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Direktur Utama Pertamina  Dwi Soetjipto dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro sepakat bekerja sama dalam rangka 
pengembangan infrastruktur gas dengan memanfaatkan jalur kereta api.

Pertamina Jalin Kerja Sama 
Bisnis dengan KAI

Pulau Ja wa, Pertamina saat 
ini te ngah membangun pi
pani sasi SemarangGresik 
dan SemarangCirebon. Se
mentara itu, PT  KAI memiliki  
jalur kereta api  dari Jakarta
Banyuwangi.  

“Untuk nilai kerja sama 
nantinya akan tergantung 
dari project yang akan kita 
lakukan. Jalur pipa yang 
menggunakan lahan kereta 
api itu akan mem berikan 
value yang sangat besar, 
yang selama ini diangkut 
dengan truk, namun seka
rang melalui jalur pipa, baik 
itu minyak maupun gas,” 

ungkap Dwi. 
Untuk pengangkutan  

BBM, NonBBM dan produk 
gas Per tamina,  ka j ian 
tersebut akan mendalami 
rencana ker ja sama penye
diaan sarana Rail Tank 
Wagon  (RTW), se bagai 
upaya mendorong pen
dayagunaan aset masing
masing kedua BUMN serta 
penggunaan produkproduk  
Per tamina untuk kegiatan 
ope  rasional KAI.

Dwi mengatakan kerja 
sama ini tidak hanya sebagai 

pt pertamina (persero) 
dan pt kereta api 
indonesia (persero) 
melangsungkan 
penandatanganan nota 
kesepahaman kerja 
sama bisnis dalam 
rangka sinergi antar 
Bumn untuk infstruktur 
gas. penandantanganan 
dilakukan oleh direktur 
utama pertamina dwi 
soetjipto dan direktur 
utama pt kai edi 
sukmoro, di kantor 
pusat pertamina 
jakarta, pada jumat 
(28/8).

jakarta – Kerja sama 
tersebut terkait penempatan 
jalur pipa gas yang dimiliki 
oleh Pertamina dengan 
memanfaatkan jalur kereta 
api  PT KAI .  Untuk i tu 
dilakukan kajian atau studi 
kelayakan dalam rangka 
meningkatkan kinerja  dan 
pengembangan b isn is 
kedua BUMN.

Dwi Soetjipto menga
takan, Pertamina dalam 
beberapa tahun terakhir ini 
sedang gencar membangun 
infra struktur energi. Salah 
satunya program pipanisasi 
Jawa dan Sumatera. Di Bersambung ke halaman 4

marketUpdate

A Dangerous Bet
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Beberapa pekan terakhir, harga minyak dunia terjun 
hingga level $40/Barrel. Sejumlah pihak menuding kondisi 
ekonomi Tiongkok sebagai pemicu kondisi tersebut. 
Dikhawatirkan, devaluasi nilai tukar Yuan terhadap Dollar 
Amerika Serikat (AS) dan penurunan saham Shanghai akan 
memperlambat ekonomi sehingga menggerus permintaan 
suplai minyak dari Tiongkok. Bahkan, harga minyak diprediksi 
terus merosot jika ekonomi Tiongkok belum pulih. 

Namun bagi Komunitas Investasi seperti Goldman Sachs 
dan Morgan Stanley, pergerakan harga minyak disebabkan 
oleh sentimen finansial dan kepanikan pelaku pasar. Secara 
fundamental, Komunitas Investasi menilai, pelemahan 
harga minyak disebabkan oversupply yang terus terjadi. 
Bertentangan dengan opini pelemahan permintaan dari 
Tiongkok karena faktanya permintaan minyak pada Agustus 
2015 justru naik 17%. Selain itu, kebutuhan minyak Tiongkok 
justru meningkat sejalan dengan pemenuhan emergency 
crude reserves Tiongkok yang berkapasitas 50 MMBO.

Pelaku pasar menilai, kunci pergerakan harga minyak 
dunia masih ada di genggaman OPEC dan AS. Persaingan 
pasar antar kedua pihak tersebut dipandang berlebihan 
dan justru berbahaya bagi pelakunya, terutama OPEC. 
Pasalnya, mayoritas negara OPEC menggantungkan 50%
90% pendapatannya dari ekspor minyak. Sementara, saat 
ini mereka rela menjual minyak di harga yang jauh di bawah 
harga impas (breakeven price), seperti data berikut:

 

Sementara itu, kondisi AS tidak seburuk OPEC. Berda
sarkan survey terhadap 22 analis dan trader migas, mayoritas 
menilai produsen migas AS memiliki breakeven price pada 
kisaran $45$55/barrel. Meski demikian, lembaga investasi 
JP Morgan meyakini, kondisi saat ini tetap buruk bagi 
produsen dan dapat mendorong menjamurnya aksi akuisisi 
dan divestasi perusahaan migas AS pada 2016. 

Baik OPEC dan AS sejatinya tengah bertaruh, siapa 
yang tetap bisa bertahan di tengah iklim ini. Lebih buruknya, 
persaingan ini berdampak luas, termasuk kepada Indonesia 
dan Pertamina. Akhirnya, perlu disadari betapa berbahayanya 
pertaruhan ini. 

It is a very dangerous bet. 



VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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pengantar redaksi :
Pertamina  memperoleh sertifikat  Sistem Manajemen Penga manan  

(SMP) untuk beberapa unit bisnisnya, yang diberikan oleh Kepolisian 
RI (Polri). Sistem ini mengacu kepada Peraturan Kapolri No. 24 tahun 
2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan 
dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah dan SNI ISO 28000:2009 
tentang Sistem Manajemen Pengamanan pada Rantai Pasok. Energia 
Weekly berbincang dengan vp hsse djoko susanto usai acara 
penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan oleh Kapolri 
yang berlangsung di Hotel Dharmawangsa, Tanggal 20 Agustus 2015. 
Berikut petikannya.

Pemberian sertifikat ini apakah bagian dari pengamanan 
obyek vital nasional (obvitnas)? Iya, hal ini merupakan wujud 
penghargaan atau penilaian dari POLRI atas pengelolaan pengamanan 
Obyek Vital Nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 63 Tahun 
2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.  Jadi memang sudah 
seharusnya kita amankan asetaset demi kepentingan perusahaan 
sendiri dan yang lebih penting lagi untuk memenuhi ketahanan Energi 
Nasional. 

mengenai penghargaan yang diterima ini, kebanyakan di 
daerah operasi. Bagaimana penjelasannya? Berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri ESDM No. 3704 Tahun 2012 tentang Penetapan 
Obyek Vital Nasional (Obvitnas), Pertamina mempunyai 156 Obvitnas 
di sektor ESDM dan ini merupakan jumlah Obvitnas terbesar dari 
BUMN di Indonesia dan seluruh Obvitnas tersebut merupakan daerah 
operasi, dari hulu sampai hilir. Artinya, jika ada yang ingin merusak 
dan mengganggu Negara Indonesia, maka assetaset dan fasilitas 
operasiproduksi kita merupakan prioritas utama yang akan dirusak 
dan diganggu, sehingga kita harus mengamankan sebaikbaiknya, 
serta melakukan kerja sama dengan aparat Polri dan TNI.

           
Bagaimana sejauh ini, apakah sudah berjalan dengan baik?  

Sudah berjalan dengan sangat  baik. Hal ini dibuktikan bahwa Pertamina 
sudah memperoleh pengakuan dari Polri. Bahkan sebetulnya kita 
berharap seluruh daerah operasi dapat tersertifikasi pada tahun ini 
juga, namun pihak Polri memiliki keterbatasan, sehingga tidak dapat 
dilaksanakan sekaligus. Namun demikian, kita selalu meningkatkan 
pengamanan dengan sistem pengamanan internal yang telah diper
syaratkan dengan acara melakukan assessment dan audit internal.

 tentang kriteria pengamanan swakarsa ini, apa yang dimiliki 
oleh pertamina? Kriterianya sudah ada dan kita mempergunakan 
sistem pengamanan yang mengacu 16 Elemen yang terdapat 
dalam Peraturan Kapolri No. 24 tahun 2007 tentang Sistem 
Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/
lembaga Pemerintah dan SNI ISO 28000:2009 tentang Sistem 
Manajemen Pengamanan pada Rantai Pasok, yaitu Pemeliharaan dan 
Pembangunan Komitmen; Pemenuhan Aspek Peraturan Perundangan 
Keamanan; Manajemen Resiko Pengamanan; Tujuan dan Sasaran; 
Perencanaan dan Program; Pelatihan, Kepedulian dan Kompetensi 
Pengamanan; Konsultasi, Komunikasi dan Partisipasi; Pengendalian 
Dokumen dan Catatan; Penanganan Keadaan Darurat; Pengendalian 
Operasi; Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengamanan; Pelaporan, 
Perbaikan dan Tindakan Pencegahan Ketidaksesuaian; Pengumpulan 
dan Analisa Data; Audit Sistem Manajemen Pengamanan; Tinjauan 
Manajemen; dan Perbaikan Berkelanjutan.  

seberapa besar manfaat pemberian sertifikat ini untuk 
pertamina?  Manfaatnya sangat besar untuk operasional dan bisnis 
Pertamina. Contohnya untuk operasional, dengan menerapkan 
Sistem Manajemen Pengamanan ini, maka halhal yang berhubungan 

dengan kesekuritian bisa dilakukan secara maksimal, sertifikat yang 
diperoleh dari Kapolri juga sangat bermanfaat untuk menjelaskan 
dan meyakinkan pihak luar yang berkepentingan bahwa Pertamina 
telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) secara 
baik. 

apakah ini yang pertama untuk pertamina?  Oh, tidak. 
Sejak tahun 2009 kita sudah melaksanakan hal ini dan hingga saat 
ini Pertamina telah memperoleh 12 peringkat Emas yaitu Refinary 
Unit  IV Cilacap, Kantor Pusat, TBBM Kertapati, TBBM Belawan, 
Refinery V Balikpapan, Refinery VI Balongan, TBBM Boyolali, 
TBBM Tuban, Refinery Unit III Plaju, TBBM Semarang Group, 
DPPU Ngurah Rai dan TBBM ParePare dan 13 peringkat Perak 
yaitu TBBM Pelumpang, TBBM Makassar, TBBM Tanjung Perak,  
TBBM Pontianak, TBBM Banjarmasin, TBBM BauBau, TBBM 
Padalarang, TBBM Panjang, TBBM Teluk Kabung, TBBM Pangkal 
Balam, dan TBBM Tarakan serta beberapa lokasi dengan predikat 
masih diperlukan pembinaan. 

ke depannya, apa yang akan dilakukan untuk mening-
katkan pengamanan swakarsa ini? Kita sudah memiliki Program 
Kerja untuk peningkatan pengamanan perusahaan, dan untuk 
audit sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan sudah memiliki 
roadmap, paling lama tahun 2021 seluruh unit bisnis pertamina yang 
termasuk dalam kategori Obyek Vital Nasional sudah tersertifikasi 
minimal dengan pencapaian Perak. Persiapan dilakukan semaksimal 
mungkin, dengan tahapan Assesment, Sosialisasi dan audit  internal 
sebelum diaudit oleh  Polri. 

Bagaimana dengan upaya pengamanan obvitnas yang 
belakangan ini tantangannya kian kompleks seperti penga-
manan jalur pipa, dll? Untuk pengamanan Jalur Pipa  dilakukan 
kerja sama dengan semua pihak terkait internaleksternal terutama 
dengan aparat keamanan setempat, seperti Kodim, Koramil, Polres 
dan Polsek.

Bagaimana pula dengan upaya meningkatkan awareness 
pekerja terhadap pengamanan obvitnas? Untuk kegiatan 
Security Awareness terhadap pengamanan obvitnas kita lakukan 
kepada pekerja baik di lingkungan Kantor Pusat maupun di unit 
operasi dan Anak Perusahaan dengan sistem sosialisasi dan 
broadcast email. Materi Sosialisasi di unit operasi disampaikan 
oleh Security expert dan Lembaga Sandi Negara perihal counter 
survailance serta pengamanan jaringan, Pertamina juga sudah 
memiliki MoU dengan Lembaga Sandi Negara. Untuk broadcast 
email, kita lakukan dengan menggunakan metode visualisasi berupa 
komik bergambar, hal ini dilakukan dengan tujuan segala materi 
security awareness lebih mudah dipahami dan diaplikasikan.

apakah harapan Bapak terkait kegiatan pengamanan 
di seluruh unit Bisnis pertamina? Sesuai dengan Keputusan 
Presiden 63 Tahun 2004 di Pasal 4 bahwa “Pengelola Obyek Vital 
Nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan 
Obyek Vital Nasional masingmasing berdasarkan prinsip 
pengamanan internal.” Hal ini dimaksudkan bahwa tanggung jawab 
pengamanan Obyek Vital Nasional di lingkungan Pertamina ada 
pada kita sendiri, dengan demikian diharapkan Top Management 
di seluruh Unit Bisnis Pertamina harus memberi dukungan terhadap 
kegiatan penyelenggaraan pengamanan yang ada. 

Harus dipahami bahwa kegiatan pengamanan memerlukan 
biaya yang tidak sedikit, namun hal itu menjadi tidak berarti apabila 
kita gagal mengamankan bisnis perusahaan yang akan sangat 
berpengaruh negatif secara Nasional.•irli/urip
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Pertamina Aviation turut Serta Menjaga 
Keselamatan Penerbangan

alBert efendi - Sr. Inspector Aviation Quality

Tidak banyak yang mengetahui bahwa di Bandar Udara 
terdapat unit bisnis milik Pertamina. Unit bisnis dimaksud 
adalah Pertamina Aviation, sedangkan yang melakukan kegiatan 
operasional di Bandar Udara dinamai Depot Pengisian Pesawat 
Udara atau biasa disingkat DPPU. Terdapat delapan Region 
Aviation dan 61 (enam puluh satu) DPPU di seluruh Indonesia 
yang semuanya dikelola sendiri oleh Pertamina.

Ketika para pembaca menikmati perjalanan menggunakan 
pesawat udara barangkali tidak pernah terpikir bahwa pada saat 
itu pula ada produk Pertamina berada diantara para pengguna 
jasa penerbangan hingga sampai tujuan dengan selamat. 
Berbagai macam upaya telah dilakukan Pertamina untuk dapat 
memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan.

Ketika masih di Sekolah Dasar dulu, guru kita menyampaikan 
bahwa bahan bakar pesawat namanya Bensol, namun ketika 
penulis bergabung di Pertamina Aviation, tidak ada satu orang 
pun yang pernah mengatakan Bensol sebagai bahan bakar 
pesawat udara. Yang sering terdengar di telinga adalah Avtur 
dan Avgas. Barang apa lagi itu yang namanya Avtur dan Avgas? 

Menurut beberapa sumber yang dapat dipercaya termasuk 
kata mbah Google sebagai berikut.

1. avgas
Ada yang berpendapat Avgas merupakan singkatan dari 

Aviation Gasoline Fuel, dimana produk itu dibuat untuk bahan 
bakar pesawat bermesin piston. Sekarang ini pesawat mesin 
piston sudah sangat jarang, sehingga hanya di beberapa 
bandara saja Pertamina menyediakan Avgas. Saat ini Avgas lebih 
banyak dikonsumsi oleh sekolah penerbangan. Kenapa pesawat 
komersial sekarang tidak menggunakan bahan bakar Avgas? 
Yang pasti Avgas lebih boros dan kurang ramah lingkungan. 
Selain itu, pesawat mesin piston untuk mendapatkan tenaga 
yang besar diperlukan ukuran mesin yang sangat besar sehingga 
tidak simpel. Apalagi konon kabarnya, pesawat dengan mesin 
piston tidak bisa terbang sangat tinggi. Padahal untuk bisa 
nyaman naik pesawat, harus terbang tinggi hingga mencapai 
30.000 feet atau bahkan bisa lebih. Dengan pertimbangan 
itu, maka pabrikan mesin pesawat udara khsususnya untuk 
pesawat udara komersial tidak menggunakan mesin piston lagi 
tapi menggunakan mesin turbin. 

2. avtur
Ada yang berpendapat Avtur merupakan singkatan dari 

Aviation Turbine Fuel. Avtur dikenal juga dengan sebutan lain 
yaitu Aviation Turbine Fuel (ATF) ada juga yang menyebutnya 
Jet Fuel, ada juga Jet A1. Bila mendengar katakata itu, yang 
dimaksud adalah produk yang sama, yaitu produk bahan bakar 
yang dibuat untuk pesawat udara bermesin turbin. Apapun 
nama dan sebutannya sudah barang tentu pembuatannya 
disesuaikan juga dengan persyaratan kebutuhan mesin. Dengan 
menggunakan Avtur,  pesawat udara dapat terbang lebih cepat, 
lebih tinggi dan lebih hemat serta tidak kalah pentingnya lebih 
ramah lingkungan. Karena dapat terbang lebih tinggi maka 
penerbangan pun jadi lebih nyaman. 

Nah, dengan mengetahui dua jenis bahan bakar pesawat 
udara seperti disampaikan diatas, ketika pembaca berada di 
bandar udara dan melihat kendaraan milik Pertamina di sisi 
kanan atau kiri sayap pesawat, menandakan bahwa pesawat itu 
tangkinya sedang diisi bahan bakar pesawat udara jenis Avtur. 

Tangki bahan bakar pesawat itu ada dimana sih?

Ada beberapa jenis pesawat udara yang berbedabeda 
letak tangkinya. Walaupun kebanyakan jenis pesawat udara 
berbadan kecil dan sedang pada umumnya letak tangkinya 
berada di sayap (wings tank) dan tengah badan (center 
tank) pesawat udara, seperti B737, Fokker 100, ATR, dll. 
Beberapa pesawat udara berbadan lebar pada umumnya, 
letak tangki bahan bakarnya selain di sayap dan tengah 
badan pesawat. Ada juga yang di sayap ekor pesawat (tail 
tank), misalnya jenis B747, A300, dll. Berbeda lagi dengan 
helikopter, karena tidak punya sayap maka letak tangkinya 
berada sisi kanan dan kiri dari badan helikopter itu. O, iya, 
helikopter di dunia penerbangan biasa disebut pesawat jenis 
rotary wings. Kalau pesawat yang ada sayapnya disebut 
pesawat jenis fixed wings. 

Kembali mengenai bahan bakar pesawat udara, untuk 
ikut serta dalam hal keselamatan penerbangan, Pertamina 
menyediakan bahan bakar pesawat udara yang BERSIH 
dan JERNIH. Kenapa bahan bakar pesawat udara harus 
bersih dan jernih?

Bila diibaratkan tubuh kita, pada saat menggunakan 
pakaian yang kotor maka akan timbul gatalgatal, padahal 
tubuh kita ini yang menciptakan adalah Yang Maha Kuasa 
seluruh alam, bagaimana dengan mesin pesawat yang hanya 
buatan manusia, tentunya juga memiliki kekurangan.

Bahan bakar pesawat udara yang BERSIH maksudnya 
adalah tidak boleh ada kotoran, bila ada kotoran maka aliran 
bahan bakar dari tangki pesawat ke mesin menjadi tidak 
lancar, kalo tidak lancar maka mesin pesawat tenaganya 
akan berkurang. 

Bahan bakar pesawat udara yang JERNIH maksudnya 
tidak boleh keruh. Bahan bakar persawat yang keruh 
menandakan adanya air yang terlarut didalam bahan bakar.
Bila bahan bakar keruh karena mengandung air terlarut, 
maka pada saat pesawat terbang pada ketinggian tertentu, 
terjadi perubahan suhu yang dapat mengubah air dalam 
bentuk cair menjadi beku. Air yang membeku tadi akan 
menyumbat saluran aliran bahan bakar. Akibatnya aliran 
bahan bakar ke mesin pesawat akan terhenti sehingga 
mesin akan mati. 

Kalau air bisa beku kenapa Avtur tidak beku ya? Ya Avtur 
ditentukan tingkat kebekuannya, pada istilah di laboratorium 
Migas untuk kebekuan Avtur disebut Freezing Point yang 
dibatasi hingga maksimum minus 47oC, itulah sebabnya 
Avtur tidak mudah beku.

Demikian sekilas mengenai bahan bakar penerbangan.
Semoga setelah mengetahui mengenai bahan bakar pesawat 
udara diharapkan pembaca mengetahui bahwa Pertamina 
tidak hanya menjual bahan bakar pesawat saja, namun juga 
ikut serta dalam menjaga keselamatan penerbangan.• 

Harga minyak mentah kembali turun. 
Pada 26 Agustus 2015, harga minyak 
mentah dunia jenis  West Texas Intermediate 
(WTI) sekitar 39 dolar Amerika per barel, 
sementara hanya minyak mentah jenis 
Brent sekitar 43 dolar Amerika per barel. 
Penurunan harga tersebut ibarat ‘terjun 
bebas’ dan berada di level terendah  selama 
kurun waktu 6,5 tahun terakhir.

Harga tersebut menurut sejumlah 
pe ngamat akan terus turun seir ing 
melimpahnya pasokan minyak mentah 
di pasar inter nasional. Penurunan harga 
ini tentu saja menjadi tantangan serius 
bagi perusahaan migas dunia termasuk 
Indonesia, serta bagi pendapatan negara.

Bagi perusahaan migas, tentu saja akan 
mencermati kembali biaya produksinya. 
Karena apabila harga produksi lebih tinggi 
dari harga minyak mentah, tentu saja akan 
berdampak pada kerugian perusahaan, 
yang perlahan akan menggerus pendapatan 
di tengah lesunya harga minyak yang sudah 
menjadi tantangan tersendiri.

Dengan kondisi tersebut, kecenderungan 
perusahaan migas akan merevisi atau 
bahkan mengurangi produksinya, mengingat 
biaya produksi yang lebih tinggi dari harga 
jual. Logis saja, karena apalah artinya 
menjalankan aktivitas bisnis yang tidak 
memiliki nilai eko nomis.

Tetapi hal tersebut tidak berlaku di 
Pertamina. Sebagai penyangga ketahanan 
energi dan juga upaya untuk mencapai target 
produksi yang diamanatkan pemerintah, 
stra tegi yang dipegang adalah tidak 
mengurangi produksi. Untuk itu, Pertamina 
harus tetap konsisten menerapkan 
efisiensi, terus me-review kembali kegiatan 
pemboran, meng optimalkan kegiatan
kegiatan non drilling,  negoisasi dengan 
kontraktor, memastikan proyek agar tepat 
waktu, memangkas rantai bisnis. Cara
cara tersebut merupakan bagian dari 
implementasi lima pilar prioritas strategis 
perusahaan yang telah dicanangkan Direksi 
sejak akhir tahun lalu.

Perlu strategi yang tepat, hitungan 
cermat, serta tindakan yang cerdas agar 
Pertamina tetap bisa bertahan di tengah 
hempasan krisis harga minyak mentah 
yang belum bisa diprediksi kapan akan 
pulih. Langkah efisinesi yang dilakukan 
saat ini masih ada peluang untuk diketatkan 
kembali. Mengevaluasi kinerja agar bisa 
mencapai target yang ditetapkan. Dan 
yang terpenting tentunya seluruh insan 
Pertamina tetap bersinergi, bahu membahu 
mempertahankan ‘kapal’ kebanggaan 
bangsa ini, bisa menghadapi badai krisis 
dan kelak akan terus berlayar sampai ke 
tujuan.•
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AKuISISI tPPI DItArgEtKAn 
tAhun InI
jakarta (Media Indonesia) - Pemerintah 
sudah memutuskan pengelolaan PT Trans 
Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) akan 
diserahkan kepada PT Pertamina (Persero). 
Pengambilalihan dan pengelolaan tersebut 
ditargetkan akhir tahun ini. Hal itu diungkapkan 
Menteri ESDM Sudirman Said. Menurutnya, 
porsi kepemilikan pemerintah melalui Pertamina 
akan ditingkatkan lewat akuisisi. Saat ini, 
porsi kepemilikan pemerintah secara de 
facto dikatakannya sudah lebih dari 60%, 
sedangkan porsi kepemilikan Pertamina 
di dalamnya sebesar 26,61%. Akuisisi ini 
bertujuan  meningkatkan cadangan BBM. 
Peningkatan cadangan BBM itu dilakukan 
dengan segera mengeksekusi kilangkilang 
TPPI yang berkapasitas 80 ribu barel per hari 
agar dapat segera dioperasikan Pertamina. 
“Ini juga bagian pembangunan industri 
migas dalam pengembangan berikutnya,” 
ujar Sudirman.  Terkait dengan kesiapan, 
Pertamina menyatakan masih berfokus pada 
eksekusi kilang TPPI. Wacana akuisisi TPPI 
dinilai BUMN energi itu sebagai tahap yang 
harus didahului dengan uji kepantasan (due 
diligence). “Akuisisi ialah tahapan selanjutnya, 
pemerintah minta kita masuk. Untuk sampai ke 
sana harus ada due diligence dulu,” tandas VP 
Corporate Communication Pertamina Wianda 
Pusponegoro.•
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plaju – Salah satu aspek yang diperlukan dalam mencapai 
kinerja perusahaan yang excellent adalah zero accident atau 
nihil kecelakan kerja. Salah satu upaya untuk mencapai hal 
tersebut dengan selalu mengutamakan aspek keselamatan 
pekerja, tidak terkecuali bagi Pertamina. Hal ini tentunya 
menjadi kebanggaan dan sekaligus tantangan bagi 
perusahaan untuk dapat lebih proaktif dalam segala upaya 
meningkatkan HSE Awareness di lingkungan kerja.

Guna mencapai peningkatan HSE Awareness tersebut 
di Refinery Unit III Plaju, fungsi HSE bekerjasama dengan 
HR Area mengadakan pelatihan Safety Passport bagi para 
pekerja, di Gedung Diklat RU II. Pelatihan Safety Passport 
ini bertujuan untuk meningkatkan awareness pekerja 
terhadap aspek HSE khususnya Safety. Dalam sambutannya, 
Mahendrata turut menegaskan agar aspek HSE dapat built-in 
dalam setiap aktivitas pekerjaan dan melekat dalam mindset 

pekerja, seperti yang telah diarahkan oleh jajaran direksi 
Pertamina.

“Harus kita akui, bahwa saat ini implementasi aspek 
HSE baik di lingkungan RU III maupun pada unitunit operasi 
Pertamina lainnya perlu penyempurnaan, dimana selain 
menjadi boundary KPI, masih banyak capaiancapaian HSE 
lainnya yang harus kita wujudkan bersama. Karenanya, 
pelatihan Safety Passport ini merupakan salah satu upaya 
yang dijalankan untuk meningkatkan safety awareness 
serta menanamkan aspek HSE dalam diri pekerja,” jelas 
Mahendrata.

Ia juga mengimbau agar seluruh tim manajemen dan 
pekerja RU III dapat ikut berperan dalam memonitoring 
pelaksanaan program ini, dan juga program lainnya terkait 
implementasi aspek HSE dalam seluruh kegiatan operasional 
perusahaan.•ru iii

uluBelu-Direktur Hulu Pertamina Syamsu 
Alam bersama dengan Direktur Utama PT Perta
mina Geothermal Energy (PGE) Irfan Zainuddin, 
Direktur Operasi PGE Ali Mundakir, Direktur 
Utama PDSI Lelin Eprianto, Direktur Operasi PDSI 
Gandot Werdiantoro dan GM Area Ulubelu Dirgo 
Rahayu berbincang di dekat alat pengeboran 
saat akan dilakukan tajak pertama di area pe
ngeboran Pertamina Geothermal Energi Cluster 
K, Tanggamus, Ulubelu, Lampung,  (17/8). PGE 
akan menambah kapasitas terpasang men jadi 
220 Megawatt dari 2x55 Megawatt dengan diba
ngunnya proyek PLTP Ulubelu Unit  3 dan 4.•priYo

tajak Pertama 
di Cluster ulubelu

Sejak diluncurkan pada awal tahun 2015 s/d  Juli 2015, 
salah satu Tema Utama dalam Marketing & Operation Excellence 
yakni Supply Chain Excellence telah menelurkan hasil yang 
membanggakan yakni pencapaian saving senilai 14,56 juta USD 
(~Rp 189,6 miliar) dari target s.d. akhir tahun sebesar 17,53 juta 
USD  (~atau Rp 228,3 miliar) atau  83%.

Theme Supply Chain Excellence melalui Sub Theme Dis-
tribution Efficiency bertekad untuk menghasilkan efisiensi biaya 
transportasi dan penyimpanan BBM, efisiensi biaya pengadaan 
material, dan utilisasi fasilitas penyimpanan LPG. 

Sebelum mendistribusikan dan memasarkan Elpiji dalam 
bentuk curah dan tabung hingga ke end user, produk Elpiji 
telah melalui beberapa proses antara lain  supply dari Hulu 
maupun Kilang Pertamina dalam bentuk pressurized, pembelian 
LPG refrigerated dan pressurized dari KKKS, serta impor LPG 
refrigerated. Mengingat keterbatasan storage LPG Darat supply  
LPG Impor dan KKKS dalam bentuk refrigerated sebagian besar 
disimpan di Floating Storage untuk selanjutnya didistribusikan 
ke Terminal/Depot LPG dengan menggunakan  beberapa media 
antara lain kapal semi refrigerated dan  kapal  pressurized. 
Sedangkan supply LPG dalam bentuk pressurized selain di
distribusikan melalui kapal LPG pressurized sebagian kecil juga 
disalurkan melalui skid tank dan pipanisasi. Penyaluran melalui 
pipanisasi tersebut, saat ini baru ada di Depot LPG yang posisinya 
dekat dengan Kilang Pertamina.

Di wilayah kerja Marketing Operation Region VII Sulawesi 
berlaku pula pola suplai yang serupa yakni LPG refrigerated 

Program MOrE : Raih Distribusi Efisiensi melalui 
Perubahan Pola Suplai LPg di wilayah Sulawesi

diangkut dari Bontang dengan VLGC ke Kalbut (Floating 
storage), yang berada diwilayah perairan Situbondo Jawa Timur  
menuju Terminal LPG di wilayah Gorontalo, Bitung dan Kendari 
menggunakan kapal LPG pressurized.

Tim MOrE kemudian melakukan kajian dan penghitungan 
efisiensi biaya distribusi dengan melakukan perubahan pola 
suplai LPG di Sulawesi yang semula menggunakan kapal small 
pressurized 1700 MT yang langsung melakukan pengambilan ke 
Kalbut diganti menjadi kapal Midsize semirefrigerated 10,000 MT 
untuk melakukan pengambilan LPG secara langsung ke Bontang 
serta pemanfaatan Terminal LPG Bosowa sebagai Terminal 
backloading untuk wilayah Gorontalo, Bitung dan Kendari. 

Perubahan pola suplai ini telah memberikan kontribusi 
penghematan biaya distribusi yang cukup besar yakni senilai 
Rp 6 miliar selama periode Januari sampai dengan Juli 2015.

Selanjutnya Sub Theme Distribution Efficiency terus me
lakukan evaluasi implementasi perubahan pola suplai ini untuk 
memastikan pencapaian target total efisiensi hingga sebesar 
Rp11 miliar pada akhir tahun 2015.  Penghematan tersebut ber
sumber dari unit cost yang mengalami penurunan pada aspek 
transportasi kapal.

Dengan perubahan pola suplai ini maka misi yang ingin 
dijalankan oleh Fungsi Domestic Gas yakni menjalankan layanan 
dan operasi secara excellent dan efisien (termasuk di PSO) 
dengan kehandalan infrastruktur dan rantai suplai semakin 
terbukti.• (nerve Center more)

sinergi antar BUMN, namun juga memiliki added 
value bagi kedua belah pihak un tuk kemakmuran dan 
kesejahteraan sehingga sumber daya dan infrastruktur 
kedua belah pihak bermanfaat secara optimal.

Kajian kerja sama antara Pertamina dan KAI ini juga 
terkait program pelaksanaan konversi penggunaan High 
Speed Diesel (HSD) menjadi Liquified Natural Gas (LNG) 
untuk kegiatan operasional kereta api.  Apabila kajian 
ini berhasil merekomendasikan konversi solar ke LNG, 
diharapkan akan tercapai efisiensi dalam pemanfaatan 
energi khususnya untuk pengoperasian kereta api yang 
menjadi transportasi massa andalan di pulau Jawa.

Edi menanggapi bahwa pihaknya nanti akan 
melakukan penelitian lebih jauh lagi jika memang energi 
ke depan untuk transportasi kereta api tidak bisa 
menggunakan energi BBM lagi. 

“Karena memang kita harus ada diversifikasi 
penggunaan energi. Untuk ke depan konversi BBM untuk 
kereta api adalah gas atau listrik seperti di negaranegara 
maju lainnya,” lanjut Edi Sukmoro. Pihaknya menyakini 
kerja sama ini akan menjadikan BUMN akan melangkah 
maju lebih cepat dan kinerjanya pun akan semakin 
meningkat.•irli

Pertamina Jalin Kerja Sama Bisnis 
dengan KAI... Sambungan dari halaman 1
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Disaksikan oleh Direktur Pemasaran Pertamina dan & President Director Timor GAP Francisco MonteiroJoint Corporate 
Agreement  dan Sales Purchase Agreement antara Pertamina dan TIMOR GAP ditandatangani.
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Sinergi Pertamina dan timor gAP

rapat Koordinasi Shipping Semester I/2015
jakarta – Bertempat di 
Hotel Patra Jasa Jakarta, 
pada 20 Agustus 2015 Fungsi 
Shipping menyelenggarakan 
Rapat Koordinasi Shipping 
Semester I 2015. Acara ini 
dihadiri oleh SVP Shipping 
Mulyono, VP Shipping Ope
ration, VP Own Fleet, VP 
Commercial, dan VP Marine 
serta segenap jajaran mana
jemen Shipping dari seluruh 
wi layah kerja Shipping se
Indonesia.  

Da lam kesempatan ter 
sebut,  Mulyono me nyam
paikan apresiasi terha dap 
mana jemen dan para pe
kerja atas kinerja Shipping 
selama Semester I 2015 yang 
ratarata melampaui target 
awal tahun 2015.  Selain 
apresiasi atas kinerja, SVP 
Shipping juga menekankan 
perlunya menjaga integritas 
oleh seluruh pekerja Shipping, 
sehingga kinerja operasional 
dan finansial prima yang telah 

SVP Shipping Mulyono memberikan pengarahan di dalam acara Rapat Koordinasi 
Semester I/2015.

jakarta - Pertamina dan 
Timor GAP, BUMN migas 
Timor Leste, menandatangani  
Joint Corporate Agreement 
(JCA) dan Sales Purchase 
Agreement (SPA). Untuk  JCA, 
penandatanganan dilakukan 
oleh SVP Fuel Marketing  
& Distr ibution Pertamina 
Muchamad Iskandar dan 
D i rec to r  o f  Re f i ne ry  & 
Petroleum  Services Vicente C. 
Pinto. Untuk SPA,  dilakukan 
oleh  SVP Fuel Marketing 
& Distribution Muchamad 
Iskandar dan  Director of 
Business Development Unit 
Luis M.G.R. Martins.  

P e n a n d a t a n g a n a n 
berlangsung di Executive 
Lounge Gedung Utama 

Pertamina, Rabu (19/8), 
dan disaksikan Direktur 
P e m a s a r a n  P e r t a m i n a 
Ahmad Bambang dan CEO 
& President Director Timor 
GAP Francisco Monteiro. 

Dalam sambutannya, 
Ahmad Bambang menyatakan 
kerjasama di sektor hi l i r 
ini sebagai yang pertama, 
menyusul  sektor hulu. Ia pun 
mengajak Timor GAP untuk 
bekerjasama lebih luas lagi, 
termasuk peluang ekspansi  
ke  region Asia Tenggara. 

Sementara  Monte i ro 
menyatakan kerjasama ini 
merupakan realisasi  dari MoU 
yang pernah ditandatangani 
tahun 2012 lalu. Ia berharap 
T imor GAP bisa bela jar 

banyak dari Pertamina. 
JCA merupakan kerjasama 

dalam pembangunan SPBU 
di  T imor Leste, d imana 
Pertamina menyediakan 
design SPBU, peralatan, 
pelat ihan  dan standard 
operasi prosedur. Sementara 
Timor GAP menyediakan 
tanah, pembangunan, tenaga 
kerja dan perijinan.  

 Sedangkan dengan 
SPA, Pertamina  akan menjadi 
single supplier SPBU selama 
periode kontrak 5 tahun 
dengan minimum valent, 
discount, harga,  titik serah, 
metode dan pembayaran 
serta kualitas yang sudah 
disepakati.•urip

dicapai fungsi selama ini da
pat pula diimbangi dengan 
etos kerja & tata nilai yang 
terjaga dari Shipping secara 
keseluruhan. 

Acara Rapat Koordinasi 
diawal i  dengan paparan 
overview kinerja Shipping 
secara umum selama tengah 
tahun 2015, dilanjutkan de
ngan pemaparan prognosa 
akhir tahun serta action plan 
yang akan dilakukan oleh 
ma singmasing fungsi untuk 
dapat mencapai prognosa 

tersebut. Tantangan yang 
dihadapi oleh Shipping da
lam sisa tahun 2015 ini uta
manya adalah memper ta
hankan performa layanan 
ang kutan laut dan target 
revenue tahun 2015 dengan 
tambahan penugasan yaitu 
pengangkutan kargo import 
yang d i lakukan dengan 
system FOB. Tantangan ini 
akan melibatkan seluruh lini 
bisnis shipping dan dijabarkan 
ke dalam action plan masing
masing fungsi.•shipping

Workshop  Pantry &
Food hygiene
jakarta - Sebagai bentuk tanggung 
jawab dalam mencegah dan menangani 
masalah hygiene perusahaan, HSSE 
Operation Head Office mengadakan work -
shop Pantry dan Food Hygiene, pada 13
14 Agustus 2015 di Lantai Ground Kan tor 
Pusat Pertamina. 

Sebanyak 55 cleaning service yang 
bertugas di wilayah kerja HSSE Operation 
Head Office menjadi peserta workshop.  
Mereka mendapatkan materi yang 

ber  kaitan dengan kebersihan pantry dan 
ma kanan, di antaranya pantry hygiene, 
food hygiene, hygiene karyawan, penyakit 
yang ditimbulkan dari kesalahan dalam 
pengolahan dan penyajian makanan dan 
prak tik membersihkan galon dan dispenser 
air minum.•hsse operation head offiCe
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Sertifikasi Audit Energi 
untuk Pekerja ru IV

Pertamina Siap Suplai Avtur Penerbangan 
haji di Wilayah Sumbagut

General Affairs Manager RU III Erwin Widiarta menerima penghargaan Sistem 
Manajemen Pengamanan untuk RU III dari Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan 
Komjen Pol. Putut Eko Bayuseno

Peringkat Emas untuk 
Sistem Manajemen Pengamanan ru III
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medan - Marketing Ope
ration Region (MOR) I siap
kan tambahan 19.021 KL 
Avtur untuk memenuhi pener
bangan jamaah haji dari wi
layah Sumbagut. Sebanyak 4 
DPPU di Sumbagut, menjadi 
tumpuan bagi para jamaah 
yang berangkat dari wilayah 
Sumbar, Kepri, Riau, Sumut 
dan Banda Aceh.

DPPU yang melayani 
pe nerbangan haji tersebut 
ada lah DPPU Kualanamu, 
Medan, DPPU Hang Nadim, 
Batam, DPPU Minangkabau, 
Padang, DPPU SIM, Banda 
Aceh.

Tidak hanya menjamin 
ketersediaan pasokan, Perta
mina juga melakukan berbagai 

jakarta – Sebagai salah 
satu perusahaan pendukung 
ke tahanan energi di wilayah 
Sumatera Selatan, keamanan 
dan kelancaran operasional 
Refinery Unit III (RU III) men-
jadi kunci utama bagi ke
berlangsungan bisnis untuk 
terus melayani masyarakat 
dalam pemenuhan kebutuhan 
energi, khususnya minyak 
dan gas. Strategisnya pe
ranan RU III ini juga yang 
turut menjadikannya masuk 
ke dalam daftar Objek Vital 
Nasional (Obvitnas) yang 
dilindungi negara.

Guna menjaga kelancaran 
dan keamanan operasional, 
serta sejalan dengan Pera
tur an Kapolri No. 24 Tahun 
2007 tentang Sistem Ma na 
jemen Pengamanan Organi
sasi Perusahaan, RU I I I 
te lah menerapkan Sistem 
Manajemen Pengamanan 
(SMP) yang ter integrasi 
dengan sistem manajemen 
lainnya. Sistem Manajemen 
Pengamanan  d i tu jukan 
agar perusahaan mampu 
meng antisipasi, mendeteksi 
dan menghadapi berbagai 
ancaman gangguan ham
batan dan tantangan (AGHT) 
di lingkungan peru sahaan.

Komitmen tinggi RU III 
dalam penerapan SMP ini 
dibuktikan lewat diraihnya 
penghargaan peringkat emas 

dalam Sistem Manajemen 
Pengamanan  d i  t ahun 
2014. Piagam penghargaan 
diserahkan oleh Kepala 
Ba dan Pemeliharaan Ke a
manan Komjen Pol. Putut 
Eko Bayuseno kepada Ge
neral Affairs Manager, Er win 
Widiarta, dan disaksikan oleh 
Direktur Utama Suco findo, 
Bachder Djohan Buddin, 
Kamis (20/8), di Dhar ma
wangsa Hotel Jakarta.

Adapun penghargaan di
peroleh berdasarkan pada 
penilaian yang dilakukan 
oleh tim auditor gabungan 
Sucofindo dan Polri. Polri 
sebagai pengawas SMP me
nunjuk Sucofindo sebagai 
badan audit dalam Sertifikasi 
Sistem Manajemen Penga
manan. Di RU III sendiri, 
proses penilaian dimulai dari 
tahapan pre audit di tengah 
tahun 2014 hingga final audit 
di akhir tahun 2014 dimana 
RU III memeroleh skor akhir 
86,67% yang mengukuhkan 
Peringkat Emas bagi ser
tifikasi Sistem Manajemen 
Pengamanan di RU III.

Mewakili GM RU III, Erwin 
Widiarta mengungkapkan 
rasa syukurnya atas peng
hargaan yang diraih. Dia 
menjelaskan berbagai upaya 
dan kerja keras turut dilakukan 
RU III untuk memastikan 
implementasi SMP berjalan 

dengan baik. Salah satunya 
dengan membuat tim khusus 
SMP yang dibekali dengan 
upskilling kompetensi Sistem 
Manajemen Pengamanan. 
Strategi dan pola pengamanan 
juga d i lakukan dengan 
melibatkan berbagai unsur 
tim security internal, pekerja 
dan mitra kerja, masyarakat 
sekitar serta TNI dan Polri.

K u n c i  k e b e r h a s i l a n 
penerapan SMP di RU III, 
lanjut Erwin, tidak terlepas 
dari komitmen dari level 
manajemen hingga kordinasi 
dan dukungan penuh dari 
seluruh pekerja RU III. Peran 
aktif tim implementasi SMP 
serta keterlibatan seluruh 
stakeholder juga menjadi poin 
penting dalam penerapan 
sistem manajemen penga

manan ini. Semuanya se
matamata dilakukan agar 
produktifitas dan keber lang-
sungan operasional peru
sahaan dapat berjalan dengan 
baik.

Erwin menambahkan, 
dengan diraihnya peringkat 
Emas bagi Sistem Mana
jemen Pengamanan di RU 
II I, t idak menjadikan im
plementasi SMP berhenti 
di tingkatan ini. “Kami akan 
terus berupaya menjaga dan 
meningkatkan penerapan 
standar Sistem Manajemen 
Pengamanan. Penghargaan 
ini juga menjadi tantangan 
sekaligus motivasi bagi kami 
untuk terus mempertahankan 
kinerja pengelolaan SMP yang 
lebih baik lagi ke depannya,” 
ujarnya.•ru iii

langkah untuk memastikan 
pengisian avtur dapat berjalan 
tepat waktu. Hal ini sangat 
berpengaruh pada jadwal 
keberangkatan pesawat, baik 
yang regular maupun khusus 
untuk ang kutan haji.

“Langkah yang te lah 
dila  kukan Pertamina untuk 
memastikan layanan avtur 
untuk penerbangan haji ber
jalan baik antara lain dengan 
menambah bridger (mobil 
pe ngangkut avur) dari kilang/ 
Terminal BBBM ke DPPU,” 
ujar GM MOR I Romulo Hu
tapea. Ada 17 unit Bridger 
di wilayah Sumatera Utara, 
sembilan unit bridger di Su
ma tera Barat, untuk Batam 
supply via pipeline, dan tiga 

unit Bridger di Aceh .
Dibandingkan dengan 

tahun lalu, kebutuhan av tur 
selama musim haji ta hun 2015 
ini di 4 bandara mengalami 
peningkatan ratarata sekitar 
179 KL/hari dari 994 KL/
hari di tahun 2014 menjadi 
1.173 KL/hari di ta  hun 2015, 
peningkatan se kitar 18%.

Saat ini, empat DPPU 
yang melayani penerbangan 
haji tersebut juga melayani 
maskapai penerbangan lain
nya dengan berbagai tujuan 
baik dalam negeri maupuan 
internasional. Di samping 
penerbangan komersial , 
DPPU. Dimaksud juga me
layani pengisian avtur untuk 
TNI dan Polri.•mor i

CilaCap – Sebagai salah satu aspek pemenuhan 
persyaratan kegiatan PROPER dalam aspek 
energi, maka RU IV Cilacap wajib memiliki pe
kerja dengan kualifikasi auditor energi yang ber-
sertifikat. Oleh karena itu, fungsi HR Area RU IV 
menyelenggarakan Sertifikasi Auditor Energi yang 
diikuti oleh pekerja RU IV Cilacap pada 7 – 12 Juli 
2015 di Gedung Diklat RU IV Cilacap.

Sertifikasi auditor energi ini bertujuan untuk 
memenuhi persyaratan PROPER dalam bidang 
energi, pemenuhan UU no 30 ta hun 2007 tentang 
energi dan peraturan pe merintah No 70 tahun 
2009 tentang Konservasi Energi, meningkatkan 
kompetensi pekerja RU IV dalam penerapan 
manajemen energi, memberikan pembekalan bagi 
pekerja RU IV dalam melaksanakan audit energi 
secara berkala serta melaporkan pelaksanaan 
konservasi energi kepada pemerintah.

“Dengan adanya sertifikasi ini diharapkan para 
peserta dapat meningkat kemampuannya dalam 
bidang kon servasi energi, mampu mengidentifikasi 
upayakonservasi energi pada proses, sistem, 
dan peralatan, serta menumbuhkan pemahaman 
pada seluruh praktisi energi terhadap kesadaran 
konservasi dan efisiensi,” tutur Didin Mujahidin 
selaku HR Area Manager RU IV.

RU IV Cilacap men datangkan narasumber dari 
Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan 
Ahli Konservasi Energi, Parlindungan Marpaung. 
Bagi peserta yang telah menyelesaikan modul 
materi dan lolos uji kompetensi, mereka berhak 
memperoleh sertifikat dari BNSP yakni Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi yang merupakan Indo-
nesian Professional Certification Authority.• ru iv

Everybody is Marketer
jakarta - Ajang lomba Bulan 6C Pertamina bertema ‘Everybody is Marketer’ mendapat 
apresiasi positif dari sejumlah Direksi Pertamina yang secara langsung ikut mempromosikan 
beberapa produk buatan Pertamina. Bertempat di Lobby Kantor Pusat Pertamina, Senin 
(24/8), Direktur Keuangan Arief Budiman bersama keluarga tampak ikut berpartisipasi 
mempromosikan produk Bright Gas yang dikemas secara apik.• egha
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Pemanfaatan Lahan Penyangga ru VI untuk Pertanian
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Partisipasi ru VI dalam 
Pasar Murah di Alun-alun 
Indramayu
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indramaYu – Pemerintah Kabupaten Indramayu 
menggelar pasar murah yang dilaksanakan di 
AlunAlun Indramayu Kecamatan Indramayu 
Kabupaten Indramayu, pada (7/7).Sebanyak 39 
stand yang berasal dari berbagai instansi ikut 
menyemarakkan event tersebut, termasuk RU 
VI Balongan. 

RU VI Balongan juga menyerahkan sejumlah 
dana  melalui  Pemda Indramayu dan nantinya 
akan dikemas dalam bentuk sembako. Sebanyak 
11.687 paket yang akan dijual murah kepada 
ma syarakat sekitar Indramayu. Melalui pasar 
murah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 
seharihari masyarakat Indramayu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, 
Ahmad Bachtiar pun mengapresiasi kontribusi 
RU VI Balongan  dan instansi lainnya  yang telah 
mendukung pasar murah ini.•riki hamdani
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CilaCap – RU IV Cilacap melalui Jamiatul 
Khoeriyah Komsat Baiturrahmah berbagi bing
kisan dan santunan kepada anak yatim di ling
kungan sekitar perusahaan. Pembagian bingkisan 
dan santunan anak yatim berlangsung di Masjid 
Baiturrahmah Komperta Donan, Sidanegara pada 
(11/7). Bingkisan diberikan kepada mitra kerja 
yang area kerjanya berada di Komplek Perumahan 
Pertamina Donan dan Sidanegara, termasuk 
ustadzustadzah yang terlibat dalam kegiatan 
Masjid Baiturrahmah.

Ketua Komsat Baiturrahmah Suharso 
menyampaikan, bingkisan dan santunan ini 
merupakan bentuk perhatian dan silaturahmi 
peru sahaan kepada mitra kerja dan para ustadz
ustadzah yang sudah bekerjasama dengan baik.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Ja
miatul Khoeriah, Sulastri Untung Sugono sekaligus 
Ketua Pelaksana baksos yang diseleng garakan 
oleh Komsat Baiturrahmah.  Jamiatul Khoeriyah 
merupakan bagian dari BDI RU IV Cilacap.

Ia berharap, kepedulian perusahaan dapat 
mempererat silaturahmi.•ru iv

ru IV Jalin Silaturahmi 
dengan Berbagi

Pertamina EP Dukung Konservasi owa Jawa
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palemBang – Isu Narkoba 
yang semakin meningkat 
sudah sangat mencemaskan, 
khususnya pengaruh bagi 
generasi muda bagi bangsa 
dan negara. Apalagi sudah 
merambah dikalangan pelajar 
seperti Sekolah Dasar (SD), 
Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) dan Sekolah Menengah 
Atas (SMA).

Untuk itu, PT Pertamina 
Retail be kerja sama dengan 
Badan Narkotika Nasional 
Palembang (BNNP) dan 
Dinas Kesehatan Pemerintah 
Kota Palembang (DINKES) 
memberikan penyuluhan ke 
SMAN 8 dan 18 Palembang, 
yang bertemakan “Siswa Se
hat Bebas Narkoba”.

Sekretaris Perusahaan 
PT Pertamina Retail, M. Ivan 
Asmara mengatakan, kegiatan 
ini merupakan sebagai bentuk 
kepedulian perusahaan dan 
wujud tanggung jawab sosial 
terhadap anakanak bangsa 
yang berada di lingkungan 
wilayah operasi Peramina 
Retail. 

sukaBumi - Owa Jawa 
merupakan jenis primata, 
ber tubuh kecil, dengan war
na abuabu dan rambut 
yang lebat  menutupi sekujur 
tubuhnya serta warna pu tih 
khas di wajahnya. Pada tahun 
2008, The International Union 
For Conservation of Nature 
(IUCN) mencatat, hewan 
ini masuk  dalam kategori 
satwa yang terancam punah, 
dengan tingkat kepunahan 
yang sangat tinggi.

Kondisi yang mem pri
hatinkan tersebut meng
gerakkan PT Pertamina 
EP Asset 3 Subang Field  
untuk  me lakukan ker ja 
sama dengan Yayasan Owa 
Jawa (YOJ) dalam bidang 
rehabilitasi, konservasi dan 
penyelamatan satwa endemik 
Owa Jawa, di Javan Gibbon 
Center, Kawasan Bodogol, 
Taman Nasional Gunung 
Gede Pangrango.

Kerja sama ini meru pa
kan tahap ke 3 yang dila
kukan dalam kurun waktu 
hingga Juni 2016 dan ditan
datangani oleh  Subang Field 
Manager Defrian Basya Ke
tua Pengurus Yayasan Owa 

Owa Jawa (hylobates moloch) bernama Bobi (20) bergelantungan di kandang introduksi di Pusat Penyelamatan dan 
Rehabilitasi Owa Jawa, Javan Gibbon Center, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sukabumi, pada Selasa (4/8).

Jawa Noviar Andayani, di 
Hotel Lido Lake Resort, Jawa 
Barat, Selasa (4/8). Perjanjian 
kerja sama tahap pertama 
dilakukan dalam kurun waktu 
September 2013 dengan 
masa waktu 6 bulan dan 
dilanjutkan dengan tahap 
kedua pada 1 April 2014 
dengan jangka waktu satu 
tahun.

Selama kerja sama ber
langsung telah dilakukan re

habilitasi sebanyak 28 in
dividu  Owa Jawa dan pele
pasliaran enam individu ke 
habitat aslinya. Edukasi ke 
masyarakat tentang kegiatan 
Owa Jawa juga telah dila
kukan dengan pembuatan 
video animasi.

“Upaya yang dilakukan 
yaitu rehabilitasi Owa Jawa 
di Javan Gibbon Center, 
restorasi ekosistem habitat 
Owa Jawa, pendidikan dan 

penyadaran konservasi, serta 
pemberdayaan masyarakat 
di sekitar human,” ujar Ketua 
Pengurus yayasan Owa Jawa 
Noviar Andayani. 

Yayasan Owa Jawa men
catat hingga kini terdapat 
sekitar 400500 individual 
Owa Jawa yang hidup liar 
dan bebas di Taman Nasional 
Gunung Gede Pangrango.• 

priYo

Pertamina retail Peduli Siswa Sehat Bebas narkoba
“Kami lakukan penyuluhan 

tentang bahaya narkoba dan 
sex bebas, terhadap Siswa 
Menengah Atas,” ujar Ivan di 
gedung SMA Negeri 8, Rabu 
(19/8/2015).

B e r d a s a r k a n  h a s i l 
penelitian yang dilakukan 
oleh BNN, melalui survey, 
22 persen anakanak SMA 
itu terlibat dalam narkoba. 
“Karena itu, penyuluhan Sis wa 
Sehat Bebas Narkoba akan 
memberikan dampak positif di 
tingkat SMA, se hingga siswa 
lebih memahami bagaimana 
cara mengantisipasi agar tidak 
terjerumus Narkoba,” katanya.

Menurut Ivan, pemilihan  
SMAN 8 dan 18 Palembang, 
menjadi sasaran penyuluhan 
ka rena  kedua  seko l ah 
tersebut berada di sekitar 
SPBU COCO 21.302.04 
dan 21.301.01 Region II 
Palembang yang menjadi 
bag ian wi layah operas i 
Pertamina Retail. Di samping 
itu, SMA tersebut merupakan 
sekolah unggulan diantara 
20 SMAN di Palembang dan 

sekitarnya.
Kepala Dinas Kesehatan 

Pemerintah Kota Palembang, 
Dr. Anton Suwindro, M.Kes 
me nyampaikan, narkoba 
dan sex bebas merupakan 
sesuatu yang membahayakan 
bagi generasi muda, dan 
berdampak kepada pem
bangunan bangsa ke depan.

“Jadi kalau mereka dari 
awal sudah memahami ba 
haya narkoba, mereka akan 
menjauhinya,” ujar Anton.

Pihak BNNP, DINKES 
dan Kepala Sekolah me
nyam  paikan apresiasi ke
pada Pertamina Retail. Ben

tuk sosialisasi seperti ini 
memang sangat diperlukan 
bagi pendidikan di semua 
tingkat. Khususnya tingkat 
menegah atas. Karena pada 
usia tersebut mereka mulai 
mengenal pergaulan dan 
sudah mulai dewasa. Jika 
dari awal siswa sudah paham, 
maka ke depan pun akan 
tentu lebih waspada. 

“Maka dari itu kami sa 
ngat berterima kasih ke pada 
Pertamina Retail yang ikut 
mendukung program pe
me    rintah dalam memerangi 
ba   haya narkoba,” ujar An
ton.•pertamina retail
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93.55%	  

70.84%	  

74.33%	  

72.03%	  

59.70%	  

PEnCAPAIAn BounDArY KPI 
gCg CoMPLIAnCE tW II tAhun 2015

tArgEt BounDArY KPI gCg CoMPLIAnCE tAhun 2015 = 87% 

parameter kepatuhan 
tahunan: 
Pengisian Code of Conduct 
(CoC), Pelaporan Conflict 
of Interest (CoI), Sosialisasi 
GCG

parameter kepatuhan 
Bulanan : 
Pelaporan Gratifikasi  
 
parameter tambahan 
untuk manager/setara 
ke atas: 
Pelaporan LHKPN

*) Perhitungan untuk kepatuhan Pelaporan Gratifikasi pada Boundary KPI GCG Compliance, proporsional hanya untuk kepatuhan 
bulan AprilJuni 2015

                     Data per 15 Juli 2015

target Boundary KPI gCg untuk Penetapan realisasi dan Performance Dialogue (PD)              
 tW II tahun 2015 = 40%

judul Buku : the power of jamu
    (kekayaan dan kearifan lokal 
                                  indonesia)
penulis  : dr. martha tilaar
penerbit  : gramedia pustaka utama
kolasi  : xi/310p/il/28cm

Kekayaan hayati negara Indonesia yang luar biasa, telah 
dimanfaatkan masyarakatnya sejak beberapa abad yang lalu 
sebagai sumber untuk perawatan kesehatan dan kecantikan. 
Nenek moyang kita telah meramu tetumbuhan tersebut 
menjadi jamu dan mempergunakannya secara turun temurun 
untuk pemeliharaan kesehatan dan kecantikan secara 
tradisional. Hal ini memberi petunjuk bahwa sebenarnya 
konsep “live with nature” sudah menjadi falsafah hidup bangsa 
Indonesia sejak dulu dan betapa tradisi jamu sudah dikenal 
lama dan tua.

Sesungguhnya jamu perlu menjadi  pilihan yang sangat 
tepat bagi masyarakat Indonesia. Bukan saja karena ke
tersediaan tanaman obat kosmetik dan aromatik yang me
limpah di alam negeri ini, tetapi juga terbukti semakin banyak 
dukungan dari bidang pertanian, kimia, biologi, farmasi, dan 
juga kedokteran akan kehadiran obat herbal. Diharapkan 
besarnya keuntungan ini dapat membuat produk obat herbal 
tradisional menjadi salah satu produk yang menyuburkan 
devisa negara.

Buku ini merupakan pengalaman pribadi dari Dr. Martha 
Tilaar dalam menggunakan tanaman dan pengobatan tra
disional seperti pemijatan untuk menangani kondisi kesehatan 
saya yang pada waktu itu telah dikatakan mandul oleh para 
dokter ahli,dan ternyata penanganan tradisional akhirnya 
beliau di karuniai putera dan puteri. Selain, pengalaman Dr. 
Martha Tilaar, juga terdapat pengalamanpengalaman dan 
pendapat para ahli mengenai kehebatan jamu Indonesia.

Pemanfaatan jamu untuk kesehatan dan kecantikan 
bukan hanya sebagai suatu kearifan budaya bangsa yang 
memanfaatkan alam sebagai sumber pengobatan alami, 
namun juga merupakan sarana konservasi keanekaragaman 
hayati. Gaya hidup back to nature atau kembali kea lam yang 
terkenal pada tahun 1970an sudah diterapkan oleh nenek 
moyang kita sejak dahulu. Karena, dengan memanfaatkan 
jamu, berarti penggunanya budidaya tanaman dengan selalu 
menanam apa saja yang ada di alam. Selain itu, untuk menjaga 
mutu tanaman, mereka menghindari penggunaan bahan
bahan kimia dan sintetis, karena dapat mengkontaminasi 
tanaman serta mencemari lingkungan sekitarnya.

Namun seiring dengan kemajuan zaman, diperlukan 
berbagai data ilmiah untuk membuktikan keamanan dan 
manfaat jamu. Jamu akan berkembang bila dipelajari dengan 
serius sebagai pengetahuan dan dikembangkan secara ilmiah 
yang didasari oleh kearifan budaya bangsa.

Tantangan pada perkembangan jamu saat ini adalah 
sulitnya menemukan asal usul dan perkembangan jamu, ka
rena pengetahuan tentang jamu diwariskan secara lisan, dari 
mulut ke mulut, oleh orang tua kepada anak mereka, dan dari 
generasi ke generasi. Oleh sebab itu, tidak ada dokumentasi 
yang ditemukan di Indonesia tentang perkembangan awal 
pengetahuan tentang obatobatan tradisional atau jamu.

Penggunaan jamu bukan hanya suatu kearifan bangsa 
yang memanfaatkan alam sebagai sumber pengobatan alami, 
namun juga sarana konservasi keanekaragaman hayati. 
Dengan memanfaatkan jamu, berarti penggunanya juga 
harus menjaga dan melestarikan sumber alam.•perpustakaan
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Oleh  : Gradiyanto Ein Nanda : QM MOR I Sumatera Bagian Utara 

ForuM PrESEntASI CIP Mor I 2015 : 
Predikat goLD Meningkat !!!

KoMEt ru V Balikpapan : 
Walikota pun Berbagi Pengetahuan !!! 

Oleh : Hurianto – QM Refinery Unit V Balikpapan

Forum KOMET Kolaborasi yang perdana dengan Pihak Pemerintahan Kota 
Balikpapan telah diadakan oleh RU V Balikpapan pada 14 Juli 2015 sekaligus 
sebagai sarana silahturahmi pihak Pertamina dengan pemerintahan setempat. 
Forum tersebut dihadiri oleh Rizal Effendi selaku Walikota Balikpapan dan dibuka 
oleh Eman Salman Arief selaku GM RU V Balikpapan. Bagi pemerintahan Kota 
Balikpapan, Pertamina tidak hanya bagian dari Balikpapan namun sebagai 
penggerak kemajuan kota karena tidak dapat dipungkiri bahwa Pertamina sangat 
berpengaruh dalam pembangunan kota Balikpapan sehingga dikenal sebagai 
kota Minyak.

Best Practice pengelolaan kota Balikpapan disampaikan oleh Rizal Effendi 
sehingga dapat menambah wawasan dan menjadi inspirasi untuk membangun 
kota Balikpapan lebih baik lagi. Eman Salman Arief selaku GM RU V Balikpapan 
menyadari bahwa dalam mencapai visi dan misi perusahaan, KOMET dapat 
mengatasi kesenjangan antara strategi perusahaan dengan pengetahuan yang 
dimiliki oleh Perusahaan. Forum sharing knowledge kolaborasi adalah salah 
satu dari berbagai aktifitas offline KOMET. Harapannya KOMET dapat memupuk 
penerapan budaya berbagi pengetahuan untuk menciptakan inovasi baru 
terutama dengan melibatkan pihak ekternal. Selain melaksanakan Forum KOMET 
Kolaborasi, RU V juga secara rutin menggelar program berbagi pengetahuan 
lewat gugusgugus kendali mutu.

 

Antusiasme peserta Forum KOMET sangat tinggi karena narasumber berasal 
dari Pihak eksternal dan topik yang dibahas dalam forum adalah keberhasilan 
Kota Balikpapan yang telah diakui perkembangannya sangat pesat. Semoga 
dengan terselenggaranya forum tersebut menjawab tantangan Pertamina untuk 
terus berkolaborasi dalam sharing knowledge dengan berbagi pihak tentunya 
untuk menciptakan produk dan jasa baru berbasis kepada pengetahuan. Tidak 
berhenti di dalam sebuah Forum, sesi diskusi dapat dilanjutkan dalam Forum 
KOMET lainnya, baik melalui forum offline, maupun online menggunakan KOMET 
Webinar Lync yang telah menjadi platform sharing knowledge yang border 
less. Hubungi Servicedesk KOMET di 6666 dial 5 untuk mendaftarkan sharing 
knowledge secara online maupun offline secara Kolaborasi. 

Mereka sudah berbagi pengetahuan dengan Pihak Eksternal yang tentunya 
berdampak positif bagi Pertamina terutama dalam hal meningkatkan citra 
Perusahaan, bagaimana dengan Anda? 

The more you share, The more you get!!! Let’s share knowledge!!

Triwulan III ini adalah periode Presentasi Forum CIP bagi aktivis insan mutu di Unit Operasi/ 
Region dan Anak Perusahaan. Sembilan Gugus meraih predikat Gold dalam Forum Presentasi 
Continuous Improvement Program (CIP) Marketing Operation Region (MOR) I yang dilaksanakan 
pada 1012 Agustus 2015 di Hotel Grand Aston City Hall Medan. Dari total 80 Gugus yang 
mengikuti Forum Presentasi ini dihasilkan juga 22 Gugus berpredikat Silver dan 49 Gugus 
berpredikat Bronze.

General Manager (GM) MOR I  Romulo Hutapea mengatakan bahwa forum tersebut 
bermaksud untuk menguji inovasi mutu. Romulo mengemukakan bahwa hanya dengan 
improvement maka perusahaan dapat bertahan dan harapannya apa yang ditulis di CIP harus 
nyata berdampak bagi perusahaan. Berapa biaya yang dapat dikurangi yang berasal dari hasil 
inovasi tersebut yang bisa ditunjukkan melalui efisiensi.

Sembilan Gugus yang me
raih predikat Gold dalam Forum 
Presentasi CIP MOR I 2015 
adalah :

Forum Presentasi CIP MOR 
I kali ini melibatkan 177 Pekerja 
(42.7% dari total Pekerja MOR 
I Sumbagut) dan 12 orang juri. 
Hal ini dapat menjadi bukti 
bahwa kegiatan CIP terus 
meng geliat menjadi budaya 
Cont inuous Improvement 
di MOR I Sumbagut. Mari 
kita tunggu semarak Forum 
Presentasi CIP lainnya dari Unit 
Operasi/ Region dan Anak Perusahaan serta Dit.Non Teknis & Kantor Pusat yang merupakan 
sarana sharing knowledge keberhasilan Para Pekerja dalam menyelesaikan masalah pekerjaan 
dan ide inovasi melalui metode continuous improvement program yang berorientasi pada value 
creation sesuai Kebijakan Sistem Manajemen Mutu Pertamina yang disahkan oleh Direktur 
Utama PT Pertamina (Persero).

Keep Improving, Keep Inovating !!!

	  

	  

                  Opening oleh : Romulo Hutapea – GM MOR I                                                         Penjurian Forum Presentasi CIP MOR I

                                   Gugus CIP MOR I Beraksi                                                                       Apresiasi Forum Presentasi CIP MOR I
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sumber : http://intips-kesehatan.blogspot.com

 
PErSAtuAn WAnItA PAtrA 10No. 35

Tahun LI, 31 Agustus 2015

Menjalin Silaturahmi pada halal Bihalal PWP Pusat
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jakarta – Seperti dike tahui, manfaat Air Susu Ibu (ASI) bagi 
kesehatan dan tum buh kembang bayi sa ngat beragam. Namun 
per juangan memberikan ASI memang tidak mudah, mulai dari 
Inisiasi Menyusui Dini (IMD), ASI Eksklusif, sampai pemberian ASI 
dan Makanan Pendamping ASI (MPASI) hingga bayi berusia dua 
tahun atau lebih.

Pertamina sendiri sangat mendukung terhadap peranan ibu 
bekerja yang menyusui. Hal tersebut dibuktikan dengan keter
sediaan ruang Laktasi atau nursery room di Kantor Pusat Pertamina 
agar para ibu bekerja bisa memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif 
bagi bayinya. Hal tersebut diungkapkan oleh Manager Health & 
Medical Management Pertamina, dr. Muhammad Isnaini saat hadir 

PWP Direktorat EBt Adakan Bakti Sosial ke SLB

halal Bihalal PWP Direktorat Pemasaran
jakarta - Ketua PWP Pusat Direktorat Pemasaran Endah 
Ahmad Bambang didampingi Direktur Pemasaran Pertamina 
Ahmad Bambang bersalaman dengan anggota PWP Pusat 
Direktorat Pemasaran pada acara halal bihalal 2015 di Lantai 
Ground, Gedung Pertamina Pusat, Jakarta pada Rabu 
(19/8). Acara ini  diiisi siraman rohani oleh Ustad Wijayanto 
tentang pentingnya menjaga silaturahmi. Penampilan vokal 
group PWP MOR 3 dan fashion show dari PWP Direktorat 
pemasaran menambah semarak acara.•priYo

tamBora – Bertepatan Hari Kemerdekaan Indonesia 
ke70 Tahun, Persatuan Wanita Patra (PWP) Direktorat 
EBT Gas, Energi Baru dan Terbarukan (Gas & EBT) bekerja 
sama dengan Fungsi CSR (Corporate Social Responbility) 
memberikan bantuan untuk anakanak berkebutuhan khusus 
SLB/C Kasih Bunda, pada (17/8), di Tambora, Jakarta Pusat.

Bantuan yang diberikan berupa peralatan belajar, yaitu 
1 unit laptop, 1 unit komputer dan 1 unit printer (print, scan, 
copy). Sedangkan peralatan kesenian berupa 1 unit radio 
tape, 1 set ketipung, 1 set rebana, 1 set microphone, dan 4 
set baju tari. Untuk peralatan terapi berupa 10 buah puzzle 
dan 2 buah bola terapi, serta peralatan tata boga yaitu 1 
unit kompor gas, 1 unit blender dan 1 unit mixer. Seluruh 
peralatan tersebut bernilai total Rp. 21.140.000.

Ketua PWP Tingkat Pusat Direktorat Gas, Energi Baru 
dan Terbarukan Heni Djohardi berharap bantuan yang kita 
sampaikan ini dapat membantu proses belajar mengajar di 
sekolah Kasih Bunda. “Mudahmudahan anakanak ini bisa 

simprug – Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat menye
lenggarakan Halal Bihalal untuk mempererat tali silaturahmi 
antar anggota maupun mantan anggota PWP, pada (13/8), 
di Gedung Wanita Patra Simprug.

Ketua Umum PWP Pusat Dini Dwi Soetjipto berharap 
sesuai dengan tema “Merenda Silahturahmin Menjadi 
Jalinan yang Kuat dan Indah”, pertemuan ini dapat menjalin 
keakraban di antara semua unsur PWP.

“Semoga ja l inan s i la tu rahmi  in i  te rpe l ihara 
berkesinambungan, saling mendukung dan saling membantu 
sehingga dapat memudahkan kita menyelesaikan suatu 
pekerjaan,” ujar Dini.

Sementara Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad 
Hardadi  yang hadir dalam kesempatan tersebut mengajak 
seluruh anggota PWP untuk bersamasama menjaga peru 
sahaan sehingga mencapai prestasi kelas dunia. “Dukunglah 

perusahaan melalui kiprah ibuibu di masyarakat sehingga 
nama baik perusahaan tetap terjaga. Lakukan yang terbaik, 
semoga dapat membawa warna bagi perusahaan yang kita 
cintai ini,” pungkas Rachmad Hardadi.•aditYo

lebih meningkatkan kualitasnya. Kami lihat mereka memiliki 
daya juang yang luar biasa,” ujar Heni.

Maryati Sri Supadmi Kepala Sekolah Luar Biasa Kasih 
Bunda berterima kasih atas bantuan yang diberikan. “Ini 
akan semakin memotivasi anak  didik kami akan semakin 
giat untuk belajar,” tukas Maryati.•aditYo
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Ibu Bekerja, ASI Beraksi
sebagai pembicara dalam ke giatan Aksi ASI yang diselenggarakan 
oleh Yayasan Wahana Visi Indonesia di Gandaria City, Minggu (9/8).

Ruang Laktasi di Perta mina menyediakan 10 bilik un tuk 
memerah ASI, kul kas untuk penyimpanan ASI dan layar televisi 
yang me n ayangkan pengetahuan ba gaimana pemberian ASI 
yang benar.

Isnaini mengatakan, du kungan perusahaan terhadap ibu 
bekerja yang menyusui tersebut dimaksudkan agar peran sebagai 
ibu dan pekerja tetap seimbang. Dengan demikian, kebutuhan  
bayi untuk menyusui ASI dan produktifitas kerja tetap maksimal. 

Karena itu dirinya ber harap semoga  perusahaan lain bisa 
terinspirasi untuk me nyediakan ruang Laktasi bagi ibu bekerja.•irli

Meningkatkan daya ingat otak kita meru
pakan langkah yang harus kita lakukan untuk 
mem bantu semua aktivitas kita seharihari. 
Be rikut ini tips mudah meningkatkan daya ingat 
otak Anda :

mengingat kembali. Cobalah menulis 10 
daftar kata yang bervariasi. Kemudian tutup kata 
yang Anda tulis. Setelah 2 menit, tulislah kembali 
daftar kata yang Anda tulis secara urut. Ini dapat 
mengukur kekuatan daya ingat otak anda.

dengarkan musik klasik. Metode 
yang kedua dapat Anda lakukan dengan 
mendengarkan musik klasik seperti musik 
instrumental atau orkestra klasik. Menurut 
beberapa penelitan, sering mendengarkan 
musik klasik dapat membantu meningkatkan 
daya ingat otak Anda.

mengisi teka-teki silang. Cobalah sering 
mengisi tekateki silang. Dengan sering mengisi 
tekateki silang, otak Anda akan selalu berusaha 
mengingat sesuatu yang berhubungan dengan 
per tanyaan dan jawaban yang tepat untuk 
pertanyaan tekateki silang tersebut.     

terapkan pola hidup sehat. Tips keempat 
yaitu dengan  melakukan pola hidup sehat untuk 
menjaga kesehatan otak Anda. Ini dapat Anda 
lakukan dengan olahraga secara teratur, istirahat 
yang cukup, serta mengonsumsi berbagai jenis 
makanan yang baik untuk kesehatan otak Anda. 
Makanan seperti gandum, minyak ikan, tomat, 
labu, brokoli dan kacangkacangan meru pakan 
beberapa makanan yang sangat baik untuk 
menjaga kesehatan otak Anda.

Selamat mencoba...
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Partisipasi PEPC dalam Peringatan hut rI di Kabupaten Bojonegoro
Bojonegoro –  Peringatan detikdetik Proklamasi 17 Agustus 2015 Kabupaten Bojonegoro dipusatkan di 
alunalun Bojonegoro.  Dalam upacara HUT RI, bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Bupati Bojonegoro 
Suyoto. Upacara tersebut diikuti oleh sekitar 1.300 peserta yang berasal dari unsur TNI, PNS, siswa, perusahaan 
KKKS yang berada di wilayah Bojonegoro, dan mahasiswa. Hadir juga sebagai undangan para anggota Forpimda 
Bojonegoro , anggota DPRD Bojonegoro , SKPD Bojonegoro, BUMD, tokoh masyarakat, dan keluarga Paskibraka.
Dalam rangkaian peringatan HUT RI di Bojonegoro ini, PT. Pertamina EP Cepu berpartisipasi dengan menghadirkan 
pekerja-pekerja di lapangan.•pepC

ru VI Laksanakan upacara hut rI
Balongan – GM RU VI Balongan Yulian Dekri bertindak sebagai pembina  upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) 
Republik Indonesia di Stadion Bumi Patra, Indramayu, Senin (17/8). Acara yang dihadiri tim manajemen,  pekerja RU VI serta PWP 
RU VI tersebut berlangsung khidmat. Kekhidmatan upacara terlihat jelas saat Bendera Merah Putih dikibarkan dengan iringan lagu  
Indonesia Raya yang dibawakan oleh paduan suara PWP yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Dalam memeriahkan 
HUT RI  tahun ini, RU VI Balongan juga memberikan dukungan bantuan ke beberapa desa penyangga berupa berbagai barang 
eletronik sebagai hadiah dalam perlombaan dalam rangka merayakan hari Kemerdekaan Indonesia.•riki hamdani

Direksi Pertamina takziah ke rumah Duka Almarhum Widya Purnama
jakarta – Direktur Utama Pertamina periode 2004–2006 Widya Purnama tutup usia di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, 
pada usia ke61. Berpulangnya pria kelahiran ParePare, 26 Juli 1954 tersebut menjadi duka yang sangat mendalam bagi Pertamina. 
“Ini merupakan sebuah kehilangan yang luar biasa besar bagi keluarga besar Pertamina dan bangsa Indonesia. Almarhum adalah 
sosok inspiratif bagi insan Pertamina untuk senantiasa berdedikasi dan berkomitmen memberikan yang terbaik tidak hanya bagi 
perusahaan namun juga bagi nusa dan bangsa,” tutur Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto saat takziah bersama jajaran direksi 
lainnya ke rumah duka, pada (18/8). Jenazah dimakamkan pada 19 Agustus, di TPU Layur Rawamangun, Jakarta Timur. Almarhum 
meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak.•aditYo
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Berbagai Permainan Meriahkan Pesta rakyat 17 Agustus 2015
dumai - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 70, RU II menggelar acara 
pesta rakyat di Kolam Renang Tirta Patra, Bukit Datuk, pada (17/8) . Acara ini berlangsung meriah dengan 
dihadiri oleh puluhan pekerja beserta keluarga dan turut dihadiri oleh Pjs General Manager, Jadi Purwoko 
beserta Tim Manajemen. Beragam perlombaan khas 17 agustus seperti bakiak, pacu goni, lempar balon, 
makan kerupuk, pensil dalam botol, tarik tambang serta lomba memancing menyemarakkan  pesta rakyat ini.
D ipenghujung acara, Pjs General Manager beserta Tim Manajemen memberikan hadiah kepada pemenang 
lomba.•ru ii
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Peringatan hut rI di ru IV Cilacap
CilaCap –  Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun RI yang ke 70, RU IV Cilacap berpartisipasi dengan 
menyelenggarakan Upacara Bendera yang diikuti oleh pekerja, mitra kerja, siswa/i SD Patra Mandiri, serta 
instansi pemerintah daerah Cilacap, di Lapangan Komperta Donan Cilacap, (17/8). Pada kesempatan tersebut, 
GM RU IV Cilacap Nyoman Sukadana mengajak seluruh insan Pertamina untuk memberi penghormatan pada 
pejuang dengan meneruskan perjuangannya untuk mendukung pembangunan nasional melalui kesiapan 
ketahanan energi nasional di seluruh pelosok negeri.•ru iv
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Direktur Utama Pertamina Lub ricants, Gigih WH Irian to dan VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro 
memegang salah satu varian Fastron Platinum usai peluncuran produk tersebut di ajang GIIAS 2015. 
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jakarta – PT Perta
mina Lubricants memper
sembahkan produk pelumas 
terbaru varian Fastron Pla
tinum untuk kendaraan kelas 
supercar dan berteknologi 
t inggi. Fastron Platinum 
memiliki dua varian Fastron 
Platinum SAE 0W40 untuk 
kelas premium car dan sport 
car, dan Fastron Platinum 
Racing SAE 10W60 untuk 
kelas sport car dan racing 
car. Bersamaan dengan itu, 
Fastron Platinum Racing 
mendapatkan pengakuan dari 
Lamborghini dan dirancang 
khusus untuk Lamborghini 
Squadra Corse.

Joint development yang 
dilakukan Pertamina bersama 
Lamborghini ini digunakan 
untuk produk pelumas khu
sus Lamborghini. Bahkan 
pe ngujian terhadap pelumas 
Fastron dilakukan langsung 
di Italia. Sehingga produk 
Fastron Platinum Racing yang 
telah lulus uji ini mendapatkan 
approval khusus dari Lam
borghini.

“Pertamina Lubricants 
ber komitmen untuk terus 
me la kukan inovasi dalam me
ngembangkankan produknya 
agar dapat memenuhi ke
butuhan perkembangan tek
nologi otomotif di Indonesia 
dan  dun ia .  Semua  i n i 
didukung dengan fasilitas 
research and development 
serta fasilitas produksi yang 
dimiliki Pertamina,” ungkap 
Direktur Utama Pertamina 
Lub ricants, Gigih WH Irian
to, pada acara Gaikindo 
Indonesia International Auto 

praBumulih- PT Perta
mina Gas (Pertagas) meng
adakan lomba memasak 
dengan menggunakan gas 
kota di Taman Wonosari, 
Ko ta Prabumulih, Sumatera 
Selatan, pada (21/8).

Kegiatan ini digelar untuk 
masyarakat umum sebagai 
bukti keseriusan Pertagas 
dalam menyediakan jaringan 
gas Kota bagi masyarakat 
Prabumulih. “Di Prabumulih, 
saat ini telah tersambung 
2.600 sambungan dan 
akan segera tersambung 

show 2015, di ICEBSD City, 
Tangerang, Sabtu (22/8).

Lebih lanjut Gigih me
nambahkan,  keandalan 
pe lumas Pertamina ini di
buktikan dengan terpilihnya 
Pertamina sebagai technical 
partner Automobile Lam
borghini untuk kegiatan 
mo torsport Lamborghini, 
yaitu Lamborghini Super 
Trofeo dan Lamborghini GT3. 
Pertamina Fastron dipercaya 
menjadi Official Lubricants di 
setiap balapan super Trofeo 
dan menjadi pendukung 
penuh dari tim Lamborghini 
GT3 yang bertanding di 
kejuaraan dunia. Kerja sama 
ini berlangsung selama lima 
tahun dan Pertamina Fastron 
juga dipercaya untuk menjadi 
official lubricants di 129 dealer 
Lamborghini di seluruh dunia. 

“Melalui produk unggulan 
ini,  semakin memperkuat ek
sistensi pelumas Pertamina di 
arena supercar internasional,” 
ujarnya.

Pertamina Lubricants 
men ciptakan produk pelumas 
Fastron dengan NanoGuard 
Technology. Yaitu, pelumas 
sintetis terkini berkualitas 
ting gi yang secara optimal 
melindungi mesin, sekaligus 
memberikan performance 
dan akselerasi yang optimal. 
Fastron akan memberikan 
sensasi berkendaraan se
perti halnya mengendarai 
kendaraan baru. Fastron 
telah diakui secara kualitas 
o leh sejumlah pabr ikan 
ken  daraan (OEMOriginal 
Engine Manufacture) seperti 
Lamborghin i ,  Mercedes 
Benz, BMW, VW, Volvo, 
Porche, Toyota, Daihatsu, 
Hon da. Fastron  mendukung 
kinerja mesin yang ramah 
l ing kungan, dengan tek
nologi mesin terkini yang 
meng gunakan exhaust after 
treatment devices, se hingga 
lebih hemat bahan bakar.

Dua varian Fastron Pla
tinum, yakni Fastron Platinum 

dan Fastron Platinum Racing. 
Fastron Platinum memiliki 
kekentalan SAE 0W40. 
Pelumas ini didesain khusus 
untuk premium car, sport 
car, motorsport & racing car. 
Sedangkan Fastron Platinum 
Racing yang ditujukan khusus 
untuk mobil supercar ini 
memiliki kekentalan SAE 
10W60. Pelumas ini telah 
mendapatkan approval dari 
Lamborghini dan didesain 
khusus untuk Lamborghini 
Squadra Corsa.

Selain dua varian Fastron 
Platinum, Pertamina juga 
meluncurkan tiga varian baru 
Pelumas Fastron yakni Gold 
5W40 dan Fastron Gold 0W
20 untuk kendaraan modern 
dan CBU dengan teknologi 
mesin mutakhir, dan Fastron 
Techno 10W30 didesain 
khu sus untuk pemakaian 
ha r ian dan memberikan 
keunggulan hemat bahan 
bakar.•egha

Pertagas Dukung Prabumulih Jadi City gas
4.650 sambungan. Dalam 
d u a  t a h u n  k e  d e p a n 
diharapkan semua rumah 
tangga di Prabumulih sudah 
menggunakan gas kota 
tersebut,” kata Direktur 
Uta ma Pertagas Hendra 
Jaya saat menjadi juri lomba 
memasak yang didampingi 
walikota Prabumulih Ridho 
Yahya.

Pengembangan gas kota 
menjadi target Pertagas 
untuk menyediakan 2 juta 
sambungan gas kota seluruh 
Indonesia.  Pertagas juga 

telah menyampaikan usulan 
pe ngembangan gas kota ke 
Kementerian Energi Sumber 
Daya Mineral (ESDM).

“Dengan kon  versi minyak 
ke gas kota ini tentunya akan 
mengurangi ketergantungan 
kita akan import minyak,” 
kata Hendra menambahkan. 

Menuru tnya ,  ke te r
sediaan gas di kota Pra
bumulih ma sih berlimpah. 
“Tinggal ma salah pemba
ngunan infrastruktur yang 
harus segera disele saikan,” 
jelasnya.

Sementara itu, Walikota 
Prabumulih Ridho Yahya 
me nyampaikan apresiasinya 
kepada Pertagas yang telah 
turut serta memberikan 
kesejahteraan bagi ma sya
rakat Prabumulih. Ridho 
juga berharap Pertagas 
ber sama pemerintah da pat 
menambah 30 ribu sam
bungan gas ru mah tangga.

“Kami berharap Pra
bumulih sebagai kota minyak 
dan Gas segera tercapai,” 
ujarnya.•kun

Bersama dengan Walikota Prabumulih Ridho Yahya, Direktur Utama Pertagas  
Hendra Jaya berbincang dengan peserta lomba masak. 
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jakarta –  Bertepatan 
de ngan Hari Kemerdekaan 
RI pada 17 Agustus 2015, 
rev is i  rencana pengem
bangan lapangan (plan of 
development/PoD) Lapangan 
JambaranTiung Biru disetujui 
Satuan Kerja Khusus Pelak
sana Kegiatan Usaha Hulu 
M inyak  dan  Gas  Bumi 
(SKK Migas). Kepala SKK 
Migas, Amien Sunaryadi, 
menyerahkan persetujuan 
revisi PoD tersebut kepada 
pimpinan kontraktor kontrak 
kerja sama (kontraktor KKS) 
PT. Pertamina EP Cepu 
(PEPC), PT. Pertamina EP 
(PEP), ExxonMobil Cepu 
Limited (EMCL), dan Badan 
Kerja Sama PI Blok Cepu, 
yang diterima oleh Direktur 
Utama PEPC, Adriansyah.

Amien menjelaskan, la
pangan ini ditargetkan mulai 
produksi sebesar 227 juta 
kaki kubik gas bumi per hari 
pada kuartal pertama 2019. 
“Mencapai puncak produksi 
sebesar 315 MMSCFD pa
da 2020,” katanya. Ren
cananya dilakukan enam 
s u m u r  p e n g e m b a n g a n 
dan pembangunan fasi l i
tas pengolahan dan pen
du  kungnya. Total investasi 
d ip royeks i kan  sebesa r 
US$2,056 miliar atau sekitar 
Rp. 28 triliun, dengan rincian 
US$279,5 juta untuk biaya 
sumur dan US$1,777 miliar 
untuk fasilitas produksi. 

Nantinya, produksi gas 
dari sumur dialirkan ke fasili
tas pengolahan gas untuk 

tomohon - Direktur Utama 
PT Pertamina Geothermal 
Energy (PGE) Irfan Zainuddin 
menandatangani kerja sa
ma Panas Bumi bersama 
Direktur PLN Nasri Sebayang, 
Gubernur Sulawesi Utara 
Sinyo Harry Sarundajang, 
Rektor UGM Prof. Ir. Dwikorita 
Karnawati, M.Sc., Ph.D., 
Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Ellen 
Joan Kumaat, M.Sc., DEA 
dan Rektor Unima, Prof. Dr. 
Philoteus E.A. Tuerah, M.Si., 
DEA. di Tomohon, Sulawesi 
Utara (7/8).

D a l a m  M o U  y a n g 
berjangka waktu tiga tahun ini, 

SKK Migas Setujui Pengembangan Lapangan 
Jambaran-tiung Biru

dilakukan proses pemisahan 
dan pemumian gas. Hasil 
pemumian gas dial i rkan 
kepada para konsumen, yang 
seluruhnya diperuntukkan 
guna memenuhi kebutuhan 
dalam negeri, sesuai alokasi 
gas dari Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM). 
Sedangkan kondensat dan air 
terproduksi, masingmasing 
dialirkan melalui pipa terpisah 
dari fasilitas pengolahan gas 
ke fasilitas pengolahan Banyu 
Urip untuk diproses lebih 
lanjut.

Berdasarkan data revisi 
PoD tersebut, dengan asumsi 
harga gas bumi sebesar US$8 
per juta british thermal unit per 
hari, hasil penerimaan hingga 
kontrak berakhir pada 2035 
mencapai US$12,97 miliar. 
Dari penerimaan tersebut, se
banyak 45,8 persen menjadi 
milik pemerintah, sebesar 
24,5 persen bagian kontraktor 
KKS, dan 29,7 persen untuk 
pengembalian biaya operasi 
(cost recovery). 

“Untuk pengembangan 
lapangan ini kontraktor KKS 
diberikan insentif kredit in
vestasi sekitar 15 persen dari 
biaya investasi kapital,”  kata 
Amien.

Menurutnya, persetujuan 
revisi PoD yang bertepatan 
dengan HUT RI tahun ini, 
dapat dijadikan momentum 
oleh semua pihak, khususnya 
kontraktor KKS untuk bekerja 
keras agar proyek dapat ber
jalan sesuai dengan target. 
Pe laksanaan proyek juga 

diharapkan memanfaatkan 
te naga kerja lokal yang saat 
ini tengah menyelesaikan 
proyek lapangan Banyu Urip 
di Bojonegoro. “Kami ingin 
proyek JambaranTiung Bi ru 
dapat mengoptimalkan tena
ga kerja lokal,” kata Amien.

Ia menambahkan, surat 
persetujuan ini merupakan 
perubahan terhadap Per
setujuan PoD Lapangan 
Tiung BiruJambaran dan 
Cendana yang disetujui pada 
13 Pebruari 2013. Dengan 
revisi, PoD menjadi lapangan 
Unitisasi JambaranTiung 
Biru Wilayah Kerja Cepu dan 
Wilayah Kerja Pertamina EP. 
Sehubungan untuk Lapangan 
Cendana, SKK Migas meminta 
agar kontraktor KKS Wilayah 
Kerja Cepu tetap melakukan 
langkahlangkah terhadap 
rencana pengelolaan serta 
monetisasi lapangan tersebut.

Semen ta ra  D i rek tu r 

Utama PEPC, Adriansyah, 
menyatakan, saat ini PEPC 
sudah melakukan berbagai 
persiapan dan pekerjaan atas 
proyek Lapangan Jambaran
Tiung Biru (JTB), seperti 
pembebasan dan pengadaan 
lahan, pengukuran, pema
sangan patok dan soil survey, 
site visit, licensor meeting, 
dan rapat persiapan serah 
terima wellpad JTB. Untuk 
meningkatkan kualitas dan 
per forma peker ja ,  juga 
diselenggarakan Task Force 
Programme di Bojonegoro. 
PEPC mengemban tugas 
dan tanggung jawab besar 
terhadap proyek Lapangan 
JTB, mengingat proyek ini 
merupakan proyek terbesar 
di Direktorat Pertamina Hulu. 
Diperkirakan proyek Lapangan 
JTB akan memulai kegiatan 
fisik pada pertengahan tahun 
2016.•pepC

Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi menyerahkan persetujuan revisi PoD 
Lapangan Jambaran  Tiung Biru kepada Direktur Utama PEPC, Adriansyah.
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PgE tandatangani Kerja Sama Panas Bumi

Direktur Utama PGE Irfan Zainuddin menerima cinderamata dari Wakil Rektor IV 
Bidang Perencanaan Penganggaran dan kerjasama Universitas Sam Ratulangi 
Manado Prof. Dr. Ir Sangkertadi, DEA usai dilaksanakannya penandatanganan 
kerja sama panas bumi.
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atas inisiatif dari Universitas 
Gadjah Mada dan Pemerintah 
Kota Tomohon yang turut 

masingmasing pihak sepakat 
untuk  me lakukan ker ja 
sama di bidang pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat, serta 
bidang lain yang disepakati 
para pihak dalam rangka 
pengembangan sumber daya 
panas bumi di Sulawesi Utara.

Acara penandatanganan 
MoU ini dilakukan bersamaan 
dengan Festival Panas Bu
mi “The First Indonesian 
Geothermal Festival” yang 
di  selenggarakan pada 6  7 
Agustus 2015 di Danau Li
now, Tomohon, Sulawesi 
Utara. Acara ini dilaksanakan 

didukung oleh PLN, PGE 
ser  ta Pemerintah Provinsi 
Su lawesi Utara.•pge
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Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk 
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.

Bersiaplah rolling out Pengisian Data Serah terima Minyak Secara holistik 
di SAP tanpa relaksasi

Pembenahan tata Kelola Arus Minyak
Perilaku Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang Dibasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

rapat tripartit Serah terima Crude : Menyelesaikan Masalah yang tak Kunjung usai

Dalam upaya meminimasi jumlah losses yang 
ada di lingkungan Perusahaan, Leader Tim PTKAM 
CSS menginisiasi kegiatan pengisian informasi serah 
terima minyak yang lengkap dalam bentuk pengisian 
Ship Figure After Loading (SFAL), Ship Figure Before 
Discharge (SFBD), dan Ship Figure After Discharge 
(SFAD) secara lebih lengkap dalam Sistem Informasi 
Perusahaan SAP. Inisiasi ini telah dilaksanakan 
di 4 (empat) region operasional Perusahaan dan 
direncanakan akan selesai sebelum Oktober 2015.

Inisiasi pengisian ini di
anggap menjadi penting di
ka renakan informasi yang 
di masukkan dalam setiap 
kegiatan serah terima ini 
akan menjadi faktor penentu 
keberhasilan proses klaim 
yang diajukan pada saat 
losses melebihi batas klaim. 
Sesuai dengan peraturan 

pada SK 018 tentang tentang klaim, harus diketahui 
terlebih dahulu R1, R2, R3, dan R4 nya. Pengisian 
informasi tersebut dapat dilakukan dengan Pengisian 
SFBD, SFAL dan SFAD. Inisiasi tersebut diharapkan 
dapat meningkatkan efektifitas keberhasilan Claim yang 
nantinya berujung pada pengurangan losses.

Sosialisasi dan pelatihan kegiatan ini telah dilak
sanakan di Region Sumatera (MOR II, RU III Plaju), 
Jawa Bali (MOR V, RU VI), Kalimantan (MOR VI, RU 

Bermula dari sering ditemukannya freewater dari 
cargo yang berasal dari Loading Port Minas/Duri 
dalam kegiatan witness 2 bulan lalu serta terdapat 
beberapa masalah perbedaan pencatatan jumlah 
kargo dikarenakan kandungan Basic Sediment & Water 
serta freewater di discharging port, dilakukanlah rapat 
kesepahaman antar tiga pihak yakni Pertamina, Chevron 
Petroleum Indonesia, serta SKK Migas. 

Secara teknis pertemuan yang diselenggarakan 
pada 25 Agustus 2015 ini berusaha untuk menemukan 
solusi dari permasalahan yang terjadi di lapangan serta 

memastikan bahwa seluruh kualitas kargo terjaga 
hingga penerima akhir. Ternyata temuantemuan 
yang di lapangan (setelah diklarifikasi) adalah 

V), dan Sulawesi (MOR VII), sebagai pilot project dan 
akan disosialisasikan secara menyeluruh sebelum 
bulan Oktober 2015. Tim CSS PTKAM yang diketuai 
VP Shared Processing Center, Bambang Rudi  
mengkoordinasikan secara gerak Spartan kegiatan ini 
dalam bentuk ke hadiran dalam setiap sosialisasi dan 
penyusunan pe doman kerja sebagai bentuk panduan 
implementasi. 

Sebagai bentuk keseriusan manajemen dan Pekerja, 
Komitmen Validitas Pencatatan Serah Terima Minyak 
ditanda tangani oleh seluruh Perwakilan Manajemen dan 
Pekerja. Komitmen para Pekerja untuk: (1) Memastikan 
setiap datadata transaksi arus minyak merupakan 
datadata yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan 
sesuai dengan pedoman yang berlaku, (2) Memastikan 
setiap transaksi serah terima minyak yang terjadi di Unit 

terdapatnya gap antara aturan yang digunakan oleh 
masingmasing pihak penjual dan pembeli. Dalam kasus 
ditemukannya freewater pada setiap pengapalan yang 
sebelumnya tercatat sebagai trace, kedua pihak tetap 
tidak dapat disalahkan. BA yang diserahkan dalam 
kesempatan sebelumnya tidak dapat ditindaklanjuti 
karena pada dasarnya Penjual hanya bertanggung jawab 
untuk seluruh kargo sebelum Kapal keluar dari dermaga 
(Title of Risk).

There’s no such thing as business problem, 
there’s only people problem. Komunikasi dalam hal ini 
mengambil porsi yang signifikan dalam kejadian di atas. 
Dengan semangat untuk perbaikan bersama, rapat ini 
merumuskan beberapa hal di antaranya (1) Pertamina 
mengirimkan tim witness untuk memastikan kualitas 
kargo yang di loading di setiap kegiatan seah terima arus 
minyak; (2) Pertamina akan mengevaluasi ulang kualitas 
surveyornya dalam memastikan validitas kegiatan serah 
terima minyak yang lebih dapat dipertanggungjawabkan; 
(3) Dalam mengakomodasi proses bisnis yang lebih 
dinamis, akan dilakukan penyempurnaan prosedur kerja 
serah terima minyak seperti Buku Hitam, SK 018  tentang 
serah terima minyak dan pedoman pengaturan alat ukur 
dalam kegiatan serah terima arus minyak.

Salah satu tugas PTKAM adalah untuk memastikan 
kejadian ini tidak berulang di field lain. Penyempurnaan 

sistem pedoman kerja dan pengawasan sumber daya 
manusia adalah merupakan bagian kegiatan dalam tahap 
III dari Workplan PTKAM, yang harus selesai di bulan 
Oktober 2015. Setelah implementasi Tahap III tersebut, 
maka segala penyimpangan pada kegiatan serah terima 
arus minyak akan ditindak secara serius serta penalti akan 
dikenakan bagi pelakunya.

Dengan adanya inisasi tersebut, diharapkan semua 
permasalahan yang timbul di lapangan (yang selama ini 
belum ada acuannya) dapat diakomodasi dan dijaga 
kualitasnya sehingga Pertamina tidak lagi menjadi pihak 
yang dilemahkan dalam proses serah terima minyak yang 
melibatkan pihak KKKS dan SKK Migas.

Pekerja Berkarya, Perusahaan Berjaya.•ptkam

Pemasaran dan Pengolahan telah tercatat seluruhnya 
dalam sistem ERP (Zero Backlog), (3) Melaksanakan 
pencatatan secara tepat waktu  (real time) setiap 
transaksi serah terima arus minyak, dan (4) Melakukan 
pencatatan atas kuantitas sesuai pedoman yang berlaku 
yang me liputi pencatatan B/L, SFAL , SFBD, A/R, dan 
SFAD di teken sebagai prasasti janji Pekerja untuk 
kegiatan Perusahaan yang lebih baik.

Tanpa Relaksasi, kegiatan ini mesti bergulir dan 
dijalankan secara holistik sehingga Pembenahan Tata 
Kelola Arus Minyak berjalan terintegrasi dan berkarya 
nyata. Dengan semangat para Pekerja di lini terdepan 
discharging dan loading port Perusahaan, Seluruh TBBM 
dan Dermaga Pengolahan, kegiatan ini dapat dan harus 
terlaksana, dengan seksama dan seirama.

Ayo Pekerja! Ayo Berkarya!•ptkam
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SOROT

Material Management hydro Movement Workshop Semester I 2015

Foto session pembicara dan seluruh peserta Material Management Hydro Movement (MMHM) Workshop Semester I 2015 
(Heru Triandy, Muhammad Ishak, Kusnendar, Joni Harsono, Widya Putra T).  
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Pertamina Dukung Wujudkan 
Indonesia hebat
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semarang – Berlangsung 
di Patra Jasa Convention 
Hotel, Selasa (18/8) Shipping 
S t ra teg ic  Deve lopment 
menye lenggarakan Ma-
terial Management Hydro 
Movement (MMHM) Workshop 
Semester I 2015 sam pai 
dengan Jumat (21/8). Tercatat 
11.418 call data pe ngapalan 
yang sudah masuk ke dalam 
aplikasi MMHM untuk periode 
Januari – Juli 2015. Aplikasi 
MMHM digunakan untuk 
mo nitoring  dan evaluasi In-
tegrated Port Time (IPT), 
mo nitoring pergerakan yang 
terintegrasi dan transparan 
dari perencanaan hingga reali

sasi (Manajemen Deviasi), 
tools untuk melihat adanya 
indikasi awal potensi klaim 
kekurangan kinerja kapal dan 
lain sebagainya. Acara ini 
di hadiri oleh Vice President 
Ma  rine, Joni Harsono dan 
GM MOR IV, Kusnendar 
serta Marketing Internal Audit 
Manager, Widya Putra T. 

Kehadiran Vice President 
Marine, Joni Harsono, dalam 
pembukaannya menyebutkan 
bahwa pentingnya peran 
kua litas dan kuantitas in
put data sebagai awal sum
ber informasi yang akan di
proses untuk pengambilan 
keputusan oleh manajemen, 

un tuk itu penyelesaian back-
log kuantitas maupun kua
litas harus diminimalisir. Hal 
itu senada dengan yang 
di sampaikan Kusnendar, 
General Manager MOR IV di 
kesempatan yang sama. Tak 
lupa Widya Putra, Marketing 
In terna l  Audi t  Manager 
mem berikan tips agar insan 
Pertamina dapat melakukan 
self audit dan menghilangkan 
momok bahwa auditor itu 
ada lah musuh, melainkan 
adalah kawan yang bersama
sama menjadikan Pertamina 
baik dan lebih baik lagi. 

Pada kesempatan yang 
sama, Heru Triandy dan Danan 

Eko Prihutomo narasumber 
Cargo Losses & Bunker 
Aware ness menginformasikan 
bahwa Bunker & Operation 
Compliance menyerukan 
para PIC MMHM untuk ikut 
memerangi penyalahgunaan 
Cargo/Bunker sehingga 
Losses dapat dikurangi. Se
ruan tersebut selaras dengan 
yang d isampaikan o leh 
Agus Widhi Nurdoko selaku 
narasumber Good Corporate 

Governance (GCG) tentang 
Whistle Blowing System 
(WBS) yang sudah terpasang 
di beberapa kapal yang di
operasikan oleh Pertamina. 

Material Management 
Hydro Movement (MMHM) 
Workshop Semester I 2015 
dapat terlaksana dengan 
baik berkat dukungan dan 
kerja sama dari seluruh fung
si terkait yang terdiri dari 
Marine, Supply & Distribution 

serta Domestic Gas. Dalam 
kesempatan kali ini juga di
berikan penghargaan kepada 
para PIC MMHM dengan 
kategori yang diberikan ap
resiasi antara lain adalah The 
Most Discipline Port, Best 
Port Performance 2014, 
Best Region Performance 
2014, penyelenggaraan acara 
ini juga didukung oleh PT. 
Pertamina Training & Con
sulting.•ssd

jakarta – Dalam rangka 
p e r i n g a t a n  7 0  t a h u n 
Indonesia Merdeka, seluruh 
BUMN di Indonesia turut 
merayakannya melalui ajang 
Pameran Indonesia Hebat 
di Lapangan Parkir Selatan 
Senayan, (21/8). Pameran 
dibuka oleh Menteri Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) 
Rini Soemarno dan dihadiri 
seluruh jajaran direksi BUMN.

Rini Soemarno mengata
kan, pameran Indonesia He
bat menjadi wadah untuk 
menunjukkan pencapaian 
le bih dari 60 BUMN sehingga 
masyarakat bisa menilai ke
siapan BUMN dan sebagai 
perwujudan BUMN hadir 
untuk negeri. 

“Pencapaian ini menjadi 
modal bagi BUMN dalam 
menghadapi persaingan 
global, apalagi akhir tahun 
ini kita akan menghadapi 
masyarakat ekonomi ASEAN,” 
ucap Rini Soemarno.

Rini menegaskan, BUMN 
bukan sekadar alat negara 
untuk mencari keuntungan 
melalui sumbangan dividen 
maupun pajak kepada negara. 
Namun BUMN harus memberi 
manfaat sebesarbesarnya 
ke pada masyarakat luas.

Lebih lanjut dirinya ber
harap semakin banyak BUMN 
yang mampu bersaing di 
kan  cah dunia internasional 
mengikuti jejaknya Pertamina 
yang telah berhasil memasuki 

pasar global. Sinergi antar 
BUMN juga semakin kuat 
untuk mendorong ke sejah te
raan masyarakat.  

Semen ta ra  i t u ,  Dw i 
Soe tjipto memastikan Per
tamina dukung penuh dalam 
mewujudkan Indonesia He bat 
dengan membangun ke
mandirian energi untuk bangsa 
dan membangun kemampuan 
SDM sehingga menguasai 
teknologi di bidang energ, 
baik upstream migas maupun 
pengembangan energi baru 
dan terbarukan, pengolahan 
hingga infrastruktur.

“Ke depan kita berharap 
SDMSDM Pertamina be rani 
melakukan inovasiino vasi 
dan harus berani me nin
daklanjutinya sampai ter
aplikasi di lapangan dan se
lanjutnya bagaimana me
masarkan hasil teknologi ter
sebut,” ungkap Dwi.

Dwi juga menanggapi 

Menteri BUMN Rini Soemarno didampingi Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto 
dan Corporate Secretary Pertamina Wisnuntoro mengunjungi stand Pertamina di 
ajang Pameran Indonesia Hebat.

apa yang disampaikan oleh 
Menteri bahwa Pertamina 
harus menjadi role model 
bagi BUMN lain.  Untuk 
m e n j a d i  r o l e  m o d e l , 
dirinya mengatakan peran 
manajemen SDM sangat 
penting. Karenanya Pertamina 
harus melaksanakan rekruit
men dengan sebaikbaiknya, 
mengembangkan dan me
replacement dengan sebaik
baiknya serta membangun 
sistem dan organisasi peru
sahaan.

Usai membuka gelaran 
pameran Indonesia Hebat, Rini 
Soemarno menyempatkan diri 
mengunjungi stand Perta
mina dan mendengarkan 
pemaparan singkat dar i 
tim manajemen Pertamina 
mengenai kemajuan bisnis 
dan teknologi yang telah dan 
akan dilakukan oleh Per
tamina.• irli



16Tahun LI, 31 Agustus 2015
No. 35UTAMA

x

huLu trAnSForMAtIon CORNERMemilih Prabumulih Menjadi Primadona

Fo
to

 : 
D

IT
. H

U
LU

Fasilitas Produksi Pusat Penampung Produksi (PPP) – Prabumulih digunakan 
untuk menampung produksi Asset 2 dikirim ke Plaju, (15/8).

Pertamina Raih Sertifikat Manajemen Pengamanan dari Polri
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Vice President HSSE Pertamina Djoko Susanto, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komjen Pol. Putut Eko Bayuseno 
dan Direktur Utama Sucofindo Bachder Djohan Buddin foto bersama dengan perwakilan delapan unit bisnis Pertamina 
yang meraih sertifikat SIstem Manajemen Pengamanan (SMP) dari Polri.

jakarta –  Bertempat 
di Dharmawangsa Hotel, 
Jakarta, Kamis (20/8), Ke
polisian Republik Indonesia 
menyerahkan delapan ser
tifikat Sistem Manajemen 
Pengamanan (SMP) kepada 
delapan unit bisnis Pertamina 
di Indonesia. Sertifikat SMP 
diserahkan oleh Kepala Badan 
Pemeliharaan Keamanan 
Kom jen Pol. Putut Eko Bayu
seno, disaksikan oleh Direktur 
Utama Sucofindo, Bachder 
Djohan Buddin.

Delapan unit bisnis Per
tamina yang mener ima 
ser tifikat SMP, yaitu DPPU 
Ngurah Rai, Terminal BBM 
Tarakan, Terminal BBM Teluk 
Kabung,  Termina l  BBM 
Pangkal Balam, Terminal 
BBM Semarang Group, 
Terminal BBM, ParePare, 
Termina l  BBM Pan jang 
dan Refinery Unit III Plaju 

Sumatera Selatan. 
“Wilayah operasi kita di

kategorikan objek vital na
sional sehingga kita harus 
menga mankan fasi l i tas
fasilitas kita sebaik mungkin 
dengan kerjasama dari pihak 
kepolisian karena Perusahaan 
dituntut untuk dapat mela
kukan pengamanan secara 
sistematis agar tetap dapat 
mendukung terlaksananya 
kegiatan produksi secara 
optimal,” ungkap VP HSSE 
Perta mina, Djoko Susanto. 

Menurut Djoko, sertifikat 
ini sebagai bukti bahwa 
unitunit bisnis dan operasi 
Pertamina telah menjalani 
audit pengelolaan aspek pe
ngamanan dan pemenuhan 
persyaratan perundangan 
yang berlaku. Pihaknya akan 
menargetkan semua unit 
bis nis, unit operasi maupun 
unit kerja Pertamina secara 

merata akan bersertifikat 
SMP. 

Sistem Manajemen Pe
nga manan adalah Sistem 
Manajemen yang diatur oleh 
Peraturan Kapolri No. 24 
Tahun 2007, sebagai salah 
satu upaya memberdayakan 
masyarakat industri untuk 
melakukan pengamanan 
swakarsa, khususnya pada 
l i ngkungan ke r ja  guna 
mendukung pengamanan 
nasional bersama dengan 
instansi terkait.

Komjen Pol. Putut Eko 
Bayu seno mengatakan, tugas 
Polri di antaranya adalah 
memel ihara  keamanan, 
me negakkan hukum dan 
mem berikan perlindungan 
kepada masyarakat. Dalam 
meningkatkan peran negara 
untuk melindungi segenap 
bangsa dan memberikan 
rasa aman. 

“Po l r i  berupaya un
tuk memberdayakan ling
kungan industri, dengan 
me nge luarkan peraturan 
terkait Sistem Manajemen 
Pengamanan tersebut,” 
ucap Komjen Pol Putut Eko 
Bayuseno. 

Dalam pemberian ser

tifikat ini, Polri menunjuk PT 
Sucofindo sebagai Badan 
Audit dan pelatihan SMP 
yang berkompeten dan 
independen.

Pertamina sebagai peru
sahaan energi nasional ten
tunya aspek pengamanan 
perlu dikelola secara ter

integrasi melalui penerapan 
SMP. Sistem manajemen pe
ngamanan memberikan pan
duan bagaimana mengelola 
ancaman dan gangguan 
pa da organisasi dalam upa
ya mencapai organisasi 
yang aman, produktif dan 
efi sien.•irli

praBumulih – Dalam kondisi harga minyak dunia yang 
masih dibawah angka $ 50 USD, tidak ada pilihan lain 
kecuali melakukan efisiensi dan efektivitas pembiayaan 
disemua lini bisnis hulu. “Karena itu saya minta kawan
kawan Asset 2 untuk benarbenar menjaga keandalan 
fasilitas. Tidak ada artinya kalau minyak dan gas sudah 
sampai ke atas tetapi tidak terdeliver kepada konsumen, 
sebab hal itu tidak akan menghasilkan revenue buat kita,” 
demikian ujar Ekariza, General Manager Pertamina EP 
Asset 2, Sabtu (15/8) lalu. 

Lebih lanjut Ekariza menjelaskan bahwa saat ini 
Asset 2 menjadi andalan Pertamina EP (PEP). Hampir 
40 persen pendapatan PEP berasal dari PEP Asset 2. 
Maka, dari sisi ini produksi migas PEP Asset 2 jangan 
sampai terganggu. Karena itu, berbagai langkah untuk 
menjaga kehandalan fasilitas produksi merupakan hal 
utama yang  perlu diperhatikan. Meski, pendapatan PEP 
Aset 2 saat ini ditopang oleh gas yang harganya tidak 
mengalami krisis, namun upaya meningkatkan produksi 
minyak secara ekonomis lewat berbagai kebijakan 
efisiensi disegala lini tetap diupayakan. Langkah-langkah 
peningkatan produksi melalui etos kerja yang efisiens 
dimaksud antara lain dengan membuka sumursumur lama, 
re-opening, reparasi, perawatan sumur, perawatan fasilitas 

produksi, dan sebagainya. “Bagi kami 
hal paling utama adalah bagaimana 
meningkatkan produksi minyak dan 
gas di PEP Aset 2 sesuai kualitas yang 
diminta oleh konsumen dengan biaya 
rendah. Kami tidak hanya memenuhi 
target produksi, tetapi kualitas pun 

harus dijaga,” imbuh Ekariza.
Menurut Ekariza dalam upaya meningkatkan produksi 

dengan menjaga kualitas dan efisien, harus memperhatikan 
empat hal yang diminta oleh manjemen PEP. Pertama, jaga 
masalah safety jangan sampai terjadi kecelakaan kerja; kedua, 
tingkatkan produksi minyak dan gas dengan kualitasnya; 
ketiga, selesaikan masalah sosial lingkungan di area kerja 
supaya bagian operasi tidak terkendala dalam usaha 
memproduksikan migas; keempat, efisienkan pengelolaan 
anggaran di semua lini operasi. “Untuk meraih keempat hal 
itu, saya minta para pekerja melaksanakan 4 hal pula, yaitu: 
(1) bekerja adalah amanah, (2) bekerja adalah ibadah, (3) 
senantiasa berdoa, dan (4) selalu bersyukur atas apa yang 
diterima,” ujar Ekariza mewartakan garis kebijakannya.

Produksi Pertamina PEP Asset 2 ditopang oleh Field 
Prabumulih, Field Adera, Field Pendopo, Field Limau, Proyek 
Pengembangan Paku Gajah, dan Unitisasi Air Serdang. Di 
antara ladangladang migas yang menjadi penyangga produksi 
PEP Asset 2 maka Field Prabumulih merupakan kontributor 
terbesar, dengan produksi year to date pada 31/07/2015 
sebesar 40.586 barel setara minyak (BOEPD). Total Produksi 
Minyak Field Prabumulih sepanjang SemesterI/2015 (Januari 
– Juni) adalah 1.872.624 barels (10.184 BOPD) atau 93,90 
persen terhadap sasaran. Sedangkan untuk produksi gasnya 
dalam periode yang sama mencapai 32.622,2 MMSCF 
(178 MMSCFD) atau 93,85 persen terhadap sasaran. “Jika 
digabungkan, produksi migas Field Prabumulih sampai akhir 
Juni 2015 sebesar 40.829 BOEPD,” ungkap Ekariza.

Sementara itu, menurut Pjs. Manager Field Prabumulih, 
Syamsul Hadi tampilnya Field Prabumulih sebagai sokoguru 
produksi PEP Asset 2 diperoleh dari keberhasilan beberapa 

upaya terobosan dan efisiensi yang dilakukan seluruh 
jajarannya, seperti relokasi unit separator High Presure 
(HP), Low Presure (LP), dan scrubber HP dari SKG 
Benuang untuk meningkatkan kapasitas handling gas 
dari 15 menjadi 100 MMSCFD. “Langkahlangkah itu, 
juga telah mendorong peningkatan produksi gas sebesar 
15 MMSCFD di struktur Prabumulih Barat dari semula 13 
MMSCFD  menjadi 28 MMSCFD,” ucap Syamsul (14/8). 

Di samping itu, penambahan fasilitas produksi di 
Stasiun Pengumpul Prabumulih sebagai bagian dari upaya 
peningkatan produksi gas berhasil menambah produksi 
sebesar 30 MMSCFD dari 15 MMSCFD. “Kami terus 
berupaya menjaga produksi tetap stabil dengan ongkos 
produksi serendah mungkin. Kami melakukan efisiensi 
tidak hanya di sektor produksi melainkan di semua lini, 
sehingga setiap insan pekerja di Field Prabumulih, tanpa 
kecuali, dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien,” 
tegas Syamsul Hadi.•


