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Sharing Economy
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Lesunya kondisi ekonomi belakangan ini mendorong
pelaku bisnis untuk memanfaatkan seluruh sumber daya
yang ada. Salah satu metode atau konsep yang banyak
diadaptasi adalah sharing economy. Sharing economy
adalah konsep dimana individu, korporasi, lembaga
nirlaba, serta pemerintah saling bertukar informasi untuk
mengoptimalkan penggunaan kapasitas sumber daya
yang berlebih. Sumber daya dapat berupa produk, jasa,
ataupun keahlian (skill). Pada konsep bisnis ini, perusahaan
pembuat sharing economy menciptakan platform untuk
menghimpun pembuat produk/jasa tersebut, kemudian
“menjual” sumber daya tersebut ke publik untuk memenuhi
demand konsumen. Bentuk sharing economy beragam,
mencakup crowdsourcing, crowdfunding dan open source.

Salah satu contoh crowdsourcing adalah GoJek, yakni
aplikasi pemesanan armada motor (ojek) di Jakarta. Pada
proses bisnis GoJek, korporasi memanfaatkan aset motor
yang dimiliki pengemudi, dan korporasi menyiapkan aplikasi
untuk mempermudah pengemudi mendapat pelanggan.
Sejak 2011, kini GoJek memiliki lebih dari 2.500 pengemudi,
dari semula hanya 20. Sementara contoh crowdfunding
adalah Kickstarter, yaitu website penggalangan dana
untuk pengembangan proyek atau produk. Sejak 2006,
Kickstarter telah meraup dana lebih dari US$1.925 juta
dan mendanai sekitar 91.823 proyek. Pada Kickstarter,
korporasi menyediakan publikasi untuk pemilik proyek yang
membutuhkan dana dari publik.
Dari proses tersebut, ada tiga pihak yang diuntungkan.
Pertama, pemilik aset mudah mencari pelanggan atau
dana murah dari masyarakat. Kedua, korporasi akan
memperoleh pendapatan komisi dari penggunaan aset fisik
atau intelektual pihak lain. Ketiga, pengguna (pelanggan/
masyarakat) memperoleh layanan dan produk baru yang
relatif lebih murah.
Bagi masyarakat Indonesia, konsep Sharing Economy
sebenarnya tidak asing. Gotong royong adalah budaya.
Selain itu prinsip patungan, nebeng/numpang, atau titip
jual telah lumrah dilakukan. Menggunakan ojek pun bukan
hal baru, namun penciptaan aplikasi teknologi menjadi
terobosan untuk mendekatkan pengemudi dengan pe
langgan, sehingga booming di masyarakat.
Menyikapi kelesuan pasar saat ini, mampukah konsep
sharing economy menjadi driver of economy?•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Direktur Utama Pertamina Laporkan Harta Kekayaan ke KPK. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menyampaikan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK, Senin (31/8). Laporan harta kekayaan tersebut diserahkan langsung oleh Dwi Soetjipto dan
diterima oleh Direktur LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa di Gedung KPK, Jakarta. Dwi Soetjipto berharap langkah yang dilakukannya akan diikuti
oleh seluruh pejabat di Pertamina yang memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya di KPK sebagai bentuk nyata dari implementasi
Good Corproate Governance (GCG), di perusahaan yang dipimpinnya.•MD

Sinergi Pertamina dan
Kuwait Petroleum
Pertamina menggandeng
Kuwait Petroleum
Corporation (KPC) untuk
melakukan studi dalam
rangka mengeksplorasi
potensi minyak dan gas
maupun energi baru dan
terbarukan yang ada
di Indonesia, Kuwait
maupun di negara
lainnya.

JAKARTA – Salah satu cara
yang dilakukan oleh Perta
mina dalam menjaga keber
langs ungan bisnis energi
yaitu bersinergi dengan
perusahaan-perusahaan
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Sorot :
FORUM IGS 2015 MENJAWAB
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
TANTANGAN BISNIS INDUSTRI GAS

nasional maupun intern a
sional. Kali ini Pertamina
menggandeng Kuwait Petro
leum Corporation (KPC)
untuk melakukan studi dalam
rangka mengeksplorasi po
tensi minyak dan gas mau
pun energi baru dan ter
barukan yang ada di Indo
nesia, Kuwait maupun di
negara lainnya.
Kerja sama studi ini
disepakati melalui Memoran
dum of Understanding (MoU)
yang ditandatangani oleh
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto dan CEO
of Kuwait Petroleum Cor

Kiprah Anak Perusahaan :
pertamina patra niaga canangkan
komitmen efisiensi Rp 1,25 triliun

poration (KPC), Mr. Nizar
M. Al-Adsani,di Exec utive
Lounge Kantor Pusat Perta
mina, Senin (31/8).
“Hasil studi ini akan
menj adi landasan untuk
merumuskan kerja sama
yang lebih strategis lagi ke
depannya. Tidak terbatas
juga untuk pemasaran,
pengolahan produk energi,
bahkan pembangunan dan
infrastruktur industri Petro
kimia,” ungkap Dwi Soetjipto.
Dwi juga mengakui
bahwa akan ada banyak
tantangan di masa depan.
Apalagi industri minyak dan

20

gas saat ini tengah meng
alami kemerosotan karena
rendahnya harga minyak
dunia. Ini menjadi situasi
yang sangat menantang
bagi pelaku industri energi,
termasuk Pertamina. Sebagai
sebuah perusahaan energi
nasional, Pertamina tetap
menjaga keberlanjutan dalam
pemenuhan kebutuhan
energi di Indonesia.
Namun, pihaknya yakin
dan percaya bisa mengatasi
tantangan tersebut dengan
tim kerja yang produktif
Bersambung ke halaman 3

Utama :
CSR PERTAMINA KEMBALI
RAIH penghargaan
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MISI

Kontribusi Pertalite,
Luar biasa
Foto : WAHYU

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

Pengantar Redaksi
Pertalite. Nama ini sudah mengundang perdebatan dari
sejak sebelum dilahirkan. Seperti biasa, segala sesuatu
mengenai BBM selalu diikuti suara pro dan kontra di
masyarakat. Namun Pertamina pun akhirnya berhasil
melakukan market test Pertalite sejak 24 Juli 2015. Kami
berbincang dengan VP Retail Fuel Marketing Afandi untuk
mengetahui progress dari Pertalite, produk yang masih bayi
ini. Berikut petikannya.
Apa latar belakang perlunya BBM RON 90 yang
direalisasikan sebagai Pertalite ini? Di dalam pengem
bangan suatu produk BBM di Pertamina, tentu dimulai
dengan survey customer. Dari survey ini ditemukan kebutuhan
customer akan BBM dengan RON 90 selain yang sudah ada
: Pertamax Racing yang RON-nya 100, Pertamax Plus 95,
Pertamax 92, dan Premium 88.
Ternyata ada mobil-mobil tertentu keluaran 5 tahun
terakhir menghendaki RON 90, yang selama ini belum
terlayani. Pilihannya adalah dia naik ke RON 92, atau kalau
merasa kemahalan, maka dia turun ke RON 88. Karena
prinsipnya, terutama mobil-mobil baru, sudah bisa mengatur
pengapian disesuaikan dengan RON BBM yang dilakukan
oleh ECU. Namun kalau terlalu rendah RON-nya, impact-nya
nanti ke mesin.
Itulah yang mendasari kenapa kita meluncurkan
Pertalite. Karena ada requirement dari customer. Dari situ
lalu kita kembangkan, mulai dari percobaan secara teknis
laboratorium, uji mesin di laboratorium LAPI ITB sampai
dengan pengurusan perijinan.
Mobil seperti apa yang membutuhkan RON 90 ini?
Pemillihan jenis BBM yang tepat bagi suatu kendaraan dapat
dilihat pada manual book mesin yang secara jelas disampaikan
kebutuhkan RON minimal bagi suatu kendaraan. Secara teknis
mobil yang rasionya 9 sampai 10, itu membutuhkan RON 90.
Paling gampang ialah mobil keluaran 5 tahun terakhir untuk
kelas menengah ke bawah, butuhnya RON 90. Tetapi kalau
mobil mewah sejenis Alphard, BMW, Mercy membutuhkan
RON 95.
Jadi memang pasarnya masih cukup besar. Karena 5
tahun terakhir, setahunnya diproduksi kurang lebih 1 juta
mobil. Berarti 5 juta mobil yang kira-kira membutuhkan
RON 90. Kecuali mobil terakhir yang lebih baru lagi minimal
RON 92.
Setelah uji pasar sejak 24 Juli 2015, bagaimana
progress-nya? Setelah kita mendapat persetujuan untuk
melakukan tes pasar Pertalite, barulah kita uji pasar untuk
menguji bagaimana respon terhadap produk ini oleh masya
rakat konsumen.
Tahap awal kita jual di 101 SPBU, sekarang per 31
Agustus 2015, sudah 660 SPBU. Ini tersebar di wilayah
Jawa, Madura dan Bali. Penjualan Pertalite per 31 Agustus
2015, mencapai di atas 1.000 KL/hari Sekarang sudah
sampai 4,2 Kl/hari/SPBU. Yang cukup menarik dan ini sesuai
harapan kita, kalau sebelum ada Pertalite, komposisi di
660 SPBU yang menjual Pertalite ini, 78% Premium, dan
sisanya Pertamax dan Pertamax Plus. Begitu ada Pertalite,

komposisinya berubah menjadi 68% Premium, 12% Pertalite.
Sisanya Pertamax dan Pertamax Plus.
Jadi ada kurang lebih 10% konsumen Premium yang
pindah ke Pertalite sesuai harapan kita. Kita tidak berharap
konsumen Pertamax turun ke Pertalite. Karena, kalau mobilnya
menghendaki RON 92, tidak cocok pakai 90.
Itulah yang kita harapkan, ternyata respon masyarakat
sama. Dan ini sudah berjalan sebulan. Berarti sudah terbentuk
behaviour customer. Karena, biasanya konsumen mengisi
BBM untuk mobilnya seminggu 2 kali. Artinya sudah ada
repeat buying. Mereka sudah kenal, sudah mencoba, puas dan
meneruskan pembeliannya.
Untuk memperkuat brand ini, tentunya harus ada aktivitas
promo di SPBU. Kita juga menambah penjualannya dengan
menambah outlet. Makanya, sampai akhir tahun, kita targetkan
1.200 SPBU di semua area.
Apakah distribusinya sudah menyebar ke seluruh
wilayah Indonesia? Di 660 SPBU ini, baru sebatas Jawa,
Madura dan Bali. Artinya baru Region III, IV dan V. Kenapa
baru tiga region, karena 60% volume BBM itu adanya di Jawa,
Madura dan Bali. Jadi kue besarnya ada disini, makanya kita
tangkap dulu.
Setelah ini tergarap dengan baik dan ada di semua kota,
kita akan beranjak ke luar Jawa, yaitu Sumatera, Kalimantan
dan Sulawesi. Perkiraan kita, di November atau Desembar
itu, Sumatera dan Kalimantan sudah siap. Kita akan roll out
ke sana sambil tes pasar. Karena setiap market, responnya
bisa berbeda. Tergantung tingkat ekonomi dan pengetahuan
masyarakatnya.
Nanti setelah tersebar di semua area dalam jumlah yang
cukup, barulah kita lakukan grand launching, bahwa produk
ini sudah ada di semua tempat.
Jadi sampai saat ini, Pertalite masih dalam tahap uji
pasar? Ya, masih market test. Nanti kita evaluasi setelah 3
bulan. Responnya bagus, sarfasnya siap, baru kita lakukan
grand launching. Jadi melihat kondisi pasar dulu, responnya
seperti apa dan melihat penyebaran outlet kita. Kalau kita
inginnya sebelum akhir tahun ada grand launching.
Apa ada pesaing Pertalite? Saya kira belum ada, karena
kita menggarap pasar yang selama ini belum digarap, pasar
yang masih kosong. Kalau kita bilang spec RON 90, sebetulnya
beberapa tahun yang lalu sudah keluar spec ini. Tetapi belum
ada yang mengisinya, baik Pertamina maupun pesaing. Karena
semua wait and see dengan kebijakan. Begitu kebijakan pe
merintah tahun ini Premium tidak disubsidi, orang sudah mulai
melihatnya. Pertamina juga melihat dari potensi bisnis dan
permintaan konsumen.
Harapannya nanti berapa persen Pertalite bisa me
nguasai pasar? Target dari manajemen, di tahun 2016 kita
harus menjual kurang lebih 2,5 juta Kl Pertalite. Itu sekitar 15%
share gasoline di Jamali. Itu untuk produk baru, sudah sa
ngat luar biasa. Ibarat bayi yang baru lahir, kita sudah disuruh
lari. Padahal mestinya merangkak dulu, latihan berjalan, lalu
berlari. Kita harapkan pasar ini memberikan kontribusi positif
bagi Pertamina dengan adanya Pertalite.•URIP

EDITORIAL
Clean
Awal pekan lalu, Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto menyerahkan Laporan Harta
Kekayaan Negara (LHKPN) kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan
harta kekayaan negara tersebut merupakan
kewajiban bagi setiap penyelenggara negara,
dimana harus bersedia diperiksa kekayaannya
sebelum, selama dan sesudah menjabat.
Melaporkan harta kekayaannya pada saat
pertama kali menjabat, mutasi promosi dan
pensiun. Dan terakhir mengumumkan harta
kekayaannya.
Siapa saja penyelenggara negara yang
wajib melaporkan harta kekayaannya, sudah
ada aturannya. Yakni tertuang dalam Undang
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Serta
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang
ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparute Negara, Nomor
SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
mewajibkan pejabat lain untuk menyampaikan
LHKPN.
Di Pertamina, Wajib Lapor LHKPN diber
lakukan kepada seluruh insan Pertamina
dengan jabatan tertentu. Yakni dari Dewan
Komisaris, Direksi, para Senior Vice President,
Vice President, General Manager atau jabatan
yang setara dan para Manager atau setingkat
Manager serta Direksi Anak Perusahaan.
Bahkan dalam pedoman penyampaian
laporan atas program kepatuhan melalui
Compliance Online System, LHKPN wajib
disampaikan saat yang bersangkutan pertama
kali menjabat, setiap 2 tahun dalam masa
jabatan tidak mengalami mutasi serta pada saat
masa persiapan purna karya.
Transparansi perusahaan dalam upaya
menerapkan budaya Pertamina Clean, juga
ditunjukkan dengan dipampangnya daftar
harta kekayaan para pejabat di lingkungan
Pertamina yang sudah dilaporkan kepada fungsi
Compliance, di lobi kantor Pusat Pertamina.
Sebagai perusahaan yang telah menerapkan
sistem tata kelola perusahaan yang baik, di
mana dari tahun ke tahun tingkat GCG (Good
Corproate Governance) Pertamina selalu
mengalami peningkatan, sudah selayaknya lang
kah yang dilakukan Direktur Utama Pertamina
dengan menyerahkan LHKPN diikuti oleh insan
Pertamina lainnya yang wajib melaksanakannya.
Karena upaya-upaya kepatuhan terhadap
sistem tata kelola perusahaan yang baik ini,
tidak sekadar menjadi langkah untuk melakukan
kewajiban sebagaimana mestinya. Tetapi juga
melindungi kita dari hal-hal yang mungkin bisa
menimbulkan prasangka pihak lain, serta dari
godaan atau iming-iming yang datangnya tanpa
kita sadari.
Perilaku Clean merupakan dasar utama
dari tata nilai 6C di perusahaan ini. Dimana
dalam menjalankan transformasinya, Clean
menjadi hal utama untuk menunjukkan bahwa
Pertamina menjunjung tinggi transparansi.
Clean memiliki makna yang sederhana, tetapi
memiliki impact besar dalam menciptakan ling
kungan perusahaan yang bersih, kondusif dan
transparan.•
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Kontribusi Positif PROPER terhadap Kinerja Finansial Pertamina
Sebagaimana kita pahami bersama bahwa di belahan dunia
manapun terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh
berbagai hal salah satunya karena kegiatan di sektor industri,
pemanasan global akibat terlepasnya gas rumah kaca (Green
house gas) ke atmosfer menyebabkan terjadinya kenaikan suhu di
permukaan bumi yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim.
Menyadari hal tersebut Pemerintah melalui Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan ke
tentuan agar seluruh kegiatan di Indonesia harus menerapkan
konsep ramah lingkungan agar tingkat kerusakan lingkungan bisa
dihindari atau minimal diperlambat, instrumen yang digunakan
untuk mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup di sektor
industry adalah PROPER.
Industri energi terutama yang berbasis Migas sangat berpotensi
merusak lingkungan mulai kegiatan Hulu (Upstream) hingga Hilir
(Downstream), menyadari hal ini dan untuk mendukung program
pemerintah serta untuk menjaga kelestarian lingkungan, Pertamina
memasukkan PROPER sebagai salah satu Key Performance
Indicator (KPI) para pimpinan tertinggi unit bisnis-anak perusahaan.
Disamping itu Direksi juga menandatangani kontrak kerja
dengan pemegang saham (pemerintah melalui Kementerian
BUMN) bahwa PROPER menjadi Kontrak Manajemen Direksi
dengan persentase 3%, hal ini menunjukkan bahwa Pertamina
sangat mendukung program pencegahan kerusakan lingkungan.
PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Peru
sahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diberikan
setiap tahun, terdiri atas peringkat Emas, Hijau, Biru, Merah dan
Hitam.
Peringkat Emas diberikan kepada perusahaan yang secara
konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental
excellency) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan
bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Peringkat Hijau diberikan kepada perusahaan yang telah
melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan
dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem
pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien
melalui upaya 3R, dan melakukan upaya tanggung jawab sosial
(CSR/Comdev) dengan baik.
Peringkat Biru diberikan kepada perusahaan yang telah me
lakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.
Peringkat Merah diberikan kepada perusahaan yang telah
melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup tetapi belum
sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
Peringkat Hitam adalah perusahaan yang sengaja melakukan
perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan
sanksi administrasi.
Keikutsertaan Pertamina dalam penilaian PROPER telah
berlangsung lebih dari 10 tahun dan setiap tahun jumlah unit yang
dinilai semakin bertambah. Pertamina telah membuat roadmap
pencapaian level PROPER beyond compliance atau excellence
(Hijau-Emas) hingga tahun 2021, target tersebut menjadi KPI
masing-masing pimpinan tertinggi unit bisnis-anak perusahaan.
Pada tahun lalu (2014), dari 1911 perusahaan yang dinilai
oleh KLHK, terdapat 154 lokasi Unit Bisnis Pertamina dan Anak
Perusahaan atau sebesar 8% dari total perusahaan yang dinilai
kinerja lingkungannya melalui PROPER dan Pertamina berhasil
memperoleh 4 PROPER Emas (AGH Kamojang, PT Badak NGL,

TBBM Rewulu, DPPU Ngurah Rai) atau 44% PROPER Emas
Nasional dan 42 PROPER Hijau atau 35% PROPER Hijau
Nasional.
Bagi Pertamina tentunya dengan semakin banyaknya
lokasi di Unit Bisnis dan Anak Perusahaan yang mendapatkan
peringkat PROPER Hijau dan Emas berarti lokasi-lokasi
tersebut telah terverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, berhasil mengimplementasikan programprogram eco-efisiensi seperti efisiensi energi, penurunan emisi,
penghematan air, pengurangan limbah B3 dan non B3 secara
sistematis dan terukur. Selain itu diharapkan bahwa tidak
ada Unit dan Anak Perusahaan Pertamina yang memperoleh
peringkat PROPER Merah karena akan terkena sanksi
administrasi apalagi peringkat PROPER Hitam yang dapat
dikenakan penegakan hukum lingkungan.
Manfaat positif sisi finansial dari 4 Unit Bisnis yang mem
peroleh peringkat PROPER Emas di tahun 2014 dapat dilihat
tabel berikut :

Terlihat dari tabel tersebut diatas, bahwa efisiensi yang
diperoleh dari pengelolaan lingkungan secara Excellence (Emas)
adalah sangat signifikan, sedangkan 42 lokasi lainnya yang
mendapatkan peringkat PROPER Hijau (beyond compliance)
juga memberikan penghematan yang tidak jauh berbeda
dengan peringkat Emas melalui efisiensi energi.
Selain manfaat positif dari efisiensi energi, Unit bisnis
Pertamina yang memperoleh predikat beyond compliance
(Emas-Hijau) secara total telah berhasil menurunkan emisi gas
rumah kaca sebesar 3,7 juta ton CO2e, pengurangan dan
pemanfaatan limbah B3 sebesar 2700 ton, pengurangan dan
pemanfaatan limbah non B3 sebesar 1500 ton, serta peng
hematan penggunaan air sebesar 3 juta m3 yang semuanya
dapat dikonversikan ke rupiah.
Tentunya nilai penghematan ini cukup signifikan dan
sangat membantu kinerja keuangan perusahaan yang sedang
menurun, diharapkan di tahun 2015 pencapaian peringkat
beyond compliance akan meningkat 10 % lebih besar dibanding
tahun 2014, berbagai upaya telah-sedang serta terus dilakukan
untuk mencapai hal tersebut dan yang lebih penting lagi adalah
dukungan penuh dari semua tingkatan manajemen.
Dari sisi pendanaan (funding) PROPER juga sudah dijadikan
salah satu aspek yang dinilai oleh pemberi pinjaman dan investor
dalam menilai kelayakan pemberian pinjaman. Dalam peraturan
Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas
Aset Bagi Bank Umum disebutkan bahwa upaya yang dilakukan
debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup merupakan
salah satu komponen penilaian terhadap prospek usaha.
Dalam proses penerbitan global bond Pertamina hasil penilaian
PROPER unit-unit Pertamina dan Anak Perusahaan juga
menjadi salah satu kriteria yang ditanyakan oleh calon Investor.
Dari uraian di atas cukup jelas manfaat PROPER dalam
mendukung bisnis Pertamina, jika seluruh Unit dan Anak
Perusahaan Pertamina melaksanakan program-program ecoefisiensi yang menjadi kriteria penilaian PROPER kita tidak saja
mendapatkan keuntungan dalam hal reputasi sebagai “Green
Company” tetapi lebih dari pada itu, PROPER memberikan
manfaat positif secara finansial.•

Sinergi Pertamina dan Kuwait Petroleum... (sambungan dari halaman 1)
sehingga bisa membawa Pertamina dan KPC tumbuh ber
kembang tanpa mengenyampingkan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance.
Sementara itu, Nizar M. Al-Adsani dalam sambutannya
menyambut baik kerja sama yang dilalui bersama Pertamina.
“Kami sangat mengapresiasi dan semoga MoU ini dapat terlak
sana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan,” ucap Nizar

M. Al-Adsani.
Penandantanganan MoU tersebut turut dihadiri Direktur
Hulu Pertamina, Syamsu Alam, Direktur Pengolahan Pertamina,
Rahmad Hardadi, COE of Kuwait Foreign Petroleum Exploration
Co. K.S.C (KUFPEC), Nawaf Saud Al-Sabah dan President
& CEO of Kuwait Petroleum International Ltd, Bakheet S. AlRashidi.•IRLI
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Kick off Pilot Implementasi BTP Project Corporate Cash Management
JAKARTA - Sebagai bagian dari lima prioritas mewujudkan visi perusahaan energi nasional
kelas dunia. PT Pertamina (Persero) melaksanakan Kick off Pilot Project implementasi BTP
Corporate Cash Management bersama tiga anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina
EP, Pertamina Gas, dan Pertamina Lubricants.
Disaksikan oleh Direktur Keuangan Arief Budiman, penandatanganan Pilot Project Charter
dilakukan antara SVP FBS selaku Project Owner dan Direktur Keuangan Anak Perusahaan
Yakni, Director Finance & Business Support Pertamina EP Lukitaningsih, Director Finance
& Business Support Pertamina Lubricants Nasuhi Hidajat, dan Director Finance & Business
Support Pertamina Gas.
Project Leader BTP CCM, Narendra Widjajanto, menjelaskan, hal ini merupakan inisiatif
sejumlah direksi untuk membangun lima prioritas strategis Pertamina 2014-2019. “Hal ini
sangat penting mengetahui kondisi perusahaan untuk lebih maju kedepan,” imbuhnya di
Kantor Pusat Pertamina, Rabu (2/9).•EGHA
Foto : PRIYO

Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman menyaksikan penandatanganan
Pilot Project Charter antara Pertamina dengan Pertamina EP, Pertagas, dan
Pertamina Lubricants.

MOR IV Penuhi Target Penjualan di 59 SPBU Pertalite

Semarang – Sebagai respon dari tingginya animo
masyarakat terhadap Pertalite, Pertamina Marketing
Operation Region IV Pertamina Penuhi Target penjualan
Pertalite di 59 SPBU Pertalite di wilayah Jawa Tengah & DIY.
GM MOR IV Kusnendar mengatakan semenjak rollout
Perdana di wilayah MOR IV pada 14 Agustus 2015 di 18 unit
SPBU, hingga kini sudah terdapat 59 unit SPBU yang dapat
melayani penjualan Pertalite di Jateng & DIY. Angka tersebut
terus akan bertambah seiring dengan pertambahan jumlah
outlet dan meluasnya cakupan outlet SPBU yang melayani
penjualan Pertalite di wilayah Jawa Tengah & DIY.
“Cakupan dan jumlah outlet Pertalite di wilayah Jawa
Tengah & DIY akan terus diperluas, karena permintaan cukup

tinggi dari Masyarakat. Saat ini SPBU dengan Outlet Pertalite
telah tersebar di 28 Kabupaten/Kota di Jateng & DIY, khususnya
14 SPBU di Semarang dan 13 SPBU di Soloraya. Pada akhir
tahun diharapkan jumlah outlet Pertalite di wilayah Jateng &D
IY telah mencapai angka 170 unit,” terang Kusnendar.
Adapun dari sisi penjualan, rata-rata harian penjualan
Pertalite di wilayah MOR IV mencapai angka sekitar 88.000 liter
per hari. Volume ini, diyakini akan semakin meningkat seiring
dengan penambahan jumlah SPBU outlet Pertalite.
Selama uji pasar konsumsi Pertalite terus menunjukkan
tren positif. Pada SPBU-SPBU yang telah dilakukan uji pasar di
wilayah MOR IV, market share Pertalite meningkat dari awalnya
hanya 8% menjadi 11%.

Dari berbagai masukan yang diterima Pertamina, baik
melalui media massa maupun layanan contact center
Pertamina muncul dorongan konsumen agar Pertalite dapat
disediakan di wilayahnya. Dari masukan tersebut, dan juga
perencanaan yang telah dibuat oleh Pertamina secara
matang, perusahaan melakukan penambahan titik-titik outlet
SPBU yang dapat melayani penjualan Pertalite.
“Dengan perluasan cakupan pemasaran Pertalite
diharapkan konsumen dapat dengan mudah mengakses
Pertalite sebagai bahan bakar pilihannya, terutama bagi
konsumen yang menginginkan bahan bakar dengan RON
yang lebih tinggi dari Premium namun dengan harga
terjangkau,” ujar Kusnendar.•MOR IV

Efisiensi Biaya Impor BBM/LPG/Crude melalui Perubahan Pola
Transportasi Angkutan Impor dari Skema CFR menjadi FOB

POJOK

Sub Theme Ship Operation Optimization (Shipping
Excellence) menargetkan efisiensi sebesar USD 85 juta di tahun

4 cargo Crude Oil Sonangol dengan efisiensi sebesar USD

2015 dimana salah satu upayanya adalah dengan pengalihan

2,5 juta, sedangkan lifting Crude Oil Kidurong/ Kikeh berhasil

angkutan impor BBM/LPG/Crude dari semula menggunakan

dilaksanakan menggunakan kapal Large Range (LR) Crude

pola Cost & Freight (CFR) menjadi pola Free On Board (FOB).

seperti MT. Gamkonora, Gamalama, Gunung Geulis, dan

Pola CFR adalah pola pembelian cargo dimana Pertamina

Gamsunoro sebanyak 8 cargo dengan efisiensi sebesar USD

membeli cargo termasuk biaya angkut. Jadi penjual bertanggung

1,9 juta.

jawab terhadap cargo termasuk angkutannya sampai di pela

Sementara itu angkutan BBM/MOGAS secara FOB baru

buhan bongkar milik Pertamina.

terlaksana sejak Juli 2015, karena hingga Juni 2015 Pertamina

Sedangkan pola FOB merupakan pola pembelian cargo

masih terikat kontrak pembelian secara CFR (hingga tulisan ini

dimana pembeli yakni Pertamina bertanggung jawab terhadap

dimuat, capaian efisiensi masih diverifikasi).

angkutan dari pelabuhan loading/muat sampai dengan pela

Pencapaian efisiensi angkutan cargo impor telah melalui

buhan discharge/bongkar.
Konsekuensi pola FOB adalah Pertamina harus menyediakan
kapal angkutan yang layak, baik dari aspek komersial maupun
safety.
Layak secara komersial artinya kapal yang digunakan harus
efisien, sedangkan layak dari aspek safety haruslah memenuhi
ISPS (International Ship and Port Facility Security) Code.
Langkah pertama adalah menyiapkan kapal milik Pertamina
agar memenuhi kelaikan untuk digunakan dalam pelayaran
ocean going. Beberapa kapal yang dipersiapkan adalah kapal
type VLGC untuk angkutan LPG, kapal type LR untuk angkutan
Crude dan kapal type Medium Range dan General Purpose

proses verifikasi fungsi terkait seperti ISC dan Keuangan karena
untuk angkutan BBM produk.
Untuk Angkutan LPG, Pertamina menggunakan 2 Sister Ship
VLGC milik Pertamina yang merupakan VLGC terbesar di dunia
yakni Pertamina Gas I dan Pertamina Gas II untuk lifting cargo
angkutan impor dari Wilayah Timur Tengah. Hingga Agustus 2015,
sudah berhasil dilakukan lifting 5 cargo angkutan dengan capaian
efisiensi sebesar USD 9,9 juta.
Untuk Angkutan Crude Oil terdapat dua jenis Crude Oil yang
telah berhasil dilakukan lifting dengan skema FOB, yaitu Crude
Sonangol dari Afrika dan Crude Kidurong / Kikeh dari Malaysia.
Hingga Agustus 2015, sudah berhasil dilakukan lifting sebanyak

efisiensi biaya berupa saving anggaran akan terlihat pada
anggaran pengadaan BBM dan LPG di luar Direktorat Marketing.
Hal ini membuktikan pula, jika program MOrE bersinergi
dengan seluruh fungsi di Pertamina, maka akan menghasilkan
efisiensi biaya yang signifikan bagi Pertamina.
Satu hal penting lainnya adalah bahwa program pengalihan
skema pembelian cargo impor dari CFR menjadi FOB berhasil
meningkatkan semangat & kepercayaan diri pekerja Fungsi
Perkapalan dan merupakan kebanggaan tersendiri karena
mampu mengibarkan bendera Pertamina dan bendera Indonesia
di Mancanegara.•Nerve Center MOrE

RU III Optimalkan
Kualitas Produk
Laboratory
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Plaju – Guna mencapai visi Perusahaan

menjadi World Class National Energy Company,
berbagai upaya perbaikan dan peningkatan
tidak hanya dilakukan pada segi human capital
readiness, namun turut didukung dengan sistem
proses bisnis yang mumpuni dengan teknologi
terkini. Berbagai proses bisnis yang dahulunya
dilakukan secara manual, kini memasuki era
digitalisasi dengan menggunakan sistem dan
aplikasi online yang berbasis real-time dan
integrated management system.
Hal tersebut salah satunya tercermin dalam
pelatihan End-User Training LabWare WebLIMS
yang berlangsung di Diklat RU III. Pelatihan
ini merupakan rangkaian akhir dari sosialisasi
Foto : PRIYO

Laboratory Information Management System
(LIMS) yang merupakan aplikasi sistem informasi
untuk mencatat dan melaporkan data hasil
analisa laboratorium yang terintegrasi, cepat,
mudah diakses, serta mampu meningkatkan
produktivitas kerja bagian Laboratory.
Setelah berlangsung kurang lebih 3 minggu,

Jakarta - Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Corporate Secretary Pertamina Wisnuntoro dan SVP Perkapalan Mulyono
menyalami para pekerja pertamina saat melakukan management walktrough ke Pertamina Perkapalan di lantai 7, Gedung Pertamina Perkapalan,
Yos Sudarso pada hari Jumat (28/8). Dalam kesempatan ini Dwi Soetjipto mengunjungi dan menyapa langsung para pekerja Pertamina Perkapalan,
Dwi juga menyampaikan mengenai lima landasan yang menjadi pilar utama pertamina. Mulyono selaku SVP Perkapalan berkesempatan menjelaskan
mengenai tugas dan tanggung jawab fungsi Shipping, program kerja, skema suplai dan distribusi BBM dari hulu ke hilir dan indikator kinerja
Perkapalan.•PRIYO

pelatihan yang diikuti oleh 190 pekerja RU
Manager, Wiko Taviarto. Turut hadir dalam
kesempatan tersebut, Assistant Manager
System Automation, Hadi Soeharto selaku
perwakilan CSS pusat, IT Area Manager,
Achmad Sembada, serta Pjs. HR Area Manager,
Minhad Udin, dan Laboratory Section Head,
Tejo Danarto.
Pelatihan ini diberikan guna meningkatkan
pemahaman kepada para pekerja bagaimana
sistem LIMS bekerja dari persepsi end-user. Para
peserta yang terdiri dari para end-user aplikasi
LIMS, juga diharapkan dapat memahami cara
terstruktur mulai dari login sample, melakukan
review hingga pelaporan dalam aplikasi LIMS.
Selain itu pelatihan juga merupakan bagian
dalam persiapan RU III untuk melaksanakan
Go Live LIMS.
Wiko menjelaskan, melalui pengunaan aplikasi
LIMS, diharapkan dapat tetap mempertahankan
bahkan semakin meningkatkan keunggulan
dalam kualitas-kualitas produk yang dihasilkan
Laboratory (Lab). Seperti diketahui, kualitas
produk yang dihasilkan sangat bergantung
pada hasil uji analisa Lab, jika analisas dilakukan
dengan benar dan signifikan, maka kualitas
produk diharapkan dapat semakin baik.
“Gunakanlah aplikasi LIMS semaksimal
mungkin, selain meningkatkan kinerja, aplikasi
ini juga memungkinkan informasi untuk dapat
segera dianalisa, dievaluasi yang berujung pada
mempercepat pengambilan keputusan dan
secara tidak langsung mendukung peningkatan
margin perusahaan,” jelas Wiko.•RU III

Forum IGS 2015 :

Menjawab Tantangan Bisnis Industri Gas
JAKARTA – Peranan gas
dalam memenuhi energi
di Indonesia ke depannya
semakin strategis sehingga
Indonesian Gas Society (IGS)
sebagai wadah para pelaku
industri gas untuk bersatu
dalam mendorong percepatan
penggunaan energi gas
dengan mengembangkan
konsep bisnis gas terintegrasi
mulai dari tiga sektor, yakni
upstream, midstream dan
downstream.
“Kita melihat keberadaan
industri gas nasional tidak
bisa terlepas dari kondisi
energ i nasional. Sehingga
dibutuhkan sinergi agar kita
mendapatkan arah yang tepat,
lebih cepat dan efektif untuk
dapat memenuhi kebutuhan
energi nasional,” ungkap
Sekjen IGS, Daniel Syahputra
Purba, dalam Forum IGS, di
Jakarta, (26/8).
Daniel yang juga menjabat
Vice Presiden Integrated
Supply Chain (ISC) Pertamina
mengatakan, sudah sepa
tutnya Pemerintah segera
membentuk agregator gas
nasional demi meningkatkan
sektor industri nasional yang
diyakini akan memberikan
banyak dampak positif.

“Dorongan untuk me
realis asikan agregator gas
nasional sebenarnya bukan
untuk mendukung bisnis
perus ahaan a, b, ataupun
c. Tapi tujuan yang paling
penting adalah bagaimana
sumber energi gas bisa mak
simal agar industri bisa terus
berkembang dan manfaatnya
bisa langsung dirasakan
masyarakat,” kata Daniel.
Untuk mendukung pe
ngemb angan gas, Direktur
Utama PT Pertamina Hulu
Energi, Gunung Sardjono
Hadi mengatakan pihaknya
terfokus kepada lima hal.
Pertama, lapangan-lapangan
existing dan under developing.
“Untuk yang existing karena
sudah ada infrastruktur,
melakukan percepatan pe
ngemb angan yang tadinya
membutuhkan waktu lima
tahun akan dipercepat men
jadi tiga tahun,” jelas Gunung.
Sementara itu, untuk yang
under developing adalah pro
ject yang sudah ditemukan
cadangannya akan dipercepat
juga. Kedua, melakukan por
tofolio tidak hanya akuisisi
saja tapi juga divestasi.Ke
tiga, menggalakkan kegiatan
eksplorasi untuk mendapatkan

Foto : KUNTORO

III ini, secara resmi ditutup oleh Reliabitity

Forum IGS menjadi wadah para pelaku industri gas untuk bersatu dalam
mendorong percepatan penggunaan energi gas.

tambahan cadangan untuk
me-replace yang produksi.
Keempat, bermitra dengan
siapapun untuk menyediakan
infrastruktur seperti LNG dan
regasification karena jika in
frastruktur tidak tersedia maka
jika PHE memiliki cadangan
yang besar maka tidak bisa
termonetisasi. Kelima, me
lakukan sinergi antar anak
perusahaan Pertamina, se
perti dengan Pertagas.
“Dengan melakukan 5
strategi tersebut, maka kita
bisa meningkatkan produksi
yang tidak hanya produksi
gas saja tapi juga bisa di
monetisasi dan kita berpikir
end to end dengan harga
komersial,” ucap Gunung.
Sedangkan Direktur Ko
mersial dan Pengemb ang

an Bisnis Pertagas, Ahmad
Kudus menyampaikan bagai
mana peran agregator dalam
optimalisasi pemanfatan gas
bumi domestik dan pemba
ngunan infrastruktur gas untuk
kebutuhan masyarakat dan
industri.
Kegiatan ini dinilai penting
karena bertujuan untuk meng
evaluasi strategi, isu dan tan
tangan yang berkaitan pe
nyediaan gas bumi untuk
industri yang berkelanjutan
dengan memperhatikan pem
bangunan infrastruktur, suplai
dan harga yang terjangkau
melalui agregator. Forum
IGS dihadiri oleh para pelaku
industri Indonesia antara
lain produsen gas, pembeli,
penyalur, pemakai, penyedia
teknologi dan konsultan.•IRLI
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Workshop KPI Akurasi Data
Operasi dan Keuangan Anak
Perusahaan
JAKARTA - Dalam rangka mencapai laporan
keuangan yang akurat dan tepat waktu, Financial

Accounting & Reporting (FAR) dan Shared
Processing Center (SPC) mengadakan Workshop
KPI Akurasi Data Operasi & Keuangan Anak
Perusahaan PT Pertamina (Persero) pada 27-28
Agustus 2015. Kegiatan yang berlangsung selama
dua hari ini bertujuan untuk menjaga keakurasian
data operasi dan keuangan yang akan berpengaruh
terhadap laporan keuangan Pertamina dan anak
perusahaan.

JAKARTA — Direktorat
Pemasaran patut berbang
ga dengan diraihnya peng
hargaan sertifikasi gold da
lam penerapan Sistem Ma
najemen Pengamanan (SMP)
Reff Perkap No. 24 Tahun
2007. Bertempat di Hotel
Dharmawangsa, Jakarta
Selatan, pada Kamis (20/8),
Sertifikat Gold diserahkan oleh
Kabaharkam Polri Komjen.
Pol. Drs. Putut Eko Bayuseno,
S.H kepada tiga lokasi kerja
Direktorat Pemasaran, yaitu,
DPPU Ngurah Rai, TBBM
Semarang Group dan TBBM
Pare-Pare. Penyerahan peng
hargaan disaksikan pula oleh
Ast. Manager Security – HSSE

Foto : ADITYO

Foto : FAR & SPC

Direktorat Pemasaran Raih 3 Sertifikat
Gold Sistem Manajemen Pengamanan

6

Dit. Pemasaran.
Tidak hanya itu, prestasi
lain berupa Sertifikat silver
juga berhasil diraih oleh TBBM
Tarakan, TBBM Teluk Kabung,

TBBM Pangkal Balam dan
TBBM Panjang.
Dengan meraih total tujuh
penghargaan sertifikasi di
bidang pengamanan, menjadi

bukti bahwa HSSE Direktorat
Pemasaran terus-menerus
meningkatkan upaya dalam
mencapai marketing operation
excellent.•HSSE DIT. PEMASARAN

Hari pertama workshop diadakan di Ground
berupa upskilling utilisasi sistem ERP yang
dihadiri sekitar 60 peserta dari anak perusahaan.
Permasalahan terkait akurasi data operasi dan
keuangan yang dihadapi anak perusahaan
dipaparkan solusinya melalui materi-materi yang
diberikan oleh FAR dan SPC. Pada kesempatan
ini, FAR dan SPC juga memberikan apresiasi
kepada anak perusahaan dengan kriteria penilaian
berdasarkan pada waktu implementasi utilisasi ERP,
yaitu: Best Rookie (≤ 1 tahun), Best Improvement
(1 sd 3 tahun) dan Best Performance (≥3 tahun)
yang dipegang oleh PT Patra Jasa (Best Rookie),
PT Pelita Air Service (Best Improvement) dan PT
Pertamina Hulu Energi (Best Performance). Pada
hari kedua pelaksanaannya bertempat di Gedung
Kwarnas digelar klinik penyelesaian backlog bagi
Anak Perusahaan yang belum mencapai target
yang telah ditetapkan.
Akurasi data diukur dalam empat parameter,
antara lain Pengisian BPC (Ketepatan waktu
dan Akurasi), Utilisasi ERP, Kewajaran Saldo,
dan Matriks Inter Company Transaction (ICT). Ari
Budiarko, VP FAR menjelaskan, “Setiap tahunnya
ada peningkatan kualitas. Di tahun 2015 ini, kami
menambahkan satu KPI baru, yaitu Matriks ICT.

DPPU SMB II Siap Layani Kebutuhan Avtur Haji Palembang
Palembang – Marketing
Operation Region (MOR) II
siapkan tambahan 100 KL/
hari Avtur untuk memenuhi
kebutuhan penerbangan ja
maah haji Embarkasi Pa
lembang di Bandar Udara
Sultan Mahmud Badarudin II
(SMB II). Penerbangan per
tama jamaah haji dilaksanakan
pada 28 Agustus 2015.
GM MOR II, Herman M.
Zaini, dalam acara Doa Ber
sama Pengisian Avtur Haji
Palembang mengatakan,
“Tidak hanya menjamin keter
sediaan pasokan, Pertamina
juga melakukan berbagai
langkah untuk memastikan
pengisian Avtur dapat berjalan
tepat waktu. Hal ini sangat
berpengaruh pada jadwal
keberangkatan pesawat, baik
yang reguler maupun khusus
untuk angkutan haji. Adapun

waktu pengisian pesawat haji
yang diberikan oleh pihak
maskapai, kurang dari 1 jam.”
Langkah yang telah
dilakukan DPPU SMB II
untuk layanan haji antara lain
dengan menambah Bridger
(mobil tangki pengangkut
Avtur) dari kilang RU III Plaju
ke DPPU SMB-II, dari total 6
bridger dengan kapasitas 16
KL menjadi 8 bridger dengan
kapasitas 16 KL. Selain itu,
supply yang biasanya dila
kukan satu kali sehari ditam
bah menjadi dua kali sehari.
DPPU SMB-II juga me
nyiapkan mobil Refueler ka
pasitas 40 KL dan 16 KL
untuk pengisian ke pesawat
guna menjamin ketepatan
waktu pengisian ke pesawat
haji maupun pesawat reguler.
Tahun ini Bandara Sul
tan Mahmud Badarudin II

Foto : MOR II

Floor Gedung Utama, Kantor Pusat Pertamina

GM MOR II, Herman MZ melakukan pengecekan armada dalam acara Doa
Bersama Pengisian Avtur Haji Palembang.

melayani 14 kloter haji yang
akan memberangkatkan
5.088 jamaah haji atau sekitar
3% dari total jamaah nasional.
Sejak 2014 jemaah haji di
terbangkan dengan jenis pe
sawat Boeing – 747/400
berkapasitas 455 seat.
DPPU SMB II melayani
24 maskapai penerbangan
antara lain Garuda Indonesia,
Lion Air , Sriwijaya Air, Express

Air, Citilink, NAM Air, Air
Asia, Silk Air dengan berbagai
tujuan di antaranya Jakarta,
Bandung, Batam, Surabaya,
Pontianak, Penang, Singa
pura, Bandaralampung, Bali,
Medan dan Pangkal Pinang.
Di samping penerbangan
komersial, DPPU SMB II juga
melayani pengisian avtur un
tuk TNI-AU, AD, AL serta
POLRI.•MOR II

Gunanya untuk mempercepat proses rekonsiliasi
Lebih lanjut lagi, VP SPC, Bambang Rudi
men ambahkan, “Diharapkan dengan semakin
baiknya pencatatan akurasi data ini, akan langsung
bisa dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh PT
Pertamina (Persero) tapi juga oleh seluruh Anak
Perusahaan.”
Melalui workshop selama dua hari ini, diharapkan
pencapaian KPI akurasi laporan keuangan tidak
akan mengalami hambatan lagi meski adanya per
gantian SDM yang bertanggung jawab terhadap
penyelesaian laporan tersebut. Selain itu, penyajian
laporan keuangan yang wajar dan relevan akan
meminimalisir temuan auditor, sesuai dengan yang
dipersyaratan oleh standar akuntansi.•FAR & SPC

Pelatihan Pemadaman Kebakaran di Internal Audit
JAKARTA - Fungsi HSSE Operation Head Office menye
lenggarakan pelatihan pemadaman kebakaran menggunakan
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di halaman Gedung SPI
Pertamina, Jakarta, pada (28/8). Kegiatan tersebut diikuti oleh
pekerja Internal Audit.
Pelatihan pemadaman ini dilakukan untuk mendukung
Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja pasal 3 ayat 1 yang berisi tentang syarat-syarat kese
lamatan kerja. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat
meningkatkan kesiapsiagaan pekerja bila mengalami peristiwa
kebakaran, sehingga dapat mencegah kemungkinan kerugian
yang lebih besar.
Dalam simulasi pelatihan kebakaran ini, peserta di-briefing
terlebih dahulu oleh tim HSSE Operation Head Office. Peserta

Foto : HSSE OEPRATION HEAD OFFICE

data-data antar Anak Perusahaan.”

diberi penjelasan materi mengenai kondisi APAR, tata cara, dan
posisi masing-masing dalam menggunakan APAR sebelum
maju satu per satu memadamkan api. Rencananya, latihan ini
akan dilaksanakan secara rutin di area kerja HSSE Operation
Head Office.•HSSE OPERATION HEAD OFFICE
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VP Corporate Communication Wianda Pusponegoro memaparkan
tentang produk-produk unggulan Pertamina pada ajang GIIAS
2015.

Banjir Promo Pertamina
di GIIAS 2015
TANGERANG - Bertempat di Indonesia

Convention Exhibition ICE-BSD City, Tangerang,
Pertamina hadirkan sejumlah program promo
produk unggulan bagi konsumen di ajang
Gaikindo Indonesia International Auto Show
(GIIAS) 2015.
Vice President Corporate Communication
Pertamina Wianda Pusponegoro mengungkapkan
terdapat tiga brand unggulan Pertamina yang
menawarkan berbagai promo bagi konsumen
setia, yaitu Pertamax Series, Fastron Series, dan
Vigas. Adapun hadiah utama yang disediakan
berupa satu unit mobil yang bisa dibawa pulang
apabila konsumen pengunjung booth Pertamina
diajang GIIAS 2015 mampu menebak jumlah botol
dalam mobil (count the bottle).
Pertamax Series menawarkan promo menarik,
dari merchandise cantik hingga voucher BBK dan
Bright senilai total Rp100 ribu untuk pembelian
voucher Pertamax senilai minimal Rp1 juta.
Seluruh konsumen yang membeli voucher
Pertamax Series senilai minimal Rp300 ribu,
mendapatkan kesempatan mengikuti program
‘Count the Bottle’.
Sedangkan bagi Fastron Series, program
yang dihadirkan untuk konsumen yakni pembelian
pelumas minimal 4 liter atau 1 galon, dan me
naw arkan program ‘Beli oli Fastron Gratis
Voucher BBK’. Program tersebut masing-masing

SURABAYA - “Kami, jajaran
pelaku kegiatan usaha minyak
dan gas bumi di Indonesia,
menyadari bahwa kegiatan
usaha minyak dan gas bumi
memiliki peran penting dan
dalam pembangunan na
sional. Namun memiliki risiko
kecelakaan, kebakaran, le
dakan, keamanan dan pen
cemaran lingkungan. Untuk
itu kami berkomitmen untuk
menjalankan, memenuhi, dan
mematuhi semua persyaratan
dan kaidah Keselamatan Mi
gas…”
Demikian cuplikan dari
Komitmen Migas yang
selengkapnya terdiri dari tujuh
poin dan dibacakan di akhir
acara pembukaan Forum
Komunikasi Keselamatan
Migas Tahun 2015, di Hotel
Mercure, Surabaya, Rabu
(26/8).
Forum yang diikuti
wa
kil-wakil dari para
KPS mengangkat tema
“Tingkatkan Budaya
Keselamatan Migas untuk
Mendukung Industri Minyak
dan Gas Bumi yang Efektif
dan Efisien”. Tema ini dipilih
terkait dengan kondisi harga
minyak mentah global yang
rendah, iklim investasi migas
Indonesia dan peran serta
stakeholders industri migas.
Komitmen Keselamatan
Migas ditandatangani oleh
Dirjen Migas IGN Wiratmadja,
Kepala SKK Migas Amien
Sunaryadi, Direktur Utama
PT Pertamina (Persero) Dwi

Foto : ADITYO

Foto : RAHMAN

Deklarasi Komitmen Keselamatan Migas

7

Penandatanganan Komitmen Keselamatan Migas dimaksudkan untuk memenuhi dan mematuhi semua kaidah keselamatan
migas dalam menjalankan usaha migas untuk mencegah kejadian dan insiden yang tidak diinginkan.

Soetjipto, Dirut PT PGN
(Persero) Tbk. Hendi Priyo
Santoso yang juga selaku
Presiden Indonesia Gas
Association (IGA), Presiden
Indonesia Petroleum Asso
ciation (IPA) Craig Stewart,
Ketua Umum Hiswana Migas
(wakil), Ketua Indonesia
Gas Society (IGS) Yenni
Andayani, dan Ketua Ketua
Tm Independen Keselamatan
Migas Suhatman Ramli.
Penandatangana dila
kukan untuk memenuhi dan
mematuhi semua kaidah
keselamatan migas, yang
meliputi keselamatan pekerja,
keselamatan instalasi,
keselamatan lingkungan dan
keselamatan umum dalam
menjalankan usaha migas
untuk mencegah kejadian
dan insiden yang tidak

diinginkan.
Dalam forum ini juga di
berikan Penghargaan Ke
selamatan Migas Patra
Nirbhaya kepada 54 peru
sahaan, yang terdiri dari
Patra Nirbhaya Karya
Utama Adinugraha IV (1
perusahaan), Patra Nirbhaya
Karya Utama Adinugraha
II (3), Patra Nirbhaya Karya
Utama (24), Patra Nirbhaya
Karya Madya (14), Patra
Nirbhaya Karya Pratama (12).
Penerima Patra Nirbhaya
Karya Utam a Adinugraha
I V, a t a u p e n g h a r g a a n
yang tertinggi, adalah PT
Pertamina Gas.
Sebelum diskusi,
forum juga mendengarkan
sambutan Walikota Surabaya
Tri Rismaharini yang berbicara
tentang aspek leadership

dalam pemerintahan daerah.
Risma dipilih untuk berbicara
karena keberhasilannya
memimpin dan mengangkat
nama Surabaya hingga
pentas dunia.
Selain itu diluncurkan pula
buku “Peta Jalan Kebijakan
Gas Bumi Nasional 2014 –
2030” dan “Neraca Gas”.
Forum diisi dengan
berbagai kegiatan diskusi,
baik dari kalangan praktisi
migas maupun akademisi.
Dari praktisi migas,
tampil para narasumber
dari Pertamina (Direktur
P e n g o l a h a n P e r t am i n a
Rachmad Hardadi), PGN,
Medco E&P Indonesia, dan
BP Berau Ltd. Sementara
dari kalangan akademisi,
hadir para narasumber ITS,
UI dan ITB.•URIP

mendapatkan voucher gratis BBK senilai Rp100
Gold, dan Rp50 ribu untuk Fastron Techno dan
Fastron Diesel.
Sejalan dengan tema GIIAS 2015, Pertamina
juga turut mendorong penggunaan bahan bakar
kendaraan yang sangat ramah lingkungan yaitu
Vi-Gas. Untuk program ini, selain menawarkan
skema pembelian converter kit secara tunai
maupun kredit, Pertamina menyiapkan hadiah
berupa voucher Vi-Gas.
“Jika konsumen membelinya secara tunai,
berhak atas voucher pembelian Vi-Gas senilai Rp1
juta. Jika kredit dengan uang muka minimal Rp1
juta, gratis voucher Vi-Gas senilai Rp750 ribu,”
ungkap Wianda, di ICE-BSD City, Tangerang,
Kamis (20/8) .
Total SPB Vi-Gas Pertamina yang tersedia
saat ini sebanyak 32 SPB Vi-Gas, di mana 23
unit beroperasi di Marketing Operation Region 3,
tiga unit di Marketing Operation Region IV, dan
enam unit di Marketing Operasion Region V.•EGHA

Pertamina Terima Kunjungan ThyssenKrupp
JAKARTA - Bertempat di
Executive Lounge Kantor
P u s a t P e r t a m i n a , p a d a
Jumat (21/8), Vice President
Pertamina Corporate Uni
versity Ichsanuddin Usman
menerima kunjungan
ThyssenKrupp Lear ning
Expedition yang dipimpin
Max Heinritz-Adrian (Head
of Gas Technology Division
ThyssenKrupp AG). Rom
bongan terdiri sekitar 25
eksekutif senior dari Thys
senKrupp, perusahaan Jer
man yang bergerak di sek
tor industri baja dan en
gineering.
Menurut Ichsanuddin
Usman, para eksekutif
ThyssenKrupp yang sedang

Foto : WAHYU

ribu untuk pembelian 4 liter atau 1 galon Fastron

Vice President Pertamina Corporate University Ichsanuddin Usman menerima kunjungan ThyssenKrupp Learning Expedition.

mengikuti program yang
serupa dengan Pertamina
Insead Executive Deve
lopment Program tersebut
tertarik untuk mengkaji upaya
perusahaan-perusahaan di
Indonesia melakukan trans

formasi. “Salah satunya ke
Pertamina,” ujarnya.
Menurut Ichsanuddin,
kunjungan ini sebagai kesem
patan bagi Pertamina un
tuk sharing dan berdiskusi
bersama eksekutif senior

dari negara lain dan sektor
bisnis yang berbeda. Ia pun
membuka peluang untuk
kerja sama lebih lanjut antara
Pertamina dan ThyssenKrupp
karena keduanya saling mem
butuhkan.•URIP
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Foto : RU III

BALONGAN - Keceriaan tampak dari raut
muka sebanyak 300 anak yatim Dhuafa. Mereka
mendapat voucher senilai Rp 100 ribu per anak
untuk dibelanjakan di salah satu supermarket di
Kabupaten Indramayu untuk persiapan Lebaran.
Mereka pun tampak sibuk memilih makanan dan
minuman yang diinginkan. Namun yang pasti,
hanya 75.000 saja yang boleh dibelanjakan untuk
makanan dan minuman, sedangkan Rp 25.000
‘wajib’ dibelikan buku tulis.
Kegiatan shopping bareng yatim dhuafa ini
merupakan program tahunan Bazma RU VI.
Ke-300 anak yatim dhuafa tersebut berasal dari
sembilan pesantren/yayasan di sekitar Indramayu.
Selain shopping bersama yatim dhuafa, Bazma
RU VI juga menyalurkan ZIS tersebut dalam
bentuk sembako kepada 3.078 mustahik yang
berada desa penyangga Kilang RU VI, sekitar LPG
Mundu dan WIF Salamdarma.•Riki Hamdani

RU III Bantu Rp40 Juta
untuk Masyarakat Ring I
Plaju - Dalam rangka turut menyemarakkan
perayaan HUT RI ke-70, RU III memberikan
bantuan berbagai hadiah lomba dengan total nilai
bantuan sebesar Rp40 Juta kepada masyarakat
Ring I meliputi Kecamatan Plaju, Rambutan, dan
Banyuasin I, pada (14/8).
Bantuan yang dikemas dalam bentuk dana,
paket hadiah tas dan peralatan sekolah lomba
tersebut masing-masing diberikan kepada 60
RT dan RW yang berada di kelurahan Plaju Ilir,
Bagus Kuning, Plaju Darat, Plaju Ulu, Sentosa,
Talang Putri, Mariana, dan Desa Sungai Gerong.
Semangat perayaan hari kemerdekaan di
Ring I RU III ini diantaranya diisi dengan rangkaian
perlombaan olahraga dan permainan meliputi
lomba futsal, basket, voli, senam bersama, perahu
bidar serta beragam permainan seperti balap
karung, panjat pinang dan lain sebagainya yang
disambut dengan antusias.
“Pemberian bantuan ini merupakan bentuk
partisipasi dan dukungan RU III dalam memeriahkan
perayaan Hari Kemerdekaan bersama dengan
masyarakat di sekitar perusahaan,” ujar Public
Relations Section Head, Makhasin.•RU III

dan baru selesai di awal 2015.
Desa Kutai Lama sendiri
merupakan wilayah Ring 1
di Area Produksi Anggana,
Sangasanga Field. Letaknya
yang jauh membuat desa ini
agak terpencil dan jumlah
sekolahnya sedikit dengan
fasilitas yang terbatas. Meski
pun sebelumnya pihak sekolah
telah mendapat bantuan unit
komputer dari Pemerintah
tetapi belum memiliki ruangan
laboratorium tersendiri.
“Sebenarnya sekolah su
dah memiliki unit komputer
tetapi masih menumpang di
Laboratorium IPA sehingga
pelajaran praktik IT belum
maksimal. Alhamdulillah de
ngan bantuan gedung la

Foto : PEP SANGASANGA FIELD

Bazma RU VI Ajak
Shopping Yatim Dhuafa

Kutai Lama – Laboratorium
Komputer yang merupakan
bantuan CSR Pertamina EP
Sangasanga Field di SMPN
2 Kutai Lama diresmikan
oleh Chalid Said Salim, Asset
5 General Manager, pada
(24/8). Acara peresmian
tersebut merupakan bagian
dari rangkaian management
walkthrough Sangasanga
Field yang dihadiri oleh GM
beserta jajarannya. Selain
peresmian juga dilakukan
penyerahan bantuan 2 unit
perangkat komputer kepada
pihak sekolah.
Gedung yang dibangun
dengan luas 12x12 meter,
senilai Rp 277.500.000 ini
mulai dibangun sejak 2014

boratorium dari Pertamina EP,
para siswa bisa fokus pada
belajar IT mengingat daerah
kami yang jauh dari kota ini,”
tutur Priyanto, Kepala Sekolah
SMPN 2 Kutai Lama.
Melalui acara gunting

pita bersama, gedung la
bor atorium tersebut resm i
diserahkan kepada sekolah
untuk menunjang pros es
belajar para siswa putih biru
tersebut.•PEP SANGASANGA FIELD

Gali Potensi Lewat Workshop Sinematografi
JAKARTA – Komunitas
Panen Padi bekerjasama
dengan PT Pertamina
Tr a i n i n g & C o n s u l t i n g
(PTC) menggelar workshop
sinemat ografi Bootcamp
Edumovie. Kegiatan bertema
Pengembangan Minat dan
Potensi Generasi Muda
dalam Bidang Karya Audio
Visual ini diselenggarakan
sebagai bentuk kepedulian
perusahaan terhadap pe
ngembangan potensi gene
rasi muda di bidang perfilman.
Selain ajang sharing,
Bambang Ratmuko, Tim
Corporate Social Resp on
sibility PTC mengungkapkan,
aktifitas ini juga merupakan
suatu simbiosis mutualisme
antara masyarakat dengan

perusahaan melalui kegiatan
CSR. “Bahkan sinergi ini
sebagai bukti pemberdayaan
masyarakat dari program
CSR PTC yang diharapkan
kedepannya dapat berjalan
dengan baik,” ujar Bambang
di Gedung Energi Listrik dan
Energi Terbarukan, Taman
Mini Indonesia Indah, Kamis
(27/8).
Ketua Komunitas Panen
Padi, Iwang Sadewa,
menuturkan, tujuan ko
munitas ini berfungsi untuk
memfasilitasi karya audio
visual atau pembuatan film
bagi para pemula. Lebih
lanjut, kata Iwang, sinergi
ini diharapkan bisa berjalan
dengan baik sehingga bisa
melahirkan anak-anak muda

Foto : wahyu

Foto : RU VI

Laboratorium Komputer untuk
SMPN 2 Kutai Lama

Peserta workshop sinematografi Bootcamp Edumovie praktik langsung setelah
mendapatkan materi teori dari para instruktur.

kreatif.
“Lewat bahasa film ada
lah Bahasa yang mudah di
pahami. Selanjutnya mem
buat ide kreatif karena potensi
kreatif tidak terbatas,” ujarnya.
Workshop tersebut diikuti
25 peserta yang terdiri dari

anak muda komunitas Panen
Padi. Pelatihan sinematografi
yang berlangsung selama
dua hari ini menyuguhkan
beberapa materi seperti
teknik penyutradaraan dan
cara membuat film yang baik
dan benar.•EGHA

Berkat Ternak Ikan, Kesejahteraan Meningkat
RAMBA - Kelompok Gapoktan Jaya binaan Pertamina EP
Asset 1 Field Ramba dalam program Buyatin (Budi Daya Ikan
Patin) di Teluk Kemang, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan
Sungai Lilin kembali panen, yang kali ini dihadiri oleh Ramba L
& R Astman Rochman.
Menurut Matcik, kelompoknya bisa dapat laba bersih sekitar
Rp 6 juta tiap panen dari sekitar 3.000 bibit yang ditebar.
“Alhamdulillah uangnya untuk bayar kuliah anak,” ungkapnya.
Ia berharap, jika tahun depan dibantu lagi, kelompoknya
mau berjualan kerupuk ikan. “Jadi, kala ikannya gak habis kami
bisa jual dalam bentuk lain,” tukas Matcik.
PT Pertamina EP Asset 1 Field Ramba juga memberikan
bantuan mesin untuk membuat pakan ternak patin untuk
Kelompok Gapoktan Jaya. Namun saat ini masih terus dalam

proses percobaan.
Ada juga kelompok Buyatin Jaya di Desa Babat Ramba
Jaya. Ketua Kelompok Buyatin Jaya, Ahmad mengatakan
dengan ternak ikan penghasilannya bertambah. Kelompok
Buyatin saat ini tak hanya beternak ikan patin. Mereka juga
ikut mengembangkan spesies ikan lain, seperti nila, baung dan
lele. Menurut mereka variasi ternak ikan itu penting, agar tidak
terjadi over supply di pasaran. “Sekarang, kami juga mengisi
pasokan ikan untuk beberapa catering termasuk PT GDSK
(Gobel Dharma Sarana Karya ) yang merupakan catering yang
saat ini memenuhi kebutuhan pangan PT Pertamina EP Asset
1 Field Ramba. Semoga kami dapat dinaungi badan usaha,
sehingga dapat memasok ikan tanpa menggunakan bendera
badan usaha lain,” ujarnya.•MP
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Foto : RU V

BALONGAN - RU VI Balongan menyalurkan 550
paket sembako untuk masyarakat yang berada di
daerah crossing jalur pipa air dari Salamdarma ke
Kilang RU VI Balongan. Wilayah yang mendapat
bantuan di antaranya sepanjangan Sungai
Kiajaran Desa Kiajaran, Crossing Sungai Prawan
Desa Drunten dan Desa Margamulya, Crossing
Sungai Baiji Desa Kertamulya, Crossing Sungai
Cimanuk Desa Jatisawit Lor, Desa Cipaat,
Desa Mangunjaya, Desa Bugis Raya dan Desa
Lempuyang.
Paket sembako secara simbolis diserahkan
oleh Jr Officer Investigation & Evaluation Security
RU VI Hermanto kepada H Moh. Tarjono Kuwu
Kertamulya.
Hermanto berharap masyarakat agar turut
menjaga dan mengamankan kondisi pipa serta
melaporkan apabila ada hal-hal yang men
curigakan karena pipa-ppa tersebut merupakan
aset negara.•Ade.S

RU V Berbagi dengan
Masyarakat Sekitar

gazebo dan menara pantau
di kawasan mangrove pada
tahun 2011 silam.
GMMOR V Ageng Giriyono
menyampaikan, “Melalui pe
nanaman mangrove ini, kami
berharap Pertamina bisa
berpartisipasi dalam pro
gram Dinas Pertanian Kota
Surabaya dengan bersamasama melakukan penghijauan
untuk mencegah meluasnya
abrasi di wilayah kawasan
mangrove khususnya Pa
murbaya (Pantai Timur Sura
baya).”
Kepala Dinas Pertanian
Surabaya, Yustamaji ber

Foto : MOR V

Sembako untuk
Masyarakat di Jalur Pipa
Salamdarma

SURABAYA - Masih dalam
rangkaian kegiatan perayaan
HUT RI ke-70, MOR V
m el a k u k a n p e n a n a m a n
10.000 bibit Mangrove di
Ekowisata Mangrove Wo
norejo, Kecamatan Rungkut,
Surabaya (25/8).
Kegiatan ini merupakan
lanjutan dari Program CSR di
bidang lingkungan yang telah
dilakukan sejak 2011 dengan
total penanaman hingga
tahun 2015 ini sebanyak
50.000 bibit Mangrove.
Tak hanya menanam bibit
mangrove, Pertamina juga
telah membangun 2 buah

terima kasih kepada Perta
mina atas kepedulian dan
dedikasi untuk negeri lewat
penanaman 10.000 mang
rove tahun ini. Yustamaji

mengungkapkan, warga sa
ngat senang dan antusias
untuk berkunjung ke tempat
wisata tersebut semakin me
ningkat.• MOR V

Pertamina Dukung Ojek Binaan Lantamal I Sadar Safety
Medan – Marketing Ope
ration Region I (MORI) turut
berpartisipasi dalam kegiatan
peresmian tukang ojek binaan
Lantamal I di Belawan, Selasa
(25/8). Sebanyak 100 helm
dib agikan untuk tukang
ojek yang terdaftar sebagai
anggota binaan Lantamal I.
“Sebagai perusahaan
energi, Pertamina tentu
mem iliki kepedulian tinggi
terhadap aspek safety. Kita
ingin menularkan semangat
itu kepada para tukang ojek
di Belawan. Mudah-mudahan
bantuan helm dari Pertamina
untuk ojek binaan Lantamal I
ini bermanfaat,” ujar GM MOR
I Romulo Hutapea.
Dikatakan Romulo, ta
waran dari Lantamal I agar
MOR I berkontribusi terhadap
program ojek binaan langsung

disambut baik. Apalagi, seperti
menjadi perhatian banyak
pihak, selama ini kesadaraan
berkendara lalulintas dengan
baik dan aman di lingkungan
masyarakat Medan khu
susnya, masih tergolong ku
rang. “Kami percaya, Lan
tamal I bisa mengajak para
ojek binaannya menjadi lebih
baik dalam berlalulintas,”
paparnya.
Menurutnya, melalui pro
gram sosial kemasyarakatan
seperti ini, Pertamina juga
ingin semakin dekat dengan
masyarakat. Apalagi, MOR
I juga memiliki obyek vital di
lingkungan Belawan, yaitu
Terminal BBM Instalasi Medan
Group. “Kalau operasional
Pertamina lancar, masyarakat
sekitar memberikan dukung
an. Dengan demikian layanan

Foto : MOR V

Foto : RU VI

MOR V Tanam 10.000 Bibit Mangrove di Wonorejo

GM MOR I Romulo Hutapea secara simbolis memasangkan helm ke salah satu
tukang ojek binaan Lantamal I.

Pertamina untuk masyarakat
juga semakin baik,” paparnya.
Selain mendapatkan
helm, tukang ojek binaan
Lantamal I juga diberikan
identitas lain seperti rompi
dan Kartu Tanda Anggota.
Acara tersebut dihadiri oleh
Danlantamal I Laksamana
Pertama (Laksma) TNI Yudo

Margono.
Kerjasama Pertamina
dengan Lantamal I ini bukanlah
yang pertama. Sebelumnya,
awal tahun ini, MOR I dengan
Lantamal I bersama-sama
menyelesaikan pembangunan
jalan beton 2,6 km untuk
warga di Kampung Nelayan,
Belawan.•er/wali

Balikpapan – Seperti tahun-tahun sebelumnya,

RU V mengadakan sejumlah bakti sosial kepada
kaum dhuafa dan anak yatim baik di kawasan
Balikpapan maupun Penajam Paser Utara. Ke
giatan tersebut antara lain dikoordinasi oleh RU
V bekerja sama dengan Bazma RU V, BDI RU
V, MOR VI, serta PWP. Disebutkan oleh BDI,
dalam rangka syiar menghidupkan Ramadhan
1436 H, pihaknya akan melaksanakan beberapa
kegiatan termasuk Opening Ramadhan oleh Tim
Manajemen, Safari Ramadhan ke Lawe-Lawe
Terminal, Sungai Wain, serta Safari Dakwah.
Ustadz pun menghadirkan dari dalam dan luar
Balikpapan.
Salah satunya pemberian santunan untuk

Charity Donation RU V untuk Masyarakat Ring I
Balikpapan - Sebagai

rupakan bagian dari misi

terhadap kesejahteraan

laksanakan tanggung jawab

bentuk kepedulian Pertamina
masyarakat khususnya di

wilayah Balikpapan, ke
giata n Corporate Social
Responsibility Refinery Unit V
(RU V) kembali dilaksanakan
pada bulan Juli ini. Kali ini,
bantuan amal diberikan

200 anak yatim yang berasal dari Panti Asuhan

bagi LPM Margasari dan

Mardhatilah, Darussilmi, Nurul Iman maupun

masyarakat Kampung Atas

Dhuafa Binaan Bazma. Selain itu, bantuan juga
diberikan kepada operator sebagai bentuk
kepedulian perusahaan.•RU V

Air.
Pembagian yang dila
kukan oleh divisi General
Affairs RU V tersebut me

CSR Pertamina yaitu me
korporat dan kepedulian
sosial untuk sebuah pem
bangunan masyarakat yang
berkelanjutan.
Masing-masing penerima
manfaat yang hadir antara
lain dari LPM Margasairi,
Petani Bakau Kampung Atas
Air, Dinas Pasar Pandansari.
“Selain itu, ada pula dari
Jam aah Masjid An-Nur
yaitu Masjid yang dibangun
Pertamina,” jelas CSR Officer

RU V, Arya Yusa.
Arya menjelaskan,
Dalam pengembangan CSR
ada kriteria-kriteria yang
disusun untuk mencapai
efektivitas pelaksanaan CSR
di seluruh wilayah operasi
perusahaan. Kriteria tersebut
antara lain bermanfaat,
berkelanjutan dan sesuai
dengan masyarakat Ring 1
RU V.
“Ini menjadi bukti Per
tamina sebagai perusahaan
yang bergerak di bidang
energi tidak semata-mata

mengelola bisnis kebutuhan
BBM dan non BBM untuk
masyarakat. Tetapi juga
berkomitmen memberikan
kontribusi pada aspek ke
sejahteraan,” ujar Manager
G e n e r a l A f f a i r s R U V,
Samsuddin.
Sebelumnya, rangkaian
donasi RU V juga dilaksa
nakan dalam Safari Ra
ma
dhan yang menjadi
momentum optimalisasi visi
3S: Strategi Prioritas, Sinergi
dan Syukur.•KEISKHARA

SINOPSIS

Judul :

MANAJEMEN SEKRETARIS ITU GAMPANG
Pengarang : Lina Nurasih
Penerbit : Dunia Cerdas
Kolasi : v/153p/il/24cm

Setiap perusahaan memiliki tujuan yang ingin
dicapai dengan melakukan berbagai kegiatan, baik
yang berkenaan langsung dengan tujuan pokok
perusahaan maupun sebagai penunjang utama
kegiatan tersebut. Agar tujuannya dapat tercapai
maka setiap perusahaan harus memiliki manajemen
yang baik, karena manajemen merupakan urat nadi
bagi kelangsungan hidup perusahaan. Manajemen
sekretaris sendiri merupakan suatu proses kegiatan
mengelola dan mengatur segala sesuatu yang
berhubungan secara langsung maupun tidak langsung
dengan kegiatan seorang pimpinan perusahaan.
Profesi sekretaris saat ini mengalami kemajuan yang
sangat pesat. Banyak pebisnis yang menggunakan
jasa mereka, bahkan ada yang memandang bahwa
peran sekretaris sangatlah vital untuk sebuah
perusahaan yang dibangunnya. Tidak heran jika
banyak masyarakat berlomba-lomba untuk menekuni
bidang ini. Bahkan masyarakat mengetahui bahwa
peran sekretaris sering membantu pimpinan, maka
hal itu pula yang akan mendorong masyarakat untuk
bisa masuk ke dunia sekretaris.
Dengan posisinya yang begitu penting sebagai
pencitraan dan tangan kanan seorang pimpinan
perusahaan, maka dibutuhkan kualifikasi tertentu bagi
seorang sekretaris untuk dapat bekerja di sebuah
perusahaan. Sekretaris tidak hanya dianalogikan
sebagai seorang yang cantik dan luwes, namun
memerlukan persyaratan sebagai seorang sekretaris
yang bisa menjalankan fungsi dan tugasnya. Peran
seorang sekretaris dalam perusahaan sangatlah vital
dalam mendukung pekerjaan pimpinan perusahaan
agar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga
tujuan perusahaan dapat tercapai dengan sempurna.
Buku ini mambahas tuntas segala sesuatu yang
berhubungan dengan manajemen sekretaris san
sekretaris secara komprehensif dan berkesinambungan
dengan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh
semua orang. Penjelasan yang praktis, sistematis
dan aplikatif membuat buku ini menjadi pilihan terbaik
untuk dijadikan panduan dalam menguasai ilmu
kesekretarisan. Dengan buku ini, siapapus dapat
menjadi seorang sekretaris yang professional dan
handal dalam waktu yang singkat secara otodidak,
sekalipun tidak memiliki latar belakang pendidikan
sekretaris sebelumnya.•PERPUSTAKAAN
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BUMN Innovation & Improvement Forum
(BIIF) : Menuju BUMN Berdaya Saing
Banyaknya
penghargaan yang
diterima terkait im
provement dan
i n ov a s i s e m a k i n
men unjukkan ko
mitmen Insan Mutu
untuk semakin
memb erikan kon
tribusi lebih kepada
Perusahaan. Tak terkecuali Penghargaan “The Best Corporate Innovation
Culture” dalam BUMN Innovation Award 2013. Melihat tidak berjalannya
forum tersebut, Tim CIP tergelitik untuk bergerak aktif mencari wadah yang
dapat menaungi improvement dan inovasi untuk skala BUMN.
Tujuan itulah yang mengantarkan Tim CIP untuk mengundang perwakilan
dari 11 BUMN untuk segera melakukan inisiasi pelaksanaan BUMN Innovation
& Improvement Forum (BIIF). 11 BUMN tersebut antara lain adalah PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero),
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk
Kaltim, PT Garuda Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Telekomunikasi
Indonesia, PT Semen Indonesia, PT Jasa Marga dan PT Angkasa Pura II.
Pertemuan yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2015 membahas
rencana pembentukan BIIF dan pemaparan terkait pengelolaan improvement
dan inovasi yang dilaksanakan oleh Pertamina. Sebagai benchmark awal
terkait bentuk forum, Pertamina berencana mengundang perwakilan BUMN
tersebut untuk berpartisipasi dalam Annual Pertamina Quality (APQ) Awards.

Tidak berhenti disitu, Pertamina bersama 11 BUMN tersebut akan kembali
mematangkan konsep dan rencana untuk mengajak Kementerian BUMN
untuk berpartisipasi dalam BIIF. Dengan adanya BIIF diharapkan seluruh
BUMN dapat melakukan sinergi dan dapat saling berbagi pengetahuan
baik tentang bisnis, teknologi maupun isu-isu global yang berkembang di
Indonesia dan Dunia. Dengan bersinergi, akan mampu mendorong Indonesia
berkembang lebih pesat dan menjadi Asian Champion di antara Negaranegara Asia lainnya.
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KM Summit 2015 : Pertamina Mendukung
Pengembangan KM di Indonesia
Knowledge Management (KM) Summit Indonesia 2015 yang berlangsung pada tanggal 25-27
Agustus 2015, merupakan puncak rangkaian acara yang diselenggarakan oleh forum Knowledge
Management Society Indonesia (KMSI), di mana sebelumnya telah diselenggarakan Workshop KM
pada bulan Februari lalu di ITB Bandung dan forum knowledge sharing KMSI bulan April lalu di
Jakarta dengan Pertamina menjadi tuan rumahnya.
Forum KM Summit Indonesia 2015 yang mengambil tempat di hotel Double Tree Jakarta,
mengangkat tema “Boosting Business Result through Knowledge Management” dan merupakan
salah satu ajang dalam memberikan pemahaman dan sharing best practices implementasi KM antar
organisasi bisnis, pemerintahan, maupun universitas yang ada di Indonesia.
Dalam kata sambutan pembukaanya, Prof. Jann Hidayat T. selaku Ketua Pengarah KM Summit
Indonesia 2015 dan Presiden KMSI menyampaikan harapannya bahwa melalui penerapan KM
yang sistematis dan terstruktur, diharapkan semua organisasi yang ada di Indonesia dapat secara
konsisten dan optimal mengembangkan dan mendayagunakan pengetahuan untuk kemajuan
organisasi masing-masing yang pada akhirnya berdampak pada kemajuan negara sehingga Indonesia
dapat mengembangkan pertumbuhan ekonominya berbasis pada pengetahuan (Knowledge Driven
Economy).
Pembicara dalam forum KM Summit Indonesia 2015 kali ini berasal dari para profesional,
penyelenggara negara, praktisi, dan akademisi yang hadir untuk saling berbagi pengalaman dalam
meningkatkan kompetensi dan implementasi KM di bidangnya masing-masing. Turut hadir sebagai
pembicara dari kalangan pemerintahan dan akademisi antara lain dari Komisi Aparatur Negara, Bupati
Bantaeng, dan Rektor ITB, sedangkan pembicara dari kalangan profesional antara lain berasal dari
perusahaan BUMN maupun swasta nasional seperti Pertamina, PLN, Telkom, BCA dan Unilever.
Faisal Yusuf Rasyid,
Vice President Quality, Sys
tem and Knowledge Ma
nagement – Pertamina hadir
sebagai pembicara mewakili
Pertamina di hari kedua
dalam sesi seminar panel
den gan topik “Peran KM
dalam Inovasi Perusahaan”
yang berhasil menarik
perhatian sekitar 150 peserta
yang hadir dari berbagai
perusahaan BUMN, swasta nasional, pemerintahan maupun universitas. Di akhir acara hari ketiga
pelaksanaan forum KM Summit Indonesia 2015, diadakan sesi workshop dengan topik “How to
introduce KM and make it stick” yang dibawakan oleh Nick Milton, Director and Co-founder – Knoco
Ltd;
Keikutsertaan Pertamina sebagai salah satu
	
  
peserta dan pembicara dalam KM Summit
Indonesia 2015 diharapkan dapat menunjukkan
peran serta dan kontribusi serta konsistensinya
dalam mendukung pengembangan KM di Indonesia
melalui sharing & gaining best practices dalam
pengelolaan KM antar sesama peserta forum
sehingga dapat tetap mempertahankan dan
meningkatkan pengelolaan KM dalam perusahaan
yang tentunya tetap membutuhkan dukungan
seluruh insan Pertamina.
“The more you share, the more you get. Let’s share knowledge!!!”

Oleh : Gatot Chiandar – QSKM – Dit. Umum & SDM

Keep Improving! Keep Innovating!
Salam Mutu!
Oleh : Susanti Chandra / Quality Management - Dit. General Affairs

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
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Penarikan Undian Tahap Akhir Program Pertamax & Fastron Go To
Europe 2015

Foto : PRIYO

Jakarta - VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro (tengah) bersama dengan pebalap muda
Indonesia GP 2 series Rio Haryanto mengumumkan 10 pemenang Grand Prize Program Pertamax & Fastron Go To
Europe 2015 di Jakarta, pada Kamis (13/8). Pertamina menggelar penarikan undian tahap ketiga atau babak akhir
pengundian program Pertamax & Fastron Go To Europe 2015, pada pengundian tahap ketiga ini memperebutkan 7
emas batangan @5 gram, 8 unit Samsung Galaxy Note 4, 3 unit IPhone 6 16 GB, 8 unit voucher BBK @Rp 1 juta,
20 unit Fastron @4 liter , dan Grand Prize 10 paket tur ke Eropa untuk 10 pemenang.•PRIYO

Turnamen Tenis Piala Direktur Utama Pertamina Tahun 2015

Foto : MINDARYOKO

SIMPRUG – Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-70 Tahun, Pertamina menyelenggarakan
pertandingan tenis lapangan piala Direktur Utama Pertamina, pada Sabtu (15/8), di GOR Simprug.
Sebanyak 26 pemain yang memperebutkan piala tersebut terdiri dari pekerja Kantor Pusat dan anak
perusahaan. Hadiah sekaligus grand prize berupa motor matic, sepeda gunung, sepeda lipat dan
hadiah menarik lainnya.•ADITYO

BALIKPAPAN – Dalam rangka menyambut HUT RI Ke-70, Refinery Unit V (RU V) menggelar rangkaian kegiatan
bertema “Ayo Kerja”. Pada 14 Agustus 2015 yang lalu, RU V mengadakan Good Housekeeping (GHK) atau gotong
royong di lingkungan kerja. Kegiatan yang menjadi elemen keberlanjutan program GHK tersebut dikoordinir oleh
fungsi OPI dan diikuti oleh GM RU V Eman Salman Arief, Senior Manager Operation and Manufacturing Gunarno,
jajaran manajemen RU V, serta puluhan pekerja dan mitra kerja. Manager General Affairs Samsuddin memaparkan
bahwa Good Housekeeping dengan prinsip 5S dapat melatih kebiasaan pekerja untuk meningkatkan disiplin kerja.
“Diharapkan kedepannya program GHK di RU V dapat membudayakan prinsip 5S, Sisih, Susun, Sapu, Standard,
Sustain untuk mencapai lingkungan kerja yang lebih baik,” pungkas Samsuddin.•Keishkara Hanandhita Putri

Foto : ROMI ARIF PRIYATIN

RU V Gelar Good Housekeeping

Jakarta – Bertempat di ruang Banyu Urip gedung Patra Jasa, PEPC menggelar pengajian rutin bulanan, pada
(12/8). Pembawa materi kajian kali ini adalah, Dr. H. Ibdalsyah, SH, MA, dosen Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun
Bogor. Materi yang disampaikan pada kesempatan ini bertema Muraqabatullah, berasal dari kata Muroqobah, yaitu
kondisi dimana seseorang dapat merasakan eksistensi Allah dalam kehidupannya dan merasakan Allah memperhatikan
semua gerak gerik, ucapan maupun tindakannya, sehingga akan timbul kedekatan dengan Allah. Pengajian dihadiri
oleh seluruh pekerja PEPC dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Kegiatan rutin pengajian seperti ini diharapkan
bermanfaat dan bisa menambah keimanan untuk meraih taqwa Allah SWT.•PEPC

Mitra Binaan Sangsasanga Field Hadiri Upacara di Istana Negara
JAKARTA - KUB Karang Taruna Sangasanga Desa Sarijaya yang merupakan mitra binaan dari Pertamina
EP Sangasanga Field mengikuti upacara bendera di Istana Negara, Senin (17/8). Melalui undangan yang
dikirim oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, menunjuk Karang Taruna Sangasanga untuk menjadi
salah satu wakil dari Provinsi Kalimantan Timur di dalam Ajang Seleksi Pilar-pilar Sosial Berprestasi Tingkat
Nasional. Para Perwakilan Karang Taruna Sangasanga mengikuti Upacara Bendera sebagai bagian dari
rangkaian kegiatan yang dimulai sejak 15-17 Agustus 2015. Sebelum mengikuti upacara bendera, mereka
juga diundang untuk menghadiri Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Selain itu,
mereka melakukan presentasi dan wawancara terkait program dan kegiatan mereka sebagai bagian dari
proses seleksi untuk menjadi Karang Taruna Terbaik Nasional. Setelah semua kegiatan seleksi selesai,
mereka mengikuti acara Ramah Tamah bersama Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa di The Media
Hotel & Towers, Jakarta Pusat.•PEP SANGASANGA FIELD

Foto : PEP SANGSANGA FIELD

Foto : PEPC

PEPC Adakan Siraman Rohani untuk Pekerjanya

No. 36

KRONIKA

Tahun LI, 7 September 2015

13

Jakarta - Corporate Secretary Pertamina Wisnuntoro dan Brand Manager Management Agus Boedijono melakukan
pengundian untuk pemenang Internal Pertamax & Fastron Go to Europe 2015 di Lantai Ground, Gedung Pusat
Pertamina, Jakarta, pada Rabu (26/8). Acara ini merupakan rangkaian dari program Pertamax & Fastron Goes To
Europe 2015. Pada pengundian internal ini memperebutkan hadiah berupa 15 buah Emas @ 5 gram dan 3 buah
Iphone 6 untuk 18 pemenang.•PRIYO

Foto : PRIYO

Pengundian untuk Pemenang Internal Program Pertamax & Fastron
Go To Europe 2015

Perkenalan jajaran Direksi Baru PT Tugu Pratama Indonesia

Foto : TPI

JAKARTA – Babak baru kepemimpinan PT Tugu Pratama Indonesia (TPI) mulai berlangsung kembali, yaitu dengan telah
dilaksanakannya Pengukuhan dan serah terima jabatan (sertijab) Sabam Hutajulu selaku Presiden Direktur, dan penyerahan
jabatan Direktur Keuangan dan Jasa Korporat dari Hendroyono kepada M. Syahid (18/8). Sementara di sore harinya, TPI
menyelenggarakan acara pisah sambut yang dikemas dalam Town Hall Meeting sekaligus perkenalan seluruh Direksi baru
TPI dengan seluruh pekerja TPI di Ruang Serbaguna Kantor Pusat. Susunan direksi TPI yang baru, yaitu Presiden Direktur
Sabam Hutajulu, Direktur Pemasaran Sigit Suciptoyono, Direktur Teknik Andy Samuel, dan Direktur Keuangan dan Jasa
Korporat M. Syahid.•TPI

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto (kiri) menjawab pertanyaan dari peserta saat menjadi Keynote
speaker bersama dengan Direktur Utama Semen Indonesia Suparni (kanan) dan Rektor universitas NU Surabaya
Achmad Jazidie pada acara yang digelar oleh Pengurus Pusat ikatan Alumni Elektro ITS di SCTV Tower, 8th Floor,
Senayan City, Jakarta pada minggu (31/8). Acara ini membahas mengenai peran alumni ITS di dalam menghadapi
masyarakat ekonomi ASEAN.•PRIYO

Foto : PRIYO

Direktur Utama Pertamina Jadi Keynote Speaker dalam Dialog dengan
Alumni ITS

Workshop Media Bahas tentang Varian Baru Pelumas Pertamina

Foto : ADITYO

JAKARTA - Dalam rangka peluncuran produk varian pelumas terbaru, Pertamina Lubricants mengadakan workshop dengan
para insan media, di Media Center Perwira 2, Jumat (28/8). Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina Lubricants
Gigih Wahyu Hari Irianto didampingi Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Puspanegoro. Gigih
memaparkan mengenai perkembangan terbaru bisnis pelumas Pertamina serta informasi mengenai varian pelumas terbaru
Fastron Platinum Racing yang dikhususkan untuk supercar , yaitu Lamborghini.•MEGA MUTIARA

BOJONEGORO -Berjarak kurang lebih 16.000 km dari Jakarta, HUT RI ke-70 diperingati oleh rekan-rekan pekerja
Pertamina Algeria di Menzel Lejmat Nord Blok 405 Algeria, dengan mendaki Bukit Pasir (dune) yang berjarak kurang
lebih 5 km dari Lokasi kerja setelah jam kerja. Karena tidak memungkinkan mengibarkan bendera merah putih di
puncak Dune dengan alasan keamanan, sebagai gantinya para pekerja tampak bersemangat membawa poster
Dirgahayu HUT RI ke-70 dibawah terik matahari bersuhu 49oC ke puncak dune. Sebuah keceriaan di hari yang panas.
Di hari Proklamasi ini juga disediakan menu makan malam khas Indonesia, yakni Nasi Goreng dan Udang Goreng
yang dimasak khusus dengan panduan salah seorang pekerja Indonesia. Setiap satu sendok nasi goreng yang
disuap mengingatkan kami, para pekerja, akan segenggam harapan berjayanya Pertamina di tanah gersang ini, di
Gurun Sahara. Demi ketahanan Energi Nasional. Merdeka!!.•PERTAMINA ALGERIA

Foto : PERTAMINA ALGERIA

Peringatan HUT RI di Gurun Sahara

Foto : ADITYO

Muhammad Syahid

Presiden Direktur
PT Tugu Pratama Indonesia

Direktur Keuangan & Jasa Korporat
PT Tugu Pratama Indonesia

Hendroyono

Finance & Business Support Director
PT Pertamina Gas

FM. Anggoro W.

Strategic Sourcing Manager,
Direktorat SDM & Umum

sri ashlihati kusuma
dewi
HR Business & Control Function
Manager,
Direktorat SDM & Umum
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Pelita Air Service Utamakan Safety dalam
Pengembangan Bisnisnya
PONDOK CABE- Sebagai
salah satu anak perusahaan
Pertamina yang bergerak di
bidang transportasi udara,
aircraft charter dan regular air
services, PT. Pelita Air Service
(PAS) selalu mengutamakan
safety dalam pengembangan
bisnisnya.
Hal tersebut ditegaskan
President Director PT. Pelita
Air Service (PAS) Dani Adria
nanta, di Airborne Lounge
Hanggar Lapangan Terbang
Pondok Cabe, pada (20/8).
Bersama dengan
direksi baru lainnya, Dani
berkomitmen untuk men
jamin produk yang dihasilkan
memiliki standar keselamatan
yang tinggi, serta melakukan
pelayanan paripurna kepada
seluruh pelanggan dan
pemangku kepentingan
lainnya.
“Dengan meletakkan
pondasi baru melalui peru
bahan visi & misi, corporate
core values serta safety
policy statement, kami ingin
menjadikan PT PAS menjadi
lebih baik,” tukasnya di ha
dapan insan pers.
Sebagaimana visi misi
perusahaan yang selalu
men itikberatkan pada as
pek keselamatan, maka
Manajemen baru pun te
lah memperbarui Safety
Policy Statement yang telah
ditandatangani oleh Direktur
Utama pada 15 Mei 2015 lalu.

“Keselamatan adalah
prioritas pertama kami
dalam seluruh aktivitas
P T PA S . P e r u s a h a a n
kami berkomitmen untuk
mengimplementasikan,
mengembangkan, dan secara
terus menerus meningkatkan,
mengoperasikan sistem
manajemen dan prosesnya,
untuk meyakinkan bahwa
seluruh aktivitas kami ber
pegang pada tingkat kinerja
keselamatan tertinggi dan
bahkan melampaui persya
ratan yang telah ditetapkan
oleh regulator,” tegas Dani.
Untuk itu, seluruh ma
najemen dan pekerja ber
tanggung jawab untuk
menjalankan tingkat tertinggi
dari kinerja keselamatan.
“Kami terus menerus me
lakukan peningkatan pada
area Safety, Quality, Security,
dan Environment personil,
fasilitas, dan perlengkapan
ketika menyampaikan pe
layanan,” ujarnya.
Selain itu, Dani men
jelaskan, pihaknya juga
mel ak ukan restrukturisasi
di bidang keuangan untuk
mendapatkan biaya produksi
yang lebih kompetitif dengan
biaya yang wajar demi
memenangkan kompetisi
pasar. “Antara lain, melakukan
renegosiasi dengan vendorvendor, seperti lembaga
pembiayaan, lessor pesawat,
asuransi, serta vendor dalam

Dengan mengusung visi & misi, corporate core values serta safety policy statement
yang baru, PT PAS berupaya maksimal memenangkan persaingan bisnis.

dan luar negeri,” tukas pria
berkacamata tersebut.
Dani juga mengungkap
kan, pihaknya melakukan
sentralisasi aktivitas mana
jemen di Lapangan Terbang
Pondok Cabe. “Selain itu, juga
dilakukan pengemb angan
Lapangan Terbang Pondok
Cabe sebagai bandara umum,
menjadi base operation
dari penerbangan migas,
mendukung operasional pe
nerbangan komersial de
ngan jenis pesawat propeller
(pesawat ATR), serta mem
fasilitasi kebutuhan storage/
penyimpanan pesawat-pe
sawat jet eksekutif dan he
likopter yang dimiliki pero
rangan dan korporasi,” papar
nya panjang lebar.
Dani juga menjelaskan
tentang pengembangan
anak perus ahaan PT PAS,
PT Indopelita Aircraft Services
(PT IAS). Yaitu, meningkatkan
kapabilitas MRO untuk jenis

pesawat ATR series.
Menurut Dani, pen ing
katan populasi pes awat
jenis ATR berdampak pada
peningkatan kebutuhan akan
maintenance, yang saat ini
perbaikan pesawat dilakukan
di luar negeri. “Peluang ter
sebut dimanfaatkan sebaikbaiknya oleh PT IAS dengan
meningkatkan kapabilitasnya
untuk dapat melakukan per
baikan jenis pesawat ter
sebut. Sehingga dapat me
ningkatkan pendapatan PT
IAS, yang juga berdampak
pada peningkatan kinerja per
seroan,” ujarnya.
PT IAS juga telah memiliki
kapabilitas untuk perbaikan
mesin-mesin pada industri
manufaktur, khususnya ke
butuhan terhadap main
tenance, repair, dan overhaul
pada mesin industrial turbin
serta melakukan investasi
guna meningkatkan kapasitas
overhaul.•PAS

Widya Putra T.

Foto : PRIYO

Marketing Internal Audit Manager,
Internal Audit

Yaya Hudaya

Foto : WAHYU

Foto : PRIYO

Foto : WAHYU

Foto : PRIYO

Foto : ADITYO

Sabam Hutajulu

Foto : ADITYO

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

Foto : PT PAS

POSISI

bambang triono

Gas & NRE Internal Audit Manager,
Internal Audit

HR Marketing & Trading Manager,
Direktorat SDM & Umum

PEP Asset 1 Rantau Field Gelar Forum Sharing
Continuous Improvement Program (CIP) 2015
Rantau - ”Perusahaan
harus mampu bersaing dan
berkembang dalam upaya
efisiensi dan meningkatkan
produktifitas. Untuk meme
nuhi tuntutan tersebut dibu
tuhkan langkah-langkah
yang berkesinambungan,
terarah, dan konsisten. Untuk
itulah seluruh insan mutu PT
Pertamina EP Asset 1 perlu
terus menerus melakukan
Continuous Improvement
Program (CIP) untuk kemajuan
Perusahaan. Jangan kita
pernah merasa mapan,

sebab sekali kita merasa
sudah mapan, maka kita
akan berhenti dan mati,” ujar
Rantau Field Manager Agus
Amperianto saat membuka
forum sharing Continuous
Improvement Program (CIP)
di Gedung Rencong Staff Club
Rantau Field, pada (20/8).
Penyelenggaraan Fo
rum Sharing Continuous
Improvement PEP Asset 1
ini merupakan wujud du
kungan manajemen dalam
mengapresiasi dan men
dorong budaya improvement

sekaligus melakukan se
leksi peserta yang akan di
ikutsertakan pada lomba
atau forum presentasi di
tingk at PEP, PT Pertamina
(Persero), nasional, maupun
internasional.
Kegiatan ini diselengga
rakan di dua lokasi secara
bersamaan, yaitu di Rantau
Field dan Jambi Field
dengan tajuk ”Tingkatkan
Kehandalan Operasi dan
Kinerja Produksi Melalui
Improvement dan Inovasi
dengan mengedepankan

Efisiensi dan Aspek HSSE”.
Rantau Field pada kegiatan
ini mempresentasikan 3 PKM
(Projek Kendali Mutu), 2
GKM (Gugus Kendali Mutu)
serta 1 SS (Sumbang Saran),
sementara dari Pangkalan
Susu Field menghadirkan 6
PKM dan 1 SS.
Turut hadir pada kegiatan
tersebut, Manajemen Rantau
Field beserta pekerja, Pang
kalan Susu Field Manager
Dirasani Thaib beserta tim
manajemen Pangkalan Susu
Field.•PEP RANTAU FIELD

Foto : KUNTORO

Foto : PRIYO
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Manager,
Internal Audit
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Pertamina Patra Niaga Canangkan Komitmen
Efisiensi Rp 1,25 Triliun
JAKARTA - PT Pertamina
Patra Niaga (PPN) menca
nangkan komitmen efisiensi
anggaran kerja tahun 2015
oleh seluruh direktorat dan
fungsi di Kantor Pusat PPN,
Wisma Tugu II, Jakarta Selatan
(27/8). Komitmen efisiensi
anggaran yang diramu sejak
akhir Juli lalu merupakan
‘challenge’ langsung dari
Direktur Utama PPN Gandhi
Sriwidodo – disepakati oleh
jajaran Direksi, Vice President,
General Manager, serta pa
ra Manajer dari berbagai
Fungsi. Hingga akhir tahun
ini, PPN berkomitmen untuk
melakukan efisiensi anggaran
sebesar Rp 1,25 triliun.
Upaya efisiensi anggaran
ini harus dilakukan di tengah
perlambatan ekonomi glo
bal yang berimbas pada
melemahnya perekonomian
Nasional. Harga crude yang
turun dari harga asumsi RKAP
2015 dengan rata-rata ICP
US$105/bbl menjadi US$ 4050/bbl dan nilai tukar Rupiah

terhadap US Dollar melemah
dari asumsi RKAP 2015
dengan rata-rata RP. 11.900/
USD menjadi lebih dari Rp.
13.000/USD, memangkas
pendapatan perusahaan
menjadi sekitar 60% diban
dingkan pendapatan tahun
lalu. Dengan demikian un
tuk tetap dapat menjaga
pertumbuhan profit margin
harus dilakukan upaya-upaya
strategis dan terukur.
“Ini adalah momentum
untuk menyikapi perubahan
situasi bisnis yang sedang
tidak menentu,” tutur Gandhi.
Ia menyorot perubahan positif
yang berkesinambungan
pada kinerja PPN. Namun,
ada situasi eksternal yang
dapat mengancam bisnis
PPN jika tidak segera di
kelola solusinya. “Kalau si
tuasi normal, kita bisa ber
harap akan perolehan laba
hingga USD 8 juta per bulan.
Tapi situasi eksternal sedang
anomali, kurs naik, harga
crude turun; padahal dua

Foto : PEPC

Foto : PRIYO

Foto : KUNTORO

POSISI

Direktur Utama PPN Gandhi Sriwidodo (kanan) menyaksikan penandatanganan
komitmen efisiensi anggaran 2015, didampingi oleh Komisaris PPN Supriyadi
(tengah) dan Direktur Pemasaran Agus Himawan (kiri).

komponen tersebut sangat
berpengaruh pada bisn is
PPN. Kunci untuk bisa
memperoleh laba yang di
targetkan setiap bulan ada
lah dengan efisiensi dan
pen yelesaian AR (account
receivable/piutang usaha),”
jelas Gandhi.
Selain efisiensi, Gandhi
juga mendorong pekerja untuk
mengeluarkan 110% energi
dalam bekerja. “Revenue
generator yaitu para sales
force harus ke lapangan, ja

ngan ada di kantor lebih dari
jam 9 pagi,” tutur Gandhi.
Tekad kerja SPIRIT (tata
nilai PPN) ditambah dengan
kepiawaian menekan cost
dan losses, tutur Gandhi,
menjadi cara ampuh untuk
mengantisipasi kerugian
akibat kurs dan MOPS (Mean
of Platts Singapore). Pesan
“Ayo Kerja” yang diutarakan
secara nasional pun menjadi
harapan Gandhi untuk bisa
terjadi di PPN.•PPN

Foto : KUNTORO

JAKARTA – PT Pertamina Geotermal Energy (PGE) ikut
berpartisipasi dalam EBTKE Conex & IIGCE 2015 dengan
menggelar produk mitra binaan di Booth Zona CSR, Jakarta
Convention Center, pada (19/8). Corporate Social Responsibility
PGE menampilkan produk-produk PKBM An-Nur milik Tjitjih
Sukesih berupa pemanfaatan energi panas untuk pengelolaan
jamur, makanan ringan dan berbagai produk kerajinan tangan.
Selain itu, Konservasi Elang Jawa sebagai satu-satunya pusat
konservasi Elang di Indonesia ditampilkan dalam bentuk poster.
Zona CSR PGE juga mengikutsertakan mitra binaan dari Garut,
yang menampilkan sutera Garut, kerajinan serat bambu dan
kulit, serta makanan ringan. Hasil penjualan produk mitra binaan
selama pameran mencapai Rp.250 juta.•ADITYO

Didiek Prihanto

Foto : ADITYO

Project Site Manager 1 - Project II,
Direktorat Pemasaran

Misasnan Roni

Technical Services Region Manager II,
Direktorat Pemasaran

Julius Situmorang

Technical Services Region Manager IV,
Direktorat Pemasaran

Hari Namto Heru P.

Procurement, Contract & Budgeting
Manager,
Direktorat Pemasaran

Task Force Programme PEPC
Jakarta – Direktur Utama
(Dirut) PEPC, Adriansyah,
pada 10 Agustus 2015 lalu
melepas dan memberi arahan
kepada 13 orang pekerja dari
berbagai anak perusahaan
Pertamina yang mendapat
kesempatan untuk mengikuti
Task Force Programme PEPC.
Mereka adalah pekerja pilihan
yang berasal dari beberapa
unit fungsi dan telah lolos
seleksi sehingga berhak ikut
dalam program tersebut di
Bojonegoro selama 3 bulan.
Task Force Programme
PEPC diadakan dalam rangka

persiapan pengoperasian
proyek Jambaran-Tiung Biru
maupun proyek Banyu Urip
yang telah berjalan.
Menurut Adriansyah,
ke-13 pekerja terpilih ini di
harapkan bisa menjadi
‘Agent of Change’ untuk
transisi saat aset perusahaan
bergerak ke tingkat produksi.
Selama mengikuti program
tersebut, mereka diwajibkan
exposure terhadap teknologi
yang digunakan, exposure
terhadap tugas besar PEPC
sebagai anak perusahaan
Pert amina, dan exposure

Foto : PEPC

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Partisipasi dalam EBTKE Conex & IIGCE 2015,
PGE Gelar Produk CSR dan Mitra Binaan

terhadap target Pertamina
sebagai world class company.
“Dengan potensi yang
dimiliki, mereka bisa berfung
si sebagai ‘jembatan’ me
nuju perubahan ke arah yang

lebih baik dan membentuk
PEPC ke depan mengingat
tantangan berat dan per
saingan yang semakin ketat,”
demikian pesan dan harapan
Adriansyah.•PEPC

Salah satu ritual penting yang wajib dilakukan oleh
setiap pemilik sepeda motor adalah mengganti oli. Proses
penggantian ini harus dilakukan secara berkala dan
disesuaikan dengan intensitas pemakaian kendaran seharihari. Berikut tata cara yang tepat mengganti oli.
Ganti Oli Pada Waktu yang Tepat. Proses penggantian
oli sebaiknya dilakukan sesuai dengan jarak tempuh sepeda
motor sehari-hari, bukan berdasarkan waktu tertentu.
Misalnya, sepeda motor yang biasanya menempuh jarak
200-500 km per bulan harus diganti olinya paling tidak
setiap 1,5 bulan. Sedangkan jika sepeda motor sering
menempuh jarak lebih dari 500 km per bulan, maka anda
wajib mengganti oli minimal sebulan sekali. Lain lagi dengan
sepeda motor yang harus menempuh jarak jauh mencapai
200 km per hari, proses penggantian oli kendaraan tersebut
perlu dilakukan setiap 2 minggu sekali. Keterlambatan
dalam mengganti oli akan menyebabkan tingkat kekentalan
oli berkurang sehingga tidak dapat melumasi mesin dengan
sempurna.
Gunakan Oli Sesuai Rekomendasi Pabrikan.Me
mang tidak ada yang salah ketika Anda mencoba
produk oli selain rekomendasi pabrikan, kalau benar
oli tersebut terbukti mempunyai performa yang lebih
baik. Hanya saja, cukup sulit mengenali performa suatu
oli jika kita bukanlah orang mekanik. Pihak pabrikan
tentu sudah melakukan serangkaian ujicoba dengan oli
tersebut terlebih dahulu sebelum menjalin kerjasama dan
mengeluarkan rekomendasinya. Ingat, jangan pernah
sekalipun mengganti produk oli yang digunakan karena
dapat menyebabkan mesin cepat rusak akibat dipaksa
terus-menerus beradaptasi.
Saat Mesin dalam Kondisi Dingin atau Panas? Ada dua
pendapat mengenai waktu yang tepat dalam mengganti
oli sepeda motor. Pendapat pertama mengatakan proses
penggantian oli saat mesin dingin terbukti lebih bersih
karena oli dan kotoran sudah mengendap di dasar mesin.
Hanya saja proses ini akan memakan waktu yang lebih lama
karena oli sudah mengental kembali. Sedangkan pendapat
kedua mengklaim proses penggantian oli saat mesin panas
jauh lebih cepat karena oli dalam keadaan encer. Namun
kondisi mesin yang panas berpotensi menciderai Anda,
sehingga perlu dilakukan secara hati-hati.
Jangan Menyemprotnya Menggunakan Kompresor.
Kebiasaan buruk yang sering dilakukan saat mengganti
oli adalah menyemprot mesin memakai kompresor agar
cairan oli lebih cepat keluar. Namun apabila alat kompresor
yang digunakan tidak dilengkapi dengan filter uap air, maka
uap pun akan menempel di dalam mesin. Hasilnya, lamakelamaan bagian dalam mesin tersebut akan berkerak.
Jadi untuk mencegah timbulnya risiko ini, hendaknya
anda mempertimbangkan kembali sebelum mengiyakan
pemakaian kompresor.
Hindari Menggunakan Oli Mobil. Walaupun samasama berwujud cairan dan berfungsi melumasi komponen
di dalam mesin, pada dasarnya karakteristik oli sepeda
motor dan oli mobil berbeda jauh. Oli motor dirancang
untuk melindungi mesin yang menerapkan kopling basah
dan harus terendam oli. Sementara itu, oli mobil dirancang
untuk mesin yang menggunakan kopling kering.
Isikan Oli dengan Volume yang Pas. Perhatikan petunjuk
yang tertera pada buku panduan sepeda motor anda. Pada
umumnya, mesin sepeda motor jenis bebek memerlukan
oli sebanyak 0,8 mL dan mesin sepeda motor jenis sport
membutuhkan oli sebanyak 1 L. Yang benar, pengisian oli
tidak boleh melebihi ambang batas maksimal volume mesin,
melainkan harus berada di antara garis low dan full. Apabila
pengisian oli terlalu banyak, maka akan berakibat pada
kinerja pompa oli yang menjadi lebih berat dan berimbas
pada akselerasi mesinnya.•
sumber : http://pyurio.blogspot.co.id
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Pertalite Sudah Hadir di Seluruh Kota dan
Kabupaten di Jawa Barat
Jakarta – Setelah mulai
dipasarkan pada 24 Juli 2015
di 69 outlet SPBU di wilayah
Jakarta dan Bandung, MOR III
kini telah menyediakan produk
Pertalite di seluruh kota dan
kabupaten di Provinsi Jawa
Barat, yaitu sebanyak 187
outlet yang tersebar di 27
kota dan kabupaten. Jumlah
akan terus bertambah pesat
seiring dengan antusiasme
masyarakat untuk beralih dari
Premium ke Pertalite, varian
baru BBM Pertamina dengan
angka oktan 90.
Hingga 31 Agustus 2015,
jumlah SPBU yang menjual
Pertalite di DKI Jakarta juga
berkembang pesat, yaitu
menc apai 121 outlet, dan

Provinsi Banten mencapai
84 outlet sehingga total
outlet Pertalite di MOR III
telah mencapai 392 SPBU.
Selain penambahan outlet,
Pertamina juga menerapkan
pricing strategy dimana mulai
tanggal 1 September 2015
Pertalite turun harga Rp.100
per liter, dari sebelumnya
Rp.8.400 menjadi Rp.8.300.
“Pertambahan outlet Per
talite terus kami tingkatkan
sesuai dengan meningkatnya
permintaan masyarakat akan
produk ini. Pertamina akan
terus berupaya meningkatkan
pelayanan dan supply point
Pertalite agar masyarakat
bisa mendapatkan produk
ini dengan mudah,” ujar Ju

Foto : MOR III

Tips ganti oli motor
yang tepat

Tahun LI, 7 September 2015

mali selaku GM Marketing
Operation Region III. Memang
sejak dilakukan uji pasar, kon
sumsi Pertalite terus meng
alami peningkatan. Saat ini
konsumsi Pertalite di wilayah
MOR III tercatat mencapai
550 KL per hari.
Pertalite dengan angka

oktan 90 akan menjadikan
kinerja mesin lebih optimal
dan daya tempuh yang lebih
jauh. Dengan mengonsumsi
Pertalite, maka tarikan ken
daraan akan lebih enteng
dengan gas buang yang lebih
bersih.•MOR III

Pertamina Lubricants Dukung
Tim Sapu Angin ITS Kembangkan Mobil Formula
SURABAYA - Pertamina
Lubricants memberikan du
kungan kepada tim Sapu
Angin Institut Teknologi
Sepuluh Nopember (ITS)
dalam mengembangangkan
mobil formula Sapu Angin
Speed (SAS). Dukungan ini
merupakan wujud perhatian
perusahaan terhadap kegiatan
riset dan pengembangan
teknologi yang dilakukan oleh
perguruan tinggi khususnya di
bidang otomotif.
“Sebagai perusahaan
energi, Pertamina sangat
concern terhadap pengem
bangan dan pemanfaatan
teknologi yang terkait de
ngan energi terbarukan dan
ramah lingkungan. Salah
satu bentuknya, Pertamina
mendukung tumbuhnya
pengembangan teknologi
otomotif yang hemat energi
serta dapat memanfaatkan
energi terbarukan. Hal ini
sejalan dengan kegiatan bis
nis Pertamina yang mem
produksi bahan bakar dan
pelumas unggulan sehingga
menjadikan kendaraan irit
bahan bakar, ramah ling
kungan dan mampu meng
optimalkan kinerja mesin,”
ungkap GM Marketing
Operation Region (MOR) V,
Ageng Giriyono, pada (21/8).
Selain itu, imbuh Ageng,
tim Sapu Angin telah berhasil

Foto : MOR V

sumber : www.lintas.me
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meraih sejumlah prestasi
yang membanggakan seperti
keberhasilan mobil Formula
Sapu Angin Speed I (SAS I)
generasi pertama dengan
meraih Best Rookie Award
(penghargaan pendatang
baru terbaik) pada kompetisi
Student Formula Japan (SFJ)
tahun 2013 lalu. Dilanjutkan
juga meningkatnya peringkat
Sapu Angin Speed II pada
kompetisi SFJ 2014, tim Sapu
Angin (SA) mengembangkan
kembali mobil formula ge
nerasi ketiga dengan nama
Sapu Angin Speed III (SAS III)
yang akan berlaga pada ajang
SFJ 2015.
Ajang prestasi di du

nia otomotif tidak lepas
dari perhatian Pertamina
Lubricants. “Pengakuan
terh adap keunggulan pro
duk Pertamina pun tidak
terbantahkan. Pertamina
saat ini telah resmi menjadi
technical partner pabrikan
mobil supercar Automobili
Lamborghini, yaitu Lam
borghini Super Trofeo dan
Lamborghini GT3. Dengan
kerja sama ini, produk pelu
m a s P e r t a m i n a F a s t ro n
Platinum, SAE 10W-60, VW
504.00/507.00 dan Pertamax
Racing akan menjadi produk
resmi yang akan digunakan
Automobili Lamborghini untuk
setiap event motorsport yang

akan ditangani tim Lam
borghini Squadra Corse,”
papar Region Manager Sales
V Pertamina Lubricant, Arifun
Dhalia.
PT Pertamina Lubricants
merupakan anak perusahaan
Pertamina yang mengelola
usaha pelumas otomotif dan
industri serta base oil untuk
pasar domestik dan belasan
negara yang tersebar di
Asia, Afrika, Eropa, Australia,
dan Amerika. Pertamina
Lubricants mengoperasikan
3 unit produksi di Gresik,
Cilacap, dan Jakarta dengan
total kapasitas lebih dari 500
ribu metrik ton per tahun.•MOR
V/BmW

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) meng
harapkan penyesuaian harga LPG non subsidi,
termasuk Elpiji 12 kg yang telah mencapai
keekonomian, dapat memikat kehadiran
kompetitor sehingga terwujud bisnis LPG yang
lebih sehat di masa mendatang.
Vice President Corporate Communication
Pertamina Wianda Pusponegoro mengungkapkan,
sebelum tahun 2015, Pertamina merugi dalam
memasarkan Elpiji 12 kg hingga mencapai Rp5,7
triliun pada tahun 2013 dan Rp4,3 triliun pada
tahun 2014. Dengan penyesuaian harga Elpiji 12
kg sesuai dengan market price saat ini, tahun ini
Pertamina mulai mendapatkan laba.
Menurut Wianda, Pertamina menyesuaikan
harga Elpiji 12 kg mengikuti fluktuasi harga
bahan baku LPG (CP Aramco) dan kurs USD.
Dalam pelaksanaan penyesuaian harga tersebut,
Pertamina selalu berpedoman pada Permen
ESDM No 26 tahun 2009 pasal 25, serta
penyesuaian harga selalu dilaporkan kepada
Menteri ESDM serta kementerian terkait lainnya.
Namun berdasarkan evaluasi pelaksanaannya,
pola penyesuaian harga bulanan menimbulkan
gejolak harga masyarakat dan jalur distribusi.
“Untuk menjaga kestabilan harga atau semaksimal
mungkin tidak memberikan kontribusi inflasi
tambahan, Pertamina pun melakukan beberapa
upaya, sembari mengevaluasi pergerakan
harga minyak dan gas yang belum stabil,
penguatan kurs USD terhadap rupiah yang
menunjukkan tren meningkat hingga akhir tahun
serta mengantisipasi akhir tahun yang memiliki
kebiasaan tren meningkat di tahun-tahun se
belumnya,” urai Wianda pada acara EBTKE
Conex, di JCC Senayan, Jumat (21/8).
Pertamina selanjutnya akan melakukan
evaluasi secara berkala terkait harga jual Elpiji non
subsidi. Pertamina juga akan melakukan program
promosi dan undian berhadiah guna menarik
masyarakat agar menggunakan Elpiji12 kg.
“Dengan penyesuaian harga yang telah
mencapai keekonomian sebenarnya justru dapat
menjadi daya tarik bagi hadirnya kompetitor yang
dapat menciptakan bisnis Elpiji lebih sehat di
masa mendatang,” tegas Wianda.•EGHA
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Panjang Menjadi Terminal BBM Integrated End to End
Pertama di Indonesia
Lampung - Marketing
Operation Region (MOR) II
Sumbagsel memulai pem
bangunan New Gatry System
(NGS) di Terminal BBM
Panjang, Bandar Lampung.
New Gantry System adalah
sistem penyaluran BBM
dari Terminal BBM yang ter
integrasi dan serba otomatis.
Dalam acara peletakan
batu pertama pembangunan
New Gantry System, GM
MOR II Herman M Zaini me
ngat akan, “Pembangunan
New Gantry System (NGS)
investasi korporasi yang
dilakukan Pertamina se
bagai keseriusan dalam
mewujudkan visi menjadi
perus ahaan energi kelas
dunia.”
“Yang membanggakan
adalah Terminal BBM Panjang
akan menjadi Terminal BBM
pertama yang integrated end
to end mulai dari penerimaan
kapal sampai penyaluran di
mobil tangki di Indonesia,”
sambungnya.
Terminal BBM Panjang
akan menjadi salah satu
Term inal BBM Pertamina
yang menggunakan NGS
di samping Instalasi Jakarta
Group (Depot Plumpang),
Intalasi Surabaya Group,
Terminal BBM Tanjung Uban,
dan Terminal BBM Bandung
Group (Ujung Berung).
Berbagai keunggulan
yang didapat dari peng
gunaan new gantry system ini
di antaranya waktu penyaluran
BBM dari filling shed ke
Mobil Tangki BBM dapat lebih
cepat, peningkatan layanan

Foto : MOR II

Penyesuaian Harga LPG
Non Subsidi Tumbuhkan
Kompetisi
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Peletakan batu pertama pembangunan New Gantry System di Terminal BBM Panjang, Bandar Lampung.

kepada konsumen (tepat
jumlah, mutu, dan waktu),
meminimalkan jumlah losses
BBM akibat proses alamiah
pada saat penyaluran, pe
nurunan biaya operasional,
peningkatan utilisasi mobil
tangki serta peningkatan
safety dan security operasi.
Setelah pembangunan
NGS, Terminal BBM Panjang
akan dapat meningkatkan
kecepatan pengisian ke mobil
tangki dari yang sebelumnya
900 liter per menit menjadi
2.200 liter per menit dan me
lakukan pengisian bersamaan
untuk beberapa produk ke
satu mobil tanki.
Terminal BBM Panjang
terletak di Kompleks Pela
buhan Panjang Kota Bandar
Lampung dan memiliki luas
total 35.525 m2. Supply BBM
Panjang berasal dari Terminal
BBM Tanjung Gerem, Kilang

Plaju Palembang dan im
port. Penyaluran BBM yang
dilakukan di Terminal BBM
Panjang mencapai rata-rata
4.000 KL per hari untuk
memenuhi kebutuhan kon
sumen di Provinsi Lampung
dan sekitarnya.
Pembangunan NGS di
Terminal BBM Panjang akan
berlangsung sekitar 10 -12
belas bulan. Selama pem
bangunan NGS, kegiatan
operasional Terminal BBM
Kertapati tidak akan ter
pengaruh mengingat letak
operasional eksisiting saat ini
berbeda dengan letak NGS
yang akan dibangun.
NGS juga dilengkapi
dengan Vapour Discharge,
yaitu sistem untuk
mengalihkan buangan uap
yang timbul pada saat
proses pengisian ke mobil
tangki. Perangkat ini juga

segera dilengkapi dengan
Vapour Recovery Unit, yaitu
sistem untuk menapung uap
yang timbul selama proses
pengisian ke mobil tangki
berlangsung, sehingga uap
tersebut tidak langsung
terbuang ke udara bebas.
Untuk melengkapi NGS,
Terminal BBM Panjang akan
ditunjang dengan fasilitas
serba otomatis diantaranya
MOV (Motor Operated
Valve), ATG (Automatic Tank
Gauging), Gate Access
(i-button), Filling Point (Flowmeter, Overfill), Control Room
(PLC/Programmable Logic
Controller). Dengan dukungan
alat serba otomatis tersebut,
selain proses pengisian
menjadi lebih efisien, potensi
human error yang timbul pada
sistem manual pun dapat
terhindari.•MOR II

Komisaris Utama Berikan Kuliah Umum di Program Pascasarjana Unhas
U n h a s , P ro f . D r. D w i a

“Change: Turning Crisis into

Tim Manajemen, pekerja

satu bentuk pengabdian

Aries Tina P., M.A. Dalam

Opportunity (Leadership

muda MOR VII dan perwa

keilmuan, Komisaris Utama

sambutannya, Dwia berpesan

Perspective)”. Tanri yang

kilan Hiswana Migas DPD

(Komut) PT Pertamina (Per

agar para calon mahasiswa

dijuluki sebagai “Manajer

VII Sulawesi serta DPC I

sero), Tanri Abeng, mem

P ro g r a m P a s c a s a r j a n a

Satu Miliar” memberikan pa

Makassar.

berikan kuliah umum pada

bisa mengembangan riset

paran seputar manajemen

Unhas sendiri selalu

Pembukaan Program

yang mendukung kemajuan

kepemimpinan. “Pemimpin

menghadirkan tokoh-tokoh

Pasc as arjana Universitas

ilmu pengetahuan. “Pe

yang hebat itu adalah mereka

nasional dalam penyambutan

Hasanuddin (Unhas) pada

ngembangan riset ini akan

yang bisa beradaptasi de

mahasiswa baru. “Sudah

Senin (24/08).

mendukung kesejahteraan

ngan perubahan dan

menjadi tradisi dan kegiatan

masyarakat,” ujar Dwia.

menjadikan krisis sebagai

rutin yang diadakan Program

peluang,” ungkap Tanri.

Pascasarjana Unhas dalam

dengan kuliah umum untuk

Program Pascasarjana Un

Acara yang berlangsung

Foto : MOR VII

Makassar – Sebagai salah

Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Tanri Abeng, memberikan kuliah
umum pada Pembukaan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas).

di Baruga AP Pettarani

Pagi itu, Tanri Abeng

Unhas ini diawali dengan

m e mb a w a k a n K u l i a h

Pada kesempatan ter

setiap penyambutan ma

memperluas wawasan ma

has, Prof Dr Syamsul Bahri

pembukaan oleh Rektor

Umum dengan topik

sebut hadir juga perwakilan

hasiswa baru dirangkaikan

hasiswa,” kata Direktur

MS.•MOR VII
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Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak
Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Sekali Lagi Tentang Hal Penting Dalam Kegiatan Serah Terima Minyak
Selama tujuh bulan berjalan dan melewati dua fase rencana
kerja, Tim PTKAM berhasil membukukan penghematan yang
cukup signifikan dalam kegiatan serah terima minyak. Berbagai
upaya telah dilewati dan persiapan workplan tahap III sudah
hampir berada di ujung jemari.
Namun tidak hentinya PTKAM untuk terus menggalakkan
hal-hal penting apa saja yang harus dilakukan dalam menjamin
kualitas kegiatan serah terima minyak. Selama dua semester
ini, PTKAM mengingatkan sekali lagi inisiasi yang terus
digalakkan dalam perbaikan kualitas serah terima arus minyak.
Inisiasi-insiasi yang telah rutin dilaksanakan tersebut meliputi:
1. Kegiatan Witness
Dalam rangka mengevaluasi dan mengontrol kualitas
cargo yang akan didistribusikan dalam beberapa kali
kesempatan dilakukan witness pada beberapa loading port
dan discharging port terpilih. Kegiatan ini bertujuan untuk
mencari tahu masalah-masalah apa yang terjadi di lapangan,
menggambarkan kegiatan serah terima minyak yang ada di
lapangan serta menjamin kualitas kegiatan loading dan cargo
barang yang akan disampaikan.
Kegiatan witness telah dilaksanakan di empat belas
terminal terpilih dan ditemukan bahwa tindak lanjut dari
pengapalan yang melebihi batas toleransi dipastikan ditindak
secara cepat.
2. Melipatgandakan Jumlah Titik Segel
Kapal sebagai alat angkut air yang sah menjadi salah satu
objek utama dalam pengendalian tata kelola arus minyak.
Minimasi resiko dengan melipatgandakan jumlah segel untuk
setiap saluran yang berpotensi mengalirkan cargo. hal tersebut
telah dibahas terbukti mengurangi pencatatan losses dalam
beberapa kali kegiatan witness.
Jumlah maksimal segel terpasang dalam alat angkut air ini
akan ditangkap dalam prosedur tetap setiap pengapalan arus
minyak. Implementasi inisiasi ini secara kontinyu dijalankan
secara terintegrasi dengan pengawasan yang ketat di kegiatan
loading dan discharge setiap terminal.
3.Pencatatan SFAL dan SFBD
Inisiasi pencatatan menjadi penting dikarenakan informasi
yang dimasukkan dalam setiap kegiatan serah terima ini
akan menjadi faktor penentu keberhasilan proses klaim yang
diajukan pada saat losses melebihi batas klaim. Sesuai dengan

peraturan pada SK 018 tentang tentang klaim, harus diketahui
terlebih dahulu R1, R2, R3, dan R4 nya. Pengisian informasi
tersebut mampu dilakukan dengan pengisian SFBD, SFAL
dan SFAD. Inisiasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan
efektifitas keberhasilan Claim yang nantinya berujung pada
pengurangan losses.
Implementasi dilakukan dengan memastikan Pekerja
dapat: (1) Memastikan validitas data-data transaksi arus
minyak dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
pedoman yang berlaku, (2) Memastikan setiap transaksi serah
terima minyak yang terjadi di Unit Pemasaran dan Pengolahan
telah tercatat seluruhnya dalam sistem ERP (Zero Backlog),
(3) Melaksanakan pencatatan secara tepat waktu (real time)
setiap transaksi serah terima arus minyak, dan (4) Melakukan
pencatatan atas kuantitas sesuai pedoman yang berlaku yang
meliputi pencatatan B/L, SFAL , SFBD, A/R, dan SFAD.

4. Penyempurnaan Pedoman Kerja
Sebagai upaya perbaikan proses, standarisasi proses kerja
yang telah teruji di lapangan dilakukan dalam bentuk pedoman
kerja yang diakui Pertamina dalam bentuk Pedoman, TKO,TKI,
dan TKPA. Pembaharuan SK 018 mengenai kegiatan serah
terima minyak dilakukan oleh Fungsi Management Accounting
– Dit Keuangan & PIMR.
Pedoman lain yang menjadi acuan seperti Buku Hitam akan
diupdate mengikuti best practice pengelolaan pengapalan.
Integrasi seluruh pedoman kerja akan disusun dalam
meminimasi kebingungan yang ada di lapangan terkait kegiatan

serah terima minyak.
5. Peningkatan kualitas Surveyor dan Pekerja darat
Sebagai pemberi aspek legal dalam setiap hasil pengamatan,
perhitungan, verifikasi setiap kegiatan distribusi arus minyak,
jasa surveyor menjadi penting karena proses serah terima
minyak mempunyai efek finansial maupun efek legal yang cukup
besar dan beresiko bagi Perusahaan.
Sebagaimana Sebagaimana dalam Permendag RI No.
14/M-DAG/PER/3/2006 Surveyor adalah seorang yang memiliki
keahlian khusus di bidang jasa survey atas dasar disiplin
ilmu dan/atau memiliki Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh
Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi serta memiliki
pengalaman kerja di bidang survey tertentu yang melakukan
kegiatan survey untuk mendapatkan kebenaran nyata atau
hakiki atas obyek yang di survey. Adalah penting bagi surveyor
mengenai pengetahuan teknis, best practice, pengalaman dan
attitude dalam melakukan pekerjaannya. Dari itu, peningkatan
kualitas surveyor dalam berbagai aspek perlu dilakukan dan di
standarisasi untuk seluruh kegiatan pengapalan.
Hal yang sama berlaku pada seluruh pekerja darat. Loading
master, pengukur tangki, dan seluruh pekerja terlibat di darat
menjadi salah satu concern utama dalam perbaikan tata kelola
arus minyak di lapangan.
6. Integrasi Pendataan Vessel Experience Factor dan
Compliance Kapal
Kepatuhan armada laut yang mengikuti standar Pertamina
menjadi hal yang tidak dapat di trade-off, data historis
pengapalan yang dialami oleh kapal milik dan charter menjadi
acuan. Memastikan semua kapal yang berlayar tanpa masalah
dari sisi keselamatan dan validasi data-data yang ada di atas
kapal diakomodasi dengan pemenuhan persyaratan kapal
dalam setiap voyage.
Tanpa Relaksasi, seluruh inisiasi tersebut mesti bergulir dan
dijalankan secara holistik sehingga Pembenahan Tata Kelola
Arus Minyak berjalan terintegrasi dan berkarya nyata.
Dengan semangat para Para lini terdepan discharging
dan loading port Perusahaan, Seluruh TBBM dan Dermaga
Pengolahan, Seluruh Surveyor Pendukung Perusahaan, Seluruh
Pekerja Darat yang berperan serta seluruh Jajaran Manajemen
yang siap pasang badan, kegiatan harus terlaksana, dengan
seksama dan seirama demi menjaga setiap tetes minyak
terdistribusi kepada seluruh Rakyat Indonesia.•PTKAM

Dari Ujung Sumatera Semangat Mitigasi Losses Begitu Menggelora
Sepak terjang kegiatan pengelolaan arus minyak para
penggiat losses telah dilaksanakan minggu lalu di Banda Aceh.
Dari ujung Sumatera semangat para Pekerja dalam mengelola
tiap tetes minyak terasa tetap menggelora.
Adalah fungsi Quality dan Quantity-Supply & Distribution
yang diwakili Syahidun dan BOC diwakili Danan Eko, P telah
bertandang mengawasi proses pemuatan minyak Solar
dan Premium di TBBM Tanjung Uban (Kepri) dan proses
pembongkaran minyak di TBBM Krueng Raya (Nanggroe Aceh
Darussalam) dalam rangka witness, awareness dan upskilling
program 1R kapal milik. Sebelum dilaksanakan loading ataupun
discharge, maka dilakukan pemeriksaan jalur pipa yang akan
digunakan dan meyakinkan bahwa jalur pipa penuh terisi minyak
dan meyakinkan valve yang tidak digunakan pada posisi tertutup
penuh dan disegel serta tangki nominasi siap dioperasikan.
Sebelum dilakukan dipping
tangki (sistem manual) ya
kinkan bahwa alat ukur
(dip tape, thermometer
dan hydrometer) dalam
kondisi baik dan memiliki
masa kalibrasi yang masih
berlaku (baca sertifikat tera)
demikian juga alat ukur yang
ada di kapal.
Setelah dila
kukan loading,
m ak a d i l a k u k a n

pengukuran COT kapal bersama (CO, LM dan Surveyor) dan
masing-masing melakukan perhitungan angka SFAL. Kapal
yang dinominasikan dalam kegiatan 1R ini adalah MT Klasogun
(kapal milik) Inti daripada operasional loading dan discharge
BBM agar optimal baik proces maupun result adalah konsistensi
terhadap prosedur operasi (pedoman/TKO/TKI) dengan tahapan
pelaksanaan sesuai check list. Guna meyakinkan bahwa selama
pelayaran/perjalanan kapal cargo aman baik kuantitas maupun
kualitas, maka lipatgandakan titik/objek penyegelan (sebelumnya
40 titik menjadi 100 titik).
Hasil R daripada
1 (satu) voyage MT
Klasogun tersebut
adalah cukup
mengg embirakan
yakni losses yang
ada dalam voyage
tersebut sangat baik
yakni jauh bawah

NO.
CALL

VESSEL
Nama

22 mt klasogun

Single/Multi
Single port

LOADING
PORT
Awal

DISCH. PORT

tanjung uban krueng raya

TGL.
BONGKAR

PRODUK
Grade

Kode Material

28-Agust-15 solar
A040900003
premium A040900001

toleransi losses (R4 = 0,05%) seperti yang terlihat dalam figure
di bawah.
Hasil witness ini juga menemukan bahwa dalam praktek
di lapangan, checklist yang komprehensif sangat dibutuhkan
dalam menjalankan operasional harian. Hal ini dikarenakan di
lapangan akan sangat sulit bila Pekerja harus melihat buku
hitam dan panduan-panduan lain yang ada dari korporat. Maka
dari itu konsistensi melaksanakan checklist yang komprehensif
yang mengacu pada pedoman kerja korporat menjadi faktor
kunci, kedepan kiranya dalam kegiatan loading dan discharge
BBM dapat menggunakan massa flows meter yang acceptable
para pihak.
Sesungguhnya faktor penyebab losses adalah adalah sarfas,
prosedur, SDM dan Manajemen, maka untuk menuntaskannya
juga harus dimulai dengan pembenahan dari aspek sarfas,
prosedur operasi (konsistensi) dan SDM (reward dan konsekuensi)
serta dukungan manajemen sangat diperlukan.
Mari bersama bergerak, tetap bersemangat dan tetap was
pada dalam menjaga kargo sampai dengan selamat!•PTKAM
DISCHARGE DIFF

BILL OF
LADING

SFAL

Bbls. 60oF

(Bbls. 60oF)

16.337.100
28.761.948

16.237.863 (99.237) -0,61% 16.236.886
28.824.894 62.946 0,22% 28.823.383

(977) -0,01%
(1.511) -0,01%

16.357.238 120.352 0,74%
28.764.643 (58.740) -0,20%

20.138
2.695

0,12%
0,01%

45.099.048

45.062.757 (36.291) -0,08% 45.060.269

(2.488) -0,01%

45.121.881

22.833

0,05%

LOADING DIFF
Bbls. 60oF

%

S F B D TRANSPORT DIFF ACT.RECEIPT
(Bbls. 60oF)

Bbls. 60oF

%

(Bbls. 60oF)

SK. 018
Bbls. 60oF

61.612

%

0,14%

SUPPLY DIFF
Bbls. 60oF

%

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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Efisiensi Tanker Rental dengan Renegosiasi
Charter Rate Kapal
Sejak tahun 2013, tren harga minyak dunia terus

Lalu bagaimana dengan Pertamina?
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01 Maret 2015, 01 April 2015 dan 01 Mei 2015.

mengalami penurunan. Tercatat sapai dengan akhir Juli

Sebagai perusahaan migas kebanggaan Indonesia,

Proses renegosiasi telah dilakukan sejak Februari 2015

2015 telah mencapai USD 40/barrels atau lebih dari 70%

penurunan profit yang mencapai hampir 50% pada tahun

terhadap 65 perusahaan, dengan hasil sebagai berikut:

di bawah level tertingginya yang berada pada USD 116.90/

2014 dibanding 2013, menuntut Pertamina melakukan

barrels. Penurunan ini membuat Pemerintah Indonesia

upaya-upaya efisiensi di seluruh sektor tak terkecuali

menurunkan acuan asumsi harga Indonesian Crude Price

Fungsi Shipping. Shipping sebagai penyedia jasa angkutan

(ICP) pada APBN 2015 dari USD 105/barel menjadi USD

laut dalam pendistribusian minyak dan gas, turut aktif

60/barel pada APBN-P 2015. Tidak hanya itu, perusahaan

berkontribusi menurunkan biaya operasi. Salah satunya

minyak di Indonesia pun mengalami kondisi krisis akibat

adalah penurunan biaya sewa kapal charter dengan

pendapatan yang terus menurun signifikan.

renegosiasi harga sewanya.

Dengan mengacu pada kurs USD 1 = IDR 12.500,
besaran efisiensi yang akan dihasilkan dari renegosiasi

Tuntutan menekan biaya investasi (CAPEX) maupun

Berdasarkan kajian dan analisa yang telah dilakukan

harga sewa kapal time charter ini mencapai IDR 21,45

biaya operasi (OPEX) menjadi sebuah keharusan bagi

Fungsi Chartering, proses renegosiasi diberlakukan kepada

miliar (s.d Desember 2015) atau sebesar IDR 38,74 miliar

perusahaan minyak di Indonesia maupun di seluruh

seluruh ship owner yang memiliki kontrak kapal Time Charter

(s.d akhir periode sewa masing-masing kapal time charter,

dunia untuk bisa bertahan. Pemotongan CAPEX sebesar

dengan masa sewa ≥ 2 bulan, dengan target penurunan

termasuk pengambilan opsi sewa).

15% - 20% dilakukan oleh beberapa perusahaan minyak

harga 2% - 5% dari harga sewanya. Mekanisme renegosiasi

Tidak hanya berhenti di sini, sebagai bentuk tanggung

dunia seperti British Petroleum, Shell, Petronas, bahkan

dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui tatap muka dengan

jawab dan kepedulian atas keberlangsungan bisnis

Gazprom mencapai 50%. Sementara itu Exxon Mobil dan

perusahaan yang menyewakan lebih dari 3 kapal atau melalui

Pertamina, Fungsi Chartering sampai masih terus

Chevron melakukan pemotongan OPEX hingga 12%.

surat tertulis kepada perusahaan yang menyewakan kurang

berupaya melakukan pendekatan dan renegosiasi

Pengurangan ratusan bahkan ribuan tenaga kerja menjadi

dari 3 kapal. Setelah melakukan dialog terbuka dengan

kepada perusahaan-perusahaan yang belum bersedia

alternatif efisiensi yang diambil oleh British Petroleum,

Forum Komunikasi Rekanan Kapal Charter Pertamina (FKRK),

menurunkan harga sewa, sehingga bisa tercapai nilai

Schlumberger, Halliburton serta Baker Hughes.

disepakati ketentuan harga sewa baru tersebut berlaku tmt

efisiensi optimal bagi Pertamina.•[chartering]

Tren Positif Pertalite Sentuh
1.000 KL per Hari
akhir mencapai sekitar

baik melalui media massa

wujud nyata perusahaan

1.000 KL per hari. Volume

maupun layanan contact

mel akukan pemerataan

ini, katanya, diyakini akan

center Pertamina muncul

bahan bakar minyak va

semakin meningkat seiring

dorongan konsumen agar

rian baru, Pertamina se

dengan penambahan jumlah

Pertalite dapat disediakan

cara meyakinkan terus

SPBU outlet Pertalite.

di wilayahnya. Dari ma

TANGERANG - Sebagai

men ambah jumlah outlet

“Kami akan terus mem

sukan tersebut, dan juga

Stas iun Pengisian Bahan

perluas cakupan pemasaran

perencanaan yang telah

Bakar Umum (SPBU) jenis

Pertalite karena permintaan

dibuat oleh Pertamina se

Pertalite.

cukup tinggi,” terang Wianda

cara matang, perusahaan

di ICE-BSD City, Tangerang,

melakukan penambahan

Kamis (20/8)

titik-titik outlet SPBU yang

Bahkan menurut Vice
President Corporate

dapat melayani penjualan

Communication Pertamina

Wianda Pusponegoro

W i a n d a P u s p o n e g o ro ,

mengatakan selama uji

hingga kini sudah 660 unit

pasar konsumsi Pertalite

“Dengan perluasan ca

SPBU yang dapat melayani

terus menunjukkan tren

kupan pemasaran Pertalite

penjualan Pertalite. Lokasi

positif. Pada SPBU-SPBU

diharapkan konsumen dapat

dari SPBU tersebut tersebar

yang telah dilakukan uji

dengan mudah mengakses

di Marketing Operation

pasar, market share Pertalite

Pertalite sebagai bahan

Region III Jawa bagian

secara meyakinkan dan

bakar pilihannya, terutama

Barat, Marketing Operation

konsisten meningkat hingga

bagi konsumen yang

IV Jawa bagian Tengah, dan

13%, di sisi lain market share

menginginkan bahan bakar

Marketing Operation Region

Premium turun menjadi se

dengan RON yang lebih

V Jawa bagian Timur.

kitar 68% dari semula sekitar

tinggi dari Premium namun

79%.

dengan harga terjangkau,”

Dari sisi penjualan, lanjut
Wianda, rata-rata penjualan

Dari berbagai masukan

dalam beberapa hari ter

yang diterima Pertamina,

Pertalite.

tutup Wianda.•EGHA
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Field Subang : Merawat Lingkungan
Meningkatkan Pendapatan
Jakarta – Karbondioksida (CO2) tergolong gas rumah
kaca. Tinggi rendahnya kadar CO2 yang terlepas ke udara
akan berpengaruh pada temperatur dunia. Untuk menghindari
agar tidak mencemari lingkungan maka kandungan
CO2 yang terdapat dalam gas bumi terproduksikan dan
melebihi ambang batas toleransi, di setiap aktivitas hulu
migas, selalu diinjeksi ulang kedalam formasi atau dibakar
di ujung flare. Mengingat betapa banyaknya gas yang
mengandung CO2 dibakar setiap hari maka Pertamina EP
(PEP) Field Subang berupaya memurnikan gas dimaksud
supaya dapat dimanfaatkan baik untuk bahan baku dalam
industri minuman, kimia, pengelasan, dan lain-lain maupun
sebagai energi. “Kami berupaya menjaga kelestarian alam,
mengurangi pemanasan global dengan cara memurnikan
gas CO2 terproduksikan, sehingga dapat dimonetisasi untuk
menambah revenue perusahaan,” ujar Defrian Basya, Field
Manager PEP Subang mewartakan terobosan jajarannya
dalam merawat lingkungan sekaligus menuai tambahan
pemasukan, Jumat (28/8) lalu.
Lebih lanjut Defrian menuturkan, upaya Field Subang
melakukan memonetisasi CO2 karena produksi gas yang
dihasilkan field tersebut rata-rata mengandung 20 persen
CO2. Sedangkan toleransi regulasi terkait ambang batas
kandungan CO2 dalam gas bumi yang diperdagangkan
adalah di bawah 10 persen. Kandungan
CO2 dalam gas bumi produksi Field
Subang yang tertinggi berasal dari
Lapangan Cilamaya, yakni mencapai
kisaran sebesar 40 persen. Sementara
gas produksi Ladang Subang mengan
dung 23 persen CO2. “Jumlah kan
dungan CO2 yang jauh melebihi batas

HULU TRANSFORMATION CORNER

ketentuan, jika tetap diproduksi tidak akan ada pembeli. Oleh
karena itu kami menggunakan teknologi CO2 removal untuk
menurunkan kandungan karbondioksida dalam gas bumi
produksi Field Subang,” imbuh Defrian.
Pembangunan teknologi pemurnian CO2 di wilayah
operasi Field Subang, pertama kali dilakukan pada tahun
2000 di Lapangan Cilamaya. Tiga tahun kemudian dibangun
pula hal yang sama di Lapangan Subang. Dari pembangunan
CO2 removal tersebut, pada 2005 CO2 yang dimurnikan dari
Lapangan Cilamaya mulai dijual kepada konsumen satu-satunya
yang berminat, yaitu PT Samator. Sementara CO2 removal dari
ladang gas Subang, mulai dikomersialkan pada 2013 dengan
pembali PT Aneka Gas Industri. “Sepanjang semester pertama
tahun 2015, Field Subang telah berhasil memonetisasi CO2
sebesar 455.813 juta kaki kubik gas (MMSCF). Rinciannya
adalah dari Lapangan Subang sebanyak 249.318 MMSCF
dan Lapangan Cilamaya, 206.495 MMSCF. Dengan harga jual
Rp.3.478 / MSCF, kami berhasil memonetisasi CO2 sebesar
Rp.1,6 miliar,” ungkap Defrian menyiratkan rasa syukurnya.
Menurut Defrian, dari sudut safety operasi penggunaan
teknologi CO2 removal sangat aman. Hal ini dibuktikan sejak
awal dibangun hingga sekarang, belum ada kejadian yang
diakibatkan oleh kegiatan CO2 removal tersebut. Di samping
itu, selang periode perawatan rutinnya pun relatif lama, yaitu
setiap 10 tahun.
Gas produksi Field Subang pada umumnya dipasok untuk
memenuhi kebutuhan industri di kawasan wilayah Jawa Barat
dan Banten. Selain dijual gas tersebut juga digunakan sendiri
(own used), antara lain untuk flare recovery instalasi Wellhead
Gas Jack Compressor SP Cilamaya Utara sebanyak 0.6
MMSCFD, injeksi Gas Lift (rata-rata 1.17 MMSCFD), serta
sebagai penggerak generator listrik (rata-rata 3 MMSCFD).

Foto : DIT. HULU
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High Pressure Separator SP Subang: “Fasilitas High Pressure separator di
stasiun pengumpul Subang – Field Subang.”

“Mungkin daerah operasi PEP lain, juga bisa melakukan
hal serupa. Tetapi inisiasi dan upaya yang kami kerjakan,
bukan hanya untuk mengurangi emisi namun dapat
memberikan values creation, merupakan nilai lebih yang
dimiliki Field Subang,” demikian pungkas Defrian mengunci
perbincangan.•DIT. HULU

JAKARTA - Pertamina meraih
penghargaan Sosial Business
I n n o v a t i o n Aw a rd 2 0 1 5
yang diselenggarakan oleh
Warta Ekonomi Intelligency
Unit (WEUI). Penghargaan
tersebut sebagai bukti ko
mitm en Pertamina dalam
menuju perbaikan lingkungan
yang berkelanjutan serta
meningkatkan kualitas hidup
masyarakat di sekitarnya.
Penghargaan tersebut
diserahkan oleh Founder
Warta Ekonomi Fadel Mu
hammad didampingi Pe
m i m p i n R e d a k s i Wa r t a
Ekonomi Muhammad Ihsan
dan Dirjen Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup MR Kar
liansyah yang diterima oleh
Manajer CSR Pertamina,
Agus Mashud di Le Meridien
Hotel, Selasa (25/8).
Kali ini Pertamina me
raih penghargaan untuk
kategori Special Mention

In “Developing Renewable
Energy”. Pertamina menjadi
salah satu dari 125 peru
sahaan yang diikutsertakan
dan sebagai satu-satunya
perusahaan yang masuk di
dalam kategori pengem
bangan renewable energy.
Manajer CSR Pertamina
Agus Mashud optimistis
pihaknya akan lebih banyak
lagi mengksplorasi kegiatankegiatan CSR yang berkonsep
green sehingga makin banyak
stakeholder mengetahui dan
mengakui kiprah Pertamina
terhadap lingkungan.
Penganugerahan ini
adalah bagian dari rangkaian
panjang riset yang dilakukan
m el a l u i s c re e n i n g p a d a
perusahaan yang beroperasi
di Indonesia dan memiliki
program Corporate Social
Responsibility (CSR) unggulan
serta melakukan inovasi CSR
setiap tahun. Selain itu,
perus ahaan tersebut juga
pat uh terhadap peraturan

pemerintah terkait lingkungan.
Hasil riset tersebut ter
bagi dalam beberapa kate
gori yaitu kategori agribisnis,
pertambangan-minyak
dan gas, manufaktur, tele
komunikasi, perbankan, kons
truksi, properti, infrastruktur,
transportasi, hotel dan turisme
dan kategori jasa lainnya.
Dirjen Pengendalian Pen
cemaran dan Kerusakan
Lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup MR Kar
liansyah mengatakan, sampai
saat ini masih diperlukan
para inovator penggerak atau
pemberi contoh di kalangan
pelaku usaha organisasi atau
masyarakat dalam upaya
pe nge lola a n lingkunga n
menuju pembangunan yang
berkelanjutan.
“Ini sangat kami apresiasi
karena akan menambah
jumlah instansi yang mendu
kung upaya untuk mendorong
pengusaha tidak hanya
sekadar taat pada peraturan
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CSR Pertamina Kembali Raih Penghargaan

Founder Warta Ekonomi Fadel Muhammad menyerahkan penghargaan Sosial Business Innovation Award 2015 untuk
Pertamina yang diterima oleh Manajer CSR Pertamina Agus Mashud.

pemerintah, akan tetapi
juga menjadi industri yang
selalu berusaha secara aktif,
arif, menggunakan sumber
daya dan teknologi ramah
lingkungan, efektif dan efisien
bagi keberlanjutan usahanya
maupun keberlanjutan ling

kungan,” katanya.
Dirinya mengharapkan
program CSR dunia usaha
berisikan berbagai upaya
yang pastinya relevan dengan
kebutuhan masyarakat bukan
keinginan masyarakat. Se
bagai dampak sosial, Kar

liansyah mengatakan pro
gram tanggung jawab sosial
juga dapat men umbuhkan
sikap positif masyarakat dan
menimbulkan inspirasi bagi
pihak lain untuk mencontoh
dalam pengelolaan ling
kungan.• IRLI

