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Consolidate & Stabilize
Kwartal ke-III tahun 2014 ini merupakan periode yang
cukup menantang bagi pelaku bisnis. Secara global, kondisi
kinerja berbagai perusahaan dari berbagai sektor, baik industri
jasa maupun produk konsumen, mengalami tekanan.
Hasil survey Mckinsey Global Survey menunjukan,
risiko geopolitik menjadi kekhawatiran utama para Eksekutif
Perusahaan Global. Survey yang dilakukan terhadap 1.202
Eksekutif perusahaan dunia ini menghasilkan “5 Top Potential
Risk”, dimana 82% memilih ketidakstabilan geopolitik dunia
sebagai risiko paling utama. Dibandingkan survey McKinsey
tahun 2013, risiko geopolitik hanya dianggap risiko utama oleh
27% responden.
Sejalan dengan itu, laporan “World Economic Outlook
- October 2014” dari The International Montery Fund (IMF)
kembali merevisi estimasi pertumbuhan ekonomi global
tahun 2014 dan tahun 2015 menjadi 3,3% dan 3,8%, turun
dari perkiraan sebelumnya 3,4% dan 4%. Penurunan itu
merefleksikan belum pulihnya perekonomian negara-negara
maju akibat nilai utang dan tingkat pengangguran, serta
penurunan ekspektasi pertumbuhan di beberapa negara
emerging market.
IMF menilai, memanasnya geopolitik menjadi salah satu
risiko yang akan mengganggu pertumbuhan ekonomi global.
Konflik di Ukraina, Timur Tengah dan Syria, serta meluasnya
wabah Ebola yang tidak hanya dinegara Afrika Barat, menjadi
perhatian. Ini dikhawatirkan berdampak pada harga energi,
mengganggu perdagangan global, dan memperburuk kondisi
ekonomi dan pasar uang global yang masih rentan.

Pertamina sebagai perusahaan yang memiliki keberadaan
bisnis yang luas hingga ke mancanegara, tidak lepas dari
risiko dan tekanan global tersebut. Dampaknya akan sangat
terasa pada kinerja perseroan. Untuk menahan tantangan
eksternal tersebut, selayaknya perusahaan global lain,
penguatan internal perlu senantiasa dilakukan. Diantaranya
seperti perbaikan, strategi peningkatan pendapatan secara
cepat guna penyehatan ‘bottom-line’, serta pengelolaan
atas risiko-risiko yang berada dibawah pengendaliannya.
Katakanlah melalui penerapan program efisiensi biaya yang
ketat dan kesinambungan dari inisiatif ‘Risk Register’ yang
tengah berjalan.
Ketidakpastian (uncertainty) dan fluktuasi akan menjadi
elemen yang menghantui kinerja perusahaan dan stabilitas
pasar. Sehingga mantra yang dipegang perusahaan nasional
dan global adalah: “now is the time to consolidate and
stabilize”.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Pojok Manajemen :
mencari
mitra strategis
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
untuk pengembangan kilang

weekly
Presiden
Resmikan
Fasilitas
Produksi
Lapangan
Banyu
Urip
Presiden Republik
Indonesia, Susilo
Bambang Yudhoyono,
meresmikan fasilitas
produksi Lapangan
Banyu Urip. Lapangan
yang berlokasi di
Bojonegoro tersebut
merupakan lapangan
andalan yang
diperkirakan produksinya
terus meningkat hingga
165 ribu barel per hari
pada tahun 2015.
SURABAYA - P e re s m i a n
fasilitas produksi Lapangan
Migas Banyu Urip ditandai
dengan penandatanganan
prasasti oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, usai
menghadiri puncak acara
peringatan hari jadi TNI di
Surabaya, Selasa (7/10).
Acara penandatanganan
dihadiri oleh Menko Pere
konomian Chairul Tanjung. Gu
bernur Jawa Timur Soekarwo,
Komisaris Utama PT Pertamina
(Persero) Sugiharto, Direktur
Utama PT Pertamina EP Cepu
Amril T. Mandailing,Presiden
MCL Jon M Gibbs, dan tamu
lainnya.
Blok yang terletak di
Bojonegoro, Jawa Timur, saat
ini kapasitas produksinya men
capai 40 ribu barel per hari, dari
Bersambung ke halaman 20
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Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan target produksi bisa tercapai apabila ada koordinasi yang baik dari
semua pihak. Hal tersebut ditegaskan SBY saat meresmikan Proyek Migas Banyu Urip bernilai investasi lebih dari 2,5 miliar
dolar Amerika, yang terdiri dari investasi pembangunan fasilitas produksi dan pengeboran sumur.

CSR :
pemeriksaan mamografi untuk
tkjp kantor pusat
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Kiprah Anak Perusahaan :
pertagas niaga pasok gas untuk
lippo mall seluruh indonesia

Foto : ALIH
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vice president strategic planning, business dev & operaTional RISK

MISI

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

Foto :PRIYO

mencari mitra strategis
untuk pengembangan kilang

Pengantar Redaksi :
Beberapa pekan terakhir, Pertamina menerima kunjungan
delegasi-delegasi calon mitra strategis yang berminat dengan
Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP). Untuk
mengetahui lebih jauh tentang RDMP, kami pun menemui VP
Strategic Planning, Business Development & Operational
Risk Direktorat Pengolahan Achmad Fathoni Mahmud di ruang
kerjanya. Berikut petikannya.
Tolong diberikan gambaran yang dimaksud dengan
RDMP. Refinery Development Master Plan (RDMP) ini merupakan
rencana pengembangan kilang-kilang existing Pertamina, yang saat
ini sedang di-propose untuk bisa diimplementasikan dengan baik.
RDMP merupakan hal sangat penting yang harus dilaksanakan
untuk memenuhi peran Pertamina sebagai korporasi dalam mensecure penyediaan energi nasional. Jadi kaitannya erat dengan
ketahanan energi nasional.
Konsep yang dikembangkan ini dipicu adanya gap antara
kebutuhan dan kemampuan penyediaannya yang semakin lebar
di negara kita terhadap kebutuhan energi, khususnya refinery fuel
products atau BBM. Gap-nya semakin lebar, karena demandnya
naik terus, sementara infrastruktur untuk memproduksi komoditinya
tidak ditingkatkan. Untuk menutupi gap itu, selama ini kita lakukan
dengan cara impor produk BBM dari luar negeri.
Kita sadar adanya keterbatasan kilang-kilang existing kita yang
rata-rata dibangun di era tahun 1980-an atau sebelumnya. Sehingga
selain konfigurasinya belum semutakhir dibanding saat ini, juga
kemampuannya pun hanya dapat mengolah minyak mentah yang
kadar sulfurnya rendah. Padahal minyak mentah dengan kadar sulfur
rendah di dunia semakin terbatas, sehingga semakin sulit dicari.
Kalaupun ada, harganya lebih mahal dibanding minyak mentah yang
kadar sulfurnya tinggi.
Keterbatasan ini menyebabkan kilang-kilang kita harus
mengolah minyak mentah dengan harga mahal, sementara
konfigurasinya sendiri terbatas. Artinya, konversi yang bisa dilakukan
juga terbatas. Sehingga yield-nya menjadi rendah. Secara umum,
kilang-kilang kita semakin tidak kompetitif dengan pengertian harus
mengolah minyak mentah dengan harga mahal dengan kemampuan
konversinya juga terbatas.
Tantangan ke depan ini terhadap kualitas juga terbatas, dimana
kemampuan produksi BBM kita itu sekelas spesifikasi Euro II,
sementara kilang-kilang negara lain di kawasan Asia Tenggara
sekalipun sudah mencapai Euro IV.
Jadi RDMP ini merupakan suatu pilihan yang logis ya?
Iya, logis dan harus.
Pertamina sedang mencari dan mengundang calon mitra
strategis. Mitra seperti apa yang dibutuhkan? Ada beberapa
kriteria untuk mitra strategis yang kita cari. Pertama, dia harus
memiliki kemampuan untuk memasok minyak mentah. Jaminan
pasokan minyak mentahnya merupakan bagian penting dalam
kita bermitra.
Yang kedua, kita juga menginginkan kekuatan finansial, karena
ini proyek besar, yang estimasi investasinya US $ 25 billion, meliputi
kelima kilang dari RU II sampai RU VI. RU VII Sorong tidak masuk
di dalamnya. Yang ketiga, memiliki pengalaman aplikasi teknologi,
terutama teknologi proses kilang minyak. Selain itu juga diharapkan
memiliki kapabilitas dalam mencapai operation and maintenance
excellence.
Nah, kriteria-kriteria itulah yang harus dipenuhi oleh calon
strategic partner kita.
Apakah mitra strategis ini hanya akan dipilih satu saja
untuk menggarap lima kilang? Atau ada kemungkinan dua
atau tiga? Skenario awalnya memang memilih satu mitra untuk
semua. Tetapi satu untuk semua itu ternyata ada kelemahannya.
Misalnya, kita ambil salah satu yang paling kuat, yang memiliki
jaminan pasokan minyak mentah, juga punya duit, tetapi intensi
untuk keahlian di bidang operation and maintenance-nya tidak
kuat. Sementara calon partner yang lain dengan kekuatan finansial,

juga memiliki O & M excellence dan teknologi. Maka kalau ini bisa
digabungkan, akan menjadikan partnership-nya akan semakin kuat.
Ada kemungkinan opsinsya nanti tidak hanya tunggal, satu
untuk semua, tetapi bisa juga kombinasi-kombinasi yang dalam
waktu dekat ini akan dirumuskan.
Apa keuntungan Pertamina dengan menggandeng mitra
ini? Pertama, tentu saja, beban untuk merealisasikannya bisa
di-share ke partner. Karena proyek RDMP ini akan menambah
kapasitas kilang. Dengan menambah kapasitas, maka intake crude
oil-nya juga bertambah. Sehingga kita butuh partner yang punya
crude. Crude kita tidak cukup, sehingga kita juga harus impor dan
ini dapat dipenuhi salah satunya melalui komitmen pasokannya
dengan partnership dalam RDMP ini.
Dengan kita berpartner dan partner kita committed bisa
menyediakan jaminan ketersediaan crude, akan match dengan
kondisi kita. Demikian juga dalam konteks pengoperasian kilangnya,
kita akan bisa mencapai O & M yang excellence. Nanti setelah kilangkilang RDMP ini direalisasikan, akan memberikan kesempatan untuk
kilangnya menjadi lebih andal dalam memberikan profitabilitas yang
jauh lebih baik. Dengan pola seperti ini, keuntungannya akan samasama dinikmati, baik Pertamina maupun partner.
Kalau proyek ini selesai, kira-kira berapa total pro
duksinya? Saat ini produksinya sekitar 820 ribu barel. Nanti
setelah RDMP selesai maka akan menjadi 1,6 juta barrel. Artinya
meningkat sampai sekitar dua kali lipat. Kita berharap peningkatan
produksi itu akan menutupi gap, tetapi belum bisa memenuhi
seluruh proyeksi kebutuhan BBM Nasional. Tetap akan diperlukan
tambahan kilang baru, karena RDMP ini hanya mengurangi gap
antara demand dengan ketersediaan pasokan dengan memperbaiki
dan meningkatkan kilang-kilang existing.
Kenapa begitu? Ya, dengan RDMP ini pun kita masih kurang.
Waktu kita presentasi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), ada kesan bahwa dengan RDMP ini persoalan kekurangan
produk BBM ini sudah selesai sehingga dianggap tidak perlu lagi
membangun kilang baru. Padahal, gap antara demand dan pasokan
BBM dari kilang kita akan melebar terus, diatas RDMP sekalipun
jika selesai. Konsumsi BBM kita terus naik, tidak terkejar dengan
RDMP ini.
Berapa tahun yang diperlukan untuk merealisasikan
RDMP ini? Begini… Sekarang ini kan posisinya masih proses
pencarian mitra strategis. Kita berharap, begitu proyek ini kita
dapatkan mitranya, berlanjut dengan tahapan berikutnya untuk
melakukan proses penyiapan engineering package. Setelah terjadi
heads of agreement, kita akan melakukan studi untuk Basic
Engineering Design. Di sini nanti mulai dibiayai bersama antara kita
dengan partner.
Dari pelaksanan BED/FEED itu biasanya butuh waktu satu
setengah tahun. Berarti akan bisa diputuskan apakah proyek akan
berlanjut atau tidak pada awal tahun 2017. Kemudian pada saat itu
kita akan mulai melakukan seleksi kontraktor EPC-nya (engineering,
procurement, construction). Diharapkan sampai akhir tahun 2017,
sudah terpilih kontraktor yang melaksanakan proyek tersebut (EPC).
Sehingga diharapkan mulai tahun 2018 sudah dieksekusi proyeknya.
Apakah ini sekaligus lima kilang, bukan satu per satu?
Sekaligus lima, tetapi pelaksanaannya bertahap disesuaikan dengan
jadwal turn around (TA) masing-masing kilang. Pekerjaannya paralel,
tetapi nanti pada saat mengintegrasikan, dengan kilang yang
existing, menunggu jadwal pelaksanaan TA dari masing-masing
kilang. Sehingga dengan pola seperti ini tidak akan mengganggu
kemampuan pasokan produk BBM dari kilang-kilang existing kita.
Mungkinkah selesai sekitar tahun 2020? Ya, tahun itu
mungkin sudah ada yang mulai beroperasi tetapi optimis bisa mulai
ada yang beroperasi di tahun 2021. Prioritas pertama adalah kilang
Cilacap atau Balongan dulu. Itu akan diintegrasikan terlebih dahulu,
kemudian menyusul kilang-kilang lainnya.•URIP

EDITORIAL

Asa dari
Banyu Urip

Banyu Urip. Dalam bahasa Jawa banyu
berarti air, urip berarti hidup. Secara harafiah
mungkin bisa berarti air kehidupan. Dalam pekan
ini, kalangan pemerhati energi tengah mengulas
banyak hal tentang Banyu Urip. Sebuah la
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Apa Kabar Baby Day Care?
Sudah lebih dari satu bulan
fasilitas baby day care di Pertamina
belum beroperasi kembali. padahal
fasilitas yang diresmikan Direktur

pangan migas di Bojonegoro, Jawa Timur yang

Utama Pertamina bersamaan

diperkirakan memiliki cadangan minyak sebesar

dengan peringatan HUT Pertamina

450 juta barel.
Perjalanan panjang pengelolaan Lapangan
Banyu Urip, sudah berlangsung sejak ratusan
tahun silam. Setelah berulangkali berganti
pengelolaan, akhirnya 17 September 2005 kerja
sama pengelolaan Blok Cepu, ditandatangani.
Komposisi penyertaan saham 45 persen untuk
Mobile Cepu, 45 persen Pertamina EP Cepu, dan
sisanya dikelola oleh Badan Kerja Sama PI Blok

tahun 2012, itu merupakan yang
pertama di BUMN. Walaupun
saya pekerja salah satu anak
perusahaan dan juga seorang
ibu, namun saya merasa bangga
dengan perhatian perusahaan
kepada pekerja Kantor Pusat.
Setiap kali kumpul dengan

Cepu yang merupakan gabungan dari beberapa

teman di luar kantor, yang ke

perusahaan daerah.

betulan memiliki anak balita, selalu

Kini, babak baru Banyu Urip dimulai. Harapan
untuk meningkatkan lifting migas kembali
bangkit, karena produksi di lapangan tersebut
terus meningkat. Saat ini kapasitas produksinya
meningkat mencapai 40 ribu barel per hari. Atau
naik 10 ribu barel dari sebelumnya. Bahkan
diperkirakan pada tahun 2015, produksinya akan
meningkat terus hingga 165 ribu barel per hari.
Pengelolaan Lapangan Banyu Urip menurut
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai
bentuk nyata dari kerja keras, sinkronisasi dan
koordinasi semua pihak yang terlibat. Pihakpihak yang disebut Presiden di antaranya
Kementerian ESDM, Pertamina, SKK Migas,
Mobile Oil, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan
Jawa Timur, dan masyarakat lokal.
Semua pihak yang terlibat dan bersinggungan
dengan pengelolaan Lapangan Banyu Urip me
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saja mereka menanyakan fasilitas tersebut. Mereka
menilai holding company tempat saya bekerja begitu
memperhatikan pemberian ASI ekslusif bagi anak
dibawah 1 tahun, dengan memberikan kesempatan
menitipkan anak di baby day care yang ada lingkungan
kerja. Kadang teman-teman merasa iri, dengan fasilitas
perusahaan kepada pekerja perempuan yang memiliki
balita.
Pernah suatu kali saat saya ditugaskan ke Kantor
Pusat Pertamina, mengintip dari dekat kegiatan baby
day care. Betapa senangnya para ibu yang kembali
bekerja setelah cuti melahirkan, masih bisa menyusi
bayinya langsung saat istirahat jam kantor. Ruangannya
nyaman, menyenangkan, serta mendukung para ibu
pekerja memberi ASI dengan rileks, sehingga anak bisa

Baby day care masih
dibutuhkan di kantor
Pertamina. Kasus yang pernah
terjadi kemarin, jangan
sampai membuat semua
pihak kapok ataupun parno
menyelenggarakan kembali
fasilitas yang dinilai lebih
banyak manfaatnya bagi
pekerja wanita dan bayinya.

mendapatkan hak ASI ekslusif secara maksimal.

miliki peran yang sama. Jika tidak ada koordinasi

Kini baby day care yang selalu saya banggakan

yang baik, tentu saja tak akan bisa terwujud

kepada teman-teman pekerja wanita, ditutup sementara,

Apapun alasannya, baby day care masih dibutuhkan

setelah ada masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan

di kantor Pertamina. Peristiwa yang pernah terjadi

secara internal dengan lebih baik. Masalah yang menurut

beberapa waktu lalu, jangan sampai membuat semua

pandangan pribadi sangat kasuistik, tetapi berdampak

pihak kapok ataupun parno menyelenggarakan kembali

pada operasional fasilitas tersebut.

fasilitas yang dinilai lebih banyak manfaatnya bagi pekerja

seperti sekarang.
Kini setelah diresmikan, sejumlah harapan
digantungkan disana. Pemerintah berharap
produksi Lapangan Banyu Urip terus meningkat,
agar mampu mendorong target lifting pemerintah.
Demikian halnya perusahaan yang terlibat

Sebagai ibu yang dan juga pekerja kantor, saya pernah

wanita dan bayinya.

merasakan betapa repotnya saat memiliki anak dibawah

Karena itu kontrol yang selama ini berjalan dengan

1 tahun yang harus mendapatkan ASI ekslusif. Dulu saya

baik, perlu ditingkatkan kembali. Dan yang paling

hanya pumping ASI di kantor dan membawanya pulang

penting adalah adanya kontrak kesepakatan antara

terdongkrak, ribuan tenaga kerja lokal akan

ke rumah. Tidak ada fasilitas baby day care seperti yang

orang tua dengan tim HR sebelum memanfaatkan

terserap serta meningkatkan dan mendorong

sekarang ada di Kantor Pusat Pertamina. Apa yang saya

fasilitas tersebut. Khususnya jika ada masalah lebih

rasakan dahulu, kini dirasakan beberapa teman kantor

baik diselesaikan secara internal terlebih dahulu. Bukan

di Pusat yang baru punya momongan. Namun, saat

berarti mengesampingkan kenyamanan para ibu dan

ini mereka tak lagi punya alternatif menitipkan anak di

anak yang memanfaatkan fasilitas baby day care. Tetapi

baby day care karena fasilitas tersebut belum beroperasi

mencari upaya terbaik bagi perusahaan dan pekerja,

kembali.

agar lebih bijak menyikapi jika terjadi suatu masalah

mengelola di dalamnya.
Pemerintah daerah juga merasakan
damp ak yang sama. Pendapatan daerah

perekonomian masyarakat di sekitar lapangan.
Bupati Bojonegoro, Suyoto, mengakui proyek
Engineering, Procurement and Construction
(EPC) 1 Banyu Urip, bahkan telah menyerap
sekitar 5.000 tenaga kerja. Dimana 3.000 orang
adalah masyarakat Bojonegoro.

Kejadian di baby day care Pertamina beberapa waktu

dalam penyelenggaraan baby day care. Setidaknya

lalu, bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwasanya,

setelah dibahas di lingkungan internal, bisa memutuskan

meningkatkan pengetahuan dan kapabilitasnya

ada hal yang sulit diterima orang tua jika terjadi sesuatu

langkah selanjutnya yang terbaik dan sesuai dengan

dalam bidang migas, layanan pendukung serta

yang kurang menyenangkan menimpa anak kita.

jalur yang tepat.

Dan yang terpenting, proyek ini menjadi
sarana pelatihan bagi tenaga dalam negeri untuk

industri lainnya. Semoga asa dari Banyu Urip
akan memberikan manfaat bagi bangsa ini.
Sebagaimana air yang menjadi penyokong
kelangsungan hidup manusia.•

Demikian halnya ada hal yang bisa diselesaikan dengan

Semoga masih ada harapan bagi para ibu yang

baik, apabila semua pihak melihat masalah ini dengan

bekerja di Pertamina untuk memanfaatkan kembali

kepala dingin.

fasilitas yang begitu besar nilai manfaatnya.•

pertamina usul pantura terkoneksi
pipa gas

BANDUNG (Bisnis Indonesia) – Pertamina
mengusulkan jalur pantai utara Pulau Jawa harus
terkoneksi dengan pipa gas jika pemerintah ingin
program konversi BBM ke BBG berjalan sukses.
Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung
Budya mengatakan, program konversi BBM ke
BBG memang tepat dilakukan di Pulau Jawa
yang memiliki konsumsi bahan bakar sangat
tinggi. Apalagi, jelasnya, pihaknya telah memeiliki
SPBU sekitar 3.000 unit yang tersebar di Jawa.
Bahkan, lanjutnya, pihaknya siap menerapkan
pembangunan dispenser gas pada SPBU tersebut.
“Idealnya, ada jaringan pipa sepanjang utara Pulau
Jawa. Tapi itu mahal dan situasi sekarang tidak
mudah,” ujar Hanung. Salah satu alasannya,
masalah pembebasan lahan yang sangat mahal
investasinya. Bila ada fasilitas gasifikasi terapung
(floating storage and regasification unit/FSRU) yang
terkoneksi pipa, ia menilai akan memudahkan
program konversi ke BBG tersebut. Hanung
menjelaskan, pengelolaan SPBU tinggal tapping
pada pipa gas yang mengalir dekat lokasi SPBU
jika koneksi pipa tersebut sudah berjalan. Namun,
ia meminta SKK Migas memastikan ada alokasi
gas. Selain itu, pemerintah harus menyediakan
converter kit.

komitmen pertamina tingkatkan
kapasitas kilang

JAKARTA (Seputar Indonesia) – Pertamina
berkomitmen meningkatkan kapasitas produksi
produksi kilang minyak mentah sebesar 500 ribu
barel per hari (bph) dari kapasitas saat ini 1 juta
bph. Apabila itu terealisasi, kapasitas produksi
bisa mencapai 1,5 juta bph. Plt Direktur Utama
Pertamina Muhamad Husen mengatakan,
peningkatan kapasitas kilang merupakan upaya
yang memungkinkan untuk dilakukan oleh
Pertamina. Sebab, pembangunan kilang baru
membutuhkan biaya yang sangat besar. “Kalau
upgrading (kilang) lebih murah dan mudah
dibandingkan harus bangun kilang, Pertamina
akan berkonsentrasi di sini dulu,” ujar Husen.
Husen menyampaikan, penambahan kapasitas
kilang akan diaplikasikan di semua kilang milik
Pertamina, terutama pada kilang-kilang Pertamina
seperti di Cilacap, Balongan, dan Balikpapan.•RIANTI
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Management Walkthrough Direktur Pemasaran
& Niaga ke Depot LPG Tanjung Sekong
Cilegon – Direktur Pema
saran & Niaga Pertamina
Hanung Budya melaksanakan
management walkthrough
k e D e p o t L P G Ta n j u n g
S e k o n g y a n g b e r l o k a s i
di Merak, Cilegon (25/9).
Pada kunjungan ini turut
mendampingi Hanung, SVP
Non Fuel Marketing, VP
Domestic Gas, GM MOR
III, beserta segenap pejabat
lainnya
Kunjungan ini bertujuan
untuk melakukan inspeksi unit
operasi dan memaksimalkan
ope r a siona l De pot LPG
Tanjung Sekong sebagai
depot LPG paling modern
yang dimiliki oleh Pertamina

saat ini. Dalam kunjungan
ini juga dipaparkan rencana
pembangunan Terminal LPG
Refrigerated JBB serta kerja
sama dengan PT Oiltanking
terkait penambahan kapasitas
timbun BBM Premium se
banyak 282.500 m³ yang
akan menambah ketahanan
stok Pertamina.
Hanung Budya mengu
tarakan keinginannya untuk
menjadikan Depot LPG
Tanjung Sekong sebagai
training center di tingkat
A s i a Te n g g a r a , b e k e r j a
sama dengan World LP
Gas Association. “Depot
LPG Tanjung Sekong perlu
dijadikan sebagai training

Foto :MOR III

JAKARTA (Investor Daily) – Pemerintah
mendorong swasta membangun kilang baru
dengan kapasitas kecil dan menengah. Selain
itu, pemerintah juga mendorong peningkatan
keandalan (upgrading) kilang-kilang yang ada
untuk menambah produksi BBM. “Kami sedang
mendorong swasta bangun kilang menengah
secepatnya, plus meng-upgrade kilang yang ada,”
ujar Wakil menteri ESDM Susilo Siswoutomo. Susilo
menuturkan, setidaknya ada dua perusahaan
swasta yang berminat membangun kilang
baru di Indonesia dengan kapasitas masingmasing sekitar 150 ribu bph. Rencananya dua
kilang tersebut beroperasi pada tahun 2015.
Meski mendorong pembangunan kilang, Susilo
mengaskan, tidak akan ada insentif khusus bagi
perusahaan yang ingin membangun kilang kelas
kecil dan menengah. “Insentif yang sudah ada saja
dulu, plus tentunya jaminan Pertamina sebagai
offtaker,” tuturnya.
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center mengingat ini adalah
yang paling modern dan
terbaik yang dimiliki oleh
Pertamina. Apalagi depot ini
memiliki peran yang sangat
penting bagi Marketing
Operation Region III, sebagai

back up supply Depot LPG
Tanjung Priok. Cakupan
distribusinya pun cukup luas
hingga wilayah Sukabumi,”
ujar Hanung Budya dalam
kunjungan tersebut.•MOR III

GM MOR IV Paparkan Kelancaran
Pendistribusian BBM dalam FKPD
Semarang – GM Mar
keting Operation Region
IV Subagjo Hari Moeljanto
memaparkan mengenai Ke
lancaran Pendistribusian
BBM di wilayah Pertamina
Region IV di hadapan
Guber nur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo, Kapolda
Jateng Irjen Pol Drs. Noer
Ali, beserta jajaran pimpinan
SKPD Provinsi Jawa Tengah
dalam Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah. Acara
diadakan di Kantor Kejaksaan

Tinggi Jawa Tengah, Jl Pah
lawan No. 14 Semarang,
pada (1/9).
Subagjo menjelaskan,
pend istribusian BBM Per
tamina baik yang bersubsidi
maupun non subsidi di
wilayah Jawa Tengah sangat
lancar. Namun Pertamina
masih menjalankan kebijak
an waktu penjualan BBM
bersubsidi jenis Solar sesuai
surat dari BPH Migas.
“Pendistribusian dan pa
sokan BBM lancar, namun

Foto :MOR IV

pemerintah dorong pembangunan
kilang mini
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sesuai surat perintah BPH
Migas kami tetap melakukan
kebijakan pembatasan

waktu penjualan di SPBUSPBU yang ditunjuk,” terang
Subagjo.•MOR IV

Pertamina Adakan Internship Program
JAKARTA - “Ini juga me
rupakan talent sourcing untuk
mendapatkan kandidat-kan
didat yang terbaik untuk
proses rekrutmen. Internship
ini waktunya 6 bulan. Jadi kita
bisa mengamati talent yang
terbaik. Kalau mereka bagus,
kita akan ikutkan mereka
dalam seleksi.”
Demikian dikatakan oleh
VP People Management
Yudo Irianto ketika membuka
Internship Program 2014
pada Senin (8/9) di Kantor
Pusat Pertamina.
Yudo Irianto menyatakan,
program internship meru
pakan bagian dari tanggung

jawab Pertamina dalam
m e nj a l a n k a n P e r a t u r a n
Menakertrans No. 22 tahun
2009 tentang pemagangan
di dalam negeri. “Kita benarbenar comply dengan per
aturan. Jadi mereka sifatnya
bekerja, bukan praktek kerja,”
kata Yudo.
Yudo menegaskan, me
reka mendapat hak-haknya,
termasuk uang saku atau
honor. Ia pun mengakui,
ini merupakan salah satu
solusi jangka pendek untuk
memenuhi kekurangan staf.
Sementara di lain sisi, untuk
para sarjana baru, mereka
akan mendapat pengalaman

Foto : RAHMAN

RESUME
PEKAN INI

Vice President People Management Yudo Irianto membuka Internship Program.

yang nyata dalam bekerja.
Internship Program
atau Program Pemagangan
merupakan yang keduakalinya
dilaksanakan. Untuk program
yang kedua ini, terpilih 37
sarjana baru dari berbagai

univ ersitas, meningkat 2
kali lipat dibandingkan yang
pertama. Mereka akan be
kerja sekitar enam bulan,
mendapat berbagai fasilitas
kerja, termasuk uang saku
yang dipotong pajak.•URIP
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Supercars Jelajahi Bali dengan
Pertamax Plus dan Fastron Gold
Rakor CSR : Dorong
Optimalisasi Implementasi
Program CSR
JAKARTA – Dalam rangka evaluasi realisasi
pencapaian program-program Corporate Social

Responsibility (CSR) yang telah dilaksanakan
pada semester I tahun 2014, PT Pertamina
(Persero) menggelar Rapat Koordinasi CSR
di Ruang Pertamax Lantai 21 Kantor Pusat
Pertamina, Selasa (17/9).
Rakor CSR dihadiri oleh perwakilan fungsi
Humas dan CSR anak perusahaan, unit operasi
dan unit bisnis Pertamina serta Pertamina
Foundation. Masing-masing perwakilan me
maparkan laporan sejauhmana program CSR
yang telah dijalankan pada semester I dan
tindak lanjut program yang akan dilaksanakan
pada semester berikutnya.
Corporate Secretary Pertamina, Nursatyo
Argo dalam paparannya mengatakan kegiatan
CSR bukan hanya ajang memberi sumbangan
namun sebagai bagian dari usaha Pertamina
untuk meningkatkan citra perusahaan. Ka
rena itu, Nursatyo mengimbau perlunya ke
terlibatan media dalam setiap aktifitas CSR
yang dilaksanakan oleh anak perusahaan, unit
operasi dan unit bisnis Pertamina.
“Kita tentunya harus belajar dari perusahaan
lain yang mana kegiatan CSR-nya sedikit tapi
publikasinya banyak dan hal inilah yang perlu
kita tiru. Jadi, pada saat memberikan bantuan
harus bisa diketahui oleh media sehingga
bisa diketahui sejaumana wujud kepedulian
Pertamina bagi masyarakat,” ucap Nursatyo.
Selain itu, Nursatyo juga mengharapkan
agar dalam menjalankan program CSR,
pemberian bantuan harus lebih terukur, cermat,
tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan
budget yang ditentukan oleh perusahaan.
Menurutnya hingga saat ini memasuki bulan
ke-9 tahun 2014, realisasi program CSR belum
sepenuhnya berjalan dengan lancar. Karena itu
dengan sisa waktu hingga Desember 2014 bisa
segera diselesaikan.
Di samping melakukan evaluasi pelaksanaan
CSR, Rakor kali ini juga membahas bagaimana
melakukan trouble shooting permasalahan
teknis pelaksanaan CSR, procurement, My
SAP dan laporan keuangan, serta sosialisasi
isi penyusunan RKA CSR 2015 sehingga
terbangunnya komitmen untuk bersama-sama
mendorong optimalisasi implementasi program
CSR dan kesiapan Proper 2014.•IRLI

JAKARTA – P e r t a m i n a
kembali membuktikan kualitas
produk unggulannya melalui
Pertamax Plus dan Fastron
Gold SAE 5W 30 pada ajang
bergengsi Speedgonz Club
Bali Adventures. Berkat
dukungan Pertamina, aksi
sejumlah kendaraan supercar
siap menjelajahi eksotika
Pulau Dewata dari 24-27
September 2014.
Komunitas kendaraan su
percars bernama Speedgonz
Club adalah salah satu klub
otomotif dan merupakan
pemegang privilege card
untuk produk Pertamax
Racing sebagai salah
satu produk berkelas milik
Pertamina. Kendaraan seperti
Porche, Lamborghini, Ferrari,
Nissan GTR, hingga BMW
Z4, dipastikan menggunakan
pelumas terbaik Fastron Gold
dan bahan bakar Pertamax
Plus.
Direktur Pemasaran dan
Niaga Pertamina Hanung
Budya mengungkapkan,
Pertamax Plus dan Fastron
Gold memang diperuntukkan
bagi masyarakat yang mem
butuhkan produk-produk

berkualitas. “Pemilihan bahan
bakar sudah saatnya tidak
hanya disesuaikan dengan
jenis kendaraan, namun
jug a disesuaikan dengan
gaya hidup,” jelasnya saat
konferensi pers di Kantor Pu
sat Pertamina, Jalan Medan
Merdeka Timur, Jumat (19/9).
Hanung menegaskan,
produk Pertamina tidak
terb atas untuk mobil-mo
bil tertentu saja, tapi juga
sudah dibuktikan di ken
daraan kelas menengah
atas. “Selain memasarkan
serta mendistribusikan
BBM dan pelumas standar,
Pertamina juga memproduksi
dan memasarkan produk
berkualitas tinggi, bisa dipakai
dan sesuai untuk supercars,”
paparnya.
Berbagai produk inovatif
terbaik yang dimiliki Pertamina
menjadi hal penting bagi
masyarakat Indonesia agar
menumbuhkan kecintaan
terhadap karya anak negeri.
“Lewat produk berkualitas
tinggi, diharapkan konsumen
mnejadi yakin dan percaya
d e n g a n p ro d u k b a n g s a
sendiri,” ujarnya.
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Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya melepas komunitas
Speedgonz Club yang akan menjelajahi Bali dengan dukungan Pertamax Plus
dan Fastron Gold SAE 5W 30.

Sementara itu, Direktur
Utama Lubricant, Supriyanto
D.H, menambahkan, keung
gulan produk pelumas Fastorn
Gold memiliki stabilitas
kekentalan yang sangat baik
sebagaimana disyaratkan oleh
mobil-mobil kelas atas seperti
Mercedes Benz, Porsche,
dan BMW. “Selain cocok bagi
mobil performance tinggi, gas
buangnya ramah lingkungan,”
tuturnya
“Untuk itu, kita sudah per
nah menguji dan melakukan
tes pada Fastron Gold dengan
membandingkan dengan oli
kompetitor. Hasilnya produk
kita berhasil menunjukkan

kelasnya,” kata Supriyanto.
President Speedgonz
Sport Car Club Jakarta, Nono
Sudewo, mengungkapkan
kebanggaannya mengguna
kan produk Pertamina. Diakui
Nono, Pertamax Plus kerap
menemani dirinya dalam
berkendaraan. Namun, khu
sus untuk Pertamax Racing,
Speedgonz Club seringkali
menggunakannya pada saat
event-event tertentu.
“Pertamax Plus sudah
menjadi lifestyle bagi masya
rakat Indonesia. Hal tersebut
menjadi sebuah kebanggaan
menggunakan produk Perta
mina,” tandasnya.• EGHA

Forum Presentasi Mutu CIP sebagai
Bagian dari Operation Excellent
CILACAP - Untuk mengope
rasikan sebuah kilang minyak
yang andal diperlukan krea
tifitas dan inovasi dari pe
kerjanya untuk mengelola
permasalahan yang muncul
dalam pekerjaan. Salah
satu cara untuk melakukan
inovasi itu adalah dengan
metode penyusunan risalah
Gugus Kendali Mutu (GKM),
Proyek Kendali Mutu (PKM)
maupun Suggestion System
(SS). Sebagai upaya untuk
mengorganisir ketiga hal ter
sebut, maka risalah yang
sudah disusun oleh pekerja
dipresentasikan dalam suatu
f o r u m p re s e n t a s i m u t u
Cont inuous Improvement
Program (CIP) yang digelar
secara berkala oleh RU IV
Cilacap.
“Kegiatan ini merupakan
salah satu implementasi
dari 4 pondasi utama RU
IV Cilacap yaitu Operation

Excellent, disamping pondasi
lain seperti Safety & Reliability,
Strategic Crude dan
Sustainability,” ujar Pjs. GM
RU IV Cilacap Jadi Purwoko
pada saat membuka acara
Forum Presentasi Mutu CIP
yang ketiga tahun 2014.
Kegiatan ini diselenggarakan
pada 11 -13 Agustus 2014 di
Ruang Rapat II Head Office
RU IV Cilacap.
Lebih jauh, Jadi Purwoko
mengungkapkan forum mutu
kali ini diikuti oleh 13 PKM,
14 GKM dan 6 SS sehingga
apabila dikumulatifkan untuk
tahun 2014, pekerja RU IV
Cilacap telah mempresen
tasikan sebanyak 24 GKM,
24 PKM dan 30 SS dengan
jumlah pekerja yang terlibat
sebanyak 525 orang atau
40% dari total pekerja RU
IV Cilacap. “Dari semua
risalah tersebut, diperoleh
value creation sebesar Rp

67 miliar,” tutur Jadi dengan
bangga.
Dalam kesempatan ter
sebut, Jadi Purwoko berharap
agar jumlah risalah dan jumlah
pekerja yang terlibat akan
semakin banyak ke depannya
sehingga semakin banyak ide
perbaikan tergali dan semakin
banyak permasalahan yang
dapat diminimalisir dalam
kegiatan operasional kilang.
Pada akhir acara, Jadi
Purwoko menyerahkan

pengh argaan kepada para
pemenang. Untuk kategori
GKM, pemenang diraih oleh
GKM BUSER, GKM INOST,
dan GKM PAHAM. Kategori
PKM dimenangkan oleh PKM
Karya Bakti, PKM Smart, dan
PKM Kita Plus. Sedangkan
untuk kategori SS diraih oleh
SS Aam Setyawan dan Taufik
Ardiansyah, SS Dito Anggodo
Prihastomo, SS Ekoswanda
dan Febrianto DW.• RU IV
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Semarang – Ribuan Mahasiswa dari berbagai
universitas di wilayah Jawa Tengah & DIY, bersaing
dalam kompetisi bergengsi Olimpiade Sains
Nasional Pertamina (OSN PERTAMINA) 2014. Di
wilayah Jawa Tengah & DIY, kegiatan dilaksanakan
secara serentak di lima perguruan tinggi mitra,
yaitu Universitas Diponegoro (Undip) Semarang,
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta,
Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwo
kerto, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta,
dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), pada
(25/9).
Di Undip, pembukaan seleksi dilakukan oleh
General Manager Marketing Operation Region
IV Subagjo Hari Moeljanto dan Dekan Fakultas
Sains Matematika UNDIP Dr. Muhammad Nur,
DEA, di Gedung Prof. Sudharto UNDIP Tembalang
Semarang.
Babak seleksi provinsi, merupakan tahap
penyisihan pertama OSN Pertamina 2014 yang
kemudian akan dilanjutkan dengan seleksi tingkat
nasional. Tahun ini jumlah peserta yang mengikuti
seleksi di Undip mencapai 466 mahasiswa untuk
kategori teori dan 28 peserta/group untuk sains
Project.
Subagjo Hari Moeljanto berharap melalui
OSN ini, akan lahir individu-individu cemerlang,
yang berperan akif dalam pembangunan bangsa,
memiliki kepekaan terhadap permasalahan
bangsa, dan terus melatih diri untuk berkontribusi
memberikan solusi.•MOR IV

Anggana - Menurut

5.4 juta ton per tahun atau

domestik Indonesia, jenis

duksi sampah. Sampah

data statistik persampahan
sampah plastik menduduki

perlunya mencegah faktor
risiko, di antaranya seorang
wanita harus punya anak dan
menyusui, pola hidup sehat
dan konsumsi lemak yang
tidak berlebihan,” paparnya.
Walta menilai alat
pemeriksaan mamografi yang
disumbangkan Pertamina ini
sangatlah berguna karena
lebih bisa menjangkau pe
rempuan Indonesia dari ber
bagai lapisan. “Ini bisa menjadi
daya tarik tersendiri sehingga
mereka mau memeriksakan

kesehatan payudaranya,”
ujar Walta.
Ia juga menjelaskan
tentang isu yang berkem
bang bahwa pemeriksaan
terasa sakit dan dapat terkena
efek radiasi. “Isu seperti itu
tidak benar karena sekarang
ini pemeriksaan mamografi
tidak lagi secara manual se
hingga tidak ada keluhan
apapun dari si pasien pada
saat pemeriksaannya,” tegas
Walta.•IRLI

14 persen dari total pro
plastik ini pun memerlukan
waktu jutaan tahun untuk
dapat terurai. Dapat diba
yangkan kelak lautan bah

RU IV Serahkan 500 Bibit Pohon
ke Lanal Cilacap

kan samudera kita akan
tertutupi oleh sampah plastik
ini dikarenakan tumpukan
plastik yang banyak dan
entah harus dikemanakan.
Hal inilah yag melatar
belakangi PT. Pertamina
EP Field Sangasanga pada
(4/9) mengumpulkan Ibu-ibu
Desa Anggana dan Desa

Foto : RU IV

Kutai Lama untuk bersama-

apresiasinya setelah mem
peroleh bantuan bibit
pohon RU IV Cilacap. “Kami
berterima kasih kepada
Pertamina yang telah mem
bantu pelaksanaan peng
hijauan di Kabupaten Cilacap
dan kawasan Lanal dengan
memberikan bantuan bibit
pohon ini.” ujarnya.

Dua TKJP Kantor Pusat memasuki bis mammography mobile untuk mengikuti
pemeriksaan mamografi.

Sulap Sampah Menjadi Kerajinan Bernilai Ekonomis

peringkat kedua sebesar

CILACAP – RU IV Cilacap
bekerja sama dengan
Lanal Cilacap berpartisipasi
dalam mendukung kegiatan
penghijauan di kawasan
Cilacap dengan melakukan
penanaman 500 bibit pohon.
Penyerahan bibit pohon
diberikan oleh General Affairs
Manager Eko Hernanto ke
pada Komandan Lanal Hari
Mulyadi di Kantor Lanal
Cilacap, pada (26/8). Bibit
pohon tersebut rencananya
digunakan untuk membantu
penghijauan pada 4 titik
kawasan Lanal, yakni kantor
Lanal dan perumahan Lanal.
Komandan Lanal Hari
Mulyadi mengungkapkan

usia minimal 35 tahun. Direktur
Utama Pertamina, Karen
Agustiawan menyempatkan
diri mengunjungi bis mammo
graphy mobile yang terparkir
di halaman parkir Gedung
Utama Kantor Pusat Per
tamina.
Menurut Manager Em
ployee & Outsourcing Per
tamina, Nuniel Tribudiastuti,
TKJP perempuan merupakan
salah satu unsur penting
dalam pembangunan SDM
bangsa. “Dan aspek ke
sehatan perempuan menjadi
salah satu tantangan ter
sendiri,” ungkapnya.
Sebelum mengikuti pe
meriksaan mamografi, juga
diadakan sosialisasi tentang
kesehatan payudara. Ketua
Harian YKPJ, Dr. Walta Gau
tama, Sp. B (k) Onk me
maparkan, setiap wanita
memiliki kemungkinan terkena
kanker payudara karena
disebabkan oleh proses
horm onal. “Karena itulah,

Foto : PRIYO

Ribuan Mahasiswa
Jateng & DIY Bersaing
di OSN Pertamina

JAKARTA – Kanker Payu
dara merupakan salah satu
penyakit yang mengancam
jutaan manusia khususnya
kaum perempuan. Berda
sarkan data yang diterima
dari Rumah Sakit Kanker
Dharmais, pada tahun 2013
tercatat 819 pasien penderita
baru kanker payudara.
Karena itu, sebagai ben
tuk kepedulian Pertamina
terh adap ancaman kanker
payudara, Pertamina bekerja
sama dengan Yayasan Kanker
Payudara Jakarta (YKPJ)
menyelenggarakan sosialisasi
Kesehatan Payudara dan
Pemeriksaan Mamografi
Gratis bagi Tenaga Kerja Jasa
Penunjang (TKJP) Perempuan
di lingkungan Kantor Pusat
Pertamina, Kamis (25/9).
Usai pelaksanaan so
sialisasi, yang berlangsung di
Lantai Ground Kantor Pusat
Pertamina, dilanjutkan dengan
pemeriksaan mamografi untuk
50 pendaftar pertama dengan

Foto : PEP SANGASANGA FIELD

Foto : MOR IV

Sosialisasi dan Pemeriksaan Mamografi
untuk TKJP Kantor Pusat

Kegiatan penanaman
poh on ini pun sekaligus
sebagai bentuk dukungan
RU IV Cilacap terhadap
Kementerian Lingkungan
Hidup dalam upaya penyela
matan lahan kritis dan eko
sistem serta perlindungan
lingkungan secara utuh.•RU IV

sama melakukan daur ulang
sampah melalui pelatihan
kerajinan limbah plastik.
Pelatihan ini dilakukan
di Aula Kantor Anggana
PT. Pertamina EP Field Sa
ngasanga selama dua hari.
Pelatihan limbah plastik
ini memperkenalkan dan
mengasah kemampuan
para ibu dalam menyulap
sampah-sampah plastik

menjadi barang-barang

Kegiatan pada hari

fungsional yang dapat

pertama yaitu melatih para

digunakan sendiri maupun

peserta mengolah tutup

sebagai sumber penghasilan

minuman gelas yang

mereka.

dirangkai dengan nilon dan

Banyak benda yang

manik – manik menjadi

dibuat dari limbah-limbah

tas cantik. Tas tersebut

plastik tersebut seperti tas

tidak tampak terbuat dari

tangan, keranjang, taplak

sampah setelah dipoles dan

meja, bunga dan sebagainya

dirangkai sedemikian rupa.

yang bahkan dapat berharga

Antusiasme para peserta

ratusan ribu hingga jutaan

pelatihan ini juga sangat

rupiah. Dengan peningkatan

tinggi, walalupun cukup

keterampilan seharusnya

menguras waktu dan

tidak ada sampah yang

tenaga namun mereka tetap

perlu dibuang jika para ibu

semangat dalam pelatihan

sedikit saja berusaha dan

ini. •PEP SANGASANGA FIELD

mau mengolahnya.
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Alat Kesehatan untuk Detasemen
Kesehatan Wilayah Salatiga
Salatiga - Sebagai bentuk
kepedulian terhadap masya
rakat di bidang kesehatan,
Pertamina bersinergi dengan
PT Pertamedika menyerahkan
bantuan alat-alat kesehatan
untuk masyarakat Salatiga
yang berobat di Detasemen
Kesehatan Wilayah (Den
kesyah) Salatiga.
Penyerahan bantuan dila
kukan oleh Corporate Sec
retary Pertamina, Nursatyo
Argo dan Direktur Utama
Pertamedika DR. Dr. Mardjo
Soebiandono kepada Dan
denkesyah 04.04.03 Salatiga
Letkol Ckm Iqbal di Mako
Denkesyah 04.04.03 Salatiga,
pada (18/8).
Menurut Argo, bantuan
ters ebut merupakan upa
ya Pertamina dalam menja

lankan tanggung jawab sosial
kepada masyarakat yang
membutuhkan bantuan. Untuk
itu pihaknya menyerahkan
alat kesehatan kepada
Denkesyah 04.04.03 Salatiga
yang senantiasa melayani
Kesehatan masyarakat.
“Operasional Pertamina tidak
mengejar keuntungan semata
tetapi juga mendukung pro
gram-program dalam menye
jahterakan masyarakat, salah
satu di bidang kesehatan,”
ujar Argo.
“Kami telah bekerja sama
dengan TNI di berbagai bidang
seperti penghijauan melalui
penanaman pohon, dan
bantuan mobil ambulance,
dan banyak hal lain yang
berfokus untuk kesejahteraan
masyarakat luas,” jelasnya.

Foto : MOR IV

BANTUL – Sejumlah ibu-ibu tampak sibuk memilah
rempah-rempah jamu. Sembari asyik bercanda
satu sama lain, suasana kebersamaan di kediaman
bu Sami (60 tahun) sudah menjadi hal biasa bagi
warga Dusun Watu, Desa Argomulyo, Kecamatan
Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Bagi
mereka membuat jamu bukan cuma mendorong
perekonomian keluarga saja. Akan tetapi, lebih
jauh dari itu, untuk menjaga budaya leluhur para
pendahulunya.
Berawal dari jamu gendong dan bekerja secara
individu, kelompok jamu tradisional itu kini tinggal
berjumlah 23 orang. Sami, yang merupakan
ketua kelompok jamu tradisional Wiji Temulawak,
mengaku sudah bertahun-tahun membuat jamu.
“Kalau saya sudah 40 tahun produksi jamu, dan kita
memang selalu begini kalau membuat jamu,” ujar
Sami dengan logat Jawanya yang kental. Adapun
varian jamu yang diproduksi diantaranya, Beras
Kencur, Kunir Asem, dan Wedang Secang.
Kelompok Wiji Temulawak memproduksi jamu
godogan, karena untuk menyajikannya harus
direbus terlebih dahulu. Meski kebanyakan sudah
lansia, namun semangat dan motivasi mereka
seolah tak terbendung. Sami berharap usaha jamu
yang digelutinya bisa meningkatkan pendapatan
warga Dusun Watu. “Alhamdulillah sekarang bisa
dijual ke pasar-pasar. Kalau dulu dari rumah ke
rumah,” ungkap Sami.
Melihat potensi yang dimiliki di daerah tersebut,
tahun 2013 Terminal BBM Rewulu tergerak
memberi bantuan berupa pembinaan, pemasaran,
dan pengadaan peralatan yang higienis. Hal itu juga
menjadi tanggung jawab sosial perusahaan untuk
memberdayakan masyarakat lokal guna mendorong
perekonomian dan kemandirian di daerah operasi
Pertamina TBBM Rewulu.
Selain mendukung kegiatan produksi, TBBM
Rewulu juga mendukung secara kelembagaan.
Inovasi lewat kemasan pun dilakukan, dari yang
sebelumnya hanya dibungkus oleh kantong plastik,
kini sudah menggunakan cup mika berbentuk
persegi. “Tahun lalu Pertamina membantu peng
gunaan botol food grade yang layak pakai dan
lebih higienis,” jelas Ayu Pratiwi, CSR Pertamina
TBBM Rewulu.
Untuk mendukung pemasaran yang lebih luas,
TBBM Rewulu juga telah mengajukan izin Pangan
dan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas
Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui
sejumlah pembinaan dan pelatihan, Wiji Temulawak
pun mulai dikenal. Kelompok jamu tradisional itu
pun sering dilibatkan dalam pameran dan kegiatan
lainnya. “Ini merupakan salah satu bentuk promosi
agar kelompok jamu turut dikenal lebih luas,”
pungkasnya.
Hal yang sama juga dilakukan terhadap kelom
pok usaha jamu lainnya Jati Husada Mulya (JHM).
Kelompok ini memproduksi jamu berupa serbuk
yang bisa diseduh kapan saja. “Kemasannya pun
dibuat semenarik mungkin untuk bisa menarik
pelanggan,” papar ketua kelompok JHM, Yanti
Wagianti.
“Kita dikasih pelatihan, binaan dan cara mem
buat jamu secara higienis. Caranya dengan men
datangkan dinas kesehatan,” ucap Yanti. Setelah
memperoleh pendampingan berupa alat produksi
dari Pertamina, pekerjaannya menjadi lebih cepat
dan mudah.
Baik Sami maupun Yanti, keduanya memiliki
semangat membangun kesejahteraan lewat pem
berdayaan masyarakat. Sebagai warga Dusun
Watu, menjunjung nilai-nilai budaya leluhur wajib
dipelihara untuk diwariskan kepada generasi men
datang.• EGHA
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Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo menyaksikan penandatanganan
serah terima alat-alat kesehatan oleh Direktur Utama Pertamedika DR. Dr. Mardjo
Soebiandono dan Dandenkesyah 04.04.03 Salatiga Letkol Ckm Iqbal.

S e m e n t a r a , D i re k t u r
Utama Pertamedika Mardjo
Soebiandono mengatakan,
kegiatan ini merupakan salah
satu bentuk sumbangsih
Pertamina dan Pertamedika
kepada masyarakat melalui
TNI khususnya Kesdam IV

Diponegoro atas pengabdian
kepada masyarakat. “Mudahmudahan sumbangan yang
Pertamina berikan dapat
bermanfaat dan menambah
semangat dalam pengabdian
kepada masyarakat,” ucap
Mardjo.•MOR IV

Dorong Kemandirian Warga dengan
Ternak Kambing Peranakan Etawa
SLEMAN - Sunardi (53
tahun) menuntun kambing
Peranakan Etawa atau PE,
yang baru dimandikan ke
lahan kosong, tak jauh dari
kandangnya. Satu minggu
sekali, kambing betina
setinggi sekitar 90 centimeter
itu, dimandikan bersama
8 ekor kambing betina
lainnya. Rutinitas tersebut,
merupakan salah satu praktek
pembiasaan cuci jemur ternak
untuk menjaga kualitas dan
kesehatan kambing PE, yang
diterapkan warga Dusun
Gamol, Desa Balecatur,
Gamping Sleman.
Empat tahun terakhir,
Sunardi menggeluti ternak
kambing PE bersama delapan
orang rekanya, yang tergabung
dalam kelompok peternak
Sejahtera Sembada. Sistem
beternak kambing dibuat
dengan cara berkelompok.
Mereka memelihara kambing
PE betina, bantuan dari Per
tamina dan Dinas Sosial sejak
tahun 2009.
Sebelumnya, ternak kam
bing PE hanya dianggap se
bagai pekerjaan sambilan,
tanpa memperhatikan pera
watannya. Warga membiar

kan kambing betina mencari
makan sendiri, tidak dira
wat dengan baik, serta
ditempatkan dalam kandang
ala kadar nya. Sehingga
hasil yang didapat kurang
maksimal. “Dulu kambing
sering sakit, karena kami
kurang memperhatikan
kebersihannya,”ujar Sunardi.
Akibatnya kambing betina
sering stress dan relatif lama
melahirkan keturunan.
K a re na i t u, Te r mi nal
BBM Rewulu membantu
memberikan solusi bagi pe
ternak kambing PE. Solusi
tersebut meliputi kegiatan
pendampingan bagi peternak,
pembuatan kandang yang
bersih dan kokoh, pelatihan
perawatan kambing yang
bersih, serta membentuk
posyandu kambing. “Dengan
pendampingan, pelatihan
dan bantuan kandang sehat,
ternyata dalam waktu setahun,
kambing PE yang kami per
bantukan kepada warga bisa
berkembang biak dengan
baik, serta memberikan
manfaat berkelanjutan bagi
masyarakat,”kata Operation
Head Terminal BBM Rewulu
Yardinal.

Foto : EGHA

Jamu Tradisional
Warisan Budaya Leluhur
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Kambing betina produktif,
dipinjamkan kepada anggota
kelompok, yang berminat
memelihara dan mempunyai
reputasi baik dalam
mengelola kambing. Masa
peminjaman kambing betina
produktif sebanyak lima kali
kelahiran. Ketika kambing
sudah lima kali melahirkan,
maka kambing tersebut akan
digulirkan ke anggota lain
yang berminat.
Masing-masing anggota
kelompok, berhak merawat
seekor kambing betina,
dengan memberikan pakan
yang baik, serta rutin meng
ikuti posyandu kambing.
Kondisi lingkungan,
perawatan dan pemeliharaan
yang bagus, sangat

dirasakan peternak kambing
Sejahtera Sembada dalam
mengembangkan peternakan
kambing. Sunardi misalnya,
kini memiliki 3 ekor kambing
anakan dari kambing betina
yang dipinjamkan kepadanya.
Anak kambing tersebut
ada yang dipelihara untuk
dikembangbiakkan, ada juga
yang dijual saat usia 3 bulan.
Kambing sapihan atau
sudah tidak menyusui pada
induknya, bisa saya jual
hingga Rp 1,2 juta per ekor.
Sementara kambing dewasa,
bisa dijual hingga puluhan
juta rupiah. “Pelatihan da
ri Pertamina sangat men
dukung cita-cita saya menjadi
peternak kambing PE di masa
mendatang,”pungkasnya.•DSU
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Pangkalan Susu – Sebagai wujud ko
mitmen perusahaan dalam pemberdayaan
masyarakat, PT Pertamina EP Pangkalan Susu
Field menyelenggarakan kembali pelatihan
sulam pita dan payet. Pelatihan ini merupakan
kesinambungan program yang sudah dijalankan
sebelumnya untuk ibu rumah tangga dan remaja
putri di Kelurahan Bukit Jengkol, yang akhirnya
terbentuk kelompok Srikandi Khayangan.
Program kali ini ditujukan kepada siswa SMK
yang mempunyai minat dan potensi dalam sulam
pita dan payet. Pembukaan program dilaksanakan
pada (15/9) di Yayasan Pendidikan Pesantren
Darussa’adah, Desa Sei Siur. Pada program ini
PEP Pangkalan Susu Field menggandeng Dompet
Dhuafa Waspada Sumatera Utara sebagai mitra
pelaksana program.
Acara dibuka oleh Assistant Manager Legal &
Relation Field Pangkalan Susu, Taufik Riyadi. Pada
kesempatan ini Taufik Riyadi juga menyerahkan
bantuan secara simbolis berupa inventaris kepada
kelompok Srikandi Khayangan yang diwakili ketua
Srikandi Khayangan, Ratnasari Keliat. Bentuk
inventaris tersebut diantaranya adalah 2 unit mesin
jahit singer automatic, 1 unit mesin obras, 2 unit
mesin jahit border, 1 unit mesin jahit gulung, 1
buah setrika listrik , 1 unit komputer, printer, bahan
kain, berbagai jenis benang dan keperluan lain
yang menunjang kegiatan operasi dan produksi
kelompok.
Taufik Riyadi berharap siswaSMK dapat
mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya dan
memanfaatkan ilmu yang sudah diterima serta
mengimplementasikannya ke dalam sebuah karya.
Kepada kelompok Srikandi Khayangan, Taufik
Riyadi berpesan agar bantuan inventaris yang
sudah diberikan perusahaan dapat digunakan
dengan bijaksana dan dijaga dengan baik.
“Saya berharap dengan bantuan yang diberikan
perusahaan dapat membantu operasional dan
meningkatkan kemandirian kelompok,” ujarnya.
Ia berharap para remaja dapat membuka
lapangan pekerjaan sendiri berbekal keterampilan
yang diterimanya di pelatihan.
Sementara Kepala Desa Sei Siur, Rakidijuga
berpesan agar para peserta tekun, serius dan
bertanggung jawab dalam mengikuti pelatihan ini
dan menggunakan secara maksimal serta merawat
bantuan yang diberikan oleh perusahaan.
Peserta program pelatihan sulam pita dan
payet tahun 2014 ini merupakan siswa Yayasan
Darussa’dah SMK Al-Ichlas Kecamatan Pangkalan
Susu, masing masing sebanyak 10 orang.
Pemilihan siswa SMK ini didasarkan kepada
keinginan perusahaan memajukan generasi
muda menjadi manusia yang memiliki potensi,
keterampilan dan jiwa kewirausahaan. Selain itu
merupakan regenerasi untuk kelompok Srikandi
Khayangan yang sudah berdiri sebelumnya.•PEP
PANGKALAN SUSU FIELD

berupa 1 set komputer, pro
yektor beserta layar LCD,
speaker dan CD edukasi
interaktif yang berisi materi
pembelajaran bagi siswa
SMA. Bantuan ini diberikan
kepada 10 SMA yang masih
minim fasilitas dan berada di
sekitar wilayah Ring I, yaitu
meliputi Kecamatan Plaju dan
Banyuasin I.
Bantuan dinamakan
program Sudut Science ka
rena diberikan untuk me
manfaatkan dan mengo p
tim alkan sudut ruangan/
perpustakaan sekolah de
ngan tujuan agar para siswa
dapat semakin nyaman
dalam melaksanakan aktivitas
belajar secara informal, baik
dengan cara menonton materi
edukasi ataupun melalui
sharing session bersama
pengajar. “Para siswa dapat
berdiskusi dan bertanya

langsung mengenai pelajaran
secara interaktif kepada
pengajar, sehingga proses
belajar-mengajar menjadi
lebih intens dan efektif,” ujar
Makhasin.
Makhasin menambahkan,
sebelum program dilaksana
kan, RU III telah melakukan
survei untuk menentukan 10
SMA yang sesuai dengan
kriteria penerima bantuan
program Sudut Science.

Penyerahan bantuan juga
dilakukan secara bertahap
dari bulan Agustus hingga
September. “Program ini
juga sejalan dengan program
pemerintah Indonesia un
tuk memperbaiki Indeks
Pembangunan Manusia
(IPM) Indonesia dalam rangka
membantu pencapaian target
pembangunan milenium atau
Millenium Development Goals
(MDGs),” pungkasnya.•RU III

Pelatihan Bengkel Sepeda Motor bagi Warga Lomanis
Cilacap - PT Pertamina
Lubricants terus melakukan
berb agai upaya untuk me
ningk atkan kesejahteraan
mas yarakat sekitar. Hal ini
diwujudkan melalui Pelatihan
Bengkel Sepeda Motor Gratis
bagi warga Kelurahan Lo
manis, Cilacap.
Lurah Lomanis, Edy Susilo
menyerahkan 20 peserta
didik terpilih kepada Manager
Production Unit Cilacap,
Tr i B a g u s W i b o w o d a n
selanjutnya akan dididik oleh
Kepala BLKI selaku institusi
pemerintah dari Departemen
Tenaga Kerja untuk dididik

dan dilatih keterampilan agar
siap kerja dan berwirausaha.
“Paket pelatihan dilakukan
selama 320 jam atau sekitar
dua bulan secara gratis,”
ungkap Tri Bagus Wibowo.
Kegiatan yang bertempat
di BLKI (Balai Latihan Kerja
Industri Indonesia), Cilacap
Utara ini diikuti para peserta
dengan antusias. Salah satu
materi yang diajarkan adalah
praktik bongkar pasang blok
mesin sepeda motor dengan
didampingi oleh pengajar.
Menurut Tri Bagus, ke
giatan ini nantinya dilanjutkan
dengan revitalisasi Bengkel

Foto : MOR IV

Pemberdayaan Sulam
Pita untuk Mitra Binaan
PEP Pangkalan Susu

PLAJU - Pendidikan meru
pakan salah satu pilar ter
penting dalam membentuk
karakter anak bangsa. Sebagai
komitmen perusahaan un
tuk turut meningkatkan ke
sejahteraan masyarakat
melalui pendidikan dan untuk
peningkatan akses komunitas
terhadap pendidikan di tanah
air khususnya sekitar wilayah
operasi, Refinery Unit III
menunjukkan kepeduliannya
dengan memberikan bantuan
Sudut Science SMA senilai
Rp150 Juta.
Hal tersebut dikemukakan
Public Relations Section
Head RU III Makhasin dalam
seremoni pemberian bantuan
yang dilakukan di MA Patra
Mandiri, Jumat (5/9).
Makhasin menjelaskan,
program Sudut Science me
rupakan bantuan pendidikan
berbasis teknologi informasi

Foto : RU III

RU III Bantu Sudut Science SMA

NSUSU FIELD
Foto : PEP PANGKALA
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Sepeda Motor & Mini Outlet
Penjualan Pelumas Pertamina
di Kelurahan Lomanis yang
diselenggarakan pada
Agustus hingga Desember
mendatang.

“Melalui kegiatan ini diha
rapkan warga Lomanis dan
sekitarnya mampu membuka
lapangan pekerjaan dan ber
penghasilan mandiri,” tutup Tri
Bagus.•MOR IV

Pertamina Production Unit Cilacap
Peduli Kesehatan Warga Lomanis
Cilacap – Manager Pro
duction Unit Cilacap, Tri Ba
gus Wibowo menyerahkan
bantuan alat kesehatan un
tuk posyandu-posyandu di
kelurahan Lomanis, Cilacap.
Bantuan yang diberikan
berupa tujuh paket Kese
hatan Pendeteksi Dini /PTM
yang diserahkan kepada 6
Posyandu dan 1 FKK Ke
lurahan Lomanis, disaksikan
oleh Kepala UPT Kesehatan

Kabupaten Cilacap dan
Kepala Puskesmas Cilacap
Tengah.
Sebagai rangkaian acara
tersebut, PT Pertamina
Lubricants – Production Unit
Cilacap bersinergi den gan
lembaga pemerintah dan
non pemerintah menyeleng
garakan kegiatan Peme
riksaan Kesehatan Penyakit
Tidak Menular (PTM) bagi
warga sekitar kelurahan

Lomanis, Kecamatan Cilacap
Tengah, Kabupaten Cilacap.
Wa r g a m e n d a p a t k a n
l ay a n a n p e m e r i k s a a n
kesehatan berupa cek gula
darah, tensi dan asam urat.
Sekitar 180 pasien dipetakan
sebagai kelompok rentan
yang tidak mampu untuk di
monitor secara berkala. Ke
depannya kegiatan kesehatan
ini dilanjutkan dengan mem
bentuk klub RISTI (Risiko

Tinggi) bagi penderita
PTM lansia, konseling dan
pemberian obat gratis mulai
Agustus hingga Desember
mendatang. “Kegiatan ke
sehatan ini adalah bentuk
kepedulian Pertamina ter
hadap kesehatan masyarakat
di sekitar lingkungan peru
sah aan yang diharapkan
warg a juga tanggap untuk
mengontrol kesehatannya,”
tutup Tri Bagus.•MOR IV
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CILACAP – Setelah sekitar 95 hari masa

tanam, kini padi Bawor 9 yang ditanam atas
kerja sama RU IV Cilacap dengan BP2KP
Kabupaten Cilacap siap panen. Acara panen
raya dilakukan oleh GM RU IV Edy Prabowo
bersama dengan tim manajemen RU IV
Cilacap dan Bupati Cilacap Tatto Suwarto
Pamudji beserta jajaran pemerintahan
daerah Kabupaten Cilacap. Selain Muspida,
acara yang berlangsung pada 3 September
2014 juga dihadiri oleh mitra binaan RU IV
Cilacap Guyup Rukun Patra.
Panen raya yang bertempat di Desa
Karangkandri Kecamatan Kesugihan
Cilacap ditandai dengan pemotongan
tumpeng secara simbolis oleh GM RU IV
diserahkan kepada Ketua Kelompok Tani
Guyup Rukun Patra, sementara beras
Bawor diserahkan GM RU IV kepada Bupati
Cilacap.
Edy Prabowo mengungkapkan,

konsultasi dengan dokter.
Bertempat di Gedung
Patra Ogan (23/9), program
CSR Pemeriksaan Ibu
Hamil secara resmi dibuka
oleh General Manager RU
III, Mahendrata Sudibja
didampingi General Affairs
Manager, Erwin W idiarta
serta Direktur Rumah Sakit
Pertamedika Plaju, dr. Dody
Alamsyah Siregar.
Dalam pelaksanaan
prog ram ini, RU III meng
gan
deng Rumah Sakit
Pertamedika Plaju untuk
men angani pemeriksaan
ibu hamil. Sementara itu
pihak Puskesmas Plaju dan
Banyuasin dilibatkan dalam
pendataan dan pengumpulan
peserta pemeriksaan.
Mahendrata menjelaskan,
pada penyelenggaraan
program di tahun ini, RU III
mengucurkan dana program
sebesar Rp 200 juta meningkat
sebesar 33% dibanding tahun
lalu. Diharapkan melalui
pemeriksaan kesehatan yang
dilakukan dapat memberikan

Foto : RU III

Panen Raya Padi
Bawor 9 Bantuan
CSR RU IV Cilacap

Plaju – Sebagai upaya
perwujudan komitmen
perusahaan dalam mengatasi
isu kesehatan seperti yang
ditargetkan dalam salah satu
poin Millenium Development
Goals (MDGS), Refinery Unit
III kembali melaksanakan
program CSR Pertamina
Sehati, Pemeriksaan Ibu
Hamil Tahun 2014. Di tahun
ketiga penyelenggaraannya,
program Pemeriksaan Ibu
Hamil ini mengajak 300 ibu
hamil yang berada di wilayah
Ring I, meliputi Kecamatan
Banyuasin I dan Kecamatan
Plaju untuk melakukan pe
meriksaaan kesehatan kan
dungan.
Para ibu hamil diberikan
kesempatan untuk dapat
memeriksa kandungannya
secara langsung dengan
dokter dan ahli kebidanan.
Dengan melakukan peme
riksaan, mereka dapat
mengetahui kondisi kesehatan
kandungan baik dari informasi
usia, jenis kelamin bayi yang
dikandung serta melakukan

GM RU III, Mahendrata Sudibja menyerahkan Bantuan CSR Bidang Kesehatan
untuk pemeriksaan ibu hamil sebesar Rp 200 juta.

hasil yang baik bagi para
ibu dan dapat semakin me
ningkatkan pengetahuan
kesehatan khususnya bagi
calon anak yang sedang
dikandung.
“Kami berharap kegiatan
ini dapat memberikan manfaat
bagi masyakarat khususnya
dalam meningkatkan kese
hatan para ibu hamil dan
mengurangi jumlah kematian
ibu hamil,” ujar Mahendrata.
Selain pemeriksaan ke
sehatan, para ibu hamil juga
mendapatkan penyuluhan

pola hidup sehat selama
mengandung serta informasi
mengenai asupan makanan
sehat dan bernutrisi selama
mengandung.
Di akhir pelaksanaan
program, dilakukan pemberian
bingkisan kepada setiap
ibu hamil berupa peralatan
mandi dan makan bayi serta
barang-barang keperluan
yang akan digunakan saat
bersalin seperti kain bersalin,
maternity pads, dan vitamin
bagi ibu hamil.•RU III

pengembangan padi unggul jenis baru ini
diprakarsai oleh praktisi dari Universitas
Jenderal Soedirman dan dikelola oleh 100
petani yang tergabung dalam Gapoktan
Guyup Rukun Patra untuk ditanam di area
seluas 50 ha.
“Ini merupakan wujud kepedulian Perta
mina dalam meningkatkan kesejahteraan
petani dan mendukung program pemerintah
Cilacap. Mengingat produk yang dihasilkan
ini lebih baik dengan hasil mencapai 7,5 ton/
hektar sementara padi lainnya hanya 6 ton/
hektar. Disamping itu, rasanya pulen dan
wangi sejak ditanam.” ujar Edy Prabowo.
Dalam pemberdayaan petani tersebut,
sebelumnya RU IV Cilacap telah memberikan
bantuan CSR berupa pelatihan untuk bekal
pengetahuan dan keterampilan petani dalam
bercocok tanam padi Bawor, termasuk
benih, pupuk, peralatan pengolahan lahan
(traktor), alat penyiang padi, alat perontok
padi, alat press/ packing. Total bantuan
mencapai 200 juta rupiah.
Dengan adanya pemberdayaan pe
tani ini, RU IV Cilacap berharap dapat
meningkatkan surplus bidang pertanian
sehingga dapat meningkatkan produksi

Masyarakat Binaan TBBM Rewulu
Panen Perdana Bawang Merah
Bantul – Para pekerja

lebih tinggi dari sungai se

Te rm i n a l B B M R e w u l u

hingga setiap tahunnya

(TBBM) bersama Kelompok

hanya mengandalkan air

tani Ngudi Makmur antusias

hujan dalam bercocok tanam.

melakukan panen perdana

Operation Head Terminal

bawang merah, yang mereka

BBM Rewulu berharap de

tanam semenjak dua bulan

ngan adanya program pen

silam di Dusun Plawonan,

dampingan CSR dari Terminal

Desa Argomulyo, Kecamatan

BBM Rewulu akan mampu

Sedayu, Kabupaten Bantul,

mengatasi permasalahan

Yogyakarta.

petani yang selama ini hanya

Dari total bibit seba

bisa melakukan aktivitas pe

nyak 200 kg pada awal pe

nanaman di musim penghujan

nanaman, hanya membu

saja. Program diversifikasi

tuhkan waktu sekitar dua

pertanian ini bertujuan un

bulan kelompok tani Ngudi

tuk meningkatkan nilai pro

Makmur berhasil memanen

duktivitas sawah yang kurang

hasil jerih payahnya dengan

optimal.

berat 850 Kg.

“Kami berharap panen

TBBM Rewulu dan ke

bawang pertama ini akan

lompok tani Ngudi Makmur

semakin memupuk semangat

bekerja sama untuk mening

petani Ngudi Makmur dalam

padi Kabupaten Cilacap, dapat mensuplai

katkan kesejahteraan petani

peningkatan produktivitas

daerah lain, dan menumbuhkan kemandirian

di wilayah Desa Agrumulyo

pertanian,” tutur Yardinal.

masyarakat, sehingga meningkatkan penda
patan per kapita di Kabupaten Cilacap.•

RU IV

dengan metode irigasi. Di

Terminal BBM Rewulu

lahan seluas kurang lebih

memulai program CSR terkait

10,2 Ha yang memiliki kontur

peningkatan produktivitas

Foto :MOR IV

Foto : RU IV

Pemeriksaan & Edukasi Kesehatan
Ibu Hamil di Ring I RU III

pertanian pada 2009 dimana

hingga tetap dilakukan te

awal area pembinaan di

tap melakukan monitoring

Dusun Watu, Desa Argo

dan pendampingan bagi

mulyo. Kemudian pada

kelompok tani Ngudi Makmur

2013, Program Peningkatan

oleh tim dari TBBM Rewulu.

Produktivitas Pertanian yang

Pengembangan diversifi

dijalankan oleh Tim Terminal

kasi pertanian ini akan terus

BBM Rewulu mengarah

dikembangkan bersama ke

ke pengembangan dusun

lompok tani Ngudi Makmur

sebelahnya yaitu Dusun

di Dusun Plawonan. De

Plawonan yang masih wilayah

ngan adanya program CSR

Ring I CSR Terminal BBM

TBBM Rewulu dan semangat

Rewulu. Program diversifikasi

masyarakat yang tinggi akan

pertanian di Dusun Plawonan

menjadi solusi kebutuhan

masih tergolong baru se

ekonomi masyarakat.•MOR IV

SINOPSIS

Ketika mendengar sebuah penjelasan mengenai 500
tokoh maka yang ada dalam benak kita ialah siapa sajakah
tokoh tersebut, tentunya pengetahuan kita terbatas untuk
mengetahui tokoh tersebut. Tokoh dunia tentunya banyak
sekali baik dalam pengetahuan, politik, olahraga dalan
lainya masing-masing tokoh tersebut telah menunjukan
eksistensinya kepada dunia melalui pengaruhnya.
Saat ini ada sekitar 1,65 miliar Muslim di Dunia,
mencakup sekitar 23% populasi dunia atau seperlima
jumlah manusia. Di samping sebagai warga Negara mereka
masing-masing, mereka juga punya rasa memiliki sebagian
dari ‘ummah’ atau komunitas Muslim Dunia. Informasi ini
berniat untuk memastikan pengaruh sejumlah tokoh Muslim
pada masyarakat atau atas nama komunitasnya. Yang
dimaksud dengan tokoh berpengaruh ialah siapa saja yang
memilki kekuasaan berupa budaya, ideologi, finansial, politik
dan lainya yang membawa perubahan atau yang memberi
dampak besar bagi Dunia Muslim. Perlu dicatatat bahwa
dampak tersebut membawa pengaruh positif dan negatif.
Pertama-tama kita dapat mengambil dari sisi positif
tokoh muslim dunia yang paling berpengaruh dalam hal
ini tokoh tersebut dihadapkan kepada presiden ataupun
pemimpin umat. Di urutan pertama munculah nama Yang
mulia Raja Abdullah Bin Abd Al Aziz – Al Saud. Beliau
dikenal sebagai Raja Arab Saudi dan juga pelindung dua
Masjid Mulia, sang raja memiliki pengaruh penting dalam
komunitas Muslim Dunia atas perannya dalam menjaga kota
suci Mekkah dan Madinah. Mekkah adalah tempat utama
Haji bagi 1.5 miliar muslim setiap tahunya sekitar 4 juta
jemaah menjalankan ibadah Haji. Kedua ialah pengendali
cadangan minyak bumi terbesar dunia, ia berkuasa di atas
daratan yang mengandung minyak mentah dalam jumlah
menakjubkan. Arab Saudi memiliki sekitar 20 persen
cadangan minyak mentah dunia yang terjamin sehingga
membuatnya menjadi pemain kunci industry minyak dunia.
Di peringkat kedua ada Yang mulia Recep Tayyip
Erdogan yang dikenal dengan sosok reformis dan merakyat.
di bulan September 2010, lebih dari 58% suara pemilih
mendukung referendum konstitusional Erdogan yang
mengubhah Undang – undang Dasar untuk membuat UUD
lebih sesuai dengan Standar Eropa sehingga memfasilitasi
proses keanggotaan Turki di Uni Eropa. Ketiga ialah Yang
Mulia Raja Amir al-Mu’minim atau Raja Muhammad VI
sebagai Raja Maroko. Raja Muhammad VI dipuji oleh
komunitas dunia karena kebijakannya dalam pembaharuan
dalam negeri dan memodernisasi Maroko dalam menangkal
terorisme. Ia pula yang menangani perihal kemiskinan dan
kesenjangan sosial. Dari hal ini pula ia dikenal luas di seluruh
negara muslim dunia dan tentunya di Afrika.
Dari ketiga tokoh diatas tentunya amat berperan dalam
pengaruh umat Muslim di dunia yang dimana para pemimpin
diatas telah menunjukan peran positif dalam membangun
peradaban Muslim di era modern saat ini. Namun ada hal
menarik apabila kita menelaah buku ini dimana pada urutan
nomor 9 disebutkan Nama Presiden Republik Indonesia yaitu
Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono adalah pemimpin politik negara muslim
berpenduduk terbanyak di dunia.
Buku yang bertuliskan 500 Tokoh muslim Dunia Paling
Berpengaruh saat ini merupakan buku yang berisikan 500
tokoh dunia saat ini yang memiliki peran dalam kemajuan
dunia Islam. Tentunya dengan membaca buku ini pembaca
dapat membuka mata bahwa pergerakan kaum Muslim
telah membantu dalam peradaban dunia yang lebih
baik.•PERPUSTAKAAN
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Implementasi KKEP
untuk KPI yang Lebih Fokus
Dalam proses asesmen kinerja berbasis KKEP di beberapa Unit Bisnis/Unit Operasi/
Anak Perusahaan, sering dijumpai bahwa indicator kinerja atau target KPI UB/UO/AP
kurang selaras dengan Rencana Kerja Jangka Panjang nya. Hal tersebut dirasakan oleh
Para Examiner hampir di setiap tahun pelaksanaan asesmen untuk setiap UB/UO/AP,
adapun assessment tahun 2014 berlangsung selama bulan Maret s/d Juli.
Setidaknya ada 2 hal yaitu ukuran kinerja nya yang kurang relevan atau target nya
yang kurang stretch, sementara itu harapan dan cita-cita yang dinyatakan dalam RJPP
sering terdengar muluk, misalnya menjadi perusahaan dengan dengan tingkat produksi
sekian-sekian pada tahun 2015, padahal tingkat produksi saat ini masih jauh dari harapan
dan waktu hanya tinggal 1 tahun, atau menjadi UB/UO/AP yang terbaik di dunia, tapi tidak
jelas ukuran kinerja terbaik di dunia seperti apa?
Kita semua tentu mengetahui bahwa KPI seharusnya selaras dan menjadi indikator
penting bagi penentuan keberhasilan pencapaian kinerja jangka panjang perusahaan.
Jika diibaratkan sebagai proses mendaki suatu bukit terjal menuju puncak, maka target
KPI merupakan milestone jangka pendek yang menentukan sukses tidaknya perusahaan
dalam mencapai target kinerja jangka panjangnya.
Kita juga tahu secara umum bahwa penentuan target KPI haruslah mengikuti kaidah
SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time bond). Namun, kata
realistic haruslah dimaknai tidak sekedar ber orientasi ke dalam yaitu kekuatan dan
kelemahan internal, namun juga orientasi ke luar yaitu memanfaatkan momentum bisnis,
mendahului pesaing, meningkatkan posisi kompetitif, ekspansi pasar dll. Tuntutan bisnis
yang semakin tinggi ini, seharusnya ‘memaksa’ Perusahaan untuk menetapkan target
KPI yang mungkin dapat dikatakan agak beyond realistic agar konsisten dengan harapan
dan cita-cita sebagaimana tertuang dalam RJPP. Dengan demikian penetapan target
KPI haruslah menjadi perhatian bersama tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek
namun juga jangka panjang.
Banyak KPI fungsi/bagian yang pencapaiannya di atas target, namun jika diamati
ternyata pencapaian untuk kinerja terpenting/utama justru di bawah target. Disini
pentingnya kita memaknai kembali prioritas dari penetapan KPI dan upaya-upaya untuk
mencapainya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:
• KPI Fungsi/Bagian seharusnya tidak terlalu banyak, dan meliputi aspek strategis bisnis,
operasional, tenaga kerja dan pelanggan. Hal ini untuk menjaga fokus pada pencapaian
tujuan terpenting/utama perusahaan.
• KPI untuk level manajemen puncak, seharusnya bukan bersifat ukuran operasional/
in-process/leading indicator, tetapi lebih bersifat lagging yang sering dinyatakan dalam
bentuk index, misalnya governance index, quality index, productivity index, customer
satisfaction index; disamping ukuran kinerja finansial yang berlaku umum, misalnya
EBIT, ROE, ROI.
Bagaimana konsep penetapan KPI menurut KKEP?
Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) menilai kinerja bisnis perusahaan berdasarkan
4 fokus strategis penting yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan harapan
stakeholder yaitu: kepemimpinan dan keberlanjutan bisnis, operasional ekselen, fokus
tenaga kerja, dan fokus pelanggan.
KKEP meliputi 9 sub fokus yang
masing-masing memiliki ukuran
kinerja penting sesuai ditunjukkan
dalam gambar berikut ini.
Melalui penetapan ukuran
kinerja yang menyeimbangkan fokus
pencapaian kinerja pada 4 sasaran
strategis bisnis tersebut, maka
penetapan KPI berbasis KKEP
diharapkan akan lebih fokus pada
hal-hal yang strategis dan penting
bagi keberhasilan pencapaian kinerja
jangka pendek dan jangka panjang
perusahaan.
Salam KKEP
Challenges-Process-Result
oleh : Annisrul Waqie – Quality, System and Knowledge Management - General Affairs Directorate
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Mutakhirkan Proses Bisnis
Sekarang Juga!
Fungsi Quality, System & Knowledge Management menemukan fakta-fakta berdasarkan hasil
rapat mengenai evaluasi proses bisnis Pertamina dengan Fungsi Audit Executive pada tanggal 3
September 2014, bahwa :
1. Terbentuknya organisasi yang “gemuk” karena disesuaikan dengan kepentingan tertentu tanpa
memperhatikan proses bisnisnya,
2. Terjadinya tugas dan tanggungjawab yang tumpang tindih sehingga organisasi menjadi tidak
efisien,
3. Terbitnya aturan kebijakan yang sangat banyak sehingga tidak efektif atau bahkan sulit untuk
dievaluasi keselarasan antara satu kebijakan dengan yang lainnya, dan
4. Sulitnya menentukan KPI untuk level tertentu yang benar-benar menjadi penentu dalam
keberhasilan suatu proses.
Sayangnya masih sedikit sekali, pengelola bisnis di perusahaan yang mengerti fakta - fakta tersebut.
Secara umum banyak pihak cenderung mengabaikannya. Padahal secara tidak langsung kondisi ini
akan mempengaruhi pengelolaan bisnis secara signifikan dalam jangka panjang.
Berbicara efektifitas suatu perusahaan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan erat dengan
ketepatan dan keakuratan dalam melakukan identifikasi terhadap proses bisnisnya. Mengapa?
Karena proses bisnis merupakan instrumen utama untuk hal-hal perencananaan dan pengembangan
organisasi, penetapan kebijakan strategis, dasar dalam penentuan performance management, alat
dasar dalam pengelolaan risk register.
Dengan demikian, sesungguhnya banyak manfaat yang dapat diperoleh ketika Perusahaan telah
memiliki peta proses bisnis, diantaranya untuk Penentuan struktur organisasi dan penetapan peran,
tugas serta tanggung jawab dari masing-masing organisasi, identifikasi dalam pembuatan sistem tata
kerja (STK), pemilihan key performance yang akan diukur, dan penetapan risk register atas proses
yang terjadi.
Perumusan model proses bisnis Pertamina telah dilakukan dengan terbitnya SK Direksi No. Kpts011/C00000/2007-S0 tentang “Pemetaan Proses Bisnis” yang memberikan gambaran high level
bisnis Pertamina secara lengkap (Level Nol atau L0), mulai dari visi, misi, dan strategi hingga kegiatan
utama dan pendukungnya. Gambaran tersebut akan mempermudah untuk melihat key-activities, corecompetence, dan linkage antar proses yang ada satu sama lainnya. Sebagai contoh, kita akan tahu
bahwa Pertamina adalah integrated oil company karena memiliki rantai kegiatan yang amat lengkap
mulai dari explorasi, exploitasi, produksi, pengolahan, pemasaran, niaga dan distribusi, supply chain,
keuangan, SDM, pengelolaan hubungan eksternal & internal serta proses-proses lainnya. Bahkan jika
ingin dirinci turunannya bisa kita lihat di dalam level proses di bawahnya (L1, L2, dan L3).
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah gambaran tersebut masih relevan dengan keadaan bisnis
saat ini? Apakah level yang ada sudah cukup rinci? Apakah hubungan antar aktifitas yang ada sudah
tercermin dengan lengkap? Bisa saja kita jawab mungkin sudah berbeda. Misalnya dengan argumentasi
antara lain karena orientasi perusahaan kita sekarang ini sudah berbeda, lebih profit-oriented; peran,
tugas dan tanggungjawab juga berubah dengan munculnya Direktorat dan Anak-anak Perusahaan
Baru dll. Untuk memastikan hal itu, tentunya kita perlu melakukan review “bersama” dan “seksama”
sehingga pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan tepat, bukan sekedar opini saja.
Untuk melakukan itu semua, kita dapat menggunakan berbagai metode pendekatan baik yang
merujuk kepada Best Practice diantaranya dengan pendekatan Process Clasification Framework (PCF)
dari American Productivity and Quality Center (APQC) sebagai lembaga internasional yang secara
berkesinambungan melakukan benchmark proses bisnis dari berbagai industri di dunia termasuk
Oil & Gas Industry sejak tahun 1992. Perguruan Tinggi dan lembaga konsultan dalam negeri yang
kompeten. Diharapkan dapat juga diajak untuk memberikan usulan model proses bisnis yang dapat
mengakomodasi kepentingan perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas dan
keunikan kegiatan bisnis yang kita jalankan.
Dalam hal ini, pilihan tentunya berpulang kepada kita semua. Pendekatan apa yang ingin dan
sebaiknya seharusnya digunakan?....... Apakah akan sepenuhnya mengacu kepada konsep bestpractice baik internasional ataupun nasional yang sudah ada; atau cenderung bersifat elective;
mengambil yang bagus dan cocok dari berbagai pendekatan tersebut dan pada akhirnya nanti
akan menciptakan Model Baru yang khas Pertamina? Tentunya masing-masing akan memberikan
konsekuensi dan tantangan tersendiri.
Namun apapun pilihannya, semua harus dimulai dari sekarang. Fungsi Quality, System & Knowledge
Management akan menjadi pendorong utama untuk merealisasikan agenda strategis ini.•
oleh : Mardiani – Quality, System and Knowledge Management - General Affairs Directorate

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

Sosialisasi dan Coaching
Clinic Aset Pengetahuan
KOMET di RU IV
CILACAP – Forum Knowledge Management
(KOMET) sebagai suatu sistem pengelolaan

pengetahuan yang komprehensif terus
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PWP Peduli Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

JAKARTA - Sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan
anak berkebutuhan khusus, Persatuan Wanita Patra Pusat
bekerja sama dengan Corporate Sosial Responcibility (CSR)
Pertamina menyerahkan bantuan pendidikan ke SLB/C Ar
Rahman, di Jl. Dr Sahardjo Tebet Jakarta Selatan, pada
Jumat (2/10).
Bantuan yang diberikan berupa alat penunjang belajar
untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut,
seperti laptop, komputer, alat musik dan alat pembelajaran
lainnya dengan total sumbangan senilai Rp. 50 juta. Bantuan
tersebut diserahkan oleh Ketua PWP Frida Hanung Budya
dan diterima oleh wakil kepala Sekolah SLB/C Ar Rahman
Eny Pujiati.
Frida Hanung berharap bantuan tersebut dapat terus
dimanfaatkan untuk membantu proses belajar anak-anak

Foto : KUNTORO

Foto : RU IV

SOROT

di sekolah tersebut. Kepada anak-anak, Frida Hanung juga
berpesan agar terus belajar agar kelak menjadi anak yang
mandiri.• Kuntoro

dilaksanakan untuk mendukung implementasi
manfaat yang besar antara lain dapat menghindari
hilangnya aset pengetahuan intelektual, menekan
biaya, meningkatkan produktivitas, meningkatkan
kepuasan pekerja, dan sebagainya.
Setiap unit operasi Pertamina bertanggung
jawab untuk melaksanakan aktivitas berbagi
pengetahuan tersebut. RU IV Cilacap sebagai
salah satu unit pengolahan Pertamina
turut serta dan berpartisipasi aktif dalam
mengimplementasikan Forum KOMET di
lingkungan perusahaan.
Dalam upaya untuk meningkatkan mutu
dengan semangat Continuous Improvement
Program (CIP), RU IV Cilacap mengadakan
Sosialisasi dan Coaching Clinic Asset KOMET
pada (7/8) di Gedung Patra Graha. Peserta
Coaching Clinic tersebut merupakan pekerja aktif
dari berbagai fungsi di RU IV Cilacap.

Membentuk Wanita yang Komunikatif dengan
Pelatihan Public Speaking
JAKARTA - Persatuan Wanita Patra Pusat Direktorat
Pemasaran dan Niaga bekerja sama dengan Yayasan
Pendidikan dan Keterampilan Patra (YPKP) mengadakan
workshop “Public Speaking”, di Gedung PWP Simpruk,
Jumat (26/9). Workshop diikuti oleh seluruh anggota PWP
Direktorat Pemasaran dan Niaga baik pusat maupun unit.
Ketua PWP Dit Pemasaran dan Niaga Frida Hanung
Budya mengharapkan setelah mengikuti workshop tersebut
para peserta memiliki kemampuan yang lebih baik dalam
berkomunikasi, dan bisa mengimplementasikannya dalam
kehidupan sehari hari baik dalam lingkungan keluarga,
masyarakat maupun dalam organisasi.
Selain itu, menurut Frida, istri pekerja Pertamina ha
rus memahami apa dan bagaimana kondisi perusahaan
sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang
benar tentang perusahaan kepada masyarakat.

Foto : RU VI

budaya berbagi pengetahuan. KOMET memiliki

Workshop yang berlangsung sehari penuh tersebut
diisi oleh Yudhi Ismayadi, seorang pakar komunikasi dan
Corporate Secretary Pertamina Gas Wianda Pusponegoro
yang memberikan materi dan pelatihan tentang bagaimana
menjadi juru bicara yang baik.• Kuntoro

Acara diawali dengan pemaparan mengenai
cara mengimplementasikan KOMET di
perusahaan. Dalam sosialisasi ini, narasumber
yang berasal dari fungsi Quality Management
Kodiran juga menginformasikan bagaimana
cara mengunduh asset pengetahuan KOMET.
“KOMET merupakan website internal bagi
pekerja Pertamina. Bukan seperti situs pada
umumnya, KOMET memanfaatkan kapabilitas
fasilitas internet untuk dapat melakukan pro
ses pengumpulan, pendistribusian, dan peng
aplikasian pengetahuan,” jelas Kodiran.
Sebelumnya, RU IV Cilacap telah terpilih
sebagai The Best KOMET Agent pada tahun
2011, 2012, dan 2013. Diharapkan pada tahun

Pembekalan untuk Menjadi Wanita Berpenampilan Menarik
JAKARTA - Sebagai seorang wanita, sangat perlu mem
perhatikan penampilan, bukan hanya penampilan fisik
semata namun juga kepribadian yang menarik. Demikian
disampaikan Ketua Umum Persatuan Wanita Patra Pusat
Kania Afdal Bahaudin dalam seminar “Poise & Grace”
bersama Soraya Haque di Gedung Wanita Patra Simpruk,
pada Kamis (11/9).
Pada seminar yang diadakan oleh PWP Pusat tersebut,
Soraya Haque memberikan materi tentang bagaimana cara
menjadi seorang perempuan yang berpenampilan menarik,
berkomunikasi yang baik sehingga nantinya menjadi wanita
yang bisa membawa diri dalam pergaulan di manapaun,
terutama sebagai istri pekerja Pertamina.•Kuntoro

Foto : KUNTORO

KOMET, visi misi, tujuan, dan manfaat serta

2014 ini RU IV Cilacap juga dapat meraih The
Untuk dapat memenuhi target tersebut, RU IV
Cilacap harus meningkatkan aset yang dimiliknya
karena hingga bulan Agustus ini posisinya masih
berada pada peringkat 6.
Sosialisasi dan Coaching Clinic diakhiri
dengan penilaian dan seleksi KOMET para
pekerja. Besar harapan setelah sosialisasi ini
akan semakin banyak pekerja yang berkontribusi
dalam KOMET sehingga meningkat pula
pengetahuan yang berasal dari pekerja, untuk
pekerja dan demi kemajuan pekerja, serta
kemajuan bagi RU IV Cilacap.• RU IV

PWP Direktorat SDM Santuni Anak Berkebutuhan Khusus
BOGOR - Ketua PWP Pusat Direktorat Sumber Daya
Manusia Dina Ihsan menari bersama dengan anak-anak
berkebutuhan khusus di Yayasan Mekarsari 2 SLB B dan
C, Neglasari, Cibuluh, Bogor pada (26/9). CSR Pertamina
melalui Persatuan Wanita Patra memberikan bantuan dana
pendidikan kepada yayasan Mekarsari 2 SLB B dan C .
Bantuan diberikan oleh Dina Ihsan kepada kepala sekolah
Yayasan Mekarsari Endang. SLB yang memiliki 39 siswa
berkebutuhan khusus dan 5 pengajar ini membekali
siswanya dengan keterampilan mewarnai, membordir dan
membuat berbagai macam pernak-pernik.•PRIYO

Foto : PRIYO

Best KOMET Agent untuk keempat kalinya.

Foto : RU IV



Workshop Alignment
Quality Plan MPS
PURWOKERTO - Fungsi Maintenance Planning
and Support RU IV melangsungkan kegiatan
Workshop Alignment Quality Plan

pada

7-9 Agustus 2014 di Hotel Aston Imperium
Purwokerto. Sebanyak 40 peserta yang berasal
dari berbagai fungsi di RU IV mengikuti acara
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Kunjungan Edukasional PWP MOR II ke SPPBE

Palembang – Persatuan Wanita Patra Tingkat Wilayah
Marketing Operation Region II melakukan kunjungan
edukasional ke SPPBE PT Sriwijaya Bumi Sejahtera,
Palembang, pada 8 Oktober 2014. Kunjungan ini dilakukan
dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Bidang Organisasi.
Ketua PWP Tingkat Wilayah MOR II, Palupi Ageng
Giriyono mengatakan, “Selain meningkatkan pengetahuan
dan wawasan mengenai salah satu proses bisnis Pertamina,
diharapkan melalui kunjungan ini para pengurus dan
anggota PWP bisa menjadi Duta Pertamina di keluarga dan
lingkungannya masing-masing”.
Kunjungan dibuka dengan presentasi dari Direktur Utama
PT Sriwijaya Bumi Sejahtera, Damon Syahada, mengenai
aktifitas di SPPBE, dilanjutkan dengan diskusi teknis serta
isu-isu terkini terkait LPG dengan Tim dari Domestik Gas dan
External Relations Marketing Operation Region II.
Pengurus dan anggota PWP Tingkat Wilayah MOR II

13

Foto : MOR II

SOROT

dalam kesempatan tersebut juga melihat secara langsung
proses pengisian tabung LPG 3 kg, mulai pemilahan ta
bung kosong, penimbangan tabung kosong, pengisian
gas 3 kg, pengecekan kebocoran dan pemberian segel
pengaman.•MOR II

tersebut.
sesuai dengan joblist masing-masing sehingga
perlu dilakukan pembahasan bersama fungsi
lain yang terkait untuk menyelaraskan maksud
dan tujuan dari kualitas pekerjaan. Dalam hal ini
maintenance area selaku pengawas lapangan
dan pihak operasi yang merupakan asset holder
dari peralatan di unit area masing-masing,” ujar
Uki Wiharyanto, Pjs. Maintenance Planning and
Support Manager.
Menurutnya, agar proses Turn Around
(TA)dapat berjalan sesuai rencana, maka
diperlukan metode inspeksi dan perbaikan
peralatan kepada fungsi lain yang terkait,
evaluasi kendala, kesulitan, dan metode kerja
pada TA sebelumnya untuk dijadikan lesson
learned, serta menjaga kesinambungan transfer
knowledge dan pengalaman dari pekerja yang
memiliki kompetensi tinggi kepada pekerja
lainnya.
Melalui workshop yang berlangsung selama
3 hari ini, peserta dibekali tentang overview TA
untuk memberikan pemahaman kepada peserta

Sosialisasi Pemadaman Api Ringan kepada
PWP PEP Field Sangasanga
Sangasanga – Rabu (24/09), puluhan Ibu-ibu Persatuan
Wanita Patra (PWP) Field Sangasanga dan penghuni Rumah
Dinas Pertamina (RDP) yang sebagian besar merupakan ibu
rumah tangga berkumpul di Fire Ground Field Sangasanga.
Mereka antusias mengikuti sosialisasi pemadaman api
ringan yang digelar oleh Fungsi HSSE. Acara ini merupakan
program rutin Fungsi HSSE agar ibu-ibu rumah tangga dan
penghuni RDP tidak panik ketika terjadi kebakaran tingkat
dini dan dapat memadamkannya secara benar dengan
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang sudah terpasang
di setiap RDP.
Sosialisasi ini fokus kepada pengenalan terjadinya api,
pengenalan pemadaman dengan penggunaan fire blanket
dan APAR. “Sosialisasi sengaja diberikan kepada penghuni
RDP yang mayoritas ibu rumah tangga agar tidak takut
dan tidak panik saat menghadapi api. Perhatikan kemana
arah angin sebelum memadamkan api. Yang terpenting
kita harus tenang saat terjadi kebakaran agar dapat
mengoperasikan APAR dengan benar untuk mencegah
kebakaran yang lebih besar,” ujar Herlan selaku instruktur.

Foto : PEP SANGSANGA FIELD

“Quality master plan sudah dipersiapkan

Setelah pemberian teori, instruktur memberikan
contoh penggunaan APAR yang benar sehingga aman dan
dengan cepat dapat memadamkan api. Kemudian para
peserta diberikan kesempatan untuk mempraktekkan cara
pemadaman api. Dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) yang
telah disediakan, peserta bergantian mempraktikkan cara
penggunaan APAR sebagai antisipasi jika terjadi kebakaran
di rumah.•PEP FIELD SANGASANGA

tentang peran sertanya dalam pelaksanaan
Specific Equipment Inspection Guide (SEIG)
untuk memberikan pemahaman terkait panduan
dan cara melakukan assessment peralatan,
serta materi quality program yang meliputi QCP,
QCR, dan checklist agar peserta mendapatkan
pemahaman yang sama terhadap paket quality
program.
Uki menambahkan dengan terselenggaranya
workshop ini, diharapkan peserta dapat melak
sanakan TA Kilang RU IV Cilacap 2014 dengan
tepat mutu, tepat waktu, dan aman tanpa ke
celakaan kerja dengan hasil excellent sesuai yang
diharapkan. Sehingga semua peralatan setelah
TA dapat kembali ke performance semula.
“Sasaran yang kami harapkan adalah peserta
dapat memahami scope pekerjaan yang akan
dihadapi pada waktu TA sesuai unit area serta
memiliki peningkatan pengetahuan, kemampuan,
dan kompetensi dalam menghadapi TA pada
khususnya dan assessment peralatan di kilang
RU IV,” jelas Uki.• RU IV

PWP MOR I Kunjungi Pusat Kerajinan Ulos
Sumatera Utara – Untuk menambah wawasan
dalam berwirausaha di berbagai bidang, Persatuan Wanita
Patra (PWP) Marketing Operation Region I, Selasa (16/9)
melakukan kunjungan ke pengrajin Tenun Ulos Sianipar
dengan melihat secara langsung pembuatan kain ulos yang
menjadi kerajinan tradisonal batak provinsi Sumatera Utara.
Pemilik pengrajin Tenun Ulos Sianipar, Sondang Boru
Siahaan di hadapan Ketua PWP MOR I, Diah Jumali dan
seluruh anggota PWP MOR I memaparkan asal mulanya
usaha tenun Ulos Sianipar ini didirikan sejak tahun 2003
yang lalu.
Sedangkan Ketua PWP MOR I, Diah Jumali termotivasi
atas ketekunan Sondang Boru Siahaan dalam mendirikan
usahanya. Diah juga berpesan kepada seluruh anggota
PWP MOR I agar memberikan yang terbaik dalam
mengatur dan menjaga keluarganya, sehingga apa yang
diinginkan untuk menjadi keluarga yang bahagia bisa
terwujud.
Selanjutnya, PWP Marketing Operation Region I
mengunjungi Pabrik Mie Instant PT. Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk di Deli Serdang, Sumatera Utara dengan

Foto : MOR I

TA. Selain itu, diberikan juga materi mengenai

melihat secara langsung pabrik dan proses pembuatan
mie instant.
Sebelumnya, seluruh anggota PWP MOR I diberikan
penjelasan tentang bagaimana proses pembuatan mie
instant oleh Oki dari Fungsi HRD, Lidiawati dari Fungsi
Quality Control dan Ariadi dari Tim Manajemen PT.
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk serta mencicipi hasil
pembuatan mie instant secara langsung yang baru di
proses.•wali
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JAKARTA – Pertamina kembali menggelar Anugerah Jurnalistik Pertamina. Menurut Vice President Corporate
Communication Pertamina Ali Mundakir dalam jumpa pers di Jakarta pada (2/10), acara ini diadakan sebagai
wujud penghargaan dan apresiasi kepada para jurnalis yang sudah memberikan sumbangsih karya masukan dan
kritikan yang membangun untuk Pertamina. “Anugerah ini berlaku untuk seluruh karya jurnalistik yang membahas
isu-isu energi dan CSR yang telah dipublikasikan di media massa nasional dan daerah. Batas pengumpulan karya
jurnalistik pada 31 Oktober 2014,” jelas Ali. Kategori yang dilombakan antara lain hard news/feature media cetak,
feature/program TV dan Radio, hardnews/feature online, foto jurnalistik, foto favorit, publikasi CSR, dan Best of
the Best. Hadiah pada masing-masing kategori sebesar Rp 40 juta untuk juara pertama, Rp 20 juta untuk juara
kedua dan 10 juta untuk juara ketiga. Untuk best of the best akan diberikan kursus singkat jurnalistik ke Eropa.
Sedangkan untuk kategori foto terfavorit mendapat hadiah sebesar Rp 2,5 juta.•MAROSA AFFANDI

Foto :KUNTORO

Anugerah Jurnalistik Pertamina Kembali Digelar

Simulasi Pengamanan Teror Bom dan Aksi Unjuk Rasa di RU III

Foto : RU III

PLAJU - RU III mengadakan simulasi pengamanan perusahaan dalam mengantisipasi teror bom dan aksi unjuk rasa.
Kegiatan yang diikuti ratusan pekerja RU III diadakan di halaman Gedung Polytam, area perkantoran RU III, Jumat (29/8).
Pjs. GM RU III, Dadi Sugiana mengatakan selain sebagai latihan tanggap darurat keamanan, simulasi juga dilakukan
dalam rangka memenuhi standarisasi sistem pengamanan menuju sertifikasi sistem pengamanan perusahaan (SMP)
untuk peringkat Gold dan audit penerapan ISO 28000. Dalam simulasi yang digelar selama satu hari penuh ini, Security
Section RU III bekerja sama dengan pihak Kepolisian khususnya Dalmas dan tim penjinak bom serta melibatkan unsur
masyarakat dan mahasiswa dalam berperan sebagai pengunjuk rasa.•RU III

SEMARANG – Bertempat di Masjid At Taqwa Pertamina MOR IV diselenggarakan Pengajian Pelepasan Calon Jamaah
Haji Pegawai Pertamina MOR IV yang dihadiri seluruh pegawai, manajemen dan mitra kerja. Calon jamaah haji yang
rencananya akan segera menunaikan ibadah haji ini adalah Manager HSE Agus Triyono dan Ismu Riyanto, petugas TBBM
Boyolali, pada (2/9). Dr Dhian Handriawan M menyampaikan ucapan selamat kepada kedua calon jamaah haji dan
memberi pesan untuk mempersiapkan diri baik lahir dan batin sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan khusyuk
dan kembali ke tanah air dengan selamat dengan menyandang predikat haji yang mabrur. Dalam kesempatan tersebut
juga diberikan tausiyah oleh Ustadz Drs KH Ali Nurhan.•MOR IV

Foto : MOR IV

Pengajian Pelepasan Calon Jamaah Haji MOR IV

Farewell Golf Tournament Area Manager Finance MOR IV

Foto : MOR IV

SEMARANG – Sebagai bentuk apresiasi kepeada stakeholders Perbankan yang telah menjalin kerjasama yang baik
dengan Pertamina Marketing Operation Reg IV, Fungsi Finance MOR IV mengadakan pertandingan Golf di Padang Golf
International Gombel Golf (27/9). Selain meningkatkan hubungan positif antara Pertamina MOR IV dengan stakeholder
perbankan, Pertandingan golf persahabatan antara tim management Pertamina MOR IV dan stakeholder perbankan ini juga
dilakukan untuk melepas kepindahan Ali Masykur Area Manager Finance MOR IV Area Manager Finance MOR IV. Menurut
Ali Masykur, Pertandingan golf ini diadakan untuk menjalin silaturahmi sekaligus sebagai wujud terima kasih Pertamina kepada
stakeholders yang telah bekerja sama dengan baik selama ini.•MOR IV

RU VI Ikuti Pameran Expo 2014

Foto : RU VI

CIREBON - Refinery Unit (RU) VI Balongan berpartisipasi dalam Pameran CSR Expo 2014 yang diadakan Forum Corporate
Social Responsibility (CSR) Ciayu Majakuning di CSB Mall, selama 3 hari dari tanggal 14 - 16 Agustus 2014. Melalui
wadah kegiatan CSR Expo 2014 diharapkan perusahaan-perusahaan dapat menginformasikan program maupun kegiatan
CSR yang sudah dilakukan, dimana setiap perusahaan memiliki UMKM mitra binaan yang merupakan salah satu program
pemberdayaan ekonomi dari perusahaan. Dalam pameran ini, prusahaan yang memiliki program CSR juga menampilkan
hasil-hasil produk olahan makanan dari binaan CSR masing-masing perusahaan. RU VI sendiri menampilkan sirup mangga
dan olahan lainnya yang diproduksi oleh mitra binaan RU VI, kelompok Bunga Nirwana.•Irwanto
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Penyederhanaan dan
Percepatan Proses
Perizinan Pengeboran
Sumur Sukowati PAD C-1
SURABAYA - Setelah melalui beberapa proses
koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bojo
negoro, rencana kegiatan pengeboran potensi la
pangan Sukowati bagian barat yaitu Sumur Sukowati
PAD C-1 di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk
Bojonegoro, inisiasi proses penyederhanaan dan
percepatan proses perijinan dilakukan.
Pada Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan
Pengeboran Sumur Sukowati PAD C-1 yang dilak
sanakan di Surabaya pada 23-24 September 2014,
Bupati Bojonegoro Suyoto menjelaskan model
proses penyederhanaan dan percepatan proses
perijinan, pengadaan lahan, mitigasi dan penanganan
masalah dampak lingkungan dan sosial. Model
tersebut dijelaskan kepada peserta Rakor yang terdiri
dari SKKMIGAS Perwakilan Jabamanusa, Tim JOB
PPEJ, Tim Pemkab Bojonegoro dari SKPD terkait dan
Pimpinan DPRD Bojonegoro.
Suyoto menjelaskan alur model dari kondisi
pra kegiatan, mitigasi, roadmap sampai pada exit
strategy-nya, target yang harus dicapai, person
incharge (PIC) dan waktunya. Hasil dari rakor
berupa Model Kerangka Kerja Penyederhanan dan
Percepatan Proses Perijinan, Pengadaan Lahan dan
Masalah Dampak Sosial. Model Kerangka Kerja ini
menjadi tools tim bersama JOB PPEJ dan SKPD
terkait Pemkab Bojonegoro.•AA/DIF
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Struktur Badik dan West Badik Diserahkan
ke Fungsi Pengembangan PHE
JAKARTA - Pengelolaan
Struktur Badik dan West
Badik Blok Nunukan dise
rahterimakan ke fungsi
Pengembangan PT Perta
mina Hulu Energi (PHE),
pada Senin (22/9). Penan
datanganan berita acara
serah terima dilakukan oleh
Direktur Eksplorasi PHE
Rudi R yacudu kepada
Direktur Pengembangan
PHE Riyanto Soewarno,
disaksikan SVP Eksplorasi
Hulu Syamsu Alam dan SVP
Development & Technology
Hulu Gunung Sardjono Hadi,
di Nusantara Room Hotel
Dharmawangsa, Jakarta
Selatan.
Menurut Direktur Utama
PHE Ign. Tenny Wibowo
menyatakan, pengalihan
ini merupakan momen yang
spesial untuk aset yang juga
spesial, dari SVP Eksplorasi
ke fungsi Pengembangan
PT PHE. “Saya sebut
spesial karena aset ini, Blok
Nunukan, relatif baru,” kata
Tenny seraya menyebut
Nunukan sebagai ‘tiga

bersaudara’ bersama Bukat
dan Ambalat di wilayah yang
sekarang masuk Kalimantan
Utara. Di Nunukan, PHE
bertindak sebagai operator
dan mulai bergabung pada
Februari 2013.
Menurut Tenny, hasilnya
cukup luar biasa. “Kita
mulai pada Februari 2013,
dan tidak ada fasilitas
apa-apa. Aset yang totally
baru, sekarang kita sudah
menyiapkan POD (Plan of
Development). Saya harap
ini POD bagian pertama,
yang akan diikuti dengan
POD selanjutnya.”
Tenny memberikan ap
res iasi kepada tim PHE
Nunukan dan semua
yang terlibat. Namun
Te n n y m e n gi n g a t k a n ,
tantangan setelah sukses
dengan eksplorasi, maka
harus ada pengembalian
yang komersial. “Untuk
sementara, ini akan beralih
ke Development yang akan
fokus 1 – 2 tahun ke depan
untuk memonetisasi apa
yang sudah ditemukan

Foto :ADITYO

Foto : PPEJ
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Direktur Eksplorasi PHE Rudi Ryacudu menyerahkan berkas serah terima
pengelolaan Struktur Badik dan West Badik Blok Nunukan ke fungsi
Pengembangan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) kepada Direktur Pengembangan
PHE Riyanto Soewarno disaksikan oleh SVP Eksplorasi Hulu Syamsu Alam dan
SVP Development & Technology Hulu Gunung Sardjono Hadi.

secepat mungkin,” tegas
Tenny yang yakin Nunukan
akan memiliki peran penting
pada 2018 dan selanjutnya.
Sementara SVP Eks
plorasi Syamsu Alam juga
memberikan apresiasinya ke
pada tim dari PHE Nunukan
atas keberhasilannya. “De
ngan keberhasilan itu untuk
P e rt a m i n a m e r u p a k a n
ses uatu yang berharga
karena ada perubahan dari
fase blok exploration ke
development,” kata Syamsu.
Syamsu menyatakan

keberhasilan Nunukan
agar menjadi penyemangat
bagi aset-aset yang lain
untuk berbuat lebih baik
lagi. Namun yang menarik,
secara spesifik Syamsu
menyebutkan bah
wa aktivitas Pertamina di
Nunukan, Bukat dan Ambalat
menjadi bukti kehadiran
RI di wilayah-wilayah per
batasan. “Kalau suatu saat
ada dispute, kita akan lebih
mudah untuk mengklaim
bahwa itu adalah bagian dari
kita, ” tutur Syamsu.•URIP

JAKARTA - Perayaan Idul
Adha yang setiap tahun
d ir a y a k a n m e r u p a k a n
momen yang sangat baik
untuk saling berbagi. Sama
dengan tahun sebelumnya,
memperingati hari raya Idul
Adha 1435 H, pada (5/10),
Musholla Nururrozaq PT
Tugu Pratama Indonesia
(TPI) kembali melakukan
aksi peduli sosial terhadap
karyawan dan masyarakat
lingkungan.
TPI menggelar kurban
dengan 28 ekor sapi dan 26
ekor domba yang berlokasi
di Wisma Tugu seusai salat
Ied Idul Adha. Sementara
untuk penyembelihan hewan
kurban tersebut disaksikan
oleh Presiden Direktur TPI
Yasril Y. Rasyid didampingi
oleh ketua panitia kurban
Agung Hirawan.
“Jumlah hewan kur
ban setiap tahun selalu

BANDUNG - PT Pertamina Geothermal
Energy (PGE) Area Kamojang bekerja sama
dengan Kodim 0609/Kabupaten Bandung
melakukan bedah rumah tidak layak huni
di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung,
Minggu,(28/9).
Kepedulian kepada masyarakat ini
adalah wujud implementasi CSR Pertamina
dalam membantu masyarakat kurang
mampu yang dilaksanakan bersama
dengan TNI dan masyarakat bertepatan
dengan HUT ke-69 TNI.
GM Area Kamojang menjelaskan
Pertamina membantu empat unit rumah
dan madrasah untuk direhabilitasi yang ada
di Desa Dukuh dan Desa Cibeet. Adapun
anggaran untuk pembangunan rumah
tidak layak huni ini sebesar 75 juta rupiah
yang berasal dari dana CSR.
Dalam pelaksanaan kegiatan sosial
ini, PGE Area Kamojang memberikan
bantuan dalam bentuk material bangunan
rumah. Sedangkan pelaksana pengerjaan
kontruksi bangunan selain melibatkan
jajaran TNI, juga dibantu masyarakat

Sunarto, Wakil Musholla Nururrozaq TPI secara simbolis memberikan kantong
qurban kepada salah satu warga Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

meningkat. Hewan-hew an
i n i s e b a g i a n b e s a r b e r
asal dari lembaga dan in
dividu, di antaranya dari TPI
beserta karyawan kami,
anak perusahaan TPI dan
perusahaan atau lembaga lain
salah satunya broker,” kata
Yasril.
Sebanyak 2.972 kantong
dibagikan kepada beberapa
yayasan, majelis taklim

se-jabodetabek, serta
didistribusikan kepada Desa
Iwul Kecamatan Parung
Kabupaten Bogor untuk 501
keluarga yang secara simbolik
diberikan oleh Sunarto selaku
Wakil Musholla Nururrozaq.
Kegiatan ini sebagai
bentuk salah satu upaya
memb angun kebersamaan
antara perusahaan dengan
masyarakat sekitar.•TPI

Foto :PGE

PGE Area Kamojang Bantu
Bedah Rumah Tidak Layak Huni

Foto : TPI

PT Tugu Pratama Indonesia Peduli
Masyarakat dengan Berkurban

Salah satu rumah tidak layak huni yang dibantu
Pertamina untuk direhab di Kec. Ibun Kabupaten
Bandung.

setempat.
“Selain memberikan bantuan kepada
masyarakat kurang mampu, PGE Area
Kamojang menyalurkan bantuan lainnya
dibidang pendidikan, kesehatan, dan
lingkungan” demikian disampaikan Wawan.
Acara peletakan batu pertama program
bedah rumah ini dilaksanakan di Desa
Dukuh dan Cibeet, Sabtu (27/9) yang
dihadiri oleh Kasdim 0609/Kab. Bandung
Mayor Andi Sinaga, Danramil Paseh
Kapten Infanteri Ohen Sanhu Dinata,
Camat Ibun Drs. Ika Nugraha, dan pihak
lainnya.•PGE
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PEP Bunyu Field Tajak
Sumur B-514

Jakarta – PT Pertamina

market ke-281, namun pada

Retail resmikan Bright

saat yang bersamaan di

Convenience Store,

tempat lain dibangun juga 7

di SPBU DODO (Dealer

gerai lain. “Jadi total sudah

Operation Dealer Owner)

288 gerai telah dibangun

34-13421, Pondok Kopi,

PT Pertamina Retail,” jelas

Jakarta Timur, pada Kamis

Toharso.

BUNYU-PT Pertamina EP Bunyu Field me

(25/9). Pertamina Retail siap

Menurut Toharso, jumlah

membangun kompetensi,

tersebut melampaui target

meningkatkan hasil produksi minyak nasional,

Bright bertekad melebarkan

yang telah ditetapkan RKAP

pada Rabu (1/10), di Desa Bunyu Barat Kecamatan

sayap.

perusahaan sepanjang tahun

nyos ialisasikan kegiatannya dalam rangka

Bunyu Kabupaten Bulungan. Acara tersebut
sekaligus diisi dengan syukuran tajak sumur
B-1514.
Hadir pada acara sosialisasi dan syukuran
tersebut Muspika Bunyu, tokoh adat, tokoh
masyarakat beserta masyarakat yang berada di
sekitar wilayah operasi sumur B-1514. Dalam
kegiatan kali ini kembali PEP Bunyu Field mem
berikan santunan dan daging sapi kepada 25
kaum dhuafa.
Bertindak sebagai company man dari pekerjaan
pengeboran tersebut Luluk Budi Prasetyo. Ia
menyampaikan, pengeboran yang menggunakan
rig D55 dengan tenaga 1.500 HP milik PT Pertamina
Drilling Service Indonesia (PDSI) rencananya akan

Foto : PRIYO

Foto : PEP BU

NYU FIELD

Bright Store Hadir di SPBU DODO Pondok Kopi

Mini market nyaman nan

2014 ini, yaitu 270 gerai.

praktis tersebut diresmikan

“Akan tetapi, angka tersebut

oleh Direktur Utama PT

mansih belum menjangkau

saja. Sejalan dengan itu

Pertamina Retail, Toharso,

ambisi agresif, yakni di angka

ia juga m engaku akan

yang dihadiri oleh jajaran

370 gerai,” tegas Toharso.

membangun kompetensi

Direktur Utama PT Pertamina Retail Toharso melakukan pemotongan rangkaian
melati sebagai tanda diresmikannya Bright Store di SPBU DODO Pondok Kopi.

manajemen Marketing

Toharso mengaku senang

Operation Region III,

dengan pembangunan gerai

lebih memiliki

Direktorat Pemasaran dan

Bright yang kian mendapat

pengetahuan pengelolaan

Niaga Pertamina, serta

dukungan penuh dari mitra

yang selama ini belum

perwakilan dari mitra bisnis

bisnis. Ke depannya ia

dimiliki Pertamina.

Pertamina Retail, seperti

berambisi untuk menambah

“Kita sudah berpe

Nestle.

jam terbang pengelolaan

ngalaman sejak tahun 2009

Bright Store Pondok

Bright yang mungkin

untuk mengelola Bright

Kopi ini merupakan mini

tidak melulu ada di SPBU

Store. Ke depannya kita

pengelola supaya memiliki
skill dan

akan mengelola kompetensi
pengelola, supaya kelak kita
bisa mengelola toko dan
café dengan lebih andal,”
ungkap Toharso.
Tidak hanya di SPBU
saja, gerai Bright juga ada
di Bandara Kuala Namo dan
Komplek Kantor Pertamina
Pusat, dalam bentuk Bright
Café.• SAHRUL

mencapai kedalaman pengeboran 3.000 m. Waktu
“Kami sangat bersyukur dengan adanya
silaturahmi pada pagi hari ini, semoga silaturahmi
yang terjalin tidak hanya terjadi pada hari ini saja
tetapi juga dapat berlangsung terus terutama di
tempat kegiatan operasional Pertamina EP yang
lain. Tak lupa kami mohon doa bapak ibu sekalian
agar pekerjaan pengeboran dapat berjalan lancar,”
tambahnya.
Pjs. Bunyu Field Manager Julfrinson Alfredo
Sinaga dalam sambutannya mengajak seluruh
warga pulau Bunyu untuk mendukung pekerjaan
pengeboran ini agar dapat mencapai hasil yang
optimal, sehingga dapat memberikan tambahan
cadangan energi nasional yang kelak dapat
digunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya
masyarakat pulau Bunyu.•

WAHYU

PT Nusantara Regas Adakan Sosialisasi
Good Corporate Governance
JAKARTA - PT. Nusantara

Center, Jakarta, Senin (29/9).

senantiasa melakukan tata

GCG ini diisi oleh Fungsional

Regas (NR) berkomitmen

kelola perusahaan yang
baik (Good Corporate
Gov er nance/GCG). Hal
itu dibuktikan dengan
melakukan sosialisasi
mengenai GCG yang digelar
untuk Direksi dan seluruh
karyawan NR di JS Luwansa
Hotel and Convention

PHE Metan Tanjung II Rayakan
Idul Adha Bersama Masyarakat

TABALONG - PT Pertamina Hulu Energi
(PHE) Metan Tanjung II yang beroperasi di
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan
Selatan merayakan Hari Raya Idul Adha
1435 H bersama dengan warga di sekitar
lokasi wilayah kerja di Desa Walangkir dan
Desa Pulau Ku’u. Dengan mengambil tema
“Indahnya Berbagi”, PHE Metan Tanjung II
menyenyerahkan hewan kurban sebagai
bentuk tanda kasih perusahaan kepada
masyarakat sekitar lokasi dengan harapan
bisa berbagi kebahagiaan dan dapat
bersinergi dengan masyarakat dalam meraih
tujuan utama perusahaan.•PHE

Sosialisasi mengenai
Pemeriksaan Gratifikasi
dari Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Sugiharto dan
Nyndia.
Direktur Utama PT Nu

Foto : NUSANTARA REGAS

pengerjaan diperkirakan selama 30 hari.

santara Regas, Tammy Mei
dharma menjelaskan tujuan
acara ini untuk mendorong
p e n g e l o l a a n p e r s e ro a n
secara

profesional,

transparan dan efisien.
“Diharapkan, agar seluruh
karyawan NR dapat tetap
mempertahankan dan
memiliki komitmen dalam
menjalankan proses bisnis,
yang

dilandasi dengan

tata nilai moral yang tinggi
dan kepatuhan terhadap
peraturan perundangundangan yang berlaku,”
papar pria yang dikenal akrab
dengan para wartawan ini.
Sugiharto menjelaskan,
kegiatan sosialisasi GCG
ini harus diketahui oleh
masyarakat luas, tidak
hanya di lingkungan

Pertamina maupun PGN
sebagai pemegang saham,
tapi masyarakat luas harus
mengetahuinya. Mengingat
kegiatan pencegahan
memiliki poin dan nilai
yang sangat tinggi bagi
perusahaan, dibandingkan
dengan jika sudah harus
dilakukan penindakan.
“Banyak masyarakat yang
belum memahami apa
yang dimaksud dengan
gratifikasi,” ujarnya.
Di tempat yang sama,
Sekretaris Perusahaan PT
Nusantara Regas Susilawati
mengatakan, kegiatan
sosialiasi CGC rutin dilakukan
untuk Direksi manajemen dan

pekerja perusahaan, guna
mencegah terjadinya gra
tifikasi, suap dan pemerasan.
“Pengelolaan yang baik dan
benar tidak lagi menjadi
sebuah tuntutan tetapi
telah menjadi kebutuhan
untuk dapat mewujudkan
perusahaan yang andal,
berdaya saing tinggi,
untuk menjadi perusahaan
yang

unggul maju dan

terpandang,” ujar Susilawati.
Sosialisasi

sebagai

kegiatan pencegahan ini
telah diikuti oleh jajaran
Direksi dan seluruh karyawan
NR berjumlah 60 orang. Ini
merupakan kegiatan kedua
di tahun 2014.•NUSANTARA REGAS

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN
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PEP Bunyu Field Tajak
Sumur B-1314
BUNYU-Berlokasi di Desa Bunyu Selatan
Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan (22/9),
PT Pertamina EP Bunyu Field mengadakan
syukuran serta sosialisasi tajak sumur B-1314.
Kegiatan tersebut masuk dalam rencana kerja
PT Pertamina EP tahun 2014.
Hadir pada acara sosialisasi dan syukuran
tajak B-1314 tersebut Muspika Bunyu, tokoh
adat, tokoh masyarakat serta masyarakat yang
berada di sekitar wilayah operasi sumur B-1314.
Dalam kegiatan tersebut PEP Bunyu Field juga
memberikan santunan dan pemberian daging
sapi kepada 50 kaum dhuafa yang berasal dari
3 desa yang ada di Kecamatan Bunyu.
Dodi Supriatna selaku company man pelak
sanaan pengeboran tersebut menyampaikan,
pengeboran sumur B-1314 menggunakan rig
BKY04 bertenaga 1.000 HP milik PT. Binakarindo
Yacoagung, dengan rencana pengeboran men
capai kedalaman 2.547 m”. Dodi menjelaskan,
pihaknya optimis pengeboran ini akan meng
hasilkan 6.000 ltr – 9.000 ltr minyak per harinya.
“Kami akan berusaha keras untuk dapat un
tuk mengenjot produksi agar mampu mencapai
10.000 BPOD,” pungkasnya.
Sementara Pjs. Bunyu Field Manager Edi
Nofendra mengajak seluruh warga pulau Bunyu
untuk mendoakan proses pengerjaan penge
boran sumur B-1314 ini agar dapat meng
hasilkan produksi minyak yang maksimal.•WAHYU

BOJONEGORO – Dalam
merealisasikan komitmennya
untuk membangun infra
struktur gas, PT Pertami
na Gas (Pertagas) mulai
memb
angun pipa gas
Gresik-Semarang (Gresem)
sepanjang 271 Km. Proyek
pipanisasi ini untuk menjamin
pasokan gas di wilayah
Jawa Tengah dan Jawa
Timur. Presiden Direktur
Pertagas Hendra Jaya
dalam penjelasannya kepada
wartawan pada (8/10) di
Bojonegoro, pembangunan
pipa ini dengan konsep open
access untuk mewujudkan
infrastruktur gas terintegrasi
di Pulau Jawa.
Proyek yang ground
b re a k i n g - n y a d i l a k u k a n
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Chairul
Tanjung memiliki kapasitas
500 million standard cubic
feet per day (MMSCFD).
Proyek yang pengerjaannya
dilakukan oleh Konsorsium
PT Wijaya Karya (Persero)
Tbk. – PT Remaja Bangun
Kencana Kontraktor – PT
Kelsri ini memakan waktu 18
bulan, dan on stream pada
kuartal pertama tahun 2016.
Pipanisasi ini akan mele
wati empat kabupaten/kota

di Jawa Tengah dan tiga
kab upaten di Jawa Timur.
Pipanisasi Gresem ini dimulai
dari metering station Gresik
Pertagas dan berakhir di
Tambak Lorok.
Hendra yakin proses
pengerjaan ini bisa selesai
sesuai waktu yang telah
direncanakan, mengingat
sosialisasi kepada pemerintah
daerah yang dilewati jalur pipa
telah selesai dilaksanakan.
Pembangunan ruas pipa baru
ini menelan biaya US$ 515,7
juta. Selain itu, Pertagas telah
mendapat alokasi gas excess
dari Jawa Timur yang berasal
dari Kangean dan Husky
sebesar 30 MMSCFD di tahun
2016 dan pada 2019 Pertagas
juga mendapat suplai gas
Cepu Lapangan Tiung Biru
dan Cendana sebesar 100
MMSCFD dan potensi gas
Cepu lapangan Alas Tua
sebesar 110 MMSCFD mulai
tahun 2022.
Hendra Jaya meminta
dukungan dari seluruh
stakeholder di Jawa Tengah
dan Jawa Timur untuk
mewujudkan pipanisasi
Gresem. “Pembangunan
proyek ini memiliki arti strategis,
tidak saja dalam mendukung
program pemerintah dalam

Foto : PERTAGAS

Foto :PEP BU

NYU FIELD

Pipa Gas Open Access Gresik – Semarang
Perkuat Industri Jawa Tengah & Jawa Timur

President Director Pertagas Hendra Jaya (kedua dari kanan) saat groundbreaking
proyek Gresem oleh Menko Perekonomian.

konversi BBM ke gas untuk
bahan bakar industri, juga
mewujudkan infrastruktur
gas yang terintegrasi di Pulau
Jawa sebagai penopang
perekonomian nasional,”
jelasnya.
Upaya Pertagas me
realisasikan pipa Gresem
mendapat sambutan positif
Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dan Jawa. Timur.
G u b e r n u r J a w a Te n g a h
Ganjar Pranowo membuka
pintu seluas-luasnya bagi
Pertagas untuk mempercepat
proses pembangunan proyek
Gresem ini, agar secepatnya
bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami mendukung proyek
pipa Gresik-Semarang agar
dapat memberikan dampak

positif bagi industri, multiplier
effect masyarakat hingga
meningkatkan pendapatan
daerah untuk pembangunan
infrastruktur yg dibutuhkan
Jateng,” tegas Ganjar.
Demikian halnya dengan
G u b e r n u r J a w a T i m u r,
Soekarwo. Ia menilai surplus
gas di Jawa Timur belum
sepenuhnya dinikmati
masyarakat. Kelak setelah
pipa gas Gresem ini terbangun,
maka setiap ruas yang dilewati
pipa, masyarakat akan dapat
memanfaatkan gas termasuk
untuk rumah tangga dan
transportasi. “Semakin cepat
pipa selesai terbangun akan
lebih baik bagi pemanfaatan
gas di berbagai sektor di Jawa
Timur,”katanya.•PERTAGAS

JAKARTA – Selain gencar
menggarap gas rumah
tangga di berbagai pelosok
tanah air, PT Pertamina Gas
(Pertagas) juga menggarap
gas kota dengan konsep
komersial. Melalui anak
perusahaannya, PT Pertagas
Niaga akan memenuhi
kebutuhan natural gas (gas
alam) untuk memasak di
kawasan komersial seperti
perumahan, mall, apartemen,
hotel, restauran, rumah sakit,
dan perkantoran milik Group
Lippo. Cucu perusahaan
Pertamina ini akan memasok
gas sekitar 1.000.000 M 3
yang diperkirakan untuk
memenuhi kebutuhan energi
untuk 7 mall.
Kepastian untuk mema
sok gas di kawasan ko

mersial tersebut ditandai
den gan penandatanganan
kerja sama pasokan gas bumi
antara PT Pertagas dengan
PT Lippo Mall Indonesia
di Jakarta, Selasa (30/9).
Penandatanganan tersebut
dari Pertagas dilakukan oleh
Jugi Prajogio, President
Director PT Pertagas Niaga
dan President Direktur PT
Lippo Mall Indonesia Johanes
Jany, yang diwakili oleh
Marshall Martinus, Property
Management Director.
Menurut Jugi Prajogio,
pen andatanganan kerja
sama ini sudah dirintis sejak
Juni 2014. Pertagas Niaga
awalnya memperkenalkan
bisnis niaga gas kepada PT
Lippo Mall Indonesia (LMI),
selanjutnya LMI menyepakati

untuk melakukan Kerja sama
Perjanjian Pasokan Gas Bumi
khusuanya untuk gas kota
yang dituangkan dalam Nota
Kesepahaman Perjanjian
Pasokan Gas Bumi antara
Pertagas Niaga dengan LMI
pada Agustus lalu.
“Bagi Pertagas, penan
datanganan ini merupakan
tonggak sejarah untuk meng
garap gas kota secara se
rius khususnya di wilayah
Jabotabek, ”tutur Jugi.
Selain dengan Lippo Mall
Indonesia, sejumlah negoisasi
kini tengah dilakukan oleh
Pertagas dengan pengelola
di kawasan komersial Jabo
tabek untuk mempeluas
penggunaan gas bumi.
Lippo Malls Indonesia
menyambut baik inisiatif

Pertagas untuk memasok
gas di kawasan komersial
yang mereka miliki, karena
pasokan gas ini dapat
meningkatkan pelayanan
perusahaan kepada para
penyewa. Gas sangat cocok
untuk komersial seperti
Mall, karena gas bumi ini
ramah lingkungan dan tidak
menimbulkan polusi.
Melalui kerja sama ini,
Lippo Malls Indonesia perlu
melakukan investasi untuk
menyediakan fasilitas sesuai
dengan masing-masing mall
yang mereka miliki. Lippo
Malls Indonesia merupakan
operator mal terbesar di
Indonesia dengan luas lebih
dari 2,5jt m 2 dan memiliki
lebih dari 16.000 penyewa
dengan beragam luas mall di

Foto : PERTAGAS NIAGA

Perkuat Gas Kota, Pertagas Niaga Pasok Gas untuk
Lippo Mall Seluruh Indonesia

seluruh Indonesia.
Selain itu, Pertagas juga
mengincar pengembangan
gas kota di 27 kota. Yang
sudah berjalan sejak 2013
antara lain Prabumulih,
Sengkang, Jambi. Semen
tara pada 2014 Pertagas
menggenjot gas kota di

Subang, Blora, Ogan Ko
mering, Sorong, Sidoarjo,
Cirebon dan Bogor. Agre
sifitas Pertagas untuk meng
garap gas kota ini untuk
mengejar target pelanggan
2 hingga 2,5 juta pelanggan
pada 2018.• BAK - PTGN
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Pengundian Bright Gas
Bagi-bagi THR
Semarang – Dalam rangka menutup event
promosi Bright Gas (BG) bagi-bagi THR,
Domestic Gas Region IV melakukan pengundian
pemenang pada 23 Juli 2014 di Kantor Unit
Marketing Operation Region IV Semarang.
Closing Ceremony program Bright Gas BagiBagi THR yang disertai pengambilan hadiah
dilakukan oleh Domgas Region Manager IV.
Mekanisme pengundian dengan pengambilan
kupon secara acak mulai dari hadiah terkecil
hingga hadiah terbesar. Hadiah yang dibagikan
antara lain iphone, water heater, kompor gas dan
tabung Bright Gas.
Pengundian melalui pengambilan kupon
secara acak tersebut disaksikan secara langsung
oleh notaris dan Dinas Sosial.
Dalam rangkaian acara BG Bagi – Bagi
THR, total penjualan BG kepada masyarakat
sebesar 8097 tabung di seluruh Jateng DIY atau
mencapai target sebesar 104%. Diharapkan
dengan adanya event ini, penjualan Bright Gas
dapat terus meningkat.
Acara Bright Gas Bagi-bagi THR diadakan di
beberapa mall di Jateng DIY mulai dari 30 Juni
2014 hingga 23 Juli 2014. Khusus untuk wilayah
Promo Bright Gas bagi-bagi THR di Yogyakarta,
dilaksanakan selama 3 hari, pada 11-13 Juli
2014. Acara yang diadakan di wilayah Solo dan
Banyumas tidak berupa pameran melainkan
pembelian di outlet-outlet agen yang ditunjuk.
Dengan membeli Bright Gas pada event ini,
konsumen akan langsung mendapatkan gimmick
Bright Gas setiap transaksi dan berkesempatan
mendapatkan hadiah utama 2 buah Iphone
5s.•MOR IV

Singapore – Upstream
Improvement & Innovation
Award (UIIA) 2014 kembali
digelar (28/9-1/10). Acara
tersebut dimaksudkan
sebagai wahana sharing,
komunikasi, sosialisasi
teknik-teknik penyelesaian
permasalahan serta
sinergisitas antar pekerja
Anak Perusahaan Hulu (APH)
dari berbagai latar belakang
keilmuan dan pengalaman.
Sebagai apresiasi kepada
para innovator bidang hulu
Pertamina, acara UII Award
2014 kali ini dihelat di atas
Kapal Star Cruises Gemi
yang berlayar dengan rute
Singapore - Pulau Penang Langkawi - Singapore.
“Saya
kembali
mengingatkan bahwa,
tantangan kedepan semakin
berat. Teman-teman pasti
merasakan betapa kita
sekarang semakin sulit
mencari minyak maupun
gas. Akan tetapi kita harus
tetap mencari meski kecil
ataupun sedikit,” kata
Senior Vice President (SVP)
Upstream Development and
Technology, Gunung Sarjono
Hadi mewakili Direktur Hulu,
Munamad Husen dalam pidato
pembukaannya. Lebih jauh
Gunung juga menyampaikan
bahwa Pertamina harus focus
untuk terus melakukan inovasi
dan improvisasi, khususnya
dalam bidang bisnis hulu.

Pekerja MOR I, Kurban 16 Sapi

dan keluarga besar Pertamina
juga masyarakat.
Sebagai khatib pada
sholad ied di Lapangan Tenis
Kantor Pertamina Medan
adalah ustad, Drs, H. Suhaimi.
Ia mengingatkan, ibadah
kurban tidak hanya terbatas
pada penyembelihan hewan

SVP Upstream Development and Technology, Gunung Sarjono Hadi saat
pembukaan UII Award 2014, di Singapore (28 Sept s/d 1 Okt 2014).

juga untuk mendorong terus
berkembangnya Continuous
Improvement Program (CIP)
hingga menjadi budaya di
lingkungan Direktorat Hulu dan
APH sekaligus mendorong
pekerja untuk aktif berinovasi
dan melakukan perbaikan
berkesinambungan. “Acara ini
diharapkan bisa meningkatkan
motivasi pekerja dengan
memberikan apresiasi,
reward serta pembinaan
bagi pekerja yang terlibat
dalam CIP dan kontribusinya
dalam proses percepatan

perbaikan kinerja,” jelas Heru
yang juga menjabat sebagai
Manager Upstream Business
Improvement.
Acara UII Award yang
dimulai pada 2012 lalu, terus
menunjukkan peningkatan
dari tahun ke tahunnya. Untuk
hasil kegiatan CIP peserta
Forum Presentasi APH dan
UIIA 2014 secara total adalah
sebesar 6,59 Trilyun per tahun
(tidak termasuk yang bersifat
proyek dan Efisiensi) dengan
rincian sebagai berikut.

No APH		
VALUE CREATION
		
Efisiensi
REVENUE (Rupiah)
			
Monthly Annually Project
1
PT PEPC
164,9 M 1,98 T 326 M
2
PT PEP
50,1 M 215,0 M 2,85 T	3
PT PHE 616,36 M 141,1 M 1,70 T
2,80 T
4
PT PGE
20,19 M
5,1 M 62,05 M 9,63 M
5
PT PDSI
-	
136 Jt
1,63 M 4,84 M

Peduli di Hari Raya Idul Adha

Foto : MOR I

Medan – Kantor Re
gion Pertamina MOR
I melaksanakan penyem
belihan hewan kurban
sebanyak 16 ekor sapi dan
16 ekor kambing di lapangan
sekitar GOR Futsal pada
Minggu, 5 Oktober 2014.
Dalam kesempatan ini,
General Manager Pertamina
MOR I, Jumali didampingi
Ketua BDI Pertamina MOR
I, Nurhadiya memberikan
secara simbolis seekor hewan
kurban kepada Ketua Panitia
Kurban BDI Pertamina MOR
I, Istanto Gunadi.
Sapi dan kambing
tersebut merupakan kurban
dari pekerja Kantor Region
Pertamina MOR I. Sebelumnya
Sholat Id berlangsung
khidmat diikuti oleh pekerja

Visi Pertamina menjadi World
Class Energy Champion
pada 2025 dengan nilai
produksi 2,2 juta barel oil
equivalent per day (BOEPD)
hanya bisa diraih dengan
sikap aggressive dalam
peningkatan cadangan migas
dan panas bumi. Selain itu
juga harus dibarengi dengan
aggressive innovation yang
dilakukan pekerja di semua
lini kegiatan Pertamina.
Sebanyak tiga puluh satu
tim yang terdiri dari 18 Proyek
Kendali Mutu (PKM), 7 Gugus
Kendali Mutu (GKM), dan 6
Sistem Saran (SS) bersaing
dalam forum presentasi
Continuous Improvement
Program (CIP) untuk meraih
penghargaan dalam empat
kategori. 1), Best Presentation
diberikan kepada PKM PBM
007 dan SS Andi S Widiawan
dari PDSI , 2) Best Innovation
jatuh kepada GKM E=Mc2
dari PGE, 3.) Most Value
Cration dimenangkan oleh
PKM Mr. Jack dari PHE, dan
4.) Juara Umum kembali diraih
oleh Pertamina EP.
Heru Murti, Ketua
Panitia UII Award 2014
sekaligus sebagai Ketua
Tim Juri menjelaskan tujuan
dilaksanakannya acara UII
Award 2014 adalah selain
sebagai bentuk penghargaan
dari Direktorat Hulu kepada
pekerja anak perusahaan
yang telah melakukan inovasi

Foto : DIT.HULU

IV
Foto : MOR

Tingkatkan Budaya Improvement & Innovation
untuk Pencapaian 2,2 Juta BOEPD pada 2025

kurban dan pembagian
dagingnya pada kaum
fakir dan miskin, tapi dapat
dikembangkan lebih luas dan
bersifat kompleks. Segala
kegiatan yang mengandung
makna memberikan sesuatu
yang kita miliki kepada
mereka.•MOR I

Pangkalan Susu - Keluarga besar
PT Pertamina EP Asset 1 Pangkalan
Susu melalui Badan Dakwah Islam (BDI)
menyembelih 9 ekor sapi dan 4 ekor
kambing pada kegiatan Idul Adha 1435
Hijriah di Masjid Al Muhajirin Bukit Kunci
Pangkalan Susu pada (5/10).
Ibadah kurban merupakan wujud
kepedulian para pekerja, tenaga kerja
jasa penunjang(TKJP) dan dewan guru
SMP/SMK Dharma Patra Pangkalan
Susu beserta keluarga terhadap
masyarakat di lingkungan tempat
bekerja dan tempat tinggalnya. Melalui
pendistribusian hewan qurban kepada
yang berhak menerimanya diharapkan
akan meningkatkan hubungan silaturahim
antara perusahaan dan masyarakat
sekitar.
Rangkaian kegiatan Ibadah Idul

Adha diisi dengan pelaksanaan shalat Ied
dengan Khatib dan Imam Drs H. Khairul
Anwar dari Kota Medan yang dihadiri
P.Susu Field Manager Dirasani Thaib, Tim
Manajemen, TKJP dan keluarga beserta
masyarakat sekitar Perumahan Pertamina
Bukit Kunci. Dalam khutbah Idul Adha
khatib menjelaskan historis pelaksanaan
penyembelihan hewan kurban.
Setelah pelaksanaan Ibadah Shalat Ied
dilanjutkan dengan penyembelihan hewan
qurban oleh Badan Dakwah Islam (BDI)
PEP Asset 1 Pangkalan Susu Field dengan
penyerahan secara simbolis hewan kurban
peserta yang diserahkan Pangkalan Susu
Field Manager Dirasani Thaib kepada Imam
Abdul Muin dari Badan Dakwah Islam (BDI).
Kegiatan diakhiri dengan pendistribusian
daging kurban kepada masyarakat yang
berhak menerimanya.•PEP P.SUSU
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New Gantry System TBBM
Bandung Group Diresmikan

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya (kanan) dan Asisten
Perekonomian Pemkot Bandung Iming Ahmad meresmikan New Gantry System
di TBBM Bandung Group, Ujung Berung.

ke mobil tangki. Perangkat ini
juga segera dilengkapi dengan
Vapour Recovery Unit, yaitu
sistem untuk menampung uap
yang timbul selama proses
pengisian ke mobil tangki
sehingga uap tidak langsung
terbuang ke udara bebas.
Gantry system yang
sebelumnya juga hanya
mampu melakukan pengisian
satu produk sehingga
memerlukan 14 pulau pompa
untuk melakukan pengisian ke
mobil tangki. Dengan gantry
system yang baru, pengisian
saat ini bersifat multiproduk
sehingga cukup dengan 3
pulau pompa.
Proses blending produk
untuk penyaluran Biosolar
pada new gantry system
juga sudah dilakukan secara
inline blending sehingga
memerlukan waktu yang lebih
cepat. Kecepatan pengisian
ke mobil tangki juga meningkat
pesat, dari yang sebelumnya
900 liter per menit menjadi
2.200 liter per menit.
“Penggunaan NGS

di TBBM Bandung Group,
Ujung Berung meng
i
ngat vitalnya peran TBBM
ini, yaitu mendistribusikan
BBM untuk masyarakat
dan konsumen industri di
wilayah Kotamadya Bandung,
Kabupaten Bandung, Ka
bupaten Sumedang, Ka
bupaten Garut, Kabupaten
Bandung Barat, Kota Cimahi,
Kabupaten Purwakarta,
hingga Kabupaten Cianjur.
Kami optimis dengan adanya
new gantry system ini, kami
dapat memberikan pelayanan
yang lebih optimal kepada
masyarakat,” ujar Hanung.
Secara historis, TBBM
Bandung Group-Ujung Be
rung mulai beroperasi pada
21 Maret 1987 di atas lahan
23,37 Ha, pada ketinggian
667 meter di atas permukaan
laut. Supply BBM dari TBBM
Bandung Group, Ujung Be
rung berasal dari Terminal
BBM Lomanis melalui jalur
Pipa Cilacap-Bandung I dan
II.•EGHA

Jakarta – Marketing Operation
Region (MOR) III bekerja sama dengan
IndonesianWise dan School of Business
and Management (SBM) Institut Teknologi
Bandung menyelenggarakan kegiatan
sharing session mengenai bisnis retail
fuel marketing bagi mahasiswa program
pascasarjana SBM ITB, di Kampus
ITB Jakarta (7/9) dan Kampus ITB
Bandung (20/9). Kegiatan ini dilaksanakan
untuk membuka wawasan mahasiswa
mengenai bisnis pemasaran dan niaga
Pertamina, khususnya di bidang retail fuel
marketing, sekaligus sebagai pengantar
bagi seluruh mahasiswa untuk mengikuti
business strategy competition dengan
tema “How to enhance sales on nonsubsidized fuel?” yang diselenggarakan
pada awal Oktober.
Dengan pembicara GM MOR III,
Afandi, kegiatan ini juga dihadiri oleh
Dekan SBM ITB, Sudarso. Pada kegiatan
ini, mahasiswa pascasarjana SBM ITB
diperkenalkan mengenai bisnis Pertamina
dari hulu hingga ke hilir. Selanjutnya, para

Foto : MOR III

Sharing Session Mengenai Bisnis Retail
Fuel untuk Mahasiswa SBM ITB

Foto :PRIYO

BANDUNG - PT Pertamina
(Persero) meresmikan New
Gantry System Terminal BBM
Bandung Group, Ujung Berung
sebagai upaya modernisasi
fasilitas pendistribusian
BBM perusahaan untuk
memberikan layanan yang
lebih baik dan cepat.
Peresmian
New
Gantry System di TBBM
B a n d u n g G ro u p , U j u n g
Berung ini dilakukan oleh
Direktur Pemasaran & Niaga
PT Per ta m in a ( P e r s e ro )
Hanung Budya dan Asisten
Perekonomian Pemkot
Bandung Iming Ahmad di
Desa Babakan Panghulu,
Kecamatan Cinambo, Kota
Bandung.
Keunggulan utama dari
implementasi New Gantry
System atau NGS di TBBM
Bandung Group meliputi
penggunaan teknologi
modern, dapat melayani untuk
multiproduk dan pemberian
layanan yang lebih cepat
kepada konsumen. Secara
tata letak, NGS TBBM
B a n d u n g G ro u p , U j u n g
Berung juga lebih kompak
dibandingkan dengan system
yang ada sebelumnya yang
semula terdiri dari 2 filling
line, kini menjadi 1 filling
line dan dilengkapi dengan
implementasi pipa yang
dibangun dengan ketinggian
5 meter di atas tanah.
NGS juga dilengkapi
dengan Vapour Discharge,
yaitu sistem untuk mengalih
kan buangan uap yang timbul
pada saat proses pengisian
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mahasiswa juga diperkenalkan mengenai
bisnis retail fuel marketing, khususnya
produk-produk Pertamax Series, dan
bagaimana strategi penjualan yang sudah
dilaksanakan oleh Pertamina selama ini.
Tujuannya agar para peserta juga semakin
memahami kualitas Pertamax Series dan
tertarik untuk beralih ke produk unggulan ini
Milla Suciyani selaku Assistant Manager
External Relations MOR III mengungkapkan,
melalui sharing session ini, seluruh maha
siswa ditantang untuk mencari ide baru untuk
menarik minat masyarakat menggunakan
produk Pertamax Series dan menggunakan
BBK. Ide-ide ini akan dituangkan ke dalam
karya tulis dan akan diikutsertakan dalam
business strategy competition.•MOR III

Kunjungan Delegasi Belarus ke RU III
PLAJU – Dalam rangka pelak
sanaan joint study Pertamina
dengan Belorusneft untuk
t eknologi E n h an ced Oi l
Recovery (EOR) Polimer, tim
Pertamina bersama dengan
delegasi Belarus melakukan
kunjungan ke RU III, (6/9).
Bertempat di Conference
Room GM, tim kunjungan
diterima oleh GM RU III,
Mah endrata Sudibja dan
didampingi oleh tim mana
jemen RU III.
Tim Pertamina diwakili

oleh tim Direktorat Hulu,
PIMR, serta Investor
Relations sedangkan
delegasi Belarus terdiri dari
perwakilan Belarusian State
Concern of Oil & Chemistry
(Belneftekhim), Belorusneft
serta Belarus Embassy.
Eviyanti Rofraida,
Asisten Manager Investor
Communication menuturkan
selain bertujuan untuk me
nunjukkan kegiatan operasi
hulu Pertamina, kunjungan
ini juga dilakukan untuk

menunjukkan kapasitas Per
tamina di setiap sektor bisnis
terkait bisnis minyak dan gas
bumi.
GM RU III Mahendrata
S u d i b j a m e m p re s e n t a s i
kegiatan operasional RU III
dan diakhiri dengan kunjungan
lapangan ke Kilang RU III.
Selain berkunjung ke
RU III, sebelumnya tim telah
mengunjungi Pertamina EP,
Pendopo Field dan dilanjutkan
ke Fuel Terminal Kertapati
Palembang.•RU III
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Singapore – Gugus Kendali Mutu (GKM) E=M.C2 dari PT
Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang yang terdiri
atas Faiq Kautsar, Abidzar Ramadhana, Wahyu Hartono, Awang
R.P, Wigar Ridwanto, Qodrat Arief, dan Rahmat Wahyudin berhasil
menggondol Anugerah Best Innovation Award dalam ajang
Upstream Improvement and Innovation Award (UIIA) 2014. Dengan
memanfaatkan Thermoelectric sebagai Sumber Energi Lampu
Penerangan jalur Pipa Uap di PLTP Kamojang Unit 4, GKM ini sukses
meyakinkan dewan juri dan mengungguli 30 tim lainnya dalam acara
yang diselenggarakan pada 28 September – 1 Oktober 2014 itu.
“Lewat inovasi tersebut PGE Area Kamojang berhasil melakukan
pengurangan biaya listrik untuk penerangan jalur pipa sepanjang
14,5 km dengan potensi penghematan total sekitar Rp 40 miliar,
dibandingkan bila menggunakan instalasi listrik tenaga tata surya,”
ucap Abidzar Ramadhana, ketua GKM E=M.C2
Selanjutnya, dalam presentasi GKM E=M.C2 dijelaskan bahwa
latar belakang timbulnya gagasan yang mendorong lahirnya inovasi
tersebut karena fakta kekurangan penerangan dijalur pipa uap PLTP
Kamojang Unit 4, sering terjadi tindak
kriminal seperti pencurian aset Perusahaan,
pembunuhan, pemerkosaan, atau tindakan
asusila lainnya. Di samping itu, kerap juga
terjadi kecelakaan berkendara karena jalur
pipa termasuk jalur operasional, serta
ditemukan kondisi jalur pipa yang penuh
dengan coretan. “Jika hal ini dibiarkan
maka dikhawatirkan akan merusak citra
perusahaan, disamping mengganggu
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aktifitas di sekitar jalur pipa pada malam hari,” tambah Abidzar meng
identifikasi masalah.
Berlatar belakang masalah tersebut, GKM E=M.C2 yang dibentuk
sejak Agustus 2013 lalu merancang inovasi untuk mengoptimalkan
pemanfaatan sumber energi panas yang berada di jalur pipa uap, yaitu
dengan menggunakan teknologi thermoelectric untuk mengubah energi
panas menjadi listrik. Sehingga nantinya di sepanjang jalur pipa bisa
dipasangkan instalasi lampu dengan biaya lebih murah dibandingkan
manakala menggunakan instalasi konvensional. Komponen utama
inovasi ini adalah Thermoelectric element atau peltier elemen, alat
ini bisa dimanfaatkan dalam dua fenomena, pertama peltier effect
yakni, mengubah energi listrik menjadi energi panas dan dingin atau
kedua adalah seebeck effect yang mengubah energi panas dan dingin
menjadi energi listrik. “Yang dimanfaatkan dalam inovasi ini adalah
seebeck effect. Agar alat ini dapat menghasilkan energi listrik kami
mengkondisikan satu sisi thermoelectric element dengan temperatur
panas dan satusisi lagi dengan temperatur dingin,” jelas Abidzar
saat mempresentasikan karya E=M.C2 di depan seluruh dewan juri
dan peserta UIIA 2014, yang dilaksanakan di atas kapal Cruises
Star Gemini dalam pelayaran dari Singapore ke Pulau Penang dan
Langkawi Malaysia.
Lebih jauh, dipaparkan bahwa proses installasi dilakukan dengan
cara memanfaatkan energi panas pada support pipa sehingga tidak
mengganggu proses produksi dan tidak mengubah fasilitas eksisting.
Sebab, energi panas pada support pipa selama ini tidak termanfaatkan.
Pada sisi pendinginan GKM E=M.C2 memanfaatkan udara sekitar
dan untuk membantu proses pendinginan digunakan heatsink atau
sirip pendingin. Terakhir thermoelectric element dirangkai sampai

Jalur Pipa Uap di PLTP Kamojang Unit 4, yang telah dipasangi instalasi lampu listrik.

Foto :DIT. HULU

GKM E=M.C2 Raih Penghargaan
Best Innovation Award
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mendapatkan listrik yang mencukupi untuk lampu penerangan.
“Untuk pilot project inovasi ini kami menggunakan lampu LED 15
watt 12V dengan memanfaatkan 12 keping thermoelectric element.
Namun watt ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,
apabila membutuhkan watt yang lebih besar bisa dilakukan dengan
cara menambah jumlah keeping thermoelectric element-nya,” urai
Abidzar.
Menurut Abidzar, aplikasi metode ini sangat cocok diim
plementasikan di lapangan panas bumi karena di sepanjang jalur
pipa produksi terdapat potensi energi panas dan udara dingin yang
akrab di lingkungan lapangan panas bumi.•

semula sebesar 30 ribu barel
per hari. Diperkirakan pada
tahun 2015 akan meningkat
terus hingga 165 ribu barel
per hari.
Dalam sambutannya Pre
siden SBY mengingatkan,
target produksi bisa tercapai
apabila ada koordinasi yang
baik dari semua pihak. “Hanya
dengan tekad yang membaja,
kerja keras, sikronisasi dan
koordinasi semua pihak
antara Kementerian ESDM,
Pertamina, SKK Migas, Mobile
Oil, Pemerintah Daerah Jawa
Tengah dan Jawa Timur, dan
masyarakat lokal target itu bisa
segera tercapai,”jelasnya.
Proyek Migas Banyu Urip
bernilai investasi lebih dari 2,5
miliar dolar Amerika, yang terdiri
dari investasi pembangunan fa
silitas produksi dan pengeboran
sumur. Lapangan Banyu Urip
dikelola oleh Mobile Cepu
anak perus ahaan
Exxon Mobil
Corp oration,

dengan 45 persen saham
p a r t i s i p a s i , b e r s a m a P T.
Pertamina EP Cepu yang me
megang 45 persen saham
dan Badan Kerja Sama PI
Blok Cepu (BKS) dengan 10
persen saham.
Cadangan
minyak di Lapangan Banyu Urip
diperkirakan sebesar 450 juta
barel.
“PEPC ikut serta memper
siapkan dan berperan aktif
dalam proyek Banyu Urip.
Dengan kerja keras kita
bersama, proyek Banyu Urip
ini dapat menopang kebutuhan
energi Indonesia,” ujar Direktur
U t a ma P T P e rt a mi na EP
Cepu Amril T. Mandailing.
Dikatakannya bahwa kolaborasi
PEPC, MCL & BKS Blok Cepu
terjalin di semua bidang dalam
pengerjaan proyek Banyu Urip,
sehingga tercipta kerja sama
dan sharing knowledge yang
baik antara semua pihak.
Peresmian
13 Proyek Energi
Sementara itu, pa
da Rabu (8/10) Menko

Perekonomian Chairul Tanjung
meresmikan langsung fasilitas
produksi lapangan migas Banyu
Urip, di Bojonegoro, Jawa
Timur. Chairul Tanjung sekaligus
meresmikan 12 proyek energi
lainnya di lingkungan kementrian
ESDM, meliput Groundbreaking
pembangunan pipa gas Gresik
– Semarang, Fasilitas Kilang
LNG di Kabupaten Banggai,
Sulawesi Tengah serta 10 pro
yek PLTU di beberapa wilayah
Indonesia.
M e n k o P e re k o n o m i a n
Chairul Tanjung yang juga
menjabat Plt Menteri ESDM,
menjelaskan keselurhan proyek
tersebut bernilai 388 miliar
dolar Amerika atau sekitar
Rp 88 triliun. Chairul Tanjung
menyampaikan sektor migas
dan kelistrikan sangat krusial,
sehingga perlu didorong terus
pembangunannya. “Migas dan
kelistrikan merupakan sesuatu
yang hot di negeri ini. Pasalnya
subsidi terbesar di negeri ini dari
sektor tersebut,”jelasnya
Saat ini konsumsi migas
di tanah air masih disokong
dengan impor, karena konsumsi
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Presiden Resmikan Fasilitas Produksi Lapangan Banyu Urip... (sambungan dari halaman 1)

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung meresmikan 13 proyek energi meliputi fasilitas produksi lapangan migas
Banyu Urip, groundbreaking pembangunan pipa gas Gresik – Semarang, fasilitas kilang LNG di Kabupaten Banggai, Sulawesi
Tengah serta 10 proyek PLTU di beberapa wilayah Indonesia.

per hari sekitar 1,3 juta barel
yang tidak sebanding dengan
produksi yang mencapai
800.000 barel per hari. Karena
itu Menko Perekonomian
menegaskan bahwa sektor
migas merupakan sektor
potensial yang harus
diperhatikan dengan cermat
Plt. Direktur Utama Perta
mina Muhamad Husen menga
takan, produksi Pertamina
dalam 3 bulan terakhir ini akan

terus ditingkatkan lagi. “Kita
akan mencoba terus menaikkan
produksi perharinya katakanlah
sekitar 5.000 bopd. Kita harus
melihat yang realistis sekarang
i n i d i m a n a p e r l u d i re v i s i
kembali untuk target produksi
dengan adanya proyek Cepu
ini yang menjadi bagian dari
penambahan nilai produksi,”
imbuhnya.
Menurut Husen, setidaknya
produksi Pertamina bisa diper

tahankan growing 1 persen
dan Pertamina adalah satusatunya KPS di Indonesia
yang tidak turun produksinya.
“Hingga akhir bulan November
ini kami harus sudah melakukan
adjustment RJPP yang ada,”
ucap Husen.
Husen menegaskan, pihak
nya masih optimis terhadap
target Pertamina memproduksi
2,2 juta boepd pada tahun
2025.•ALIH ISTIK W/IRLI/DSU

