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Pembalap Rio Haryanto  naik podium  berhasil mengalahkan Stoffel Vandoorne dan Nabuharu Matsushita di ajang sprint race GP2 Series di Red Bull Ring, Spielberg, 
Austria, pada (21/6). berita terkait di halaman 20

Pertamina Pacu Penyelesaian Proyek 
TBBM Sambu dan Tanjung Uban

jakarta – Per tamina 
membangun Terminal Auto
mation System serta blending 
untuk produk HSD dan MFO 
berstandar internasional 
di TBBM Sambu. Dengan 
proyek ini, kapasitas TBBM 
Sambu yang telah berdiri sejak 
1897 akan meningkat hingga 
mencapai 300.000 KL dengan 
dermaga berkapasitas LR 100 
ribu DWT.

Untuk TBBM Tanjung 
Uban, Pertamina membangun 

pelaksana EPC dapat me
nuntaskan pekerjaan sesuai 
waktu yang telah dicanangkan 
atau jika memungkinkan akan 
lebih cepat lagi,” ujar Dwi.

Dwi mengatakan apabila 
TBBM Sambu tuntas, akan 
menjadikan babak baru 
bagi Pertamina yang akan 
berperan sebagai Storage 
a n d  B l e n d i n g  F a c i l i t y 
Provider. Selain diperlukan 
untuk mendukung ketahanan 
energi, keberadaan fasilitas 
tersebut dapat mendukung 
bisnis oil trading perusahaan 
di wilayah regional Asia Teng
gara di masa mendatang, 
khususnya untuk jenis bahan 
bakar MFO dan HSD standar 
internasional.

Dengan beroperasinya 
TBBM Sambu yang dipro
yeksikan akan memiliki ka

pasitas 800.000 KL di masa 
mendatang, diharapkan Per
ta mina mampu mem peroleh 
market share antara 510%, 
atau naik signifikan dari posisi 
saat ini yang masih dibawah 
1%. Total market MFO dan 
HSD di Selat Malaka men
capai sekitar 45 juta KL per 
tahun.

Sedangkan TBBM Tan
jung Uban akan menjadi Su
per Terminal Mogas untuk 
mendukung ketahanan stok 
mogas/Premium nasional. 
Keberadaan TBBM Tanjung 
Uban  dengan  f as i l i t a s 
blending, juga dapat mengu
rangi pembelian impor se
cara spot dan memberikan 
fleksibilitas impor produk 
dengan  memanfaa tkan 
ke lebihan naphta dari ki
lang.•rilis

pertamina memastikan 
proyek opti malisasi 
terminal bbm sambu 
dan tanjung uban yang 
berkapasitas total 500.000 
kl dengan in vestasi 156 
juta dolar as itu akan 
tuntas tepat waktu pada 
semester 1 2016.

tanki timbun dengan kapasitas 
sebesar 200.000 KL lengkap 
dengan Terminal Automation 
System dan dermaga baru 
berkapasitas LR 100 ribu 
DWT. TBBM Tanjung Uban 
dilengkapi dengan fasilitas 
blending mogas yang dapat 
meningkatkan fleksibilitas 
pembelian impor produk Pre
mium atau HOMC 92 dan 
Naphta.

TBBM Sambu dijadwalkan 
tuntas pada Maret 2016, 
sedangkan TBBM Tanjung 
Uban pada Juni 2016. Inves
tasi yang direncanakan hingga 
proyek tuntas senilai 94 juta 
dolar AS untuk TBBM Sambu 
dan 62 juta dolar AS untuk 
TBBM Tanjung Uban.

“Saat ini pelaksanaan 
proyek masih on the track. 
Kami harapkan WIKA selaku 

marketUpdate

Opportunity in Crisis
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Sementara pasar dan media masih ramai membahas 
krisis Yunani, nyatanya terdapat sekelompok pihak yang 
tidak mengkhawatirkan atau bahkan melihat peluang 
di tengah krisis tersebut. Berdasarkan hasil Barclays 
Research (Juni 2015), sebagian besar investor tidak 
mencemaskan dampak yang mungkin timbul jika Yunani 
akhirnya keluar dari Uni Eropa (Grexit). Hanya 20% dari 
900 responden yang waswas apabila Grexit berefek pada 
ekonomi global. Sementara 80% memandang, dampak 
Grexit sangat terbatas karena cakupan ekonomi Yunani 
yang relatif kecil. Dari survei justru terungkap bahwa 
investor lebih khawatir atas pelambatan ekonomi di China 
dan negaranegara Emerging Market, tercermin pada 
grafik di bawah.

 

Lebih jauh, investor seperti Hedge Fund seringkali 
memanfaatkan kisruh untuk mengincar keuntungan yang 
lebih besar. Hedge Fund Managers berspekulasi pada 
instrumen berisiko tinggi, seperti aset Yunani yang kini 
tengah tertekan. Mereka berpeluang memperoleh untung 
karena yakin bahwa nilai asset akan pulih mengingat 
banyaknya Pengambil Keputusan Regional yang turut 
terlibat dalam isu ini. Hasilnya, spekulasi tersebut seringkali 
dapat memberi imbal hasil positif, bahkan berhasil 
melampaui imbal hasil index S&P500 yang biasa dijadikan 
acuan kinerja index saham lainnya di Amerika.

Perilaku investor yang tenang atau bahkan mendulang 
keuntungan saat menghadapi krisis adalah hasil dari 
kemampuan adaptasi mereka terhadap dinamika serta 
ketidakpastian perekonomian Eropa. Ketika suatu krisis 
berlangsung cukup lama dan berulang, maka investor 
melihat krisis sebagai kondisi biasa. Pertamina sebagai 
perusahaan energi juga hidup di dalam lingkungan yang 
tak kalah dinamis. Berkaca dari perilaku investor tersebut, 
Pertamina perlu terus membiasakan diri dengan perubahan 
dan memanfaatkan momentum perubahan untuk meraih 
hasil yang lebih baik.•



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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leBIh aUdITaBle, 
aCCOUnTaBle dan 
TranSParan

pengantar redaksi
Proses pengadaan dan penjualan minyak mentah, BBM 

dan LPG selama ini  selalu  menjadi  pusat perhatian  karena 
melibatkan banyak kepentingan. Seperti apa kini prosesnya 
setelah Petral dalam proses likuidasi, dan  semua tugasnya 
diambil alih Integrated Supply Chain (ISC)? Energia Weekly 
menemui Vp isc daniel s. purba di tengah kesibukannya. 
Berikut petikannya.

integrated supply chain (isc)  mendapat peran 
baru memasuki tahun 2015 ini, terutama setelah petral 
dibubarkan. apa saja peran isc saat ini, dan apa per
bedaannya dengan yang sebelumnya? Sebetulnya peran 
ISC yang baru ini  adalah sesuai dengan hasil keputusan  
Direksi Pertamina pada akhir bulan Desember 2014, yang 
mana  sebelumnya proses pengadaan dan penjualan minyak 
mentah, BBM dan LPG, itu eksekusinya dilakukan oleh Petral. 
Berdasarkan kebijakan direksi yang baru, eksekusi pengadaan 
dan penjualan tersebut dilaksanakan oleh ISC.

Sebelumnya ISC hanya memegang peranan dalam 
perencanaan dan operasional, jadi Petral yang sebelumnya 
adalah satusatunya pembeli ataupun penjual  untuk minyak 
mentah, BBM dan LPG, berubah menjadi salah satu pembeli 
ataupun penjual untuk Pertamina. Dengan demikian, ISC 
melaksanakan keseluruhan kegiatan bisnis proses, yaitu mulai 
dari perencanaan (dengan aktifitas optimasi hilir), pengadaan 
dan penjualan serta operasional pengapalan, tentunya bekerja 
sama dengan fungsi terkait di Direktorat Pengolahan, Direktorat 
Pemasaran, dan Direktorat Keuangan.

Menyusul adanya kebijakan untuk likuidasi Petral, fungsi ISC 
ditugaskan untuk menangani kontrakkontrak yang dilakukan 
Petral, baik terkait dengan Pertamina maupun tidak terkait 
dengan Pertamina. Sementara ini, kontrakkontrak tersebut 
sedang dievaluasi oleh fungsi Keuangan, Legal dan SPI. Itulah  
bedanya ISC sebelum Desember 2014, dan pasca kebijakan 
direksi akhir bulan Desember 2014.

apakah bertambah berat? Ya, volume pekerjaannya 
bertambah dan akan bertambah lagi apabila dalam waktu dekat 
Pertamina ditugaskan oleh SKK Migas untuk mengelola minyak 
mentah dan kondensat bagian negara.

direksi kemudian mencanangkan  kebijakan lima 
prioritas strategis pertamina di tahun 2015 ini, yang 
menekankan efisiensi di segala lini. apa yang bisa 
dikontribusikan isc? Dari  Lima Prioritas Strategis itu, yang 
kita perhatikan nomor dua, yaitu  efisiensi di segala lini. ISC 
melalui BTP ditargetkan tahun ini  mencapai target efisiensi 110 
juta dolar AS. Sampai bulan Mei 2015 ini  progress-nya sudah 
mencapai 34 – 39 juta dolar AS. Angkanya masih sementara  
karena masih ada sebagian transaksitransaksi yang kita 
lakukan itu belum bisa kita bukukan di semester I. Nanti mudah
mudahan sampai akhir tahun 2015  target 110 juta dolar AS 
itu bisa tercapai.

Di samping targettarget efisiensi dari sisi pengadaan 

maupun penjualan, dari sisi operasional kita juga secara proaktif 
mengupayakan efisiensi yang bisa kita lakukan. Misalnya 
pemanfaatan kapalkapal milik Pertamina Shipping  untuk 
pengadaan impor BBM, minyak mentah dan LPG.

Kemudian yang kedua, upaya-upaya efisiensi yang lain yang 
kita lakukan  adalah memaksimalkan transaksi secara open 
credit. Pertamina tidak harus mengissue (menerbitkan) Letter 
of Credit, sehingga kita bisa melakukan penghematan sekitar 
2 sampai 3 sen per barel biaya LC. Hal ini terus kita usahakan 
agar para pemasok bisa yakin akan pembayaran dari Pertamina.

Yang terakhir sudah berhasil kita lakukan adalah negosiasi 
dengan Saudi Aramco yang sejak kontrak ini dilakukan 
(sudah lebih dari 20 tahun), Pertamina harus menerbitkan 
LC. Mulai bulan Juni 2015 ini, Saudi Aramco sudah bersedia 
untuk Pertamina tidak menerbitkan LC lagi. Ini adalah bentuk 
kepercayaan dari pemasok minyak mentah kepada Pertamina 
dalam kaitannya dengan jaminan pembayaran.

Hal lain  lagi yang terus kita upayakan adalah melakukan 
pembelianpembelian kargokargo dalam ukuran yang lebih 
besar.  Karena, kalau pembelian kargo  kita lakukan dalam 
volume yang lebih kecil, tentu  biayanya akan lebih mahal. Jadi 
kita terus  meminimalisir pembelianpembelian dengan ukuran 
kargo yang kecil.  Memang  ada kendala infrastruktur yang kita 
miliki, tetapi kita terus mencari terobosanterobosan operasional 
untuk menyikapi kendala yang ada.

apakah tidak khawatir jika banyak persoalan yang 
dulu menimpa petral akan beralih ke isc?  Dalam 
hal melakukan transaksi jual beli, ISC menerapkan prinsip 
transparansi dan fair. Jadi melalui mekanisme tender pengadaan 
yang kita lakukan secara terbuka sekarang ini,  kita  bisa melihat 
persainganpersaingan yang terbuka diantara para pembeli dan 
penjual.  Pola mekanisme tender yang kita lakukan itu melalui 
email/online, dan caracara kita mengevaluasi penawaran
penawaran yang masuk juga dengan cukup ketat dan prudent.

Diharapkan dengan caracara tersebut, kita menciptakan 
suatu mekanisme pengadaan ataupun penjualan yang lebih 
auditable, accountable dan transparan.

Hal ini tercermin dari hasilhasil tender yang kita dapatkan 
setiap bulan, bahwa memang hanya pemainpemain yang 
besar dan punya kilang,  yang selalu berhasil me menangkan 
tender. Satu atau dua ada yang kecil, tetapi secara umum kita 
melihat persaingan secara terbuka sudah terjadi. Jadi kalau 
ada kekhawatiran  pemasokpemasok yang tidak kompeten, 
itu secara natural akan terseleksi oleh mekanisme kompetisi 
yang terbuka.

setelah petral dibubarkan, berarti pertamina tidak 
punya anak perusahaan yang bergerak di bidang trading 
minyak? Saya kira manajemen akan melihat kebutuhan 
perusahaan untuk melakukan kegiatankegiatan international 
marketing. Ini secara bertahap akan dievaluasi sampai sejauh 
mana kebutuhannya dan bentuknya seperti apa. Jadi ini 
semuanya harus didrive oleh kebutuhan bisnis saat ini dan 
antisipasi mengembangkan bisnis kita. •urip
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hikmah Puasa ramadhan
aries hamdani  Senior Analayst HSE  OPI RU III Plaju

Hai orangorang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orangorang sebelum 
kamu agar kamu bertakwa. (Yaitu) dalam beberapa hari 
yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang 
sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah 
baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada 
harihari yang lain. Dan wajib bagi orangorang yang berat 
menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar 
fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa 
yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah 
yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu 
jika kamu mengetahui. Bulan Ramadhan adalah  bulan yang 
di dalamnya diturunkan Al Quran sebagai petunjuk bagi 
manusia dan penjelasanpenjelasan mengenai petunjuk itu 
dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena 
itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat 
tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada 
bulan itu. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu 
ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak 
hari yang ditinggalkannya itu, pada harihari yang lain. Allah 
menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan 
bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah 
atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu 
bersyukur. [QS. Al Baqarah (2): 183185]

 apa makna puasa bagi kaum yang bersyukur...
Puasa, bukan sekadar kewajiban tahunan, dengan 

menahan lapar dan berbuka, kemudian setelah itu hampir 
tidak berbekas dalam jiwa ataupun dalam perilaku dalam 
bersosialisasi di masyarakat. Namun puasa lebih kepada 
kewajiban yang mampu menggugah moral, akhlak, dan 
kepedulian kepada hal sosial kemasyarakatan. Puasa 
merupakan kewajiban yang universal, dan sebagai orang yang 
beragama Islam, maka perlu diyakini bahwa puasa merupakan 
kewajiban yang disyariatkan untuk setiap muslim/mukmin, 
sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW.

Puasa merupakan satu cara untuk mendidik individu 
dan masyarakat untuk tetap mengontrol keinginan dan 
kesenangan dalam dirinya walaupun diperbolehkan. Dengan 
berpuasa seseorang dengan sadar meninggalkan makan dan 

minum sehingga lebih dapat menahan segala nafsu dan 
lebih bersabar untuk menahan emosi, walaupun mungkin 
terasa berat melakukannya.

Puasa juga merupakan kewajiban yang konkret sebagai 
pembina suatu kebersamaan dan kasih sayang antar 
sesama. Sesama orang Islam akan merasakan lapar, haus, 
kenyang, dan sulitnya menahan emosi dan amarah diri. 
Puasa dalam satu bulan, seharusnya dapat membawa 
dampak positif berupa rasa solidaritas dan kepedulian 
antar saudara, rasa kemanusiaan yang mendalam atas 
penderitaan sesama manusia. Perasaan samasama 
lapar, haus, kesabaran yang lebih, dan kesucian pikiran 
juga katakata, mampu membuat manusia memiliki rasa 
kebersamaan dalam masyarakat, dan menghasilkan cinta 
kasih antar sesama tanpa memandang latar belakang, 
warna kulit, dan agama.

keistimewaan bulan puasa
Bulan Ramadhan merupakan bulan yang istimewa, 

bulan penuh berkah, dan segala amal baik umatNya 
di dunia akan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT. 
Semangat untuk menjalankan ibadah puasa, mampu 
membentuk karakter untuk memperbanyak amal kebajikan 
maupun amal ibadah spiritual dalam diri. Selain itu, bulan 
puasa merupakan bulan yang dapat digunakan untuk 
membuat mental menjadi tetap konsisten dan istiqamah 
dalam sebelas bulan berikutnya.

Namun, apapun yang diperbuat di bulan puasa ini, 
semuanya kembali kepada kesadaran diri masingmasing, 
untuk memahami makna puasa, dan maknamakna lain 
yang akan menentukan sikap dan perilaku diri ke depan 
setelah berlalunya bulan puasa. Oleh karena itu,  hanya 
Allah yang dapat menilai kualitas ibadah setiap hambaNya 
selama Ramadhan. Bukan penampilan lahiriah atau materi 
peribadatan yang dilakukan.

Selamat berpuasa.. Masih ada waktu untuk menunaikan 
serangkaian amal ibadah bulan Ramadhan dengan khusyu. 
Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT 
sebagai bentuk bukti bahwa kita sebagai hambaNya yang 
pandai bersyukur dengan segala nikmat dan karunia yang 
telah diberikan kepada kita. Insya Allah.•

cilacap – Sebanyak 15 anggota Dewan Komisi C DPRD 
Kabupaten Cilacap yang membidangi sektor Pembangunan 
didampingi oleh Ketua Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Cilacap beserta staff menggelar peninjauan kerja di Pertamina 
RU IV Cilacap, belum lama ini. Kunjungan tersebut dimaksudkan 
untuk mengetahui kegiatan pengelolaan lingkungan di RU IV 
Cilacap.

Rombongan yang diketuai oleh Wakil Ketua DPRD 
Kabupaten Cilacap Adi Saroso diterima oleh GM RU IV Cilacap 
Nyoman Sukadana bersama sejumlah tim manajemen di Ruang 
Rapat II Head Office Pertamina RU IV Cilacap.

Dalam sambutannya, Nyoman Sukadana mengungkapkan 
RU IV Cilacap adalah kilang minyak yang memberikan kontribusi 
sebesar 35% dari kebutuhan BBM di Indonesia. “Selain 
menjalankan proses bisnis migas, RU IV Cilacap juga memiliki 
awareness dalam bidang lingkungan. Hal tersebut dibuktikan 
melalui penghargaan PROPER Hijau kepada RU IV Cilacap pada 
tahun 2014 lalu dan saat ini sedang berusaha untuk naik menjadi 
PROPER Emas,” ujar Nyoman Sukadana.

Sementara itu, terkait dengan kunjungan Komisi C, Adi 
Saroso menyampaikan tujuan peninjauan kerja ini adalah 

dPrd Kabupaten Cilacap Tinjau rU IV

untuk berdiskusi dan melakukan kunjungan lapangan terkait 
operasional kilang dan pengelolaan lingkungan di RU IV 
Cilacap, termasuk pengelolaan kegiatan CSRnya. 

Usai penyerahan cinderamata dari Nyoman Sukadana 
kepada Adi Saroso kemudian dilanjutkan dengan presentasi 
overview kilang RU IV Cilacap yang disampaikan oleh Bimada 
Gurit Paramita dari Engineering & Development dan dilanjutkan 
dengan sesi tanya jawab serta kunjungan lapangan ke area 
IPAL RU IV Cilacap.• ru iV
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Wacana holding BUMN  untuk mendorong 
pembangunan nasional, pernah disinggung 
Presiden Joko Widodo satu bulan lalu. Holding 
BUMN diharapkan dapat meningkatkan kemam
puan perusahaan dalam menghimpun dana untuk 
berinvestasi, yang secara tidak langsung akan 
menjadi pendorong pembangunan nasional.

Ide holding BUMN ini sebenarnya juga pernah 
disampaikan beberapa pejabat, pengamat, serta 
akademisi. Mengingat sudah ada success story 
penggabungan BUMN pada sektor yang sama, 
ternyata telah membuat beberapa holding BUMN 
sukses mengepakkan sayap usaha. Sebagai 
contoh Semen Indonesia, yang bisa melesat 
setelah membangun kerja sama holding antara 
perusahaan semen dan kini asetnya bertambah 
dan melakukan ekspansi ke beberapa negara.

Holding Company adalah menggabungkan 
suatu perusahaan dengan satu atau lebih peru
sahaan lain. Biasanya hal ini dilakukan untuk 
mengembangkan usaha di masa depan yang 
berdaya saing kuat. Cara ini dianggap lebih 
menguntungkan daripada cara bermain sendiri  
memperluas perusahaan dalam berekspansi. 
Bahkan dalam beberapa literatur disebutkan 
penggabungan akan mendapatkan kepastian 
mengenai daerah pemasaran, sumber bahan baku 
serta penghematan biaya karena menggunakan 
fasilitas bersama secara ekonomis dan efisien.

Mantan Menteri BUMN, yang saat ini juga 
Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng, pernah 
mengusulkan pembentukan lima holding BUMN 
sektoral. Yakni  sektor energi dan tambang ; sektor 
infrastruktur, trasportasi, dan telekomunikasi; 
sektor lembaga keuangan ; sektor industri semen 
dan konstruksi ; serta kelima sektor industri pupuk 
dan perkebunan.

Pembentukan holding berdasarkan sektor
sektor tersebut, memang dikelompokkan berda
sarkan bidang yang sama atau saling berkaitan. 
Namun demikian yang perlu diperhatikan adalah 
ketika penggabungan tersebut mengelompokkan 
usaha yang berkaitan tetapi memiliki spesialisasi 
yang berbeda. Tentu saja bukan hal mudah 
un tuk menggabungkannya, karena banyak hal 
yang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan 
secara detil.

Karena itu selalu dilakukan proses konsolidasi 
pembentukan holding BUMN, dan ini tidak 
bisa selesai dalam satu atau dua tahun saja. 
Pengalaman holding Semen Indonesia yang 
menggabungkan beberapa perusahaan semen 
yang nyatanyata bisnisnya sama, ternyata 
me  makan waktu lebih dari 10 tahun. Atau per
u   s ahaan lainnya yang menyelesaikan lebih 
dari lima tahun. Segala aspek bisnis dibalik 
penggabungan tersebut perlu dipertimbangkan, 
agar jangan sampai nanti menjadi rumit dan justru 
menimbulkan masalah baru.

Kendati demikian, semangat pemerintah 
dalam upaya memajukan BUMN melalui skema 
holding ini, tentunya perlu diapresiasi. Karena 
di tengah krisis energi dan kondisi ekonomi 
yang cenderung tidak bisa diprediksi, pemikiran 
tersebut bisa saja menjadi salah satu upaya 
untuk memperkuat BUMN di tanah air dengan 
semangat kinerja BUMN yang lebih efisien, efektif 
dan terkonsolidasi. Apabila mimpi ini terwujud 
nyata dengan melewati prosedur yang tertata 
serta comply, tentu holding BUMN akan menjadi 
pendukung pembangunan nasional sebagaimana 
diharapkan oleh Presiden Joko Widodo.•
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RESUME
pekan ini
eSdM : PerTaMIna PrIOrITaS 
UTaMa MahaKaM
jakarta (Kontan)  Dirjen Migas Kementerian 
ESDM Igusti Nyoman Wiratmadja mengatakan, 
pemerintah berkomitmen memberikan 100 
persen pengelolaan Blok Mahakam ke Pertamina. 
Adapun porsi 30 persen saham yang diberikan 
ke Total EP Indonesie dan Inpex Corporation  
tidak dibayar dalam bentuk uang. “Jadi farm 
out 30 persen itu bukan dijual, tetapi pertukaran 
dengan blok mereka di luar negeri,” ujarnya. 
Wiratmadja menegaskan, pemerintah tidak 
pernah punya niatan mengecilkan Pertamina. 
“Kami memperkuat Pertamina karena 30 persen 
itu punya kompensasi lebih, kok,” ungkapnya. 
Besaran 30 persen untuk Total dan Inpex 
merupakan kajian pemerintah. Itulah mengapa 
Pertamina hanya diberi kesempatan maksimum 
farm out 30 persen saham ke operator eksisting.

PerTaMIna MaMPU jadI 
PenGelOla TUnGGal BlOK 
MahaKaM
jakarta (Investor Daily)  Indonesian Re
sources Studies (Iress) meminta pemerintah 
segera membatalkan rencana penyerahan 30 
persen saham blok Mahakam  kepada Total 
E&P Indonesie dan Inpex Corporation. Hal itu 
dinilai mengurangi kesempatan bagi Pertamina 
untuk memperoleh keuntungan maksimal, 100 
persen. Menurut Direktur Eksekutif Iress Marwan 
Batubara, jika pemerintah konsisten dengan 
ketentuan Permen ESDM No. 15/2015 maka 
seharusnya pemerintah memberi kesempatan 
Pertamina memil iki 100 persen saham. 
Kemudian bernegosiasi langsung kepada 
kontraktor lain, termasuk Total dan Inpex. 
Dengan demikian akan diperoleh penerimaan 
suntikan modal berupa akuisisi saham atau 
pertukaran cadangan terbukti (reserves swap) 
secara transparan dengan niai maksimal dan 
sebanding.

GeOTherMal fUnd UnTUK BUMn
jakarta (Bisnis Indonesia)  Pemerintah 
memastikan dana geotermal (geothermal fund) 
untuk mendorong eksplorasi panas bumi akan 
diberikan kepada BUMN. Dana dari APBN 
tersebut dibutuhkan mengingat proyek panas 
bumi yang sekaramg tidak berkembang. 
Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Yunus 
Saifulhak mengatakan, dana itu dialokasikan 
untuk BUMN yang bergerak di bidang  
pengembangan panas bumi. “Sementara ini 
tidak ada rencana untuk swasta,” ujarnya. Dana 
uang dialokasikan untuk eksplorasi panas bumi 
diharapkan memberikan banyak data untuk 
menarik investor. Dia menyontohkan, dana 
tersebut akan disalukan kepada PT Geo Dipa 
Energi dan PT Pertamina Geothermal Eneregy 
untuk membantu penyelesaian eksplorasi dan 
pengembangan wilayah kerja panas bumi 
(WKP).•

Kejar Laba dengan Efisiensi dan Proyek On Time - On Budget

Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman menegaskan, saat ini Pertamina 
fokus pada efisiensi dan pengerjaan proyek-proyek agar on time dan on 
budget.
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Pertamina Gerak Cepat Persiapkan alih 
Kelola Blok Mahakam
jakarta  PT Pertamina (Persero) akan segera melakukan 
persiapan alih pengelolaan Blok Mahakam sebelum masa 
kontraknya berakhir pada akhir 2017.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan 
setelah keputusan pemerintah mengalihkan operatorship 
Blok Mahakam kepada Pertamina, perusahaan memiliki 
waktu hingga akhir 2017 untuk melakukan persiapan atau 
masa alih kelola Blok Mahakam.

Beberapa hal yang disiapkan, katanya meliputi persiapan 
sistem pengadaan barang dan jasa penunjang operasi, 
pergantian sistem teknologi informasi, keuangan, novasi 
kontrak, alih kelola SDM, dan segala hal yang dibutuhkan 
untuk memastikan pengalihan operatorship Blok Mahakam 
kepada Pertamina berjalan dengan mulus pada awal 
2018. Untuk itu, tuturnya, Pertamina tetap mengharapkan 
dukungan pemerintah dan kerjasama operator eksisting 
untuk memastikan masa transisi berjalan lancar.

“Kepentingan utama Pertamina saat ini adalah untuk 
memastikan proses alih kelola berjalan dengan baik sehingga 

produksi Blok Mahakam dapat dijaga pada level optimal pada 
saat perpindahan operatorship nantinya. Pertamina sangat 
mengapresiasi keputusan pemerintah dan mengharapkan 
pemerintah dapat menfasilitasi penyediaan data yang lebih 
lengkap yang diperlukan untuk persiapan alih kelola tersebut. 
Disisi lain, dari operator eksisting diharapkan agar komunikasi 
dan koordinasi dapat berjalan dengan baik selama proses 
persiapan alih kelola berlangsung,” ungkapnya.

Dwi mengatakan Blok Mahakam telah masuk di dalam 
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Oleh karena 
itu, dia menegaskan tidak ada lagi isu mengenai kesiapan 
teknologi, SDM, termasuk mengenai finansial.

“Karena Blok Mahakam sudah masuk dalam RJPP, 
artinya Pertamina sudah mempersiapkan antisipasiantisipasi 
yang diperlukan, termasuk masalah finansial. Apalagi, 
dengan status Blok Mahakam yang sudah berproduksi, 
kebutuhan investasi justru dapat diperoleh dari hasil produksi. 
Tentu saja, kami pun sudah menyiapkan rencana capex yang 
diperlukan nantinya,” pungkasnya.•rilis

jakarta – “Target kita tahun ini 1,7 miliar dolar AS tapi 
dari Kementerian BUMN meminta target 2 miliar dolar AS. 
Walaupun pada dua bulan pertama kita sempat minus, 
tapi pada Maret, April, Mei sudah menunjukkan positif 
sehingga laba kumulatif kita sudah mencetak 480 juta 
dolar AS,” demikian diungkapkan oleh Direktur Keuangan 
Pertamina, Arief Budiman dalam ke sempatan Forum Lima 
Prioritas Strategis di ruang Pertamax Lantai 21 Kantor Pusat 
Pertamina, Rabu (17/6). 

Diprediksikan bahwa kondisi harga minyak rendah ini 
akan terjadi 23 tahun ke depan. Disamping itu menurut 
Arief, harga untuk menjual ke masyarakat tidak bisa 
fleksibel mengikuti kondisi harga minyak. Karena itu secara 
pendapatan agak sulit bagi Pertamina namun yang cukup 
membantu adalah sisi efisiensi dan percepatan proyek-
proyek. 

“Jika proyekproyek tidak bisa on time dan on budget 
maka akan menjadi beban bagi Pertamina untuk membayar 
bunga pinjaman atas proyekproyek tersebut,” tambah Arief.

Lebih lanjut dirinya menegaskan efisiensi sangatlah 
penting namu jika Pertamina hanya fokus dengan efisiensi 
saja maka perusahaan tidak akan bisa berkembang karena 
itulah butuh proyekproyek. “Kita komitmen bahwa kita 
harus berinvestasi karena itulah 14 strategic initiatives 
Breakthrough Project (BTP) bisa terimplementasi,” kata Arief.

Dalam forum tersebut turut mengundang Direktur 
Utama Pertamina EP, Rony Gunawan untuk bisa berbagi 
ilmu bagaimana membawa perubahan pada saat menjadi 
Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy. Dimana 
di tahun 2014 PGE berhasil mencapai laba sebesar 125 
persen atau hampir 87 juta dolar AS dari target laba yang 
telah ditetapkan 69 juta dolar AS. Semua pencapaian ini 
karena adanya terobosan dan transformasi yang telah 
dilakukan.

“Bisnis Geothermal itu sangat tergantung kepada single 
buyer dan kita tidak bisa meningkatkan revenue kalau kita 
tidak menambah kapasitas,” kata Rony. Karena itu untuk 
menambah kapasitas maka pihaknya telah melakukan 
percepatan proyekproyek di PGE dan terbukti proyek 
Ka mojang 5 selesai dalam jangka waktu 5 bulan dan 

percepatan proyek Kamojang 5 ini akan mempercepat 
penambahan revenue PGE di tahun 2015.   

“Sumursumur yang tidak hidup kita hidupkan kembali 
sehingga bisa menambah pemasukan uang. Jika revenue 
kita tidak bisa dipertahankan minimal kita bisa lakukan 
efisiensi, kerja keras dan percaya diri,” tambah Rony.

Forum yang dikemas dalam suasana santai tersebut 
dihadiri oleh jajaran manager hingga level Vice President dan 
Senior Vice President Pertamina untuk membahas bersama 
mengenai pencapaian BTP 2015 dan progress program 
culture untuk mendukung 5 strategi prioritas Pertamina. 

Selanjutnya Direktur SDM & Umum PT Elnusa tbk, Helmy 
Said sebagai pelaku sejarah dari program Transformasi di 
Pertamina turut berbagi bagaimana keberhasilan dirinya 
dalam melakukan masamasa sulit di Elnusa.

Dimana pada tahun 2011 kas operasi Elnusa minus () 
Rp 200 miliar. Kemudian pada 2012 Elnusa bisa bangkit 
dan terus dipertahankan hingga 2014 positif Rp 420 miliar. 
Sementara itu untuk perolehan laba Elnusa pada tahun 
2011 minus () Rp 43 miliar kemudian terus mengalami 
peningkatan hingga di tahun 2014 memperoleh laba Rp 
418 miliar. 

“Menghadapi perubahan dari masamasa sulit tentunya 
ada benturanbenturan yang kita terima namun yang 
terpenting adalah komitmen dan konsisten para pekerja 
Elnusa dan didukung oleh leader sebagai role model,” tegas 
Helmy Said.•irli
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Sanksi agen dan SPPBe 
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direktur Pengolahan Beri Pengarahan 
Roadmap Refinery di rU III
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Direktur Pengolahan Rachmad Hardadi berpesan agar seluruh jajaran  Direktorat Pengolahan di pusat dan daerah mendukung 
pelaksanaan roadmap pengolahan dengan memberikan kinerja terbaik serta didorong berbagai improvement dan inovasi 
yang mendukung ekonomian dan operasional kilang, termasuk fokus pada aspek HSSE.

medan  Di tahun 2015, Pertamina telah 
memberikan sanksi kepada tujuh agen LPG 3 
kg dan sebuah Stasiun Pengisian dan Peng
angkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Sumatera 
Utara. 

 External Relation Marketing Operation 
Region I Pertamina, Brasto Galih Nugroho 
menyebutkan, agen yang diberikan sanksi 
ter sebut berada di Medan, Serdang Bedagai, 
Tanjung Balai dan Batubara. Sanksi yang 
telah diberikan berupa pemotongan alokasi, 
penghentian alokasi (skorsing) dan pemberian 
surat peringatan. Kesalahan agen adalah pang
kalan (subagen) terbukti hukum melakukan 
penyulingan dari LPG 3 kg ke LPG nonsubsidi, 
pelanggaran administratif, menjual melebihi 
harga eceran tertinggi (HET), dan agen yang 
tidak memonitor pangkalannya.

 Untuk SPPBE, sanksi berupa penghentian 
alokasi  (skorsing) diberikan kepada SPPBE 
yang mengeluarkan produk LPG 3 kg tanpa 
LO (loading order).

 Untuk pangkalan (subagen), Pertamina 
merekapitulasi 8 pangkalan terkena sanksi di 
Sumatera Utara. Kedelapan pangkalan tersebut 
ada yang kena pemutusan hubungan usaha 
(PHU) dan pemberian surat peringatan. Sanksi 
kepada pangkalan diberikan karena pangkalan 
menjual diatas kewajaran harga, tidak mengisi 
log book atau buku catatan konsumen, terbukti 
secara hukum menyuplai ke penyuling LPG 3 
kg ke LPG nonsubsidi, dan terbukti secara 
hukum menyuling LPG 3 kg ke LPG non
subsidi.

 Brasto menyebutkan,  jumlah pangkalan 
yang terkena sanksi pastinya jauh lebih besar 
daripada data di atas. Hal ini dikarenakan yang 
memberikan sanksi pangkalan adalah agen.

 “Kontrak pangkalan adalah dengan agen, 
bukan dengan Pertamina. Jadi agenlah yang 
memberikan sanksi kepada pangkalan,” ujar 
Brasto.

 Brasto mengemukakan, data sanksi 
pangkalan tersebut adalah sanksi yang dila
porkan agen kepada Pertamina. Pihaknya 
meyakini bahwa jumlah sanksi pangkalan LPG 
3 kg jauh di atas data tersebut karena tidak 
semua agen melaporkan sanksi pangkalannya 
kepada Pertamina.

 “Karena LPG 3 kg merupakan barang 
subsidi, maka pengawasan diketuai oleh Sek
retaris Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota,” 
katanya.

 Brasto mengatakan bahwa diperlukan 
peran serta dan kerja sama pemerintah dae
rah, kepolisian dan Hiswana Migas dalam 
pengawasan LPG subsidi. 

 “Tim koordinasi LPG 3 kg diatur dalam 
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri ESDM No. 17 dan 5 Tahun 2011,” 
tam bahnya.

 Brasto mengungkapkan, pemerintah 
daerah dan kepolisian juga dapat menindak 
agen, SPPBE dan pangkalan apabila melanggar 
peraturan perundangundangan yang berlaku 
sesuai kewenangan masing-masing.•mor i

plaju – Rapat Pimpinan 
(Rapim) Pengolahan, yang 
menjadi agenda tahunan 
Di rektorat  Pengolahan, 
untuk pertama kalinya di
gelar di Refinery Unit III. 
Usai pelaksanaan Rapim 
yang membahas mengenai 
evaluasi dan sinergi kinerja 
dan kebijakan di Direktorat 
Pengolahan ini, Direktur 
Pengo lahan,  Rachmad 
Hardadi, menyempatkan 
diri untuk melakukan temu 
sapa dan berdialog bersama 
pekerja RU III. Turut hadir 
dalam kesempatan tersebut 
segenap jajaran SVP, VP, dan 
GM di lingkungan Direktorat 
Pengolahan, (15/5).

Bertempat di Gedung 
Patra Ogan, Rachmad Har
dadi memberikan pengarahan 
kepada para pekerja terkait 
Roadmap Bisnis Refinery. 
Hardadi menjelaskan, untuk 
tahun 2015, beberapa pro
yek yang telah digulirkan 
dalam upaya meningkatkan 
produks i  k i lang antara 
lain proyek Residual Fluid 
Catalytic Craker (RFCC) di 
Cilacap yang mulai beroperasi 
di bulan Juni 2015, dan 
g roundb reak i ng  un tuk 
memulai pembangunan kilang 

Proyek Langit Biru Cilacap 
(PLBC) yang merupakan 
kelanjutan dari proyek RFCC 
di bulan Oktober nanti. 

Untuk pengembangan 
dan peningkatan kapasitas 
k i l ang ,  d i  t ahun  2020 
New Grass Root Refinery 
(NGRR) akan beroperasi.
Yakni, pembangunan kilang 
baru, kerja sama Pemerintah 
dengan swasta, namun yang 
bertanggung jawab dalam 
membangun dan meng
ope rasikannya tetap ada 
di Pertamina. “Ada satu di 
Indonesia Timur dan dua di 
Indonesia Barat, sehingga 
totalnya menjadi tiga proyek 

NGRR,” jelasnya.
Selanjutnya untuk proyek 

pengembangan Kilang RU V 
Balikpapan dengan skema 
RDMP (Refinery Development 
Masterplan Program) akan 
selesai pada tahun 2021, 
bersamaan dengan kilang 
RU IV Cilacap. “Terakhir pada 
tahun 2024, RDMP tahap 
kedua meliputi kilang RU II 
Dumai dan RU VI Balongan 
direncanakan selesai dija
lan  kan.  Jad i ,  d i  tahun 
2024 nantinya kapasitas 
pengolahan 2,3 Juta Bph 
akan tercapai. Saat itu juga 
diperkirakan sudah tercapai 
balance antara produksi 

ki lang dan konsumsi di 
masyarakat,” papar Hardadi.

Dalam dialog ini, turut 
d i l a k u k a n  s e s i  t a n y a 
jawab dari para pekerja. 
Hardadi  berpesan agar 
para pekerja RU III dapat 
mendukung pelaksanaan 
roadmap  pengo  l ahan , 
dan berbagai kebi jakan 
perusahaan khususnya di 
Direktorat Pengolahan de
ngan memberikan kinerja 
terbaik serta didorong ber
bagai  improvement  dan 
inovasi yang mendukung 
ekonomian dan operasional 
kilang, termasuk fokus pada 
aspek HSSE.•ru iii

jakarta  Setelah melalui 
proses yang panjang sejak 
Kick Off 30 April 2015,  Service 
Level Agreement (SLA) 2015 
berhasil ditandatangani  pa
da Senin (15/6) di Lantai M 
Gedung Utama. Hadir dalam 
penandatanganan tersebut 
Direktur Keuangan Arief 
Bu diman, SVP Corporate 
Strategic Growth Gig ih 
Prakoso, SVP Controller Yudi 
Wahyudi dan SVP Financial  
and  Bus iness  Suppor t 
Budhi Himawan, serta para 
undangan.  

VP New Ventures and 
Business Perform Ernie D. 
Ginting menjelaskan tentang 
SLA 2015. Jumlah SLA 
2015  sebanyak 29 SLA, 
terdiri dari SLA One on One 
21, dan SLA One fits All 8. 
Ernie mengatakan bahwa 
penandatanganan SLA ini 
merupakan simbol. ”Kalau 

Sla 2015 ditandatangani

kita mau melayani keluar 
dengan baik, tentu saja, di 
tengah kita pun harus terlebih 
dahulu dilayani dengan baik,” 
kata Ernie. 

Selain itu, terdapat  11 
fungsi Provider, yaitu fungsi 
Controller – Dit. Keuangan; 

fungsi Financing & Business 
Support – Keuangan;   fungsi 
Shipping” – Dit. Pemasaran, 
FVP Non Fuel Maketing – Dit. 
Pemasaran; fungsi Fuel Mar
keting and Distribution – Dit. 
Pemasaran; fungsi Refining 
Operation – Dit. Pengolahan;  

fungsi HR Development – 
Dit. SDM & Umum;  fungsi 
Corporte Shared Service – Dit. 
SDM & Umum; fungsi Asset 
Management – Dit. SDM & 
Umum; fungsi Inte grated 
Supply Chain; dan fung si Cor
porate Secretary.•urip

Fo
to

 : 
 K

U
N

TO
R

O



6No. 26
Tahun LI, 29 Juni 2015SOROT

MOr I Maksimalkan 
layanan di Sumut Selama 
Puasa dan lebaran
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Pertamina Tetap Menjadi 
Perusahaan Paling dikagumi 
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Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro foto bersama CEO Tempo Media  Group 
Bambang Harymurti dan CEO Frontier Consulting Group Handi Darmawan usai menerima penghargaan untuk Pertamina 
sebagai Indonesia’s Most Admired Companies kategori oil & gas company.

jakarta –  Pertamina 
berhasil meraih tiga award 
prestisius dalam malam 
penganugerahan Corporate 
Image Award 2015. Peng
hargaan ini  masih dalam 
rangkaian Indonesia’s Most 
Admired Companies (IMAC) 
yang  d i se l engga rakan 
Frontier Consulting Group 
dan Tempo Group. Acara 
berlangsung pada  Rabu 
(10/6 ) ,  d i  Hote l  Mu l ia 
Senayan, Jakarta. 

Ke t iga  award  yang 
d i ra ih  Per tamina ia lah 
sebagai berikut. Pertama, 
kategori  Lubricant, yaitu 
PT Pertamina Lubricants, 
yang d iwak i l i  Sa les  & 
Marketing Director Andria 
Nusa. Kedua, kategori Oil 
and Gas, yaitu PT Pertamina 
(Persero) yang diwakili VP 
Corporate Communication 
W ianda  Pusponegoro . 
Ketiga, kategori  Gas Station, 
yaitu PT Pertamina (Persero) 
yang diwakili Marketing and 
Technical Support Manager 
Agustinus Santanu Basuki.  
Penghargaan diserahkan 
oleh CEO Tempo Media  
Group Bambang Harymurti 
dan CEO Frontier Consulting 
Group Handi Darmawan. 

Wianda Pusponegoro 
usai acara penganugerahan 
mengatakan, pencapaian ini 
merupakan tantangan yang 
berat bagi Pertamina ke 
depan. “Artinya reputasi ini 
sudah diakui oleh masyarakat 
luas. Nah, tentunya mem

pertahankan reputasi itu 
sama sulitnya dengan kita 
membuat reputasi yang baru. 
Ini sudah menjadi tugas, 
semangat dan dedikasi dari 
insan Pertamina  untuk dapat 
mempertahankan Corporate 
Image Award yang sudah 
kita raih,” kata Wianda. 

Salah satu aspek yang 
dil ihat Wianda mengapa 
Per tamina bisa meraih award  
ialah pelayanan kepada pe
langgan (customer). Ha
rapannya tentu saja bisa 
mem pertahankan  title yang 
su dah diraih, atau bahkan 
menambah dengan title baru. 

IMAC atau The Indonesia 
Most Admired Companies 
merupakan penghargaan 
yang diberikan kepada peru
sahaan yang paling dikagumi 

di Indonesia ber dasar survei 
oleh Frontier terhadap empat 
kelompok responden yaitu 
240 jurnalis, 240 investor, 
320 kalangan manajemen 
(high level executive), dan 
1.680 public.

A d a p u n  k r i t e r i a 
responden investor adalah 
m e re k a  y a n g  p e r n a h 
melakukan transaksi saham 
di Indonesia ataupun luar 
negeri dalam satu tahun 
terakhir dan atau saat ini 
me nanamkan modal dalam 
bentuk saham, obligasi, 
atau pun reksa dana pada 
peru sahaan tertentu.

Responden manajemen 
diambil dari mereka yang 
mem punyai jabatan minimal 
manajer pada perusahaan 
barang dan jasa berusia 

3060 tahun. Responden 
jurnalis berusia 20 dan 50 
tahun. Sementara untuk 
responden publik diambil dari 
masyarakat umum berusia 
2160 dan minimal mereka 
berasal dari kelas A+ serta 
memiliki pengeluaran paling 
sedikit Rp5 juta per bulan.

Untuk kriteria penilaian 
menggunakan empat di
mensi. Yaitu, kualitas atas 
layanan, produk, keper ca
yaan, dan inovasi; tanggung 
jawab terhadap sosial dan 
lingkungan; kinerja yang 
di lihat dari pertumbuhan 
dan kualitas manajemen 
perusahaan; dan seberapa 
ideal perusahaan menjadi 
tempat bekerja dan kua li
tas sumber daya manusia
nya.•urip

medan – Marketing Ope ration Region (MOR) I me
nyiapkan langkahlang kah untuk mengantisipasi ke
naikan pemakaian BBM dan LPG selama Ramadhan 
dan Lebaran tahun ini di Provinsi Sumatera Utara.

Estimasi distribusi Pre mium pada H15 sampai 
de ngan H+15 Idul Fitri  tahun ini di SPBU Pertamina 
dan mitra Pertamina di Sumatera Utara diperkirakan 
naik 11% dari ratarata harian normal 4.398 
KL menjadi 4.877 KL. Sementara distribusi 
Solar diperkirakan turun 5% dari ratarata harian 
normal 2.585 KL menjadi 2.454 KL. Mobil tangki 
pengangkut BBM yang normalnya berjumlah 271 
mobil direncanakan ditambah 27 mobil sehingga 
menjadi 298 mobil pada periode ter sebut.

Adapun distribusi LPG di bulan Juni 2015 
diperkirakan naik 8% dari distribusi bulan Mei 2015 
dari 24.418 MT menjadi 26.467 MT. Sementara 
distribusi LPG di bulan Juli 2015 diperkirakan naik 
5% dari estimasi distribusi bulan Juni 2015, yaitu 
dari 26.467 MT menjadi 27.728 MT. 

“Selama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul 
Fitri, Pertamina selalu siap memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat dengan terus menjaga 
ketahanan stok dan mem persiapkan pengelolaan 
dis tribusi BBM dan LPG dengan baik. Upaya ini kami 
lakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi 
BBM dan LPG,” tutur GM MOR I Romulo Hutapea 
dalam konferensi pers, pada (10/6).

Romulo menje laskan, Pertamina te lah 
membentuk Posko Satuan Tugas (Satgas) untuk 
pemantauan ter sedianya BBM dan LPG serta 
kesiapan pelayanan kepada masyarakat konsumen 
di Kantor Pusat dan setiap kantor Region Pertamina.

 Adapun, langkahlangkah lainnya dalam 
menjamin kelancaran distribusi BBM dan LPG 
meliputi monitoring stok BBM di Terminal BBM 
dengan sistem komputerisasi SIM S&D (Sistem 
Informasi Management Supply & Distribution, 
pengoperasian Terminal BBM dan SPBU sepanjang 
24 jam, khususnya di sepanjang jalur lintas. 

“Untuk kenyamanan kon sumen Pertamax 
Series, Pertamina menyediakan pro duk BBM 
nonsubsidi dalam bentuk curah dan kemasan yaitu 
Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex di SPBU,” 
ungkap Romulo.

Penambahan pasokan LPG subsidi dan 
nonsubsidi (Bright Gas dan Elpiji 12kg) dilakukan, 
khususnya di dae rahdaerah yang diper kirakan 
terjadi peningkatan  konsumsi. 

Pertamina juga telah menunjuk agen dan pang
kalan siaga LPG dengan memaksimalkan SPBU dan 
modern retail outlet, serta berkoordinasi dengan 
Hiswana Migas dan ins tansi setempat untuk ke ter 
tiban harga jual dan pe nyediaan kebutuhan LPG. 
Untuk Sumatera Utara, 51 pangkalan ditunjuk 
sebagai pang kalan siaga dari 4.385 pangkalan.•mor i

GM MOR I Romulo Hutapea berbincang dengan pengendara motor 
yang sedang mengisi BBM di SPBU.

Direktur Utama 
Pertamina Dwi 
Soetjipto meninjau 
proyek optimalisasi 
Terminal BBM 
Sambu yang 
diharapkan tuntas 
pada semester I 
tahun 2016, pada 
(20/6). Optimalisasi 
ini akan mening 
katkan kapasitas 
TBBM Sambu 
hingga 300.000 KL 
dengan dermaga 
berkapasitas LR 
100.000 DWT.Fo
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Pelatihan Kompetensi 
untuk fireman

Sosialisasi human Capital 
development di rU II dumai

Penarikan Undian Tahap I Pertamax fastron 
Go to europe 2015
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jakarta – Pertamina kem
bali menggelar pengun dian 
tahap I program Pertamax & 
Fastron Go to Europe (PFGTE) 
2015. Undian tahap I tersebut 
menyediakan hadiah tujuh 
unit emas batangan @5 gram, 
8 unit Samsung Galaxy Note 
4, 3 unit iPhone 6 16 GB, 8 
unit Voucer BBK @Rp 1 juta 
dan 20 unit Fastron @4 liter.

“Program ini telah mema
suki tahun ke6. Hingga 15 
Juni 2015 total entry peserta 
program ini telah mencapai 
52.801 entry. Jumlah tersebut 
leb ih  t ingg i  dar i  tahun 
sebe lumnya, yaitu 34.600 
entry. Hal ini membuktikan 
bahwa tingkat partisipasi 
para konsumen semakin 
t inggi terhadap program 
ini,” ungkap Manager Media 
Pertamina, Ifki Sukarya saat 
berlangsungnya penarikan 
undian di Restoran Bebek 
Bengil, Jakarta, Rabu (17/6).

Banyaknya partisipasi 
tersebut juga tidak lepas dari 
semakin mudahnya layanan 
entry dan membaiknya pres
tasi pembalap Pertamina 
Indonesia, Rio Haryanto 
di ajang GP2 Series 2015. 
Hal ini juga menunjukkan 
tingginya loyalitas masya
rakat konsumen untuk meng
gunakan produk unggulan 
Per tamina khususnya Per
tamax dan Fastron.

jakarta  Dalam upaya 
meningkatkan pengetahuan 
para mitra usaha dan sales 
representat i f  Pertamina 
mengenai aplikasi produk
produk solvent Pertamina 
di industri ban, cat, thinner, 
d a n  l e m ,  U n i t  B i s n i s 
Pe t rochemica l  Trad ing 
mengadakan Workshop 
Product Knowledge Aplikasi 
So l ven t  PT  Pe r tam ina 
(Persero), di Jakarta, pada 
(15/6).

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, sebagai narasumber 
yang memaparkan peranan 
Solvent dalam proses pem
buatan, penyimpanan, pema
kaian di industri cat, thinner, 
ban, dan lem, yaitu Fungsi 
Research & De velop ment 
Pertamina, PT Bina Adidaya 
Paint dari industri cat, PT 
Eternal Buana Chemical dari 
industri resin, dan PT Warna 
Prima Kimiatama dari industri 
thinner.

V P  P e t r o c h e m i c a l 
Trading Supriyanto D.H. 
d a l a m  s a m b u t a n n y a 
menyampaikan,  produk 
solvent merupakan komoditas 
yang cukup strategis dan 
mem berikan kontribusi lang
sung dalam mendukung 

Program undian (PFGTE) 
2015 tahap II dilangsungkan 
mulai 1 Mei – 10 Agustus 
2015 yang pengundiannya 
akan dilakukan pada 8 Juli 
2015. Sedangkan pengundian 
hadiah utama akan dilakukan 
pada 12 Agustus 2015 men
datang.

Konsumen dapat meng
ikuti program ini dengan 
membel i  BBK Pertamax 
series minimal Rp 200 ribu 
untuk Mobil dan Rp 20 ribu 
untuk Motor atau produk 
Fastron series (4 liter) yang 
disertai bukti struk asli. Ke
mudian mengunjungi www.
pertaminapfgte.com dan 
memasukkan data yang 
di butuhkan sebagaimana 
tertera pada struk asli pem
belian.

Hingga akhir periode, 
program undian in i  me

jakarta  Untuk meningkatkan pengetahuan 
dan kemampuan dalam mengoperasikan Fire 
Aerial Ladder Truck termasuk Fire Pump (Pompa 
Pemadam),  Fungsi HSSE Operation Head Office 
mengadakan pelatihan untuk fireman, di halaman 
Kantor Pusat Pertamina, pada 6 Juni 2015 dan 
13 Juni 2015. 

Pelatihan yang diikuti 35 peserta ini diisi dengan 
materi sistem fungsi perangkat pada panel Aerial 
Ladder, sistem fungsi perangkat pada panel 
pompa pemadam, persiapan operasi Fire Ladder, 
persiapan operasi pemompaan, dan operasi 
pemadaman.

Melalui pelatihan ini, diharapkan fireman sebagai 
operator mampu meningkatkan pengetahuan, ke
mampuan, dan terampil mengoperasikan Fire Aerial 
Ladder Truck dalam melakukan penanggulangan 
kebakaran tingkat lanjut. 

Fire Aerial Ladder Truck merupakan mobil 
pemadam kebakaran dengan Pompa Pemadam 
dengan kapasitas pompa maksimal 1250 GPM 
(4.731 l/m) pada tekanan 10.3 bar. Posisi tangga 
terletak di bagian belakang ruang pompa dengan 
ketinggian operasi mencapai 50 meter, dan 
monitor terletak di ujung snorkel dengan  kapasitas 
keluaran water monitor 500 GPM dengan sistem 
pengoperasian dari bawah dengan wireless 
remote control system. Fire Aerial Ladder Truck 
dirasa sangat andal untuk pemadaman kebakaran 
gedunggedung bertingkat Area Operasi Pertamina 
di Jakarta.•hsse operation head office

nyediakan hadiah hiburan 
berupa 10 motor Honda Beat, 
15 unit iPhone 5, 18 Samsung 
Note 3, 25 emas batangan. 21 
unit emas batangan @5 gram, 
24 unit voucer BBK @Rp 1 
juta, 60 unit produk Fastron 
@4 liter, 24 unit Samsung 
Galaxy Note 4, 9 unit iPhone 
6 16GB.

Sebagai hadiah utama, 
Pertamina tahun ini menye

diakan 10 kursi untuk kon
sumen setia Pertamax & 
Fastron untuk mendukung 
langsung aksi Rio Haryanto 
yang berlaga pada GP2 
Series sirkuit Monza. Peserta 
program yang beruntung 
tersebut juga akan menikmati 
perjalanan Eropa dengan 
mengunjungi Nice, Perancis 
dan berakhir di Barcelona, 
Spanyol.•irli

Workshop Product Knowledge 
aplikasi Solvent

industri ban, cat, thinner, dan 
lem di dalam negeri. 

“Dengan berkembangnya 
teknologi produksi di in
dustr i ban, cat, thinner, 
dan lem, menjadi peluang 
bagi Pertamina untuk terus 
meningkatkan pangsa pasar 
solvent melalui menambah 
infrastruktur berupa fasilitas 
penyimpanan untuk menjamin 
ketersediaan produk solvent 
dalam memenuhi kebutuhan 
di dalam negeri.

Dalam kesempatan ter
sebut, Usman dan Rokh
maturrokhman dari R&D 
Pertamina menyampaikan 
jen is  dan karak te r i s t i k 
solvent. Sementara Aswanti 
selaku R&D Manager PT 
Bina Adidaya menyampaikan 
beberapa bahan baku utama 
dalam industri cat, dimana 
solvent berperan memberikan 

kontribusi sedemikian ru pa 
sehingga campuran mem
punyai kekentalan yang pas 
untuk diproses. 

Disamping itu, Utun Su
tris na selaku Plant Director 
PT Eternal Buana Chemical 
memaparkan aplikasi solvent 
di industri resin serta tren dan 
tantangan spesifikasi solvent 
dalam industri re sin di masa 
mendatang. 

Keg i a t an  workshop 
ini ditu tup oleh presentasi 
Hendra Sanusi  dar i  PT 
Warna Prima Kimiatama yang 
menyampaikan penggunaan 
so lvent  da lam indust r i 
thinner. Thinner diproduksi 
dari beberapa solvent yang 
dipakai untuk melarutkan 
resin di dalam cat atau me
ngencerkan cat selama peng
gunaan.•petrochemical trading

dumai  Puluhan Section 
Head dan Tim Manajemen 
RU II Dumai memenuhi 
Ruang Rapat Main Office, 
pada Jumat (22/5). Jajaran 
pejabat RU II Dumai itu 
mengikuti Sosialisasi Human 
Capital Development untuk 
Tim Manajemen & Section 
Head RU II.

Sosialisasi dihadiri SVP 
HRD Insan Purwarisya, VP 
People ManagementYudo 
Irianto, VP HR Operation 
Amirsyal Umar, HR Refinery 
Manager Bambang Sembo
do, Leadership & People 
Development Manager Gus
tini Raswati, dan Direktur 

Fo
to

 : 
R

U
 II

Utama Pelita Air Service.
Sos i a l i s as i  Human 

Capital Development ter
sebut membahas tentang 
pembinaan pekerja terkait 
RPSDM yang terangkum 
ke dalam 2 agenda utama, 
yaitu pembahasan Talent 
M a n a g e m e n t  S y s t e m 
dan Talent Development 

Acceleration.
GM RU II Dumai, Afdal 

Mar tha mengapres ias i 
sosialiasi program tersebut. 
Tampak seluruh Tim Mana
jemen dan Section Head 
yang hadir serius mengikuti 
sosialisasi tersebut hingga 
selesai.•ru ii
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Pengobatan Gratis di PeP Sangatta field
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Sehat Bersama PeP 
Cepu field

plaju – Antusiasme dan kepedulian para 
pekerja dan mitra kerja RU III Plaju yang besar 
terhadap sesama dibuktikan melalui aksi donor 
darah. RU III melalui fungsi Medical Area kembali 
menyelenggarakan kegiatan donor darah, 
Kamis (11/6). Ratusan pekerja dan mitra kerja 
RU III memadati Rumah Sakit Pertamedika 
Plaju untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor 
darah ini. Medical Area Manager RU III, drg. 
Retnowati menjelaskan kegiatan donor darah 
ini merupakan kegiatan rutin di Pertamina RU 
III yang diselenggarakan setiap triwulan atau 
empat kali dalam setahun, dengan mengusung 
tema “Selamatkan Indonesia Lewat Darahmu”. 
Sebanyak 129 kantong darah berhasil diperoleh 
dari kegiatan donor darah kali ini. Seluruh kantong 
darah akan dipergunakan dan distribusikan oleh 
PMI Kota Palembang dan juga sebagai antisipasi 
persediaan darah menjelang Ramadhan.•ru iii 

cepu Bertempat di Balai Desa Wonocolo 
Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro                       
PT Pertamina EP (PEP) Asset 4 Cepu Field bekerja 
sama dengan Kodim Bojonegoro mengadakan 
bakti sosial dan pengobatan gratis massal (16/6).

Acara berjalan baik dengan dibantu oleh lima 
dokter dari Pertamina serta dari RS Bhayangakara, 
RS Bagas dan Tim Kesehatan Kodim serta 
beberapa bidan dan perawat. Acara pengobatan 
ini diikuti oleh 239 pasien, yang terdiri dari 
orang dewasa maupun anakanak. Selain itu 
masyarakat yang berobat juga mendapatkan 
kepedulian berupa sembako, yang diharapkan 
dapat membantu meringankan beban masyarakat 
khususnya dalam  menyambut Bulan Suci 
Ramadhan.

Kegiatan ini dihadiri oleh VP HSSE Pertamina 
EP Heri Budiarso yang menyampaikan bahwa 
acara ini merupakan bentuk kepedulian Pertamina 
terhadap upaya peningkatan kesehatan 
masyarakat sekaligus memfasilitasi masyarakat 
yang kurang mampu. 

“Alhamdulilah, selain dapat obat, juga dikasih 
sembako gratis, lumayan buat Ramadhan,” ung
kap salah satu warga Wonocolo.•pep cepu field

sinabung  Small Medium 
Enterprises & Social Res
ponsibility Sumatera Bagian 
U ta ra  (SME &  SR PP 
Sumbagut) menyerahkan 
bantuan Peduli Sinabung 
pada Selasa (16/6). Bantuan 
yang diserahkan ke Posko 
Pengungsian di Pos Penam
pungan Jambur Lau Buah 
Batukarang tersebut berupa 
900 kg beras, ikan kering, 
telur, tikar, susu, minyak 
goreng, mie instan, gula 
pasir, teh, sabun mandi juga 
biskuit.

Bantuan diserahkan oleh 
oleh Area Manager SME&SR 
Part.Prog Sumbagut, Priyo 

Dwi Rianto kepada Pe nang
gung Jawab Posko, Johari 
Bangun.

“Bantuan ini sangat ber
manfaat bagi kebutuhan 
pengungsi yang telah ada 
di pengungsian sejak 4 Juni 
2015,” kata Johari.

Johari menambahkan 
bahwa saat ini baru ada dua 
penyumbang di posko ter
sebut, salah satunya adalah 
Pertamina. 

“Keadaan pengungsi 
sangat memprihatinkan dan 
masih perlu bantuan bahan 
makanan juga alas tidur,” 
ungkapnya.

Priyo mengemukakan, 

jumlah pengungsi bencana 
Gunung Sinabung saat ini 
sudah mencapai 10.000 jiwa 
yang tersebar di berbagai 
posko pengungsian. 

“Adapun di Posko Jambur 

Lau Buah Batukarang ada 
923 jiwa atau 327 kepala 
keluarga yang mengungsi. 
Sebagian besar adalah orang 
tua dan anak-anak,” ujarnya.• 
sme & sr pp sumbagut

sangkima – Pertamina 
EP (PEP) Sangatta Field 
k e m b a l i  m e m b u k t i k a n 
bakti kepada masyarakat 
melalui program Sosialisasi 
Kesehatan dan Pengobatan 
Massal, pada Rabu (10/6), 
di Balai Pertemuan Umum 
Desa Sangk ima.  Acara 
digelar dengan mengajak 
serta warga dari dua desa 
yang masuk dalam wilayah 
Ring I operasi perusahaan, 
yakni Desa Sangkima dan 
Sangkima Lama. Program 
rutin di bidang kesehatan ini 
merupakan kelanjutan dari 
program serupa yang telah 
diadakan di Desa Sangatta 
Selatan dan Singageweh 
pada Desember 2014 silam.

Tak hanya memfasilitasi 
tenaga medis dan dokter 
serta obatobatan secara 
gratis, Pertamina EP Sangatta 
Field dengan menggandeng 
Tim Medical turun langsung 
k e  m a s y a r a k a t  d a l a m 
mem berikan penyuluhan 
kesehatan terkait penyakit 

De mam Berdarah Dengue 
(DBD). Puluhan warga yang 
datang dari beberapa dusun 
terdekat terlihat menyimak 
dengan seksama penuturan 
dari Sangatta Medical Senior 
Supervisor dr. Ahmad Fuad 
mengenai langkahlangkah 
pencegahan berkembangnya 
virus DBD. 

Pada kesempatan ter
sebut, Dr. Ahmad Fuad juga 
menjelaskan,  vaksin un
tuk mencegah virus DBD 
tidak dapat diperoleh seca ra 
komersial. Langkah pence
gahan utama yang dapat 
dilakukan adalah memutus 
siklus hidup nyamuk Aedes 
A e g y p t i  d e n g a n  c a r a 
memberantas sarang nyamuk 
penyebab DBD yang biasanya 
berkembang biak di genangan 
air yang jernih. “Termasuk 
mencegah  penyeba ran 
nyamuk pembawa virus DBD 
dengan upaya lebih seperti 
menabur bubuk larvasida 
pada penampungan air dan 
menggunakan obat repellent 
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yang dapat mencegah gigitan 
nyamuk,” paparnya.

Ahmad Fuad mengingat
kan, apabila virus DBD sudah 
mulai menjangkiti tubuh pen
derita, maka penanganan 
yang tepat segera membawa 
penderita ke rumah sakit.

Masd iansyah se laku 
Sekretaris Camat Sangatta 
Selatan mengungkapkan 
ap res i a s i n ya  t e r hadap 
Perta mina EP Sangatta 
F ie ld  yang mendukung 
usa ha pe ningkatan kese
hatan masyarakat.  “Se
moga program ini  semakin 

mempererat hubungan yang 
harmonis antara perusahaan 
dan war ga”, tambahnya. 

Sebanyak 103 orang 
tercatat mendaftar sebagai 
peserta pengobatan de
ngan rata rata  ke luhan 
men derita penyakit Infeksi 
Saluran Pernapasan Akut 
(ISPA). Ifni Hidayat selaku 
L&R Assistant Manager 
berharap masyarakat dapat 
mengambil manfaat maksimal 
dengan diselenggarakannya 
pengobatan gra t is  dan 
sosialisasi DBD ini.•putri/rian

cilacap – Refinery Unit IV (RU) Cilacap, pada (10/6) 
menggelar kegiatan donor darah di gedung Patra Graha Cilacap 
yang diperuntukkan bagi seluruh pekerja, keluarga, mitra kerja 
dan masyarakat. Kegiatan yang mengambil tema “Donor Darah 
Wujud Berbagi Dengan Sesama” ini merupakan hasil kerja 
sama antara Pertamina Hospital Cilacap (PHC) dengan Palang 
Merah Indonesia (PMI) Cabang Cilacap. Menurut Director of 
Pertamina Hospital Cilacap dr Sugeng Santoso, pada donor 
darah kali ini, PMI Cabang Cilacap melakukan inovasi baru 
dengan melakukan input data pendonor melalui aplikasi yang 
berbasis web sehingga data pendonor dapat dilihat rinci dan 
mudah ditelusuri.•ru iV

Berbagi dengan Sesama melalui donor darah
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PeP Prabumulih field adakan Pelatihan 
Pengolahan Sampah Botol Plastik 
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Sambut ramadhan, PTK adakan Khitanan Massal

rU VI ajak Stakeholder 
Pelajari hidroponik
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prabumulih – Asset 2 
Pertamina EP Prabumulih 
Field memberikan pelatihan 
pengolahan sampah botol 
plastik di  Kelurahan Patih 
Galung kepada kelompok ibu
ibu, pada  (15/5). Bertempat di 
kediaman salah satu anggota 
kelompok binaan, pelatihan 
yang dilaksanakan selama 
tiga hari ini mendatangkan 
instruktur dari Jakarta, Bob 
Novandy,  yang dikenal 
sebagai King Lampion’s  yang 
sangat peduli dengan masalah 
lingkungan. Ia dikenal dengan 
karya lampion yang berasal 
dari sampah botol plastik. 

Pelatihan ini dibuka oleh 

bunYu – Potensi kelompok 
Usaha Mikro Kec i l  dan 
Menengah (UMKM) di Bunyu 
membuat Pertamina EP (PEP) 
Bunyu Field terus menggelar 
program yang menunjang 
ekonomi masyarakat dan 
kewirausahaan.  Dengan tema 
“Membangun Kemandirian 
Finansial untuk Kehidupan 
Hebat dan Manfaat”, pelatihan 
kewirausahaan yang ditujukan 
untuk sektor UMKM ini dise
leng  garakan, pada (15/6). 

Rangkaian pelatihan di
laksanakan dengan pem
ber ian mater i  mengenai 
k iatk iat  kewirausahaan 
dalam merintis usaha skala 
kecil dan menengah serta 
dilanjutkan dengan diskusi 

jakarta  BAZMA Pertamina bekerja sama dengan BDI PTK, 
Rumah Sakit Pertamina Jaya dan PWP PTK melaksanakan 
khitanan massal. BAZMA Pertamina menginisiasi program 
khitanan massal untuk Pertamina Grup untuk ketiga kalinya. 
Tahun ini, mereka melaksanakan di 3 tempat yang berbeda 
secara serempak di Pertamina Kantor Pusat, Pertamina Trans 
Kontinental dan Pertamina EP. 

Peserta khitan khusus untuk Kantor Pusat PTK berjumlah 
150 orang anak, dimana peserta diambil dari lingkungan sekitar 
Kantor Pusat dan kerabat serta warga sekitar tempat tinggal 
para pekerja PTK. Hadir Direktur Utama PTK Subagjo Hari 
Moeljanto, Direktur Keuangan & SDM Sjahril Rachmad Atas, 
Corporate Secretary Nurkasa Siregar, Ketua PWP PTK Andriani 
Subagjo Hari Moeljanto, Deputy Director Comercial Darius 

bogor  Hidroponik adalah suatu metode 
bercocok tanam tanpa menggunakan media 
tanah, melainkan dengan menggunakan larut
an mineral bernutrisi atau bahan lainnya yang 
mengandung unsur hara seperti sabut kelapa, rock 
wool, spoons, serbuk kayu, dan lainlain.

 Untuk memberikan pemahaman dan 
keterampilan bercocok tanam tanaman  sayuran 
dengan pola hidroponik sehingga nantinya bisa 
dikembangkan di Balongan, RU VI mengajak 
stakeholder-nya mengikuti studi banding ke KRPL  
(Kawasan Rumah Pangan Lestari), di Bogor.  
Sebanyak 35 stakeholder yang berasal dari empat 
desa di Kecamatan Balongan mengikuti kegiatan 
tersebut. 

Camat Balongan, Bastoni yang ikut men
dampingi studi banding tersebut sangat 
meng  apresiasi upaya yang dilakukan RU VI. 
“Program ini sangat bermanfaat karena bisa 
meningkatkan pengetahuan masyarakat Balongan 
dalam bercocok tanam sesuai dengan pilar 
pemberdayaan yang dimiliki oleh CSR Pertamina 
RU VI Balongan,” ujarnya.  

Selain mendapatkan penjelasan materi 
melalui class room, mereka juga diajarkan cara 
menyemai benih pada media rockwool dengan 
baik dan benar. Selain itu, mereka diajak meninjau 
langsung lahan pertanian secara hidroponik untuk 
melihat tahapan proses pertaniannya mulai dari 
pemindahan bibit ke media tanam hidroponik, 
pemeliharannya, hingga proses panennya,, 

Sistem pertanian secara hidroponik ini ternyata 
mendapat antusias yang cukup tinggi dari peserta, 
hal ini terlihat melalui banyaknya pertanyaan yang 
dilontarkan oleh para peserta. Beberapa hal yang 
ditanyakan diantaranya cara memilih tanaman yang 
bisa ditanam secara hidroponik, proses pemilihan 
bibit yang baik, hingga proses pemberian nutrisi 
tanaman. Antusiasme juga ditunjukkan oleh 
Camat Ba longan yang mengharapkan sistem 
pertanian hidroponik ini bisa diimplementasikan di 
Balongan karena harga jual sayuran dengan sistem 
hidroponik cukup menjanjikan.•ru Vi

Prabumulih L&R Assistant 
Manager, Setyo Puji Hartono. 
Dalam sambutannya, Setyo 
menyampaikan  pelatihan 
ini sangat bermanfaat untuk 
membantu mengatasi ma
salah sampah dan kerusakan 
lingkungan. “Dengan diolah 
menjadi kerajinan tangan yang 
bernilai jual, sampah yang 
awalnya menjadi masalah 
akan berubah menjadi ber
kah,” tutur setyo. 

Menurutnya, pelatihan 
seperti ini harus digalakkan 
un tuk  memberdayakan 
ma syarakat menjadi lebih 
kreatif  dan peduli dengan 
lingkungan. “Semoga peserta 

pelatihan ini bisa menularkan 
ilmu yang telah didapat ke
pada masyarakat luas se
hingga sampah tidak lagi 
menjadi masalah bagi kita 
tetapi menjadi sesuatu yang 
berharga,” ungkap setyo.

Bob Novandy pun meng
ungkapkan keba hagiaan nya 

karena diberikan kesempatan 
untuk memberikan pela
t ihan kepada ibu ibu di 
sini. Ia berharap ilmu yang 
diberikannya dapat diprak
tikkan dan menam bah peng
hasilan mereka di masa yang 
akan datang.•banavinto

Pelatihan Kewirausahaan untuk 
Kembangkan UMKM Pulau Bunyu

untuk memperkuat bisnis 
usaha para kelompok usaha 
dan koperasi di Pulau Bunyu. 
Pelat ihan ini  mel ibatkan 
sekitar 65 peserta baik pelaku 
UMKM maupun koperasi.

Bunyu Field Manager 
Rizal Risnul Wathan dalam 
sambutannya mengatakan, 
program pelatihan UMKM 
i n i  me rupakan  ben tuk 
Community Development 
sangat te pat untuk mem
berikan pe ma ham an mengenai 
ke wira usahaan sehingga 
dapat  mengembangkan 
perekonomian masyarakat 
Bunyu. 

“Semoga ke lompok
kelompok usaha yang ter
bentuk dapat berdaya dan 

mandiri,” tambahnya.
Narasumber untuk melatih 

para pegiat UMKM di Bunyu 
ini, yaitu Direktur PT. Trustco 
Insan Mandiri Bapak Abdul 
Rohim dan Direktur Institut 
Pengembangan Masyarakat 
Dr. Nonon Saribanon. Ia 
memberi materi pengetahuan 
dan pelatihan kepada para 
peserta yang sebagian besar 
merupakan kelompok UMKM. 

Materi yang disampaikan 
dalam pelatihan tersebut 
antara lain mengenai strategi, 
tips dan trik membangun 
usaha dari skala kecil menjadi 
skala menengah dengan 
menumbuhkan kecintaan 
terhadap usaha yang digeluti 
serta konsisten dan cerdas 

dalam menggunakan modal 
dan resources yang ada.

Pelatihan ini merupakan 
langkah awal dalam usaha 
Community Development 
Pertamina EP Bunyu Field 
dalam menyatukan kelom
pokkelompok UMKM dan 
Koperasi di  Bunyu agar 
bersinergi terutama dalam 
pembelian bahan baku serta 
pemasaran ke luar Pulau 
Bu nyu. Di samping itu, Perta
mina EP Bunyu Field terus 
memberikan ban tu an, baik 
dalam bentuk pera latan 
produksi maupun bantu an 
modal kepada para ke lom pok 
usaha yang pada akhir nya 
semakin memajukan pere
konomian di Bunyu.•imam

Darwis dan Head of Internal Auditor Musirini, Ketua BDI PTK 
M. Fadjar Shidik, Perwakilan BAZMA Pertamina, serta ketua 
Tim Dokter RSPJ Dr Agus.

Direktur Utama PTK Subagjo Hari Moeljanto mengucapkan 
terima kasih kepada BAZMA Pertamina atas kepercayaannya 
melaksanakan agenda ini untuk ketiga kalinya.  “Semoga 
kegiatan ini benarbenar menjadi salah satu program sosial yang 
bermanfaat bagi warga sekitar perusahaan,” ujarnya.  

Tim dokter dan paramedis RSPJ menyediakan 8 meja 
tindakan untuk mempercepat proses khitanan mengingat 
antusiasme peserta khitan yang cukup besar. Pelaksanaan 
khitanan massal berjalan dengan lancar. 

Kegiatan charity ini kiranya mampu dilaksanakan secara 
berkesinambungan hingga masyarakat sekitar yang benar

benar membutuhkan dapat turut merasakan manfaatnya dan 
kemajuan perusahaan pun niscaya akan selalu  mendapatkan 
doa dari masyarakat yang turut mendapatkan berkah dari 
PTK.•ptk
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judul :   buktibukti taubat & hajatmu dapat  
 mengantarmu jadi pengusaha
pengarang :   rizem aizid
penerbit :  diva press

Diakui atau tidak, menjadi pengusaha (pedagang atau 
pebisnis) kaya dan sukses merupakan impian setiap orang. 
Betapa tidak, hanya dari usaha (bisnis) itulah, seseorang 
dapat meraup kentungan besar, dan membuatnya menjadi 
kaya. Maka dari itu, tak heran jika banyak orang yang 
berlombalomba terjun ke dunia bisnis untuk bersaing 
menjadi pengusaha sukses dan kaya. Akibat dari itu, 
berbagai bentuk persaingan pun muncul, mulai dari 
persaingan yang sehat sampai tidak sehat.

Taubat merupakan salah satu jalan dibukanya pintu 
rezeki kita. Ketika pintu rezeki sudah dibuka selebar
lebarnya, maka usaha apa pun yang kita jalankan 
pasti meraih kesuksesan. Bertaubat kepada Allah Sw. 
berarti kembali kepada jalanNya, yakni jalan yang telah 
disyariatkan sebagaimana tercantum dalam alQur’an 
dan hadits. Bertaubat kepada ciptaanNya untuk 
mengungkapkan rasa penyesalan atas dosa dan kesalahan 
yang diperbuat. Tindakan bertaubat sangat mulia sekali. 
Hal itu sebagaimana yang diperntahkan oleh Allah Swt., 
baik melalui alQur’an maupun Sunnah.

Bagi pengusaha, taubat menjadi suatu keniscayaan, 
mengingat aktivitasnya seharihari sangat rentan terhadap 
perbuatan dosa. Setidaknya, menyakiti orang lain 
(konsumen) dengan katakata yang tidak sopan, atatu 
pelayanan yang kurang ramah, termasuk salah satu 
perbuatan dosa yang dapat menyebabkan rezekinya tidak 
berkah. Contoh, bagi pedagang, mengurangi takaran 
timbangan juga termasuk perbuatan dosa. Nah, karena 
begitu rentan seorang pengusaha dengan perbuatan dosa, 
maka taubat menjadi suatu keniscayaan. Didalam buku ini 
akan dijelaskan bagaimana pengusaha harus bertaubat, 
dosadosa yang khusus dan sering dilakukan oleh para 
pengusaha, samapai dengan bagaimana cara bertaubat 
bagi pengusaha.

Setelah melaksanakan taubat langkah berikutnya 
untuk menjadi seorang pengusaha yang kaya dan berkah 
adalah melaksanakan shalat hajat. Dengan melaksanakan 
ibadah ini, insya Allah anda akan menjadi pengusaha 
muslim sejati yang beruntung. Sebab selain sukses sebagai 
pengusaha dan kaya, kita juga sukses sebagai pengusaha 
yang bertakwa kepada Allah Swt. Seorang pengusaha 
yang ingin usahanya sukses dan terus berkembang, 
maka ia harus melaksanakan shalat hajat. Didalam buku 
ini akan dijelaskan bagaimana kedahsyatan dari shalat 
hajat, manfaat dari shalat Hajat bagi kegiatan bisnisnya, 
bagaimana cara melakukan shalat hajat bagi para pebisnis.

Secara umum, buku ini disusun secara khusus secara 
khusus untuk menjadi panduan bagi para pengusaha 
yang ingin sukses dan kaya di dunia maupun akhirat, 
serta kekayaan yang diperolehnya dari bisnis (usaha) ini 
mendapat berkah dari Allah Swt., sehingga menjadi harta 
yang halal dan tanpa tercemar oleh harta riba atau syubhat. 
Juga, harta yang diperolehnya bisa bermanfaat bagi orang 
lain yang membutuhkan. Dengan membaca buku ini, para 
pengusaha diharapkan mulai membenahi diri dengan 
senantiasa bertaubat kepada Allah Swt. karena setiap 
detik, tanpa disadari, kita berpotensi melakukan dosa, 
and menegakkan shalat hajat agar seluruh keinginan kita 
(pengusaha) dapat diperkenankan/dikabulkan oleh Allah 
Swt.•perpustakaan

SUMBER PENYEBAB
KONFLIK KEPENTINGAN
Sumber penyebab konflik kepentingan, antara lain :

1. Kekuasaan dan kewenangan yang diperoleh dari jabatan dan/
atau peraturan perundang-undangan;

2. Perangkapan jabatan, yaitu seseorang yang menduduki dua atau lebih 
jabatan sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, 
independen dan akuntabel;

3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu 
baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan 
pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;

4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian 
uang, barang, rabat komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan 
fasilitas lainnya;

5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi 
pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan seorang pemangku jabatan 
yang disebabkan karena aturan struktur dan budaya organisasi yang ada;

6. Kepentingan pribadi (vested interest), yaitu keinginan/ke butuhan 
mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
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Oleh: Mardiani – System & Business Process Manager

Oleh: Gatot Chiandar  QSKM  HR & GA Directorate 

dMIP : Sosialisasi & Training Sama Penting !!! KOMET : Verifikasi & employee Survey 
Buktikan Kualitas Berbagi

Pertamina telah ditetapkan sebagai winner empat kali berturutturut dalam Indonesian 
MAKE Study sejak tahun 20112014 dan dua kali berturutturut dalam Asian MAKE 
Study sejak tahun 20132014. Di tahun 2015 ini, Pertamina kembali dinominasikan 
dan masuk menjadi salah satu 
Finalist bersama dengan 16 
perusahaan besar lainnya yang 
ada di Indonesia. Keiikutsertaan 
Pertamina dalam 2015 Indo-
nesian MAKE Study ini tentunya 
dengan harapan untuk tetap 
memper tahankan  sebaga i 
winner di tingkat Indonesia dan 
menjadi salah satu winner di 
tingkat Asia seperti yang penah 
dicapai sebelumnya agar dapat 
dinominasikan dan menjadi salah 
satu winner di tingkat global. 

Setelah melalui beberapa tahapan seperti membuat Company Knowledge Profile 
(CKP) yang dilengkapi dengan evidence terkait dan mengikuti MAKE presentation pada 
tanggal 12 Juni 2015 lalu, maka sebagai bagian dari tahapan akhir dalam proses 2015 
Indonesian MAKE Study, pada tanggal 22 Juni 2015 lalu telah dilakukan tahapan proses 
verifikasi dan employee survey yang dilakukan oleh Tim Panelist Indonesian MAKE Study. 

Diskusi selama proses 
verifikasi tersebut dihadiri 
oleh Tim Panelist Indonesian 
MAKE Study yang berasal 
dari Telkom, Pupuk Kaltim 
dan Tim Dunamis selaku 
penyelenggara Indonesian 
MAKE Study serta Tim KOMET 
dan wakil dari beberapa fungsi 
di lingkungan Kantor Pusat 
Pertamina. Diskusi ini dipimpin 
langsung oleh Faisal Yusra 
selaku VP Quality, System 
& Knowledge Management 

sekaligus sebagai Ketua Tim KOMET. Isi diskusi dalam proses verifikasi ini lebih bersifat 
sebagai wahana sharing session antar peserta yang hadir. Beberapa hal yang menjadi 
daya tarik dan menjadi pertanyaan dari Tim Panelist  adalah mengenai top-down dan 
bottom-up approach yang dilakukan oleh Pertamina terkait aspek leadership, employee 
engagement, innovation, learning dan customer serta praktekpraktek implementasi 
KM lainnya, termasuk bagaimana proses perbaikan berkelanjutan dan inovasi yang 
menghasilkan value creation dapat mendukung five strategic priorities yang telah 
dicanangkan oleh Direksi sebagaimana telah disampaikan melalui visualisasi video pada 
bagian awal sebelum sesi diskusi dilakukan. 

Setelah diskusi dalam rangka proses verifikasi dilakukan, Tim Panelist mengadakan 
employee survey dengan tujuan untuk mengukur tingkat pandangan pekerja terhadap 
Pertamina sebagai Knowledge Enterprise. Survey terdiri dari 45 pertanyaan dan peserta 
diminta untuk menentukan masingmasing pertanyaan dalam skala 15 yaitu (1) Tidak sama 
sekali; (2) Sedikit; (3) Mungkin; (4) Ada dan belum optimal; (5) Sudah sangat optimal. Survey 
dilaksanakan di ruang pertemuan lantai Ground dan diikuti oleh para pekerja di lingkungan 
Kantor Pusat Pertamina yang berasal dari Direktorat/fungsi yang berbedabeda. Dari hasil 
sementara yang diperoleh setelah survey dilakukan, ratarata ±31% responden memilih 
level (4) dan ratarata ±55% responden memilih level (5) dan ratarata selebihnya memilih 
level (3) ke bawah. Hasil survey sementara ini selanjutnya akan digabungkan dengan hasil 
survey yang dilakukan pada para Finalist lainnya sehingga dapat terlihat perbandingan 
posisi Pertamina terhadap 
standar norms yang mewakili 
seluruh Finalist. Hasil survey 
tersebut sangat bagus sebagai 
masukan dan cerminan bagi 
Pertamina mengenai pe
nge lolaan budaya berbagi 
pengetahuan namun bukan 
merupakan item penilaian 
Pane l i s t  sebaga i  dasa r 
menetapkan winners dari 2015 
Indonesian MAKE Study. 

Mari kita tunggu hasil keseluruhan dari keikutsertaan Pertamina dalam 2015 
Indonesian MAKE Study pada bulan Agustus 2015 yad. Mohon doa restunya agar 
Pertamina dapat tetap menjadi winner di tingkat Indonesia dan Asia, bahkan sampai 
tingkat Global. Untuk dapat mencapai itu semua, tentunya dibutuhkan dukungan dan 
komitmen yang kuat dari segenap insan Pertamina untuk selalu ambil bagian dalam setiap 
kegiatan terkait dengan aspek pengelolaan pengetahuan di Pertamina.  

The More You Share, The More You Get, Let’s Share Knowledge!!!•

Sejak 5 (lima) tahun yang lalu kita telah mengenalnya sebagai program “Bulan Arsip” yang identik dengan 
kunjungan juri berseragam, penilaian dan pemberian “cap” Hijau, Kuning atau Merah kepada para sekretaris/
tenaga administrasi dan para pekerja di Fungsi atas kinerjanya dalam pengelolaan dokumen/arsip selama 
tahun berjalan. Biasanya kerap terjadi “kegaduhan” ketika prosesnya dilaksanakan karena masingmasing 
sibuk berbenah. Pada akhir program, mereka yang mendapat cap khususnya merah akan merasa sangat 
sedih dan Bulan April menjadi “momok” bagi mereka.    

Tahun ini Bulan Arsip (BA) berubah dan diganti namanya menjadi Document Management Improvement 
Program (DMIP) untuk mengubah citra BA menjadi program yang lebih menyenangkan namun tetap mampu 
mendorong Fungsi untuk mengelola dokumen/Arsip lebih baik lagi melalui serangkaian aktifitas yang terdiri 
dari Asesmen, Pembinaan, Penilaian dan Penganugerahan (Awarding). Bedanya, DMIP dilakukan sepanjang 
tahun dan juga untuk memberikan penghargaan atas kerja keras dan berbagai pengembangan (improvement 
program) yang telah dilakukan.

Saat ini DMIP telah memasuki masa PraPenilaian dimana peserta sedang mempersiapkan berbagai 
persyaratan yang telah disampaikan pada bulan Pembinaan Mei, namun tidak hanya peserta yang bersiap
siap untuk menghadapi masa penilaian ini, seluruh dewan juri dan tim penilai pun diberikan persiapan khusus 
guna pelaksanaan kegiatan ini. 

Pada tanggal 15 dan 16 Juni 2015 telah dilaksa
nakan training DMIP Coach & Examiner di Hotel 
Patra Jasa Bandung. Sekitar 30 pekerja terpilih 
yang telah mengikuti Training of Trainer (TOT) PATP 
yang berasal dari lingkungan kantor pusat dan pe
kerja fungsi QM dari unitunit operasi. Pelatihan ini 
dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan dan 
menyeragamkan pemahaman mengenai sistem 
penilaian yang akan diterapkan pada penjurian lomba DMIP tahun 2015. 

Training ini dibuka oleh SBP Manager – Mardiani dan dilanjutkan 
oleh Assistan Manager Office Management – Niken Kastubamani yang 
membawakan simulasi penilaian. Training yang diselenggarakan dengan 
menggunakan pendekatan “adult learning” ini menciptakan proses 
belajar yang efektif dan meningkatkan kekompakan, yaitu dengan cara 
mengurangi komunikasi 1 arah dan mengemas materi dalam bentuk 
permainan yang menyenangkan berupa: Games “share your moment”, 
teka teki silang PATP, Sambung kata, dan cerdas cermat PATP.   

Selain fokus menyiapkan para Coach & Examiner melalui training 
tersebut, sebuah acara Sosialisasi DMIP telah disiapkan dengan apik oleh seluruh anggota Tim Perumus & 
Implementasi PATP Direktorat SDM & Umum pada 19 Juni 2015 di Ballroom Mezzanine. Acara ini dibuka 
oleh Direktur SDM & Umum serta dihadiri oleh seluruh Tim Manajemen dan pekerja lingkungan Direktorat 
SDM & Umum. 

  

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh pekerja 
dilingkungan direktorat ini terkait kegiatan DMIP yang akan segera memasuki masa penilaian. Disini juga 
dilaksanakan dengan games menarik yang mampu mengundang keriuhan dan keterlibatan yang hadir dalam 
kegiatan ini. Pada akhir acara juga dilaksanakn penandatanganan komitmen manajemen di lingkungan 
direktorat SDM & Umum.

     

Seluruh rangkaian kegiatan ini masih sebagian dari kegiatan DMIP tahun 2015. Jadi nantikan terus 
kegiatankegiatan menarik lainnya yang akan terus hadir hingga acara puncak yang akan dilaksanakan 
pada oktober nanti. 

Mari kelola dokumen/arsip perusahaan dengan cara yang baik dan benar demi kejayaan Pertamina . 
Changing Filing into Smiling.•



TIPS

sumber :  http://dunialari.com/olahraga-di-bulan-puasa-tips-trik-2/
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PWP PeP ramba field Berbagi jelang ramadhan

simprug – Persatuan Wanita Patra Pusat menyelenggara
kan Musyawarah Besar  (Mubes) V tahun 2015 dengan 
tema “Mengawalmu Dalam Berkarya Menuju Pertamina 
Mendunia”, pada (8/6). Mubes dipimpin oleh Ketua Sidang 
Atu Samsu Alam, Wakil Ketua Sidang I Endah A. Bambang, 
Wakil Ketua Sidang II Dhanik Hardadi, dan Sekretaris Sidang 
Wati Susilo di Gedung Wanita Patra Simprug. 

Dalam acara tersebut dijelaskan mengenai seluk 
beluk tujuan berdirinya PWP hingga kegiatankegiatan 
yang akan dilakukan kepada pejabat serta anggota 
PWP yang baru. Acara berlangsung dinamis, terlihat dari 
pertanyaanpertanyaan yang dilontarkan, mulai dari susunan 
pembentukan kepanitiaan sampai ke tugastugas yang akan 
dilakukan sesuai dengan fungsinya.

Di sesi terakhir,  dilakukan pelantikan anggota pengurus 
PWP periode 20152018  oleh Ketua Umum sekaligus 
Pen damping Sekretaris PWP Dini Dwi Soetjipto, Ketua 

jakarta – Ketua Persatuan Wanita Patra Direktorat 
Pemasaran Endah Ahmad Bambang (kiri) memberikan 
bantuan secara simbolis kepada Direktur Utama RSPP dr 
Widya Sakarwi Sp.S (kedua kiri)  disaksikan oleh Direktur 
Utama Pertamedika Dr Mardjo Subiandono (kedua kanan) 
dan Ketua PWP Pertamedika Nina Mardjo (kanan) dalam 
acara bakti sosial PWP Pusat Dir Pemasaran di lantai 3,  
Gedung RSPP, Jakarta pada (15/6).

Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat Direktorat 
Pemasaran menyelenggarakan bakti sosial yang merupakan 
rangkaian dari ulang tahun ke15 PWP yang mengangkat 
tema “ merajut silaturahmi untuk meraih keberkahan”.  Pada 
kesempatan ini Endah bersama dengan anggota PWP 
mengunjungi pasienpasien yang merupakan pensiunan 
dari Pertamina, pasien penderita kanker, pasien penderita 
stroke dan pasien penderita Hemodilia (cuci darah). PWP 
memberikan bantuan berupa bingkisan sebanyak 55 buah  
parsel dan 55 buah handuk untuk para pasien. 

ramba  Menyambut bulan suci Ramadhan 1436 H, PWP 
di Asset 1 Ramba Field melakukan silaturahmi ke Panti 
Asuhan At Taqwa di desa Babat Banyuasin Kec. Babat Supat 
Kab.Musi Banyuasin, Kamis (11/6). Tak sekedar mempererat 
tali silaturahmi, mereka juga memberikan bantuan kepada 
puluhan anak yatim dan yatim piatu yang menghuni panti 
tersebut, berupa sembako, makanan  serta sejumlah uang 
santunan. “Semoga apa yang kita berikan dapat bermanfaat 
dan menjadi berkah bagi semua. Apalagi ini juga menjelang 
bulan Ramadhan,” ucap Ny. Subli Ibrahim selaku Ketua 
rombongan.

Ustad Ilham Alamudin selaku pengurus panti asuhan 
mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan 
yang diberikan PWP Ramba Field. “Alhamdulillah, semoga 

Pendamping Bendahara Titi Dwi W. Daryoto, Ketua 
Pendamping Bidang Organisasi Atu Syamsu Alam, Ketua 
Pendamping Bidang Pendidikan Endah Ahmad Bambang, 
Ketua Pendamping Bidang Sosbud Dhanik Rahmad Hardadi, 
Ketua Pendamping Bidang Ekonomi Ria Arief Budiman, 
Ketua Pendamping YPKP Endah Ahmad Bambang.•aditYo

Di waktu  yang sama PWP juga mengunjungi pasien 
anakanak di Rumah Sakit Fatmawati dan memberikan 
bantuan berupa 2 unit AC, 2 unit Dispenser dan bukubuku 
pelajaran serta 60 bingkisan parsel. Endah Ahmad Bambang 
dan Rombongan PWP disambut oleh Direktur Umum SDM 
dan Pendidikan Fatmawati drg Marlina Purba.•priYo

ibuibu dan bapakbapak yang bekerja di Ramba diberikan 
keberkahan,” ujar Ustad Ilham.•pep ramba field

plaju – Dalam rangka memperingati Isra Mi’raj Nabi Besar 
Muhammad SAW 1436 H, PWP RU III Bidang Sosial Budaya 
menggelar kegiatan tausiyah oleh Ustadz H. Hidayatullah, 
M. Ag di Masjid Daarul Ridwan, Selasa (27/5). Kegiatan ini 
dihadiri Ketua PWP RU III, diwakili Lia Dadi, para pengurus 
dan anggota PWP serta para ibu muslimah RU III Plaju. Ke
giatan ini mengangkat tema “Melalui Peringatan Isra Mi’raj 
Kita Jadikan Wanita Muslimah Semangat dalam Berhijrah 
un tuk Memperkuat Tiang Negara dan Mendidik Generasi 
Bangsa”.•ru iii

PWP rU III Peringati Isra Mi’raj 1436 h
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Bulan Ramadan kembali tiba. Bagi kita yang baru 
menekuni olahraga lari, tahun ini mungkin pertama 
kalinya kita mengalami puasa di tengah program latihan. 
Berikut adalah beberapa tips untuk tetap berpuasa tanpa 
mempengaruhi tujuan latihan.

jangan berhenti berolahraga. Teruslah beraktifitas. 
Tubuh kita mempertahankan massa otot dan kebugaran 
selama dibutuhkan. Walaupun kemungkinannya kecil untuk 
menambah massa otot atau meningkatkan endurance, 
tapi setidaknya kita akan dapat mempertahankan apa 
yang kita miliki dengan konsistensi.

atur intensitas. Bagi pelari yang sudah bekerja, 
seringkali waktu untuk berlari hanya tersedia sepulang 
kantor. Bila biasanya easy run kita sepulang kerja adalah 
5K dalam 30 menit, dalam bulan puasa angka tersebut 
dapat berubah.

Berlari sebelum berbuka puasa atau sesudah berbuka  
puasa samasama memberikan tantangan unik. Oleh 
karena itu, atur intensitas latihan dan jaga ekspektasi 
terhadap kemampuan dan performa diri sendiri. Pahami 
bahwa kelelahan dan kesulitan yang kita rasakan adalah 
normal.

gizi. Sahur merupakan saat kita memberikan tubuh 
asupan nutrisi agar siap menghadapi segala kegiatan 
di hari itu sampai saatnya berbuka puasa. Pastikan kita 
menyantap sahur dengan menu makanan yang lengkap 
serta seimbang proporsi gizinya. Bila kita berencana untuk 
latihan lari sepulang kerja – kita mengerti pentingnya 
karbohidrat. Mengisi tubuh dengan persediaan karbohidrat 
yang cukup dapat memberikan tubuh amunisi untuk 
mengimbangi kurangnya karbohidrat selama berpuasa.

mengatur Waktu olahraga. Tidak semua orang 
memiliki waktu dan kemampuan untuk lari di malam hari 
sepulang kerja. Kita dapat mengatur waktu latihan sekitar 
2 jam setelah sahur. Saat ini persediaan karbohidrat dalam 
tubuh telah cukup tinggi untuk menjadi bahan bakar sesi 
lari. Namun jika kita hanya bisa berolahraga mendekati 
waktu berbuka puasa, ada kemungkinan tubuh akan 
lebih cepat lelah. Bila kegiatan seharihari sangat padat, 
cobalah untuk menyelipkan sesi lari singkat bilamana 
memungkinkan.

hidrasi. Pelari diajarkan untuk tidak hanya mengerti 
signal tubuh, tapi juga untuk menguasai strategi hidrasi: 
minum bila merasa haus tapi hindari hyponatremia.
Karena hal ini tidak mungkin dilakukan ketika berpuasa, 
bulan Ramadan adalah pengecualian untuk aturan ini. 
Saat puasa, minumlah yang banyak saat sahur walaupun 
mungkin kita sudah tidak merasa haus lagi.

tahan nafsu saat berbuka. Bukan tidak mungkin 
kita malah bertambah berat badan di bulan puasa. Hal 
ini karena seringkali kita tidak dapat menahan diri di meja 
makan saat berbuka puasa. Setelah menahan lapar dan 
haus selama belasan jam, mudah bagi kita untuk lupa diri 
dan makan terlalu banyak makanan yang kurang bergizi.  
Alihalih memilih camilan gorengan, cobalah pilih buah
buahan segar atau kurma sebagai camilan pembuka.

Tips diatas merupakan anjuran umum bagi pelari 
yang berpuasa, tapi keadaan fisik dan kebiasaan tiap 
orang tentu berbeda. Rehat sejenak dari aktifitas olahraga 
selama bulan Ramadan juga merupakan opsi yang dapat 
dipilih. Bila tidak yakin akan kesiapan kondisi fisik untuk 
berolahraga selagi berpuasa, kunjungi dokter terlebih 
dahulu untuk pemeriksaan kesehatan lengkap.•
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Pertamina raih The Best Choice di autocar reader’s Choice awards
jakarta  Autocar Reader’s Choice Awards (ARCA) kembali diadakan oleh Autocar Indonesia di Dream Ultra 
Lounge, Plaza Indonesia, Jakarta, (10/6). Pada Acara tersebut Pertamina mendapatkan penghargaan The Best 
Choice dengan kategori bahan bakar, melalui sistem pilihan (vote) masyarakat. Pertamina mendapatkan dua 
nominasi, yaitu untuk kategori Bahan Bakar, Pertamina menduduki pada pringkat pertama sedangkan kategori 
Pelumas yaitu Fastron pada peringkat ke tiga. Usai menerima penghargaan, Awan Raharjo Senior Sales Executive 
Retail III  menegaskan apresiasi ini membuktikan bahwa bahan bakar Pertamina merupakan bahan bakar terbaik 
menurut masyarakat Indonesia, mengalahkan kompetitor lainnya.•WahYu

Tim eOr direktorat hulu Pantau Kesiapan Proyek Waterflood Struktur jirak
pendopo –  Bagus Sudaryanto sebagai perwakilan dari tim EOR Direktorat Hulu didampingi Pendopo Field Manager, 
Ekariza, melakukan kunjungan lapangan Jirak pada Selasa (16/6). Disampaikan Bagus, kunjungan ini merupakan kunjungan 
pertama guna mengetahui secara langsung  kesiapan  proyek waterflood  lapangan Jirak. Proyek Waterflood lapangan Jirak 
ditargetkan akan mengoptimalisasikan  struktur  Jirak bagian Utara. “Target Produksi Migas dari struktur ini diharapkan   
sebesar 1.000 BOPD  pada tahun 2016,” terang Ekariza.•tdp
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Pertamina hospital Balongan Selenggarakan donor darah
balongan  Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, Pertamina Hospital Balongan (PHB) menyelenggarakan 
“Donor Darah” yang bekerja sama dengan PMI Kabupaten Indramayu, pada Senin (15/6). Kegiatan yang dilaksanakan 
rutin triwulan sekali  didukung oleh seluruh pekerja,  mitra kerja, keluarga besar RU VI  dan masyarakat setempat.  
Donor darah yang bertema “Share Your Blood, Share Your Care”  ini dilakukan dua tempat, yaitu Musholla Alkautsar di 
perkantoran Kilang RU VI dengan 217 pendonor 217 dan di Gedung Pertemuan Patra Ayu  dengan   216 pendonor.•ru Vi

Pengajian Sambut ramadhan 1436 h
jakarta –  Ustad DR Ahmad Lutfi Fathullah memberikan ceramah kepada pekerja muslim Kantor Pusat Pertamina 
di Lantai M, Gedung Utama Pertamina Pusat, Jakarta pada Selasa (16/6). Acara yang diadakan oleh Badan Dakwah 
Islam Pertamina ini dimaksudkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan. Topik yang dibahas adalah 
“Berinteraksi dengan Al-quran di Bulan Suci Ramadhan”. Menurut Ustad Ahmad Lutfi, berinteraksi dengan alquran 
dapat dilakukan di dalam sholat lima waktu dan sholatsholat sunnah lainnya. Ia  juga mengingatkan bahwasanya 
puasa itu untuk Allah dan Allah pula yang akan membalasnya.•priYo

Simulasi Pemadaman Kebakaran di rU VII Sorong
sorong – Sejumlah petugas HSE Pertamina RU VII mencoba memadamkan api dalam latihan simulasi kebakaran di 
Kilang Refinery  Unit VII, Kasim, Sorong, Papua Barat pada Rabu (3/6). Simulasi tersebut bertujuan untuk mengantisipasi 
dan mempersiapkan petugas apabila terjadi kebakaran di kilang minyak.•priYo
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Semarak “We Will Survive” pada hUT ke-7 PdSI
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dukungan Pertamina antar lamborghini huracan GT3 
raih Kemenangan di adaC GT Masters
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reizaldi gustino
Site Manager Engineering Project PLBC,
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salVius patangke
General Manager Area Lahendong
PT Pertamina Geothermal EnergyFo
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Senior Vice President Development & 
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eko agung bramantYo
Vice President Operation & Engineering,
Operasi,
PT Pertamina Geothermal EnergyFo
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r. gunung sardjono 
hadi
PJ. Direktur Utama 
PT Pertamina Hulu EnergiFo
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Project Coordinator PLBC,
Direktorat PengolahanFo
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Manager Technical Support,
Direktorat PengolahanFo
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budi anggoro priYo
Technical Process Manager,
Direktorat PengolahanFo
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Potongan tumpeng pertama HUT ke7 PDSI diberikan kepada salah satu 
perwakilan pekerja PDSI.

austria  Lamborghini 
Huracán GT3 yang mendapat 
dukungan dari Pertamina 
dalam peng gunaan pelumas 
(Fastron Pla tinum) dan bahan 
bakar nya (Pertamax Racing) 
me menangi lomba balap 
mo bil ADAC GT Masters di 
sirkuit Red Bull Ring, Austria, 
pada (8/6), melalui dua pem
balap nya, Mirko Bortolotti 
dan Adrian Zaugg (Grasser 
Racing Team).

Kemenangan di babak 
kedua pada seri ini oleh Tim 
GRT Grasser Racing Team 
merupakan kemenangan 
yang sangat penting dan 
sangat membanggakan. 
Mengingat ADAC GT Masters 
adalah salah satu seri yang 
pa l ing  ber  gengs i  pada 
balapan Nasional GT Series 
di Eropa, karena melibatkan 
banyak produsen mobil kelas 
atas dunia serta melibatkan 
pa ra  pemba lap  pa l i ng 
berbakat di Eropa.

“Kami sengaja memilih 
seri GT3 ini karena merupakan 
balapan paling bergengsi 
di Eropa, sebab diikuti oleh 
supercar berbagai merek, 
seperti Lamborghini Huracan 
dan Gallardo, Porsche 911 

jakarta – Puncak perayaan 
HUT ke7 PT Pertamina 
Drilling Service Indonesia 
(PDSI )  d ise lenggarakan 
de ngan meriah di Graha 
PDSI. Melalui tema ‘We Will 
Survive’, Direktur Marketing 
& Development PDSI Lelin 
Eprianto mengatakan, topik 
tersebut bertujuan untuk me
motivasi semangat pekerja, 
terlebih menghadapi kondisi 
harga minyak dunia yang kian 
merosot.

“Dengan kondisi ini, mau 
tidak mau berdampak pada 
bisnis kita. Untuk itu, tema ini 
merupakan motivasi kepada 
pekerja agar bekerja dengan 
kompak. Kekompakan dan 
motivasi harus juga didukung 
oleh keluarga. Karena kita 
berpedoman bahwa keluarga 
adalah aset utama,” terang 
Lelin.

Meski KPI (Key Perfor-

mance Indicator) yang dibe
bankan hanya dua, namun 
kata Lelin, pihaknya harus 
membiasakan bekerja ber
dasarkan niat dalam mem
bangun perusahaan. Ia meng
ungkapkan, target terdekat 
tahun ini mendapatkan 18 
bisnis baru. Bahkan hingga 
kini, sudah terdapat 14 bis
nis baru. “Jadi bekerja ti dak 
sematamata hanya ber
dasarkan KPI. Karena kita 
ingin perusahaan ini maju,” 
tambahnya di Graha PDSI, 
Jalan Matraman, Sabtu (13/6).

Sementara Direktur SDM 
Pertamina Dwi Wahyu Daryoto 
menyampaikan,  se luruh 
pekerja harus bersyukur 
sebab Pertamina merupakan 
satusatunya perusahaan 
yang tidak melakukan PHK. 
“Saya harapkan di tahun de
pan tidak hanya bisa survive 
tapi juga bisa lebih besar lagi,” 

ucap Dwi.
Salah satu pekerja PDSI 

Kartika (28) menilai, aca ra 
yang diselenggarakan PDSI 
sederhana namun sa ngat 
menarik. Selain banjir hadiah, 
acara HUT ini menambah 
kedekatan ke luarga dengan 
sesama pe kerja lainnya. 
“Temanya lucu. Meski adanya 
e f i s iens i ,  kebersamaan 

bersama keluar ga menambah 
suasana hangat. Semoga 
PDSI se makin jaya dan 
sukses,” harapnya.

Adapun rangkaian acara 
HUT ke7 PDSI yang telah 
digulirkan, di antaranya Donor 
Darah, PDSI Idol, Stand Up 
Comedy, lomba lempar dart, 
lomba kebersihan kantor, dan 
acara syukuran.•egha

GT3 R, MercedesBenz SLS 
AMG GT3, Nissan GTR, Audi 
R8 LMS, Bentley Continental 
GT3, Corvette Z06.R GT3 
dan BMW Z4 GT3. Sehingga 
keberhasilan ini menandai 
sebuah titik awal yang san
gat baik,  “kata Giorgio 
Sanna, Kepala Automobili 
Lamborghini Motorsport.

K e m e n a n g a n  i n i 
tentu saja sekaligus juga 
menjadi sebuah prestasi 
yang membanggakan bagi 
Pertamina. Karena pelumas 
Fastron  yang digunakan pada 
kendaraan tersebut mampu 
beker ja dengan sangat 
optimal dan mengimbangi 
kinerja mesin mobilmobil 
Lamborghini, sehingga bisa 
memenangkan balapan.

Sejak awal tahun, Per
tamina melakukan kerja 
sama dengan pabrikan mobil 
Lamborghini dan menjadi 
technical partner Tim Huracan 
GT3 tersebut, yakni untuk 
penggunaan pelumas Fastron 
dan Pertamax Racing pada 
kendaraan balap Lamborghini 
Huracán GT3. Peresmian 
kerja sama keduanya ditun
j uk  kan  saa t  l aunch ing 
Lamborghini Huracan GT3 

di markas Lamborghini, Sant’ 
Agata Bolognese, Italia, (21/1)

Sebagai technical partner 
perusahaan supercar Italia, 
Pertamina akan mensuplai 
bahan bakar  Per tamax 
Racing dan pelumas Fastron 
Platinum 10W60 di seluruh 
unit mobil balap Lamborghini. 
Termasuk salah satu yang 
baru saja dirilis, Lamborghini 
Huracan GT3. 

Dibanding pemain global 
lainnya, Pertamina memang 
kurang dikenal di kancah 
oto motif dunia. Padahal 
P e r  t a m i n a  m e r u p a k a n 
salah satu pemain besar 
migas dunia. Itu sebabnya 
Pertamina menggandeng 
Lamborghin i  agar lebih 

dikenal di kancah otomotif 
dunia. Dan Pertamina bisa 
membuktikan, tidak hanya 
menjadi perusahaan yang 
besar, namun juga memiliki 
kualitas produk yang bisa 
diandalkan.

Fastron Platinum yang 
digunakan pada mobil balap 
Lamborghini merupakan oli 
sintetis. Terbuat dari Poly 
Alpha Olefin (PAO) al ias 
tidak berbasis minyak bumi. 
Oli ini nantinya juga dapat 
dipakai di supercar lain. 
Pelumas ini memiliki banyak 
varian, seperti Fastron Gold, 
Fastron Techno, dan Fastron 
Diesel (untuk mesin diesel 
terkini).•pertamina lubricants
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Kemenangan tim  Huracan GT3 di ajang balap ADAC GT Masters menjadi salah 
satu bukti bahwa produk Pertamina mampu mengimbangi kinerja mesin mobil 
bertaraf internasional.
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anak perusahaan

Penjelasan Prakualifikasi 
Proyek ePC-GPf 

Fo
to

 : 
PE

PC

PeP Tarakan field Kerja Sama dengan 
Kejaksaan negeri Kota Tarakan
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Benchmarking ISrS 7 Phe OnWj, Phe WMO dan 
Pertamina jambi Merang ke PeP Subang field
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subang Keberhasilan PT 
Pertamina EP Subang Field 
dalam mempertahankan 
level 5 pada penilaian ISRS 
7 (International Sustainability 
Rating  System) di tahun 
2014, menjadikan Subang 
Field  sebagai salah satu 
anak perusahaan Pertamina 
yang dipilih untuk  kegiatan 
benchmarking dalam rangka 
menghadapi penilaian ISRS 
7 tahun 2015.

Kegiatan yang berlang
sung selama dua hari (15
16/6) di kantor PT Pertamina 
EP ini dihadiri   sekitar 35 
peserta yang berasal dari 
PHE ONWJ, PHE WMO 
dan JOB Pertamina Jambi 

jakarta  Bertempat di ruang Nakula
Sadewa lantai 1 Patra Jasa Office Tower, PEPC 
mengadakan Rapat Penjelasan Prakualifikasi 
Engineering Procurement Construction-Gas 
Processing Facility (EPCGPF) yang dihadiri oleh 
sekitar 40 peserta tender Proyek Pengembangan 
Gas Unitisasi Lapangan Jambaran – Tiung Biru, 
pada (8/6). Selain peminat dan peserta tender, 
kegiatan ini juga dihadiri oleh Tim Manajemen 
PEPC.

General Manager Proyek Pengembangan Gas 
JambaranTiung Biru Bob Wikan menjelaskan, 
pemjelasan prakualifikasi ini merupakan tindak 
lanjut pengumuman yang telah dipasang di media 
nasional pada 25 Mei lalu. Proyek ini adalah 
pekerjaan pembangunan Gas Processing Facility 
yang berlokasi di Bojonegoro, JawaTimur. Bob 
Wikan berharap penjelasan tentang materi Pre 
Qualification (PQ) dapat diikuti dengan baik, 
sehingga semua peserta tender memperoleh 
kejelasan mengenai persyaratan yang harus 
dipenuhi. “Dengan demikian seluruh peserta/
kandidat memiliki kesempatan yang sama 
jika memenuhi semua persyaratan yang telah 
ditentukan,” ujarnya.  Bob Wikan juga menegaskan 
bahwa proses lelang ini dilakukan secara terbuka.

Selanjutnya secara bergantian tim manajemen 
PEPC memberikan penjelasan dengan mereview 
materi dokumen PQ secara detil, agar seluruh 
peserta tender memperoleh kejelasan, memahami, 
dan mengerti isi dokumen PQ dalam waktu yang 
singkat. Acara diakhiri dengan tanya jawab.•pepc

Merang.  
Subang Field Manager 

Defrian Basya S. mengatakan, 
kunc i  sukses d i  da lam 
penilaian ISRS 7 ini adalah 
kon i s tens i  pe rusahaan 
didalam penerapan sistem 
yang sudah ada dan database 
yang lengkap. 

Sementara HSE PHE
WMO TP. Pasaribu berharap 
benchmark yang diadakan 
selama dua hari ini dapat 
memberikan hasil yang positif 
sehingga dapat membantu 
PHE di dalam menghadapi 
pe  nilaian setiap proses yang 
terdapat pada ISRS 7.•festi
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tarakan  Permasalahan 
aset merupakan perma salah
an besar di wilayah kerja 
PT Pertamina EP (PEP) Ta
rakan Field. Wilayah kerja 
PEP Tarakan Field banyak 
sekali yang diduduki dan di
tempati oleh pihak luar. Baik 
itu pembangunan rumah di 
wilayah WKP, rumah dinas 
yang diduduki oleh pihak 
luar, dan permasalahan aset 
lainnya. 

PEP Tarakan Field terus 
berusaha untuk meng a
man  kan aset di Tarakan. 
Sa lah  sa tunya  dengan 
m e l a  k u k a n  k o o rd i n a s i 

dan ker ja sama dengan 
dengan Kejaksaan Negeri 
Kota Tarakan. Kerja sama 
tersebut diwujudkan dalam 
bentuk penandatanganan  
nota kesepahaman de
ngan Kejaksaan Negeri Ko
ta Tarakan dalam rang ka 
pengamanan aset peru
sahaan, pada (12/6).

Kegiatan yang dilakukan 
di ruang pertemuan Hotel 
Swissbell ini berjalan dengan 
lancar. Dari PT Pertamina EP 
Tarakan Field dihadiri oleh 
Field Manager PT Pertamina 
EP Tarakan Tri Sasongko, dan 
dari pihak Kejaksaan dihadiri 

oleh Kepala Kejaksaan Negeri 
Kota Tarakan Fajaruddin 
Yusuf. 

Dengan adanya nota ke
sepahaman ini diharapkan 
untuk penanganan per ma

salahan Aset di Field Tarakan 
bisa lebih mudah terselesaikan 
dan permasalahan aset tidak 
berkepanjangan.•pep tarakan 

field 

jambi  Terkait rencana 
reaktivasi beberapa sumur di 
Lapangan Kenali Asam, PT 
Pertamina EP (PEP) Asset 1 
Jambi Field menggelar so
sialisasi kepada warga serta 
aparat pemerintah daerah 
terkait. Acara diadakan di 
Gedung Meranti Komplek 
Per tamina Kenali Asam, pa
da Senin (8/6). Jambi Field 
Manager Gunawan Zafr i 
memimpin ja lannya dis
kusi setelah materi yang 
d i  sampa ikan  Reservo i r 

Sosialisasi rencana reaktivasi Sumur Migas 
lapangan Kenali asam

Engineer Jambi Field, Amril 
Anshary Sammana. Hadir 
pada kesempatan tesebut, 
Kepala Humas dan Perizinan 
SKK Migas Sumbagsel , 
Rinaldy Norman, didampingi 
J a m b i  L & R  A s s i s t a n t 
Manager, Madian Echman. 
Sedangkan dar i  ja jaran 
pemerintahan, perwakilan 
dari Bagian Perekonomian 
Setda Kota Jambi, Badan 
Lingkungan Hidup Daerah 
(BLHD) Kota Jambi, Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda) Kota 
Jambi serta masingmasing 
Perwakilan dari Kecamatan 
Kotabaru, Kelurahan Kenali 
Asam Bawah, Kelurahan 
Paal Lima, dan Kelurahan 
Sukakarya. 

Di depan jajaran Kapolsek 
Kotabaru, Danrami l  09/
Telanaipura, dan para Ketua 
RT di  Kelurahan Kenal i 
Asam Bawah Sukakarya 
dan Paal Lima, Gunawan 
Zafr i  menje laskan,  PEP 
mengemban amanat dari 

negara untuk meningkatkan 
produksi migas. Salah satu 
cara yang dapat ditempuh 
adalah dengan mengevaluasi 
kembali sumursumur yang 
d i t ingga lkan sementara 
(suspended).  “Pada dasarnya 
selain untuk mencari sumur 
migas yang masih potensial, 
kegiatan reaktivasi sumur 
migas tidak lain ditujukan 
untuk memelihara dan men
jamin keamanan sumursumur 
suspended  di Lapangan 
Kenali Asam,” jelasnya.

Gunawan Zafri berharap 
dukungan dari masyarakat 
serta pemerintah daerah 
terhadap rencana kegiatan 
PEP in i .  “Ka lau  usaha 
meningkatkan produksi ini 
berhasil, maka hasilnya secara 
langsung maupun t idak 
langsung akan kembali ke 
kita juga tentunya”, imbuhnya. 
Ia juga menjelaskan, se
tiap kegiatan PEP selalu 
mengedepankan aspek HSSE 
oleh karenanya pihaknya akan 
meminimalisir segala potensi 

yang tidak aman. 
Hal senada juga disam

pa i kan  Kepa l a  Humas 
dan Perizinan SKK Migas 
Sumbagsel, Rinaldy Nor
m a n .  “ S e m o g a  u s a h a 
PEP untuk meningkatkan 
produksi mendapat dukungan 
masyarakat serta pemerintah 
setempat,” ujarnya.

 Sementara Reservoir 
Eng i nee r  Jamb i  F i e l d , 
Amri l Anshary Sammana 
menjelaskan, sumur yang 
saat ini tidak berproduksi 
digolongkan menjadi dua.
Yaitu, sumur suspended 
dan sumur abandoned .  
“Beberapa sumur suspended 
inilah yang dalam waktu dekat 
akan dievaluasi kembali oleh 
perusahaan,” ujar Amril.

Sedangkan Jambi L&R 
Assistant Manager, Madian 
Echman menyampaikan, 
rencana reaktivasi sumur 
mi gas pada kenyataannya 
menemui beberapa kendala 
di lapangan. Karena itu, butuh 
dukungan masyarakat.•lrp
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Upskilling Keselamatan Kerja Pengelolaan Zat radioaktif

fSPPB Kritisi Keputusan Pemerintah 
Soal Blok Mahakam
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Ketua FSPPB Eko Wahyu Laksmono didampingi  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal 
Yusra dan pengurus FSPPB lainnya memberikan pernyataan sikap FSPPB atas keputusan pemerintah dalam pengelolaan 
Blok Mahakam.

cilacap – Demi mening
kat kan pencapaian kese
lamatan kerja dalam me
lakukan pengelolaan ope
rasional kilang seharihari, 
fungsi HSE RU IV Cilacap 
menyelenggarakan kegiatan 
upskilling keselamatan kerja 
untuk pengelo laan zat 
radioaktif, di Gedung Patra 
Graha Cilacap.

Acara yang bers i fat 
pelatihan ini diikuti oleh 50 
pekerja dari RFCC project, 
operator dari Maintenance 
RU IV, dan pekerja fungsi 
la innya.  Se lama acara 
berlangsung, hadir nara
sumber dari Badan Tenaga 
Atom Nasional (BATAN) yakni 
Ir Untara dan M. Cecep Cepi 
Hikmat S,Si. Sebelum sesi 
materi, kegiatan upskilling 
dibuka oleh HSE Manager 
RU IV Leodan Haadin.

jakarta  Federasi Serikat 
Pekerja Pertamina Bersatu 
(FSPPB)  menyatakan keke
cewaannya atas keputusan 
pemerintah tentang penge
lolaan Blok Mahakam pasca 
berakhirnya kontrak pada 
akhir tahun 2017. FSPPB 
menegaskan, seharusnya  
100 persen Blok Mahakam  
untuk negara. Pertamina siap 
dan mampu  mengelola  Blok 
Mahakam secara penuh. 

Demikian pernyataan 
sikap FSPPB yang dibacakan 
Ketua FSPPB Eko Wahyu 
Laksmono, Selasa (23/6) di 
Kantor FSPPB, Jakarta.  Hadir 
pula dalam  acara tersebut 
Presiden Konfe derasi Serikat 
Pekerja Migas Indonesia 
(KSPMI) Faisal Yusra, Sekjen 
FSPPB Febry, Ketua Dewan 
Pertimbangan FSPPB Dicky. 

Menurut Eko Wahyu, 
ke  pu tusan  pemer i n t ah 
jus  tru menimbulkan kebi
ngung   an dan ketidak pas
tian di masyarakat. Padahal,   
kemampuan Pertamina un
tuk mempertahankan dan 
meningkatkan  produksi sudah 
terbukti  setelah Pertamina  

meng ambil alih  blok ONWJ 
dan blok WMO. Untuk itu, 
FSPPB meminta Presiden 
Joko Widodo mengoreksi 
keputusan tersebut. 

Hal senada disampaikan 
Faisal Yusra. Blok Mahakam 
sangat penting bagi bangsa 
dan negara, bukan hanya 
untuk Pertamina. “Karena itu,  
keinginan insan Pertamina dan 
insan migas Indonesia, agar 
Pertamina mengelola blok 
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Maha kam 100%, tan pa ada 
share down, tanpa penjualan 
participating interest kepada 
siapapun. Ini membuktikan 
bahwa kita sangat peduli pa
da kedaulatan migas dalam 
rangka membangun ketahan 
nasional,” tegas Faisal. 

Sebelumnya, pada (19/6), 
Menteri ESDM Sudirman Said, 
menyatakan, pemerintah me
mutuskan Pertamina men
dapat 100% saham Blok Ma

hakam dan meminta BUMN 
tersebut melakukan share 
down (pengurangan interest) 
kepada pihak lain, yang me
nurut perhitungan bisnis 
mem beri manfaat mak simal. 
Perinciannya, Pertamina dan 
BUMD Kalimantan Timur 
mem   peroleh 70%, sedangkan 
Total Indonesie dan Inpex 
Corporation 30%. Hal inilah 
yang memicu pernyataan 
sikap FSPPB .•urip

Dalam sambutannya, 
Leodan mengatakan, pada 
proses pengoperas ian 
kilang minyak dibutuhkan 
beberapa sumbersumber 
radioaktif dimana dalam 
pengelolaannya memerlukan 
perlakuan khusus. Oleh 
karena itu, setiap pekerja 
yang ter l ibat  langsung 
harus tahu betul peraturan 
mengenai radioaktif baik 
dari sisi keselamatan ker ja, 
pengelolaan, dan trans
portnya.

“Zat radioaktif memiliki 
sifat t idak terasa, t idak 
terlihat, tidak berbentuk, 
tidak berbau namun memiliki 
dampak yang sangat fatal 
apabila terpapar.” tegas 
Leodan.  D ikatakannya 
bahwa pelatihan ini bertujuan 
untuk memberikan informasi 
kepada pekerja sehingga 

dapat mengelola dengan 
benar dan dapat berbagi 
informasi kepada pekerja lain 
terkait perkembangan ilmu 
radioaktif terkini.

Sementara itu, pada 
saat diwawancarai secara 
terpisah, Occupational Health 
Section Head HSE RU IV R. 
Tri Suryanto menyampaikan 
penyelenggaraan pelatihan 
ini dilatarbelakangi oleh ren
cana pemasangan 10 unit 

sumber radioaktif baru di 
proyek RFCC dan beberapa 
sumber radioakti f  yang 
sudah terpasang baik di 
kilang Paraxylene, FOC, 
maupun LOC. 

“Dengan adanya pema
sangan sumber radioaktif 
maka wajib diberikan so
sialisasi bahaya aspek K3 
Radioaktif kepada pekerja 
yang mengelolanya.” ujar 
Tri.• ru iV

rU VI Gelar Training 
assesor ISrS
cirebon – Semangat RU VI Balongan  untuk 
berhasil meningkatkan system management 
terus diupayakan dengan melaksanakan ber
bagai kursus untuk para pekerja yang selalu 
berusaha menghasilkan yang terbaik untuk 
perusahaan. Salah satu yang dilakukan adalah 
mengadakan Training Assesor International 
Sustainability Rating System (ISRS) dengan 
instruktur dari DNVGL.

Training ini dilaksanakan di Aula Kedawung 3 
dan 4 Hotel Patra Jasa, Cirebon. Training yang 
dilaksanakan selama lima hari mulai  4 Mei 2015 
diikuti 22 pekerja dari berbagai fungsi di RU VI 
Balongan.

Training Asesor ISRS dilaksanakan dengan 
tujuan untuk mengetahui cara melakukan 
penilaian dan scoring  ISRS  secara efektif 
dan excellent. Training Assesor ISRS sendiri 
merupakan program wajib bagi pekerja yang 
ingin melakukan penilaian ISRS. Pada kursus ini 
menjelaskan proses penilaian, perencanaan dan 
ruang lingkup penilaian, perilaku selama penilaian 
dan pelaporan menggunakan software penilaian 
ISRS secara lebih detail. Sementara itu, tugas 
assessor adalah melaksanakan assessment 
terhadap asesi.

Kursus ini memberikan gambaran tentang 
600 pertanyaan seperti yang terdapat pada  
buku kerja ISRS serta  memberikan kesempatan 
kepada Assesor untuk berlatih membuat 
pertanyaan untuk kemudian dilakukan scoring. 
Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga 
sore ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti  
classroom, Studi Kasus, Diskusi Kelompok, 
Presentasi, serta  Evaluasi terkait ISRS.

Seperti diketahui, ISRS ( International 
Sustainability Rating System) adalah sebuah 
sistem yang mengukur, mengembangkan dan 
mendemonstrasikan kesehatan, keselamatan, 
lingkungan dan performa bisnis. ISRS  didesain 
untuk membantu sebuah organisasi dalam 
memanage resikonya dan perkembangan yang 
berkelanjutan. 

Pada ISRS8, terdapat 15 kelompok risk 
management yang akan dilakukan asesi oleh 
para assessor sesuai dengan fungsi masing
masing. Ke15 kelompok tersebut, yaitu 
Leadership, Planning And Administration, Risk 
Evaluation, Human Resources, Compliance 
Assurance, Project Management, Training and 
Competence, Communications and Promotion, 
Risk Control,  Asset Management,  Contractor 
Management and Purchasing, Emergency 
Preparedness, Learning From Events, Risk 
Monitoring, dan Result and Review.•riki hamdani
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Tanam Budaya 6C dengan Training VBdP
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TBBM Kertapati Tes narkoba 
awak Mobil Tangki
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first aider Training di rU II

jakarta  Pertamina harus 
mampu mengomunikasikan 
dengan baik kinerja peru
sa haan kepada  publik. Hal 
tersebut diperlukan untuk 
mengcounter beritaberita 
nega t i f  t en tang  Pe r ta 
mina. “Kita harus  bisa me
yakinkan kepada publik  dan 
meluruskan apa yang se
benarnya kita lakukan,”  ujar 
Vice President Corporate 
Communiction Pertamina 
Wianda Pusponegoro ketika 
tampil  sebagai pembicara 
dalam talkshow di tengah 
acara Munas VII I  Forum 
Humas BUMN, Jumat (12/6), 
di Jakarta.  

Selain Wianda, sebagai 
pembicara  ada lah R iza 
Primadi (Staf Khusus Bidang  
Komun ikas i  dan Med ia  
Menteri BUMN) dan M. Agung 
Laksamana (Ketua Umum 
DPP Perhumas). Bertindak 
sebagai moderator adalah 
Teddy Purnama.  

Wianda mengakui bahwa 
berita negatif atau berita 
yang menekan Pertamina, 
me rupakan sesuatu yang 
tidak terelakkan lagi. “Jadi 
kita tidak mungkin bisa me

palembang – Pertamina kembali menggandeng 
Badan Narkotik Nasional (BNN) untuk melakukan 
pemeriksaan urine untuk mendeteksi penggunaan 
narkoba pada awak mobil tangki PT. Elnusa 
sebagai perusahaan rekanan transportir Pertamina 
di Terminal BBM Kertapati. Sebanyak 197 awak 
mobil tangki diperiksa pada saat itu.

“Pertamina berkomitmen untuk meningkatkan 
pelayanan pendistribusian BBM. Salah satunya 
dengan memastikan bahwa seluruh awak mobil 
tangki bebas narkoba,” ujar Operation Head TBBM 
Kertapati Anas Hasan.

Kerja sama dengan BNN telah dilakukan 
Pertamina selama beberapa tahun terakhir. Tidak 
hanya Elnusa, awak mobil tangki dari perusahaan 
transportir lainnya seperti PT Patra Niaga, PT Bayu 
Patria Sentosa, PT Lekipali Utama, dan PT Bumi 
Sriwijaya juga telah melakukan tes penggunaan 
narkoba. 

Terminal Kertapati memiliki 56 mobil tangki 
yang mendistribusikan BBM ke 83 SPBU di 
Palembang dan sekitarnya. Ratarata minyak 
didistribusikan sekiar 24002500 KL per hari, 
dengan rincian 12001300 KL Premium dan 1100
1200 KL Solar.•mor ii

dumai  Pertamina Hospital Dumai (PHD) 
melaksanakan First Aider Training di Banglat HR 
Area RU II. Acara dilaksanakan selama 3 hari mulai  
tanggal 4  6 Mei 2015 ini dengan diikuti sekitar 
20 peserta. 

Direktur Pertamina Hospital Dumai dr. 
Yuniarni menjelaskan, acara ini dimaksudkan 
meminimalisasi angka kejadian fatality dan 
mengurangi derajat keparahan pada korban, 
membekali keterampilan Basic Life Support 
dengan memberikan kompetensi sebagai First 
Aider bagi pekerja yang mengikutinya sertifikasi, 
serta memenuhi legal aspek terhadap pekerja 
penolong korban.

dr. Yuniarni berharap hasil pelatihan ini 
dapat meningkatkan skill para peserta agar bisa 
membantu dan menolong untuk diri sendiri dan 
orang lain apabila terjadi kecelakaan di tempat 
kerja.•ru ii

sungai gerong – Sela
ras  dengan kebutuhan 
peker ja  berke las  dun ia 
menuju v is i  perusahaan 
menjadi perusahaan kelas 
dunia, tentunya tuntutan 
pekerja tidak hanya terbatas 
pada kecakapan dalam 
kemampuan teknis dan 
manager ia l  namun juga 
mencakup budaya pekerja 
yang menjadi bagian penting 
dari budaya perusahaan. 

Dalam rangka membentuk 
budaya pekerja yang sejalan 
dengan values perusahaan 
6C (Clean, Competit ive, 
C o n f i d e n t ,  C u s t o m e r 
Focused, Commercial dan 
Capable), RU III melalui fungsi 
HR Area mengadakan training 
Value Based Development 
Program (VBDP), bagi para 
peserta BJKT Refinery Tahun 
2014, (25/3). Bertempat di 
gedung Arjuna – HSE TC, 
training VBDP diikuti seluruh 
pese r ta  BKJT,  dengan 

Pertamina harus Mampu Komunikasikan dengan 
Baik Kinerja Perusahaan kepada Publik

ngontrol semua berita tentang 
Pertamina. Memang  kita 
berharap semua berita adalah 
positif, tetapi hal itu juga tidak 
mungkin. Karena di suatu 
perusahaan harus ada berita
berita yang harus dikritisi  
oleh manajemen maupun 
praktisi PR, untuk melakukan 
klarifikasi. Atau kemudian 
langkahlangkah pembetulan 
dari berita tersebut,” jelasnya.

Menurut Wianda, dari 

Januari sampai Mei 2015, 
total ada sekitar 25.000 berita 
tentang Pertamina. “Jadi berita  
negatif itu pasti ada. Di luar 
sana  akan terus ada pihak
pihak yang mengeluarkan 
beritaberita berseberangan  
dengan Pertamina, tetapi di 
sisi lain  tugas saya dan tim 
adalah terusmenerus secara 
konsisten mengeluarkan 
berita positif,” tegasnya. 

Sementara Riza Primadi 

menyoroti apa yang seha
rus nya dilakukan  fungsi 
Corporate Communication  
da lam merespon ber i ta 
negatif. Sementara Agung  
Laksamana  menekankan 
tugas PR adalah mengetahui 
apa yang dibutuhkan CEO 
perusahaan. Karenanya ia 
menyebutkan bahwa KPI 
PR adalah sama dengan KPI 
seorang CEO.•urip
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Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro berbicara pada talkshow di tengah acara Munas 
VIII Forum Humas BUMN.

VBDP Trainer, Christian Adi 
Guna, dan dihadiri segenap 
perwakilan tim Change Agent 
Budaya (CAB) RU III. Training 
diawali dengan culture pause 
dengan tema Confident yang 
dibawakan oleh Ketua CAB 
RU III, Riki Jaya, serta diisi 
dengan berbagai games yang 
dipandu oleh tim CAB RU III.

Training VBDP merupakan 
salah satu tahap awal dalam 
internalisasi budaya 6C bagi 
para pekerja Pertamina. Para 
peserta BKJT dipilih sebagai 
caloncalon pekerja baru 
yang akan menjadi bagian 
dari kemajuan Pertamina, 
ka renanya  pengena lan 
dan sosialisasi budaya 6C 
dilakukan lebih dini dengan 
harapan ketika telah menjadi 
p e k e r j a ,  p a r a  p e k e r j a 
tersebut dapat langsung 
mengimplementasikan dan 
membudayakan tata nilai 6C.

S e l a i n  m e l a k u k a n 
pengenalan terhadap tim 

Change Agent  Budaya, 
yang merupakan tim agen 
p e r u b a h a n  b u d a y a  d i 
Pertamina khususnya yang 
ada di RU III, tim CAB turut 
memaparkan kegiatan dan 
program kerja serta mengajak 
para peserta BKJT untuk 
dapat bergabung dalam 
tim Change Agent Budaya, 
jika nantinya telah diangkat 
menjadi pekerja Pertamina. 

“Internalisasi 6C tidak 
hanya terhenti pada training 
VBDP ataupun t ra in ing 

ta ta n i la i  la innya,  akan 
tetapi disinilah, kami para 
Change Agent Budaya RU 
III, tidak  hanya berperan 
sebagai agen perubahan 
yang mengimplementasikan 
tata nilai 6C, tetapi kami 
juga bersinergi menjadi roda 
penggerak untuk merangkul 
dan mengajak seluruh pekerja 
untuk menanamkan nilai
nilai6C dan menjadikannya 
sebagai budaya kerja,” ujar 
Riki.•ru iii
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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.

Pentingnya Pencatatan Sfal & SfBd untuk Mampu Telusur

Success Story : Turunnya Working losses di TBBM Boyolali

Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak  Korporat
AKSI PTKAM

Sesuai dengan arahan dalam surat keutusan Direktur 
Utama dengan nomor SK No. Kep 010/C00000/2015S0 
serta Memo No 118/00000/2015S0 perihal Pembenahan 
Tata Kelola Arus Minyak, terutama poin dalam memastikan 
optimalisasi sistem informasi ERP dalam menampung 
seluruh data transaksi serah terima munyak termasuk 
pencatatan Ship Figure After Loading (SFAL) dan Ship 
Figure Before Discharge (SFBD), maka dilaksanakan 
kegiatan Sosialisasi Pengisian SFAL dan SFBD di Kantor 
Pemasaran MOR II Sumbagsel. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada 23 – 24 Juni 2015 lalu 
mengikutsertakan seluruh petugas darat yang melakukan 
pencatatan serah terima minyak. Petugas perwakilan 
dari seluruh TBBM yang ada di MOR II seperti Kertapati, 
Panjang, Pulau Baai, Pangkal Balam, dan Jobber Panjang 
serta perwakilan fungsi keuangan dari Refinery Unit III – 

Plaju hadir disertai TBBM yang berada di sekitar sperti TBBM 
Jambi, Tanjung Uban, Tanjung Gerem dan Teluk Kabung. 
Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar proses 
pencatatan seluruh transaksi serah terima Minyak dapat 
dipertanggunjawabkan dan digunakan dalam seluruh analisis 
losses Pertamina.

Pentingnya pengisian SFAL, SFBD dan Ship Figure After 
Discharge (SFAD) ini dilakukan karena kebutuhan pencatatan 
dan pengukuran Losses di R1, R2, dan R3. Selama ini 
pencatatan losses hanya mampu telusur hingga level R4 
saja, akibatnya, sulit untuk diketahui/dianalisa di lokasi mana 
saja terjadi losses pada setiap transaksi serah terima minyak 
di Pertamina. 

Tim SPC – CSS Direktorat SDM & Umum dan Tim 
Management Accounting – Direktorat Keuangan menjadi 
narasumber dalam memberikan pemahaman kepada Peserta 
mengenai kepentingan dan tata cara teknis pelaksanaan 
pengisian pencatatan transaksi minyak di seluruh terminal 
penerima dan pengirim. 

Seluruh petugas darat dibekali tata cara pencatatan 
melalui sistem MySAP dengan memperhatikan kondisi teknis 
di lapangan sehingga seluruh permasalahan teknis yang ada 
secara cepat terdeteksi dan dilakukan penyelesaian terhadap 
permasalahan tersebut. Terdapat tujuh kesepakatan terkait 
permasalahan teknis yang ada di lapangan seperti bagaimana 
pencatatan yang dibutuhkan.

Pemilihan MOR II dilakukan karena MOR II merupakan 
unit yang dinilai taat dalam pengisian pelaporan transaksi 

serah terima minyak yang ada di lokasinya. Diharapkan 
dengan implementasi pilot project kegiatan ini menjadi 
success story dan dapat direplikasi di seluruh Unit Operasi 
dan Bisnis Pertamina. Sosialisasi ini ditutup dengan 
penandatanganan Komitmen Validitas Pencatatan Serah 
Terima Minyak yang berisi empat komitmen dalam rangka 
pengisian data transaksi yang valid pada lingkungan MOR 
II dan RU IIIPlaju.

 Pengisian data B/L, SFAL, SFBD, A/R, dan SFAD data 
SAP akan menjadi kegiatan mandatory sehingga pengisian 
dan tidak dilakukannya pengisian dan tidak dilakukannya 
pengisian akan memiliki konsekuensi. 

Mari berkontribusi dengan pengisian data transaksi 
yang valid.

Pekerja Bersatu, Pertamina Jaya!!!•ptkam  

Pada 25 Juli 2015 lalu, Operation Head TBBM Boyolali 
melalui Webinar telah melaksanakan forum berbagi 
pengetahuan yang dapat disaksikan oleh seluruh Pekerja 
di seluruh Unit Bisnis/Operasi di Perusahaan. Judul forum 
ini adalah “Pengendalian Working Loss Produk Pertamax di 
Terminal BBM Boyolali”.  Working losses dalam hal ini adalah 
kerugian/penyusutan yang disebabkan adanya proses 
perpindahan material karena metode, sarana fasilitas, dan 
manusia.

Seca ra   pen
c a t a t a n  L o s s e s 
Produk Pertamax 
yang ada di TBBM 
Boyolal i  terhitung 
cukup tinggi yakni 
0.33% volume pada 

Januari 2015 dan 0,2% pada Pebruari 2015. Dari data 
tersebut diperkirakan sepanjang tahun 2015 TBBM akan 
mengalami kerugian hinga Rp 3,3 miliar. Dari prognosa 
tersebut, TBBM Boyolali yang diketuai Sutjipto selaku 
Operation Head TBBM Boyolali, merasa perlu dilaksanakan 
upaya dalam menekan Working Losses.

Sesuai dengan pola pikir CIP, hal yang pertama 
dilakukan dilakukan tim TBBM Boyolali adalah mencari 
akar masalah losses yang ada di lokasi dalam fase plan. 
Dari langkah tersebut, TBBM Boyolali dapat memetakan 
secara keseluruhan di lokasi mana saja terjadi kebocoran/
losses produk Pertamax yang ada di lingkungan operasi. 
Analisa fishbone dan pemetaan masalah menunjukkan 
bahwa penyebabpenyebab utama yang menjadi perhatian 
timTBBM Boyolali adalah; ketidakakuratan Meter Arus, 
PV Value yang tidak standar, serta cuaca panas yang 

mempercepat penguapan Pertamax di tangki timbun dan saat 
penyaluran. Fokus penyelesaian masalah yang ada adalah 
pada meter arus dan PV Valve yang diklasifikasikan sebagai 
penyebab yang dapat dikontrol oleh TBBM Boyolali, karena 
nampaknya mengatur cuaca adalah hal yang sulit untuk 
dilakukan. 

Di tahap do, TBBM Boyolali melakukan Uji Petik 4 meter 
arus dengan menggunakan master meter dalam memperbaiki 
akurasi meter arus. Inspeksi kerangan menjadi salah satu fokus 
yang menghasilkan  temuan berupa terdapat frekuensi release 
vapour per 3 menit sekali dengan berat beban awal TT no.05 

seberat 1.5 kg dan No.6 seberat 1.8 kg. 
Pada tahap check ditemukan bahwa kegiatan 

pemberatan krangan dan dan kalibrasi berhasil menurunkan 
vapur dari 3 menit sekali menjadi 30 menit sekali. Sedangkan 
hasil uji petik ini menunjukkan meter arus Pertamax 
cenderung gain 04 liter (Tolerable).

Secara kinerja, inisiatif yang dilakukan oleh TBBM Boyolali 
berhasil menurunkan 59% losses yang terjadi pada pencatatan 
Mei 2015 seperti terlihat pada grafik. Kisah keberhasilan 
inilah yang ditunjukkan pada Forum Aset Pengatahuan 
ini. Tahap action 
per lu  d i l akukan 
o leh  t im TBBM 
B o y o l a l i  u n t u k 
menstandarisasikan 
keberhasilan ini agar 
dapat direplikasi 
oleh unit lain.

Masih ditunggu karya karya dari unit lain untuk 
memastikan bahwa losses dapat segera di hilangkan.

Pekerja Bersatu, Pertamina Jaya!!!•ptkam
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Performance Standard for Protective Coating (PSPC) yang digunakan 
pada Kapal Milik Pertamina

Dalam menjaga asetaset perusahaan, bangsa dan 
negara dari serangan korosi, baik berupa fasilitas produksi, 
bangunan/struktur, alat transportasi dan peralatanperalatan 
lainnya, dibutuhkan adanya kompetensi SDM di bidang 
coating dan produkproduk coating yang unggul, sehingga 
bahaya korosi dapat dikendalikan. Sebagai contoh di industri 
perkapalan misalnya, dengan berlakukannya Peraturan IMO 
(International Maritime Organization) – MSC (Marine Safety 
Committee) 215 (82) tentang PSPC (Performance Standard 
for Protective Coating) untuk tangki ballast air laut, maka 
kompetensi coating sangat dibutuhkan dalam menjalankan 
supervisi untuk mencapai target umur coating yang mampu 
bertahan selama 15 tahun kapal beroperasi.

Dilihat dari sudut kompetensi SDM, di dalam PSPC 
dipersyaratkan coating inspector yang dapat melaksanakan 
pemeriksaan diharuskan memiliki sertifikasi NACE Coating 
Inspector Level 2, FROSIO Inspector Level III, atau memegang 
kualifikasi yang setara. PSPC mengijinkan coating inspector 
pemegang kualifikasi setara, yang diperoleh dari hasil kursus 
yang disetujui oleh Badan Klasifikasi Internasional anggota 
IACS (International Association of Classification Society). 

Kualitas Sumber Daya Manusia sangatlah vital dalam 
perjalanan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). 
Saat dibukakan gerbang MEA pada 2015 mendatang kom
petisi atau persaingan SDM antar Negara adalah suatu ke

Coating Inspector sedang melakukan pengecekan di dalam kapal.

niscayaan yang hanya akan menunggu waktu. Bila para pekerja 
Indonesia tidak siap dengan hal itu maka kompetisi global itu akan 
menjadi persaingan yang sangat menakutkan dan mengancam 
para pekerja dari Indonesia, pekerja Indonesia dapat dipastikan 
akan kalah bersaing dari pekerja ASEAN yang lainya. Pertamina 
Shipping cukup siap dalam menghadapi MEA dalam aspek 
SDM yang berpengetahuan coating dengan 3 pekerja yang 
memiliki Sertifikasi Kompetensi di bidang ini yaitu, I Gusti Ngurah 
Handiyana (NACE Level 2), Chrismas Ginting dan Gandung RNA 
(FROSIO Level III), dan segera akan segera bertambah lebih 
banyak lagi.

Dilihat dari sudut product coating itu sendiri, di dalam 
PSPC dipersyaratkan bahwa material coating yang digunakan 
harus tahan sampai dengan 15 tahun dan material tersebut 
harus memiliki sertifikat hasil uji (Type Approval Certificate) yang 
mengacu pada Annex 1 dan sertifikat tersebut harus dikeluarkan 
oleh lembaga yang berwenang. 

Dengan adanya resolusi IMO MSC 215(82) PSPC untuk 
kapalkapal tertentu, yaitu yang panjangnya di atas 150 m atau 
yang berbobot di atas 500 DWT, maka industri galangan dalam 
negeri dan juga industri coating dalam negeri menjadi sulit, karena 
untuk memenuhi persyaratan IMO tersebut memerlukan waktu, 
tenaga dan biaya yang sangat tinggi. Ini merupakan tantangan 
bagi kita semua, baik bagi industri pengguna coating, industri 
produsen coating, lembaga pemerintah dan industri pendukung 

lainnya.
Dengan adanya wacana percepatan Tol Laut yang dica

nangkan oleh Presiden Joko Widodo, pekerja Pertamina 
dengan Pengalaman yang dimiliki dapat memberikan 
kontribusi yang besar dalam membantu galangangalangan 
nasional dalam salah satu aspek penting namun seringkali 
dianggap remeh yaitu Aplikasi Coating yang benar dan 
sesuai dengan yang dipersyaratkan spesifikasi dan regulasi 
untuk melindungi asset perusahaan yang sangat bernilai. 
Hal ini tidak saja berlaku di kapal saja namun seluruh asset 
Pertamina yang menggunakan material besi/baja.•shipping
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hUlU TranSfOrMaTIOn CORNERModifikasi Power Setter di PlTP Kamojang 4, 
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PLTP Kamojang 4, Jawa Barat.

austria – Pembalap ke
banggaan Indonesia sa
tusatunya di kompetisi 
GP2 series, Rio Haryanto, 
ber hasil menjuarai sprint 
race  di  Red Bul l  Ring, 
Spielberg, Austria, pada 
(21/6). Memulai lomba dari 
posisi kedua, Rio kemudian 
sukses mengumandangkan 
“Indonesia Raya” di puncak 
podium. Masyarakat dunia 
pun kembali menjadi saksi 
ketangguhan pembalap asal 
Surakarta yang didukung 
oleh Pertamina tersebut.

Sesaat setelah balapan 
dimulai, Rio langsung me
nyodok ke posisi pertama 
dengan menyalip Nick Yelloly 
sebelum tikungan pertama. 
Yelloly sendiri kemudian 
terlibat kecelakaan dengan 
Alexander Rossi. Sementara 
itu, Rio melesat ke depan dan 
ditempel Artem Markelov 

rio juarai Sprint race GP2 di austria
dengan jarak 0,30,7 detik 
saja selama beberapa lap.

Pada lap 14, Markelov 
yang dipersenjatai Drag 
Reduction System (DRS) 
mencoba menyalip Rio dari 
sisi dalam menuju ti kungan 
nomor 3 namun pembalap 
a s a l  R u s i a  t e r s e b u t 
m e n y e n g g o l  R i o  d a n 
melebar ke gravel. Elemen 
atas sayap depan kanan 
Rio pun rusak sedangkan 
M a r k e l o v  m e l o ro t  k e 
belakang. Jika saja Rio tidak 
bereaksi dengan memberi 
ruang pada Markelov, maka 
Rio bisa saja ikut tersingkir 
dari perebutan juara.

Lepas dari serangan 
Markelov, Rio kemudian 
harus menahan tekanan dari 
Stoffel Vandoorne dengan 
kondisi mobil yang tidak 
sempurna. Hal ini semakin 
berat  bagi  Rio karena 

Vandoorne pun se la lu 
berjarak kurang dari detik di 
belakangnya dan pembalap 
asal Belgia tersebut dapat 
menggunakan DRS di dua 
zona aktivasi dalam satu 
putaran.

Setelah 28 putaran yang 
ketat, akhirnya, Rio berhasil 
meng ibarkan bendera 
Merah Put ih  d i  pos is i 
podium teratas. Rio kembali 
menunjukkan bakat dan 
keahliannya meski kondisi 
mobil tidak prima dan para 
pembalap di belakangnya 
terbantu oleh DRS. Ini 
adalah kemenangan kedua 
Rio musim in i  sete lah 
menjadi juara di sprint race 
Bahrain. Dukungan seluruh 
masyarakat Indonesia sa
ngat berarti bagi Rio untuk 
bertanding di Kejuaraan 
Dunia Formula 1 tahun 
2016.

Rio Haryanto mengakui,  
kunci kemenangannya kali ini 
ada pada start yang berlang
sung dengan baik. “Meski 
ada beberapa kendala, 
tetapi saya bersyukur bisa 
mengakhiri pertandingan 

dengan sangat  ba ik , ” 
ujar pembalap yang telah 
didukung Pertamina sejak 
2010 lalu.

Secara keseluruhan, Rio 
merasa sangat bahagia 
dengan hasil  yang diraihnya 

di Austria. 
“Terima kasih atas du

kungan yang luar bia sa 
untuk saya dan tim, khu
susnya untuk Pertamina,”  
pung kas nya.•www.rioharyanto.com
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Dengan start yang sangat baik, Rio Haryanto memimpin  sprint race di Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Setelah 28 putaran 
yang ketat, akhirnya, Rio berhasil mengibarkan bendera Merah Putih di posisi podium teratas.

jakarta – “PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE), 
pada 2014 lalu berhasil memperoleh laba bersih sebesar 
US$ 87,11 juta atau 20 persen di atas target,” kata 
Direktur Utama PGE Irfan Zainudin saat ditemui (11/5). Hal 
ini selaras dengan arahan Direktur Hulu Syamsu Alam, di 
berbagai kesempatan bahwa Pertamina dan seluruh anak 
perusahaannya harus menyadari fitrahnya sebagai suatu 
entitas bisnis, yakni  meraih profit. Dalam kondisi pasar 
migas yang lesu saat ini, Pertamina sebagai korporasi 
wajib menghimpun sekecil apapun potensi yang dimiliki 
secara bijak. Sebab, terjerembab atau tidaknya eksistensi 
korporasi sangat ditentukan dari seberapa tinggi stamina 
dan daya tahan internal mampu beradaptasi dengan 
dinamika lingkungan usaha, seraya melepaskan diri dari 
tekanan.

Menurut Irfan, kinerja keuangan PGE yang mengkilap 
itu berkat dukungan seluruh management serta ja
jaran pekerja PGE untuk melakukan efisiensi di segala 
bidang. “Efisiensi operasional yang dilakukan antara 
lain menekan biaya pada kegiatan yang kurang 
berkontribusi pada peningkatan laba perusahaan,” ujar 

Irfan mengurai strategi efisiensi yang 
telah dilakukan management PGE. 
Selain itu inovasi juga menjadi kunci 
sukses PGE dalam meningkatkan 
pendapatan perusahaan. Contohnya 
inovasi yang dilakukan oleh Gugus 
Kendali Mutu (GKM) Turbin untuk 

optimalisasi distributed control system (DCS) di Pembangkit 
Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang 4. Yaitu, 
melakukan perubahan stepping power setter dengan 
tujuan untuk membuat pengaturan daya keluaran generator 
menjadi lebih smooth, sehingga dapat mencapai nilai optimal 
pembangkit listrik.

Menurut Suryadi, ketua GKM Turbin yang juga menjabat 
sebagai Ahli Instrumentasi & Kontrol PGE Kamojang, 
permasalahan nilai power setter yang tidak pasti di PLTP 
Kamojang 4 merupakan masalah yang tidak bisa dianggap 
remeh, karena power setter ini adalah salah satu faktor 
penentu besar kecilnya kapasitas produksi listrik di PLTP 
Kamojang 4. “Jenis power setter yang ada di PLTP Kamojang 
Unit 4 berupa input step dengan nilai 1.3 MW per step, dan 
nilai input power setter ini memiliki ketidakpastian sebesar 
kurang lebih 0.2 MW, sehingga menyebabkan nilai akhir 
yang dikehendaki terkadang tidak tercapai,” kata Suryadi 
menjabarkan masalah. Maka untuk mengatasi masalah 
tersebut dilakukan optimalisasi pembangkitan dengan cara 
memperkecil skala input step power setter menjadi 0.5 MW 
per step sehingga nilai power setter menjadi lebih teliti dan 
mencegah terjadinya over setting pada power setter. Proyek 
ini membutuhkan waktu hampir tiga tahun dalam proses 
pengerjaannya yakni mulai Agustus 2011 hingga Juli 2014.

Selanjutnya Suryadi mengatakan, setelah dilakukan 
modifikasi function test dan commisioning hasil yang 
dicapai adalah nilai pembangkitan menjadi optimal dalam 
batasan normal operasi. Dan dengan adanya modifikasi 

ini power setter dapat diatur lebih flexibel karena 
skala saat per step menjadi lebih kecil. Pada 2013 
lalu ratarata pembangkitan telah meningkat sebesar 
499,55 KW menjadi  63.292 KW, dengan ratarata jam 
operasi pertahun sebesar 8.072,75 hours, maka jika 
menggunakan pembangkitan pada 2010 lalu sebesar 
62.792,75 KW didapatkan pembangkitan pertahun 
sebesar 506.910.150,18 KWh. “Dengan modifikasi 
ini, pembangkitan per tahun meningkat mencapai 
4.032.769,67 Kwh. Dengan PJBL PGE‐PLN : 0,097 
USD/KWh maka pada 2013 didapatkan kenaikan 
pendapatan sebesar 391.178,66 USD atau setara 
Rp. 4.498.554.566, dari pendapatan 2010. Saat ini 
Suryadi dan timnya sedang mempersiapkan inovasi baru 
dengan membuat input value untuk power setter PLTP 
4 Kamojang.•dit. hulu


