Migas. 
Menyiasati kondisi  tersebut, berbagai 
imbauan dari manajemen untuk efisiensi 
harus dilakukan, termasuk penghematan 
biaya yang tidak berdampak pada kegiatan 
operasi.

Merespon imbauan tersebut,  PT 
Pertamina EP Asset 1 Pangkalan Susu 
Field membuat Komitmen Sadar Biaya yang 
kemudian komitmen tersebut ditandatangani 
oleh para Assistant Manager dan sebagian 
pekerja sebagai bukti kesiapan dalam 
menerapkan komitmen tersebut.

Pada acara penandatanganan, Dirasani 
Thaib selaku Pangkalan Susu Field Field 
Manager menyampaikan, “Setiap pekerja 
wajib melakukan sosialisasi secara terus 
menerus mengenai komitmen sadar 
biaya dan mengimplementasikan dalam 
kegiatan operasional keseharian dengan  
cara menekan, menganalisa kembali dan 
mempertimbangkan dengan matang biaya 
yang akan dikeluarkan untuk operasional. 
Tetapi, tetap memaksimalkan potensi yang 
sudah kita miliki dalam mening katkan 
produksi.” 

Dirasani menambahkan semangat ’’Think 
Aggeresive Do More” untuk terus ditingkatkan 
dibarengi dengan selalu kerja tepat waktu 
dan tepat mutu untuk upaya pencapaian 
pe ningkatan  target produksi.

“Ayo budayakan kerja happy team work 
yang kompak, supaya produksi dan profit 
yang ditetapkan dapat kita capai secara 
maksimal,” kata Dirasani Thaib.

Acara penandatanganan Komitmen Sa
dar Biaya dilanjutkan dengan melakukan 
Management Walktrough beserta  jajaran 
Mana jemen Pangka lan  Susu  F ie ld  
mengunjungi Water Treatment Plan meninjau 
pekerjaan pembuatan bak air  dengan ukuran 
P:40 yang nantinya berfungsi sebagai bak 
penampung air bersih dengan kapasitas 
2000 m³.

Dalam kunjungan kali ini Pangkalan Susu 
Field Manager mengingatkan  mengenai 
aspek keselamatan kerja dan upaya
upaya peningkatan produksi dalam rangka 
memenuhi target pencapaian produksi di 
tahun 2015.•pep pangkalan susu field

t i m  r e s c u e  b e r h a s i l 
mengevakuasi ketempat 
yang aman, melakukan 
pengecekan akhir  dan 
menyampaikan kepada PO 
Ast. Man bahwa kondisi 
sudah aman.  

K e j a d i a n  t e r s e b u t 
merupakan bagian dari 
s imulasi  medivac dr i l l , 
sebuah kejadian yang dibuat 
sedemik ian rupa yang 
diperagakan oleh tim OPKD 
HSSE Prabumulih Feld 
dalam rangka memperingati 
bulan K3 Nasional 2015. 

Prabumulih HSSE Ast. 
Man gelar W Suganda 
menyatakan,  event  in i 
merupakan kegiatan rutin 
untuk menguji kesigapan 
petugas. “Kita menggelar 
s imulas i  semacam in i , 
seperti latihan basah yang 
menggunakan fire truck 
kapasitas besar, beserta 
personil dan peralatannya 
guna melihat sejauhmana 
kesiapan tim HSSE kita jika 

menghadapi satu bahaya,” 
ujarnya.

Melalui lomba ini pihaknya 
berharap para pekerja dan 
pekarya di lingkungan Asset 
2, khususnya Prabumulih 
F ie ld leb ih memahami 
lag i  secara maks imal , 
terkait faktor bagaimana 
mengatasi bahaya/musibah 
yang tidak diinginkan, apa
lagi menyangkut kese
lamatan perusahaan. “Kita 
tahu masalah HSE/K3 
se sungguhnya bukanlah 
tanggung  j awab  sa tu 
fungsi, orang per orang 
atau ke lompok, tetapi 
safety, HSSE dan K3 di 
perusahaan, merupakan 
tanggung jawab semua 
orang, seperti juga masalah 
keamanan di lingkungan 
kita,” imbauya.

Semarak  bu lan  K3 
Nasional tahun 2015 di 
PT Pertamina EP Asset 
2 berlangsung sebulan 
penuh di berbagai field. 

Selain Prabumulih Field, 
limau Field juga menggelar 
event yang hampir sama 
dengan fokus beragam 
l o m b a  d a n  k e g i a t a n 
seputar implementasi HSE, 
Safety dan keselamatan 
kerja. Begitu juga Pendopo 
Field dan Adera Field juga 
menggelar kegiatan yang 
sama. 

Khusus untuk Prabumulih 
Field, semarak bulan K3 
yang dimulai tanggal 12 
Januari12 Februari 2015 
menggelar beragam lomba 
dan kegiatan seperti lomba 
cerdas cermat K3. lomba 
g o o d  h o u s e k e e p i n g , 
lomba foto HSE, kontes 
slogan dan  rules  HSE, 
lomba pemadaman api 
ringan, dll.  Puncak acara 
dan penyerahan hadiah 
d i lakukan pada Jumat 
(13/2) yang dihadiri jajaran 
manajemen, pekerja dan 
pekarya di lingkungan Asset 
2.•pep



 

Pertamina dan State Production association 
Belorusneft  joint Study Teknologi EOr Polymer

Fo
to

 : 
IS

TI
M

E
W

A

Memaksimalkan Penerapan IT, 
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apresiasi  untuk 
Tim Losses ru IV cilacap

jakarta – PT Pertamina 
(Persero) kembali menerima 
kehadiran perusahaan lain 
untuk studi banding. Kali ini 
dari PT Pelabuhan Indonesia 
III (Persero). Benchmark 
dipimpin Senior Manager 
Tek nologi  Informasi  PT 
Pelindo III, Ismar Tadiyanto 
beserta jajaran tim mana
jemen fungsi bisnis proses 
Pelindo III, di Kantor Pusat 
Pertamina gedung Annex 
lantai 1, Senin (2/3).

Da l am kesempa tan 
terse but fungsi Corporate 
Sha red  Se rv i ce  (CSS) 
P e r t a m i n a  b e r b a g i 
penga lamannya terka i t 
dengan implementasi IT di 
Pertamina, seperti  IT Service 
Management, pengelolaan 
proyek di CSS oleh fungsi 
Business Demand, layanan 
infrastruktur IT sebagai 
penunjang sentralisasi sistem 
ERP (Enterprise Resources 
Planning) Pertamina serta 
keorganisasian fungsi IT serta 
penerapan ICT (Infor mation 
Communication Technology). 

Vice President IT So
lution Pertamina Bambang 
Rud i  menyambut  ba ik 
kedatangan Pelindo III ke 
Pertamina. Ia mengatakan, 
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Penandatangan Joint 
Study Agreement (JSA) pada 
tanggal 25 February 2015 
dilakukan antara Pertamina 
dan Belorusneft sebagai 
tindak lanjut penandatangan 
Memorandum of Un der stan-
ding (MOU) antara Pemerintah 
Indonesia yang diwaki l i 
oleh Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mi neral 
(ESDM) dan Belarusian State 
Concern of Oil and Chemistry 
on Cooperation in the Field 
of Oil and gas (Belneftekhim) 
yang mewakili pemerintah 
Belarus, serta MOU antara 
Pertamina dan Belorusneft 
dalam joint study teknologi 
Enhanced Oil Recovery (EOR) 
Polymer yang ditandatangani 
tahun 2014 lalu.

Dengan kerja sama ini, 
Pertamina diharapkan dapat 
meningkatkan pengetahuan 
di dalam teknologi baik EOR 

atau metode lainnya yang 
memungkinkan diterapkan 
secara teknis dan ekonomis 
untuk struktur Sago, la

pangan lirik sebagai obyek 
joint study dalam upaya 
peningkatan produksi minyak 
Pertamina.•dsu

tim CSS Pertamina akan 
terbuka berbagi ilmu bagi 
perusahaan manapun yang 
ingin mengetahui lebih luas 
tentang fungsi IT di Pertamina. 
Saat ini,  CSS tidak lagi 
menjadi fungsi support, tetapi 
sudah men jadi fungsi utama 
un tuk menjalankan bisnis 
perusahaan.

“CSS Pertamina sebagai 
ICT Service Provider dan 
cakupannya pun tidak hanya 
di Kantor Pusat Pertamina 
P e r s e ro ,  n a m u n  j u g a 
memberikan layanan IT ke 
anak perusahaan Pertamina 
di seluruh Indonesia hingga 
di luar negeri seperti anak 
perusahaan Pertamina di 

Algeria,” ucap Bambang 
Rudi.

Sementara itu, Ismar 
Tadiyanto mengungkapkan, 
Pertamina di jadikan se
bagai pil ihan benchmark 
karena pengalaman Perta
mina yang telah lama meng
implimentasikan aplikasi 
ERP (Enterprise Resource 
Planning )  dalam sistem 
MySAP. Diharapkan Pelindo 
III dapat menimba ilmu le
bih banyak dari Pertamina 
sehingga akan mempercepat 
Pelindo III dalam implimentasi 
ERP.

“ D a l a m  m e l a k u k a n 
ERP, kami seringkali meng
alami kesulitan dalam hal 

integrasinya sehingga diha
rap kan usai  melakukan 
benchmarking dengan Perta
mina ini, implementasi ERP 
di Pelindo III bisa berjalan 
de ngan lancar seperti yang 
diharapkan,” ungkap Ismar.

Dari hasil benchmark 
tersebut, banyak hal yang 
menjadi catatan bagi Pelindo 
III untuk kelancaran bisnis 
proses di berbagai aspek, 
mulai produksi, supply chain, 
pemasaran, keuangan dan 
aspek lainnya. Karena salah 
satu daya saing peru sahaan 
ditentukan oleh kemampuan 
perusahaan dalam meng
implementasikan IT pada 
proses bisnisnya.•irli

CilaCap – Salah satu indikator performa 
kilang yang baik adalah rendahnya jumlah 
losses baik crude maupun produk. Komitmen 
yang tinggi terhadap pengurangan jumlah 
losses ditunjukkan RU IV Cilacap melalui 
pembentukan tim supply losses pada tahun 
2013. Tim losses tersebut dikoordinatori oleh 
Darussalam dari fungsi RPO dan terdiri dari tim 
evaluasi dan tim verifikasi. Sementara GM RU 
IV bertindak selaku Pembina bersama dengan 
leader SMOM, serta Co Leader RPO Manager 
dan OPI Coordinator.

Setelah melakukan upaya untuk mengurangi 
losses sejak tahun 2013 hingga 2014, tim 
losses telah berhasil menekan losses di RU 
IV hingga 0,38%. Jumlah tersebut dibawah 
standar nasional losses yang diizinkan yaitu 
0,5%

Terkait prestasi tersebut, pada 10 Februari 
2015 gM RU IV Cilacap memberikan apresiasi 
kepada tim losses dalam acara ngOPI Bareng 
di Komperta gunung Simping 45 yang dihadiri 
oleh tim manajemen dan tim losses.

Dalam sambutannya, gM RU IV Cilacap 
Edy Prabowo menyampaikan bahwa meskipun 
hitungannya hanya nol koma namun apabila 
dihitung dengan nominal uang, jumlahnya 
cukup besar. Dirinya berharap agar di tahun 
2015, tim ini akan bekerja lebih baik lagi dalam 
melakukan kegiatan monitoring losses sesuai 
dengan prosedur yang sudah ada.

“Di tahun 2015 ini tantangannya lebih berat, 
dimana R1 maksimum yang diperbolehkan 
hanya 0,2 % saja. R1 maksimum adalah selisih 
antara angka catatan bill on lading (Bl) di darat 
dengan ship figure after loading (SFAl) di kapal 
dibagi dengan Bl kali 100%.” ujar Edy Prabowo

Pada kesempatan ini pula, tim losses yang 
hadir dipersilakan untuk memberikan masukan 
kepada tim manajemen mengenai losses, baik 
dari sisi people, prosedur maupun equipment. 
Sebelumnya, dipresentasikan hasil kerja tim 
losses tahun 2014 oleh Supply Chain Section 
Head Eky Daru Kusuma.

“Beberapa hal yang telah dilakukan tim 
losses selama tahun 2014 adalah witness load 
port, witness ke kapal dengan jumlah klaim 
sebanyak 53 kali dimana 12 di antaranya sudah 
diaccept, 6 direject dan 35 klaim masih in 
progress.” tutur Eky Daru Kusuma.• ru iV

gM RU IV Edy Prabowo memberikan apresiasi kepada Tim 
Losses RU IV yang telah berhasil menekan losses di RU IV 
hingga 0,38%.
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Sertifikasi Loading Master untuk 
capai World class company

Pertamina Dukung Matic race Open Banten  2015
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sungai gerong – Untuk 
mencapai visi perusahaan 
menjadi World Class National 
Energy Company, salah satu 
aspek yang dapat dilakukan 
dalam bisnis Pengolahan 
adalah menekan angka Refi-
nery Loss. Dalam mencapai 
target Refinery Loss yang 
ditetapkan standar dunia, 
Supply Loss dalam tahapan 
bongkar muat crude  turut 
ber peran didalamnya. Pe
ngen dalian oil loss dalam 
tahapan ini  memberikan 
kontribusi  yang luar biasa 
dalam menekan Refinery 
Loss, karenanya sertifikasi 
kompetensi Loading Master 
sangat dibutuhkan bagi para 
pekerja yang menjalankan 
proses bisnis tersebut.

Hal tersebut disampaikan 
oleh SMOM RU II I , Dadi 
Sugiana selaku Pjs. gM RU 
III pada pembukaan Pelatihan 
& Sertifikasi Loading Master 
D i rek to r a t  Pengo l ahan 
Angkatan ke V Tahun 2015, 
di gedung Arjuna, HSE TC 
(2/2). Sebanyak 22 pekerja 
Loading Master dari seluruh 
Refinery Unit menjadi peserta 
pelatihan. Selain bekerja sama 
dengan Lembaga Sertifikasi 

Profesi Maritim (lSPM) se
bagai assessor sertifikasi, 
peserta juga dibimbing oleh 6 
instruktur internal perwakilan 
RU II Dumai hingga RU VII 
Kasim.

Sr. Analyst Optimization 
Operation System, Muham
mad Sonne menjelaskan, 
dalam tahapan Quick Win 
Program Sertifikasi Loading 
Master, tahun ini Direktorat 
Pengolahan menar getkan 
102 pekerja Loading Master 
bersertifikasi.  “Sesuai dengan 
rencana,  da lam me me
nuhi target 102 orang pe

CilaCap – Refinery Unit (RU) IV Cilacap 
yang pada tahun lalu meraih penghargaan 
sebagai The Best Komet Agent di ajang 
bergengsi Annual Pertamina Quality Awards 
(APQ) semakin meningkatkan kualitas dan 
kuantitas knowledge sharingnya di tahun 
2015 ini. Selain knowledge sharing yang 
dilakukan oleh pekerja RU IV Cilacap sendiri, 
juga digelar knowledge sharing dengan 
presenter yang berasal dari eksternal.

Pada 4 Februari 2015 di ruang rapat 
Energy Conservation & loss Control 
(EClC) digelar knowledge sharing dengan 
presenter dari luar, yakni geetha Paonam, 
Applications Engineer Asia Pasific Vapor 
Control group dari Jhon Zink Hamworthy 
Singapore. Di hadapan pekerja dari fungsi 
Production I, Production II, Maintenance 
Execution, Engineering & Development, 
Refinery Planning & Optimization dan 
Quality Management RU IV Cilacap, geetha 
membawakan materi mengenai Flare Gas 
Recovery for Gas Processing Plant Refining 
& Offshore Platform dengan target near zero 
flaring.

Kegiatan ini dibuka oleh EClC Section 
Head, Yulianto Tri Wibowo. Ia berharap materi 
yang dibawakan oleh Jhon Zink sebagai ahli 
dalam bidang heat transfer dapat menambah 
pengetahuan peserta knowledge sharing.

Di tempat yang sama, pada 5 Februari 
2015 juga digelar knowledge sharing dengan 
presenter dari PT Anugerah Wijaya Mandiri 
Chemindo Michael N. lay dan Robbi 
Darmasaputra yang menyampaikan materi 
mengenai online cleaning dapur dan offline 
cleaning heat exchanger tanpa harus 
mencabut bendel. 

Bambang Supriyanto selaku Quality 
Management Section Head saat diwawancarai 
secara terpisah menyampaikan, knowledge 
sharing akan terus digalakkan, khususnya 
untuk presenter dengan pemateri dari eks
ternal.

“Kegiatan knowledge sharing yang seperti 
ini minimal dilakukan dua kali dalam satu 
tahun. Hal ini tentunya sebagai dukungan 
terhadap Continuous Improvement Program 
yang dicanangkan oleh Pertamina,” ujar 
Bambang.•ru iV

serang – Sebagai bentuk 
k e p e d u l i a n  P e r t a m i n a 
t e r h a d a p  k o m u n i t a s 
mo to r spo r t  d i  w i l a yah 
Banten, Retail Fuel Marketing 
Operation Region III turut 
b e r p a r t i s i p a s i  d a l a m 
penyelenggaraan event “Matic 
Race Open Banten 2015”. 
Kegiatan ini diselenggarakan 
pada 78 Februari 2015 
di Sirkuit Stadion Maulana 
Yusuf Serang Banten dan 
berlangsung sebanyak tiga 
putaran selama tahun 2015, 
yakni pada Februari, Mei, dan 
September, dengan meng
gunakan official fuel Pertamax 
Plus.

lebih dari 250 starter balap 
yang berasal dari Banten, 
DKI Jakarta, dan Jawa Barat 
ikut serta dalam kegiatan 
ini, termasuk di antaranya 
enam pesera wanita yang 
masuk dalam kategori kelas 
khusus wanita. Walaupun 

kerja tersebut, kita tinggal 
melakukan pelatihan kepada 
1 angkatan lagi. Mudah
mudahan di akhir tahun, 
target ini akan tercapai.”, 
jelas Sonne.

Sonner berharap, para 
peserta lulus 100 persen 
setelah mendapatkan bim
bingan dari para instruktur, 
baik teori, lisan dan praktik,” 
ungkap Sonne.

Hal senada diungkapkan 
SMOM RU III Dadi Sugiana. 
menurut Dadi, dalam meng
hadapi tantangan perusahaan 
di masa mendatang, kom

petensi para Loading Mas-
ter dalam menjalankan pe
kerjaannya, akan memberikan 
kontribusi yang luar biasa bagi 
perusahaan. “Saya harap 
pelat ihan dan sert i f ikasi 
Loading Master dapat dijalani 
dengan sungguhsungguh, 
peserta dapat lulus 100%, 
agar kita semua mampu dan 
dapat berperan serta dalam 
meningkatkan kapabilitas 
dan integritas kita untuk men 
dukung operasional peru 
sahaan, serta menjadi peru
sa haan kelas dunia,” ujar 
Dadi.•ru iii

Sertifikasi Loading Master diperlukan agar refinery loss dapat diminimalisasi, atau bahkan dihapuskan.
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ru IV Knowledge 
Sharing dengan 
Engineer Singapura

kegiatan berjalan di bawah 
cuaca hujan, antusiasme 
masyarakat Serang sangat 
tinggi, sehingga arena sirkuit 
dipenuhi penonton yang 
jumlah semakin membludak.

Tim panitia penyelenggara, 
Eko Riyanto, mengaku sangat 
menyambut gembira dengan 
adanya dukungan penuh dari 
Pertamina dalam kegiatan 
in i .  Apalagi  mengusung 
Per  tamax Plus sebagai 
official fuel yang digunakan 
oleh seluruh peserta race. 
“Dukungan seperti inilah yang 
kami butuhkan, khususnya 
di wilayah Banten, agar ko
munitas race dapat ber
kembang. Tidak hanya untuk 
event balap roda dua, namun 
juga untuk event balap roda 
empat,” ujar Eko Riyanto yang 
ditemui dalam kegiatan Matic 
Race Open Banten 2015. 

Diakui oleh Eko, hampir 
se luruh t im balap yang 

ikut serta dalam event ini 
mengakui kualitas superior 
yang dimiliki oleh produk 
Pertamax Plus. Dengan nilai 
RON yang tinggi yaitu 95, 
akan meningkatkan performa 
kendaraan balap mereka. 

“Mudahmudahan kerja 

sama seperti ini dapat terus 
berlanjut antara IMI Banten 
dengan Pertamina dan seluruh 
peserta dapat merasakan 
lang sung performa dan ke
cang gihan bahan bakar Per
tamax Plus,” pungkasnya.• 
Mor iii
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Plaju English course : 
Menuju Pekerja Kelas 
Dunia

Direktur utama Pertamina :
ubah Strength Menjadi Kompetensi

Program unggulan ru IV jadi Salah Satu 
Pilar Value Creation Refining Day
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jakarta - Inisiatif untuk 
memper kenalkan eksistensi 
P e r t a m i n a  d i w u j u d k a n 
me la lu i  keg ia tan  Va lue 
C rea t i on  Re f i n i ng  Day 
yang diselenggarakan oleh 
D i rek tora t  Pengo lahan. 
Dalam acara tersebut, RU 
IV berkesempatan untuk 
mem berikan presentasi pro
gram unggulannya yakni “Pe
ningkatan Produksi Avtur 
me lalui Optimasi Unit Proses 
dan Optimasi Blending di RU 
IV Cilacap”.

Acara tersebut diadakan 
di Kantor Pusat PT Pertamina 
(Persero) pada Kamis (29/1) 
dan dihadiri oleh Direktur 
Utama Dwi Soetjipto beserta 
jajaran direksi, tim manajemen 
dan perwakilan pekerja seluruh 
RU, perwakilan Kemeterian 
BUMN, mahasiswa di be
berapa universitas di Jakarta, 
serta pers dan media.

Dalam acara tersebut, RU 
IV Cilacap mempresentasikan 
program unggulan terbaiknya 
yang berjudul “Peningkatan 
Produks i  Av tu r  me la lu i 
Optimasi Unit Proses dan 
Optimasi Blending di RU IV 
Cilacap” yang dibawakan 

oleh Engineering and De
velopment Manager RU IV 
Arief Budiyanto.

“St ra teg i  baru  yang 
dilakukan RU IV Cilacap 
ada lah optimasi utilisasi unit 
avtur treating pada peak-nya 
dengan menjaga keandalan 
kilang dan optimasi proses 
serta opt imasi  blending 
dengan instalasi microfilter 
di upstream tanki avtur untuk 
mencegah kontaminasi parti
kular. Dengan melakukan 
strategi tersebut, tujuan 

yang akan dicapai adalah 
menaikkan produksi avtur, 
mengurangi impor avtur, serta 
mengurangi excess kerosene 
yang bernilai rendah ( low 
value),” tutur Arief Budiyanto.

Selain meningkatkan pro
duksi avtur, inovasi unggulan 
yang dibawakan oleh RU IV 
Cilacap adalah peningkatan 
produksi solar, penurunan 
crude cost RU IV dengan 
pe ningkatan pengolahan 
domestic light crude, produksi 
BBM ramah lingkungan PER

TAMINA DEX dengan optimasi 
unit HTU, serta efisiensi energi 
me lalui optimasi heat transfer 
pada peralatan kilang.

Inisiatif lain datang dari 
fungsi Research and De
ve lopment Direktorat Pe
ngo lahan, yakni crude oil 
management, energy ma-
na gement, dan catalyst de-
velopment,  serta dari RU VI 
Balongan yang membawakan 
presentasi mengenai pe
ningkatan produksi Pertamax 
di RU VI Balongan.• ru iV

Engineering and De velopment Manager RU IV Arief Budiyanto mempresentasikan salah satu program unggulan  RU IV 
dalam  acara Value Creation Refining Day, pada (29/1).

jakarta - “Yang nomor 
satu, kita harus bisa mengu
bah strength menjadi kom
petensi. Maka saya minta 
Anda semua meletakkan 
pikiranpikiran yang terkait 
dengan pendidikan dan status. 
lepaskan status pendidikan, 
dan lakukan apapun yang 
Anda bisa lakukan. Jangan 
pernah hitunghitungan de
ngan perusahaan,” kata 
Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soe tjipto saat menutup 
Program Bimbingan Profesi 
Sarjana (BPS) dan Bimbingan 
Praktis Ahli (BPA) Tahun 2014 
di lantai M gedung Utama, 
Senin (23/2).  

“Anda disuruh atau tidak 
disuruh, jika ada sesuatu 
yang bisa Anda kerjakan, 
ya kerjakan. Sekecil apapun 
yang Anda kerjakan, hal 
itu pasti ada nilainya. Jadi 
berebutlah Anda untuk me
nger jakan  sesuatu, sekecil 

apapun, kalau itu adalah 
kebaikan.  Itu akan meng u
bah strength Anda men ja
di kompetensi,” lanjut Dwi 
Soetjipto menegaskan.  

Sementara VP Pertamina 
Corporate University (PCU) 
Ich sanudin Usman  menye
butkan,   program BPS dan 

BPA  tahun 2014  diikuti total   
219 peserta, yang terdiri dari  
BPS Marketing & Trading (36 
orang),  BPS Refinery  (29), 
BPS Keuangan (10), BPS 
PIMR (9),  BPS Supporting 
(19),  BPS Internal Audit (9),  
BPS lubricant (11), BPA 
Marketing & Trading (55), 

BPA HSSE (24), dan BPA 
Keuangan (18).  

Prestasi para peserta  
mencakup ni lai  tert inggi 
87,07; nilai terendah 72,33;  
dan nilai ratarata  80,71. Se
luruh peserta dinyatakan lulus 
dan diangkat sebagai pekerja 
baru Pertamina.• urip
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto beserta jajaran direksi lainnya memberikan ucapan selamat kepada pekerja baru 
yang  menyelesaikan program BPS dan BPA tahun 2014.

plaju – Dalam mencapai visi Pertamina menjadi 
Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia, upaya 
yang harus dilakukan tentunya tidak hanya pada 
kinerja operasional dan finansial perusahaan 
yang berdasarkan standar kelas dunia, namun 
salah satu kunci utama juga terletak pada para 
pekerja yang merupakan modal bagi perusahaan 
untuk terus tumbuh, maju, dan berkembang. 
Untuk mampu menjadi World Class Company, 
maka Pertamina harus mempunyai pekerja yang 
berkelas dunia (world class employee). Salah satu 
upaya mencapai pekerja kelas dunia ini melalui 
penguasaan bahasa  Inggris.

Hal tersebut disampaikan HR Area Manager 
RU III, M. Fahmi El Mubarak, dalam pengarahannya 
kepada para pekerja yang menjadi peserta Plaju 
English Course, Elementary Level, di gedung 
Diklat RU III,  (3/2). Menurut Fahmi, agar mampu 
bersaing dengan perusahaan luar negeri, ko
munikasi menjadi modal penting perusahaan 
untuk dapat mengembangkan bisnis, baik 
dalam konteks ekspansi bisnis di luar negeri 
mau pun menjalin kerja sama dalam negeri 
dengan perusahaan asing.  “Sudah seharusnya 
kita sebagai pekerja Pertamina mampu menjadi 
pekerja yang berkelas dunia, yang dapat 
berkomunikasi dalam bahasa Inggris,” jelasnya.

Pembukaan acara dihadiri gM RU III Mahen
drata Sudibja dan perwakilan lembaga Bahasa 
lIA sebagai partner penyelenggara kursus. 
Mahendrata sangat mendukung program 
kursus bahasa Inggris ini. Menurutnya, sejalan 
dengan visi Pertamina untuk menjadi world class 
company, maka peluang pekerja untuk dimutasi 
ke luar negeri sangatlah besar. “Kompetensi 
bahasa, khususnya bahasa Inggris menjadi poin 
penting bagi pekerja Pertamina. Saat ini sudah 
banyak proyek perusahaan yang berhubungan 
dengan perusahaan asing. Karenanya, bahasa 
menjadi salah satu kekuatan utama bagi kita 
untuk mampu berkomunikasi dan membangun 
hubungan bisnis dengan pihak luar. Pertamina 
membutuhkan pekerja yang berkompeten secara 
teknis maupun bahasa,” jelas Mahendrata.

Plaju English Course merupakan pilot 
project yang digagas oleh fungsi HR Area RU 
III. Sebelumnya, fungsi HR telah melakukan 
placing assessment kepada pekerja terpilih untuk 
mengkasifikasikan level kompetensi bahasa, dari 
Elementary Level sampai Intermediate Level. 
Sebanyak 54 pekerja mengikuti Elementary Level 
di dua kelas. Selama dua kali dalam satu minggu 
hingga April mendatang, mereka mengikuti 
kursus tersebut. Nantinya akan dilakukan tes 
sertifikasi TOEIC bagi seluruh peserta yang tun-
tas mengikuti kursus. “Semoga peserta dapat 
berkomitmen, karena hasil yang akan di per oleh 
juga menjadi nilai plus peserta,” ujar Fahmi.•ru iii

HR Area Manager RU III M. Fahmi El Mubarak saat menyam
paikan pengarahan kepada para peserta Plaju English Course.
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Pekerja ru VI  Balongan Ikuti 
Virtual assessment EPDP
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Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam memberikan sambutan pada kick off Implementasi Pertamina Upstream Development 
Way,  di Kantor Pu sat Pertamina, Senin (23/2).

Direktorat hulu Bentuk Tim Monitoring Implementasi PuDW
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jakarta – Setelah sukses 
meluncurkan buku pedoman 
Pertamina Upstream De-
velopment Way (PUDW) pada 
tahun 2014 lalu, tahun ini 
Di rektorat Hulu Pertamina 
membentuk tim Monitoring 
dalam acara Kick Off Im
ple mentasi PUDW yang di
selenggarakan di Kantor Pu
sat Pertamina, Senin (23/2).

Dalam sambutannya, 
Direktur Hulu Pertamina, 
Syam su Alam mengatakan 
Im plementasi PUDW ini me
rupakan aset yang sangat 
pen ting bagi keberlanjutan 
Pertamina di masa mendatang 
menuju World Class National 
Energy Company. Untuk men
capainya, tentu saja ha rus 
memiliki panduan dan meng
implementasikannya sesuai 
kaidahkaidah yang sudah 
di tentukan.

“Maka dari itu, bersama
sama dengan tim monitoring, 

tahun 2015 ini adalah waktu 
yang tepat untuk melak sana
kannya,” jelas Syamsu Alam.

Pada kesempatan itu, 
Senior Vice President Deve
lop ment & Technology Per
tamina, gunung Sardjono 
Hadi menambahkan, pro
yek ini dilaksanakan guna 
me ningkatkan kinerja Per
tamina, khususnya di ling
kungan Direktorat Hulu. 
Tentunya mengacu pada 
buku  pedoman  PUDW 
yang terdiri dari tiga buku 
pedoman, yakni Pedoman 
Pertamina Upstream Project 
Development, Pedoman Im
plementasi EOR, dan Pe
doman Kerjasama.

“Dengan berbagai latar 
belakang berbeda di setiap 
Anak Perusahaan Hu lu 
(APH), maka dibutuhkan One 
Pertamina Way sebagai pe
mersatunya,” ucap gunung. 

Tujuan dibentuknya tim 

monitoring Implementasi 
PUDW, lanjut gunung, yaitu 
untuk memastikan pihak yang 
terkait memahami dengan 
benar standarisasi kerjanya. 
Sehingga PUDW dapat diikuti 
APH melakukan identifikasi 
terhadap permasalahan yang 
terjadi di lapangan.

Project yang akan berjalan 
selama enam bulan pertama 
ini, pasalnya akan diupayakan 
penilaian secara berkelanjutan 
hingga sistem kerja yang 
di  implementasikan berjalan 
lancar. Dengan demikian 
secara periodik pihaknya ba
kal melakukan evaluasi dari 
usulan yang telah dibuat.

Caranya, tambah gu
nung, dengan me la  ku kan 
sos ia l i sas i ,  aware  ness , 
dan pelatihan serta me
nyelenggarakan coaching, 
workshop, dan evaluasi terha
dap tiga proyek, yaitu post 
project, EPC Phase Project, 

dan Planning Phase Project. 
Dengan begitu pihaknya akan 
mengetahui adanya perbaikan 
hingga menimbulkan timbal 
balik positif.

“Bila setelah enam bulan 

per ta ma masih diperlukan, 
maka akan diperpanjang 
monitoring implementasi. 
Sampai PUDW ini menjadi 
suatu kebutuhan. Selanjutnya, 
harapan kita ada lah untuk 

mendapatkan du kungan 
dari semua pihak baik dari 
hulu maupun dari direktorat 
lainnya supaya implementasi 
ini berjalan de ngan baik,” 
tutupnya.•egha

balongan – Sebanyak 
26 pekerja RU VI Balongan 
mengikuti kegiatan Virtual 
Assessment EPDP Di rektorat 
Pengolahan Refinery Unit 
VI Balongan. Kegiatan ini 
berlangsung dua hari mulai 
16 – 17 Februari 2015.

Head Of Service RU 
VI Rosnamora Harahap 
yang membuka acara ter
sebut mengatakan, Virtual 
Assessment  EPDP adalah 
tahapan pembinaan pe
kerja yang dominan kepada 
pembinaan perilaku. Ros
namora berharap, kegiatan 
yang sudah dilakukan se 
banyak empat kali ini nan
t inya bisa di laksanakan 
oleh seluruh pekerja RU VI 
Balongan.

EPDP (Engineer Pro-
fessional Development Pro-
gram) merupakan program 
pengembangan profes i 
operator atau engineer 
me liputi sekumpulan kom
petensi dasar yang harus 
dimiliki bagi pekerja. Melalui 

program EPDP, diharapkan 
pengembangan tekn is i 
engineering lebih terarah. 
EPDP juga  merupakan 
program pengembangan 
SDM yang dicanangkan oleh 
Pertamina.

Pada kegiatan yang 
berlangsung di gedung Diklat 
Pertamina RU VI ini, Tim HR 
Refinery Pusat menjelaskan  
bahwa Virtual Assessment 
Online dilatarbelakangi oleh 
beberapa faktor. Di antaranya 

sampai tahun 2014 Direk
torat Pengolahan masih 
mengalami permasalahan 
ketidakseimbangan demo-
ghraphy yang meng akibatkan 
munculnya tiga gap, yaitu 
Capacity Gap, Capability Gap 
dan Generation Gap. Melalui 
program ini, gap kompetensi 
dapat dipersempit dan ter
sedia program yang dapat 
di jadikan tools  sebagai 
pengukuran kompetensi pe
kerja.•ru Vi

Virtual Assessment  EPDP  (Engineer Pro fessional Development Pro gram) menjadi 
salah satu pembinaan yang diberikan perusahaan untuk pekerja RU VI Balongan.



 

PDSI ukir Keuntungan pada 2014 
Sebesar 46,5 juta Dolar aS
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Faried Rudiono, Direktur Utama PDSI (pertama dari kiri) dalam RUPS PDSI di Ruang 
Rapat Besar lantai 20, gedung Utama Pertamina Pusat (27/2).
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Pertamina gandeng Kabupaten dan Kota 
Wujudkan Duta Energi dan Duta Lingkungan

Penandatanganan nota kesepahaman Program Sobat Bumi dengan delapan kabupaten/kota menjadi bukti keseriusan 
Pertamina sebagai entitas bisnis yang sangat peduli terhadap lingkungan serta mencetak duta energi dan duta lingkungan 
dari lingkungan sekolah.
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jakarta – Kepedul ian 
Pertamina terhadap dunia 
pendidikan tidak hanya dari 
sisi ilmu akademis, namun 
mewujudkan sekolah berpe
rilaku ramah lingkungan. Me
lalui Pertamina Foundation, 
Pertamina melanjutkan pro
gram Sekolah Sobat Bumi 
periode 20152017 bekerja 
sama dengan delapan ka
bupaten/kota yang terpilih 
sebagai mitra pelaksana.

Kerja sama ditandai de
ngan penandatanganan Me-
morandum of Understanding 
(MoU) antara Ketua Perta
mina Foundat ion Umar 
Fahmi dengan Kepala Pe
me rintahan terkait. Yaitu, 
Walikota Jayapura Benhur 
Tommy Mano, Walikota Metro 
(lampung) lukman Hakim, 
Walikota Bandung Ridwan 
Kamil, Bupati Banyuwangi 
(Jawa Timur) Azwar Anas, 
Bupati Temanggung (Jawa 
Tangah) Bambang Sukarno, 
Bupati Sleman Sri Purnomo, 
Bupati Siak (Riau) Syamsuar 

d a n  B u p a t i  Ta b a l o n g 
(Kalimantan Selatan) Anang 
Syakhfiani. 

Penandatanganan yang 
berlangsung di Executive 
lounge lantai M, Kantor 
Pusat Pertamina, Kamis 
(26/2), disaksikan oleh Direktur 
Pemasaran Pertamina Ahmad 
Bambang. Keterlibatan pe
merintah daerah untuk mem
bantu pelaksanaan program 
Sekolah Sobat Bu mi agar 
mudah dikontrol, trans paran 
dan akuntabel.

“Program ini sebagai 
ba g ian dar i  kepedul ian 
Pertamina akan pentingnya 
membangun mindset keber
lan jutan energi dan pe les
tarian lingkungan, khu sus nya 
bagi siswa di se  kolah se   ba gai 
generasi ke depan,” ujar 
Ahmad Bambang. 

Program Sekolah Sobat 
Bumi  d iharapkan akan 
men   cetak duta energi dan 
duta lingkungan untuk me
ningkatkan kapasitas ke
pala sekolah, guru, dan te

naga kependidikan serta 
bertambahnya sekolah pe
nerima Adiwiyata dari jenjang 
SD, SlTP dan SlTA baik 
dari tingkat kabupaten/kota, 
provinsi, nasional maupun 
penerima Adiwiyata Mandiri. 

Program ini sekaligus 
untuk membantu sosialisasi 
dan pendidikan dalam mem
bangun energi terbarukan, 
se perti biogas, bahan bakar 
nabati, pembangkit listrik 
tenaga mikro hydro, serta 
konsumsi produksi ber ke
lanjutan seperti kantin sehat, 
kebun sekolah mini dan 
pengelolaan sampah.

Sementara itu, Walikota 
Bandung M. Ridwan Kamil 
mengapresiasi dukungan 
yang diberikan oleh Pertamina 
Foundat ion yang pedul i 
terhadap lingkungan. “Satu 
per satu mimpi membangun 
neger i  in i  ternyata bisa 
hadir dengan cepat jika kita 
kompak berkolaborasi,” ucap 
Ridwan.

Ridwan mengatakan, kon

sep Sekolah Sobat Bumi di 
kota Bandung diterjemahkan 
menjadi konsep Sekolah 
Hijau dengan program ung 
gulan Eco Transport se hingga 
anakanak d i  Bandung 
senang mengendarai sepeda 
ke sekolah. Ridwan mengakui 
inspirasi tersebut datangnya 
dari Pertamina. “Kami atas 
Pemerintah Kota Bandung 
sangat berterima kasih de
ngan Program Sekolah Sobat 
Bumi yang diberikan oleh 

Pertamina. Karena mem
bangun negeri ini dilakukan 
dengan inspirasi dua arah 
antara Pemerintah Kota dan 
Pertamina,” lanjut Ridwan.

Pro gram Sekolah Sobat 
Bumi 20152017 akan men
cakup 15 Sekolah Sobat 
Bumi Pembina dan 225 
Sekolah Sobat Bumi Binaan. 
Masingmasing sekolah 
pembina akan melakukan 
pembinaan di 15 Sekolah 
Binaan sehingga secara 

keseluruhan terdapat 240 
Sekolah Sobat Bumi yang 
tersebar di seluruh Indonesia. 

Jumlah tersebut meng
a lami peningkatan diban
dingkan program Sekolah 
Sobat Bumi 20122014 de
ngan jumlah 187 se kolah. 

Sebelumnya, dalam pro
gram yang sama Pertamina 
juga sudah menandatangani 
MoU dengan  Pemerintah Ko
ta Balikpapan dan Pemrintah 
Provinsi DKI Jakarta.•irli

jakarta – Jum’at, pekan lalu (27/2) berlangsung Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina Drilling Service 
Indonesia (PDSI) di gedung Utama lantai 20, Pertamina Pusat 
yang dipimpin oleh M. Afdal Bahaudin selaku Komisaris Utama 
PDSI. Hadir dalam RUPS tersebut antara lain Direktur Hulu 
Pertamina (Persero), Syamsu Alam sebagai wakil pemegang 
saham, Bambang H. Kardono (Director Operations & Production 
PHE / wakil pemegang saham), Subarkah Kustowo (Komisaris), 
Saripandi (Komisaris), Faried Rudiono (Direktur Utama), gandot 
Werdiantoro (Direktur Operasi), Hemzairil (Direktur Keuangan 
& Adminitrasi), dan lelin Eprianto (Direktur Pemasaran & 
Pengembangan). “Pada 2014 yang lalu, PDSI meraup keuntungan 
sebesar 46,5 juta US dollar, atau 123% dibandingkan laba audited 
2013,” papar Faried di depan peserta RUPS menunjukkan 
kecemerlangan kinerja keuangan PDSI, tahun kemarin

lebih lanjut, Faried menambahkan terkait dengan kinerja 
operasi sepanajng 2014, PDSI telah menyelesaikan pengeboran 
332 sumur. Jumlah tersebut lebih banyak 29 sumur dibandingkan 
dengan pengeboran 2013. Pencapaian kinerja operasi itu di
ukur dari 3 parameter Utama, yakni availability, unitisasi, dan 

productivity. “Pencapaian target availability 
sesuai RKAP 2014 diperoleh dari respon 
time yang lebih baik terhadap down 
timing, berkat baiknya perencanaan 
maintenance,” ungkap Faried.

Sementara dari sisi unitisasi dan 
productivity, menurut Faried justru meng

alami penurunan karena adanya proses funnelling yang dilakukan 
klien. Hal ini bermuara pada penurunan jumlah pengeboran yang 
dieksekusi klien sejak pertengahan 2013. “Penurunan jumlah 
program pengeboran yang dieksekusi klien telah menyebabkan 
17 unit menara pengeboran PDSI tidak beroperasi, sejak 
awal 2014,” imbuh Faried, prihatin atas perubahan program 
pengeboran klien.

Meski dari sudut operasi kurang memuaskan karena 
PT. Pertamina EP (PEP) sebagai pasar terbesar rig-rig PDSI 
mengurangi pengeborannya secara bertahap mulai Medio 
2013, namun tradisi PDSI dalam mencetak laba bersih tetap 
meningkat, yaitu: US$ 36,46 juta pada 2012, US$ 37,96 (2013), 
dan US$ 46,5 juta (2014). Jika menggunakan kurs US$ 1 sama 
dengan Rp. 12.000, maka keuntungan yang diraih PDSI menjadi 
Rp.558,09 miliar. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan 
dengan keuntungan yang diraih beberapa BUMN lain (lihat tabel):

 

Mengingat kondisi  2015 harga minyak dunia masih ter
puruk, tentu kegairahan eksekusi pengeboran juga mengalami 
rasionalisasi. Hal tersebut, jelas akan berdampak signifikan pada 
kegitan pasar jasa pengeboran. Menghadapi tantangan eksternal 
yang uncontrollable seperti itu, manajemen PDSI menerapkan 
enam program untuk mendongkrak kinerja peru  sa haan 
sepanjang tahun ini, agar tradisi meningkatkan keun tungan tetap 
terpelihara. Keenam program tersebut adalah: (1) Hibernation 
Plan, (2) Efisiensi dalam operasi, (3) Safety is Still Number One, (4) 
All Out Marketing, (5) Evaluasi dan me ningkatkan capability, dan 
(6) Building Organization Effective. “Khusus All Out Marketing, kita 
harus proaktif dan fokus mencari pasar pengeboran di bidang 
geothermal. Karena geothermal yang paling tidak terpengaruh 
harga minyak dunia,” pungkas Faried mewartakan stretegi tetap 
eksis dalam menjaring laba.• dit. hulu

no. Perusahaan  Laba 2014 (Miliar)

1 PT. PDSI   rp. 558,09 
2 PT. Waskita Karya  rp. 501,53
3. PT. Timah   rp. 202,7 (*)
4 PT. Kimia farma  rp. 235
5 PT. adhi Karya  rp. 60,54 (*)
6 PT. Pindad   rp. 97,6
7 PT. aSDP   rp. 151 (**)
8 PT. LEn Industri  rp.  71 (**)
9 PT. Dirgantara Indonesia rp.  10,27 (**)

Keterangan, (*): Semester I/2014. (**) Laba 2013


