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Perwakilan Pertamina sebagai The Winner of 2014 Asian MAKE Award (tengah berdiri).

KOMET Pertamina 
Kembali Go International

hongkong - Prestasi membanggakan 
tersebut diraih Pertamina pada perhelatan 
2014 MAKE Award Presentation Ceremony, 
yang diselenggarakan 13 - 15 Januari 2015 
di Hong Kong. Duapuluh lembaga serta 
perusahaan dari berbagai negara di Asia 
didaulat menerima trophy penghargaan 
sebagai “The Winner of 2014 Asian MAKE 
Award.”

Penghargaan ini merupakan kali kedua 
bagi Pertamina meraih penghargaan yang 
sama pada tahun 2013 yang lalu. Hal ini 
menunjukkan konsistensi insan Pertamina 
dalam mengelola budaya berbagi penge-
tahuan melalui berbagai program KOMET 
(Knowledge Management Pertamina). 

Terpilihnya Pertamina sebagai “The 
Winner of 2014 Asian MAKE Award” 
sete lah melewati proses asesmen 

yang panjang. Dimulai dengan tahap 

nominasi oleh lembaga /perusahaan lain, 
penyusunan Company Knowledge Profile 
(CKP), presentasi, penilaian, verifikasi, dan 
survei pekerja hingga akhirnya ditetapkan 
organisasi yang meraih predikat “Top 
Three of 2014 Indonesian MAKE Award.” 
Peserta yang menduduki posisi tiga terbaik 
tersebut, selanjutnya diases kembali bersama 
enampuluh delapan lembaga/perusahaan 
yang merupakan kandidat terbaik dari masing-
masing negara di Asia.

Terpilihnya Pertamina sebagai organisasi 
yang dikagumi dalam pengelolaan penge-
tahuan berdasarkan parameter “Delapan 
Dimensi MAKE Study”. Yakni membentuk 
budaya pengetahuan organisasi; mengem-
bangkan dan memberikan produk/jasa/solusi 
berbasis pengetahuan (kemampuan inovasi); 
memaksimalkan nilai dari modal intelektual; 
menc ip takan dan memper tahankan 

pt pertamina (persero) kembali meraih penghargaan “The Winner of 2014 asian Most Admired Knowledge 
Enterprise (Make) Award”. bukti nyata konsistensi insan pertamina dalam mengelola budaya berbagi pengetahuan 
melalui berbagai program Knowledge Management Pertamina (koMet).

Hingga penghujung Januari, masih ramai dibicarakan strategi 
berbagai perusahaan global dalam menjalankan bisnisnya di 
tengah turbulensi ekonomi 2015. Berbeda dengan tahun-ta-
hun sebelumnya dimana perusahaan gencar mencanangkan 
strategi untuk bertumbuh, tahun 2015 ini pelaku bisnis tidak 
banyak menggemborkan strategi ekspansi namun fokus mem-
pertahankan kinerja serta menjaga kepercayaan publik. Hal itu 
tentu tak lepas dari kondisi global yang masih menghantui.

Pada Market Update sebelumnya, sering diulas pandangan 
Komunitas Pasar Uang terhadap korporasi dalam menavigasi 
kondisi ekonomi. Bagaimana dengan pandangan Lembaga 
Pe meringkat? Seperti diketahui, rating investasi penting bagi 
investor sebagai acuan menilai resiko investasi atas negara/
perusahaan. Salah satu lembaga rating global Standard & 
Poor’s (S&P) memperkirakan, tahun ini banyak terjadi penurunan 
peringkat (downgrade) bagi korporasi atau negara (sovereign), 
dampak dari maraknya peringkat yang ber-outlook negatif seiring 
kontraksi ekonomi. 

Dalam kajian “S&P Global Sovereign Rating Trends 2015”, 
beberapa negara terancam downgrade antara lain di kawasan 
Timur Tengah, Afrika, serta negara-negara pecahan Soviet karena 
perekonomiannya sangat terpengaruh oleh harga minyak. Dari 
sisi korporasi, resiko penurunan rating terjadi pada perusahaan 
sektor migas, seperti yang baru-baru ini dilakukan terhadap 
Santos Ltd. S&P menurunkan peringkat kredit perusahaan migas 
Australia ini karena investasinya pada proyek Gladstone Liquified 
Natural Gas (GLNG). GLNG merupakan proyek LNG raksasa di 
Queensland yang dicanangkan hingga tahun 2020. Pada 2014, 
perusahaan telah menyelesaikan 420 km transmisi pipa gas, serta 
membangun 2 tanki LNG. Pada kondisi ekonomi kini, investasi 
tersebut disinyalir menurunkan kesehatan keuangan Santos dan 
menambah beban pinjaman perusahaan. 

Penurunan peringkat tentu mengganggu kestabilan pen-
danaan eksternal korporasi. Dengan rating stabil saja, kupon 
bunga pinjaman saat ini meningkat. Bagi perusahaan yang 
mengalami downgrade, tentu kenaikan kupon bunga pendanaan 
akan langsung terefleksi. Sebagai perusahaan yang masih 
bertumpu pada sumber dana eksternal, inilah tantangan yang 
ha rus dihadapi Pertamina. 

Menjaga kesehatan neraca keuangan perseroan, mem-
pertahankan peringkat, dan investasi yang cepat menghasilkan 
keuntungan (quick yield), menjadi tolok ukur kemampuan peru-
sahaan untuk tetap dapat melangkah kokoh dalam tatanan baru 
harga minyak dunia.•

BONUS
SISIPAN 

LOMBA 6C 
MONTHLY CAMPAIGN



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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SEMua BISNIS ada 
TaNTaNGaNNya…

DIREKTUR UTAMA PT PATRA JASA
susilo

pengantar redaksi:
Pertamina dan Patra Jasa menandatangani nota kesepahaman 

untuk pendayagunaan aset-aset tetap milik Pertamina oleh Patra 
Jasa. Kerja sama ini berlangsung untuk jangka waktu 5 tahun. 
Energia Weekly berbincang singkat dengan direktur utama pt 
patra jasa, susilo, setelah acara selesai. Berikut petikannya. 

pertimbangan apa yang membuat patra jasa dipilih 
untuk kegiatan pendayagunaan aset tetap  milik pt perta
mina (persero)? Saya bisa mulai dengan me-refer (merujuk)  
kepada Peraturan Menteri BUMN mengenai pendayagunaan atau 
pengelolaan Aset Tetap. Jadi bulan September 2014 lalu, terbit  
Peraturan Menteri BUMN mengenai pendayagunaan Aset Tetap 
BUMN. Disitu disampaikan aturan-aturan bagaimana sebuah 
BUMN dalam rangka mengoptimalkan aset tetapnya itu, atau 
memanfaatkan aset tetap non-operasinya,  supaya  memberikan 
hasil atau nilai yang lebih baik  bagi perusahaan. 

Di dalam Permen BUMN  itu disampaikan bahwa salah 
satu yang bisa dilakukan adalah bermitra dengan perusahaaan 
afiliasi BUMN, dalam hal ini  adalah Anak Perusahaan BUMN. 
Kalau Pertamina, ya dengan  Patra Jasa. Dalam konteks 
penandatanganan MoU ini, hubungan Pertamina dan  Patra Jasa 
itu  dalam rangka  sesuai dengan salah satu amanat dalam Permen 
BUMN itu.    

asetaset yang diberdayakan  ini apakah seluruh aset 
pertamina  di seluruh indonesia yang sedang idle, ataukah 
hanya di jakarta saja? Di seluruh Indonesia. Jadi aset yang 
sekarang idle,  nanti akan  kita pilah-pilah. Kategorinya ada  
bermacam-macam. Yang paling bagus itu Free and Clear. Free itu 
dari sisi penguasaan fisiknya bersih (misalnya dari penghuni tanpa 
hak), dan Clear itu administrasi dan status tanahnya jelas. Itu yang 
paling mungkin diberdayakan. Jadi kita akan lihat dahulu, kita pilah-
pilah yang mana yang paling bisa memberikan hasil optimal, itulah  
yang kita kerjasamakan.

Masalah legal adalah salah satu bagian yang harus kita 
pehatikan, ketika kita melakukan pemberdayaan   aset-aset tetap 
seperti ini.  Hal itu adalah tantangan  di semua aset yang ada.  Kita 
bisa pilah-pilah dan kita selesaikan satu per satu dengan baik. 

jadi disini selain lahanlahan kosong, mungkin akan 
ada juga aset  dalam bentuk bangunan? Bisa jadi. Katakanlah  
belum optimal pemberdayaannya. Nah, sekarang tugas kita adalah  
bagaimana mengoptimalkannya.  

tahun lalu patra jasa masuk ke bisnis transportasi, 
yaitu penyewaan kendaraan ringan. jadi tampaknya  bisnis 
patra jasa tidak lagi  hotel dan resort. bisa diberi gambaran  
seperti apa bisnis patra jasa?  Sebenarnya secara umum, bisnis 
Patra Jasa ini hospitality. Kita ada bisnis Hotel & Resort, Property 
(Office & Residential), Catering, dan Transportasi.   Semua termasuk 
dengan bisnis hospitality. Di tahun 2013, ada perubahan AD/ART 
Patra Jasa, dimana kita dimungkinkan juga untuk berbisnis strata 
title, yaitu konsep kepemilikan bersama secara horisontal maupun 
vertikal dari sebuah bangunan,   semacam apartment (atau office), 
yang bisa kita optimalkan seperti kita sewakan atau kita jual. 

seperti di palembang dengan pertagas? Kalau itu model 
bisnisnya masih penyewaan property dimana tanah milik Pertamina 
dibangun oleh Patra Jasa dan disewakan tanpa ada perubahan 
kepemilikan.   Kita baru mulai merintis bisnis strata title ini. Kita juga  
baru memulai bisnis catering 2 tahun yang lalu.  Kemudian  kita 

mulai bisnis penyewaan kendaraan ringan. Terakhir bisnis model 
strata title ini. 

Tahun lalu kita memiliki bisnis baru, yaitu penyewaan kendaraan 
ringan perusahaan, atau kendaraan operasi perusahaan. Kita 
membuat AP baru, namanya  Prima Armada Raya (PAR), yang 
membawahkan bisnis ini.   

kendaraan ringan ini seperti apa?  Kita mulai dengan  mobil 
pool untuk Kantor Pusat Pertamina, mobil kendaraan dinas pejabat 
Pertamina maupun anak perusahaan dan kendaraan operasi di 
unit-unit operasi. Bisnis PAR ini  klien utamanya  adalah Pertamina 
Group.  Jadi  induk dan anak-anak perusahaan.   

apa latar belakang patra jasa mentransformasikan diri 
dari bisnis hotel dan resort, lalu memasuki  bidangbidang 
baru ini?  Pertama, sebagai sebuah perusahaan, tentu saja 
kita harus tumbuh dan berkembang. Jadi dalam tumbuh dan 
berkembang itu, kita coba memanfaatkan potensi-potensi apa 
yang ada di Patra Jasa. Aset-aset apa yang dimiliki Patra Jasa. Kita 
juga punya  aset-aset lahan yang belum optimal. Berarti  itu harus 
dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan tidak harus  menjadi hotel dan 
resort, apalagi sekarang bisnis property juga sedang booming. Nah, 
bagaimana  kita  juga bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan 
bisnis  property untuk kita bisa ikut berbisnis di sana. 

Kemudian juga, kalau kita berbicara catering, maka catering 
itu masih satu rumpun dengan hospitality. Begitu pula kendaraan 
ringan. Jadi sebetulnya kita  mengembangkan bisnis kita dari 
semula hanya hotel dan resort, tetapi semua usaha baru itu masih 
berada dalam satu rumpun  industri bisnis hospitality. 

apa kesulitannya atau tantangannya? Kalau bicara 
tantangan, maka semua  ada tantangannya. Tetapi kalau kita bicara 
khusus bagaimana Patra Jasa mentransformasikan  diri ke depan, 
tantangan-tantangan tentu saja yang bersifat  sumber daya. Sumber 
daya bisa berarti dua, tidak hanya  sumber daya manusia, tetapi 
juga  sumber  daya pendanaan. Karena didalam kita tumbuh, kita 
perlu tambahan-tambahan dana. Kalau kita hanya mengandalkan  
kepada kapasitas  internal perusahaan,  tentu saja terbatas. 

Jadi dua hal itu yang harus diselesaikan sambil jalan, untuk kita 
bisa tumbuh dan berkembang.  

bagaimana dengan masalahmasalah legal yang begitu 
pelik? Ya, sama saja. Memang legal itu menjadi salah satu bagian 
yang harus kita pehatikan, ketika kita melakukan pemberdayaan 
aset-aset tetap seperti ini.  Tadi kita kemukakan di awal,  aset tetap 
itu kita bagi menjadi empat (4) kwadran. Paling bagus itu Free and 
Clear. Yang paling tidak bagus, Non Free Non Clear. Mungkin di 
situ  terkait dengan masalah aspek legal. Tetapi mungkin ada juga 
masalah yang terkait fisik di situ. 

Hal itu adalah tantangan  di semua aset yang ada. Kita bisa 
pilah-pilah dan kita upayakan untuk selesaikan satu per satu 
dengan baik. 

kalau begitu, patra jasa juga bisa mengundang investor? 
Dimungkinkan. Kita menyebutnya mitra usaha. Sesuai dengan 
Permen BUMN itu, dimungknkan kita untuk bermitra. Karena kalau 
kita tidak bermitra, hanya mengandalkan kemampuan internal, 
akan ada keterbatasan. Jadi kita memang harus bermitra, karena 
memang besar sekali aset yang harus diberdayakan. Kita punya 
kurun waktu 5 tahun ke depan untuk memanfaatkan peluang 
ini sebaik mungkin sekaligus meningkatkan pertumbuhan dari 
perusahaan.•urip
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budi enda dhaniswara*)  Asset Inter. & Unconventional Audit Manager PHE

Menyelamatkan Cost Recovery, 
Menyelamatkan aPBN melalui Three Line of 
Control defense Concept (Serial 2)

Mendalami jiwa PSC, high risk yang ada adalah 
penyimpangan (irregularities/incompliance), sehingga reliable 
control sangat diperlukan. Terbayangkan betapa berat beban 
SKKMigas dalam mengawasi seluruh aktifitas pada seluruh 
KKKS, kontrol utama SKKMigas adalah regulasi yang harus 
dipatuhi sebagai kriteria seperti PTK 007/Revisi-II/PTK/I/2011 
Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai KKKS dan 
peraturan lainnya, juga Work Program and Budget (WP &B) dan 
kewajiban pelaporan KKKS dalam berbagai pelaporan, seperti 
Financial Quarterly Report/FQR, Pelaporan Pengelolaan Asset 
KKKS dan pelaporan lainnya. Hal yang perlu digarisbawahi 
adalah pelaksanaannya. Apakah pelaksanaannya telah 
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan apakah 
penyimpangan yang terjadi terhadap kriteria itu signifikan 
nilainya dan akan menjadi kerugian bagi negara atau minimal 
potensi kerugian bagi negara. Secara statistik, walaupun telah 
dilakukan pengawasan periodik melalui kegiatan audit, baik 
oleh Auditor Internal SKK Migas maupun oleh Auditor Eksternal 
seperti BPK atau BPKP, incompliance dan penyimpangan 
tersebut masih sering terjadi dengan trend tiap tahun 
meningkat. Anekdot nya adalah PSC senang bermain-main 
atau coba-coba dengan motto: “Bebankan dulu sebagai cost 
recovery, bila nanti diaudit dan ditemukan auditor bahwa hal 
itu tidak dapat dibebankan, silakan saja dikoreksi”. 

Menyikapi kondisi di atas, seluruh KKKS perlu di pandang 
sebagai satu kesatuan dengan SKKMigas, de ngan filosofi satu 
visi, satu misi , satu tujuan, dan sangat relevan jika dianggap 
satu entity. Pendekatan ini menjadi penting, sosialisasi GCG 
menjadi keharusan, kesadaran integritas di lingkungan pekerja 
KKKS menjadi kewajiban. Memandang satu entity menjadi 
mutlak karena garis komando dan manajemen berada di 
SKKMigas dan KKKS diperlakukan sebagai Strategic Business 
Unit (SBU). Kemudahan yang utama adalah tawaran kepada 
SKKMigas untuk mengimplementasikan konsep Three Line of 
Control Defense dengan perlakuan satu entity ini.

SKKMigas memperlakukan KKKS sebagai SBU yang 
memiliki business process yang homogen antara satu KKKS 
dengan KKKS lain dan business process tersebut terbagi 
dalam siklus kegiatan, antara lain Supply Chain Management 
and Inventory Cycle, Lifting Cycle dan seterusnya. Setiap 
siklus kegiatan diperlukan pengawasan secara bertingkat, 
yaitu pengawasan oleh Business Process Owner (BPO) itu 
sendiri (First Line of Control Defense / FLCD), yaitu pelaku 
bisnis yang melaksanakan kegiatan KKKS sesuai dengan 
fungsinya dalam organisasi KKKS dengan berpedoman 
kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator 
SKKMigas. Bentuk Penga wasannya, misalnya di fungsi 
material warehouse, melakukan physical check yang dilakukan 
setiap 3 (tiga) bulan sekali, bersama-sama fungsi lain, antara 
lain fungsi Keuangan dan fungsi SCM, yang dituangkan ke 
dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik, dan di-review 
oleh atasan terkait, sebagai ejawantah dari asersi existence 
atas keberadaan material dimaksud. Demikian juga review 
atasan atas kelengkapan dokumen-dokumen proses bisnis 
sebagai kontrol atas asersi completeness, harus dilakukan 
BPO sebagai FLCD. 

SKKMigas sebagai Manajemen dikondisikan harus dapat 
meyakini bahwa kontrol oleh FLCD berjalan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, posisi KKKS yang 
stakeholder-nya berbeda, walaupun KKKS telah dianggap 
mempunyai satu visi, satu misi, satu tujuan dan merupakan 

satu entity dengan SKKMigas, namun independensi nya tetap 
dipertanyakan mengingat secara micro entity (sebagai KKKS) 
mempunyai visi, misi, tujuan dan entity sendiri. Kepentingan 
yang berbeda membuka peluang terjadinya corporation fraud 
disamping individual fraud.

SKKMigas dapat ditawari solusi untuk mempunyai 
reasonable assurance atas fungsi kontrol terkait inde-
pendensinya, dengan membentuk Second Line of Control 
Defense atau SLCD. Yaitu, dengan menempatkan anggotanya 
(pekerja SKKMigas) di fungsi baru di KKKS atau fungsi 
Internal Audit di KKKS yang telah ada dengan peran, fungsi, 
wewenang dan tanggungjawab yang ditetapkan SKKMigas 
sebagai perwakilan SKKMigas di setiap KKKS sebagai SLCD. 

Peran, wewenang dan tanggungjawab fungsi baru di 
KKKS ini yaitu memfasilitasi manajemen untuk pelaksanaan 
Control Self Assessment (CSA), membantu manajemen 
KKKS dalam melaksanakan control improvement,  membantu 
BPO melakukan sertifikasi yaitu pernyataan dari BPO melalui 
evidence (seperti misalnya evidence dokumen Berita Acara 
Pemeriksaan Fisik yang tadi disebutkan sebelumnya) untuk 
di-upload ke dalam suatu System of Certification of Internal 
Control atas seluruh KKKS melalui web base - application 
system yang terintegrasi dan dimonitor oleh SKKMigas melalui 
Certification Monitoring System yang disimpan dalam server 
di SKKMigas. Peran penting lainnya adalah SLCD melakukan 
test atau menguji apakah pelaksanaan sertifikasi berjalan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu menguji apakah 
BPO meng-upload evidence yang tepat dan secara substansi 
evidence tersebut benar. Pengujian ini dilakukan SLCD tanpa 
sampling, atau dengan perkataan lain atas seluruh populasi 
(100%), sehingga diharapkan terjadi reasonable assurance 
bagi SKK Migas, apalagi independensi SLCD terjaga 
mengingat sebagai pekerja SKKMigas, bukan pekerja KKKS.

Salah satu produk SLCD adalah CSA, dimana kegiatan 
ini telah diagendakan setiap periode tertentu misalnya 6 
(enam) bulan sekali oleh BPO dalam siklus tertentu untuk 
mengevaluasi efektifitas kontrol atas risiko dalam business 
process di siklusnya, baik risiko operasional maupun finansial. 
Mengingat BPO biasanya terbenam dalam rutinitas, sehingga 
penyelenggaraan CSA ini dapat difasilitasi oleh SLCD. Bentuk 
CSA biasanya dalam Focus Group Discussion (FGD).

Third Line of Control Defense (TLCD) dilakukan oleh 
Auditor SKKMigas, dimana secara periode tertentu dan 
metode tertentu (Risk Based Audit), Auditor SKKMigas 
melakukan audit operasional dan finansial terhadap KKKS 
yang terpilih dalam PKPT (Program Kerja Pemeriksaan 
Tahunan). Obyek yang diaudit di samping kinerja KKKS 
tersebut, SLCD secara parallel juga diperlakukan sebagai 
partner untuk sumber data dan informasi bagi kelancaran 
tugas Auditor SKKMigas.

Dengan mengimplementasikan Three Line of Control 
Defense Concept dan System of Certification of Internal Control 
menyelamatkan Cost Recovery, hal ini berarti kehandalan data 
dan pelaporan aktifitas KKKS terjaga kualitasnya (reliable), 
yang pada ujungnya akan lebih efisien dan efektif serta dapat 
meningkatkan Pendapatan Negara pada APBN. Semoga 
pemikiran ini dapat segera diimplementasikan serta mendapat 
ridho Allah SWT, aamiin.•

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

pengantar redaksi:
Pada edisi 29 Desember 2014 lalu, redaksi menurunkan tulisan Budi Enda Dhaniswara tentang Menyelamatkan Cost Recovery, 
Menyelamatkan APBN melalui Material Monitoring Dash Board . Kali ini, serial kedua kami publikasikan sebagai kelanjutan dari 
tulisan pertama.   

Turunnya harga minyak mentah dunia, 
hingga menyentuh angka di bawah 50 dolar per 
barel, membuat semua perusahaan migas me-
review kembali proyek-proyek serta kegiatan 
eksplorasi.  Sejumlah analisis meramalkan 
trend penurunan harga minyak mentah akan 
terjadi dalam jangka waktu panjang.

Meski masih bersifat ramalan, namun 
sejumlah perusahaan migas mulai mengatur 
strategi dan mengkalkulasi kembali berbagai 
kemungkinan yang akan terjadi jika penurunan 
harga tersebut terjadi dalam jangka waktu 
lama. Apalagi bagi perusahaan migas  yang 
mayoritas ataupun bisnis intinya hanya di sektor 
hulu/eksplorasi. Biaya eksplorasi bisa-bisa 
tidak bisa ditutup dengan harga minyak yang 
terus merosot.

Pemotongan biaya produksi menjadi 
cara utama untuk antisipasi. Bahkan sebuah 
perusahaan penyedia jasa produksi lapangan 
minyak nomor satu di dunia asal Amerika,  
terpaksa melakukan pengurangan tenaga 
kerjanya hingga tujuh persen. Hal tersebut 
sebagai dampak pengurangan kegiatan 
ekplorasi para konsumen, untuk mengevaluasi 
kembali kegiatan eksplorasi, mengurangi biaya 
produksi dan penerapan berbagai kebijakan 
efisiensi.

Bagaimana dengan Pertamina yang 
menjalankan bisnisnya dari hulu hingga hilir? 
Dimana sektor hulu selama ini yang menjadi 
backbone atau tumpuan pendapatan usaha  
juga harus menghadapi tantangan tersebut. 
Jajaran Direksi Pertamina sejak akhir tahun 
lalu, telah membaca gejala tersebut. Telah 
menghitung dan mengatur strategi dengan 
berbagai kemungkinan yang akan terjadi akibat 
merosotnya harga minyak dunia.

Pertamina sebagai perusahaan energi yang 
menjalankan bisnisnya dari hulu hingga hilir, 
mulai memetakan pos mana saja yang akan 
diprioritaskan untuk menggenjot pendapatan 
perusahaan. Dalam Investment Day pekan lalu, 
jajaran Direksi telah me-review seluruh pos 
pembiayaan maupun investasi untuk dicarikan 
konklusi secepatnya hingga akhir Januari ini.

Pertamina juga tidak menutup fakta di-
mana hampir seluruh perusahaan migas 
me mangkas investasinya hingga 30 persen. 
Fokus kinerja perusahaan tahun  2015, 
berulang kali ditekankan pada lima hal. 
Yakni pengembangan bisnis hulu, efisiensi, 
peningkatan kapasitas kilang, pengembangan 
infrastruktur, serta pengamanan cashflow. 

Di tengah lesunya bisnis hulu, Pertamina 
tak terbawa arus ikut terpuruk. Tetapi berusaha 
tetap memaksimalkan dengan pengembangan 
sektor hilir. Dalam kondisi harga minyak tengah 
turun, banyak hal yang bisa dikembangkan 
saat ini. Investasi mulai digeser, dengan fokus 
pada tujuan untuk mendukung ketahanan 
energi nasional. Artinya lima fokus kinerja 
tahun 2015 ini, menjadi jawaban Pertamina 
dalam menghadapi tantangan diluar ketika 
harga minyak merosot. Tantangannya adalah 
kini saatnya semua sektor hulu, hilir dan 
midstream di Pertamina memberikan kontribusi 
semaksimal mungkin bagi perusahaan.•
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aSuMSI HaRGa MINyaK daN KuRS 
dI RaPBN-P 2015 BISa BERuBaH
(Seputar Indonesia) –  Pemerintah akan mengubah 
asumsi mako kurs rupiah dan harga minyak dalam 
RAPBN-P 2015. Sementara, asumsi pertumbuhan 
ekonomi 5,8% tetap dipertahankan. Dalam sidang 
kabinet paripurna akhir Desember lalu pemerintah 
mematok asumsi nilai tukar rupiah Rp 12.200 per 
dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 
dolar AS per barel. “Bocorannya nilai tukar akan lebih 
lemah dari Rp 12.200. Kalau harga minyak, terserah 
Menteri ESDM tapi di bawah 70 dolar AS,” ujar Menteri 
Keuangan Bambang PS Brodjonegero.

PERTaMINa SIaP TaMBaH KaPaSITaS 
TaNGKI TIMBuN
(Kontan)   PT Pertamina bakal menambah ka pasitas 
tangki timbun untuk menampung BBM agar jumlah 
stok bisa lebih banyak. Kapasitas tampung dari yang 
semula hanya 2,8 juta Kiloliter (KL) akan menjadi 6 juta 
KL atau naik sekitar 3,2 juta KL. Direktur Pemasaran 
Pertamina, Ahmad Bambang mengatakan, Pertamina 
sudah berencana menambah kapasitas tangki timbun 
termasuk bekerjasama dengan berbagai pihak yang 
mempunyai fasilitas tangki timbun. “Baik BUMN 
maupun swasta. Kami harapkan dapat mempercepat 
upaya peningkatan cadangan stok nasional,” kata 
Ahmad Bambang.  Menurutnya, Pertamina hanya 
mampu membangun tambahan tangki timbun 
berkapasitas 2,5 juta KL dengan biaya 1,5 miliar 
dolar AS. Sementara, sisanya sekitar 800.000 KL 
bakal dibangun swasta dan nantinya Pertamina akan 
menyewa fasilitas tersebut. 

KuOTa daN KONSuMSI PREMIuM 
dIaTuR PaSaR
(Koran Tempo) — Pemerintah akan membiarkan 
kuota dan konsumsi BBM jenis Premium tidak 
lagi dibatasi, setelah Kementerian ESDM tidak 
mencantumkan minyak berbahan oktan Ron 88 itu 
dalam RAPBN-P 2015. Menteri ESDM Sudirman 
Said memperkirakan jumlah konsumsi bakal berjalan 
normal setelah harga Premium dilepas ke pasar. “Kami 
bisa memprediksi konsumsinya, paling naik sesuai 
dengan pertumbuhan penduduk,” katanya. Sudirman 
optimistis Pertamina bisa mengantisipasi kebutuhan 
Premium. Dia menambahkan, harga Premium di 
Jawa, Madura, dan Bali sekarang bukanlah barang 
subsidi lagi, sehingga nantinya Pertamina dan badan 
usaha yang mengatur pengelolaan jumlah konsumsi.  
Sudirman mengatakan pemerintah hanya mengajukan 
kuota solar dalam revisi APBN-P 2015.

PEMBaHaSaN Ruu MIGaS dIMuLaI 
JuLI MENdaTaNG
(Bisnis.com)  — Kementerian Energi dan Sum ber 
Daya Mineral (ESDM) menyatakan sidang pem-
bahasan Rancangan Undang-undang Minyak dan 
Gas Bumi (RUU Migas) akan dimulai Juli nanti. I Gusti 
Nyoman Wiratmadja, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur 
Jenderal Migas Kementerian ESDM, mengatakan baik 
pemerintah maupun DPR sedang menyiapkan draf 
RUU Migas. “Kami sudah menyiapkan konsep, DPR 
juga siapkan, nanti kami diskusi,” katanya di Jakarta, 
Rabu (21/1/2015). Menurutnya, DPR dan pemerintah 
menargetkan sidang pembahasan RUU Migas akan 
dimulai pada Juli mendatang. Kemudian, RUU Migas 
akan disahkan menjadi UU pada akhir tahun ini. 
“Kalau bisa tahun ini selesai bagus sekali,” ujarnya. 
Dia mengungkapkan persoalan kelembagaan dalam 
pengelolaan sektor hulu migas akan menjadi salah satu 
pembahasan utama. Saat ini, pengelola sektor hulu 
migas diemban oleh SKK Migas yang secara struktural 
berada di bawah Kementerian ESDM.•dsu/ro
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Penandatanganan Trustee Paying agent 
agreement Blok Sangasanga

PT Telkomsel Benchmark Transformasi ke Pertamina

jakarta Pada 15 Ja-
nuari 2015 dilaksanakan 
penandatanganan Trustee 
Paying Agent Agreement 
(TPAA) untuk mengelola pen-
jualan ekspor LNG, LPG, 
dan Natural Gas dari Blok 
Sanga Sanga, Kalimantan 
Timur, dengan total transaksi 
diperkirakan sebesar 300 juta 
dolar AS. 

Penandatanganan TPAA 
dilaksanakan di Jakarta, 
oleh Direktur Keuangan 
Pertamina Arief Budiman, 
Direktur Utama BNI Gatot M 
Suwondo, dan President & 
CEO VICO Indonesia Gunther 
Alois Newcombe. Hadir pada 
kesempatan tersebut Deputi 
Pengendalian Keuangan Sa-
tuan Kerja Khusus Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi (SKK Migas) 
Budi Agustyono.

P e r t a m i n a  s e b a g a i 
sebuah BUMN yang bergerak 
di bidang usaha minyak, 
gas, serta energi baru dan 
terbarukan,  senant iasa 
berupaya untuk memberikan 
kontribusi yang terbaik dan 
nyata bagi kesejahteraan 
bangsa dan negara dalam 
memanfaatkan setiap potensi 

jakarta – Keberhasilan 
Perta mina dalam menjalankan 
program transformasi men-
jadi perhatian pelaku industri 
la innya.  Sa lah satunya 
ada lah PT Telkomsel yang 
melakukan benchmark terkait 
program Transformasi di 
Pe r t am ina  yang  t e l ah 
membawa perubahan bagi 
Pertamina.

B e n c h m a r k  y a n g 
dilakukan oleh Telkomsesl 
ini sejalan dengan program 
Transformasi yang juga 
tengah dilakukan perusahaan 
jasa telekomunikasi tersebut 
sebagai upaya untuk per-
baik an bisnis usaha dalam 
menghadapi persaingan 
antar perusahaan sejenis. 

VP People Management 
Pertamina, Yudho Irianto 
menyambut baik kedatangan 
tim manajemen Telkomsel 
yang ingin menyerap ilmu dari 
Pertamina. Yudho menga-
takan, SDM Pertamina sa-
ngatlah menentukan dalam 

yang dimiliki Indonesia. Peran 
Pertamina sebagai penjual 
LNG, LPG, dan Natural Gas 
bagian negara hingga saat ini 
merupakan salah satu bentuk 
komitmen Pertamina dalam 
pengembangan bisnis gas 
di Indonesia. Pertamina telah 
diberikan kepercayaan oleh 
pemerintah sebagai selling 
entity dalam penjualan gas 
bagian negara selama ini.

Untuk menangani pen-
jualan ekspor LNG, LPG, 

membawa perubahan BUMN 
ini ke arah yang lebih baik dan 
mampu menjawab tantangan 
bisnis yang dihadapi.

“Pertamina sangat mem-
buka diri bagi pihak-pihak 
luar yang ingin melakukan 
benchmark. Semoga hasil 
dari benchmark ini membawa 
manfaat bagi pihak Telkomsel 
dimana kita bisa saling sharing 
ilmu,” ucap Yudho dalam 
perte muan yang berlangsung 
di Kantor Pusat Pertamina 
Lantai 4, Rabu (14/1).

Beberapa hal yang di sam-
paikan oleh Pertamina, yaitu 
bagaimana peran unit Human 
Resources Pertamina, Konsep 
Remunerasi, Pengelolaan Karir, 
Performance Management, 
Peran dan Implementasi 
Inovasi, Transformasi Budaya 
Perusahaan dan Human 
Resources Transformation.

VP HC Strategic Mana-
gement Telkomsel Dharma 
Syahputra mengatakan ber-
dasarkan hasil survei yang 

dan Natural Gas dari Blok 
Sangasanga, Kalimantan 
Timur, SKK Migas secara 
resmi telah menunjuk Bank 
BNI menjadi Trustee Paying 
Agent. Layanan Trust oleh 
bank lokal akan membantu 
pemerintah untuk memonitor 
Devisa Hasil Ekspor (DHE) 
yang selama ini ditempatkan 
di bank asing.

Sebagai upaya bersama 
untuk menerapkan peraturan 
Bank Indonesia PBI No.16/10/

menyatakan Per tamina 
menjadi perusahaan yang 
menjadi daya tarik tertinggi 
para pencari kerja, pihaknya  
tertarik untuk mengetahui 
bagaimana Pertamina sebagai 
perusahaan yang cukup tua 
bisa terus tumbuh dan me-
remajakan diri sehingga tetap 
menjadi pilihan bagi para 
pencari kerja.

“Saat ini memang kita 
tengah melakukan trans-
formasi di bisnis, people, 
culture dan organitation. Kita 
melihat transformasi yang 
dicapai oleh Pertamina sejauh 
ini telah membawa peru-

PBI/2014 tentang DHE, yang 
mengatur bahwa semua 
penerimaan hasil ekspor harus 
melalui bank devisa nasional, 
maka skema Trustee ini juga 
merupakan wujud dukungan 
maupun komitmen Pertamina 
dengan memberikan kontribusi 
nyata bagi negara melalui 
peningkatan kerjasama dalam 
industri perbankan nasional 
khususnya terkait kebijakan 
DHE sesuai dengan peraturan 
Bank Indonesia.•dit. keuangan

bahan yang signifikan dimana 
Pertamina saat ini sangatlah 
berbeda dengan Pertamina 
sebelumnya,” ucap Dharma 
Syahputra.

Dharma merasakan telah 
mendapatkan hasil yang 
luar biasa dari benchmark 
tersebut. Pihaknya telah 
men dapatkan wawasan 
baru tentang perjalanan 
transformasi yang dilakukan 
oleh Pertamina, prakt ik 
Human Capital. Menurutnya, 
hal tersebut akan menjadi 
ma sukan yang berarti ba gi 
Telkomsel untuk bisa me-
lakukan perbaikan.•irli

Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman menandatangani  Trustee Paying Agent Aggrement untuk mengelola pen jualan 
ekspor LNG, LPG, dan Natural Gas dari Blok Sanga Sanga, Kalimantan Timur.
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Ru IV Kedepankan 
aspek Hukum dalam 
Pelaksanaan Kontrak 
Barang dan Jasa
cilacap –  Untuk memperda lam 
pengetahuan di kalangan pekerja seputar 
aspek hukum sehingga memudahkan 
kegiatan operas iona l  perusahaan, 
fungsi Legal Counsel RU IV Cilacap 
menyelenggarakan acara Legal Preventive 
Program di Head Office RU IV Cilacap, pada 
(22/12/2014).

Materi utama yang menjadi pokok 
bahasan dalam kegiatan tersebut adalah 
perlindungan dari aspek hukum dalam 
proses kontrak pengadaan barang dan 
jasa dan pemilihan jenis kontrak yang 
tepat berdasarkan jasa yang dilaksanakan. 
Yuri Hermansyah Koem selaku Area 
Manager Legal Counsel RU IV memberikan 
penjelasan terkait proses pengadaan 
kontrak pekerjaan dari sisi hukum yang 
sering dilakukan di RU IV Cilacap.

D a l a m  p e n g a r a h a n n y a ,  Yu r i 
Hermansyah mengajak kepada setiap 
pemangku kebijakan terutama yang 
berkaitan dengan pekerjaan kontrak 
maupun pengadaan barang dan jasa untuk 
senentiasa mengedepankan aspek hukum 
dan memperjelas hak dan kewajiban para 
pihak sebelum pelaksanaan pekerjaan 
dimulai. 

“Hal tersebut bertujuan agar kita memiliki 
acuan jika terjadi permasalahan dalam 
proses pelaksanaan kontrak dan jasa, 
sehingga bisa diambil tindakan yang cepat 
agar terhindar dari klaim yang merugikan 
perusahaan,” jelas Yuri Hermansyah.

Fungsi Legal mengharapkan agar 
tidak ada lagi pembuatan kontrak untuk 
pengadaan barang  dan jasa yang dilakukan 
setelah selesainya pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa tersebut. 

“Hal tersebut sangat riskan dengan 
permasalahan yang bisa berimbas pada 
sengketa pada saat closing kontrak,” tegas 
Yuri.

Legal Preventive Program ditutup 
dengan sesi tanya jawab antara peserta 
dan narasumber yang dimoderatori oleh 
fungsi Legal untuk membahas lebih dalam 
mengenai praktik kontrak pengadaan 
barang dan jasa dan berbagai aspek hukum 
terkait.•ru iV

KOMET Pertamina Kembali Go International... Sambungan halaman 1

lingkungan untuk berbagi 
pe ngetahuan; menciptakan 
dan mempertahankan kultur 
organ isas i  pembela ja r ; 
menge lola pengetahuan 
pe  langgan/s takeho lder 
untuk menciptakan ni lai 
dan  moda l  i n te l ek tua l 
organi sasi; dan mengelola 
pengetahuan organisasi 
untuk menghasilkan nilai bagi 
shareholder/stakeholder.

Pertamina dapat meraih 
penghargaan in i  berkat 
komitmen Direksi dan para 
KOMETer untuk ter l ibat 
ak t i f  secara  kons is ten 

dalam kegiatan berbagi 
pengetahuan yang dijalankan 
selama ini. T im KOMET 
yang terdiri dari Sponsor, 
Champion, Person in Charge 
(PIC) KOMET, Expert Panel 
dan Panelist KOMET memiliki 
peranan penting sebagai 
penggerak budaya berbagi 
pengetahuan di Pertamina. 

2014  MAKE  Award 
Pre sentation Ceremony ini 
merupakan Forum tahunan 
yang kali ini diikuti peserta dan 
narasumber dari berbagai 
negara.  Pertamina ikut 
serta dalam sharing session 

dengan menyampaikan 
materi “10 Key Success 
Factors for  Know ledge 
Management Implementation 
in Pertamina.” Peserta Forum 
sangat ter  tar ik  dengan 
strategi yang  dijalankan 
di Pertamina, diantaranya 
perihal sharing of knowledge 
yang mendapat perhatian 
dan dukungan dari Rapat 
Umum Pemegang Saham 
(RUPS) dan Direksi yang 
tidak hanya memberikan 
arahan/kebijakan namun 
juga berperan aktif sebagai 
role model. Hal lain yang 

juga mendapat perhatian dari 
peserta forum adalah Person 
in Charge (PIC) dan Expert 
Panel yang bersedia terlibat 
secara volunteer.

“Kita tidak boleh berhenti 
sampai di sini. Keberlanjutan 
implementasi KOMET ha-
rus dapat dipertahankan 
se hingga mampu berkem-
bang menjadi salah satu 
pi lar utama pencapaian 
as  pirasi Pertamina tahun 
2025,” pungkas Faisal Yusra, 
selaku Ketua Tim Know-
ledge Management Per-
tamina.•koMet

surabaya – “Indonesia 
Merdeka, Pertamina Jaya, 
Pekerja Sejahtera !” begitulah 
yel – yel yang dilontarkan 
Presiden Federasi Serikat 
Pekerja Pertamina Bersatu 
(FSPPB) Ugan Gandar, saat 
member ikan sambutan 
pada Kongres Peker ja 
dan Musyawaran Nasional 
(Munas )  ke-V  FSPPB. 
U g a n  m e n y a m p a i k a n 
agar  Per tamina  ha rus 
be r  ko l abo ras i  dengan 
stakeholder.  “Per juang-
an  da l a m  l i m a  t a hun 
terakhir, Pertamina harus 
berkolaborasi dengan stake-
holder Pertamina yaitu rakyat 
Indonesia,” ujarnya.

Perhelatan yang dige-
lar di Ruang Fastron, Ge-
dung Menara Marketing 
OPeration Region (MOR)
Region V tersebut, dibuka 
secara resmi oleh Presiden 
Federasi Serikat Pekerja 
Pertamina Bersatu (FSPPB) 
Ugan Gandar, Direktur SDM 
& Umum Dwi Wahyu Daryoto, 
GM MOR V Giri Santoso dan 
Sekjen FSPPB Noviandri, 
pada Kamis (15/1). 

Munas yang dilksanakan 
setiap 3 tahun ini mengang-
kat tema “Menjaga Ke-
man dirian SP/FSPPB da-
l a m  M e m p e r j u a n g k a n 
Kedaulatan Energi Na sional 
dan Mengawal Ke  langsungan 

Bisnis Per  tamina” dan diikuti 
per waki lan dar i  Ser ikat 
Pekerja Pertamina  di seluruh  
In donesia. 

Munas ke-V FSPPB 
selama empat hari tersebut, 
memiliki satu target dan 
tu juan yang tidak seperti 
biasanya, mengingat tan-
tangan Pertamina ke depan 
menjadi lebih berat lagi. 
Sehingga Ugan menyatakan 
Munas kali ini harus menjadi 
momentum bangkitnya pe-
kerja Pertamina bersatu 
“Sudah saatnya Munas 
ini dijadikan sebuah mo-
mentum bangkitnya pekerja 
Pertamina bersatu. Tidak 

ada lagi silo-silo dan tidak 
ada lagi Direktorat yang 
paling hebat. Semua harus 
bersatu dan berjuang ber-
sama-sama,” ujar Gandar 
saat diwawancarai di sela-
sela acara.

Sementara itu, Direktur 
SDM & Umum Dwi Wahyu 
Daryoto berharap hubungan 
perusahaan dan serikat pe-
kerja harus sebagai part-
ner perusahaan  untuk me-
wujudkan Pertamina yang 
lebih baik. “Pertamina ju-
ga menyambut baik ada-
nya Munas FSPPB  yang 
berkesinambungan. Ke-
mitraan antara perusahaan 

dan pekerja sangat pen-
ting untuk mencapai visi 
Pertamina di tahun 2025,” 
jelas Dwi. 

Pada Munas kali ini, 
FSPPB juga memberikan 
aspirasi dan penghargaan 
dalam bentuk 2nd FSPPB 
Aw a rd  k e p a d a  p i h a k 
eksternal  untuk  5 kategori 
yaitu, Institusi, Profesional, 
BEM (Badan Eksekutif Ma-
hasiswa),  Seniman dan 
LSM (Lembaga Swadaya 
Masyarakat). Acara juga 
diisi dengan Seminar Na-
sional “Bisnis Gas dan 
Restrukturisasi Tata Kelola 
Migas Nasional”.•PRIYO

Fo
to

 : 
PR

IY
o

Munas FSPPB Ke-V, Momentum Bangkitnya
Pekerja Pertamina Bersatu

Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar memukul gong sebagai tanda dimulainya 
Munas ke-V FSPPB, disaksikan Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto, GM Marketing Operation Region 
V Giri Santoso dan Sekjen FSPPB Noviandri.
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Mobil Listrik untuk Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember

Bantuan untuk Korban Bencana alam
di Jawa Bagian Barat dan Jakarta

surabaya   PT Perta
mina (Persero) melalui pro-
gram Corporate Socia l 
Responsibility (CSR) me-
nyerahkan hibah    satu unit 
Electric Executive Luxury 
Car kepada Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember (ITS). 
Bantuan ini sebagai upaya 
perusahaan mendukung 
pengembangan kapasitas 
nasional dalam penyediaan 
mobil l istrik sebagai alat 
transportasi ramah l ing-
kungan.

Bantuan diserahkan lang-
sung oleh Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetj ipto 
kepada Rektor ITS Prof. Dr. 
Ir. Triyogi Yuwono, DEA   di 
Surabaya, Sabtu(17/1).

“Ini adalah bentuk par-
t is ipasi  akt i f  Pertamina 
dalam pengembangan mobil 
listrik nasional. Pertamina 
sangat mendukung program 
pemerintah, dalam hal ini 
Kementerian BUMN, dalam 
upaya  pengembangan 
kapasitas dan kemampuan 
nasional untuk memproduksi 
a la t  t ranspor tas i  yang 
ramah lingkungan dan tidak 
bergantung pada energi fosil 
yang tak terbarukan,” tutur 

jakarta – Sebagai bentuk 
kepedulian terhadap korban 
bencana alam di wilayah 
Marketing Operation Region 
III, Fungsi SME&SR PP Area 
JBB bekerja sama dengan 
Kodim 0504/JS wilayah 
Jakarta Selatan memberikan 
bantuan pasca banjir berupa 
500 drum sampah kepada 
warga di bantaran kali Ci-
liwung.

Bantuan ini merupakan 
rangkaian kegiatan Fungsi 
SME&SR PP Area JBB 
yang sebelumnya juga 
telah bekerja sama dengan 
Kodim 0505 Jakarta Timur 
untuk menyalurkan bantuan 
bencana alam pasca banjir. 
Ribuan paket sembako 
diserahkan kepada lebih 

Direktur Gas Pertamina Hari 
Karyuliarto.

Mobil listrik yang diserah-
kan ke ITS merupakan mobil 
terakhir dari enam unit mobil 
yang d iber ikan  kepada 
perguruan tinggi di Indonesia. 
Sebelumnya Pertamina telah 
menyerahkan bantuan mobil 
listrik mulai pertengahan tahun 
2014 kepada Universitas 
B r a w i j a y a ,  U n i v e r s i t a s 
Indonesia,  Universitas Gajah 
Mada, Universitas Riau, Institut 
Teknologi Bandung. Langkah 
tersebut sebagai tindak lanjut 

dari 1000 KK di Bidara Cina, 
Kampung Pulo, dan Kam-
pung Melayu pada tanggal 7 
Januari 2015. 

Tidak hanya di wilayah 
Jakarta Selatan dan Jakarta 
Timur, bantuan paket sem-
bako pasca bencana banjir 
juga diserahkan kepada 
1800 KK d i  Ke lurahan 
Petamburan, Jakarta Pusat, 
bekerjasama dengan Kodim 
0501/JP BS Jakarta Pusat 
pada bulan Desember 2014 
lalu. Bantuan ini diserahkan 
dalam rangka pemulihan 
masyarakat pasca bencana 
banjir yang melanda wilayah 
Petamburan pada bulan De-
sember lalu. 

Rencananya, bantuan 
perbaikan rumah penduduk 

dari surat Kementerian BUMN 
No. S-59/S.MBU/4.2013 
tanggal 24 April 2013 perihal 
Program Pengembangan 
Mobil Listrik.

Dwi Soetjipto menam-
bahkan, pemil ihan enam 
perguruan tinggi sebagai 
penerima hibah karena telah 
memil iki program terkait 
dengan mobil listrik. “Mobil 
listrik bantuan Pertamina ini, 
kami harapkan dapat dijadikan 
sebagai sarana penelitian 
dan pengembangan lebih 
lanjut,”jelas Dwi.

dan sembako juga akan 
didistribusikan di wilayah 
Tasikmalaya pada tanggal 
Januari 2015, setelah ben -
cana puting beliung melanda 
daerah tersebut.

Sedangkan untuk antisi-
pasi bencana banjir, Fungsi 
SME&SR PP Area JBB juga 

Pertamina melalui PT 
Pratama Mitra Sejati (cucu 
perusahaan Pertamina), telah 
bekerja sama dengan PT 
Sarimas Ahmadi Pratama 
(PT SAP) sebagai vendor 
pelaksana pembuatan mobil 
listrik yang direkomendasikan 
Kementerian BUMN untuk 
m e m b u a t  e n a m  u n i t 
Electric Executive Luxury 
Car. Keenam mobil tersebut 
pernah dipamerkan pada 
ajang KTT APEC 2013 di 
Bali.•dsu

akan memberikan perahu 
karet dan tandu kepada 
untuk evakuasi  korban 
banjir di wilayah Bale Endah, 
Padalarang, serta Cimahi 
di Kabupaten Bandung 
Barat, bekerja sama dengan 
KODIM Cimahi.•Mor iii
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Pengobatan 
Gratis dan donor 
darah di MOR IV 
Semarang
seMarang – Sebagai rangkaian acara  

memperingati Hari Ulang Tahun Ke-57 

Pertamina, Marketing Operation Region 

(MOR) IV Semarang melalui Panitia Bhakti 

Sosial, Medical Area JBT dan SME & SR 

Partnership Program Area JBT, mengadakan 

kegiatan pengobatan gratis dan donor darah 

di unit-unit operasi MOR IV yang tersebar 

di dua provinsi, Jawa Tengah & Daerah 

Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan yang berlangsung setiap Sabtu 

dan Minggu mulai tanggal 8 November - 

10 Desember 2014 mendapatkan respon 

positif dari masyarakat. Hal tersebut tampak 

dari penyaluran bantuan obat-obatan yang 

dialokasikan untuk kegiatan tersebut bisa 

dierima langsung kepada masyarakat yang 

membutuhkan.

Selain pengobatan gratis, juga dilak-

sanakan donor darah di dua unit operasi 

lingkungan MOR IV, yakni di Terminal BBM 

Tegal dan Terminal BBM Rewulu Bantul 

Yogyakarta. 

Menurut Head of Medical Area JBT Dhian 

Handriawan, kegiatan ini merupakan bentuk 

rasa syukur perusahaan yang telah melewati 

usianya ke -57 untuk berbagi bersama 

masyarakat di sekitar operasinya. 

“Ulang tahun tidak hanya kita peringati 

dengan perayaan saja, namun dengan cara 

berbagi ini diharapkan bisa meningkatkan 

kepedulian perusahaan terhadap masya-

rakat yang membutuhkan, khususnya di 

sekitar daerah operasi,” ungkap Dhian 

Handriawan.•Mor iV

Seorang ibu menunggu pemberian obat setelah mengikuti 
pengobatan gratis yang diadakan oleh MOR IV Semarang.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto (tengah) menyerahkan mobil listrik kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS) Prof. Dr. Ir. Triyogi Yuwono, DEA.

Perwakilan warga di wilayah Jatinegara yang terkena bencana banjir menerima 
bantuan yang diberikan MOR III.
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jakarta – Musibah kece-
lakaan Pesawat AirAsia 
Pada penghujung tahun 
2014, telah menggalang 
solidaritas seluruh bangsa 
Indonesia, untuk bersama-
sama memberikan dukungan 
upaya evakuasi dan pencarian 
korban. Duka keluarga korban 
Air Asia juga duka seluruh 
rakyat Indonesia, bahkan 
dunia internasional.

Indust r i  migas t idak 
tinggal diam dan turut serta 
terlibat mendukung upaya 
pencarian korban. SKK Migas 
langsung meminta kontraktor 
memberikan bantuan kapal 
atau bahan bakar. Empat 
KKKS kemudian sepakat 
memberikan bantuan ba-
han  baka r,  yakn i  PHE 
ONWJ, CNOOC, Total & Co-
nocoPhillips. 

PHE ONWJ menyum-
bangkan High Speed Diesel 
(HSD) sebanyak 500 KL 
yang disalurkan bertahap 
sesuai kebutuhan di lapangan 
dengan delivery point di 
Depot Pertamina Pangkalan 

cilacap – Lahan kritis yang 
makin meluas, menggugah 
Pertamina Refinery Unit 
(RU) IV  untuk mendukung 
pemerintah dalam upaya 
m e n g h i j a u k a n  l a h a n 
kritis. Dinas Kehutanan & 
Perkebunan Kabupaten 
Cilacap mencatat luas lahan 
kritis di Cilacap mencapai 
17.868 hektar dan lahan 
yang berpotensi kritis 49.895 
hektar. 

Meningkatnya proporsi 
lahan kritis di Kabupaten 
Cilacap tersebut menjadi 
perhatian berbagai pihak, 
terutama Dinas Kehutanan 
& Perkebunan dan RU IV 
Cilacap. Karena itu Pertamina 
mewujudkan pemulihannya 
dengan program penghijauan 
lahan kritis, sekaligus men-
dukung Pemerintah Ka-
bu paten Ci lacap dalam 
melestarikan lingkungan.

Program tersebut dilak-
sanakan dalam dua tahap di 
dua lokasi. Yakni tahap satu 
di Desa Jangrana (Kesugihan) 
pada 30 Desember 2014 
dan Desa Bolang (Dayeuh 

Bun, Kalimantan Tengah, 
untuk kemudian disalurkan 
kepada kapal-kapal pencari 
yang melakukan operasi 
di perairan Selat Karimata. 
Termin pertama bantuan yang 
diberikan adalah sebesar 110 
KL pada 4 Januari 2014.

Bantuan secara simbolis 
d i laksanakan d i  Kantor 
Basarnas pada Senin, 12 
Januari 2015 yang antara 
lain dihadir i oleh Kepala 
Basarnas Marsekal Madya 
TNI FHB Soelistyo, VP MR 
SKKMIGAS un tuk  PHE 
ONWJ Arief Sukma Widjaja,   
Senior  Manager  MSCM 
Lies Widaningsih mewakili 
management PHE ONWJ, 
Community Development 
Manager Sudaryoko dan 
Marine Technical Lead Capt. 
Esa Sayid Akbar. 

“Kami berharap bantuan 
i n i  mampu  menun j ang 
k e b u t u h a n  H S D  y a n g 
cukup tinggi selama masa 
pencarian dan evakuasi. 
Kami juga berharap setiap 
pihak yang terlibat dalam aksi 

Luhur) pada 3 Januari 2015. 
Program ini  merupakan ba-
gian dari program tanggung 
jawab perusahaan bidang 
lingkungan berskala nasional, 
yaitu Pertamina Menabung 
100  Ju ta  Pohon  yang 
dilaksanakan Pertamina sejak 
tahun 2011 hingga 2015.

“Program menabung 
p o h o n  i n i  d i h a r a p k a n 
dapat mengurangi emisi 
karbon dan meningkatkan 
kesejahteraan masayrakat, 
yang dilaksanakan melalui 
skema kemitraan di dalam 
wilayah atau di luar wilayah 
area RU IV Cilacap,” jelas 
Eko Hernanto General Affairs 
Manager RU IV Cilacap. 

Total 5.700 pohon ditanam 
untuk penanggulangan lahan 
kritis. 4000 pohon ditanam di 
Dayeuh Luhur di atas area 4,5 
ha, dan sisanya 1700 ditanam 
di desa Jangrana Kesugihan 
di atas lahan seluas 2,3 ha.   
Jenis pohon yang dipil ih  
adalah Akasia Mangium, 
yakni tanaman perintis yang 
cocok ditanam di lahan 
kritis, karena memiliki tingkat 

kemanusiaan ini diberikan 
keselamatan dan kekuatan 
menghadapi medan yang 
tidak mudah,” ujar Lies se-
belum penyerahan simbolis 
bantuan kepada Basarnas.

Kepala Basarnas Soelistyo 
mengatakan terima kasih atas 
bantuan yang diberikan. Dia 
menyampaikan terima kasih 
dan bangga karena seluruh 
elemen di negeri ini saling 
bahu membahu menghadapi 
musibah ini. 

“Operasi pencarian dan 
evakuasi ini juga mendapatkan 

pertumbuhan yang baik dan 
mampu bertahan di segala 
kondisi. Selain itu juga ada 
tanaman buah yang memiliki 
nilai ekonomis berkelanjutan 
bagi masyarakat seperti 
Manggis, Mangga, Cengkeh 
dan Lengkeng.

Program tanam pohon 
tersebut, disambut baik warga 
dan kelompok masyarakat 
pencinta lingkungan hidup, 
yang te rgabung da lam 
Dayeuhluhur On Forum (DOF). 
Mereka secara sukarela 

sorotan dunia internasional 
dan Indonesia mendapatkan 
pujian karena setiap pihak 
yang terlibat bekerja cepat, 
termasuk mengelola setiap 
bantuan yang masuk secara 
maksimal,” ujarnya.  

Sebelum penan datangan-
an simbolis bantuan, Ke pala 
Basarnas mengajak rom-
bongan ke dalam control 
room dan menjelaskan sekilas 
kegiatan Basarnas dalam 
upaya pencarian korban dan 
evakuasi pesawat.•phe onwj

bergotongroyong menanam 
pohon bersama-sama de-
ngan pekerja RU IV Cilacap 
dan kelompok pecinta alam 
Patra Pala.

Pada kesempatan itu 
pula Kepala Desa Bolang 
Dayeuh Luhur mengucapkan 
banyak terimakasih atas 
perhatian RU IV Cilacap 
yang telah memberikan ban-
tuan bibit tanaman perintis 
dan buah-buahan yang 
sa  ngat dibutuhkan oleh 
masyarakat.•ru iV
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PHE ONWJ Bantu Pencarian Korban air asia

Selamatkan Lahan Kritis Kabupaten Cilacap

Bantuan kepedulian Banjir Langkat PT Pertamina EP Asset 1 
Pangkalan Susu diterima langsung oleh PLH BPBD Langkat 
Drs.Irwan Syahri beserta staf.

Pertamina EP 
Pangkalan Susu 
Field Peduli 
Banjir Langkat

langkat – Curah hujan tinggi disertai 
dengan meluapnya sungai dan pasang laut 
menyebabkan banjir yang kian meluas di 
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Data 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Langkat, banjir telah menggenangi 
enam Kecamatan di wilayah Langkat. 

Sebagai wujud kepeduliannya, kembali 
PT Pertamina EP Pangkalan Susu Field 
membantu pengungsi akibat banjir yang 
melanda Kabupaten Langkat, Sumatera 
Utara, Sabtu, (17/1) .

Bantuan berupa bahan makanan dise-
rahkan langsung oleh Staff Government 
Relations Pangkalan Susu Field, Rusmidah 
kepada Pelaksana Harian Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah (BPBD) Langkat 
,Drs.Irwan Syahri beserta staf. 

“Bantuan ini merupakan bentuk ke-
pedulian keluarga besar PT Pertamina EP 
Pangkalan Susu Field. Mudah-mudahan 
dapat meringankan para warga yang 
terkena musibah banjir di Kabupaten 
Langkat. Mari kita terima musibah ini 
dengan rasa ikhlas dan sabar sembari 
tak lupa untuk terus berdoa agar musibah 
segera berakhir,” kata Rusmidah dalam 
sambutannya.

Sementara itu Pelaksana Harian BPBD 
Langkat, Irwan Syahri dalam sambutan 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada PT Pertamina EP 
Pangkalan Susu Field atas kepeduliannya 
yang telah memberikan bantuan kepada 
masyarakat di 6 Kecamatan, yakni Tanjung 
Pura, Gebang, Sawit Seberang, Wampu, 
Batang Serangan dan Hinai. 

“Dalam mengatasi musibah seperti saat 
ini bukan semata-mata menjadi tanggung 
jawab pemerintah saja, namun kami 
mengharapkan peran masyarakat serta 
perusahaan yang berada disekitar Wilayah 
Bumi Langkat dalam bentuk kepedulian,” 
kata Irwan.•pep asset 1
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Senior Manager MSCM PHE ONWJ Lies Widaningsi menandatangani berita acara 
penyerahan bantuan kepada Basarnas untuk dukungan evakuasi pesawat Air Asia.

General Affairs Manager RU IV Cilacap Eko Harnanto menyerahkan secara simbolis 
pohon yang akan ditanam di wilayah Dayeuh Luhur kepada perwakilan TNI.
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Menguasai riset pemasaran :
cara Mudah & praktis

Penulis : Ronny Kountur, DMS, Ph.D 
Penerbit : PPM
Kasifikasi : 658.87. Kou. m 

Pada umumnya keputusan-keputusan bisnis 
mempunyai dapak yang sangat besar dan luas oleh 
karena itu keputusan yang berdasarkan atas hal-hal 
yang bersifat non-fakta akan sangat beresiko. Jika 
cukup waktu dan dana, keputusan bisnis sebaiknya 
didasarkan atas fakta yang dilakukan dengan 
cara-cara yang benar. Riset dimaksudkan untuk 
memperoleh informasi yang didasarkan atas fakta 
yang diperlukan manajemen sebelum membuat 
keputasan. Selain itu, riset dapat juga digunakan 
untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah 
dibuat apakah efektif atau tidak.

Banyak permasalahan pemasaran dalam 
perusahan yang perlu diputuskan oleh manajemen. 
Sebelum manajemen dapat membuat keputusan-
keputusan pemasaran, terutama jika dampaknya 
sangat besar bagi perusahaan, dia membutuhkan 
informasi. Disinlah riset pemasaran berperan.

Masalah Pemasaran adalah masalah yang 
dihadapi oleh menajer pemasaran karena apa yang 
terjadi tidak sesuai dengan yang diharapan untuk 
mencegah masalah ini dibutuhkan informasi. 

Masalah riset pemasaran adalah masalah 
yang hanya dapat diketahui jawabannya dengan 
mengumpulkan data. Permasalahan tidak dapat 
dijawab dengan mengumpulkan data berarti 
permasalahan tersebut tidak dapat diteliti dan bukan 
masalah riset. 

Jangan pernah membuat keputusan penting atau 
perencanaan yang penting tanpa informasi yang dapat 
dipercaya kebenarannya. Informasi pemasaran yang 
dapat dipercaya adalah informasi yang diperoleh 
melalui riset pemasaran yang dapat dipercaya adalah 
informasi yang diperoleh melalui riset pemasaran. 
Pemahaman tentang cara-cara yang digunakan 
dalam riset pemasaran sangat penting untuk diketahui 
baik oleh mahasiswa manajemen maupun para 
praktisi bisnis. 

Untuk mengetahui bagaimana citra produk yang 
dijual, ada suatu teknik riset pemasaran dalam 
penjelasan ini disebut sebagai teknik F-F Scale. F-F 
adalah singkatan dari Familiarity dan favorable, teknik 
ini bisa digunakan untuk mengetahui citra perusahaan. 
Ada tiga langkah yang harus dilakukan yaitu :

1.Mengukur pengenalan
2. Mengukur sikap, dan 
3. Memahami citra.•perpustakaan
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KOMET is The Winner of 2014 asian MaKE award

Oleh : Shynta Dewi – QSKM, Direktorat SDM & Umum

Konsistensi Insan Pertamina 
dalam mengelola budaya berbagi 
pengetahuan dapat dibuktikan 
dengan keberhasilannya un-
tuk yang kedua kalinya raih 
penghargaan “The W inner 
of 2014 Asian Most Admired 
Knowledge Enterprise (MAKE) 
Award.” Penghargaan tersebut 
diterima pada 2014 MAKE Award 
Presentation Ceremony yang 
di selenggarakan pada 13 - 15 
Januari 2015 di Hong Kong.

Perjalanan Pertamina menuju “The Winner of 2014 Asian MAKE Award” melewati 
proses asesmen yang panjang. Dimulai dengan tahap nominasi oleh lembaga / 
perusahaan lain, penyusunan Company Knowledge Profile (CKP), presentasi, penilaian, 
verifikasi, dan survei Pekerja hingga akhirnya Pertamina mendapat posisi “Pertama” 
dari predikat “Top Three of 2014 Indonesian MAKE Award.” Tiga terbaik ini diases 
kembali bersama enampuluh delapan lembaga / perusahaan yang merupakan kandidat 
terbaik dari masing-masing negara di Asia. 

Sejumlah duapuluh lembaga / perusahaan berhasil meraih penghargaan sebagai 
“The Winner of 2014 Asian MAKE Award” yang merupakan bagian dari tigapuluh 
lima Finalis yang terpilih dari enampuluh delapan lembaga / perusahaan yang 
dinominasikan. Pertamina adalah salah satu lembaga / perusahaan berhasil meraih 
penghargaan sebagai “The Winner of 2014 Asian MAKE Award” di tingkat regional 
Asia Pasifik bersama dengan perusahaan lainnya seperti Samsung (Korsel), Toyota 
(Japan), Tata (India), Woods Bagot (Australia), dan lain – lain.

Selain event penyerahaan penghargaan, pada kesempatan yang sama  Pertamina 
diminta kesediaannya untuk menyampaikan success story dalam sharing session 
yang juga melibatkan peserta dan narasumber dari berbagai negara di Asia. Gatot 
Chiandar – Knowledge Management Manager, mewakili Pertamina menyampaikan 
materi tentang ”10 Key Success Factors for Knowledge Management Implementation 
in Pertamina.” 

Peserta Forum sangat tertarik dengan strategi yang  dijalankan di Pertamina, 
diantaranya perihal sharing of knowledge telah mendapat perhatian dan dukungan dari 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Direksi yang tidak hanya memberikan 
arahan / kebijakan namun juga berperan aktif sebagai role model. Hal lain yang juga 
mendapat perhatian dari peserta forum adalah Person in Charge (PIC) dan Expert 
Panel yang bersedia terlibat secara volunteer.

Narasumber utama yang mengisi Forum ini menyampaikan kajian dan success 

story yang menarik serta aplikatif dalam pengembangan implementasi pengelolaan 
pengetahuan, diantaranya:

• Social Media and Social Knowledge for Business – Prof. Eric TSUI, Professor 
KMIRC, PolyU;

• Big Data and KM – Kevin NG, Principal Consultant Hongkong Productivity 
Council;

• KM Sharing – BG ONG Ann Kiat, Head of  joint Communications and 
Information System Department Singapore Armed Forces;

• Knowledge Lights Organizational Intelligence – Zhang Shao Bo, Director of 
Business Enterprise Plan Department Tsingtao Brewery Co. Ltd;

• Why KM for a Global Consulting Firm? – Ricky Tsui, Director of R&D, Arup.

Berbeda dengan event MAKE sebelumnya di Korea, event kali ini para peserta 
Forum berkesempatan untuk mengunjungi langsung lembaga/perusahaan yang 
berhasil meraih “The Winner of 2014 Asian MAKE” di Hong Kong dan China.  Salah 
satunya adalah Arup yang merupakan perusahaan rekayasa teknologi, rancangan, 
perencanaan, manajemen proyek dan konsultan untuk semua aspek pendirian 
bangunan. Salah satu rancangan yang sangat dikenal yaitu “Opera House” – Sidney, 
Australia. Para peserta berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana perusahaan 
ini mengelola data, informasi dan pengetahuan yang menjadi unsur penting dalam 
perancangan suatu proyek. 

Selanjutnya, peserta berkesempatan mengenal lebih banyak tentang Hong 
Kong Productivity Council (HKPC) merupakan salah satu dari “The Winner of 2012 
Asian MAKE.”  HKPC dengan strategi pengelolaan pengetahuan yang dimilikinya 
mampu secara berkelanjutan untuk mengintegrasikan berbagai keahlian untuk 
mengembangkan dan menyediakan solusi untuk pengembangan industri dan 
perubahan pasar, terutama di Hong Kong.

Peserta juga mengunjungi Towngas yang merupakan “The Winner of 2013 Asian 
MAKE” yang menyampaikan bahwa integrasikan knowledge management dan 
intellectual capital telah mendukung bisnis mereka. Towngas meyakinkan bahwa 
tingkat inovasi dan implementasinya mampu meningkatkan pertumbuhan perusahaan.

Secara garis besar dari materi kajian, success story dan realisasi nyata di lembaga/
perusahaan dapat disimpulkan bahwa knowledge management and innovation terbukti 
menjadi salah satu faktor utama mendukung pencapaian kinerja perusahaan. Hal 
ini pun dapat dibuktikan keberhasilan realisasinya yang telah diimplementasikan di 
Pertamina.•
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PWP Pusat Baksos ke dua Sekolah SLB

Rangkaian Perayaan Natal dan aksi Sosial PWP Ru III 

PWP Peduli Pendidikan anak Berkebutuhan Khusus
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jakarta – Persatuan Wa-
nita Patra (PWP) Pertamina 
bidang pendidikan kembali 
bekerja sama dengan Fungsi 
Corporate Social Responbility 
(CSR) Pertamina mengadakan 
bakti sosial untuk anak – anak 
berkebutuhan khusus dengan 
mengunjungi Sekolah Luar 
Biasa (SLB) Karya Mandiri 
dan Sekolah SLB/C Winasis, 
pada Selasa (13/1).

Kunjungan pertama ke 
sekolah SLB Karya Mandiri 
di daerah Klender Jakarta 
Timur, anggota PWP menya-
lami sekaligus bertegur sa-
pa dengan anak – anak 
murid tersebut. Ketua PWP 
Pusat Atu Syamsu Alam 
mengatakan, kehadiran 
mereka di sekolah tersebut 
untuk memberikan dukungan 

plaju – Masih dalam sua-
sana perayaan Natal, Bidang 
Kerohanian Kristen PWP 
RU III menyelenggarakan 
perayaan Natal bertempat 
di Gereja GPIB Komperta 
Plaju, Selasa (13/1). Dihadiri 
pengurus dan anggota yang 
tergabung dalam Persatuan 
Wanita Kristen di lingkungan 
Plaju dan Sungai Gerong, 
perayaan Natal ini berjalan 
dengan khidmat dan penuh 
sukacita.

Acara diawali dengan 
tata ibadah bersama dan 
dilanjutkan dengan ceramah 
oleh Pendeta Rita Nainggolan 

jakarta- Sebagai bentuk 
kepedulian terhadap dunia 
pendidikan terutama pen-
didikan bagi anak anak 
be rkebu tuhan  khusus , 
Per satuan Wanita Patra 
Pusa t  (PWPP)  beker j a 
sama dengan Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
Per tamina member ikan 
ban tuan kepada  sekolah 
SLB B-C Nur Abadi di Jl. 
Jagakarsa, Jakarta Selatan, 
Rabu (14/1). 

Bantuan yang diberikan 
berupa peralatan penunjang 
pendidikan seperti, meja, 
kursi, kipas angin dan le-
mari etalase, dengan total 
nilai  Rp. 50.000.000. Sum-

serta motivasi kepada guru 
maupun orang tua agar 
selalu mengajarkan kebaikan 
kepada anak- anak didiknya. 
Dalam kesempatan tersebut, 
Atu Syamsu Alam secara 
s imbo l i s  menye rahkan 
bantuan pendidikan kepada 
K e p a l a  S e k o l a h  S L B 
Karya Mandiri Drs. Endang 
Hersilowati.  Bantuan senilai 
Rp 71.100.000 tersebut terdiri 
dari tiga buah laptop, satu 
infocus projector, tiga mesin 
jahit portable dan lain – lain.

Selanjutnya, anggota 
PWP menuju sekolah SLB/C 
Winasis di daerah Tebet, 
Ja karta Selatan. Mereka 
disambut tari-tarian dari sis-
wa sekolah Winasis. Tampak 
raut muka para Ibu sangat 
antusias menyaksikan pe-

serta Romo Joko dari Palem-
bang.   Ketua Panitia Pe
r a y a a n ,  S u s i  J u m a g a 
menga takan, kegiatan yang 
dilakukan pada perayaan 
Natal Oikumene tahun ini 
antara lain meliputi aksi sosial 
dengan memberikan bantuan 
kepada gereja-gereja di 
lingkungan Plaju dan Sungai 
Gerong.

Susi berharap melalui 
perayaan Natal yang dikemas 
dengan aksi sosial, dapat 
meningkatkan kerukunan 
an ta r  umat  be ragama. 
“Terciptanya kerukunan umat 
beragama di l ingkungan 

bangan diberikan oleh Ketua 
PWPP Ria Arief Budiman 
dan didampingi oleh Dhanik 
Rachmad Hardad i  dan 
diterima oleh kepala sekolah 
SLB B-C Nur Abadi DRA. 
Syam Hartati. 

Dalam sambutannya, 
Ria Arief berharap bantuan 
yang sudah diberikan mampu 
menambah motivasi bagi 
anak-anak untuk  te rus 
belajar dalam menggapai 
cita-citanyanya.  Sementara 
i t u  D h a n i k   R a c h m a d 
Hardadi juga memberikan 
apresiasi kepada para guru 
yang dengan kesabaran 
luar biasa mendidik anak-
anak berkebutuhan khusus, 

nampilan tersebut. Kemudian 
Ketua PWP Pusat Endah 
Ahmad Bambang secara 
simbolis menyerahkan ban-
tuan pendid ikan seni la i 
Rp45 .699 .000  kepada 
Kepala Sekolah SLB Winasis 
Drs. Mustofa, yang terdiri dari 

PWP RU III, khususnya antar 
anggota dan keluarga besar 
PWP turut memberikan kon-
tribusi yang besar da lam 
mendukung kinerja peru-
sahaan,”ujar Susi. Kegiatan 
sosial kian lengkap dengan 

menjadi generasi yang mandiri 
dan berguna bagi diri sendiri, 
keluarga dan bangsa.

Sela in d i  Jagakarsa, 
PWPP juga memberikan 
bantuan kepada SLB –C  
Swakarya yang berlokasi 
di Duren Tiga, Mampang 
Prapatan Jakarta Selatan. 

mesin jahit, tv 42”, papan 
tulis dan alat-alat penunjang 
pendidikan lainnya. Endah 
berharap, bantuan ini dapat 
memper lancar  keg iatan 
belajar mengajar  di sekolah 
tersebut.•adityo

pemberian bingkisan kasih 
oleh Ketua Bidang Kerohanian 
Kristen Nila Arman kepada 
jemaat kurang mampu dan 
perwakilan gereja di ling-
kungan Plaju, Sungai Gerong 
dan Palembang.•ru iii

Di sekolah yang sekaligus 
sebagai tempat pelatihan 
bagi anak anak berkebutuhan 
khusus tersebut, PWPP 
menyerahkan bantuan senilai 
Rp. 70.000.000 berupa alat 
penunjang pendidikan seperti 
meja kursi, komputer dan 
lainnya.•kuntoro

. 
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10.000 LaNGKaH 
dENGaN

SMaRT BRaCELET
Menjaga kesehatan diri sendiri dapat diawali 

dengan hal kecil. Salah satunya berjalan kaki dengan 
target 10.000 langkah. Banyak manfaat dari 10.000 
langkah antara lain dapat membakar kalori dan 
menurunkan tekanan darah.

Namun angka Sepuluh Ribu bukanlah jumlah 
yang sedikit jika kita menghitung sendiri dalam 1 
hari. Kesibukan kita sebagai pekerja kantoran, bisa 
dikatakan kurang memperhatikan kesehatan diri 
sendiri. Tanpa disadari kita yang memulai aktivitas 
dari mulai membuka mata sampai menutup mata 
kembali, dalam 1 hari rata-rata hanya 2000-4000 
langkah saja. Ini dikarenakan rutinitas dan kegiatan 
kita dalam 1 hari dihabiskan didepan meja komputer.

bagaimana cara kita mengingat, sudah 
berapa langkah hari ini? Mudah saja, saat ini 
teknologi sudah banyak memberikan kontribusi 
kesehatan antara lain dengan menggunakan Smart 
Bracelet.

apa itu Smart Bracelet? Gelang pintar ini 
membantu kita untuk menghitung langkah  kita 
dengan menggunakan 3D sensor gerak dalam 1 
hari. Saat anda mencapai target 10.000 langkah 
dalam 1 hari, Smart Bracelet ini akan bergetar 
dan jumlah langkah akan tetap bertambah hingga 
pukul 24.00. Angka langkah akan kembali 0 pukul 
00.00. Tidak hanya itu saja, Smart Bracelet dapat 
menghitung berapa kalori yang telah dibakar dan 
jarak langkah kita dalam kilometer.

Dengan bantuan aplikasi Smartphone Android 
dan iOS, Smart Bracelet dapat dihubungkan ke 
smartphone dengan koneksi Bluetooth untuk 
memonitor aktivitas dalam satu hari dan direkap 
untuk aktivitas mingguan, bulanan, dan tahunan.

Jika kita merasa kesulitan bangun pagi, jangan 
khawatir, Smart Bracelet bisa menjadi alarm silent 
vibrate. Jam akan bergetar sesuai dengan waktu 
alarm yang kita setting terlebih dahulu. Jam tidur 
pun dapat dimonitor untuk melihat kualitas tidur 
yang baik dan cukup.

Mudah bukan? Banyak pilihan produk Smart 
Bracelet yang dapat membantu hidup sehat dengan 
teknologi. Selamat mencoba.•oki
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Ru IV Cilacap Gelar Open Tournament Bola Voli se-Jawa Tengah

PGE area Kamojang Serahkan Bantuan ambulance

direktur SdM dan umum Resmikan Kantor Sekretariat SPPSN

Peluncuran Buku “Berani Berjuang”

BdI  PEP Pangkalan Susu Field Peringati Maulid Nabi Muhammad SaW  

cilacap – Dukungan Pertamina terhadap cabang olah raga Bola Voli tidak hanya di tingkat nasional melalui ajang 
Pro Liga, tetapi juga merambah hingga ke daerah. Salah satunya Refinery Unit (RU) IV Cilacap yang menyelenggarakan  
Open Tournament Bola Voli se-Jawa Tengah pada akhir Desember lalu. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong 
perkembangan tim-tim terbaik sekaligus meningkatkan potensi daerah. 

Delapan tim bola voli terbaik putra dan delapan tim terbaik putri di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya turut 
memeriahkan Open Tournament Bola Voli yang digelar di GOR Wijayakusuma Cilacap. Kegiatan yang dibuka perwakilan 
Bapor RU IV Untung Sugondo tersebut mendatangkan klub voli terbaik dari Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, 
Purwokerto, Semarang, Yogyakarta dan Ciamis. Para pemenang selain menerima trophy juga mendapatkan uang 
pembinaan.•ru iV

bandung - Bertempat  di  Makodim 0609  Bandung  tanggal 7 Januari 2015,  General Manager  PT Pertamina Geothermal 
Energy (PGE) Area Kamojang Wawan Darmawan menyerahkan 1 (satu) unit Ambulance ke Kodim 0609 Bandung. Bantuan 
tersebut diterima langsung oleh Dandim 0609 Tri Sugiyanto,S.Sos, sebagai wujud wujud komitmen PGE Area Kamojang 
dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar.•pge

surabaya – Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto meresmikan Kantor Sekretariat Serikat Pekerja Pertamina 
Sepuluh November (SPPSN) di sekitar Kantor Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V, Surabaya, Rabu (14/1).  
Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto, didampingi 
GM MOR V Giri Santoso, Ketua SPPSN A.Y Pamuji, serta Presiden FSPPB Ugan Gandar. Sebelumnya sekretariat 
SPPSN menempati salah satu ruangan di lantai 7 Gd. Menara Pertamina MOR V, dan kini kantor secretariat baru 
yang diresmikan merupakan pengalihan fungsi dari ruang transportasi di lingkungan MOR V.•priyo

surabaya –  Raden Muhsin Budiono, pekerja Pertamina Terminal BBM Surabaya Group,  berkolaborasi dengan 
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) meluncurkan buku “Berani Berjuang”. Buku tersebut untuk 
pertama kalinya diperkenalkan disela-sela kegiatan Munas Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), 
Rabu (14/1). Peluncuran ditandai dengan penyerahan replika buku kepada Presiden FSPPB Ugan Gandar dari  sang 
penulis  di ruang Fastron, Gedung Pertamina Marketing Operation  Region V, Surabaya. Usai peluncuran diisi dengan 
bedah buku yang menghadirkan narasumber Tokoh Nasional Agum Gumelar, Pengamat Migas Marwan Batubara 
dan Presiden FSPPB Ugan Gandar.•priyo

pangkalan susu – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H yang bertemakan “Menjalin Persatuan dan 
Kesatuan Umat yang Ber-uswathun Hasanah” dilaksanakan Badan Dakwah Islam (BDI) Asset  1 Pangkalan Susu 
Field, di masjid Al Muhajirin Bukit Kunci P.Susu, Selasa (13/1). Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dihadiri Pekerja, 
Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) beserta keluarga dan warga di sekitar lingkungan Perumahan Pertamina, dengan 
penceramah Ustad H.Hasbial Almawardi Lubis S.Ag dan Qori M.Fadli AR dari Medan. Dalam ceramahnya, Ustad 
H.Hasbial Almawardi S.Ag  menyampaikan kepada jamaah yang hadir,  sesungguhnya pada diri Rasul Muhammad 
SAW terdapat banyak contoh yang baik. Hal tersebut tergambar dari kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW 
sejak dari kandungan hingga berpulang ke rahmatullah. Kegiatan ditutup dengan do’a bersama.•pep asset 1
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POSISI

beni jaFFilius ibradi ad
(PJ) Director Development
PT Pertamina Hulu Energy
Direktorat Hulu

riyanto suwarno
(PJ) Production & Operation Director
PT Pertamina EP
Direktorat Hulu

hanindio witoko hadi
Financial Risk & Insurance Manager
Direktorat Keuangan

M. syaiFul ghoZali
Manager Engineering Process
Development
Direktorat Pengolahan

junaedi
Manager Operation Optimization
Direktorat Pengolahan

kadek aMbara jaya
Manager Operation & Maintenance 
Preparation
Direktorat Pengolahan

saFii triyono
Manager Project Engineering
Direktorat Pengolahan

Moch. tauFik aFianto
PLT. Direktur LNG Arun
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audit Laporan Keuangan PETRaL 2014 :
“Wajar Tanpa Pengecualian”
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singapura   Proses 
audit atas laporan keuangan 
PETRAL untuk tahun bu-
ku 2014,  te lah se lesa i 
dilaksanakan oleh auditor 
PwC Hong Kong dengan 
didahului Annual General 
Meeting atau Rapat Umum 
Pemegang Saham PETRAL 
pada Jumat (16/1). RUPS 
dihadiri Non Executive Director 
PETRAL Luhur Budi Djatmiko, 
Managing Director/President 
PETRAL, Bambang Irianto 
dan sebagai wakil pemegang 
saham dari PT Pertamina 
(Persero) diwakili oleh SVP 
Financing & Business Support 
Budhi Himawan, Direktur Pe-
ngolahan Rachmad Hardadi; 
Direktur SDM & Umum Dwi 
Wahyu Daryoto serta Direktur 
Keuangan Arief Budiman.

Pada tanggal yang sama, 
audit atas laporan keuangan 

Pertamina Energy Services 
Pte Ltd (PES) untuk tahun 
buku 2014, juga telah selesai 
dilaksanakan oleh Auditor 
PwC Singapore. Acara juga 
didahului dengan Annual 
General Meeting PES yang 
d ihad i r i  Cha i rman/Non 
Executive Director PETRAL 
Chrisna Damayanto, Non 
Executive Director PETRAL 
Luhur Budi Djatmiko dan 
Managing Director/President 
PETRAL Bambang Irianto.

Seper t i  tahun-tahun 
sebelumnya, hasi l  audit 
atas laporan keuangan 
PETRAL dan PES kembali 
mendapatkan opini “Wajar 
Tanpa Pengecualian” untuk 
tahun buku 2014 yang di-
berikan oleh auditor PwC 
Hong Kong dan PwC Singa-
pore tanpa adanya isu audit 
ataupun “finding” yang men-

jadi catatan auditor. 
Selama tahun 2014, 

PETRAL berhasil melewati 
target pencapaian profit 
yaitu 121% terhadap RKAP 
dengan membukukan laba 
bersih sebesar  54,5 juta 
dollar Amerika. Sedangkan 
t ingkat pencapaian Key 
Performance Indicator (KPI) 
adalah 119,90% dan tingkat 

kesehatan perusahaan men-
capai peringkat “Sehat A”.

D e n g a n  d e m i k i a n , 
PETRAL te lah berhas i l 
menye lesa ikan  p roses 
audit laporan keuangan ta-
hun 2014 lebih cepat dari 
batas waktu yang dite-
tapkan oleh PT Pertamina 
(Persero) kepada anak-anak 
perusahaan.•petral

Managing Director Petral Bambang Irianto (saat menjabat) menerima laporan hasil 
audit dari Price Waterhouse Cooper (PwC) usai penyelenggaraan RUPS Petral.

Media Edutainment and Field Visit 
ke JOB Pertamina – Petrochina East Java 
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surabaya - Mengusung 
tema Media Edutainment and 
Field Visit 2014, SKK Migas 
Jabamanusa   dan operator 
Lapangan Sukowati dan Blok 
Tuban, Joint Operating Body 
Pertamina-Petrochina East 
Java (JOB PPEJ) menggelar 
kegiatan edukasi bisnis energi 
dan site visit dengan media di 
wilayah Bojonegoro, Tuban, 
Gresik dan Surabaya. 

A c a r a  y a n g  d i b u k a 
Kepala Perwaki lan SKK 
Migas Jabamanusa Ag Djoko 
Widhihananto ini berlangsung 
selama dua hari, yakni Rabu 
- Kamis (10-11/12/2014) dan 
diikuti 30 wartawan.

Pada  ha r i  pe r tama , 
peserta mengikuti diskusi 
yang  d isampa ikan  dua 
pemateri utama yakni Direktur 
Pemberitaan Media Indonesia 
Usman Kansong dan VP MR 
ConocoPhilips Elan Biantoro. 
Sebagai praktisi di industri 
Migas sekal igus mantan 
Kepa l a  Bag i an  Humas 
SKK Migas, Elan Biantoro 
memaparkan seluk beluk 
industri migas di Indonesia. 

S e m e n t a r a  U s m a n 
Kansong memaparkan arti 
penting perspektif wartawan 

dalam memahami industri 
migas yang sangat strategis 
sekaligus sarat risiko, padat 
modal dan menuntut teknologi 
t ingg i .  Menurut  Usman 
tantangan produksi migas 
nasional akan kian berat. 
“Potensinya kini bergeser  di 
Indonesia Timur. Karena itu 
media harus mendukung kerja 
keras KKKS, termasuk  JOB 
PPEJ meningkatkan produksi 
migas dari lapangan Sukowati 
dan Mudi. Tentu saja jika 
ada KKKS yang melenceng 
juga perlu diingatkan. Tetapi 
kritik itu jangan dilandasi niat 
buruk, tetapi untuk kemajuan 
bersama,” katanya.

Pada hari kedua, wartawan 

diajak melakukan kunjungan 
lapangan ke daerah operasi 
JOB PPEJ yang ada di 
Tuban Bojonegoro. Selain 
mendapatkan penjelasan 
ikhwal kinerja produksi serta 
kontribusi JOB PPEJ dalam 
mendukung ketahanan energi 
nasional, peserta diajak 
secara langsung   melihat 
peran serta JOB PPEJ dalam 
mendukung pemberdayaan 
masyarakat disekitar daerah 
operasi.

Salah satu peserta, Ririn 
Wedia Nafitasari,  jurnalis 
s u a r a b a n y u u r i p . c o m , 
menilai kegiatan ini sangat 
bermanfaat, agar insan media 
bisa menulis industri migas 

secara akurat dan wajib 
menerapkan etika jurnalistik 
aga r  apa  yang  d i t u l i s 
bermanfaat dan memberi 
edukasi bagi pembaca.

General Manager JOB 
PPEJ, Akbarsyah bersyukur 
acara yang digelar bersama 
SKK Migas bisa kena dihati 
wartawan. Ia yakin, sinergitas 
yang baik antara SKK Migas 
dan KKKS dengan media 
akan kian memperlancar 
kegiatan industri hulu migas 
yang sangat membutuhkan 
dukungan seluruh pemangku 
kepentinghan. “Sinergi ini 
penting untuk memperkuat 
ketahanan  energi nasional,” 
kata Akbarsyah.•job ppej
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kutai barat     PT 
Perta mina Patra Niaga 
meresmikan Terminal Bahan 
Bakar Minyak (TBBM) Melak 
“ In land Storage”  pada 
Kamis (15/1) di Melak, Kutai 
Barat, tepatnya di Desa 
Jelemug, Kecamatan Taring, 
Kabupaten Kutai Barat, 
Kalimantan Timur. 

Direktur Operasi PT Per-
tamina Patra Niaga, Ge ma 
Iriandus Pahalawan meres-
mikan TBBM Melak, di-
dampingi oleh Bupati Kutai 
Barat Ismael Thomas, Ge-
neral Manager Region III PT 
Pertamina Patra Niaga Rudy 
Permana, serta Corporate 
Communications PT Perta-
mina Patra Niaga Bahtra 
Insan TS.

M e l a l u i  k e h a d i r a n 
TBBM Melak, PT Pertamina 
Patra Niaga mewujudkan 
rencananya untuk dapat 
selalu memenuhi pasokan 
BBM di wilayah Kutai dan 
sekitarnya, termasuk industri 
tambang batu bara yang 

selama ini mengandalkan 
p a s o k a n  B B M  d a r i 
Samarinda dan Palaran.  
Dengan didukung titik pasok 
(supply point) ship-to-ship 
(STS) Bontang dan BBM 
impor, PT Pertamina Patra 
Niaga menargetkan waktu 
supply yang cepat dan harga 
ekonomis.  

TBBM Melak, memiliki 
berbagai fasilitas, antara 
lain: Tangki timbun dengan 
ka pasitas 4.400 KL, filling 
shed dengan bottom loading, 
j e t t y  h ingga 10 mete r 
serta instalasi pipa. Lokasi 
TBBM Melak ini merupakan 
peninggalan PT Camp & 
United Coal yang berada 
diatas lahan milik Pemda 
setempat seluas 111 m x 
200 m, dengan akses darat 
serta sungai.  Selain berada 
di tepian Sungai Mahakam, 
TBBM Melak juga tidak jauh 
dari akses jalan provinsi.  

Dengan adanya TBBM 
Melak, maka supply BBM 
tidak lagi mengandalkan 

TBBM Palaran yang dikelola 
PT Pertamina Patra Niaga, 
sehingga TBBM Palaran 
dapat memperkuat penjualan 
BBM dengan jangkauan yang 
lebih ideal dengan harga 
yang lebih kompetitif.

Gema Iriandus Pahalawan 
menyatakan, keandalan pa-
sokan dari STS Bontang 
dapat memberi sejumlah 
keuntungan, antara efisiensi 
waktu supply ke pelanggan, 
mengurangi risiko supply 
darat dengan jarak tempuh 

yang jauh dan waktu yang 
lama dengan kondisi jalan 
yang kurang kondusif dari 
TBBM Palaran, optimasi 
angkutan darat dan laut atau 
sungai, mendekatkan titik 
supply ke lokasi industri, 
serta lebih fleksibel melayani 
back loading ,  terutama 
terhadap kapal kecil. “Dan 
yang tak kalah penting, 
kehadiran TBBM Melak ini 
membuka peluang pasar 
baru di daerah Kutai Barat,” 
tutur Gema.•patra niaga

Pertamina Patra Niaga Optimalkan Pasokan BBM 
Wilayah Kutai dan Sekitarnya

Direktur Operasi PPN Gema Iriandus Pahalawan (ketiga dari kanan) dan Bupati 
Kutai Barat Ismael Thomas berjabat tangan dalam peresmian TBBM Melak pada 
hari Kamis (15/1).
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Town Hall Meeting 
Perdana PdSI 
Tahun 2015
jakarta -  Pencapaian kinerja PDSI 
tahun 2014 cukup menggembirakan. 
Munculnya apresiasi dari VICO Indonesia 
karena spud in yang tepat waktu dan 
mendapat pengakuan best preparation, 
juga realisasi project di EMCL Cepu yang 
telah menorehkan record efisiensi waktu 
yang signifikan dan hemat anggaran 
hingga USD 12 juta. Demikian halnya 
dengan project di JOB PMTS Tomori 
yang berjalan tepat waktu. Highlight 
pencapaian program kerja 2014 tersebut 
disampaikan Direktur Utama PDSI Faried 
Rudiono, saat digelar Town Hall Meeting 
di Graha PDSI Jakarta, Selasa (20/1).

Sementara itu, aspek safety yang 
mendapat perhatian cukup besar dalam 
proses bisnis PDSI telah mencatat 
sebanyak  3 rig telah mencapai dua 
juta jam kerja tanpa Lost Time Accident 
(LTA) dan 7 rig telah mencapai satu juta 
jam kerja tanpa LTA, tidak ada fatality, 
sehingga Total Recordable Incident Rate 
(TRIR) yang ditarget di angka 0,78 dapat 
tercapai di angka 0,66.  

Namun di sisi lain, Faried meng-
ingatkan penurunan harga minyak 
dunia yang kini bahkan telah melewati 
angka di bawah USD 50/barrel, harus 
dis ikapi secara cermat oleh PDSI 
karena diperkirakan akan berdampak 
pada penurunan revenue PDSI ke 
depan. Untuk itu Faried berpesan agar 
melakukan program efisiensi biaya 
operasi di segala lini. Ke depan BOD 
berharap kinerja perusahaan tetap 
di jaga dengan baik dan program-
program strategis yang telah disusun 
dapat diimplementasikan oleh semua 
insan PDSI. 

Town Hall Meeting pertama di tahun 
2015 ini dihadiri oleh tim manajemen dan 
pekerja PDSI yang di-relay langsung ke 
seluruh area operasi PDSI .•pdsi

jakarta  Direktur SDM 
& Umum Pertamina Dwi 
Wahyu Daryoto dan Direk-
tur Utama PT Patra Jasa 
Sus i lo  menandatangan i  
nota kesepahaman  tentang 
pendayagunaan   aset tetap 
milik PT Pertamina (Persero). 
Penandatanganan yang  ber-
lang sung di Gedung Utama 
pada (21/1),  d isaksikan 
SVP Asset Management 
Gatot Harsono dan Direktur 
SDM Patra Jasa Mardijono 
Nugroho. 

Nota kesepahaman ini 
sesuai dengan Peraturan 
Men teri BUMN No. 13 Tahun 
2014 lalu, melalui mekanisme 
Untuk  dan  A tas  Nama 
(“Vehicle”) atau Penugasan, 
yang me liputi, antara lain  
pendayagunaan aset tetap. 
Pelaksanaannya dibuat untuk 
jangka waktu 5 tahun sejak 
ditandatangani. 

Dwi  Wahyu Daryoto 
menyatakan kerja sama ini 
merupakan salah satu fokus 
utama yang di tekankan  

Pertamina – Patra Jasa Sepakat 
Berdayakan aset

jajaran direksi baru untuk 
mengoptimalkan aset-aset 
perusahaan. “Kita harus 
mampu mengoptimalkan 
aset ini dengan semakimal 
mungkin,” kata Daryoto. 

Daryoto juga menyoroti 
brand name Patra Jasa dan 
berharap bisa  terangkat 
lagi.  “Kalau perusahaan 
swasta atau professional 
firm, brand name menjadi 
salah satu modal utama untuk 

memajukan perusahaan,” ujar 
Daryoto lagi. “Karena di masa 
lalu brand Patra Jasa bagus, 
tinggal bagaimana sekarang 
kita menaikkan brand image 
ini dengan baik. ” 

Daryoto juga siap mem-
berikan dukungan pada  direksi 
Patra Jasa jika menghadapi 
intervensi-intervensi yang 
tidak wajar. “Mungkin saya 
tidak bisa mengontrolnya, 
tetapi yang jelas, mari kita jaga 
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Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto   dan Direktur Utama PT  Patra Jasa Susilo sepakat menandatangani 
nota kesepahaman pendayagunaan aset tetap milik Pertamina.
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bersama perusahaan ini untuk 
mencapai sesuatu yang lebih 
baik,” tegasnya.  

Sementara Susilo meng-
ucapkan terima kasih atas 
kepercayaan yang diberikan 
Pertamina kepada Patra 
Jasa untuk memberdayakan 
aset tetap Pertamina. Su-
silo  berharap kerja sama  
ini memberi manfaat bagi 
keduanya.•urip
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Penandatanganan MoU antara Pertamina dan beberapa institusi 
dalam rangka pemanfaatan MUSIcool menjadi salah satu upaya 
Pertamina meningkatkan pemasaran MUSIcool di tanah air.

Komisaris utama Sugiharto Berikan 
Kuliah umum di unlam
banjarMasin – Ratusan 
mahas iswa  Un ive rs i t as 
L a m b u n g  M a n g k u r a t 
(Unlam) serius menyimak 
paparan Komisaris Utama 
Pertamina, Sugiharto, Sabtu 
(17/1). Para mahasiswa dari 
berbagai jurusan sengaja 
menyisihkan waktu akhir 
pekan di  Aula Rektorat 
Unlam, untuk mendengarkan 
perkembangan Pertamina 
yang tengah bertransformasi 
menuju World Class Energy 
Company.

Kegiatan sharing bagi 
generasi penerus bangsa 
ini, diselenggarakan oleh 
Badan Eksekutif Mahasiswa 
Unlam dan didukung oleh 
Ikatan Cendekiawan Muslim 
se-Indonesia (ICMI) Korwil 
Kalimantan Selatan. Dalam 
kesempatan tersebut, selain 
memaparkan transformasi 
Pertamina, Sugiharto juga 
menyampa ikan tentang 

kondisi energi yang kian 
men ip is ,  se r ta  berbag i 
pengalaman inspiratif.

Acara yang dimoderatori 
oleh Rektor Unlam Prof. Dr. H, 
Sutarto Hadi, M.Si.M.Sc kian 
hidup, dengan munculnya 
p e r t a n y a a n  k r i t i s  d a r i 

para mahasiswa. Seperti 
kegiatan CSR Pertamina, 
bagaimanan berkar i r  d i 
Pertamina, kebijakan turun 
- naik harga BBM serta isu 
lainnya. Selain menjawab 
pertanyaan mahasiswa, 
Sugihart i  berpesan agar 

generas i  muda kembal i 
menjaga semangat Bhinneka 
Tunggal Ika. “Jangan Ha-
nya Pent ingkan Daerah 
Sen diri, Tapi Pentingkanlah 
Indonesia, Demi Menjaga 
Bhineka Tunggal Ika,”kata 
Sugiharto.•boc/dsu
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Pertamina Gelar acara Pembukaan BPS dan 
BPa 2014 angkatan Kedua
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jakarta – Awal tahun ini, 
PT Pertamina (Persero) meng-
gelar Program Bimbingan 
Profesi Sarjana (BPS) dan 
Bimbingan Praktis Ahli (BPA) 
angkatan kedua tahun 2014 
di Gedung Griya Legita, 
Simprug, Selasa (13/1). Acara 
dibuka oleh Direktur SDM & 
Umum Pertamina Dwi Wahyu 
Daryoto. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut Dwi Wahyu Daryoto 
menekankan agar calon 
peker ja Pertamina yang 
mengikuti program BPS dan 
BPA menjalani seluruh proses 
bimbingan secara serius dan 
fokus. 

“Jangan sia-siakan ke-
sempatan ini.  Tunjukkan 
ke seriusan Anda menjadi 
ba gian dari keluarga besar 
Pertamina,” tegasnya.

Sementara Senior Vice 
President HR Development 
Pertamina Insan Purwarisya  
memaparkan,  program BPS 
dan BPA merupakan program 
keberlanjutan perusahaan 
dalam proses rekrutmen 
tenaga ker ja Pertamina. 
Sebanyak 113 peserta BPS 
& BPA mengikuti program 

yang proses seleksinya telah 
dilaksanakan tahun lalu.

“Program in i  sangat 
penting untuk memenuhi man 
power planning di Pertamina. 
Mereka akan diberi pendidikan 
selama enam bulan agar 
menjadi kader-kader yang 
b i sa  menopang  b i sn i s 
perusahaan di masa yang 
akan datang,” ungkap Insan 
usai pembukaan program 
BPS & BPA angkatan kedua 
tahun 2014.

Ada beberapa tahapan 
pendidikan dalam program 
tersebut, di antaranya, pro-
gram kewiraan dan korporat 
Pertamina. Selanjutnya me-
reka akan mengikuti program 
spesifik di setiap direktorat. 
Disamping mengikuti kegiatan 
class room,  para BPS & BPA 
juga diikutsertakan dalam 
program On the Job Training 
(OJT). Tahap OJT menjadi 
fokus utama para calon BPS 
& BPA agar menjadi lebih 

memahami ruang lingkup 
kerja yang nyata di Pertamina.

“Harapannya agar ka-
mi bisa mempercepat pe-
kerja-pekerja baru untuk 
dapat langsung bergabung 
dengan Pertamina dalam 
menjalankan target-tar get 
kerja yang sudah dite tapkan 
perusahaan,” tutup Insan.

Hadir pula dalam pem   -
bukaan acara, Vice President 
Pertamina Corporate Uni-
versity Ihsanu din Usman.•egha

Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto memberikan ucapan selamat mengikuti pendidikan kepada peserta 
BPS dan BPA angkatan kedua Tahun 2014.

Komisaris Utama Pertamina Sugiharto berfoto bersama mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat usai kuliah umum.

Pertumbuhan 
Pemakaian MuSIcool 
di aceh Capai 200%
BANDA ACEH -   Pertumbuhan pemakaian 
MUSIcool di Aceh pada tahun 2014 mengalami 
pertumbuhan yang signif ikan  mencapai 
1,4 ton atau meningkat 200%. Hal tersebut 
dikemukakan Marketing Branch Aceh, Aribawa 
di sela-sela acara penandatanganan nota 
kesepahaman (memorandum of understanding/
MoU) pemanfaatan MUSIcool antara Pertamina, 
Bank Mandiri, Hotel Keumala, Balai Latihan 
Kerja Indonesia (BLKI) Aceh, dan Rumah Sakit 
Fakinah, di Kantor Marketing Branch Aceh, pada 
15 Desember 2014.

“Pada tahun 2014, pemakaiannya lebih dari 
yang kita targetkan. Padahal, awal tahun 2014, 
kami menargetkan 600 kilogram MUSIcool 
terjual,” ujarnya.

Nota kesepahaman mengenai pemanfaatan 
produk ramah lingkungan dan hemat energi 
tersebut merupakan bentuk sinergi Pertamina dan 
mitra menuju perusahaan ramah lingkungan. MoU 
akan ditindaklanjuti dalam bentuk pemanfaatan 
MUSIcool,  yang merupakan Refr igerant 
Hidrocarbon produksi Pertamina.

“MUSIcool akan dimanfaatkan gedung-gedung 
di wilayah kerja instansi tersebut. MUSIcool bisa 
menghemat biaya listrik perusahaan itu hingga 20 
persen,” papar Aribawa. 

Menurutnya, kerja sama ini sejalan dengan 
peraturan Menter i  Per industr ian No.41 
Tahun 2014 terkait pelarangan pemakaian 
hydrocholoroflourcarbon (HCFC) yang merupakan 
salah satu bahan perusak lapisan ozon. Oleh 
karena itu,  kerja sama ini menjadi bukti dukungan 
terhadap implementasi peraturan tersebut 
sekaligus sebagai gerakan menuju green company.

Aribawa mengharapkan, instansi yang bekerja 
sama dengan Pertamina ini dapat membantu 
untuk memperkenalkan MUSIcool kepada instansi 
lainnya. Untuk itu, Pertamina juga memberikan 
apresiasi kepada Garuda Indonesia, Bank 
Muamalat, Hotel Rasamala, Pabrik Es Sahabat 
Nelayan, dan Masjid Abdur Raouf Blang Oi Banda 
Aceh atas penggunaan Refrigerant Hydrocarbon 
MUSIcool selama ini.

Untuk menunjang produk tersebut terserap 
dengan baik di masyarakat, Aribawa juga 
menyebutkan, pihaknya telah melakukan pelatihan 
kepada 50 teknisi penggunaan MUSIcool 
pada 15-16 Desember 2014. Tenaga terampil 
ini diharapkan bisa memberi edukasi dan 
sosialisasi yang baik tentang MUSIcool kepada 
masyarakat.•Mor i
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Ru III Tandatangani 
Mou Pengamanan dengan 
Kodam II Sriwijaya
plaju –   Refinery Unit 
(RU) III  kembali melakukan 
penandatanganan perpan-
jangan MoU Bidang Pe nga-
manan dengan Ko dam II 
Sriwijaya, pada (22/12/2014) 
di Conference Room RU III. 
Penandatanganan MoU 
dilakukan oleh General 
Manager RU III, Mahendrata 
Sudibja dan Pangdam II 
Sriwijaya, yang diwakili oleh 
Asintel Operasi Kodam II 
Sriwijaya Kol. Inf Suparlan 
se r ta  d i saks i kan  T im 
Manajemen RU III dan staf 
Kodam II Sriwijaya.

Mahendrata Sudibja 
d a l a m  s a m b u t a n n y a 
me nyampaikan, penan-
datanganan perpanjangan 
MoU tersebut merupakan 
bentuk komitmen bersama, 
dimana RU III merupakan 
objek vital nasional yang 
bersifat strategis dan ber-
peran sebagai sumber 
p e n  d a p a t a n  n e g a r a . 
Untuk mencapai tujuan 
tersebut perlu dilakukan 
p e n g a m a n a n  s e c a r a 
terpadu guna men deteksi, 
menangkal,  men cegah 
dan menindak ber bagai 
bentuk potensi gangguan 
keamanan yang ber dampak 

j a k a rta    D i r e k  t o -
rat  Pemasaran menye-
l e n g g a r a k a n  G o  L i v e 
(Web-Based) Enterprise 
Risk Management System 
(ERMS), pada tanggal 16 
Januari 2015, bertempat 
di Kantor Pusat Pertamina 
Gedung Utama lantai 13, 
Ja karta. Acara dihadiri oleh 
jajaran manajemen Direktorat 
Pemasaran Kantor Pusat, 
Fungs i  ERM Direktorat 
Keuangan, Fungsi  CSS 

Go Live Enterprise Risk Management System 
direktorat Pemasaran

Direktorat SDM & Umum.
Enterprise Risk Mana-

gement System (ERMS) 
D i rek to ra t  Pemasa ran 
me rupakan sa lah  sa tu 
Improvement  In i t i a t i ve 
D i rek to ra t  Pemasa ran 
dalam bentuk perangkat 
lunak berbasis web yang 
akan d igunakan un tuk 
mempermudah  p ro  ses 
pengelolaan r isiko ope-
ras iona l  d i  l i ngkungan 
Direktorat Pemasaran, me-

bagian dari rencana pe ngem-
bangan di tahun 2015 melalui 
koordinasi dan kerjasama 
dengan Fungsi Corporate 
Shared Services (CSS) dan 
Enterprise Risk Management 
(ERM). ERMS dapat diakses 
melalui http://intra.pertamina.
com/erm.•dit. peMasaran

liputi  analisis risiko hingga 
monitoring dampak dan 
proses mitigasi yang dila-
kukan. 

Dalam acara ini juga 
dilakukan demo kesisteman 
dan pembagian User ID ke-
pada Direktur, para SVP, 
dan para VP di Direktorat 
Pemasaran untuk keperluan 
akses. Level akses User ID 
dibagi ke dalam tiga Level, 
yaitu  Top Management 
(Direk tur dan SVP Direktorat 

Pemasaran), Business/Risk 
Owner (para VP se bagai 
Pimpinan Fungsi/Lini Bisnis 
Drektorat Pemasaran), Risk 
Management PIC (para 
Risk Management PIC di 
lingkungan Direktorat Pe-
masa ran ) .  Fungs i  Bu-
siness & Operational Risk 

Management Direktorat 
Pemasaran bertindak se-
bagai Administrator di Di-
rektorat.

Pengembangan  im-
plementasi di seluruh Mar-
keting Operation Region dan 
Anak Perusahaan Direktorat 
Pemasaran merupakan 

General Manager RU III Mahendrata Sudibja dan Asintel Operasi Kodam II Sriwijaya 
Kol. Inf Suparlan berjabat erat setelah menandatangani perpanjangan MoU Bidang 
Pengamanan wilayah operasi RU III sebagai bagian dari objek vital nasional.

pada kegiatan operasional 
perusahaan. 

“Diharapkan dengan 
kerja sama ini hubungan 
antara RU III dengan Kodam 
II Sriwijaya dapat lebih baik 
lagi, sehingga tercipta suatu 
kondisi yang kondusif dan 
menjadikan semangat ba-
ru serta dapat menekan 
tin dak kriminalitas,” jelas 
Mahendrata.

Asintel Operasi Kodam II 
Sriwijaya, Kol. Inf. Suparlan 
m e n g a t a k a n ,  d a l a m 
pasal 7 UU No. 34 tahun 
2004 tentang TNI bahwa 
tugas pokok TNI adalah 
menegakkan kedaulatan 

negara, mempertahankan 
keutuhan wilayah negara 
kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila 
dan  UUD 1945  se r ta 
melindungi segenap bangsa 
dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dari ancaman dan 
ganguan terhadap ke utuhan 
bangsa dan negara. “Karena 
itu, kami ber ha rap dengan 
penandatanganan MoU ini 
dapat terwujud sinergitas 
operasi penga manan di 
lingkungan RU III Plaju, baik 
dalam bidang pembinaan 
maupun operasional sis-
tem pengamanannya,” ujar-
nya.•ru iii
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jakarta – Kinerja Pertamina Hulu Energi (PHE) sepanjang 
2014, meski didera natural declain rate tinggi tetap masih 
meraih pencapaian memuaskan, terutama produksi gas yang 
melampaui 4 % di atas target RKAP 2014, atau sebesar 
509,29 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dibanding rencana 
490 MMSCFD. Oleh karena itu, walaupun produksi minyak 
berada pada posisi angka 96 % dari target RKAP 2014, atau 
70,25 ribu barel per hari (BOPD) dibanding 73 ribu BOPD, 
tampilan perolehan minyak dan gas (migas) PHE secara 
keseluruhan dalam 2014 mencapai 158,15 ribu barel setara 
minyak (BOEPD) atau masih melewati target sebesar 157,57 
ribu BOEPD. “Anak Perusahaan PHE seperti PHE ONWJ, 
Joint Operation Body (JOB) Pertamina - Talisman Jambi 
Merang (PTJM), PHE WMO, dan Participating Interest (PI)  
Blok  Koridor  merupakan kontributor yang  berperan dalam 
kenaikan produksi gas.  Sementara  untuk minyak disumbang 
oleh PHE ONWJ, PHE WMO, dan BOB BSP – Pertamina 
Hulu,”  ujar Ignatius Tenny Wibowo, Direktur Utama PHE 
dalam evaluasinya beberapa waktu lalu.

 JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang sebagai 
salah satu penyumbang kenaikan produksi gas PHE 
sepanjang 2014 layak kita timbang. Sebab, Pertamina 
tampil selaku operator dalam kemitraan Kontrak Kerja Sama 
pengusahaan migas di wilayah Blok Jambi Merang tersebut. 
Kerja keras dan cerdas jajaran pekerja JOB Pertamina 
- Talisman Jambi Merang, mampu menguras reservoir 
sampai menuai hasil berupa gas sebesar 59,51 MMSCFD 
nyaris mendekati RK 2014 (59,52 MMSCFD), sedangkan 

produksi minyak sebanyak 2.692 
BOPD, sedikit di bawah target (2.949 
BOPD). “Pencapaian tersebut tak 
terlepas karena produksi gas dari 
Lapangan Pulau Gading stabil pada 
angka 30 MMSCFD. Di samping 
upaya perawatan pipa dan fasilitas 

produksi lainnya selesai sesuai rencana,” tutur Bambang 
Manumayoso, General Manager JOB Pertamina - Talisman 
Jambi Merang, menyiratkan rasa syukur.  

Menurut  Bambang,  tidak sepanjang 2014 semua asset 
sumur dapat kontinyu berproduksi, sebab ada beberapa 
lokasi yang sempat mengalami penurunan akibat Planned 
Shut Down (PSD) pada 27 - 31 Maret 2014. “Ketika PSD, 
dilakukan pigging untuk membersihkan pipa agar tidak buntu 
karena menumpuknya residu di dalamnya,” imbuh Bambang. 
Kemudian Bambang juga menambahkan, setelah beberapa 
kendala teknis tersebut dapat diatasi dengan baik serta proses 
maintenance fasilitas produksi dilakukan berkelanjutan maka 
produksi pun berjalan normal kembali. 

Kinerja JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang 
dapat dikategorikan benderang, karena selain mampu 
mempertahankan produksi juga selalu peduli pada upaya 
perawatan dan pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan 
komunitas sekitar.  Hal ini telah mengantarkan JOB Pertamina 
– Talisman Jambi Merang meraih anugerah Proper Hijau 
selama dua tahun berturut-turut (2013 dan 2014). Proper 
Hijau yang telah dicapai diantaranya Beyond Compliance 
dapat dipastikan berkontribusi terhadap gross revenue dengan  
sumbangan  terbanyak  diperoleh melalui program Efisiensi 
Energi  sejumlah USD 25.418.186 sejak 2011, dan Direct Net 
Profit yang  didapat secara keseluruhan adalah sebesar 1.17% 
atau setara dengan USD 4.875.340,11/tahun. “Hingga saat ini 
tidak ada kendala sosial yang berdampak langsung kepada 
operasional lapangan JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang 
karena adanya koordinasi yang baik dan cukup intens dengan 
masyarakat sekitar sehingga tercipta situasi yang kondusif untuk  
kelangsungan kegiatan operasi,” tambah Bambang.

Lebih lanjut Bambang menyatakan, keberhasilan yang diraih 
JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang  da lam menjaga 
hubungan yang harmonis dengan masya rakat lewat program 
corporate social responsibility (CSR)  sa ngat didukung oleh 

keseimbangan antara peng im ple mentasian program dengan  
perencanaan strategis peru sahaan dalam jangka  5 tahun ke 
depan,  melakukan monitoring di setiap kegiatan program 
secara berkala, serta adanya proses evaluasi pelaksanaan 
dengan tolak ukur indeks kepuasan masyarakat  selaku 
penerima man   faat program, yang kemudian menjadi 
referensi un  tuk perencanaan dan pelaksanaan program 
pada ta hun berikutnya. 

Wilayah kerja JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang 
terletak di Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi 
Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, ini  mencakup  
daerah seluas 973 km²  dengan 3 (tiga)  lapangan utama 
yaitu Gelam, Sungai Kenawang, dan Pulau Gading. 
Produksi minyak bumi pertama pada 1998 diperoleh dari  
Lapangan Gelam, yang merupakan lapangan unitisasi de-
ngan ConocoPhillips  selaku operator. Unitisasi lapangan 
tersebut mencakup wilayah seluas 55,56 km. Sementara 
gas dan kondensat di Blok Jambi Merang diproduksikan 
di Lapangan  Sungai Kenawang dan Pulau Gading yang 
berasal dari dalam batuan reservoir berupa batugamping 
Formasi Batu Raja.•dit. hulu
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Pertamina Jadi Technical Partner automobili Lamborghini
jakarta – Pertamina me-
lalui produk-produk ung-
gulannya akan ber partisipasi 
sebagai technical partner 
bagi Automobili Lam borghini 
yang diyakini semakin me-
mantapkan posisi Pertamina 
dalam bisnis pelumas dan 
bahan bakar di pasar dunia.

Pertamina akan menjadi 
technical partner Automobili 
Lamborghini untuk kegiatan 
motorsport Lamborghini, yaitu 
18 race Lamborghini Super 
Trofeo di Amerika, Eropa, 
dan Asia serta GT3 Series. 
Dengan kerjasama ini, produk 
pelumas Pertamina Fastron 
Platinum, SAE 10W-60, VW 
504.00/507.00 dan Pertamax 
Racing akan menjadi produk 
resmi yang akan digunakan 
Automobili Lamborghini untuk 
setiap event motorsport 
yang akan ditangani t im 
Lamborghini Squadra Corse.

“Kami sangat bangga 
menjadi technical partner dari 
Automobili Lamborghini, yang 

dikenal sebagai produsen high 
performance supercars dunia. 
Langkah ini sesuai dengan 
visi Pertamina untuk menjadi 
World Class Energy Company 
dan misi Pertamina untuk 
meningkatkan ekspansi ke 
pasar global. Produk pelumas 
dan bahan bakar Pertamina 
akan memiliki kesempatan 
pembuktian kualitas produk 
perusahaan yang sebelumnya 
telah teruji di berbagai kondisi 
ekstrem,” kata Direktur Pe-
masaran Pertamina Ahmad 
Bambang.

President & CEO Au-
to mobili Lamborghini me-
n g a  t a k a n  k e s u k s e s a n 
Lam borghini dalam ber-
ba gai ajang kompetisi mo-
torsport di seluruh dunia 
telah menjadi daya tarik ba-
gi para mitra penting peru-
sahaan. Pertamina se bagai 
perusahaan energi pres tisius 
Indonesia akan menjadi 
official technical partner dari 
aktivitas-aktivitas Lamborghini 

Squad ra  Co r se  da l am 
beberapa tahun ke depan.

“Kami sangat bangga dan 
bergembira mengumumkan 
kerja sama dengan mitra 
baru kami, Pertamina, yang 
akan mendukung kegiatan 

motorsport kami ke depan,” 
kata Winkelmann yang meng-
umumkannya di sela-sela 
pe luncuran Lamborghini Hu-
racán GT3 terbaru di kantor 
pusat Automobili Lamborghini 
di Sant’ Agata Bolognese, 

Italia.
Automobili Lamborghini 

merupakan produsen high 
performance supercars dunia 
yang memiliki 129 dealer yang 
tersebar di 46 negara. Saat 
ini, Automobili Lamborghini 

mengembangkan generasi 
lanjut dari super sport cars 
termasuk 350GT, Miura, 
Espada, Countach, Diablo, 
M u rc i é l a g o ,  R e v e n t ó n 
Coupe, Reventón Roadster, 
Aventador dan Gallardo.•rilis

Fasilitas Produksi di Sungai Kenawang, JOB Pertamina – Talisman Jambi 
Merang.

Jajaran manajemen Automobili Lamborghini berfoto bersama dengan manajemen PT Pertamina Lubricants saat pengenalan Pertamina sebagai Technical Partner 
Automobili Lamborghini. Turut hadir Duta Besar Indonesia untuk Roma Agus Parengkuan.


