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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berjabat tangan dengan Direktur Utama PTPN III Bagas Angkasa setelah menandatangani kesepakatan 
kerja sama untuk membangun proyek Independent Power Producer (IPP)  berkapasitas 250 MW di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, 
Sumatera Utara.

IPP Sei Mangkei Segera Dibangun

jakaRTa - Kesepakatan 
d i tandai  dengan penan
datanganan Nota Kese
pahaman antara Direktur 
Utama Pertamina Dwi Soetjipto 
dan Direktur Utama  PTPN III  
Bagas Angkasa, di Executive 
Lounge Room Kantor Pusat 
Pe r tam ina ,  pada  Sen in 
(23/3). Hadir dalam acara 
tersebut Direktur Energi Baru 
& Terbarukan (EBT) Pertamina 
Yenni Andayani , Koordinator 
Bidang Perekonomian Sek

retaris Dewan Ekonomi Na 
sional (DEN) Kawasan Eko
nomi Khusus, dan lainlain.  

Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto  menghargai ter
bentuknya kemitraan  antara 
Pertamina – PTPN III untuk 
mengembangkan pembangkit 
listrik berbahan bakar gas di 
KEK Sei Mangkei ini. “Tentu 
hal ini merupakan bentuk nyata 
sinergi antara BUMN dalam 
mengemban tugas untuk me
ngembangkan infrastruktur, 
khususnya ke listrikan nasio
nal,” kata Dwi. “Dan ini  sebagai 
sa lah satu wujud kita untuk 
me manfaatkan berbagai aset 
milik masingmasing, baik itu 
berupa lahan, dan aset berupa 
hilirisasi dari proses yang dila
kukan selama ini. “ 

Direktur Utama PTPN 
I I I  Bagas  Angkasa  me
nyebutkan, krisis listrik yang 
berkepanjangan di Su matera 
Utara sebagai pe luang untuk 

membangun pem bangki t 
l istr ik. Bagas pun meng
ungkapkan,  PTPN III sudah 
ada ker ja  sama dengan 
Pertagas dan  Pertagas Niaga, 
yang adalah anak dan cucu 
perusahaan Pertamina. 

IPP KEK Sei Mangkei  
yang dibangun Pertamina dan 
PTPN III  berkapasitas 250 
MW. Tujuan pembangunan 
ini adalah untuk mengatasi 
defisit  daya listrik  Sumatera 
Utara akibat selisih  penam
bahan pembangkit, pertum
buhan beban, serta derating  
pembangkit,  sehingga ber
dampak pada pemadaman 
bergilir.

“Harapan kami dengan 
kerja sama ini, setidaknya kita 
bisa memenuhi kebutuhan 
listrik di sana,” ujar Bagas. 
“Ini juga bagus untuk KEK Sei 
Mangkei. Peringkatnya bisa 
naik kelas. Harga listriknya juga  
bisa lebih mahal lagi. ”    

Pertamina IPP PLTGU/
MGU 250 MW yang ber ba
siskan  LNG  akan meng ha
silkan listrik  selama 25 ta
hun  secara stabil (security of 
supply) karena pasokan gas/
LNG dapat didatangkan dari 
dalam maupun luar negeri. 
Di wilayah Sumatera  bagian 
utara, Pertamina memiliki 
Onshore Arun LNG Receiving 
& Regasif ication  Faci l i ty 
kapasitas 400 MMSCFD serta 
infrastruktur  pipa transmisi 
Arun – Belawan di Aceh dan 
Sumatera Utara.  

Sementara PTPN III adalah 
Badan  Usaha Pengelola KEK 
Sei Mangkei sesuai PP No. 
29 Tahun 2012.  PTPN telah  
mendapatkan  persetujuan  
wilayah usaha penyediaan  
l istrik  untuk kepentingan 
umum oleh Menteri ESDM dan 
dapat melakukan  perjanjian 
jual beli  listrik dengan PT PLN 
(Persero).• MUTHIa/sTaRfy/URIP  

 

Pertamina dan 
PT Perkebunan 
nusantara (PTPn) 
III  sepakat untuk 
membangun proyek 
Independent Power 
Producer (IPP) di 
kawasan Ekonomi 
khusus (kEk) sei 
Mangkei, sumatera 
Utara,   dengan 
kapasitas  250 MW. 

Minggu lalu Schlumberger Oilfield Holdings Ltd (SOHL) 
mengaku bersalah dan bersedia membayar denda USD233 
juta (kini setara Rp2,9 triliun) karena melakukan oilfield 
services di Iran dan Sudan. Otoritas hukum Amerika Serikat 
(AS) menyatakan perusahaan melanggar International 
Emergency Economic Powers Act (IEEPA) yang melarang 
warga negara atau korporasi yang menjalankan bisnisnya di 
AS untuk bertransaksi dengan negaranegara yang terkena 
sanksi, termasuk Iran dan Sudan. 

Sebagai anak usaha Schlumberger Ltd, SOHL telah 
beraktivitas di Iran dan Sudan selama enam tahun (tahun 
20042010). Otoritas hukum AS menilai pelanggaran SOHL 
adalah (1) menyetujui dan menyamarkan permohonan modal 
kerja (Capex) dari Iran dan Sudan untuk pembuatan alat 
pengeboran dan pembelian lain; (2) menyediakan technical 
services terkait pengoperasian alat pengeboran di Iran dan 
Sudan. Kasus tersebut mencerminkan bahwa otoritas AS 
masih mengawasi aktivitas di negaranegara yang diberi 
sanksi AS, seperti pada gambar. 

 

Sejalan dengan kebijakan sanction, komunitas keuangan 
internasional mengenal istilah ‘Know Your Client’ (KYC). 
KYC adalah penilaian yang lazim dilakukan oleh institusi 
perbankan atau penasihat investasi untuk mengukur tingkat 
resiko serta pemahaman atas aspek bisnis dan keuangan dari 
klien yang memperoleh kredit perbankan. Pada KYC, bank 
menganalisa kegiatan operasional klienkliennya termasuk 
mengkaji wilayah dimana perusahaan memiliki aktivitas bisnis. 
Jika perseroan memiliki kegiatan di negara sanction, tentu 
berpotensi meningkatkan resiko dan akan mempengaruhi 
kredit yang diberikan. Pertamina juga tak luput dari KYC ini, 
terutama dari bankbank global yang menjadi mitra bisnis 
perseroan. 

Schlumberger menjadi contoh tepat bagaimana resiko 
beroperasi atau bertransaksi dengan negaranegara 
yang terkena sanksi. Walau terlihat berjalan lancar dan 
menguntungkan, terdapat resiko yang akhirnya perlu 
ditanggung. Resiko bisnis juga perlu diselaraskan dengan 
aturanaturan disekitarnya. Pada kondisi penurunan harga 
minyak dunia saat ini, sangat penting bagi perusahaan energi 
untuk memperhatikan situasi dan regulasi supaya tidak 
tersandung. Karena pada akhirnya, smart investment adalah 
mengeliminasi resiko dan mencapai keuntungan.•



VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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jakaRTa – “Pada 2015 kita dihadapkan 
pada kondisi dimana harga minyak yang 
semakin rendah hingga mencapai diba
wah 60 dolar AS per barrel ditambah 
harga dollar yang semakin tinggi,” 
kata Adriansyah, Presiden Direktur 
PT Pertamina EP (PEP), didepan 
seluruh jajaran Manager dan Assistant 
Manager dilingkungan Kantor Pusat 
PEP di Jakarta (9/3). Dalam acara yang 
diberi tema Respon Oil Crisis melalui 
Continuous Improvement Program 
(CIP), Adriansyah mengingatkan bahwa 
PEP selaku penyangga profit Pertamina, 
selama ini diberikan amanah untuk 
meningkatkan pendapatan minimal 
25 persen dari target sebesar 837 juta 
dolar AS, sekaligus mempertahankan 
nilai produksi pada angka 114 barrel oil 
per day (BOPD). Dengan beban yang 
ditanggung, PEP menyadari bahaya 
besar yang akan dihadapi jika kondisi 
saat ini tidak disikapi dengan bijaksana.

Berbagai langkah dan upaya di
lakukan PEP guna meminimalisir dam
pak negatif rendahnya harga minyak 
dunia, salah satunya adalah dengan 
CIP. “Untuk bisa survive kita harus 
melakukan terobosanterobosan 
yang sifatnya masif sehingga dapat 
mempengaruhi performance bisnis 
Pertamina secara signifikan pada 
2015,” imbuh Adriansyah. Hasil yang 
ingin dicapai dari CIP tahun ini adalah 
inovasi baru yang bisa menjadi modal 
PEP untuk improving, sehingga pada 
saat harga minyak kembali membaik 
PEP akan semakin competitive. Selain 
itu perubahan mindset dari setiap 
pekerja Pertamina merupakan faktor 
yang tak kalah penting. Setiap pekerja 
dituntut untuk berfikir kreatif sehingga 
mampu mengelola sumber dana yang 

IMPLEMENTASI 5 STRATEGI PRIORITAS

Pertamina telah menetapkan 5 
strategi prioritas perusahaan, sebagai 
upaya mendorong perusahaan tetep 
dalam kondisi stabil di tengah situasi 
turunnya harga minyak dunia yang 
berlangsung sejak pertengahan 
tahun lalu. ke 5 Fokus Strategis 
tersebut oleh jajaran manajemen telah 
dipaparkan dan disampaikan dalam 
berbagai kesempatan, yakni 
1. Pengembangan Sektor Hulu
2. Efisinesi di Semua Lini
3. Peningkatan Kapasitas Kilang
4. Pengembangan Infrastruktur dan 

Marketing
5. Perbaikan Struktur Keuangan

Lima fokus strategi diharapkan 
telah diimplementasikan di seluruh 
unit bisnis dan operasi Pertamina serta 
anak perusahaannya. Mulai pekan ini, 
Energia akan mengangkat beberapa 

inisiatif dan juga implementasi 
5 Fokus Strategis yang telah 
dilaksanakan seluruh unit bisnis, 
operasi dan anak perusahaan. Tentu 

saja inisiatif yang ditayangkan disini, 
bukanlah satusatunya inisiatif, namun 
bisa mendorong fungsi lain untuk me
laksanakannya.•

Respon Oil Crisis melalui CIP

terbatas untuk menghasilkan return 
yang maksimal.

Tolingul Anwar, Vice President 
Organisation Capability and Excellence 
Operation (VP OC & OE) PEP, menje
laskan dua strategi untuk meres
pon kondisi saat ini, pertama survive 
strategy dan yang kedua growth and 
sustainability strategy. “Survive strategy 
memfokuskan pada langkahlangkah 
pembenahan dalam aspekaspek 
produksi saat ini, sehingga saat harga 
minyak kembali pulih PEP bisa speed 
up, sedangkan growth and sustainability 
strategy berfokus pada aspek people, 
data management, sistem dan proses,” 
jelas Tolingul. De ngan strategi yang 
mencakup semua aspek dalam 
tahapan bisnis Pertamina diharapkan 
akan menghasilkan improvement yang 
salah satu tools-nya adalah CIP.

Selanjutnya Tolingul juga menjabar
kan Direktorat Hulu (Dit. Hulu) telah 
memberikan langkahlangkah apa saja 

Adriansyah, President Director PT. Pertamina EP (PEP) saat memberikan arahannya pada acara Respon 
Oil Crisis melalui CIP, di Kantor Pusat PEP, Jakarta (9/3).
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yang harus dilakukan dan apa yang 
tidak harus dilakukan oleh seluruh anak 
perusahan hulu (APH) termasuk PEP 
agar bisa memenuhi target yang telah 
ditetapkan, antara lain (1) Yang paling 
utama adalah penerapan prinsipprinsip 
health safety secure & environment 
(HSSE) disetiap lini kegiatan. (2) Optimasi 
prioduksi gas dengan target menambah 
profit sebesar 10 persen, (3) Cost efi
siensi semaksimal mungkin di semua 
aspek, (4) Optimasi dan akselerasi cost 
recovery, (5)  Memanfaatkan internal 
resources secara optimal, (6) posting 
biaya dengan benar, (7) sampaikan data 
dengan aktual, akurat, dan apa adanya, 
(7) jangan melakukan program kerja 
yang evaluasinya belum matang, (8) 
jangan melakukan pemboran eksplorasi 
kecuali dengan ukuran prospek lebih 
besar dari 30 MMBOE dan harus 
ekonomis, (9) pemboran salah satu cara 
pembuktian bukan menjadi tujuan.•DIT. 

HUlU

Pengembangan 
sektor Hulu

• Pengambilalihan dan 
pengembangan blok 
utama Indonesia: 
Mahakam, Cepu, 
ONWJ

•  Pengembangan 
Internasional : 
Algeria, M & A 
Internasional lain

•  Akselerasi 
pengembangan 
Geothermal & EBT

•  Operations 
Excellence 
(Pemboran, EOR, 
Efisiensi)

•  Eksplorasi

Efisiensi di Semua 
lini

• Reformasi 
pengadaan minyak 
mentah dan produk 
minyak (ISC kuat di 
Jakarta)

•  Penekanan losses 
di semua lini 
operasi; hulu, kilang, 
transportasi laut 
& darat

•  Streamlining fungsi-
fungsi korporasi

•  Sentralisasi 
pengadaan

•  Sentralisasi 
marketing

Peningkatan 
kapasitas kilang

• Upgrade kilang 
(Refinery 
Development 
Master Plan)

•  Kilang Baru (Grass 
Root Refinery 
Project)

•  Revitalisasi & 
integrasi kilang 
swasta

Pengembangan 
Infrastruktur & 
Marketing

• Peningkatan 
kapasitas storage & 
terminal

•  Pengembangan 
jaringan SPBU dan 
pemasaran bertaraf 
internasional

•  Pengembangan 
infrastruktur 
receiving & 
regasifikasi LNG 
serta SPBG

• Marketing Operation 
Excellence

• Go International

Perbaikan struktur 
keuangan

• Penyelesaian 
piutang ke Negara

•  Penyelarasan 
strategi pembiayaan 
jangka pendek dan 
panjang

•  Pengelolaan 
perencanaan & 
evaluasi investasi

Tata nilai Perusahaan (Clean, Confident, Customer Focus, Competitive, Commercial, Capable)
good Corporate governance

spirit satu PERTaMIna
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Sustainable Asset
agUs RaHaRMan E. WaTnaya - Section Head General Affairs RFCC

‘Keunggulan Sumber Daya Manusia merupakan kunci 
keberhasilan suatu perusahaan, terlebih bagi Pertamina yang 
saat ini memasuki era perubahan yang sangat cepat, pendidikan, 
pengalaman suatu hal yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan 
namun keunggulan SDM itu juga utamanya sangat ditentukan olah 
“semangat dan karakter unggulan” yang dimiliki oleh pekerja untuk 
selalu meningkatkan kinerja kerjanya  melampaui standar yang terbaik 
melalui upaya-upaya pekerja itu sendiri maupun perannya dalam 
membangun kelompok kerja yang unggul (kekuatan tim).’

Pertamina sebagai korporasi yang mengandalkan profesionalisme, 
bertumpu pada kepercayaan publik, juga stakeholder.  Persoalan  
reputasi  berbasis  kinerja  bernilai  tambah merupakan  satu kebutuhan 
yang ajeg bagi Pertamina sebagai perusahaan multinasional.

Terkait hal ini, penting bagi setiap individu membentuk kolektifitas 
kinerja, sinergi profesional yang terbangun dari kesetaraan visi dan 
misi korporat. Loyalitas yang dibentuk berdasarkan visi dan misi, jauh 
lebih efisien, lebih kokoh dan tahan lama, dibanding dengan loyalitas 
yang terbentuk oleh masingmasing individu dengan keberagaman 
divisi dalam satu korporasi besar.

Tataran   kolektif   akan   membentuk   ikatan   emosional   serta   
anti-anomaly,   sehingga keharusan yang menjadi pertimbangan 
adalah sinergitas antar integritas itu sendiri. Pertamina, melalui 
komitmen tata nilai 6C (Clean, Confident, Competitive, Costumer 
Focus, Commercial, Capable).

Tata nilai yang implementatif akan membantu performa kerja 
bersinergi. Sehingga yang terbentuk dari tiap performa adalah pola 
korporat, bukan kemandirian ego masingmasing fungsi. Juga, 
bukan anomalisme profesional. Artinya, tiap individu dengan fungsi 
yang berbeda, akan tetap profesional dan berperforma menakjubkan 
meskipun terjadi rolling fungsional.

Komunikasi  juga menjadi  persoalan  krusial,  komunikasi  menjadi  
penentu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), baik itu 
yang berada di Kilang maupun mereka yang tekun di belakang meja 
(office workers).

Tata nilai yang dirumuskan Pertamina merupakan pengejaan 
dari pola, dari sini keberhasilan korporat dalam membentuk SDM 
berkelanjutan sangat mungkin tercapai. Juga, SDM berkelanjutan 
memungkinkan terbentuknya desain strategi komunikasi dalam 
membangun good corporate yang lebih berdaya kompetisi.

Selanjutnya, untuk mencapai tanggung jawab SDM terhadap 
perusahaan, juga lingkungan kerja, berlaku sebaliknya tanggungjawab 
perusahaan terhadap pekerja diperlukan perilaku transparan dan etis 
yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan 
bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan.

Tentu, kesejahteraan para pekerja itu juga. Tanggung jawab 
tersebut harus mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, 
sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan normanorma perilaku, 
serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Dengan 
demikian, korporasi yang tersusun atas pola kerja yang baik, akan 
menghasilkan good corporate governance yang juga rasionable 
(Amstrong, 1997).

Singkatnya, SDM adalah bagian krusial yang tidak dapat 
dipandang sebelah mata, SDM berkelanjutan adalah konsep yang 
membangun sinergi antara tiaptiap pemangku kepentingan dalam 
menjaga performa, pola kerja, serta kolektifitas profesional pekerja 
pada korporat.

Dalam hal ini adalah Pertamina mengharuskan diri untuk 
menempatkan SDM sebagai Sustainable Asset. Tanpa mereka, para 
pekerja, Pertamina tidak mudah mencapai titik kemakmuran korporat 
seperti hari ini, satu fungsi dan lainnya saling keterkaitan dan semua 
menjadi penting dalam mencapai goal perusahaan sesuai visi dan 
misi perusahaan.

Kita tak menyangkal salah satu kekuatan perusahaan adalah 
membentuk SDM yang profesional di segala  bidang.  Terlebih,  
Pertamina  telah  diketahui  publik  merupakan  perusahaan  de ngan 
kualitas  SDM  mumpuni,  baik  itu  SDM  yang  menopang  ke ber
lang sungan  di  kilang  maupun mereka yang menyusun kebijakan 
di lingkup manajerial.

Memperkenalkan konsep resonansi dari sebuah tata nilai yang 
disusun Pertamina. Resonansi terjadi ketika secara berulangulang, 
tindakan berpola yang sesuai dengan pedoman perilaku ini dijalankan, 
maka menghasilkan koherensi kinerja yang powerfull di mana pesan 
visi dan misi korporat mengkultivasi secara signifikan.

Ketika realitas kinerja mirip dengan realitas di atas kertas (pen. 
Pedoman perilaku Pertamina) terjadi di lingkungannya, maka proses 
resonansi itu berlaku. Hasilnya, korporat menjadi kokoh karena 
keterikatan satu sama lain yang juga saling mengokohkan, tidak 
terbentur ego personal, divisi atau bagianbagian tertentu.

Modelmodel perilaku yang diberikan dalam Pedoman Perilaku 

tersebut bersumber dari Tata Nilai Unggulan 6C (Clean, Competitive, 
Confident, Customer Focused, Commercial dan Capable) yang 
diharapkan menjadi nilainilai yang harus dijunjung tinggi, dan 
menjadi perilaku khas profesional di lingkungan Pertamina.

Seyogianya  Tata Nilai Unggulan 6C ini dapat menjadi  acuan  
memupuk  profesionalisme  yang  tinggi,  juga  bermartabat.  
Dengan  asumsi tersebut, pemegang kuasa sebuah korporasi harus 
mampu mendamaikan segala perbedaan yang ada dalam satu 
korporasi besar. Pertamina, dalam hal ini para eksekutif, dituntut 
mampu menunjukkan apresiasi yang tinggi kepada semua pekerja, 
sehingga terbentuk nilai kepercayaan yang mampu meningkatkan 
produktifitas.

Mengutip pernyataan Harrish dan Desimone (1992:2), SDM 
merupakan bagian dari aset perusahaan yang secara sengaja 
dibentuk. Tidak lahir berdasarkan anomali, sehingga bentukan 
tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mencetak 
SDM yang memiliki kredibilitas kinerja standar tinggi.

Bagi Pertamina, untuk meningkatkan implementasi Tata Nilai 
yang dijelaskan di atas, memerlukan waktu dan integritas pimpinan. 
Salah satu hal penting semisal transparansi, pelekatan visi dan misi 
terhadap karakter individu, dan prospectum lainnya.

Setidaknya, ketika capaian tersebut diupayakan, secara 
langsung akan berdampak pada dua hal. Pertama, meningkatkan 
produktivitas kerja. Dengan pengembangan, produktivitas kerja 
karyawan akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi 
semakin baik, karena technical skill, human skill, dan managerial 
skill terintegrasi linier.

Kedua, pencapaian efisiensi. Pengembangan SDM bertujuan 
untuk meningkatkan efisiensi dalam hal tata kelola, serta 
meningkatkan kerja cerdas. Berkurangnya pemborosan biaya, baik 
biaya produksi maupun operasional kinerja.

Dua dampak di atas hanya mungkin terjadi ketika ada 
sinkronisasi antar individu, membiaskan divisi, dan memandang 
satukesatuan sebagai hal utama. Semua bagian penting, tidak 
terkecuali apapun.

Sebagaimana Amstrong (1997), ia meramalkan secara umum 
tujuan pengembangan SDM adalah untuk memastikan bahwa 
organisasi mempunyai orangorang yang berkualitas untuk mencapai 
tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan.

Secara pengembangan SDM berkelanjutan dapat diuraikan 
menjadi beberapa tujuan yakni meningkatkan produktivitas kerja, 
mencapai efisiensi, meminimalisir kerusakan, mengurangi kece
lakaan,  meningkatkan  pelayanan,  memelihara  moral   hazard  
pe gawai,  meningkatkan peluang  karier,  meningkatkan  kemampuan  
konseptual,  meningkatkan  kepemimpinan, peningkatan balas jasa, 
dan peningkatan pelayanan kepada konsumen.

Ketika tercipta sinergi antara pemangku kepentingan, ke
mudian berlanjut pada integritas kerja. Akan terjalin hubungan 
yang linier antara SDM tataran pelaksana dan pengelola, akhirnya 
citacita yang tertuang dalam Tata Nilai Pertamina mudah 
terimplementasikan. Semangat dan karakter unggulan yang diha
rapkan dari pengembangan SDM yang secara terus menerus akan 
menjadi kenyataan.

Keberhasilan pembinaan SDM adalah menciptakan SDM unggul 
atau leader di masa mendatang. Dalam menghadapi globalisasi, 
strategi untuk menjadi perusahaan terbaik Pertamina telah mem
bangun berbagai pilar baik performance dalam peningkatan ke
andalan kilang (reliability, operation excellent, growth).

Dan yang utama adalah bagaimana meningkatkan sustainability 
asset melalui pengembangan beberapa pilar, sebagai berikut : 
Leadership : mengembangkan SDM yang berkarakter leader dan 
mampu berperan sebagai role model, inspiratory dan motivator serta 
berani mengambil tanggung jawab dan resiko.
Mindset and capability : Meningkatkan capability SDM yang 
dilandasi semangat kerjasama dan menjunjung tinggi tata nilai 
Pertamina. 
HssE : Mengembangkan HSSE Excellent. 
Management Infrastruktur : Mengembangkan dan menerapkan 
Pertamina Production System (PPS) secara berkesinambungan.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam pengembangan aset yang 
paling vital di perusahaan ini, build tomorrow today/membangun 
hari esok adalah saat ini itulah yang telah dilakukan, dan kita harus 
mampu mengimplementasikan reward and consequences yang 
jujur dan seimbang, mengapresiasi sertiap fungsi yang utuh tida 
ada yang lebih penting semua berharga di mata perusahaan bagai 
mata rantai yang tidak terpisahkan sehingga dapat terbangun dan 
membumi  “semangat dan karakter unggulan” disetiap pekerja. Hal 
ini semangat rasa memiliki dan respect building akan tumbuh dengan 
baik dari seluruh pekerja yang memiliki arti di perusahaan secara 
dalam dan terus menerus untuk Pertamina mendunia.•

Sebuah pesan singkat dari seorang teman 
masuk ke ponsel saya.  “Apa benar BBM mau naik 
hari ini? Di kampung saya warga sudah antri, nyaris 
rusuh.” Begitu pesan pendeknya.  Saya jawab, 
”Belum ada pengumuman dari pemerintah, sampai 
hari ini (Jumat siang, 27/3 – red).”  Pertanyaan 
seperti itu memang selalu muncul setiap akhir bulan, 
sejak pemerintah mengambil keputusan untuk tidak 
mensubsidi BBM mulai Januari tahun 2015.

Soal penetapan harga Premium kini menjadi 
kewenangan pemerintah. Kapan dinaikkan, 
perlu atau tidak, tentunya pemerintah yang akan 
mengambil peran. Peraturan Presiden Nomor 
191 Tahun 2014 menyebutkan,  dalam rangka 
penyediaan dan pendistribusian BBM, Menteri 
ESDM menetapkan harga dasar dan harga jual 
eceran BBM. Artinya, jika diputuskan belum 
dinaikkan, bisa jadi ada pertimbangan lain yang 
dijadikan alasan untuk tidak mengoreksi harganya.

Upaya pemerintah mengubah mindset ma
syarakat agar lebih hemat menggunakan energi, 
dengan tidak memberikan subsidi di satu sisi bisa 
diacungi jempol. Karena subsidi yang selama 
puluhan tahun diterapkan, telah membebani 
keuangan negara dan tidak mendidik masyarakat 
untuk bijak mengonsumsi BBM.

Penetapan waktu koreksi harga satu bulan 
sekali, atau bahkan tidak melakukan koreksi 
harga dalam satu bulan, mungkin sudah dipikirkan 
masakmasak. Namun perlu juga dipertimbangkan 
toleransi waktu koreksi harga, mengingat harga 
minyak mentah dan kurs dolar terhadap rupiah 
yang menjadi komponen penghitungan, sifatnya 
fluktuatif per hari.

Belum lagi aspek situasi politik dunia, yang 
begitu mempengaruhi harga minyak mentah. 
Mungkin beberapa bulan lalu harga minyak dunia 
tengah merosot, tetapi sejak pertengahan Maret 
harga minyak mulai bergeliat di atas USD 50 per 
barel. Karena itu, sejumlah pengamat menilai 
pemerintah dalam menetapkan range waktu 
perubahan harga juga harus mempertimbangkan 
banyak aspek. Jangan sampai toleransi perubahan 
harga yang ditetapkan justru akan merugikan 
pihak lain.

Pertamina yang sudah bertahuntahun me
nerapkan harga Bahan Bakar Khusus, telah 
menghitung toleransi perubahan maksimal 2 
pekan. Artinya, apabila ada perubahan harga 
minyak mentah dan kurs dolar terhadap rupiah 
secara drastis, yang berdampak pada kerugian 
harga Bahan Bakar Khusus Eceran, tidak akan 
berlangsung terus menerus, hingga menimbun 
kerugian yang sangat besar.

Faktor lain, dengan perubahan dua pekan 
sekali, membuat masyarakat terbiasa dengan 
perubahan tersebut dan tidak akan menunggu
nunggu, atau bertanyatanya kapan perubahan 
harga BBK dilakukan. Tidak perlu antri panjang 
untuk mendapatkan harga sebelum berubah. 
Masyarakat lambat laun secara otomatis memahami 
perubahan tersebut, dan menganggap sebagai hal 
biasa.

Kini kembali kepada pertanyaan singkat teman 
saya tadi. Perubahan harga Premium dan Solar satu 
bulan sekali, belum menjadi hal biasa di masyarakat 
sebagaimana perubahan harga Bahan Bakar 
Khusus. Masih ada perilaku masyarakat antri BBM 
menjelang perubahan harga demi mendapatkan 
harga lama. Atau bahkan ada juga oknum yang 
‘gambling’ menimbunnya, karena jangka waktu 
perubahan harga sangat signifikan. 

Dalam pikiran positif saya, semoga hal ini tidak 
berlangsung lama. Pada saatnya nanti, masyarakat 
akan terbiasa dengan perubahan harga apakah 
akan naik atau malah turun.•



RESUME
PEkan InI
jOkOwI MINTA BLOk MAhAkAM 
DISERAhkAN kE PERTAMINA
(SindoNews.com) -  Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) menekankan bahwa Blok Mahakam 
di Kutai, Kalimantan Timur harus diserahkan ke 
Pertamina demi meningkatkan kedaulatan energi 
nasional. “Pak Presiden dalam rapat menekankan 
Blok Mahakam harus diambil. Artinya, komitmen 
itu sejalan dengan apa yang kita harapkan,” tutur 
Direktur Utama Pertamina Dwi Sortjipto saat 
ditemui di Kantor Pertamina Pusat, Rabu (18/3). 
Menurutnya,  keinginan itu juga diamini oleh Menteri 
Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Sudirman Said. Bahkan kedua pihak percaya 
Pertamina mampu mengelola Blok Mahakam. 
“Seperti dikatakan Menko Sofyan Djalil bahwa 
beliau mengapresiasi dan percaya Pertamina 
mampu. Sejauh ini komitmen beliaubeliau cukup 
tinggi mendorong Pertamina menjadi tuan rumah 
di negeri sendiri,” ungkapnya. Dia mengatakan, 
posisi Pertamina saat ini menunggu status resmi 
pengelolaan Blok Mahakam diserahkan, sehingga 
masa transisi dapat segera dilaksanakan dengan 
baik. “Karena ini menyangkut keberlangsungan 
produksi, makanya kita minta transisi segera 
dilaksanakan. Ini menjadi perhatian, penugasan 
produksi jangan sampai turun,” tuturnya.

APRIL, PRODukSI BLOk CEPu NAIk DuA 
kALI LIPAT
(Investor  Daily) -  Produksi Blok Cepu ditargetkan 
mencapai 80 ribu barel per hari (bph) pada April 
ini  atau naik dua kali lipat dibandingkan produksi 
saat ini, yakni 40 ribu bph. Sekretaris SK Migas 
Gde Pradnyana mengatakan, produksi Blok 
Cepu yang saat ini sebesar 40 ribu bph berasal 
dari fasilitas produksi awal 30 ribu bph dan early 
oil expansion 10 ribu bph. Untuk peningkatan 
produksi Blok Cepu, Exxon Mobil Cepu Limited 
disebutnya masih menunggu persetujuan analisis 
dampak  lingkungan (Amdal) untuk gas buang (gas 
flare). Jika sudah mendapat persetujuan Amdal, 
lanjut dia, maka gas bisa dibuang sehingga proyek 
kembali berjalan. Selanjutnya, ExxonMobil bisa 
meningkatkan produksi Blok Cepu dari fasilitas 
produksi penuh sebesar 40 ribu bph. “Sehingga 
pada April  nanti, produksi Blok Cepu bisa men
capai 80 ribu bph,” ujarnya.

kONSTRukSI MINI  LNG MuLAI 2016
(Bisnis Indonesia) -  Tahap konstruksi liquefied 
natural gas (LNG) mini station di Jawa Barat akan 
dimulai tahun depan. IGN Wiratmaja Puja, Plt 
Dirjen Migas Kementerian ESDM mengatakan 
pemerintah telah menganggarkan satu paket 
pengadaan lahan untuk pembangunan beberapa 
LNG mini station dalam APBNP 2015. Pengadaan 
lahan dan front end engineering design (FFED) 
akan dilakukan tahun ini. “Tahun depan mulai 
konstruksi,” katanya. Dia menuturkan, lokasi mini 
LNG akan berada di Jawa Barat. Lokasi spesifik 
belum bisa disampaikan ke publik. Namun, mini 
LNG akan dibangun tidak jauh dari sumber gas. 
Sumber gas di Jawa Barat terdapat di Cilamaya, 
tepatnya Blok ONWJ yang dikelola PHE.•RIa

Direktur utama Pertamina Tularkan 
Optimisme di Badan Diklat ESDM
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berbagi pengalaman dan menularkan optimismenya dalam menghadapi perubahan 
di Badan Diklat ESDM. 

Silaturahmi Pekerja Ru V dan MOR VI dengan FSPPB

jakaRTa – Badan Diklat 
ESDM mengundang Dwi 
Soetjipto sebagai narasumber 
utama pada 1-hour University 
ke1, untuk berbagi penga
laman kepemimpinan, me
nu larkan opt imismenya 
meng hadapi perubahan, 
l angkahnya  membawa 
Per tamina menjadi global 
company. 

1-hour University adalah 
kuliah satujam dari para 
tokoh, profesional, inovator, 
pimpinan perusahaan, ka
l angan  akademis i  da r i 
ber bagai latar belakang 
pengalaman dan disiplin 
untuk membangun ja lur 
komunikasi internal pejabat
pegawai, sebagai jembatan 
interaksi dengan stakeholder 
luar, sekaligus meningkatkan 
wawasan pengetahuan dan 
pengalaman.  

Kuliah 1 jam yang ber
langsung di ruang Pertemuan 
Badan Diklat ESDM, Gatot 
Subroto, Rabu (18/3) ini, Dwi 
Soetjipto berbagi pengalaman 
bagai mana dirinya menjalan
kan transformasi di Semen 
Indonesia dan strategi yang 
tengah dilakukan di Perta
mina saat ini, yaitu Satu 
Pertamina untuk kemandirian 
energi. 

“Pada saat kita berada di 
puncak pimpinan, case-nya 
itu sama, baik di perusahaan 
semen maupun di peru sa
haan migas. Pastinya adalah 
bagaimana kita melead or
ganisasi dengan baik dan 
memikirkan strategi ba
gaimana memajukan peru
sahaan,” ujarnya.

Berada di perusahaan 

yang penuh dengan per
saingan, situasinya sudah sa
ngat kompetitif dan tantangan 
itu banyak sehingga tidak 
su lit memacu diri untuk maju, 
yang sulit adalah ketika ber
ada di organisasi yang single 
player. “Yang terpenting ada
lah seberapa jauh kita bisa 
berkembang,” ucap Dwi.

Di hadapan peserta kuliah 
yang hadir, Dwi mengajak 
agar dalam bertugas dan 
bekerja itu anggaplah sebagai 
sebuah game. Karena menu
rutnya game itu sebagai 
se buah permainan yang 
sa ngat menarik sehingga 
me narik pula buat bekerja. 
Se lan ju tnya baga imana 
meng ubah persepsi negatif 
sebagai sebuah tantangan 
maka hasilnya akan bagus.

“Hidup ini adalah proses 
belajar yg tidak pernah ber
henti. Oleh karena itu, saya 
tidak pernah peduli berapa 
gaji saya dan tidak pernah 
peduli berapa golongan saya, 
karena saya meletakkan 

mindset kepuasan saya ada 
pada hasil karya saya,” lanjut 
Dwi sembari diiringi tepukan 
tangan peserta kuliah.

Untuk menjadi  peru
sahaan energi nasional kelas 
dunia dan mewujudkan keta
hanan energi nasional, Dwi 
memaparkan 5 pr ior i tas 
stra tegis Pertamina. Yakni 
pengembangan sektor hu lu, 
efisiensi di semua lini, pe
ningkatan kapasitas kilang, 
pengembangan infrastruktur 
dan marketing, dan perbaikan 
struktur keuangan.

Selanjutnya Dwi juga 
menyampaikan tiga filosofi 
transformasi mindset di Perta
mina, yaitu sebagai Energy 
Company dengan meng
upayakan keberlanjutan pa
sokan energi untuk Indo
nesia dan menyediakan 
ener gi dengan kualitas pri
ma dan biaya yang efisien; 
penghapusan subsidi dimana 
Pertamina memiliki daya saing 
dan siap untuk berkompetisi; 
dan yang lebih penting adalah 

membangun sinergi yaitu 
Pertamina bersinergi dengan 
BUMN dan swasta nasional.

1-hour University di
ciptakan oleh Badan Diklat 
ESDM sebagai ruang diskusi 
dan sumber ide, untuk meng
hasilkan strategi perubahan 
dan perbaikan yang tidak 
ter  batas pada pengelolaan 
energi dan sumber daya 
mineral, namun dapat juga 
pada budaya organisasi dan 
kinerja internal dalam wujud 
pemberian layanan paripurna, 
sekaligus sebagai saluran 
komunikasi pejabatpegawai.

Ke tua  Badan  D ik la t 
ESDM, Djadjang Soekarna 
mengatakan Kuliah 1 Jam 
bersama Dwi Soetjipto ini 
diharapkan dapat mem
berikan inspirasi, mening
katkan motivasi, dan menum
buhkembangkan inovasi bagi 
pejabat ataupun pegawai di 
lingkungan KESDM dalam 
menghadapi  perubahan 
me nuju birokrasi yang me
layani.•IRlI

balIkPaPan – Refinery Unit V (RU V) & Marketing Operation 
Region VI (MOR VI) menggelar malam silaturahmi pekerja di 
ExBioskop Banua Patra, pada (21/2). Lebih dari 400 pekerja 
menghadiri acara bertema “Menjadikan Pertamina  Perusahaan 
Kebanggaan Bangsa Menuju Indonesia Mendunia” tersebut.

Selain GM RU V Eman Salman Arief serta jajaran manajemen 
RU V dan MOR VI, hadir pula Presiden Federasi Pekerja 
Pertamina Bersatu Eko Wahyu Laksmono bersama dengan 
staf FSPPB dan Ketua DPOFSPPB Ketua DPO FSPPB yang 
juga merupakan Ketua SPP RU III Plaju

Acara malam itu diisi dengan forum diskusi interaktif ma
najemenpekerja. Forum yang dipandu oleh Mugiyanto selaku 
moderator diisi oleh Eman Salman Arief, Farid Rawung dan 
Eko Wahyu Laksmono. Selama 45 menit, diskusi interaktif 
tersebut juga dilengkapi dengan pembagian buku “Kembalikan 

Mahakam” karya Marwan Batubara dan “Berani Berjuang” Ugan 
Gandar. Melengkapi esensi malam itu, para pekerja yang hadir 
pun berpartisipasi dalam prosesi penandatanganan Komitmen 
Pekerja.•kEIsHkaRa HananDHITa PUTRI
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Direktur utama :
Bekerjalah Sebagai hobi
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto management walkthrough 
ke TBBM Instalasi Medan Group.

MEDan - Direktur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto dan Direktur Energi Baru & Terbarukan 
Yenni Andayani melakukan kunjungan dan 
Management Walkthourgh (MWT) di Terminal 
BBM Instalasi Medan Group (IMG) dan DPPU 
Kualanamu, pada (9/3). Pada saat berkunjung 
ke TBBM IMG, Dwi mengajak pekerja untuk 
melakukan pekerjaan dengan enjoy namun tetap 
serius. “Anggap bekerja itu sebagai hobi. Kalau 
sudah begitu, pasti kita akan mencurahkan 
seluruh kemampuan kita. Soal hasil, biar nanti 
Tuhan yang melihat dan menentukan,” ujarnya. 

Di sisi lain, penggemar tenis ini kembali 
menekankan bahwa tim pemasaran merupakan 
ujung tombak perusahaan, sehingga tim 
pemasaran harus bersifat aktif dalam melayani 
konsumen. “Never give up jika ada kompetitor,” 
ujarnya. Apalagi, Pertamina memiliki banyak 
keunggulan di bandingkan pesaing di sektor 
ritel yang ada di Indonesia. “Kalau dulu bangsa 
ini bisa menang melawan musuh bersenjata 
modern hanya dengan bambu runcing. Maka 
kita juga harus bisa berkompetisi dengan segala 
potensi yang ada sekarang,” tegasnya. 

Sementara itu, Direktur EBT Yenni  Andayani 
menambahkan, berkembangnya bisnis gas di 
tengah masyarakat, bukan dalam upaya untuk 
mengambil alih bisnis fuel di masa depan. “Ini 
memang tengah terjadi natural declining, bahwa 
permintaan terhadap gas akan akan terus 
meningkat. Dan kita hadir menangkap peluang 
ini,” ujarnya. 

Untuk itu, kata Yenni, tim pemasaran yang 
sudah memiliki pengalaman di bisnis pemasaran 
lokal, dapat bersinergi dengan Direktorat EBT 
agar samasama memberikan  hasil yang lebih 
optimal kepada perusahaan. “Karena jujur 
saja, kami ini lama bergerak di pemasaran 
internasional. Apabila dari pemasaran bisa 
bersinergi, tentu akan lebih baik,” jelasnya.

Dalam MWT ke TBBM IMG tersebut,  Kepala 
BPH Migas Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, 
DEA juga hadir. Andy berharap, di tengah iklim 
kompetisi yang saat ini, pihaknya optimistis 
Pertamina mampu bertahan dan terus tumbuh 
berkembang. “Saya juga berharap citacita 
menjadi world class energy company dapat 
terwujud di bawah pimpinan Pak Dwi Soetjipto,” 
katanya.•WalI

Raker CSS 2015 : Delivering Service Excellent Through 
Cost Effectiveness 
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SVP CSS Jeffrey Tjahja Indra menandatangani Komitmen Corporate Shared Service Tahun 2015.

Andvance Insurance Training Pertama melalui 
PCu Corporate Finance Academy
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banDUng - Pertama kali dalam berbagai kegiatan training 
asuransi di lingkungan  Pertamina dan Group berhasil dilak
sanakan program advance pada PCU Corporate Finance 
Academy: Advance Risk & Insurance Management,  di Hotel 
Patra Jasa Bandung, (2326/2).

Tujuan dari pendidikan yang diikuti oleh 18 peserta dari 
berbagai fungsi/direktorat ini, yaitu menghasilkan SDM yang 
mampu menjadi advance practitioners dan dapat terlibat 
aktif dalam optimalisasi kepemilikan asuransi, dalam rangka 
meminimalkan potensi kerugian finansial yang lebih besar jika 
terjadi ‘accident’ dan optimalisasi benefit bagi perusahaan.

Kegiatan yang dikoordinir oleh PCU dan fungsi Financial 
Risk & Insurance (FRI) ini mendapat dukungan penuh dari 
PT Tugu Pratama Indonesia (TPI). Presdir TPI pun bertindak 
sebagai instruktur, selain para pengajar dari oil and gas 
company (ENI), industri asuransi dan para pelaku di pasar 
asuransi seperti reinsurance broker dari Singapore (Miller & 
Willis), para underwriters, loss adjusters, independent surveyor, 
serta damage surveyors. 

Saat penutupan acara,  SVP Financing & Business Support 
Budhi Himawan mengapresiasi para asset holder/risk owners 
atas segala upaya peningkatan safety management. “Pertamina 

jakaRTa – Demi meng
galang semangat sinergi antar 
pekerja, Fungsi Corporate 
Shared Services Pertamina, 
menggelar  Rapat  Ker ja 
2015, bertajuk “Delivering 
Service Excellent Through 
Cost Effectiveness”, pada 
1213 Maret, di Kantor Pusat 
Pertamina.

Acara yang rutin digelar 
setahuh dua kali ini diikuti oleh 
159 orang pekerja Fungsi CSS 
dari middle management, baik 
dari korporat, unit operasi, 
pimpinan IT, Fungsi ICT anak 
perusahaan, dan pekerja 
berprestasi. Acara ini dibuka 
oleh Direktur SDM & Umum 
Dwi Wahyu Daryoto, dan 
dihadiri juga oleh SVP CSS 
Jeffrey Tjahja Indra.

SVP CSS Jeffrey Tjahja 
Indra, mengatakan forum ini 
dimaksudkan sebagai sa
rana koordinasi dan meng
i n t e g r a s i k a n  s e j u m l a h 
inis iat i f  dan resource  IT 
yang tersebar di berbagai 
lokasi. Selain itu, Raker ini 
sebagai forum komunikasi 
untuk menyampaikan aspirasi 
direksi kepada para pekerja.

Jeffrey menambahkan, 
dengan tema besar  Delivery 
IT  Serv ices  Exce l lence 
Through Cost Effectiveness, 
CSS harus memberikan IT 
service  excellence kepada 
seluruh business user di 

Pertamina, termasuk melalui  
biayabiaya yang efektif dan 
lebih hemat.

“Kami ingin menyatukan 
tekad dan pemahaman 
bahwa faktor eksternal telah 
berubah dengan harga crude 
yang jauh menurun, sehingga 
sebagai fungsi support kami 
harus berbenah diri,” katanya.

Jeffrey berharap, acara 
ini bisa berlangsung dinamis 
dan aktif, sehingga bisa 
menularkan energi positif, 
yang bisa menjadikan diri 
lebih bersemangat dan men
jadi role model yang siap 
meng hadapi tantangan ke 
depan.

Dalam acara ini dilakukan 
juga penandatanganan ko
mitmen CSS tahun 2015 

oleh manajemen. Komitmen 
tersebut berisi lima poin. Yaitu, 
berupaya dan bersinergi untuk 
mendukung tercapainya lima 
fokus utama perusahaan; 
menjalankan ICT Service 
Excellence dengan prinsip
prinsip Cost Effectiveness; 
pencapaian Services Level 
Agreement  97 persen ; 
meng  optimalkan sumber 
daya ICT Pertamina dengan 
konsep Rescue Sharing ; dan 
menjalankan Key ICT Project 
dengan kualitas terbaik dan 
tepat waktu.

Di forum ini dilakukan 
evaluasi atas hasi l  kerja 
tahun 2014 serta melakukan 
tinjauan atas perencanaan 
kerja tahun 2015 di setiap 
fungsi CSS, agar dapat 

bersinergi  untuk memenuhi 
tar gettarget yang telah di
tetapkan  dalam key ICT 
project dan ICT master plan. 
Selain itu, untuk memotivasi 
agar pekerja meningkatkan 
kinerjanya, CSS juga mem
berikan penghargaan kepada 
pekerja berprestasi. 

Adapun para pe kerja 
berprestasi yang men da
patkan penghargaan di an
taranya, Ibadur Rohman 
(Business Demand), Ismael 
Halim (IT Solution), Deddy 
Purwono Adi (IT Operation), 
Bayu Kuswanto (IT Ope
ration), Mashudi (Shared 
Processing Center), dan Fitria 
Yunita (Compliance Internal 
Governance).•saHRUl

sebagai korporasi yang mengelola aset negara, dengan ak
tifitas yang kompleks, tentunya dihadapkan pada risiko tinggi 
dalam setiap aktivitasnya. Risiko itu sendiri hampir tidak bisa 
dihilangkan namun dapat diminimalisasi atau diturunkan tingkat 
risikonya ke dalam tingkatan yang wajar, serta dianggap accep t-
able, dengan melakukan proses manajemen risiko termasuk ke
putusan dilakukannya risk transfer melalui asuransi,” ujar Budhi.

Ia berharap, dengan semakin banyaknya pekerja yang 
memahami asuransi dapat semakin meningkatkan optimalisasi 
benefit kepemilikan proteksi asuransi di Pertamina dan 
Group.•Hanindio - fRI
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Pemain tim putra Jakarta Pertamina Energi Paul Richard Sanderson menahan serangan dari para pemain 
Jakarta BNI 46 pada pertandingan terakhir tim putra putaran kedua pekan ketiga penyisihan Pertamina 
Proliga 2015 di Lapangan Hall Basket Senayan, Jakarta,  pada (22/3). 

Tim jakarta Pertamina Energi Lolos Final Four

Best Community 
Programme Award 
untuk Ru V Balikpapan
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jakaRTa - Babak penyisihan putaran 
kedua kompetisi bola voli Pertamina Proliga 
2015 sudah berakhir yang digelar di Jakarta 
pada 2022 Maret lalu. Pertandingan ini 
menjadi laga penutup rangkaian babak 
penyisihan yang sebelumnya telah digelar 
di Balikpapan, Palembang, Malang, Gresik 
dan Probolinggo.  

Walaupun pada akhir ba bak penyisihan 
kedua  ini tim putera dan puteri Jakarta 
Pertamina  Energi harus mengakui tim 
lawan, namun mereka tetap masuk pada 
babak empat besar (final four).

Tim putera Jakarta Per tamina masuk 
dalam final four bersama  tim Jakarta 
Electric PLN, Surabaya Samator dan 
Jakarta BNI 46. Sedangkan tim puteri 
Jakarta Pertamina Energi juga berhasil 
masuk ke babak final four bersama tim 
Jakarta PGN Popsivo, Jakarta Electric 
PLN, dan Jakarta BNI 46.•PRIyo

yogyakaRTa – Refinery Unit (RU)  V Balikpapan 
kembali meraih prestasi dalam ajang penghargaan 
Corporate Social Responsibility (CSR) prestisius 
tingkat internasional: The Global CSR Summit 
and Awards 2015. Dalam acara yang digelar di 
Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta, pada 1920 
Maret 2015 tersebut, RU V meraih kategori silver 
dalam “Best Community Programme Award”. RU V 
mengikutsertakan program berjudul “From Destroyer 
to Caregiver: Pemberdayaan Masyarakat di Hutan 
Lindung Sungai Wain (HLSW).”

Dengan tema “Creative Inclusive Market Inno-
vations”, tahun ini Global CSR Summit & Awards 
diikuti oleh perusahaan tingkat nasional maupun 
internasional dan lebih dari 200 usulan program 
CSR yang dikompetisikan. Ada 7 kategori yang 
diberikan dalam ajang penghargaan ini, yaitu 
antaranya Best Environmental Excellence Award, 
Best Community Programme Award, Excellence 
Provision of Literacy & Education, Empowerement of 
Women, Best Workplace Practices, CSR Leadership 
Award dan Product Excellence Award. Dari kategori
kategori tersebut, RU V Balikpapan berhasil meraih 
penghargaan pemberdayaan masyarakat.

Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW)  merupakan 
kawasan konservasi yang secara administratif 
tercatat berada di Karang Joang, Balikpapan 
Utara dan Kariangau, Balikpapan Barat. Hutan 
Kemasyarakatan yang tengah dikembangkan dalam 
area tersebut memiliki area seluas 1,4 ha atau 14% 
dari total HLSW. Pertamina pun berperan menjadi 
salah satu pemberi bantuan kelestarian HLSW 
mengingat besarnya peranan reservoir Sei Wain 
yang mendapatkan pasokan airnya dari hutan. 
Meskipun demikian, dalam perjalanannya konservasi  
HLSW mengalami sejumlah tantangan akan adanya 
praktikpraktik deforestasi seperti pembalakan liar. 
Pertamina bersamasama dengan BP HLSW dan 
DAS Manggar melakukan program konservasi yang 
mencakup donasi infrastruktur maupun pemberian 
pendampingan. • kEIsHkaRa HP - aRya yUsa

PalU – Pertamina kembali 
menyelenggarakan kegiatan 
Pertamina Goes To Campus 
(PGTC), pada (18/3). Kali ini,   
Pertamina menyambangi 
Universitas Tadulako (Untad), 
Palu, dengan mengusung 
tema “Energi untuk Negeri”. 

PGTC merupakan ajang 
tahunan yang diadakan 
Pertamina untuk mengun
jungi universitasuniversitas 
di Indonesia dalam rangka 
menyampaikan informasi 
kepada akademisi tentang 
industri energi umumnya, 
serta fungsi dan peran 
Pertamina khususnya. 

Ma hasiswa Untad  ber
partisipasi mengikuti acara 
tersebut dengan sangat 
antusisas dan senang mem
peroleh ilmu yang sangat 
bermanfaat dari para pakar 
profesional. 

“ K a m i  m e n d o r o n g 
ad ik ad ik  mahas iswa , 
s e b a g a i  k a u m  m u d a 
intelektual dan dosen dari 
kalangan kampus untuk 
terus mengembangkan 
dan menyampaikan pe

Pertamina Goes To Campus ke universitas Tadulako

miki ran tentang energ i 
dan ketersediaan energi di 
Indonesia secara akademis, 
serta ikut berjuang, berkreasi 
dan mendorong agar ke
tahanan energi nasional yang 
kita citacitakan dapat ter
capai bagi masa depan ge 
nerasi penerus,” tegas Media 
Manager Pertamina Adiatma.

Ia berharap, PGTC akan 
memberikan wawasan ke
pada mahasiswa tentang 
se pak terjang, kegiatan 
operasi, dan prestasi yang 

telah dicapai oleh Pertamina 
selama ini.        

S e m e n t a r a  R e k t o r 
Untad Muhammad Basir 
Cyio mengapresiasi upaya 
Pertamina yang berusaha 
merangkul  mahasiswa.   
“Semoga ke depannya ma
hasiswa dapat mendukung 
p rog ramp rog ram pe
merintah termasuk Pertamina 
yang merupakan penyedia 
energi untuk kita,” ujar Basir 
Cyio.

Pada acara yang dihadiri 

GM MOR VII Budi Setio 
Hartono, pakar komunikasi 
E f f end i  Gaza l i ,  paka r 
ekonomi Revrisond Baswir, 
Direktur Reforminer Institute 
K o m a i d i  N o t o n e g o ro , 
Brand Ambasador Pelumas 
Pertamina Rifat Sungkar, 
dan komedian Mongol 
tersebut, juga diserahkan 
bantuan senilai Rp 50 juta  
untuk peningkatan kreatifitas 
lembaga kemahasiswaan di 
Untad.•aDITyo

Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito mengajak mahasiswa Universitas Tadulako Palu untuk peduli terhadap 
ketersediaan energi untuk bangsa Indonesia.
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CIlaCaP – Keakuratan dalam pengukuran sebuah kargo, 
baik berupa produk maupun intermediate sangat berpengaruh 
terhadap pencatatan supply loss. Sekecil apapun losses yang 
terjadi sangat signifikan berdampak pada proses bisnis perusahaan 
sehingga harus dilakukan upaya dalam menekan supply loss. Hal 
ini disampaikan oleh Refinery Planning & Optimization Manager 
RU IV Cilacap M. Dharmariza saat membuka Workshop Supply 
Loss Product & Intermediate dengan pokok bahasan penanganan 
kargo di kapal, di Griya Patra Cilacap, pada Kamis (12/2).

workshop Supply Loss Product & Intermediate di Ru IV Cilacap
Kegiatan ini diikuti perwakilan seluruh Refinery Unit, 

MOR, fungsi shipping, finance dan beberapa fungsi di Kantor 
Pusat Pertamina seperti Integrated Supply Chain, Operations 
Optimization, Product Operations, Bunker & Operation Compliance 
dan Contract Claim & Regulation.

Catur Rini dari BOC dalam presentasinya mengungkapkan 
tujuan diselenggarakannya workshop penanganan kargo di kapal 
ini adalah untuk menyamakan persepsi mengenai pengukuran 
quantity kargo kapal di seluruh unit pengolahan baik pada 

saat bongkar muat dari sisi peralatan, prosedur, kendala dan 
penyelesaian permasalahannya.  “Selain itu, workshop ini juga 
menjadi media knowledge sharing antar pekerja yang mengatur 
dan menangani kegiatan bongkar muat di seluruh RU.” ujar 
Catur Rini. Pada kesempatan ini juga dipresentasikan materi 
mengenai permasalahan losses white intermediate antar kilang 
dan penanganan claim dan commercial.

Pada hari kedua, peserta melaksanakan witness loading/
discharging kargo intermediate di Dermaga 70 RU IV Cilacap.• RU IV
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Rio Optimis Masuk F1 
Tahun Depan

Rio Haryanto mencium bendera merah putih sebagai simbolisasi 
kecintaannya membawa nama besar Indonesia dalam kancah 
balap internasional.

jakaRTa – Pembalap Pertamina Rio Haryanto 
menyatakan optimis bisa masuk F1 tahun depan. 
Ia berharap, kiprahnya pada laga GP2 tahun ini 
dapat terus konsisten berada pada posisi top 
five. Sekiranya ada 11 seri balap yang harus ia 
jalani mulai 1617 April di Bahrain, hingga akhir 
sesi pada 2729 November di Yas Marina, Abu 
Dhabi mendatang. Tahun ini, GP2 rencananya 
akan berlangsung di beberapa Negara seperti 
Bahrain, Spanyol, Monako, Austria, Inggris, 
Jerman, Hungaria, Belgia, Itali, Abu Dhabi, dan 
Rusia. ”Pada akhir musim, target saya bisa 
masuk top five,” ucapnya dalam konferensi pers 
yang berlangsung di Jakarta, Kamis (24/3).

Rio optimis dapat meraih podium setidaknya 
6 kali pada 11 laga yang akan dihadapinya dan 
konsisten berada pada top five. Semangatnya 
juga mulai terpupuk, mengingat teman 
seangkatannya di GP2 yang pernah ia kalahkan, 
Valterri Botas sudah berkiprah di F1. “Saya 
ingin naik tingkat ke F1 mengingat teman
teman seangkatan sa ya juga sudah kesana,” 
ucap pembalap yang su dah mengetes mobil 
F1 dan mendapat syarat pengajuan izin untuk 
membalap di F1 tersebut.

Selain optimis, pembalap yang membawa 
nama Indonesia tersebut juga berharap ke 
depannya Pertamina tetap mendukungnya. Ia 
tidak ingin mengulangi ketidakberuntungannya 
pada akhir laga di Budapest tahun lalu dimana 
ban mobil dia lepas pada saat posisi kedua pada 
laplap pengakhiran.

Sementara Vice President Corporate 
Communicat ion Per tamina W ianda A 
Pusponegoro mengatakan Pertamina menaruh 
harapan besar kepada Rio Haryanto. “Banyak 
benefit yang diperoleh dari dukungan kami ini.  Di 
antaranya, survey brand awareness Pertamina, 
Rio sebagai icon/brand ambassador pelumas 
Pertamina sebagai atlet internasional 40% 
diharapkan terus meningkat,” ujarnya.  Karena 
itu, Pertamina tetap berkomitmen mendukung 
kiprah Rio di ajang balap dunia.

Hal tersebut disambut baik Rio dan timnya.  
“Terima kasih atas dukungan Pertamina selama 
ini dan ke depannya.  Ini menjadi  salah satu 
motivasi saya untuk  terus maju ke depan.  Saya 
harus berusaha lebih keras lagi sehingga hasil 
yang dicapai sesuai dengan target,” tukas Rio 
optimis.•sTaRfy/MUTHIa

 

Di hadapan pekerja MOR I, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menegaskan bahwa lima strategi prioritas perusahaan 
harus didukung dengan marketing yang andal dalam memberikan pelayanan profesional kepada pelanggan.

Lima Strategi Prioritas harus Didukung dengan 
Pelayanan Maksimal kepada Pelanggan
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MEDan – Untuk mencapai 
visi menjadi perusahaan 
energi nasional kelas dunia 
d e n g a n  m e w u j u d k a n 
ketahanan energi nasional, 
ada lima strategi prioritas yang 
harus dilakukan Pertamina. 
Hal itu diungkapkan oleh 
Direktur Utama PT Pertamina 
(Persero), Dwi Soetjipto dalam 
acara temu sapa dan dialog 
bersama pekerja Pertamina 
MOR I, Senin (9/3) di Gedung 
Serbaguna Kantor Pertamina 
MOR I Medan.

S t r a t e g i s  p r i o r i t a s 
y a n g  p e r t a m a  a d a l a h 
pengembangan sektor hulu. 
Hal ini, dilakukan dengan 
melakukan pengambilalihan 
dan pengembangan blok 
utama di Indonesia. Kedua, 
e f i s i ens i  d i  semua l i n i 
bisnis korporasi termasuk 
pengadaan  c rude  dan 
produk, serta upaya menekan 
losses dan efisiensi lainnya. 
“Termasuk penggunaan ker
tas di kantor,” papar pria yang 

akrab disapa Pak Tjip dalam 
dialog yang dimoderatori oleh 
GM MOR I Jumali tersebut. 

Prioritas ketiga adalah 
pe  n ingka tan  kapas i t as 
kilang, baik melalui upgrading 
maupun revitalisasi serta 
integrasi kilang swasta. Yang 
keempat, pengembangan 
infrastruktur dan marketing. 
Upaya yang dilakukan adalah 
dengan meningkatkan ka
pasitas storage  serta me
nerapkan marketing operation 

exce l lence.  Sedangkan 
prioritas yang terakhir adalah 
upaya penyelesaian piutang 
ke negara melalui pengelolaan 
dan perencanaan ser ta 
evaluasi investasi. 

“Kelima strategi prioritas 
Pertamina ini tentunya ha
rus didukung dengan mar-
keting yang andal dalam 
member ikan  pe layanan 
yang profesional kepada pe
langgan,”  ujarnya.  Dwi me
nambahkan, agar seluruh 

pekerja Pertamina, memiliki 
filosofi trasformasi mindset 
seperti energy company, yaitu 
mengutamakan keberlanjutan 
pasokan energi untuk In
donesia serta menyediakan 
energi dengan kualitas prima 
dan biaya yang efisien.

Hadir dalam acara itu 
seluruh peker ja MOR I , 
Direktur EBT Yenni Andayani, 
SVP NonFuel Marketing, 
Taryono, dan SVP HR Insan 
Purwarisya Tobing.•MoR I 

jakaRTa –  Per tamina 
bekerja sama dengan Di
rektorat Jenderal  Pajak 
(DJP) menyelenggarakan 
layanan Coaching E-Filling 
dan Dropbox Pajak untuk 
pengisian SPT PPH OP Tahun 
Pajak 2014. Layanan ini 
berlangsung di Lantai Ground 
Kantor Pusat Pertamina 
selama tiga hari, (2325/3).

E-F i l l i ng  ada lah  su
atu cara penyampaian SPT 
atau pemberitahuan per
panjangan SPT Tahunan 
yang dilakukan secara on-
line yang realtime melalui 
website DJP. Wajib Pajak 
diharuskan memiliki e-FIN 
(Electronic Filling Identification 
Number) sebelum dapat me
nyampaikan SPT Tahunan 
secara e-Filing dimana wajib 
pajak dapat mengajukan 
permohonan e-FIN ke Kantor 
Pe layanan Pa jak (KPP) 
tempat wajib pajak terdaftar.

Namun Pertamina me
mudahkan pekerja untuk 
me lakukan pelaporan SPT 
melalui  e-Fi l ing,  dimana 
para karyawan Pertamina 
tidak perlu mendatangi KPP 
untuk memiliki e-FIN karena 
Pertamina mendatangkan 

Pertamina Terapkan Laporan SPT Tahunan Secara Online
langsung tim DJP ke Kantor 
Pusat Pertamina.  

Pertamina memberikan 
fasilitas bagi karyawan yang 
belum memiliki e-FIN dapat 
mengajukan permohonan 
langsung di tempat pelayanan 
untuk pembuatan e-FIN. 
Sementara itu bagi karyawan 
yang sudah memiliki eFIN 
dapat langsung mengisi SPT
OP secara online melalui 
e-F i l l i ng  yang  d ipandu 
langsung oleh tim DJP.

Manager Tax Planning 
& Advisory Pertamina, Afan 
Aftory mengatakan untuk 
SPT OP tahun 2015 berbeda 
dengan tahun sebelumnya 
yang tentunya mengalami 
perbaikan. Saat ini pelaporan 
SPT telah menggunakan 
e-Filing yang lebih terstruktur 
bisa dilakukan oleh seluruh 
karyawan Pertamina. 

Dengan Pertamina bekerja 
sama dengan pihak DJP 
untuk melakukan pelaporan 
wajib pajak di kantor pusat 
Pertamina, maka pelayanan 
yang diberikan pun lebih 
intensif dan bisa secara 
langsung untuk berkonsultasi 
jika mengalami kendala dan 
kesulitan.

Ketua Tim rombongan 
DJP, Sarmin mengatakan, 
sebagian besar karyawan 
Pertamina masih banyak 
yang belum memiliki e-FIN 
untuk aktifasi pelaporan pajak 
perorangan via online karena 
itulah pihaknya memberikan 
fasilitas laporan pajak melalui 
e-filling. Sarmin menilai an
tusiasme para karyawan Per
tamina untuk melaporkan 
wa jib pajaknya sangat tinggi.

“Jika tahun sebelumnya, 
pelaporan pajak masih manual 
dan sekarang kita lakukan 
melalui jaringan internet. Ini 
tentunya memudahkan wajib 
pajak sehingga datadata 
tidak perlu lagi disimpan se
cara manual, namun bisa kita 
ambil lewat jaringan internet,” 
ungkap Sarmin.

Kenyamanan pelaporan 
SPT OP turut dirasakan oleh 
salah satu pekerja Pertamina 
dar i  fungs i  Reta i l  Fue l 
Marketing, Deny Sukendar.  
Menurutnya fasilitas yang 
disediakan oleh Pertamina 
sangatlah bermanfaat bagi 
para karyawan. 

“Terlebih lagi kita dipandu 
untuk mendapatkan e-FIN. Ini 
sangat mem persingkat waktu 
ka rena tidak perlu ijin keluar 
kantor untuk mendatangi 
kantor pajak melaporkan SPT 
perorangan,” kata Deny. 

Hal  in i  membukt ikan 
penyampaian SPT melalui 
e-Filing lebih mudah, lebih 
murah, dan lebih cepat karena 
wajib pajak tidak perlu antri 
untuk me laporkan SPT 
Tahunan Orang Pribadi.•IRlI
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Pertamina Dukung hutan Lindung undip

Pjs GM MOR IV CD. Sasongko berjabat tangan dengan  oleh Rektor Undip Prof Sudharto P.Hadi, usai melakukan penanaman 
bibit pohon di kawasan hutan lingkungan di kampus Universitas Diponegoro.
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kembangkan Padi Bawor 9, Tingkatkan Produksi Pangan

sEMaRang – Wujud ke
pedulian Pertamina pada 
lingkungan dibuktikan le
wat partisipasinya dalam 
peresmian Hutan Lingkungan 
di  kawasan Univers i tas 
Diponegoro (Undip), pada 
(23/1). Didukung dengan 
memiliki areal yang cukup 
luas  ya i tu  sek i ta r  180 
hektare, Undip berkomitmen 
mengalokasikan 70% dari 
areanya untuk di jadikan 
dan dipertahankan sebagai 
kawasan Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) sebagai bentuk 
kepedulian terhadap ke
lestarian alam dan lingkungan.

Da l am kesempa tan 
tersebut,  Pertamina 2.200 
bibit pohon kepada Undip 
sebagai salah satu bentuk 
kerja sama yang terjalin lewat 
program CSR “Menabung 
100 Juta Pohon”. Bibit pohon 
yang ditanam, yaitu bibit 
Mahoni, Trembesi, Duwet, 
Kepel, Matoa, Pronojiwo dan 
Mundung. 

“Diharapkan dengan pe
nanaman ini ke depannya 
dapat menghasilkan oksigen 
lebih banyak dan menyerap 
gas karbondioksida yang 

sangat dibutuhkan bagi ke
sehatan tubuh,” ujar Pjs GM 
MOR IV CD. Sasongko.

Menurut Rektor Undip 
Prof Sudharto P.Hadi, selain 
untuk mempertahankan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH), 
kegiatan ini juga bertujuan 
untuk menciptakan kawasan 
hijau dan menjaga sekaligus 
pengendali kelestarian sum
ber daya air di kawasan Undip. 

Undip sengaja mem

bangun hutan kampus se
bagai ruang ter buka hijau yang 
nantinya di harapkan dapat 
bermanfaat bagi pe nelitian 
mahasiswa. Pembangunan 
hutan kampus memanfaatkan 
kawasan Undip yang se
lama ini belum tergarap baik 
sehingga nantinya men jadi 
hutan mini yang bermanfaat 
bagi mahasiswa dan ma
syarakat. 

Program penghijauan di 

areal kampus Diponegoro 
diharapkan dapat menjadi 
wahana peningkatan kerja 
CSR Per tamina mela lu i 
aks i  nyata penanaman, 
p e   m e l i h a r a a n  p o h o n , 
dan peningkatan kualitas 
l ingkungan ser ta  untuk 
mengomunikasikan komitmen 
Pertamina dalam mereduksi 
karbon dan menyumbang 
oksigen serta menjaga keles
tarian sumber daya air.•MoR IV

balongan - Para petani 
anggota Kelompok Guyub 
Ru  kun Patra, di Desa Ka
rang kandri, Kecamatan Ke
sugihan, Cilacap, membuat 
terobosan nutrisi untuk ta
naman padi yang satu bulan 
lagi siap panen. Mereka 
menyemprotkan nutrisi yang 
terbuat dari campuran telur 
bebek, madu, susu kental 
ma nis dan alkohol. Nutrisi 
ter sebut diberikan untuk pe
ngembangan padi khusus, 
yakni padi Bawor 9. 

Padi Bawor 9, merupakan 
jenis padi yang dikembangkan 
dari hasil penelitian Universitas 
Jenderal Soedirman Pur
wokerto. Ini hasil persilangan 
padi Cisadane dan Atomita 
2. Keunggulan dari jenis padi 
ini adalah tahan genangan 
banjir, termasuk genangan 
air payau, serta tidak mudah 
roboh dan leb ih  tahan 
serangan hama. 

Padi jenis Bawor 9 ditanam 
di Desa Karangkandri, karena 
lokasinya yang hanya sekitar 

Gabungan kelompok Tani Binaan CSR Pertamina RU IV Cilacap telah mendukung pengembangan padi Bawor 9 ini sejak 
tahun 2013 hingga sekarang. Kini pengembangan padi Bawor mencapai 75 hektar dengan jumlah petani yang tergabung 
dalam Gapoktan sebanyak 100 orang.  
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2 km dari laut. Sehingga 
sa at air laut pasang, air 
laut tersebut bisa mengalir 
hingga ke persawahan di 
Desa Karangkadri. Proses 
pemupukan yang dilakukan 
terhadap padi Bawor 9 ini 
juga sedikit berbeda, padi 
jenis ini membutuhkan pu
puk organik lebih banyak. 
Untuk luas 1 hektar sawah 
dibutuhkan kurang lebih 2 
kwintal pupuk Phonska, 1 
kuintal Pupuk Urea, dan 5 
kuintal pupuk Organik. Selain 
i tu, pengembangan dan 
perawatan padi Bawor 9 ini 
pun perlu perlakuan khusus.

Muj iburahman, Waki l 
Ketua Gabungan Kelompok 
Tani Guyub Rukun Patra 
me ngatakan, “Nutrisi yang 
kita berikan bertujuan untuk 
meningkatkan hasi l  dan 
daya tahan tanaman. Padi 
Bawor 9 ini dapat dipanen 
pada kisaran usia 105 hari 
dan per 1 hektarnya bisa 
menghasilkan sekitar 7,5 ton 
gabah.” 

Beras padi  Bawor 9 
ini lebih pulen dan wangi. 
Ka rena kualitasnya yang 
cukup bagus, harganya pun 
lebih mahal daripada beras 
kualitas standar lainnya. 
Kini pengembangan padi 
Bawor 9 mencapai 75 hektar 
dengan jumlah petani yang 
tergabung dalam gabungan 
kelompok tani sebanyak 100 
orang dan dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat di 
wilayah Cilacap. 

Pengembangan Padi 
Bawor 9 di desa Karangkadri 
tak lepas dari upaya Pertamina 
RU (Refinery Unit) IV Cilacap 
beke r j a  sama  dengan 
BPPKP (Badan Pelaksana 
Penyuluhan dan Ketahanan 
Pangan) Kabupaten Cilacap 
dalam mendukung upaya 
ketahanan pangan memlalui 
program Corporate Social 
Responsibility.

Dukungan yang diberikan 
berupa pengadaan benih padi 
bagi pertani, serta membantu 
peralatan pendukung lainnya 

bagi kelompok tani yakni hand 
traktor, power presser, mesin 
penggiling dan perontok padi. 

Junior Officer CSR RU 
IV, Aditya Nugrahadi menga
takan, selain mem berikan 
bantuan benih dan peralatan 
pendukung, Pertamina juga 
membantu pendampingan 

bagi petani agar hasil panen 
lebih maksimal. 

“Kegiatan in i  seja lan 
dengan program tanggung 
jawab sosial dan lingkungan 
kami yang tujuan akhirnya 
dapat meningkatkan taraf 
hidup,” ujar Aditya.

Dengan terobosan ter

sebu t ,  pengembangan 
pa di Bawor 9 tidak hanya 
meningkatkan kesejahteraan 
petani, tetapi juga mendukung 
ketahanan pangan serta 
meningkatkan produksi beras 
Kabupaten Cilacap yang 
tahun ini ditargetkan sebesar 
860.344 ton.•DsU

balIkPaPan - Refinery Unit (RU) V  memberikan 
bantuan berupa 100 kilogram larvasida kepada 
Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan. Serah 
terima bantuan tersebut dilakukan oleh Section 
Head Public Relations Pertamina RU V Abd. 
Malik  bersama CSR Officer Arya Yusa kepada 
Kepala DKK Kota Balikpapan, Dr. Ballerina J.P 
Pontolumiju. Donasi larvasida tak lain hadir se
bagai bentuk kepedulian Pertamina terhadap 
aspek kesehatan di Balikpapan yang tengah 
memasuki status waspada terhadap kasus 
Demam Berdarah Dengue (DBD).

“Semoga bantuan larvasida dapat diman
faatkan DKK untuk memenuhi kebutuhan 
pelayanan kesehatan yang optimal, khususnya 
di kota Balikpapan,” ungkap Abdul Malik ketika 
ditemui di kantor DKK. Lebih lanjut ia menyatakan 
empatinya terhadap penyakit yang tengah 
menjangkiti warga Balikpapan tersebut. 

Hal tersebut diamini oleh Kepala Dinas 
Kesehatan Kota, Ballerina, dalam acara serah 
terima, pada (24/1). “Kami melihat bantuan 
yang diberikan Pertamina sebagai bentuk 
partisipasi aktif perusahaan guna membantu  DKK 
Balikpapan dalam memberantas penyakit menular 
seperti Demam Berdarah Dengue,” imbuhnya. 

Ballerina menyebutkan, di minggu ke6 tahun 
2015 sudah terdapat 441 kasus DBD di Balikpapan 
dengan jumlah kematian 3 orang. Karena itu 
ia mengimbau kepada warga Balikpapan agar 
senantiasa waspada terhadap penyakit Demam 
Berdarah Dengue (DBD).•kEIsHkaRa HananDHITa PUTRI
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Bantuan Mesin PLTD 
untuk Mamosalato

Rehabilitasi Ekosistem Mangrove 
di Pantai Cindakir, Bungus Teluk kabung
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Gerakan From Garbage to Garden di Balongan
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GM RU VI Yulian Dekri memberikan pupuk kompos pada tanaman yang berada 
di lingkungan kantor RU VI Balongan.

Penanaman 5.000 pohon mangrove dipimpin langsung perwakilan Sekretaris Ke menterian Lingkungan Hi dup dan Kehutanan 
Rasio Ridho Sani bersama Direktur Utama Pertamina Dwi Soe tjipto, Wakil Walikota Padang Emzalmi, dan manajemen 
Pertamina lainnya.

MoRoWalI  UTaRa - Joint Operating Body 
(JOB) PertaminaMedco E&P Tomori mem
berikan bantuan Pembangkit Listrik Tenaga 
Diesel (PLTD) kepada masyarakat Kecamatan 
Mamosalato di Pulau Tiaka, Kecamatan 
Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, 
Minggu (8/3). Penyerahan dua unit mesin PLTD 
dengan kapasitas 1000 KVA beserta rumah 
genset itu diterima Bupati Morowali Utara Abd 
Haris Renggah disaksikan Wakil Gubernur 
Sulawesi Tengah Sudarto, Ketua DPRD Morowali 
Utara Syarifudin Majid dan unsur muspida di 
lingkungan pemerintah daerah Morowali Utara.

Sudarto menyambut baik bantuan yang 
diberikan oleh JOB Pertamina – Medco E&P 
Tomori Sulawesi ini. Ia meminta Pemkab Morowali 
Utara mendorong PLN untuk mengelola secara 
profesional fasilitas pe nerangan berupa Genset 
bantuan dari JOB Tomori dan Jaringan yang 
telah dipasang oleh Pemkab Morowali Utara. 

Sementara Manager Field JOB Pertamina 
Medco E&P Tomor i  Sulawesi  Susanto 
menjelaskan, penempatan mesin PLTD di desa 
Tanasumpu sudah melalui proses pendalaman 
teknis guna mangalirkan listrik di wilayah 
ling kar tambang minyak yang meliputi Desa 
Tananagaya, Desa Pandauke, Desa Momo, 
Desa Tambale, Desa Tanasumpu dan Desa Giri 
Mulya.• PHE

PaDang - Pertamina kem
bali mewujudkan kegiatan 
tanggung jawab sosial dan 
l ingkungan untuk pem
ba ngunan berkelanjutan 
(sus tainable development) 
melalui aksi nyata menanam 
dan merehabilitasi mangrove 
di Pantai Cindakir, Kelurahan 
Te l u k  K a b u n g  U t a r a , 
Kecamatan Bungus Teluk 
Kabung, Kota Padang, 
Sumatera Barat, pada (21/3).

Penanaman 5.000 pohon 
mangrove dipimpin langsung 
perwakilan Sekretaris Ke
menterian Lingkungan Hi
dup dan Kehutanan Rasio 
Ridho Sani bersama Direktur 
Utama Pertamina Dwi Soe
tjipto, Wakil Walikota Padang 
Emzalmi, yang diikuti  masya
rakat setempat.

 “Kegiatan ini meru
pakan komitmen Pertamina 
berperan aktif dalam peles
tarian ka wasan mangrove di 
Indonesia, melalui program 
Pertamina Menabung 100 
Juta Pohon, terutama yang 
berada di wi layah operasi 
Pertamina. Lokasi yang 
kami tanam saat ini berada 
di sekitar wi layah operasi 
Pertamina yakni Terminal 
BBM Teluk Kabung,” jelas 

balongan - RU VI Ba
longan menyelenggarakan 
gerakan “From Garbage 
to Garden” sebagai upaya 
me ningkatkan awareness 
pekerja dan mitra kerja 
RU VI Balongan agar lebih 
bijak mengelola sampah. 
Kegiatan ini dilaksanakan 
dalam rangka memperingati 
Hari Peduli Sampah Nasional 
2015 di Area Gedung Putih 
RU VI Balongan,  pada (9/3). 

Gerakan “From Garbage 
to Garden” merupakan pro
gram yang diinisiasi oleh 
Environment Sect ion di 
bawah fungsi Health, Safety 
and Environment dengan 
memanfaatkan sampah or
ganik hasil pemotongan 
rum put  d i  a rea  k i l ang 
untuk diproses menjadi 
kompos. Kompos hasi l 
olahan tersebut dibagikan 
kepada para pe kerja dan 

RaMba - Kerusakan Jalan lintas timur  Pa
lembangJambi terutama di pusat kota Sungai 
Lilin, Kabupaten Muba membuat pemerintah 
setempat dan perusahaan ikut tergerak. Seperti 
dilakukan PT Pertamina EP Asset 1 Ramba Field 
bersama dengan pemerintah Kecamatan Sungai 
Lilin dan kepolisian ikut bersinergi membantu 
perbaikan. 

Pekerjaan perbaikan sendiri dilakukan pada 
malam hari dan diawali simbolis oleh Kapolres 
Muba AKBP Ahmad Iksan serta Camat Sungai 
Lilin Iskandar Syahrianto, pada (19/3). Agar 
tidak mengganggu pengguna jalan dilakukan 
sistem buka tutup oleh kepolisian selama masa 
perbaikan. 

 Menurut Subli Ibrahim, Ramba Field Ma
nager, selain bantuan batu dan alat berat, 
perusahaan juga memberikan bantuan te
naga agar perbaikan jalan tersebut dapat se
lesai dengan cepat. “Semoga perbaikan ini, 
kemacetan panjang di ruas Sungai Lilin tidak 
terjadi lagi,” ujar Subli.

Camat Sungai Lilin Iskandar Syahrianto pun 
mengucapkan terima kasih atas bantuan yang 
diberikan PEP Ramba Field untuk kemudahan 
masyarakatnya dalam beraktivitas.•PEP RaMba fIElD

Perbaikan jalintim 
Ruas Sungai Lilin

Dwi Soetjipto.
Upaya merehabil itasi 

kerusakan ekosistem/hutan 
mangrove di beberapa lokasi 
di Indonesia sudah dilakukan 
Pertamina melalui program 
Menabung 100 Juta Pohon. 
Sa lah satunya dengan me
na nam mangrove yang kini 
telah mencapai 2 juta pohon. 
Mangrove menjadi perhatian 
Pertamina karena sebagian 
besar hutan mangrove di 
pulau kecil dan daerah pe

sisir  mengalami kerusakan 
yang cukup parah.  “Salah 
satu daerah pesisir yang 
m e n g a l a m i  d e g r a d a s i 
hutan mangrove adalah 
Pantai di kawasan Teluk 
Kabung, Padang, Sumatera 
Barat. Hal ini perlu menjadi 
perhatian karena dapat 
menyebabkan abrasi yang 
bisa mengganggu kehidupan 
wilayah sekitar Teluk Kabung. 
Rehabilitasi hutan mangrove 
akan memberikan dampak 

besar untuk mengembalikan 
tumbuhnya keanekaragaman 
hayati,”kata Dwi.

P rogram Per tamina 
Menabung 100 Juta Pohon 
dilaksanakan Pertamina sejak 
tahun 2011 dan diharapkan 
tuntas pada tahun 2015 
dengan menerapkan dua 
model pelaksanaan yakni 
model konservasi dan model 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.•DsU

mitra kerja RU VI secara 
gratis untuk digunakan di 
rumah masingmasing. Selain 
itu, kompos tersebut juga 
dapat dimanfaatkan untuk 
memupuk tanaman di sekitar 
kilang dan perkantoran. 

HSE Manager Pertamina 
RU VI Balongan, J.  Pr i 
H a r t a n t o  m e n g a t a k a n 
timbulan sam pah rumput 
di area Pertamina RU VI 
Balongan mencapai 268,50 
kg/hari atau 54,04%. 

“Semoga kegiatan ini  bisa 
memberikan pemahaman 
kepada pekerja dan mitra 
ke r j a  un tuk  menga ja r i 
keluarga cara pemanfaatan 
sampah menjadi kompos 
sehingga bisa dijadikan media 
tanam yang subur,” ujar Pri. 

Menurut GM RU VI Yulian 
Dekri, pemanfaatan sampah 
rumput menjadi kompos 
tersebut merupakan suatu 

usaha yang dilakukan oleh 
RU VI  Ba longan da lam 
mengurangi sampah yang 
dibuang ke Tempat Pem
buangan Akhir (TPA) Pecuk 
Indramayu. 

“Ke depannya, Pertamina 
akan mulai mengolah sampah 
dari jenis plastik dan kertas 
sebagai bentuk komitmen 
yang berkelanjutan,” tambah 
Yulian. 

Sementara itu, Ketua 
SPPBB, Priyo Titi Budhi yang 
hadir dalam acara tersebut,  
mengatakan kegiatan yang 
diprakarsai oleh fungsi HSE 
RU VI ini merupakan kegiatan 
yang bermanfaat.  Ia berharap 
program ini bisa berjalan 
secara berkesinambungan 
sehingga t idak ada lagi 
sampah yang terbuang de
ngan percuma.•RU VI
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judul buku  : 
kembalikan MaHakaM (Memang Hak kami)
Penulis : Marwan batubara
Penerbit : Indonesian Resources studies (IREss)
kolasi : xvi/324p/il/22cm

Buku ini memuat mengenai informasi dan permasalahan 
seputar kontrak lapangan minyak dan gas (migas) Blok 
Mahakam di lepas pantai Kalimantan Timur oleh perusahaan 
asing Total E&P Indonesie dari Perancis dan Inpex Corporation 
dari Jepang. Blok Mahakam dikelola oleh Total yang bertindak 
sebagai operator lapangan migas yang berbagi saham masing
masing 50% dengan Inpex sesuai kontrak kerja sama, yaitu 
production sharing.

Blok Mahakam, lapangan minyak berusia 47 tahun 
ini masih rutin menyemburkan minyak dan gas. Anjungan 
Bekapai, salah satu ladang minyak Blok Mahakam, berdiri 
kokoh, jauh di lepas pantai sebuah perairan dekat muara 
Sungai Mahakam, Kalimantan Timur.  Kontrak Blok Mahakam 
oleh Total dan Inpex berlaku mulai 19671997 selama 30 tahun. 
Dengan pembagian porsi pembagian, 67,25 persen untuk 
Indonesia dan 32,5 persen untuk kontraktor, sedangkan 40 
persen untuk Cost Recovery.

Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam akan berakhir 
pada 31 Maret 2017. Dengan akan berakhirnya kontrak Total 
dan Inpex di Blok Mahakam, terbuka kemungkinan bagi 
Pertamina untuk mengelola. Namun, berdasarkan peraturan 
yang ada, kontraktor yang mengelola saat ini juga mempunyai 
kesempatan untuk melanjutkan kontrak guna mengoperasikan 
Blok Mahakam.

Menurut konstitusi, Negara harus berdaulat dan berkuasa 
atas Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki melalui pelaksanaan 
aspeaspek pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, 
pengelolaaan dan pengawasan. Pertamina telah menyatakan 
keinginan dan kemampuan untuk mengelola Blok Mahakam 
jauh sebelum 2014. Keinginan tersebut dikemukakan pada 
2007 dengan mengalokasikan dana hingga US$400 juta guna 
membeli saham Total dan Inpex sekitar 1520%. Ternyata 
permintaan pembelian saham Total dan Inpex tidak didukung 
Pemerintah dan DPR RI. Total dan Inpex pun menolak untuk 
menjual sahamnya kepada Pertamina, demikian langkah 
antisipatif yang dijalankan Pertamina tersebut pun kandas 
tanpa hasil.

Seandainya sejak awal Blok Mahakm, yang menyimpan 
potensi minyak dan gas sedemikian besar dikelola oleh anak 
bangsa, tentu Pertamina mempunyai kesempatan yang lebih 
besar untuk tumbuh menjadi NOC kelas dunia, sehingga 
berperan untuk mengamankan kebutuhan dan ketahanan 
energi nasional.

Namun faktanya, pengelolaan minyak dan gas di Indonesia 
memang belum sesuai amanat konstitusi dan sejalan dengan 
kepentingan strategis nasional. Kedaulatan minyak dan 
gas bangsa ini masih terbelenggu kebijakan dan regulasi 
minyak dan gas yang proasing serta moral oknumoknum 
pe jabat sebagai subjek pelaksana yang terkontaminasi. 
Singkatnya, kita menghadapi masalah sistem pelaksana yang 
terkontaminasi. Singkatnya, kita menghadapi masalah sistem 
regulasi dan subjek pelaku industri minyak dan gas yang tidak 
sejalan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat dan karena 
mendesak untuk diperbaiki.

Membaca buku “Kembalikan MAHAKAM: Memang Hak 
Kami” ini kita diajak memahami, telah sekian lama sumber 
daya migas milik dan bangsa yang tersimpan di Blok Mahakam 
tergadai. Hampir 50 Tahun sumber minyak dan gas tersebut 
dikuasai oleh asing. Bangsa kita, si pemilik sumber daya, tidak 
berdaulat dan tidak pula mendapat bagian keuntungan yang 
layak sebagaimana mestinya.•PERPUsTakaan
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Integrasi ISO 27001 : kolaborasi uTC & CSSAudit CIP Mendukung keberhasilan 
Pencapaian Lima Strategi utama 
Pertamina 2015

Dalam mencapai target kinerja tahun 2015 telah ditetapkan 5 poin strategis sebagai dasar 
bagi semua fungsi/Unit Operasi/Region dan Anak Perusahaan  dalam menyusun dan menjalankan 
program kerja sehingga fokus terhadap target yang ditetapkan  oleh Direksi. Kelima poin dimaksud 
akan menjadi cascading atau turunan program dengan melakukan aligment KPI masingmasing 
fungsi sampai ke front line.

Berkaca dari  hasil pencapaian tahuntahun sebelumnya dan harapan yang ditetapkan 
perusahaan terhadap kegiatan Continuous Improvement Program (CIP), maka menjadi tantangan 
tersendiri bagi seluruh pelaksana, pimpinan (leader) maupun pembina kegiatan mempunyai 
pedoman dan tata cara  yang sama dalam mendorong pencapaian hasil  semua aktivis mutu 
(CIP) selaras dengan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.  Hal ini perlu ditegaskan kepada 
semua pelaksana kegiatan dan semua pembimbing dalam proses tersebut untuk menyamakan 
persepsi dalam pelaksanaan audit CIP tahun ini. 

Berdasarkan agenda yang telah disusun dalam Calender of Event ( CoE) tahun ini, maka 
kegiatan workshop Audit CIP telah  dilaksanakan pada tanggal 0910 Maret 2015 lalu di Jogjakarta 
yang diikuti oleh 48 peserta yang berasal dari semua perwakilan lokasi Perusahaan, dalam 
rangka  persiapan rencana kegiatan  audit CIP yang akan dilaksanakan diseluruh lokasi fungsi/ 
Unit Operasi/Bisnis dan Anak perusahaan. Beberapa poin penting dalam kebijakan audit CIP 
untuk mendorong pencapaian tersebut adalah sebagai berikut :
1. Dari sisi Value creation terkait keekonomian adalah validitas value yang akuntable dan  bisa 

dipertanggungjawabkan 
2. Dari sisi proses kegiatan adalah mendorong semua tema CIP selaras atau inline dengan 

RKAP setiap Fungsi/UO/Reg/AP sesuai cascading KPI nya masingmasing yang mempunyai 
kualitas kegiatan sesuai standard yang ditetapkan

3. Dari sisi  waktu adalah penyelesaian kegiatan CIP  yang dijadwalkan tahun ini berlangsung 
dengan baik sampai tahap final melalui progam audit CIP, baik audit kegiatan maupun audit 
implementasi.

 

Proses diatas adalah gambaran proses audit dalam rangka mendukung perencanaan dan 
komitmen untuk mencapai 5 poin strategis Perusahaan yang ditetapkan Direksi tahun ini. Semua 
pihak yang terlibat dalam kegiatan CIP diharapkan memahami  proses dan tujuan audit CIP 
sebelum dimulainya pelaksanaan audit di seluruh Unit Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan. 
Dan hal  yang harus menjadi perhatian semua auditor adalah bahwa didalam audit CIP selain 
verifikasi hasil implementasi, yang tak kalah pentingnya adalah proses coaching dan monitoring 
untuk menjamin  proses kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terarah. 

Selain sesi class room dalam pelaksanaan pelatihan/workshop audit ini juga dilakukan sesi 
praktek audit yang dilakukan langsung ke lokasi kegiatan gugus CIP (TBBM Rewulu  MOR IV 
JBT) terhadap gugus CIP peserta forum  presentasi tahun lalu. Melalui praktek audit langsung 
seperti melakukan verifikasi tanya jawab, site visit / peninjauan lapangan dan  terakhir membuat 
langsung laporan hasil audit, maka dengan metode ini diharapkan telah dapat menyamakan 
persepsi dari semua auditor peserta workshop pada saatnya nanti melakukan audit di UO/UB/
AP masingmasing.

Kegiatan workshop dengan proses yang sederhana ini, diharapkan efektif meningkatkan 
pencapaian hasil kegiatan CIP tahun ini sehingga dapat mendukung pencapaian lima strategi 
utama Pertamina 2015. 

Mari kita tunggu kiprah para auditor untuk keberlangsungan dan ketepatan hasil dari kegiatan 
CIP diseluruh UO/UB/AP …Semangat inovasi, semangat terbarukan, semangat insan mutu !!!! • 

Mengawali kegiatan di tahun 2015 Komite Manajemen Sistem Standar (KMSS) melakukan evaluasi 
atas usulan sertifikasi ISO 9001 (Quality Management System) dan 27001 (Information Security 
Management System) dari Fungsi Upstream Technology Center (UTC). Kedua usulan sertifikasi tersebut 
diajukan oleh unit Pertamina Upstream Data Center (PUDC) yang dikelola oleh Data & Geomatika. 

Dalam kegiatannya Data & Geomatika bertanggung jawab mengenai pengelolaan data Geologi, 
Geofisika, Reservoir, Operasi dan Produksi  (GGROP) dari kegiatan Migas maupun Geothermal. Data 
GGROP tersebut terdiri dari dua jenis data, yaitu : 
1. Data fisik  berupa Dokumen teknis/peta dengan media (kertas/filem/sepia), pita magnetik pada 

media (Tape, catridge, Exabyte, SDLT, LTO, DVD, CD, external disk) dan contoh batuan (Core, 
Cutting) serta contoh cairan (Minyak, gas dan air).

2. Data digital berupa data seismik format (Segy, SegD, SegB), data Log sumur format (LAS, LIS), 
data hasil scan dokumen teknis/peta (JPAG). 
Dalam kunjungan KMSS ke unit PUDC yang berlokasi di Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan 

pada tanggal 16 Maret 2015 muncul pemahaman mengenai proses bisnis unik yang menarik perhatian 
tim KMSS. Kompilasi dokumen kuno penuh nilai dan sangat penting bahkan rahasia bagi kelangsungan 
bisnis  hingga proses digitalisasi serta pengelolaan contoh batuan memberikan gambaran keunikan 
tersebut. 

Suatu proses bisnis harus didukung sistem pengamanan informasi yang sangat memadai, 
baik secara fisik (sarana dan prasarana) dan prosedur/sistem. Sistem Pengamanan yang mampu 
mengantisipasi berbagai resiko, di antaranya adalah resiko pembajakan data, hilangnya data dan 
informasi, bahaya kebakaran, terhentinya  proses bisnis akibat IT failure, serta lemahnya back up 
system yang tentu dapat berimbas pada kerugian bisnis perusahaan.

Opportunity for Improvement 
dari kondisi eksisting PUDC masih 
terbuka lebar sehingga potensi 
terjadi berbagai resiko dapat 
di minimalisir. Oleh karena itu, 
sistem pengamanan berstandar 
internasional menjadi hal yang 
penting untuk dikelola. Sistem 
pengamanan berbasis ISO 27001 
adalah sistem standar inter
nasional yang relevan dengan 
pro ses bisnis PUDC dan diyakini 
mampu menjamin pengamanan 
atas resikoresiko yang akan 
muncul.

ISO/IEC 27001, atau lengkapnya “ISO/IEC 27001:2005 - Information technology - Security 
techniques – Information security management system – Requirements” adalah suatu standar sistem 
manajemen keamanan informasi (ISMS, Information Security Management System) yang diterbitkan 
oleh ISO dan IEC. Standar yang berasal dari BS 77992 ini ditujukan untuk digunakan bersama dengan 
ISO/IEC 27002, yang memberikan daftar tujuan pengendalian keamanan dan merekomendasikan 
suatu rangkaian pengendalian keamanan spesifik. Organisasi yang mengimplementasikan ISMS sesuai 
dengan pedoman praktek terbaik pada ISO/IEC 27002 kemungkinan juga akan memenuhi persyaratan 
pada ISO/IEC 27001 walaupun sertifikasinya tetap opsional dan terlepas satu sama lain, kecuali jika 
diminta oleh para pemangku kepentingan organisasi.

Berdasar pada hasill evaluasi dokumen dan site visit, tim memberikan beberapa catatan 
evaluasi yaitu mengenai keamanan data GGROP merupakan suatu keharusan yang perlu dijaga 
keberlangsungannya, sehingga kerahasian data dan informasi terlindungi dengan optimal. Sistem 
dan informasi data tersebut hanya dapat di akses oleh pemilik data, di sisi lain kemudahan akses 
data tersebut merupakan hal yang mutlak bagi user. Pelayanan data GGROP juga harus ditingkatkan 
untuk dapat diakses oleh masing masing Anak Perusahaan Hulu (APH) sebagai pemilik data dengan 
mudah dan tetap aman. Proses bisnis dan kebutuhan stakeholder menunjukkan adanya relevansi 
dan kebutuhan implementasi sistem standar (ISO 27001 dan 9001) dimana sertifikasi ISO 27001 
telah dilakukan di Fungsi CSSDit. SDM & Umum dengan cakupan Area Data Center dan Shared 
Processing  Center (SPC).

Atas dasar pertimbangan kebutuhan proses binis dan tuntutan stakeholder tim KMSS mendukung 
penuh program sertifikasi ISO 27001 dan implementasi ISO 9001 yang diajukan oleh UTC. 
Berbekal dukungan penuh dari tim KMSS, Fungsi UTC kian optimis untuk dapat segera merealisasi 
program sertifikasi ISO 27001. Namun dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi tim KMSS 
merekomendasikan bahwa sertifikasi ISO 27001 unit PUDC dilakukan melalui perluasan ruang lingkup 
sertifikasi ISO 27001 Fungsi CSS yang sudah lebih dulu menerapkan ISO 27001. 

Dengan rekomendasi tersebut, Fungsi Data & Geomatic diharapkan melakukan penyelarasan 
tatawaktu dengan program sertifikasi ISO 27001 Fungsi CSS. Sertifikasi PUDC diagendakan 
bersamaan dengan pelaksanaan Surveilance Audit ISO 27001 Fungsi CSS pada bulan September 
2015. Surveilance Audit didasarkan pada kriteria ISO 27001:2013 yang merupakan versi terkini yang 
penerapannya dimulai pada tahun 2015.

Selamat berkolabarasi mempersiapkan sertifikasi ISO 27001:2013 Semoga SUKSES.•
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PwP Pusat kenalkan Lingkungan Sejak Dini 
kepada Siswa Tk Patra
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koperasi wanita Patra Dumai Gelar RAT 2014

Fo
to

 :R
U

 II

PwP Ru IV Adakan workshop keharmonisan 
Rumah Tangga

Sumber : http://citizen6.liputan6.com

DUMaI -  Pada 13 Maret 2014 di Gedung jasmine Bukit 
Datuk, Pesatuan Wanita Patra (PWP) RU II menggelar acara 
Rapat Anggota Tahunan Koperasi Wanita Patra Dumai Tutup 
Tahun Buku 2014. Acara dimulai dengan penyampaian kata 
sambutan dari Ketua Koperasi Wanita Patra Elly Mboik, 
sambutan dari Ketua PWP RU II yang diwakili Reny Astusti 
Jadi Purwoko, Kepala Dinas Koperasi dan juga pengarahan 
dari SMOM RU II Jadi Purwoko mewakili GM RU II.

Pada kesempatan itu, Elly Mboik didampingi  Esti Budi 
Utami menyerahkan bantuan material secara simbolis 
kepada Pesantren Ih’ya Usunnah serta penghargaan siswa 
berprestasi mulai dari SD, SMP, dan SMA.

Esti Budi Utami sebagai moderator dan juga pengawas 
KWP mendampingi Budi Saryono dari Dinas Koperasi, Reni 
Astuti selaku Penasehat KWP, Elly Mboik selaku ketua KWP 
dan Dessy Aryani selaku Manager KWP memimpin rapat 
pengesahan Rapat Anggota Tahunan 2014.

CIlaCaP - PWP Patra WIjayakusuma menggelar workshop 
Keharmonisan Rumah Tangga di Gedung PWP RU IV Cilacap 
pada (12/2). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota PWP 
dan PKK yang berada di sekitar kilang RU IV Cilacap.

Dengan mengambil tema “Ciptakan Keharmonisan 
dalam Rumah Tangga dengan Pengertian, Komunikasi, 
dan Kepercayaan pada Pasangan”, workshop ini mencoba 
mengulas berbagai macam tips untuk mewujudkan rumah 
tangga yang harmonis termasuk kiat untuk menyelesaikan 
permasalahan dalam rumah tangga.  Hadir sebagai 
narasumber dalam kegiatan tersebut, Nurjanah, SH, Kepala 
Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Bapermas, 
PP, PA, KB Kabupaten Cilacap dan Nolly Sudrajat, S.IP dari 
Bidang Pengaduan PPT Citra Cilacap.

Kasus KDRT menjadi tema pokok dalam pembahasan 
materi workshop oleh Nolly Sudrajat. “Mengingat KDRT 
merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap 

bogoR – Ketua Persatuan Wanita  Patra Pusat Ria Arief 
Budiman bersama dengan muridmurid dari TK Patra beserta 
pengurus BPTK Patra (Badan Pengelola Taman Kanan
Kanak) memberi pakan untuk hewan ternak di Kuntum 
Farm Field, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (20/3). Field 
Trip yang mengangkat tema  “Back to Nature, Chemical 
Free and Friendly Environment” diikuti oleh   225 murid, 150 
orang tua  dan 40 pengajar  serta  karyawan yang terdaftar 
di lima TK Patra yang berlokasi di Jakarta, yaitu TK Patra 1 
Rawamangun, TK Patra 2 Rawasari, TK Patra 3 Jatibarang, 
TK Patra 5 Pondok Ranji,TK Patra 6 Cakung. 

Di lokasi yang bertempat di daerah Tajur Bogor ini murid
murid diperkenalkan untuk berinteraksi langsung dengan 
ternak, seperti sapi, kambing, domba, kelinci, dan kuda. 
Antusiasme muridmurid terlihat saat mereka diberikan 
kesempatan langsung memberikan makanan untuk ternak. 
Mereka juga berkesempatan menangkap ikan menggunakan 
tangan dan alat tangkap seadanya.

Acara ini merupakan agenda tahunan BPTK  Patra 2015 
untuk mengenalkan lingkungan kepada anakanak dan 
merangkul kebersamaan sesama para anggota dan orang 
tua serta mengenalkan lingkungan dan alam sejak dini. 
“Dengan diadakannya field trip seperti ini diharapkan nantinya 

dapat mengembangkan kepribadian anak, mengenalkan 
lingkungan dan belajar dengan alam serta berinteraksi 
sosial dengan temanteman didalam ruang lingkup yang 
lebih luas,” ujar Ria saat wawancara. 

Ria juga berharap pengembangan acara seperti ini 
juga perlu dilakukan untuk memberikan wawasan baru 
ke pada para murid. “Dieksplor dan dikembangkan lagi 
untuk kegiatan kegiatan seperti ini yang dapat membantu 
kecerdasan anak dalam bidangbidang lain,” Tambah ria.

Sebelumnya, muridmurid TK Patra juga pernah me
lakukan field trip ke Istana Negara dan Museum Bahari.•PRIyo

Pelantikan pengurus Koperasi Wanita Patra, juga 
men jadi bagian dari acara tersebut. Sebagai ketua KWP  
Metha Aquarista, Wakil Ketua  Wirdayati, Sekretaris Rina 
Krisnayana, Bendahara I  Kartina, dan  Bendahara II  Trensis 
Merlynda.•RU II

 

martabat manusia, serta bentuk diskriminasi yang harus 
dihapus, apalagi dalam kenyataannya KDRT banyak 
terjadi di sekitar kita, maka harus ditemukan solusi 
penyelesaiannya.” ujar Nolly.

Workshop tersebut ditutup dengan forum diskusi dan 
tanya jawab antara narasumber dan peserta.• RU IV

Siapa bilang jalan kaki hanya bikin lelah saja? 
Jalan kaki merupakan kegiatan sederhana yang pasti 
setiap orang sering lakukan. Selain mudah dilakukan, 
jalan kaki juga mempunyai banyak manfaat untuk 
kesehatan.

Jalan kaki merupakan olahraga gratis yang 
mungkin dengan sengaja atau tanpa sengaja sering 
seseorang lakukan. Jalan kaki memiliki banyak 
manfaat untuk kesehatan. Geoff Nicholson dalam 
bukunya, Lost Art of Walking, memuji manfaat besar 
yang didapatkan dari berjalan kaki. Selain baik bagi 
kesehatan fisik, psikologi dan manfaat sosial, aktivitas 
yang sederhana itu juga bisa mengubah hidup Anda.

Beberapa fakta tentang jalan kaki, di antaranya 
jalan kaki selama 20 menit setiap hari akan membakar 
7 pound atau 3,5 kg lemak per tahun. Jalan kaki lebih 
lama setiap hari selama 40 menit adalah cara terbaik 
untuk menurunkan berat badan.  Jalan kaki cepat 
dari 20 sampai 25 menit adalah kondisi terbaik bagi 
jantung dan paruparu.

Berikut 6 manfaat jalan kaki yang bisa dilakukan 
setiap hari:
1. Memperbaiki efektivitas jantung dan paruparu dan 

membakar lemak dalam tubuh
2. Meningkatkan metabolisme sehingga tubuh 

membakar kalori lebih cepat, bahkan sekalipun 
tengah istirahat. Selain itu juga membantu me
ngontrol selera makan.

3. Meningkatkan energi dan membantu me nyem
buhkan stres.

4.  Memperlambat penuaan,  dan enurunkan tingkat 
kolesterol dalam darah.

5. Menurunkan tingkat darah tinggi dan membantu 
mengontrol dan mencegah diabetes.

6. Menurunkan beberapa risiko kanker, seperti kanker 
prostat dan payudara juga membantu rehabilitasi 
dari serangan jantung dan stroke. Dengan jalan 
kaki bisa juga memperkuat otot kaki, paha dan 
tulang.
Selain mempunyai banyak manfaat untuk ke

sehatan fisik, jalan kaki juga mempunyai manfaat 
psikologi dan manfaat sosial, aktivitas yang sederhana 
itu juga bisa mengubah hidup kita.

Berjalan kaki dapat membuat sesorang 
mengurangi rasa stres dan membuat fikiran seseorang 
menjadi jernih. Jalan kaki merupakan sarana meditasi 
untuk orangorang yang gemar dengan kegiatan
kegiatan yang membutuhkan relaksasi.

Jalan kaki juga memiliki manfaat sosial. Biasanya 
ketika seseorang berjalan kaki bersama rekan
rekannya mereka tanpa sengaja saling melakukan 
perbincangan sehingga bisa mempererat hubungan 
pertemanan.

Jalan kaki juga bisa membuat kita lebih menge nal 
atau menikmati keindahan lingkungan sekitar. Berjalan 
kaki dapat mengasah ketajaman panca indera karena 
kita melihat keindahan sekeliling dengan jelas.•
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kunjungan kerja komisaris Pertamina 
ke Terminal BBM Teluk kabung
PaDang -   Komisaris Pertamina Susilo Siswoutomo melakukan kunjungan kerja ke Terminal BBM Teluk 
Kabung, Padang, Kamis (19/3). Dalam kunjungan tersebut Susilo yang didampingi  Sekretaris Dewan Komisaris, 
Anggota Komite dan Manager BOC Support, mendapatkan penjelasan terkait operasional Terminal BBM Teluk 
Kabung dari GM Marketing Operation Region I, Jumali.•DsU
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kuliah umum komisaris utama di universitas Malahayati
banDaR laMPUng -  Komisaris Utama Pertamina Sugiharto kembali memberikan sharing pengetahuan dan 
pengalaman di kalangan akademisi. Kali ini Sugiharto memberikan Kuliah Umum di Gedung Graha Bintang, Universitas 
Malahayati, Bandar Lampung, Kamis (26/3). Kuliah umum yang diikuti sekitar 800 peserta juga dihadiri Rektor Universitas 
Malahayati, Dr. Mohammad Kadafi, S.H., M.H, dosen ini mengusung tema Peran Pertamina dalam Gerakan Satu 
Desa Satu Baitul Mal Wa’Tamwil (SDSB) dalam Rangka Peningkatan Kesehatan, Ekonomi, dan Lingkungan Keluarga. 
Sugiharto memberikan motivasi kepada para mahasiswa  agar mereka sadar pada posisinya bahwa saat ini mereka 
sedang berinvestasi dengan belajar dengan tekun, serta bekerja keras. Karena, nanti pada saatnya tiba di tahun 2030 
di saat Indonesia menjadi negara yang semakin maju, mereka telah siap dan menjadi generasi muda yang berhasil 
untuk menjadi pemimpin masa depan. “Kunci sukses untuk menjadi seseorang yang berhasil ialah kejujuran, tanggung 
jawab, dan perilaku, serta melakukan dan menjadi yang terbaik dalam sebuah pekerjaan,”ujar Sugiharto.•DsU
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One Day Finish pada Gerakan Nasional k3 Tahun 2015                                                                                                                                             
                                                                                                                            
jakaRTa -  Memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2015, Refinery Unit (RU) II mengadakan 
rangkaian puncak acara berupa One Day Finish dalam rangka  Gerakan Nasional (Gernas) K3  di lapangan sepakbola 
BAPOR Bukit Datuk, Minggu (8/3). Ketua Panitia Ismal Gamar menyampaikan, selama bukan K3 RU II mengadakan 
kegiatan fire fighting,  bike to work dan MWT, lomba safety moment, Cepat Tepat K3, sosialisasi peraturan lalu lintas yang 
dilaksanakan di SMP/ SMA YKPP, sweeping  dan penertiban lalu lintas di Bukit Datuk, training safetyman Kontraktor untuk 
2 batch, penilaian kebersihan RDP, lomba spanduk, donor darah, dan  one day finish. Dalam acara one day finish yang 
dihadiri pekerja, mitra kerja dan keluarga tersebut diadakan  lomba memadamkan api dengan APAR dan fire blanket, lomba 
menilai schafolding, serta lomba memakai full body harness.•RU II

Dorong kebugaran Pekerja Ru IV dengan jalan Sehat
CIlaCaP -  Dalam rangka menumbuhkan semangat untuk hidup sehat dan menjaga kebugaran pekerja, RU IV 
Cilacap menyelenggarakan kegiatan Jalan Sehat di Lapangan Sepakbola Komperta Gunung Simpung Cilacap pada 
Minggu, 15 Februari 2015. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh pekerja saja, namun juga keluarga dan mitra kerja RU 
IV Cilacap. Sebelum melakukan jalan sehat dengan rute mengitari Komperta Gunung Simping, pada pagi harinya 
dilakukan senam pagi bersama yang diikuti oleh tim manajemen RU IV Cilacap. Saat memberikan sambutan sekaligus 
melepas peserta jalan sehat, GM RU IV Cilacap Edy Prabowo menyampaikan bahwa melalui kegiatan olahraga seperti 
ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kebugaran pekerja sehingga berdampak pada produktivitas kerja yang 
semakin meningkat.•RU IV

Safety Representative Training bagi Pekerja kontraktor
PlajU -  Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga Safety Representative dalam PCM & Turn Around yang 
dilaksanakan RU III tahun 2015, fungsi HSE RU III meyelenggarakan training Safety Representative kepada para 
kontraktor PCM FCCU Group 2015, di Diklat Plaju, (12/2). Penyelenggaran training ini merupakan salah satu upaya 
dalam membantu ketersediaan tenaga Safety Representative yang kompeten baik secara teori maupun praktik, 
sehingga dapat dilakukan oleh pihak ketiga/kontraktor. Officer Industrial Hygiene Monitoring – HSE RU III, Nizar Nasrulloh 
menjelaskan, pelatihan ini merupakan tindak lanjut program perusahaan dalam memberikan landasan pengetahuan 
tentang CSMS, sehingga semua kontraktor dapat mengenal aspek HSE dan akan melakukan pembenahan di 
perusahaannya, serta dapat memenuhi persyaratan CSMS. Pelatihan diikuti oleh 74 peserta dan berlangsung selama 
5 hari.•RU III
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Tugu Mandiri Luncurkan 
TMSmart Gift
jakaRTa – PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (Tu
gu Mandiri) kembali melakukan langkah strategis 
untuk memperluas pangsa pasar dengan 
meluncurkan produk asuransi Tahapan Beasiswa 
TMSmart Gift, pada (12/3).  

Fauzi Arfan, Pjs. Direktur Utama Tugu Mandiri 
mengungkapkan peluncuran TMSmart Gift 
didorong oleh komitmen untuk memberikan la
yanan produk yang inovatif akan kebutuhan biaya 
pendidikan yang semakin mahal.

“Produk ini dirancang khusus sebagai kon
tribusi positif dan kepedulian Tugu Mandiri 
ter hadap pendidikan anak Indonesia di masa 
depan. Khususnya dalam membantu orang 
tua merencanakan dan mempersiapkan dana 
pendidikan bagi anak atau siapapun yang 
diinginkan,” jelas Fauzi Arfan. 

Berbeda dengan produk asuransi pendidikan 
konvensional, TMSmart Gift didesain secara 
khusus dan tersaji dalam bentuk kartu dengan 
kemasan ekskusif yang sangat menarik sehingga 
dapat menjadi “KADO” atau bingkisan hadiah 
yang berkesan, dan tentu saja bermanfaat jangka 
panjang.  

TMSmart Gift merupakan produk asuransi 
dalam kemasan pertama di Indonesia yang 
dibutuhkan orang tua atau siapapun untuk 
menjawab kebutuhan jaminan kepastian dalam 
membiayai pendidikan mulai dari tingkat dasar 
hingga universitas,” jelasnya.•TUgU ManDIRI

Tabalong - PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) Metan 
Ta n j u n g  I I  k e m b a l i 
melaksanakan pemboran 
s u m u r  d i  K a b u p a t e n 
Taba l ong ,  Ka l iman tan 
Selatan, Selasa (17/2). 
Pemboran sumur dilakukan 
pada awal tahun 2015 ini 
merupakan pemboran sumur 
pilot dengan metode multi-
well production pilots on tight 
spacing (five-spot production 
pilot). Five-spot production 
pilot ini terdiri dari pemboran 
sebanyak 4 sumur baru, yaitu 
Sumur TJ2CBMP1, TJ
2CBMP2, TJ2CBMP3, 
TJ2CBMP4 dan 1 sumur 
re-entry yaitu Sumur TJ
2CBM002. Sebelumnya, 
PHE Metan Tanjung II telah 
melaksanakan pemboran 
(core hole & exploratory) pada 
akhir tahun 2014 di Kabupaten 
Barito Timur, Kalimantan 
Tengah. Tajak perdana Sumur 
Pilot ini diresmikan oleh 
Bupati Tabalong H. Anang 
Syakhfiani.

P a d a  k e s e m p a t a n 
tersebut,  GM PHE Metan 
Tanjung II, Tonny S Priantono 
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menyampaikan, PHE Metan 
Tanjung II sebagai anak 
perusahaan PHE diber i 
amanah oleh pemerintah 
untuk mencari Gas Metan 
Batubara di Kabupaten 
Tabalong.   Menurutnya, 
pemboran akan dilaksanakan 
selama sekitar empat bulan 

dengan diawali pemboran 
Sumur  TJ 2 CBMP1 . 
“Program pemboran multi-
well production pilots on tight 
spacing (five-spot production 
pilot)  ini bertujuan untuk 
melakukan appraisal dari 
target reservoir gas metana 
batubara pada salah satu 

lapisan batubara Formasi 
Warukin, dan menempatkan 
target tersebut ke dalam 
t a h a p  d e w a t e r i n g / u j i 
produksi, sehingga dapat 
memberikan hasil evaluasi 
menyeluruh guna dilanjutkan 
ke tahap PoD,” jelas Tonny.• 
PHE

jakaRTa – Otoritas Jasa Ke
uangan (OJK) selaku regulator 
mendorong perusahaan 
asuransi kerugian di Indonesia 
membentuk konsorsium 
asuransi. Konsorsium ini 
akan menjadi penanggung 
untuk akt iv i tas asuransi 
penyingkiran kerangka kapal 
dan asuransi perlindungan 
serta ganti rugi bagi 13.000 
kapal di Indonesia.

Sebanyak 12 perusahaan 
asuransi termasuk PT Tugu 
Pratama Indonesia (TPI) 
mem bentuk konsorsium 
per lindungan dan ganti rugi 
perkapalan. Pada kesempatan 
ini, TPI yang ditunjuk se
bagai leader konsorsium 
tersebut, menyatakan jenis 
asu rans i  pe r l i ndungan 
dan ganti rugi (protection 
and indemnity/P&I), sudah 
menerapkan penarikan ke
rangka kapal. Sejalan dengan 
keputusan OJK, TPI pun 
me nanggapi positif. Hal ini 
dapat mengurangi gangguan 
aktivitas pelayaran di Indonesia 
karena pembentukan kon

TPI jadi Leader konsorsium Asuransi 
Penyingkiran kerangka kapal

sorsium asuransi merupakan 
upaya untuk mengurangi 
de fisit neraca pembayaran 
dari industri asuransi di In
donesia selain sebagai ben
tuk dukungan untuk pem
bangunan poros maritim 
negara ini.

Seperti yang diketahui 
Kementerian Perhubungan 
telah mengeluarkan Surat 
Edaran Menteri Perhubungan 
N o .  A L . 8 0 1 / 1 / / 2  P h b 
2014 tanggal 8 desember 
2014 per ihal  kewaj iban 
mengasuransikan ka pal 
dengan Asuransi Penying
kiran kerangka Kapal dan/
atau Perl indungan Ganti 
Rug i .  Surat  Edaran in i 
merupakan tindak lanjut dari 
UU No.17/2008 tentang 
Pe layaran dan terkait ke
wajiban bagi pemilik kapal 
sesuai Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 
71 Tahun 2013 tentang 
Salvage dan/atau Pekerjaan 
Bawah Air. Hal ini dilakukan 
karena banyak kapal yang 
tenggelam dan dibiarkan 

oleh pemilik sehingga me
nimbulkan pendangkalan 
serta mengganggu aktivitas 
pelayaran.

Selain menangani yang 
d ia tas,  TPI  merupakan 
perusahaan yang bergerak 
di lini usaha marine hull, 
cargo, serta protection and 
indemnity (PI) bahkan sampai 
akhir tahun lalu premi yang 
diperoleh mencapai US$ 231 
juta atau secara year on year 
(yoy) tumbuh 11%. Premi 
yang didapat TPI dari produk 
PI sebesar 226 juta dolar AS. 

Pembentukan konsorsium 
juga dapat membantu pemilik 
kapalkapal kecil yang se
lama ini kesul itan untuk 
membeli asuransi tersebut. 
Dengan adanya konsorsium 
memungkinkan menjadi lebih 
murah harga premi yang akan 
dibayarkan pemilik kapal ke 
perusahaan asuransi dan 
diharapkan dengan pem
bentukan konsorsium ini, 
serta akan mendorong lini 
usaha asuransi PI TPI yang 
tumbuh 23 kali lipat. •WEs
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PEP Cepu 
Capai Laba Bersih 
112,5 juta Dolar AS

jakaRTa - Untuk pertama 
kalinya di Indonesia, Institusi 
Pendidikan secara independen 
memberikan penghargaan 
kepada para pelaku usaha 
yang menjalankan tanggung 
jawab sosial atau CSR sesuai 
dengan pedoman ISO 26000. 
Penghargaan  CECT CSR 
Awards ini diberikan oleh 
CECT (Center for Entre
preneurship, Change and 
Third Sector) Universitas 
Tri sakti melalui penelitian 
secara i lmiah kepada 68 
per u sahaan di Indonesia 
d e   n g a n  m e n g g u n a k a n 
em pat aspek sebagai alat 
ukur tata kelola CSR yang 
telah dikembangkan, yaitu 
Governance, Economy, Social 
dan Environment.

“Dalam ajang ini PGE 
berhasil meraih tiga peng
hargaan untuk level GOLD. 
Yaitu, overall CSR Per for-
mance in mining,oil and gas 
sectors; CSR Social Per-
formance of All Sectors; dan 

Mewakili PT PGE, Direktur Keuangan, A.B. Hadi Karyono menerima penghargaan kategori Overall CSR Performance of All 
Sectors CECT CSR Awards di Grand Ballroom Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (17/3).

Overall CSR Performance of 
All Sectors,” kata A.B. Hadi 
Karyono, Direktur Ke uangan 
saat dijumpai pada peng
hargaan di Ballrom Hotel 
Fairmont Jakarta, (17/3).

Ditemui di tempat yang 

sama, Direktur Eksekutif 
CECT, Dr. Maria R. Nindita 
Radyati, Ph.D mengatakan 
bahwa penghargaan yang 
baru pertama kali diadakan 
ini akan menambah motivasi 
bagi perusahaan publik untuk 

melaksanakan tata kelola 
CSR yang baik. “Tata kelola 
CSR penting bagi perusahaan 
agar dapat menjalankan pro
gram secara strategis dan 
menciptakan dampak yang 
berkelanjutan,”jelas Maria.•PgE
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jakaRTa – Dalam rangka 
koordinasi  dan evaluasi 
pelaksanaan Corporate Social 
Responsibility, PT Pertamina 
Drilling Services Indonesia 
(PDSI) melangsungkan Rapat 
Koordinasi Implementasi 
Program CSR di  Graha 
PDSI, Jakarta, pada Kamis 
(19/3). Rakor dihadiri oleh 
Direktur Keuangan dan Ad
ministrasi PDSI, Hemzairil 
serta perwakilan fungsi CSR 
dari masingmasing unit kerja 
PDSI.

Dalam Rakor tersebut 
disampaikan evaluasi im
plementasi program CSR 
tahun 2014, kebijakan CSR 
yang telah ditetapkan oleh 
direksi, strategi komunikasi 
dalam menjalankan program 
CSR sebagai wadah pen
citraan bagi perusahaan, 
program kerja Pertamina 
Foundation, social mapping, 
monitoring dan evaluasi serta 
rencana kerja CSR 2015.

Hemzairil mengatakan 
Pro gram CSR ini menjadi 
ke  wajiban perusahaan untuk 
lingkungan masyarakat sekitar 
khususnya wilayah area kerja. 

jakaRTa - PT. Pertamina EP Cepu 

(PEPC) pada Senin 16 Maret 2015 telah 

melangsungkan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) tahun buku 2014,  di Kantor 

PEPC Gedung Patra Jasa lantai 5, Jakarta. 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh 

Komisaris Utama PEPC, Andri T. Hidayat 

dan dihadiri oleh Direktur Utama PEPC, 

Amril Thaib Mandailing, perwakilan dari 

pemegang saham/Proxy PT. Pertamina 

(Persero), diwakili oleh Dwi Wahyu Daryoto 

dan PT. Pertamina Dana Ventura, diwakili 

oleh Aniek Makaryani, para Direksi dan 

Dewan Komisaris PEPC, wakil dari SJV 

Management, Notaris, serta undangan 

lainnya yang mewakili berbagai kepentingan 

yang berhubungan dengan PEPC.

Dalam agenda RUPS kali ini dibahas 

berbagai hal yang mencakup antara lain 

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris 

tahun 2014 dan Laporan Kinerja Operasi & 

Keuangan tahun 2014.

Beberapa prestasi pencapaian strategis 

yang diperoleh PEPC pada tahun 2014, 

di antaranya adalah berhasil memperoleh 

peningkatan laba bersih tahun 2014 sebesar 

US$ 112,5 juta (142% dari RKAP), naik 

dari tahun 2013 sebesar US$ 33,6 juta 

(117% dari RKAP), meraih penghargaan 

kecelakaan nihil (2.914.905 jam kerja aman) 

pada bidang pertambangan minyak dan gas 

bumi untuk Tingkat Nasional periode tahun 

2014 dari Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, mempertahankan opini “Wajar 

Tanpa Pengecualian” (Unqualified Opinion), 

dan juga mendapatkan penghargaan Juara 

Umum untuk kategori Pertamina Quality 

Assesment (PQA) 2014. 

Dalam RUPS ini juga dibahas mengenai 

usulan penggunaan laba bersih perseroan, 

dimana diantaranya sebesar 85% dari laba 

bersih ditetapkan sebagai cadangan yang 

akan digunakan untuk mendukung kegiatan 

operasional dan pengembangan bisnis.•PEPC

Dengan begitu maka ma
syarakat memberikan ap
resiasi atas apa yang telah 
PDSI berikan kepada masya
rakat. 

“Koordinasi ini dimak
sudkan agar program CSR 
kita bisa lebih terarah dan 
bermanfaat secara mak simal,” 
kata Hemzairil.

Corporate Secretary PDSI, 
Arif Widodo mengungkapkan 
b a h w a  t o t a l  r e a l i s a s i 
anggaran CSR PDSI tahun 
2014 se cara keseluruhan 
sebesar Rp786.089.000. 
Sedangkan tahun 2015, 
ang  garan yang terealisasi 
akan terjadi peningkatan dari 
tahun sebelumnya. Karena 
perkembangan anggaran 
CSR PDSI dari tahun 2009 
hing ga tahun 2014 terus 
meng alami peningkatan.

Realisasi tersebut ter
sebar di Area RantauAceh, 
Jambi, Prabumulih, Jawa 
dan Jakarta. Anggaran CSR 
PDSI tentunya tidak lepas dari 
persetujuan korporat.

Untuk rencana kerja CSR 
tahun 2015, anggaran dana 
sebesar Rp 1,5 miliar, yang 

mencakup pada tiga bidang, 
yaitu kesehatan, lingkungan, 
dan pembedayaan ekonomi.

Untuk bidang kesehatan,  
mencakup program sanitasi 
lingkungan/ sarana air bersih 
di Jambi, bantuan kacamata 
siswa di Indramayu dan Pra
bumulih, Revitalisasi Pos
yandu di Palmeriam dan 
Kebon Manggis Jakarta.

Untuk bidang Lingkungan 
mencakup program r in
dangkan tepian sungai Tg. 
Seumentoh Aceh, penge
lolaan limbah sampah di Pra
bumulih dan Kampung hijau 
di Palmeriam dan Kebon 

Manggis Jakarta. 
Selanjutnya untuk bi

dang Pemberdayaan Eko
nomi mencakup program 
perangkat komputer desa 
dan budidaya jamur tiram di 
Tg. SeumentohRantau Aceh, 
serta pelatihan keterampiilan 
Pemuda Mandiri di wilayah 
RantauAceh, Prabumulih, 
Kenali Asam Jambi dan Du kuh 
Jeruk Indramayu.

“Semoga de ngan program 
CSR ini keberadaan PDSI 
dikenal oleh masyarakat se
kitar dan operasional peru
sahaan berjalan lancar,” 
ungkap Arif Widodo.•IRlI

Direktur  Keuangan dan Administrasi PDSI Hemzairil memberikan sambutan pada 
Rapat Koordinasi Implementasi Program CSR PDSI.
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Pembangunan SPBT di kodam XII/Tanjung Pura
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Peringatan Bulan k3 di TBBM kisaran
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Sosialisasi Pengelolaan 
Administrasi Terpadu di 
Ru V Balikpapan
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sInTang -  Pertamina Bantu 
TNI Kodam XII/Tanjung Pura 
melalui pembangunan Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar TNI 
(SPBT) di Sintang, Kalimantan 
Barat. 

Sebelumnya TNI Kodam 
XII/Tanjung Pura di wilayah 
Sintang Kalimantan Barat 
terkendala dengan sarana dan 
fasilitas yang tidak memadai 
dan kurang mendukung 
pen distribusian BBM untuk 
TNI. Dengan bantuan pem
bangunan Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar TNI (SPBT) 
ter sebut diharapkan ope
rasional TNI menjadi lebih 
lancar tanpa kendala apapun 
dalam melindungi dan mem
pertahankan NKRI.  

Pembangunan SPBT ini 

DUMaI - Dalam rangka 
memperingati Bulan Gernas 
K3,  Fungsi HSE RU II Dumai 
menggelar Fire Fighting Con-
test antar Bagian dan Fungsi 
di RU II. Agenda tersebut 
ber langsung selama tiga hari 
mulai (34/2). Fire Figthing 
Contest berlokasi di Fire 
Ground Training area Kilang 
RU II.  Sebanyak 19 tim 
per wakilan dari Bagian dan 
Fung si RU II mengikuti acara 
kontes tersebut.

Pjs. GM RU II, Afdal 
Mar tha membuka F i re 
Figthing Con test dalam 
rangkapan Upacara Bulan 
Gernas K3. Selain Afdal 
Martha hadir juga Ketua 
Panitia Bulan Gernas K3, 

kIsaRan – Dalam rangka 
memper ingat i  Bulan K3 
Tahun 2015 Terminal BBM 
K i s a r a n  m e n g a d a k a n  
serangkaian kegiatan yang 
berlangsung mulai 12 Januari 
 12 Februari 2015 dengan 
tema “Enhancing HSSE 
Implementation to Compete 
as Global Energy Company”. 

Ada empat keg iatan 
k u i s  d a n  l o m b a  y a n g 
diadakan,  yaitu Lomba 
Pelaporan PATUH, Lomba 
Pengetahuan Prosedur Kerja 
dan Aspek HSE di Terminal 

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

Disebutkan oleh Hurianto dari QM, salah satu 
faktor yang melatarbelakangi diselenggarakannya 
sosialisasi tersebut adalah sebagai aksi lanjut dari 
audit yang dilakukan tahun 2014. “Mengantisipasi 
pengalaman audit tahun 2014, kami mendapat 
rujukan untuk meningkatkan pengelolaan dan 
pengendalian arsip,” ungkap Hurianto dalam kata 
sambutannya. 

Dalam pelatihan tersebut, juga dijelaskan 
mengenai karakteristik arsip menurut pendapat para 
ahli. Misalnya, 10% arsip organisasi mempunyai nilai 
guna dan jangka simpan yang panjang dan 25% 
merupakan arsip aktif. Sementara, 30% merupkan 
arsip inaktif dan 35% sisanya merupakan arsip 
yang tidak berguna. Hurianto melanjutkan, sebagai 
bagian yang berperan penting dalam menciptakan 
pengololaan administrasi terpadu, para sekretaris 
maupun staf administrasi membutuhkan sosialisasi 
terkait pedoman terbaru dari pengelolaan arsip.

Agenda acara tersebut diisi dengan workshop 
maupun diskusi. Diharapkan, dalam sosialiasi 
tersebut, para sekretaris dapat secara aktif saling 
bertukar informasi mengenai penyelenggaraan 
pengolaan arsip saat ini. “Misalnya, apabila ada 
kesulitan yang dihadapi, Bapak dan Ibu bisa 
menyampaikannya dalam forum ini. Nantinya, 
masukanmasukan tersebut akan menjadi feedback 
yang akan kami gunakan dalam memperbaiki 
sistem,” ujar Hurianto.

Menurut salah satu peserta pelatihan, Ayu 
Purwaningtyas dari fungsi General Affairs, pelatihan 
tersebut telah memberikan wawasan baru seputar 
manajemen dokumen. “Dalam suatu Fungsi yang 
dokumennya terkelola dengan baik, tidak lagi dikenal 
kalimat ”mencari arsip”, melainkan ”menemukan 
arsip”. Artinya, sudah bisa memastikan di mana 
menemukan arsip yang diperlukan, penyimpanan 
sudah tertata dengan baik,” ujar Ayu. 

Hurianto pun mengungkapkan bahwa melihat 
adanya perkembangan dalam pengelolaan ar
sip, para pihak dapat terus terus proaktif me
nyam paikan saran dan masukannya di harihari 
mendatang.•kEIsHkaRa HP

merupakan wujud kepedulian 
Pertamina terhadap TNI se
kaligus mempererat hubungan 
kerjasama antara Pertamina 
dan TNI, khususnya di wilayah 
Kodam XII/Tanjung Pura. 

Penyerahan bantuan 
secara simbolis dilakukan oleh 
General Manager Marketing 
Operation Region VI, Faris Aziz  
kepada Panglima Kodam XII/
Tanjung Pura, Mayor Jenderal 
TNI Toto Rinanto Soedjiman, 
di kantor Pangdam XII/Tpr, Jl. 
Arteri Moch Alianyang Kubu 
Raya,  pada (16/3).

Pangdam XII/Tanjung 
Pura mengapresiasi upa ya 
Pertamina untuk mening
katkan pelayanan distribusi 
BBM di jajaran Kodam XII/
Tanjung Pura dan mendukung 

satuan organik Kodam mau
pun satuan tugas yang me
laksanakan pengamanan 
perbatasan RIMalaysia.

Selain di Sintang, Per

tamina akan mem be ri kan 
bantuan  pem bangunan 
Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar Polri untuk wilayah Pol
da Metro Raya, Jakarta.•MoR VI 

GM Marketing Operation Region VI, Faris Aziz  menyaksikan  Panglima Kodam 
XII/Tanjung Pura, Mayor Jenderal TNI Toto Rinanto Soedjiman menandatangani 
kerja sama bantuan pembangunan  SPBT.

BBM (khusus Awak Mobil 
Tangki), Lomba Pengetahuan 
Umum Pertamina & Aspek 
HSE (khusus bagi TKJP), dan 
Lomba Keterampilan gelar 
dan gulung selang pemadam 
kebakaran. 

Kegiatan perdana Lomba 
per ingatan Bulan K3 di 
Terminal BBM Kisaran dimulai 
dengan Kuis Pengetahuan 
Prosedur Kerja dan Aspek 
HSE di Terminal BBM yang 
diikuti oleh seluruh Awak 
Mo bi l  Tangki (AMT) dan 
Lomba Pengetahuan Umum 

Pertamina & Aspek HSE yang 
diikuti oleh TKJP, pada (30/1). 
Kuis ini dilaksanakan di depan 
Filling Shed TBBM Kisaran 
setelah kegiatan Safety Talk 
Rutin selesai.

Pada  (10/2), TBBM Ki
saran mengadakan Lomba 
Gelar dan Gulung Selang 
Pemadam Kebakaran. Zulkifli 
sebagai salah satu perwakilan 
peserta dari Awak Mobil 
Tangki (AMT) sangat antusias 
mengikuti lomba tersebut. 

Kegiatan lomba ditutup 
secara resmi pada 13 Februari 

2015 oleh Budi Mustanto 
selaku OH Terminal BBM 
K i sa ran .  “Se rangka i an 
kegiatan yang kita laksanakan 
ini adalah sebagai bentuk 
dukungan untuk terus me
ningkatkan kinerja HSSE 
yang merupakan salah satu 
kunci sukses industri energi 
di dunia. Diharapkan kepada 
seluruh pekerja agar tetap 
menjadikan prioritas utama 
keselamatan dan kesehatan 
kerja lindung lingkungan di 
setiap akitifitas yang dila
kukan,” tegas Budi.•onky

Fire Fighting Contest di Ru II Dumai
Ismal Gamar.

Dalam gelaran kontes 
tersebut ,  peser ta  me
nun jukkan kebolehannya 
mulai  dar i  membangun 
kerjasama individu dalam 
kelompok, pe laporan, baris 
berbaris, menggelar alat 
pemadaman hingga tehnik 
pemadaman. Dalam dua 
objek pemadaman yaitu 
pemadaman ap i  pada 
bocoran pipa minyak. Dan 
pemadaman merebut kran 
pada bocoran line diibiratkan 
pada plat tangki yang bocor 
dan terbakar.

Juri yang dilibatkan terdiri 
dari tiga orang perwakilan 
Fire Insurance, dan dua 
orang petugas Safety. 

“Masingmasing tim me
nunjukkan kebolehannya. 
Setiap tim dinilai oleh juri 
mulai dari keseragaman, 
kekompakan, teknik peng
gelaran, pemadaman dan 
backup, serta ketepatan 
waktu yang dihabiskan 

untuk peragaan tersebut. 
Acara ini berjalan dengan 
lancar, aman, tanpa ada 
cidera, tentu saja didukung 
oleh seluruh Bagian dan 
T im Mana jemen,”  u ja r 
Koordinator Fire Fighting 
Contest, Endang Junaidi.•
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Tak Ada kelangkaan, Operasi Pasar Elpiji 
di Bangkalan Sepi Peminat

Pengukuhan ketua umum 
himpana 2015-2018
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Operasi pasar Elpiji 3 kg di Bangkalan hanya terjual 340 tabung dari 2.900 tabung yang disiapkan.
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Seminar Technical 
Pump di Ru III

jayaPURa – Dalam rangka meningkatkan efisiensi 
dalam bekerja, IT M&T menggelar sosialisasi implementasi 
sistem aplikasi E-Correspondence, di lantai IV Ruang 
Bu mi Cenderawasih Kantor MOR VIII, pada (911/2). 
E-correspondence merupakan sebuah sistem elektronik 
ma najemen pedoman administrasi terpadu Pertamina 
(PAPT) surat masuk, surat keluar, memorandum, disposisi, 
fax, SP3S yang kesemuanya diaplikasikan dalam sebuah 
sistem elektronik. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini 
Marketing Operation Region (MOR) VIII bisa lebih bijak dan 
peduli lingkungan dengan penghematan kertas, pekerjaan 

bangkalan – Operasi 
Pasar (OP) Elpiji 3 Kg yang 
di lakukan Domestic Gas 
Region V di  Kabupaten 
Bangkalan berlangsung sepi. 
Hingga OP ditutup pada 
pukul 13.00 WIB, total jumlah 
tabung LPG 3 kg yang terjual 
hanya 340 tabung atau sekitar 
12% dari total 2.900 tabung 
yang disiapkan.

Sales Executive LPG 
Rayon I MOR V, Endra Rach
mawan menjelaskan, sepinya 
peminat OP Elpiji 3 Kg ini 
menunjukkan bahwa pasokan 
Elpiji 3 Kg untuk Kabupaten 
Bangkalan tercukupi dengan 
baik. “Sehingga masyarakat 
merasa tidak perlu membeli 
ke OP ini, karena di kawasan 
mereka pasokan sudah 
aman,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menyampai
kan, OP Elpiji 3 Kg di Bang
kalan digelar di 6 titik, yaitu di 
Pasar Sanggan (560 tabung), 
Pasar Lomaer (560 tabung), 
Pasar Tragek (560 tabung), 
Pasar Tanah Merah (560 
tabung), Pasar Blega  (560 
tabung) dan SPBU Pemuda 
Kapa (100 tabung).

PlajU – Dalam rangka meningkatkan pe
ngetahuan mengenai filosofi desain serta 
peruntukan pompa dan sealing sistem, fungsi HR 
bekerja sama dengan fungsi MPS mengadakan 
seminar sehari Technical Pump bagi para teknisi 
dan engineer RU III di Gedung Diklat, (17/2). 
Seminar dibuka oleh MPS Manager, Imam 
Sunarto dan diikuti 32 pekerja yang berkaitan 
langsung dengan proses pemeliharaan pompa. 
Imam menyampaikan, seminar bertujuan untuk 
menambah pengetahuan praktis mengenai 
metode yang digunakan dalam pemeliharaan 
pom pa dari sumber pertama (manufacture 
expert).

Kunci sukses terhadap pemeliharaan pompa 
adalah kerjasama dari seluruh pihak yang terlibat 
secara langsung sebagai frontline eksekutor 
lapangan, teknisi workshop, QC engineer, serta 
dukungan asset holder dan procurement. “Selain 
mengurangi potensi terjadinya miss-handling 
akibat penggunaan peralatan yang kurang te
pat, melalui seminar ini juga diharapkan dapat 
meningkatkan moral dan semangat kerjasama 
di anatara para frontline pelaku kegiatan pe
meliharaan pompa,” jelas Imam.

Pemateri dalam seminar, antara lain Pump 
Service Engineer Hiroshi Takanami, dari ma
nufaktur pompa Shin Nippon Machinery 
asal Jepang, di mana populasi pompa dan 
steam turbin Shin Nippon terhandal dan 
terbanyak digunakan di RU III dengan jumlah 
159 equipment, serta Sales Manager dari 
Jhon Crane Syafri Gunawan, salah satu brand 
manufaktur Mechanical Seal ternama di dunia 
dan saat ini sedang ada keterikatan kontrak 
LTSA Mechanical Seal yang sudah memasuki 
Tahap III dengan RU III dalam jangka waktu 
3 tahun. Materi yang diberikan, antara lain 
yaitu company profile Shin Nippon Machinery, 
klasifikasi pompa, konstruksi/tipe dan penjelasan 
macammacam tipe pompa, pompapompa 
SNM yang terdapat di RU III, serta maintenance 
inspection dan guideline.•RU III

jakaRTa - Himpunan Pensiunan Pertamina 
(Himpana) mengadakan Musyawarah Nasional 
(Munas) X dengan tema “Membangun Kemitraan 
Menuju Kemandirian”. Direktur SDM Pertamina 
Dwi Wahyu Daryoto membuka Munas X Himpana 
yang dilaksanakan 1415 Februari 2015, dikantor 
Pusat Pertamina. Berdasarkan hasil Munas X 
Himpana, terpilih Ketua Umum Pengurus Pusat 
Himpana  periode 20152018 dan dilanjutkan 
dengan serah terima jabatan dari Harry Poernomo 
kepada  Supriyanto.•WaHyU

Selama OP Elpiji 3 Kg 
digelar sekitar 4 jam, lokasi 
dengan penjualan paling 
banyak adalah Pasar Tragek 
sebanyak 81 tabung, Pasar 
Blega sebanyak 73 tabung, 
Pasar Lomaer sebanyak 
70 tabung, Pasar Sanggan 
sebanyak 54 tabung, SPBU 
Pemuda Kapa sebanyak 
52 tabung dan Pasar Tanah 
Merah sebanyak 10 tabung.

OP Elpiji 3 KG di Bangkalan 
ini merupakan bagian dari OP 
LPG bersubsidi yang digelar 
serentak di 74 titik dan tersebar 
di 21 Kabupaten/Kota di tiga 
wilayah pemasaran, yaitu 
MOR I, MOR III dan MOR V. 
Sebanyak 69 agen dan SPBU 
terlibat dalam OP tersebut.

Secara nasional, Per
tamina menggelontorkan 
37.700 tabung Elpiji 3 kg atau 

setara 113,1 MT. Sebanyak 
2.320 tabung disalurkan di 
Binjai, Sumatera Utara, 8.960 
tabung di Jabodetabek, se
dangkan 23.520 tabung untuk 
Kota Bandung, Kabupaten 
Bandung, Kota Cimahi , 
Kabupaten Bandung Barat, 
dan Kabupaten Sumedang, 
Jawa Barat dan 2.900 tabung 
di Kabupaten Bangkalan, 
Jawa Timur.•MoR V

Go Live E-Corr di MOR VIII jayapura
lebih rapi dan terstruktur, serta dokumentasi tersimpan 
dengan rapi dan jelas. Selain itu,  penerapan aplikasi ini untuk 
melayani penanganan pertanyaan dan permasalahan dalam 
menggunakan aplikasi E-Corr, fungsi IT M&T juga membuat 
klinik E-Corr di kantor MOR VIII.

Go Live E-Correspondence  dilakukan di Kantor Unit 
MOR VIII pada 13 Februari 2015, sedangkan di seluruh lokasi 
Terminal BBM, DPPU dan Cabang Ambon mulai tanggal 23 
Maret 2015.

Dalam kesempatan tersebut, GM MOR VIII Mohammad 
Irfan  melakukan launching dan mencoba menggunakan 

aplikasi New E-Corr. Mohammad Irfan berharap aplikasi 
E-Corr di MOR VIII ini dapat cepat diadaptasi oleh pekerja 
dan bisa komit  menggunakan aplikasi ini sebagai tools satu
satunya.• E.Relation MoR VIII  
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Tingkatkan kompetensi 
Engineer melalui 
Assessment EPDP
CIlaCaP -  Refinery Unit (RU) IV Cilacap me lalui 

program Engineering Professional Development 

Program (EPDP) tengah melakukan percepatan 

peningkatan kom petensi para engineer mudanya. 

Program ini diinisiasi oleh Refining Technology 

Pertamina bekerja sama dengan fungsi Process 

En gineering & Development dan Maintenance 

Planning & Schedulling. 

Setelah dua tahun berjalan, para engineer 

muda peserta EPDP kemudian mengikuti online 

assessment yang digelar di gedung Patra Graha 

pada tanggal 23 Februari 2015 dengan diikuti oleh 

19 peserta. Setiap peserta harus menjawab setiap 

pertanyaan secara online, dimana pertanyaannya 

berupa tayangan video dalam bahasa Inggris. 

Assessment EPDP ini dibuka secara resmi 

oleh Pjs. GM RU IV Cilacap Gunarno yang 

dalam sambutannya menyampaikan assessment 

ini dilaksanakan untuk me ngetahui gap soft 

kompetensi pekerja dengan kompetensi yang 

dipersyaratkan dalam jabatan yang diemban oleh 

pekerja tersebut saat ini. 

“Program EPDP juga merupakan pem binaan 

karir pekerja dimana kompetensi yang harus 

dimiliki oleh pekerja bukan hanya technical 

competence saja namun juga soft competence,” 

tutur Gunarno.

Pada dasarnya EPDP merupakan program 

perdana pengembangan kapabilitas engineering 

di unit operasi Pertamina. Program ini terdiri dari 

logbook yang berisi materi dan halhal apa saja 

yang harus diker jakan oleh peserta. Logbook 

tersebut terdiri dari tiga tier dimana masingmasing 

tier memiliki modul yang harus dipelajari dan 

dipahami oleh tiap peserta. Tier 1 berlangsung 

selama dua tahun, tier 2 belangsung selama dua 

tahun, dan tier 3 berlangsung selama satu tahun. 

Dengan demikian, lama total penyelenggaraan 

program EPDP adalah 5 lima tahun. 

“Mela lu i  program EPDP,  d iharapkan 

pengembangan teknisi engineering lebih terarah. 

Assessment dilaksanakan setelah peserta 

program telah menyelesaikan setiap tahapan/tier,” 

tutup Gunarno.• RU IV

jakaRTa - Dalam rangka memperingati Bulan K3 Tahun 
2015 Fungsi HSSE Operation Head Office mengadakan 
serangkaian kegiatan mulai Januari hingga Februari 2015 
dengan tema “Enhancing HSSE Implementation to Compete 
as Global Energy Company”. 

Kegiatan yang digelar di wilayah Kantor Pusat ini, 
yaitu Training dan Lomba First Aid and Rescue, Inspeksi 
& Upskilling Kantin, Inspeksi Area Kerja Bebas Rokok, 
Sosialisasi Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) 
dan Photography Contest “Safe/Unsafe Act/Condition”.

Training dan lomba 
First Aid and Rescue

Kegiatan Training 
First Aid and Rescue 
diadakan pada 2627 
Januari 2015 di Hall 
Lantai M, Gedung Utama 

Kantor Pusat Pertamina. Pelatihan yang diikuti 96 peserta 
ini diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan respon 
yang kuat tentang first aid and resque serta memberikan 
pengetahuan dan kemampuan yang benar dalam 
tindakan pertolongan pertama. Materi yang disampaikan  
di antaranya, manajemen teknis sistem penanggulangan 
gawat darurat terpadu, bantuan hidup dasar, serta luka 
dan faktur dengan instruktur dari Dinas Kesehatan Provinsi 
DKI Jakarta.

Sedangkan Lomba First Aid diadakan pada 30 Januari 
2015 di Hall Lantai M, Kantor Pusat Pertamina. Lomba 
Resque diadakan pada 6 Februari 2015 di Fire Station I 
Kantor Pusat serta di Lantai 11 Gedung Utama Kantor 
Pusat Pertamina.

Inspeksi & Upskilling 
kantin

I nspeks i   Kant in 
diadakan pada 20  29 
Januari 2015. Kantin 
yang diinspeksi berada 
di Gedung Logistik Sunter dan Gedung Perkapalan, Gedung 
Kwarnas dan Kantin Pejambon Kantor Pusat, Kantin La 
Patra dan Pantries Kantor Pusat, Gedung MYC, Gedung 
PCU, dam Gedung Sario. Setelah diinspeksi, pada 4 
Februari 2015, pengelola kantin tersebut diupskilling agar 
memahami tugas dan  tanggung jawab dalam kebersihan 
dapur, memahami kebersihan diri, memahami cara 
pengelolaan pangan siap saji yang baik, serta meningkatkan 
pengetahuan terkait penanganan kebersihan bahan 
makanan dan peralatan memasak. Upskilling diisi oleh 
petugas dari Kementerian Kesehatan dan diikuti pengelola 
dari 54 kantin yang tersebar di wilayah Kantor Pusat.

Inspeksi area kerja bebas 
Rokok

Fungsi HSSE Operation 
Head Office juga melakukan 
inspeksi area kerja bebas 
rokok l ingkungan Kantor 
Pusat Pertamina, pada 11 

Februari 2015. Inspeksi tersebut bertujuan untuk melindungi 
pekerja dari berbagai dampak buruk asap rokok, mencegah 
timbulnya kebakaran dan kerugian lain akibat merokok 
di tempat kerja, serta agar perokok aktif mengetahui 
bahaya rokok dan mengetahui lokasi merokok yang telah 
disediakan. Sebanyak tujuh petugas dari HSSE Operation 
Head Office dan Legal Counsel Compliance dikerahkan 
untuk melakukan inspeksi.

Tingkatkan Aspek hSSE di Bulan k3
sosialisasi Tim Penanggulangan keadaan Darurat 
(TPkD)

Untuk memahami 
tugas dan tanggung 
jawab dalam tim penang
gulangan keadaan darurat, 
pada 10 Februari lalu 
juga diadakan sosialisasi 
T im Penanggulangan 
Keadaan Darurat (TPKD). Dalam kesempatan tersebut 
dibahas tentang tugas dan tanggung jawab TPKD Lantai 
dan implementasi hasil sosialisasi oleh HSSE Operation 
Head Office. Sebanyak 58 peserta mengikuti kegiatan yang 
diadakan di Hall Lantai M Gedung Utama Kantor Pusat 
Pertamina.

Photography Contest 
“Safe/Unsafe Act/
Condition”

Fungsi HSSE Ope
ra t ion  Head Off ice 
selama satu bulan ju
ga mengadakan pho-

tography contest “safe/unsafe act/condition dalam rentang 
waktu 12 Januari  9 Februari 2015. Lomba ini diadakan 
untuk memotivasi pekerja Kantor Pusat agar lebih peka, 
peduli, aware, dalam bekerja dan berperilaku aman di 
lingkungan kerjanya.

Selain berbagai pelatihan dan lomba, HSSE Operation 
Head Office juga melakukan berbagai publikasi Bulan 
K3 sesuai dengan tema nasional dan Pertamina yang 
disampaikan melalui broadcast, spanduk, dan umbulumbul.

Pada  penutupan kegiatan Bulan K3 di Kantor Pusat, 
Manager HSSE Pertamina, Tri Sapta Mulia Tambunan 
Tri menjelaskan, kegiatan K3 ini dilaksanakan guna 
meningkatkan kinerja aspek HSSE untuk menghadapi 
kecelakaan dan kebakaran dengan diberikan sejumlah 
pelatihan. Untuk itu, dengan dilaksanakannya perlombaan ini, 
diharapkan semua pekerja bisa meningkatkan aspek HSSE. 
“Karena bagaimana pun juga ini merupakan tugas bersama,” 
kata Tri, (6/3).

Dalam acara 
tersebut, Tri Sapta 
m e n y e r a h k a n 
p e n g h a r g a a n 
k e p a d a  p a r a 
peserta lomba 
Fotografi, First 
Aider Perorangan 
dan Regu, serta 
peserta lomba Tim Fire Rescue.

Tak hanya itu, penutupan rangkaian bulan K3 tahun ini 
juga diawali dengan kegiatan talkshow kesehatan bertajuk 
‘Sehat Bugar Produktif Bebas Gotrak.

Pada kesempatan itu, Dr. Grace selaku pembicara, 
menyampaikan materi seputar tips dan trik bekerja optimal 
dengan menyempatkan diri berolahraga di waktu senggang.  
Menurut dia, sangat penting bagi pekerja untuk menjaga pola 
makan dan menghindari gaya hidup yang dapat berakibat 
negatif terhadap kesehatan.

Dwi, salah seorang pemenang juara dua Tim Fire Rescue 
mengungkapkan, kemenangan yang diraihnya semata
mata karena kerja keras dan kekompakan tim yang solid. 
“Walaupun latihan Fire Rescue sering dilakukan secara 
intensif, stamina dan mental juga harus dipersiapkan dengan 
baik,” ujar Dwi.•HSSE Operation Head Office/EGHA
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jakaRTa - Captiva Chevy 
Club (3C) sebagai komu
nitas mobil Chevrolet Cap
tiva terbesar di Indonesia 
membuktikan loyalitasnya 
pada salah satu produk 
ung gulan Pertamina, yakni 
Pertamina Dex.  Minggu 
pagi (15/3), puluhan mo bil 
Chevrolet Captiva menyam
bangi  SPBU COCO MT 
Haryono untuk melakukan 
peng isian Pertamina Dex, 
bahan bakar diesel dengan 
angka cetane minimal 53.

Pengisian bahan bakar 
Pertamina Dex di SPBU COCO 
MT Haryono dilakukan untuk 
mempersiapkan stamina 
kendaraan jelang kegiatan 
touring Captiva Chevy Club 
yang diselenggarakan dengan 
rute Jakarta – Ku ningan pada 
2022 Maret 2015. Pertamina 
Dex akan menjadi bahan 
bakar resmi yang digunakan 

oleh komunitas 3C selama 
perjalanan touring tersebut. 
Sebagai bentuk apresiasi dari 
Pertamina, seluruh anggota 
komunitas Captiva Chevy 
Club mendapat kesempatan 
untuk menggunakan voucher 
discount Rp. 50.000 untuk 
pembelian Pertamina Dex 
senilai minimal Rp.250.000 
yang disediakan dari Mar
keting Operation Region 
(MOR) III Jakarta. Komunitas 
otomotif Cap tiva Chevy Club 
juga dibekali dengan edukasi 
dari MOR III mengenai pen
tingnya peng gunaan Per
tamina Dex bagi mesin mobil 
berkompresi tinggi. 

Sela in menggunakan 
Pertamina Dex, salah satu hal 
yang menarik dari komunitas 
ini adalah adanya kendaraan 
yang telah menggunakan 
Vigas sebagai bahan bakar. 
Sebagai informasi Vigas 

merupakan bahan bakar yang 
memiliki angka oktan 98 dan 
harga yang terjangkau yakni 
Rp 5.100. Komunitas 3C 
mengakui bahwa pemilihan 
bahan bakar yang berkualitas 
menjadi pertimbangan utama, 
dan pilihan tersebut jatuh pada 
bahan bakar dari Pertamina, 
baik Vigas maupun Pertamina 
Dex. “Saya pengguna mobil 
diesel dan sejak berganti 
mobil berbahan bakar bensin 
ke mobil bahan bakar diesel, 
saya selalu menggunakan 
Pertamina Dex. Kandungan 
sulfur yang paling rendah dan 
cetane number yang tinggi 
sangat cocok digunakan pa
da Chevrolet Captiva saya. 
Hasilnya sangat responsif 
dan sangat sesuai dengan 
moto komunitas 3C yaitu 
‘Bejek Teruuss’. Captiva 
dan Pertamina Dex adalah 
pasangan sempurna. Per-

tamina is Indonesia and I’m 
proud to be Indonesian,” ujar 
Muhammad F. Arifianto salah 
satu anggota komunitas 3C. 

Pertamina Dex meru
pakan bakar diesel terbaik 
di Indonesia yang telah me

menuhi standar Euro 3 dan 
telah direkomendasikan oleh 
BMW advanced diesel range. 
Selain angka cetanenya yang 
tinggi, kandungan sulfurnya 
juga jauh lebih rendah, yaitu 
dibawah 300 ppm, yang 

berakibat injector terpelihara, 
lebih ramah lingkungan, dan 
mesin lebih terjaga, sehingga 
membuatnya sejajar dengan 
bahan bakar diesel premium 
kelas dunia.•MoR III 
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Aktiv i tas produksi di 
Anjungan AWPPP field 
Poleng  Jawa Timur.

huLu TRANSFORMATION CORNER

gREsIk – PT. Pertamina EP (PEP) dikenal selaku jawara 
pengelola ladang tua, terutama yang berlokasi di onshore. 
Namun faktanya, PEP juga mampu bermain di lepas pantai. 
Setidaknya, ada tiga lokasi aset PEP yang berada di wilayah 
offshore yaitu Lapangan Poleng (Lepas Pantai Gresik, Jawa 
Timur), Lapangan XRay (Lepas Pantai Indramayu, Jawa 
Barat), dan lapangan Offshore Langsa (Aceh Timur). Ketiga 
aset produksi tersebut merupakan ladang tua peninggalan 
perusahaan modal asing, seperti Lapangan XRay yang 
ditinggalkan BP, Lapangan Poleng (milik konsorsium Kodeco 
dengan CNOC), dan Offshore Langsa bekas milik TAC PT. 
Blue Sky dan PT. PSO AP One.

Lewat asetaset sepuh itu, para jawara PEP belajar 
mengelola operasi produksi di wilayah kerja lepas pantai, 
yang notabene memiliki resiko lebih tinggi (high risk) 
dibanding operasi di darat, memerlukan kompetensi khusus, 
dan dana lebih besar. Kondisi ini sangat berpengaruh pada 
tinggat keekonomian suatu proyek di lepas pantai ketika 
hendak dieksekusi.

Masalah kendala lokasi dan kerumitan operasi dengan 
resiko tinggi di wilayah lepas pantai, oleh PEP Field Poleng 
justru dijadikan tantangan yang memicu inovasi serta 
memacu kreatifitas, agar target yang sudah ditetapkan 
dapat diraih. “Di tengah tekanan harga minyak sejak Medio 
2014 lalu hingga di bawah US$ 50 per barel, seluruh 
jajaran Field Poleng terus mengembangkan inovasi operasi 
dan meningkatkan efisiensi di segala lini,” ucap Pjs. Field 
Manager Poleng, Sophan Andriansah (12/3 lalu).

Menurut Sophan, untuk memenuhi target sasaran 
RKAP 2015 sebesar 2.485barel minyak per hari (BOPD) 
dan 10.15 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD) di tengah 
keterbatasan anggaran investasi, Field Poleng harus lebih 
kreatif dalam melakukan reaktivasi aset sumursumur 
lama, khususnya sumur berstatus suspended well serta 
mengoptimalkan utilisasi berbagai fasilitas produksi di 
permukaan. Hasil improvisasi operasi di atas, berdampak 
pada kinerja produksi. Maka, tidak heran manakala produksi 
minyak Field Poleng per bulan Februari 2015 sebesar 78.339 

bbls dengan ratarata 2.798 BOPD, 
pencapaian terhadap sasaran 106 %, 
atau 215% dari produksi Desember 
2014 yang lalu. “Kenaikan produksi 
disebabkan oleh reaktivasi suspended 
well, sumur DW11 yang menggunakan 
metode system artificial lift existing serta 
distribusi injeksi gas sebagai artificial 

lift ke sumursumur produksi secara efektif dan efisien,” imbuh 
Sophan mengurai kiatnya.

Sophan menyampaikan, bahwa sebelumnya kinerja 
produksi Field Poleng pada Desember 2014 mengalami 
penurunan signifikan, disebabkan berhentinya sumur akibat 
shut down gas turbine compressor untuk gas lift dan kenaikan 
water cut. Pada Desember kemarin, produksi minyak Field 
Poleng hanya sebesar 40.365 bbls dengan ratarata 1.302 
BOPD, atau 52 % saja dari sasaran. “Penurunan produksi 
tersebut menjadi cambuk penyemangat bagi pekerja Field 
Poleng untuk mengambil langkah strategis dalam upaya 
meningkatkan produksi,” tegas Sophan. 

Lebih lanjut Sophan mengatakan, langkah strategis yang 
dilakukan meliputi upayaupaya maksimal untuk mejalankan 
kembali engine compressor GTC653 yang shut down dari 7 
November 2014 hingga 6 Januari 2015, supaya sumursumur 
gas lift berproduksi kembali. Selanjutnya, dilakukan resetting 
inlet pressure GTC623 dari 200 psi menjadi 180 psi sehingga 
bisa menambah produksi sumursumur di Anjungan BW, serta 
mengurangi back pressure pada sistem. “Kami juga bekerja sa
ma dengan PHE WMO untuk memaintenance seluruh fa silitas 
baik dianjungan PPP, AW, BW, CW, dan DW,” papar Sophan.

Terkait dengan perbaikan fasilitas produksi, Field Poleng 
melakukan beberapa terobosan seperti koordinasi dengan PHE 
WMO sebagai operator platform PPPAW untuk kehandalan 

Gas Turbine Compressor dan peralatan produksi lainya 
dalam menunjang operasional. Selain itu, juga dilakukan 
separasi pengelolaan air antara PHE WMO dan PEP dengan 
mengaktifkan Hydrocyclone di anjungan AW, pemasangan 
pompa transfer V103 dari AW menuju FSO Abherka untuk 
mengatasi back pressure ke vessel, sehingga transportasi 
crude oil berjalan lancar. “Sampai saat ini Rencana Kerja 
sumur baik pengeboran baru,kerja ulang pindah lapisan 
(KUPL), maupun reparasi belum dilakukan. Produksi Field 
Poleng dipanen hanya lewat kegiatan reaktivasi sumur, 
optimasi produksi, serta mengatur sistem alir,” ungkap 
Sophan. Lapangan Poleng sebelumnya dikelola oleh 
konsorsium perusahaan Kodeco (asal Korea Selatan) dan 
CNOOC (dari Cina) yang pernah mencatat produksi sekitar 
10.000 BOPD. Namun, ketika diserahterimakan kepada 
PEP produksinya hanya tinggal sekitar 2.000 BOPD, saja. 

Wilayah Kerja (WK) pertambangan migas Daerah Poleng, 
di Lepas Pantai Gresik (Jawa Timur) dieksplorasi mulai 1972, 
dan dikembangkan pada 1978. “Sejak  terminasi dari TAC 
Kodeco, pada 21 Desember 2013 WK migas Daerah Poleng 
tersebut jatuh ke PEP dan menjadi Aset 4 Field Poleng. 
Hingga kini, dalam aspek HSSE, operasi kami di Field Poleng 
mencapai zero accident dengan jam kerja selamat sebanyak 
31.048 jam,” pungkas Sophan, mewartakan keandalan 
operasi jajaran Field Poleng.•DIT. HUlU 

Pertamina Menangkan Lelang 3 Blok hulu
jakaRTa - Pemerintah 
melalui Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi Ke
menterian ESDM melelang 
12 wilayah kerja (blok) migas 
baru. Sebanyak 11 blok 
diminati investor dengan 
total komitmen investasi 
sebesar USD 144,25 juta 
(Rp 1,87 triliun), dimana 3 

diantaranya dimenangkan 
oleh PT Pertamina (persero).

Pelaksana Tugas Di rektur 
Jenderal Migas Kementerian 
ESDM IGN Wiratmaja Puja 
mengu mumkan pemenang 
Lelang Wilayah Kerja Migas 
tahap I Tahun 2014,d I Kantor 
Ditjen Migas, Plaza Centris, 
Kuningan, Rabu (18/3). Le

tiga blok tersebut yakni 
Blok Abar, yang berlokasi 
di Offshore Jawa Barat, 
Blok Anggursi yang berada 
di Offshore Utara Jawa Ba
rat unutk WK Migas Kon
vensional. Sementara WK 
Non Kon vensional yakni 
Blok MNK Sakakembang, 
yang berlokasi Onshore Su

lang tersebut menurutnya 
untuk meningkatkan pro
duksi dan cadangan migas 
nasional, di Wilayah Kerja 
(WK) Migas Konvensional 
dan Non Konvensional.

Pertamina meme nang
kan tiga blok untuk WK Migas 
Konvensional  dan satu Blok 
WK Non Kon vensional. Ke

matera Selatan,  dimana 
Per tamina membentuk kon
sorsium dengan Bukit Energy 
Indonesia Pte. Ltd.

Dalam kesempatan terse
but Wiratmaja menya takan 
keseluruhan, total komitmen 
pasti eksplorasi dari 11 pe
menang lelang adalah berupa 
studi komitmen eksplorasi 

adalah sebesar USD144,25 
juta untuk tahun ini saja. 
Sedangkan bonus tanda 
tangan yang akan diterima 
langsung oleh pemerintah 
sebesar USD 12 juta. Hal 
tersebut menurtnya menjadi 
pertanda bahwa investasi 
di sektor hulu migas masih 
diminati.•DsU


