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Geostrategy

Istilah “geostrategy” diartikan sebagai penyusunan strategi

negara atau perusahaan dalam menghadapi kondisi global yang
buruk yang tengah terjadi. Istilah ini pertama kali dimunculkan
oleh Frederick L. Schuman di tahun 1942 yang mengangkat
pendekatan yang menggabungkan antara pertimbanganpertimbangan strategis dengan faktor-faktor geopolitik.
Geostrategy menjadi relevan dalam konteks anjloknya harga
minyak mentah yang memiliki dampak riakan (ripple effect)

ke berbagai kehidupan negara dan perusahaan, seperti yang
tengah kita alami saat ini. Banyak analis pasar uang mencermati
bahwa yang terjadi dengan anjloknya harga minyak, bukan
masalah supply and demand semata, tetapi sangat mungkin
adalah kebijakan yang dilandasi oleh pertimbangan geopolitik
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yang lebih besar.

Presiden Joko Widodo bersama Menteri BUMN Rini Soemarno mendengarkan penjelasan Presiden Direktur PT Pertamina Gas Hendra Jaya,
mengenai proyek gas milik Pertamina di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun, Sumut, Selasa (27/1). Direktur
SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto (kanan) turut hadir dalam pencanangan dimulainya pembangunan tujuh proyek strategis di Sumatera
Utara, salah satunya infrastruktur pendukung pipa distribusi gas dan metering sistem milik Pertagas.

Banyak korporasi dan negara mengambil langkah
pendekatan untuk penyelamatan dirinya, tanpa melihat efek
riakan jika tidak dilakukan keselarasan upaya bersama. Terlihat
pada gambar, penyelamatan diri mulai dengan memotong
belanja modal (capex) dan melakukan PHK oleh korporasi
hingga langkah beberapa negara penghasil minyak untuk tetap
memproduksi minyak mentah guna menopang pendapatan
negara. Tanpa sadar, langkah ini malah memperburuk kondisi
karena terjadi over supply dan mendorong harga terus anjlok.

Peningkatan kolaborasi justru mungkin dapat menjadi

salah satu cara mempercepat terjadinya stabilitas / ekuilibrium
harga minyak mentah. Antara lain dengan membangun
jembatan hubungan dan kerjasama antara sektor swasta
suatu negara dengan negara lain. Seperti yang ditempuh oleh
Pertamina minggu lalu pada acara Diplomatic Dinner dengan
menyampaikan secara langsung kepada para Duta Besar

Asing yang bertugas di Indonesia, hal-hal yang ingin diperoleh
dukungan dari masing-masing negara tersebut.
Inisiatif Pertamina dalam membangun hubungan kolaborasi
business to government, akan menjadi salah satu cara
yang dapat membantu korporasi untuk berkontribusi pada
pembentukan ekuilibrium baru tersebut.
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
Harga
Minyak Mentah Dunia Melorot,
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
Jangan Panik!

Pertagas Siap Pasok
Gas Industri Sumut
PT Pertamina Gas (Pertagas)
siap mendukung program
pemerintah untuk membangun
infrastruktur pendukung bagi
industri di Sumatera Utara.
Pada proyek yang melibatkan
beberapa BUMN, anak
perusahaan Pertamina ini akan
bertugas memasok kebutuhan
gas bagi Kawasan Industri
Medan (KIM) dan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) di Sei
Mangkei Sumatera Utara.
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SIMALUNGUN - Tahap
awal proyek pembangunan
infrastruktur pelabuhan
dan kawasan industri
tersebut ditandai dengan
groundbreaking oleh Presiden
Joko Widodo di Kuala Tanjung
& Sei Mangkei, Kabupaten
Simalungun, Sumatera Utara,
Selasa (27/1). Pemerintah
melalui Kementerian BUMN
menugaskan perusahaan
negara untuk menyiapkan

Kiprah Anak Perusahaan :
PGE Area Kamojang Tajak Sumur
KMJ-70/3

beberapa infrastruktur utama.
Infrastruktur pendukung pipa
distribusi gas dan metering
sistem milik Pertagas
merupakan salah satu proyek
yang dicanangkan dalam
groundbreaking oleh Presiden.
Keikutsertaan Pertagas
d a l a m p ro y e k t e r s e b u t
merupakan langkah lanjutan,
menyusul mulai beroperasinya
Proyek Pipa Arun-Belawan
(Arbel). Dengan beroperasinya
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pembangunan pipa ArunBelawan sepanjang 350 Km
pada akhir 2014, Pertagas
akan mempercepat
pembangunan pipa distribusi
dari Belawan menuju KIM
sepanjang 18,5 Km dan KEK
Sei Mangkei sepanjang 138
Km. “Progres pembangunan
pipa dari Belawan ke KIM
dan KEK itu kini sudah
Bersambung ke halaman 5

Utama :
Pertamina Proliga 2015
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MISI

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

Foto : KUNTORO

”Merealisasikan 
Project Terkait EBT.”

Pengantar Redaksi:
Pengembangan project yang berkaitan dengan energi
baru dan terbarukan tetap harus berjalan, biarpun harga BBM
terus turun. Tentu saja karena ini menyangkut kepentingan
bangsa dan negara yang lebih jauh ke depan.
Energia Weekly sempat berbincang singkat dengan SVP
Engineering & Operation Management – Direktorat EBT 
Tanudji D, di sela-sela acara Indogas 2015. Berikut petikannya.
Apa saja tugas sebagai SVP Engineering dan
Operation Management di bwah Direktorat EBT ini?
Tugas yang utama adalah membangun sarana dan fasilitas
konversi BBM ke BBG, terutama SPBG dan jaringan pipanya,
- support ke anak-anak perusahaan terkait keenjineringan,
monitoring dan mendorong penyelesaian project untuk
seluruh project di Direktorat EBT, pengembangan teknologi
new revenewable energy, termasuk didalamnya geothermal.
Juga operation optimization, terutama yang terkait dengan
anak perusahaan, baik operasi, aset, maupun performance
dari sisi finansial maupun operasionalnya. Itu beberapa tugas
utama Fungsi Engineering dan Operation Management.
Apakah baru sebatas studi atau tinggal
mengeksekusi? Program kami banyak, terkait dengan
program-program energi baru dan terbarukan, kemarinkemarin sudah dilakukan studi-studinya dan ditargetkan untuk
direalisasikan sebagai paling tidak pilot project. Ini untuk project
yang non-gas.
Sedangkan untuk project-project gas, terutama sarana
dan fasilitas seperti perpipaan untuk distribusi yang dikerjakan
oleh Pertagas, targetnya itu untuk bisa dimonitor dan dimanage
supaya on schedule, on budget, on specs.
Kemudian untuk sarana konversi dari BBM ke BBG, hal
itu kita upayakan untuk bisa lebih efisien. Efisiensi dari segi
Capex-nya maupun biaya operasinya.
Selain gas, apakah juga menangani bisnis seperti
pembangkit? Atau hanya sebatas gas saja? Projectproject kelistrikan di bawah EBT itu cukup banyak, termasuk
didalamnya pengembangan sampah menjadi listrik, biogas
menajdi listrik, geothermal. Semua itu menjadi target yang
pekerjaan fisik dan monitoringnya dibawah Eng & Opt
Management.
Untuk lima (5) tahun ke depan, project apa saja yang
akan dikerjakan? Dengan Target untuk Capex itu sekitar USD
4,8 - an sampai dengan tahun 2019. Yang terkait konversi
CNG, untuk tahun ini akan dibangun sekitar 50-an CNG
Station, namun untuk 5 tahun kedepan targetnya sekitar 111,
sementara untuk power (pembangkit), targetnya juga sudah
ada yaitu 3,2 GW
Seperti apa pembangunan untuk power itu? Lebih
kepada pembangunan infrastruktur untuk suplai ke PLN,
disamping penyiapan sarana fasilitas ke depannya. Ada
misalnya FSRU (Floating Storage Regasification Unit), dan
pengembangan supply gas untuk Jawa Barat melalui land
base terminal LNG dan Regasifikasi untuk kelistrikan. Kemudian
tentu saja pengembangan untuk kawasan Indonesia Timur,
juga untuk suplai kelistrikan.
Apa tantangannya untuk merealisasikan proyek-

proyek ini? Kalau untuk tahun ini, tentunya karena harga
minyak yang terus turun, sehingga membuat projectproject harus dievaluasi kembali. Apakah project-project itu
memberikan revenue dan menguntungkan dari perhitungan
keekonomiannya. Kemudian untuk masalah pelaksanaan
project, pembebasan lahan selalu menjadi tantangan terbesar,
terutama lahan di project perpipaan dan CNG Station.
Juga cashflow, sehingga, untuk merealisasikan project
harus selected atau berdasarkan prioritas
Kalau secara garis besar, visi dan misinya sebagai
SVP apa? Kami bisa membangun semua sarana dan fasilitas
gas, sesuai target 5 tahun, supaya kita bisa compete dengan
competitor. Permasalahan yang terkait dengan pemerintah
mengenai regulasi, mungkin terutama yang berkaitan dengan
konversi yaitu masalah harga.
Berikutnya, terkait dengan rencana pembangunan SPBG
yang cukup banyak jumlahnya, sekitar 111-an sampai tahun
2019. Hal itu memerlukan kebijakan harga maupun support
dari sisi pengadaan converter.
Apakah sulit mensosialisasikan converter ini ke
masyarakat? Kalau tidak salah ini sudah lama ya dari
tahun 1990-an. Ini memang seperti mana yang lebih dahulu,
telur atau ayam. Kalau mau program konversi ini berjalan
dengan lancar, maka converter djadikan semacam subsidi
buat masyarakat. Masyarakat bisa mendapatkan converter
itu, khususnya untuk angkutan umum yang harus didahulukan.
Jadi ketika angkutan umum memakai converter, mereka
dengan mudah beralih ke BBG.
Bagaimana masalah dengan PGN? Kita sudah
rencanakan ada kerjasama dengan PGN. PGN akan supply
gas dan MRSnya ke kita di CNG Station yang online atau
dibangun di SPBU, yang namanya ecostation. Dan tidak
tertutup kemungkinan di bisnis penyaluran gas lainnya
Ke depannya lagi, apa ada target lain? Terus
membangun sarana konversi sampai sesuai dengan
demandnya dan yang penting sebenarnya dengan rencana
pembangunan sarana CNG Station dengan jumlah yang besar
itu, kita harus mapping juga peralatan utama, main engine.
Apakah mampu semua produser main engine itu mensuplai
ke kita, dengan julmah yang totalnya bersama PGN sekitar
70-an. Hal itu harus menjadi perhatian kita.
Hal lain yang perlu dipikirkan lagi bahwa longlead item,
yaitu trafo milik PLN. Karena itu kita perlu kerjasama juga
dengan PLN.
Kemudian membangun sarana dan fasilitas untuk bisa
mensuplai gas di kawasan Indonesia Timur, seperti land base,
regasifikasi , floating storage ataupun LNG hub untuk power
khususnya.
Apakah ada hal yang baru atau improvement
dari SPBG Pertamina? Saya kira tidak ada, kecuali yang
ecostation itu. untuk mensiasati kendala pengadaan lahan,
kita akan menggunakan lahan yang ada di SPBU, untuk
menggandeng SPBG dengan SPBU. Tetapi itu pun juga harus
diperhatikan aspek HSSE nya. Misalnya saja, berapa jarak
antara dispenser SPBU dengan dispenser SPBG. Nah, hal-hal
seperti ini yang masih terus kita dalami, karena ini pertama kali
kita akan bangun ecostation.•SAHRUL / URIP

EDITORIAL
Menjadi Chef Handal
Seorang pria berpakaian putih, memakai
topi tinggi, berada di dapur dengan
perlengkapan memasak yang modern. Begitu
lincah ia mengolah bahan makanan apapun,
menjadi santapan lezat di sebuah restoran
mewah. Serumit dan sesulit bahan makanan
yang akan dimasak, di tangan pria tadi yang
dikenal sebagai chef hasilnya tak hanya lezat
tetapi juga menjadi santapan favorit yang
diburu konsumen.
Chef beda dengan koki. Seorang chef
dituntut kreatif. Sangat berpengaruh di dapur
untuk menentukan masakan apa yang akan
disajikan. Sementara koki adalah juru masak
dengan tingkat standar, fokus pada satu jenis
masakan dengan harga standar. Misalnya
koki rumah makan padang, akan lebih mahir
memasak masakan padang, dan belum tentu
bisa mengolah mie. Demikian sebaliknya.
Analogi chef dan koki ini, menjadi
perhatian Direktur Pengolahan Rachmad
Hardadi, dalam sebuah pertemuan menjelang
diadakannya kegiatan Pertamina Refining
Day. “Saya ingin teman-teman di pengolahan
ini ibarat chef handal, yang kreatif, memiliki
jiwa kepemimpinan yang kuat, berpikir out
of the box, selalu memiliki ide-ide baru yang
segar, berjiwa enterpreneur, dan punya nilai
seni. Sehingga nanti saya ibaratkan, teman
teman bisa menghasilkan produk yang tidak
hanya lezat diminati orang, tetapi juga tetap
tampil cantik dan memiliki nilai tinggi,”jelasnya.
Bisnis hilir Pertamina, khususnya di
kilang kini tengah menghadapi tantangan
besar. Penurunan produksi crude domestik,
menuntut kilang meningkatkan kemampuan
memproduksi crude impor. Tantangan lain,
kompleksitas kilang rendah, peningkatan
permintaan, keterbatasn kilang memproduksi
produk berkualitas tinggi, serta kondisi kilang
yang sudah sepuh.
Dalam situasi tersebut, Pertamina tidak
menyerah. Dengan kompleksitas rendah,
insan Pertamina ibarat chef telah melakukan
berbagai inisiatif. Ketika kilang surplus
kerosene, pasca program konversi minyak
tanah ke LPG, kerosene diolah menjadi
produk lain ber-spek tinggi dan standar
internasional dan masih banyak lagi.
Kembali pada analogi tadi. Chef tanpa
didukung peralatan memasak yang kompleks
tentu saja hasilnya kurang maksimal. Karena
itu, Pertamina juga telah melakukan Refining
Development Masterplan Program yang
selesai dalam 5 tahun kedepan, untuk
mendongkrak produksi, menghasilkan
produk kualitas tinggi berstandar Euro IV.
Pertamina juga mendorong pembangunan
kilang baru, salah satunya di Bontang.
Strategi inisiatif janga pendek dan
jangka panjang, serta dukungan dari seluruh
stakeholders Pertamina, kelak pengolahan
bisa diibaratkan sebagai chef handal yang
menompang ketahanan energi bangsa.
Tak sekadar itu, mengutip dari pernyataan
ekonom energi Darmawan Prasodjo, dengan
pembangunan kilang baru nantinya Pertamina
akan menjadi satu-satunya perusahaan yang
bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2%

hanya dari kilang saja. Semoga...•
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Brasto Galih Nugroho Customer Relations - External Relations MOR I / Change Agent Budaya Pertamina

Otomatisasi Implementasi Mutasi Pekerja
Dengan visi sebagai Perusahaan Energi Nasional

pengadaan memakan waktu relatif cepat. Namun

Kelas Dunia, Pertamina harus memiliki human capital

bisa jadi pula memakan waktu berbulan-bulan

kelas dunia juga. Salah satu hal cerminan human

setelah mutasi pekerja. Bisa dibayangkan apabila

capital adalah perihal mutasi pekerja. Tulisan ini tidak

pekerja harus menunggu berbulan-bulan untuk

menyoroti masalah prosedur dan landasan mutasi

fasilitas kerja?

pekerja, tetapi bagaimana otomatisasi implementasi

Ketika berada di kantor pun, UTP sering

mutasi pekerja. Saya menyebut otomatisasi karena

tidak diberikan kepada pekerja. Jadi pekerja

implementasinya seharusnya bergerak secara

melaksanakan pekerjaan berdasarkan kelaziman

otomatis atau tidak perlu diurus pekerja sendiri.

yang berlaku. Hal ini dianggap wajar di perusahaan

Ketika ada mutasi pekerja, banyak hal yang

yang kita cintai ini. UTP bahkan Uraian Penilaian

mengikuti perubahan tersebut, seperti Uraian Tugas

Jabatan (UPJ) justru dibuat sendiri oleh pekerja

Pokok (UTP) atau job description, pakaian kerja,

bersangkutan.

alat pelindung diri, ID card, finger print (presensi

Contoh di atas hanya sebagian kecil dari

di sebagian unit operasi), fasilitas Rumah Dinas

implementasi mutasi pekerja yang juga sebagian

Perusahaan (RDP), fasilitas teknologi informasi (TI),

dari human capital di Pertamina. Fasilitas diberikan

fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Berdasarkan

setelah ada request pekerja dan perlunya waktu

pengalaman saya mutasi dari Korporat, Refinery

untuk pengadaan fasilitas pekerja seakan sudah

Unit dan terakhir Marketing Operation Region serta

menjadi culture Pertamina. Culture tersebut seolah-

berdasarkan pengalaman rekan kerja, sepertinya

olah sudah melekat menjadi hal yang dianggap benar

sudah menjadi culture di Pertamina bahwasanya

dan lazim. Kalimat pembenar sering terucap: “Ini kan

sebagian besar hal-hal tersebut di atas tidak

Pertamina. Memang prosedurnya seperti itu.” Ada

mengikuti secara otomatis dan bahkan diurus sendiri

pepatah: “Jangan tanyakan apa yang diberikan

oleh pekerja yang dimutasi. Saya akan memberikan

oleh perusahaan. Namun tanyakanlah apa yang

contoh yang bisa saja implementasinya berbeda-

Anda berikan pada perusahaan.” Pepatah tersebut

beda antar lokasi atau antar pekerja. Namun ada

benar adanya. Akan tetapi, sebagai perusahaan

pola yang sama dari implementasi mutasi pekerja

menuju kelas dunia, Pertamina perlu berbenah diri

Pertamina.

dalam hal ini apabila ingin membangun world class

Setelah mutasi, bisa jadi RDP belum disiapkan

human capital.

untuk pekerja tersebut. Pekerja harus terlebih

Diperlukan breakthrough untuk mengubah

dahulu melapor ke HR dengan menyertakan Surat

culture perihal mutasi ini. Sistem dan kebiasaan perlu

Keputusan (SK) dan Surat Mutasi Jabatan (SMJ).

dibangun. Hal-hal yang mengikuti mutasi seorang

Kemudian barulah dicari RDP yang bisa didiami

pekerja selayaknya sudah dipersiapkan jauh hari

pekerja tersebut. Terkadang, RDP yang diberikan

sebelumnya. Ketika si pekerja sudah mutasi, maka

juga masih membutuhkan renovasi. Dari best

segala hal dari A sampai Z sudah siap.

practice perusahaan lain, pekerja mutasi telah
disiapkan RDP yang siap huni.

Banyak hal perlu disiapkan untuk mendukung hal
ini baik secara sistem maupun kebiasaan. Sistem

Demikian halnya dengan ID card, alat pelindung

Tata Kerja (STK) fleksibel perlu dibuat. Komunikasi

diri dan fasilitas TI. ID card Kantor Pusat atau unit

non-birokratis perlu dibangun. Mindset dari bekerja

operasi lain bisa jadi dianggap tidak berlaku di unit

berdasarkan memo dan permintaan perlu diubah

operasi lainnya. Alat pelindung diri juga merupakan

menjadi customer focus. Fasilitas pekerja juga perlu

hal yang wajib di unit operasi tertentu. Dalam

dipersiapkan dengan matang dan cepat dalam

penerapan di sebagian unit operasi, si pekerja

proses pengadaan dengan melihat perencanaan

harus membuat draft memorandum yang kemudian

SDM tanpa melanggar aturan. Bahkan kalau

ditandatangani oleh atasannya untuk dikirimkan ke

perlu, dibentuk suatu perangkat lunak sederhana

fungsi yang menangani pembuatan ID card dan alat

agar ketika ada mutasi, fungsi terkait langsung

pelindung diri.

mengetahui dan dapat segera bertindak cepat

Untuk fasilitas TI, seorang pekerja yang mutasi

sesuai notifikasi sistem tersebut.

bisa menggunakan perangkat komputer dan telepon

Sepertinya hal ini sepele dan tidak penting.

meja pekerja yang digantikannya. Namun bisa juga

Namun otomatisasi implementasi mutasi ini

pekerja tersebut tidak mendapatkannya apabila

merupakan cerminan dari world class company.

ternyata menggantikan posisi vacant atau karena

Seringkali, waktu pekerja terbuang sia-sia hanya

ada perubahan organisasi baru. Bisa juga pekerja

untuk mengurus mutasi. Kepuasan, kenyamanan

tersebut di posisi barunya berhak atas fasilitas TI

dan kebanggaan bekerja di world class company

lainnya (misal handphone dan restitusi pulsa) yang

akan berujung pada peningkatan produktivitas

juga harus diurus terlebih dahulu. Bisa jadi, proses

perusahaan yang kita cintai.•

(Indonesia Finance Today) - Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap
menggelar tender pembangunan kilang pengolahan
minyak di Bontang, Kalimantan Timur. I Gusti
Nyoman Wiratmadja, Pelaksana Tugas Direktur
Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian
ESDM, Senin (26/1) mengatakan saat ini, proses
persiapan lelang sedang dilakukan.
Pemerintah berencana membangun kilang
berkapasitas 300 ribu barel per hari (bph) di
Bontang. Untuk merealisasikannya, pemerintah
telah menyediakan Iahan seluas 900 hektar dan
insentif fiskal berupa pembebasan pajak dalam
periode tertentu (tax holiday) hingga 15 tahun.
Kapasitas kilang nasional saat ini mencapai
1,1 juta barel per hari, sedangkan produksi minyak
nasional yang diolah kilang di dalam negeri sekitar
649 ribu bph. Dengan kebutuhan bahan bakar
minyak (BBM) nasionai mencapai 1,25 juta bph,
pemerintah memperkirakan kebutuhan dua kilang
minyak baru.

Pertagas Niaga Pasok Gas ke
Pelindo I

(Media Indonesia) - PT Pertagas Niaga dan
PT Pelindo I menandatangani nota kesepahaman
jual beli gas. Penandatanganan dilakukan di Kantor
Pelindo I di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin
(26/1). Nota kesepahaman yang ditanda tangani
itu berisi rencana pembelian gas oleh Pelindo I dari
Pertagas Niaga untuk memenuhi kebutuhan energi
di Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).
Nantinya gas yang akan disuplai Pertagas Niaga
akan digunakan untuk membangkitkan listrik di
PLTMG Belawan dan PLTMG Kuala Tanjung.
Presiden Direktur Pertagas Niaga Jugi Prajogio
mengatakan, dengan nota kesepahaman ini
perseron berkomitmen memberikan suplai gas
3035 Million Standard Cubic Feet per Day
(MMSCTD). “Ini kepercayaan yang sangat luar
biasa bagi Pertagas Niaga bisa menyuplai gas bagi
pembangkit listrik milik Pelindo I. Selain itu, kerja
sama ini juga menunjukkan sinergi BUMN yang bisa
memberikan kontribusi positif,” ujarnya.

Anggaran Subsidi Diusulkan
Dipangkas Rp 181,96 Triliun

(Seputar Indonesia) – Pemerintah
mengusulkan penurunan pagu belanja subsidi
sebesar Rp181,96 triliun dalam Rancangan
Anggaran dan Pendapatan Belanja Perubahan
(RAPBNP) 2015.
Dengan demikian, jumlah belanja subsidi yang
diusulkan pada RAPBNP 2015 menjadi Rp232,71
triliun, sementara pada APBN 2015 alokasi belanja
subsidi tercatat mencapai Rp414,68 triliun.Dalam Nota
Keuangan RAPBNP 2015, pemerintah menyebutkan
perubahan besaran alokasi belanja subsidi tersebut
terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya
perubahan besaran subsidi BBM, bahan bakar nabati
(BBN), elpiji 3 kg, dan subsidi tetap untuk Solar.
Perubahan tersebut menyebabkan penurunan
subsidi BBM, BBN, dan elpiji kemasan 3 kg sebesar
70,4% atau senilai Rp194,1 triliun dari Rp276,01
triliun pada APBN 2015 menjadi Rp81,81 triliun pada
RAPBNP 2015. Menteri Koordinator Perekonomian
Sofyan Djalil pernah mengatakan, dengan penghitungan
skema baru, premium tidak akan disubsidi lagi.
Sementara subsidi tetap untuk solar Rp17 triliun.
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100 Karya Terbaik Lomba 6C
Antar Fungsi Dipamerkan
JAKARTA - Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto
memperhatikan 100 karya
terbaik lomba 6C Campaign
antar fungsi di Lantai Ground,
Gedung Pertamina Pusat,
Jakarta, pada Rabu (22/1).
Lomba yang memamerkan
karya-karya berupa audio,
visual dan poster mengambil
dari tema 6C Clean,
Competitive, Confident,
Customer Focus, Commercial
dan Capable.
Setiap fungsi yang ada
di Pertamina mengirimkan
karya sesuai dengan tema
yang diangkat dalam
tatanilai 6C setiap bulannya.
Pengumpulan karya dilakukan
dalam waktu 6 bulan terakhir.
Didapatkan sebanyak 423
karya yang diikuti oleh 43
fungsi di Pertamina. Nantinya
akan dipilih 3 terbaik, juara
pilihan juri dan juara favorit.
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Tender Pembangunan Kilang
Bontang Siap Digelar
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto sangat antusias mengamati hasil karya pekerja antar Fungsi dalam Lomba 6C Campaign.

“Dalam lomba karya ini
banyak sekali ide-ide baru
dan ini merupakan sebuah
potensi yang kita miliki,”
ujar Dwi saat wawancara
di sela-sela kunjungan. Dwi
menegaskan, seluruh pekerja
mempunyai peran sendiri
untuk melakukan sebuah

perubahan besar demi
kemajuan perusahaan ini.
Sebelumnya di hari yang
sama, Direktur SDM & Umum
Dwi Wahyu Daryoto juga
berkesempatan mengunjungi
pameran tersebut. Ia
mengaku kagum dengan
banyaknya talent yang

luar biasa dan sempat
membuatnya bingung
dalam memberikan pilihan.
“Talent-talent luar biasa ini
harus dibina terus sehingga
ada balancing antara
pekerjaan sehari-hari dengan
talent yang kita punyai,”
ujarnya.•PRIYO

Pertamina Aktifkan Kembali Terminal BBM Larantuka
LARANTUKA - Untuk
menguatkan supply BBM
di wilayah Nusa Tenggara
Timur terutama di daerah
Flores T imur, Pertamina
mengaktifkan kembali
Te r m i n a l B B M ( T B B M )
Larantuka yang sempat di
non aktifkan pada 2008.
Pengaktifan kembali
TBBM Larantuka ini
ditandai dengan kunjungan
Gubernur NTT Frans Lebu
Raya didampingi Bupati
F l o r e s T i m u r Yo s e p h
Lagadoni Herin beserta
jajaran Pemerintah Provinsi
NTT dan Pemerintah
Kabupaten Flores T imur.
Rombongan diterima oleh
GM Pertamina Marketing
Operation Region V dan
jajaran tim manajemen
pada Rabu (21/1).
“Pengoperasian kembali
TBBM Larantuka ini
diharapkan bisa mendukung
penyaluran BBM untuk
masyarakat sekitar Flores
Timur. Dengan titik supply
yang lebih dekat, sehingga
penyaluran juga lebih efektif,”
ujar GM Pertamina Marketing
Operation Region V, Giri
Santoso.
Sejak TBBM Larantuka
di non aktifkan pada 2008,
pasokan BBM untuk Flores
Timur dan sekitarnya dialihkan

dari TBBM Maumere yang
berjarak sekitar 135 KM
dengan waktu tempuh
Mobil Tanki rata-rata 4 jam.
Dengan adanya pengaktifan
kembali TBBM Larantuka,
maka TBBM Maumere dapat
semakin kuat memasok BBM
untuk wilayahnya.
Selain TBBM Larantuka,
Pertamina memiliki 7 lokasi
Terminal BBM yang tersebar
di Nusa Tenggara Timur yaitu
TBBM Tenau, TBBM Atapupu,
TBBM Waingapu, TBBM
Kalabahi, TBBM Maumere,
TBBM Ende dan TBBM Reo.
Total kapasitas BBM di
tujuh Terminal BBM tersebut
mencapai 60.344 KL untuk
produk Premium, Solar,
Minyak Tanah, Pertamax
dan Avtur. Dengan adanya
pengaktifan kembali TBBM
Larantuka, maka kapasitas
stok BBM di NTT meningkat
1.000 KL untuk Premium
dan Solar. TBBM Larantuka
dilengkapi dengan dermaga
dengan kapasitas 1.500 DWT
untuk menerima pasokan
melalui tanker dari Terminat
BBM Tenau, TBBM Manggis,
TBBM Surabaya Group atau
Kilang.
TBBM Larantuka yang
a ka n diope ra sika n ol eh
anak usaha Pertamina, yaitu
PT Patra Niaga dengan

Foto : MOR V

RESUME
PEKAN INI

GM MOR V Giri Santoso bersama Gubernur NTT Frans Lebu Raya (tengah) berfoto
bersama pekerja pendukung operasi TBBM Larantuka

pengawasan Pertamina,
akan menyalurkan BBM ke
daerah Flores Timur dan pulau
Lembata, Solor dan Adonara.
Penyaluran BBM dilakukan ke
2 SPBU di Larantuka, 2 APMS
di Lembata dan Adonara,
1 SPDN di Larantuka dan
dan 3 AMT di Larantuka,
Adonara dan Lembata. Selain
itu TBBM Larantuka juga
melayani pasokan BBM non
subsidi untuk operasional
PLN dan industri/kontraktor
di Flores Timur.
Tenaga kerja yang terlibat
dalam kegiatan operasional
TBBM Larantuka berjumlah
24 orang yang 90% berasal
dari desa terdekat di sekitar

lokasi TBBM. “Ini adalah
komitmen kami untuk dapat
maju bersama-sama dengan
penduduk lokal di sekitar
wilayah operasi kami,” jelas
Giri Santoso.
Pada kesempatan
tersebut, Gubernur Nusa
Te n g g a r a T i m u r F r a n s
Lebu Raya menyampaikan
terimakasih kepada
Pertamina atas dibukanya
k e m b a l i Te r m i n a l B B M
Larantuka sehingga bisa
membantu masyarakat
Flores Timur. “Atas nama
pribadi dan rakyat NTT,
kami mengucapkan
terimakasih banyak,”
ujarnya.•MOR V
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DPRD NTB
Konsultasi Pajak
Bahan Bakar
Kendaraan
Bermotor
SURABAYA – Komisi III DPRD NTB
melakukan Kunjungan Konsultasi ke
Kantor Pertamina Marketing Operation
Region V pada Jumat, (23/1). Rombongan
DPRD yang dipimpin oleh Johan Rosihan
diterima oleh Pjs. Finance Manager MOR
V Yudhi Dharmawan dan perwakilan dari
Industrial Fuel Marketing Region V dan
Retail Fuel Marketing Region V.
S e c a r a g a r i s b e s a r, k o n s u l t a s i
tersebut membahas mengenai realisasi
dan prognosa penerimaan daerah Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB) di provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Kami ingin mengetahui detail mengenai
realisasi penyaluran produk Pertamina di
NTB serta pembayaran PBBKB di NTB
dalam kurun beberapa tahun terakhir”,
ungkap Johan Rosihan, wakil Komisi III
DPRD NTB.
Menanggapi hal tersebut, Pertamina
menjelaskan bahwa realisasi penyaluran
produk Pertamina ke NTB pada tahun
2011-2014 mengalami peningkatan.
Hal tersebut berbanding lurus dengan
realisasi setoran PBBKB di NTB pada
periode yang sama yang juga mengalami
peningkatan yang cenderung stabil. Pada
tahun 2011 total realisasi PBBKB untuk
NTB sebesar Rp 131 miliar, meningkat di
2012 menjadi Rp 155 miliar, pada 2013
menjadi Rp 195 miliar dan pada 2014
naik menjadi Rp 212 miliar.
Pertamina MOR V yang menjadi
pusat sentralisasi PBBKB di wilayah
Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur menjelaskan
bahwa rekonsiliasi data dilakukan
secara rutin oleh Pertamina dengan
pihak Dispenda di masing-masing
provinsi. Pertamina menegaskan
pula bahwa PBBKB yang disetorkan
Pertamina merupakan hasil rekapitulasi
pembelian bahan bakar di wilayah
tersebut, terlepas dari lokasi asal
pembelian. Pertamina menjamin bahwa
data setoran PBBKB sesuai dengan
penyaluran di lapangan. Namun setoran
tersebut tidak termasuk penyaluran
bahan bakar yang dilakukan oleh
lembaga/perusahaan lain. •MOR V

JAKARTA – Merosotnya
harga minyak mentah dunia
saat ini (50 dolar AS per barel)
berpotensi menimbulkan
dampak yang berbeda-beda
bagi Indonesia, bisa jadi
peluang sekaligus menjadi
momok, terlebih untuk
proyek-proyek hulu migas.
Direktur Indonesia
Petroleum Association
( I PA ) , S a m m y H a m z a h
mengatakan, turunnya
harga minyak dunia justru
menjadi suatu kerugian
bagi perusahaan energi.
Menurutnya, hal itu perlu
diwaspadai, lapanganlapangan yang sifat
ekonominya tidak memenuhi
akan berbeda strategi
dengan tujuan pemerintah.
“Industri hulu migas saat ini
lebih banyak menunggu atau
menunda proyek hulu migas,
baik eksploitasi maupun
eksplorasi blok migas.
Karena banyak proyek hulu
migas nilai keekonomiannya
mencapai 60 dolar AS per
barel, sementara saat ini harga
minyak turun terus di bawah
USD 50 per barel,” katanya
di acara Indonesia Outlook
2015, Hotel Borobudur,
Jakarta, Kamis (15/1).
Ia menegaskan jika operasi
hulu migas tetap dilakukan,
akan merugikan perusahaan
migas. Di lain pihak, dari sudut
pandang pemerintah, momen
ini perlu dimanfaatkan untuk
menambah cadangan dalam
mewujudkan ketahanan
energi. Namun hal ini akan
menjadi sebuah dilema untuk
pemerintah di tahun tahun ke
depan.
Dalam kesempatan yang
sama, Ketua Tim Reformasi
Tata Kelola Migas, Faisal
Basri mengungkapkan, peran
migas sangat besar sebagai

Foto : KUNTORO

Foto : MOR V

Harga Minyak Mentah Dunia
Melorot, Jangan Panik!
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Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menegaskan di saat harga minyak mentah dunia turun, BUMN ini tidak boleh berhenti
investasi di sektor hulu migas.

tulang punggung untuk
mendorong industrialisasi
dan pertumbuhan ekonomi
negara. Industrialisasi dan
pertumbuhan ekonomi
akan mandeg kalau tidak
ada energi. “Migas dan
tambang jangan dilihat
sebagai kekayaan mineral,
tetapi sebagai ujung
tombak pembangunan dan
industrialisasi,” ujarnya.
Sementara Direktur Hulu
P T P e r t a m i n a ( P e r s e ro )
Syamsu Alam membenarkan,
turunnya harga minyak dunia
berdampak pada proyek hulu
migas. Hal ini dikarenakan
biaya produksi minyak per
barel lebih tinggi dari harga

minyak di pasar. Namun
demikian, ia juga mengatakan
kalau Pertamina tidak boleh
berhenti berinvestasi di sektor
hulu migas. “Justru harus
ditingkatkan, dan jangan
panik di tengah kondisi seperti
sekarang ini,” tegasnya.
“Penurunan harga minyak
ini justru bisa jadi peluang
kita, di mana harga minyak
turun, biaya yang lain pasti
turun. Ini kesempatan kita
meningkatkan investasi hulu
minyak dari sekarang yang
akan berdampak hasilnya
pada 3-4 tahun ke depan,”
ucap Syamsu.
Menurutnya, Pertamina
ingin membantu pemerintah

dalam mengurangi impor
lewat produksi yang
maksimal. Namun di sisi
lain Pertamina, sebagai
BUMN tetap diminta untuk
memperhatikan profit.
Sehingga, jalan tengahnya
adalah meningkatkan
produksi dan juga efisiensi.
Disebutkan juga
bahwa Pertamina telah
menyiapkan dana untuk
i nves tas i di s ektor hul u
tahun ini sebesar 2,6 miliar
dolar AS. Selain untuk
biaya operasi produksi
migas, dana tersebut untuk
juga dapat digunakan
untuk akuisisi blok migas
di luar negeri.•SAHRUL

Proyek Infrastruktur Kuala Tanjung - Sei Mangkei, ... Sambungan halaman 1
mencapai 55%, dan target
commissioning (uji coba)
pipa distribusi ini pada 2015”
tegas Hendra Jaya, President
Director Pertagas.
Ruas Belawan - KIM
dibangun dengan pipa
18 inchi berkapasitas 89
mmscfd. Sementara ruas
KIM – KEK dengan pipa
12 inchi berkapasitas 40

mmscfd. Bagi Pertagas
pembangunan pipa distribusi
ini untuk memaksimalkan
regasifikasi Arun. Sementara
bagi industri, akan terjamin
pasokan gasnya, karena
adanya regasifikasi LNG di
Arun. “Dengan tersedianya
terminal regasifikasi maka
sumber suplai gas menjadi
banyak, tidak hanya

bergantung pada gas yang
ada di sekitar lokasi pipa
gas,”lanjut Hendra.
Menurut Hendra,
pendistribusian gas ke KIM
dan KEK akan dilakukan
Pertagas Niaga, anak
perusahaan Pertagas. Dari
hasil mapping, selain KIM
dan KEK, ada sejumlah
kawasan yang berpotensi

untuk pemasaran gas,
antara lain; Belawan, Kuala
Tanjung, Bandara Kuala
Namu, Tanjung Morawa, Yos
Sudarso dan KIM Star. “Di
Belawan, Tanjung Morawa
dan KIM, sejumlah industri
sudah menandatangani
kontrak dengan Pertagas
Niaga dalam jual beli gas,”
pungkasnya.•PERTAGAS
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Bantuan
Inkubator untuk
Menekan Angka
Kematian Bayi
JAYAPURA - Sebagai wujud perhatian
perusahaan terhadap masalah kesehatan,
terutama untuk membantu menekan
angka kematian bayi di Indonesia,
Pertamina melalui program Pertamina
Sehati, membantu inkubator di rumah
sakit Wilayah Indonesia Timur.
Pemberian bantuan inkubator sebagai
upaya menjawab tingginya kematian
bayi di Indonesia yang sebagian besar
diakibatkan oleh berat badan bayi lahir
rendah atau BBLR, dibawah 2,5 kg.
Kali ini, bantuan 3 unit inkubator
diberikan kepada RS Marthen Indey
Jayapura oleh General Manager Marketing
O per ati on R egi on V III, Moh a mma d
Irfan kepada Kepala Rumas Sakit
Marthen Indey Jayapura dr. Bidik Catur
Prasetya, Mars, disaksikan Direktur
RS PERTAMINA Sorong Richard H.
Senduk, M.Kes dan Kepala Kesehatan
Kodam XVII/ Cenderawasih Kol CKM
dr. Gunawan Irianto,Mars pada Rabu
(28/01).
Dalam sambutannya M. Irfan berharap
agar inkubator dapat dimanfaatkan
semaksimal mungkin dalam membantu
menekan angka kematian bayi akibat
BBLR. “Semoga bantuan ini dapat
bermanfaat dan mampu menekan
angka kematian bayi, sehingga
dapat menyelamatkan lebih banyak
nyawa bayi yang baru lahir di wilayah
Papua,”katanya.
Sementara itu, Kepala Kesehatan
Kodam XVII/ Cenderawasih Kol CKM dr.
Gunawan Irianto,Mars, menyambut baik
serta menyampaikan terima kasih atas
kepedulian Pertamina khususnya di bidang
kesehatan yang mendukung pencapaian
Millennium Development Goals (MDGs)
point ke -4 yakni menurunkan angka
kematian bayi. “Semoga dengan bantuan
tersebut dapat meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, khususnya
dapat memperkecil angka kematian bayi
di Papua .•MOR VIII

Foto : MOR V

GM MOR VIII Mohammad Irfan menyerahkan bantuan
inkubator kepada Karumkit RS Marthen Indey dr. Bidik Catur
Prasetya,Mars, Rabu (28/1)

YOGYAKARTA - Hama
tikus merupakan hama
yang menjadi momok
petani padi.Tikus sawah
merusak tanaman padi
pada hampir seluruh tahapan
pertumbuhan dari semai
hingga panen, bahkan hingga
pasca panen saat disimpan
di gudang.Para petani
umumnya membasmi tikus
dengan menyemprotkan
pestisida ke tanaman.
Namun bagi petani
d i D u s u n Wa t u , D e s a
Argomulyo Bantul,
memberantas tikus dengan
pestisida tidak dilakukan lagi.
Sejak tahun 2014, petani
yang tergabung dalam
Kelompok Tani (Gapoktan)
Subur Makmur itu, mulai
mengembangkan tanaman
padi organik. Karena tak
mengunakan lagi pestisida,
panen padi organik yang
terhampar di lahan sawah
tepat di belakang Terminal
BBM Rewulu kadang tak
maksimal. “Tikus kan hama
siklus tahunan di desa
kami, makanya padi organik
tetap saja diserang,”kata
Marwanto salah seorang
anggota Gapoktan.
Beralih menjadi petani
organik, menjadi pilihan warga

Seorang petani anggota Gapoktan Subur Makmur menunjukkan alat perankap tradisional yang digunakan dalam metode
Trap Barrier System

yang ingin meningkatkan
produksinya. Dengan padi
organik, harga panen lebih
‘miring’ dibandingkan padi
biasa. Mereka mendapatkan
pelatihan dan pendampingan
budidaya padi organik melalui
kegiatan tanggungjawab
sosial Terminal BBM Rewulu.
Hasil pemantauan dan
pendampingan di lapangan,
menemukan tantangan
membasmi hama tikus, tanpa
menggunakan pestisida.
Karena itu dipilih
m e t o d e T B S a t a u Tr a p
Barrier System (TBS). Yakni
teknologi sederhana yang
tak makan banyak biaya.

Caranya dengan memasang
jebakan tikus di titik tertentu
di area sawah. Kemudian
di bagian bawah tanaman
dipasang plastik mengelilingi
area sawah, menyerupai
labirin. Beberapa titik dari
labirin plastik diberi lubang
sebagai jalan bagi tikus
menuju ke arah perangkap
atau bubu. “Prinsip kerjanya
tikus memiliki karakteristik,
tak mau lewat jika terhalang
plastik meskipun tipis
s e h i n g g a m e re k a a k a n
mencari lubang dan saat
masuk lubang tersebut,
tikus terperangkap” papar
Marwanto.

Tahap uji coba selama
3 bulan sejak bulan Maret
tahun lalu, dari 10 perangkap
bantuan Pertamina yang
dipasang, mampu menjerat
150 tikus. Kini mayoritas
petani organik menerapkan
sistem TBS. “Dengan cara
tradisional ini, kami bisa
menjamin tanaman padi
kami murni organik dan tidak
terkontaminasi pestisida.
Yang paling penting panen
padi kami maksimal dengan
harga yang lebih tinggi
dibanding padi biasa,”kata
Marwanto sumringah
diiyakan anggota kelompok
lainnya.•DSU

RFCC Peduli Banjarnegara
CILACAP – Reaksi tanggap
bencana sebagia bagian
da r i progr a m t a nggung
jawab sosial Pertamina
Peduli, diimpelmentasikan
di seluruh daerah operasi,
unit bisnis maupun anak
perusahaan Pertamina
dalam mendukung
penanganan bencana di
sekitar wilayah operasinya.
Seperti yang dilakukan
tim manajemen RFCC saat
membantu penanganan
bencana tanah longsor di
Dusun Jemblung RT 05/
RW 01, Desa Sampang,
Kecamatan Karangkobar,
Banjarnegara, Jawa Tengah
akhir tahun lalu.
T im RFCC Project
memberikan bantuan
berupa bahan makanan
serta membantu tim relawan

Foto : RFCC PROJECT

Foto : MOR VIII

Perangkap Tikus Alami,
Amankan Panen Petani

melakukan pencarian
korban. “Kami meminta
tim untuk menginventaris
kebutuhan yang diperlukan
korban, serta mengirimkan
8 orang tim SAR,”jelas
Coordinator RFCC Amir H.
Siagian.

Penyaluran bantuan
berupa kebutuhan pengungsi
seperti sarung tangan karet,
masker, jas hujan, alas tidur,
sembako, dan tabung elpigi
3kg, serta keperluan pakaian
anak dan pengungsi wanita,
diserahkan pada tanggal 14

dan 17 Desember 2014.
Selain melibatkan pekerja,
anggota PWP RFCC juga
ikut serta dalam mendukung
kelancaran penyaluran
bantuan, sehingga bisa diterima
para korban tepat waktu dan
penerimanya.•RFCC PROJECT
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TUBAN – Perajin bunga dari klobot jagung,
binaan Terminal BBM Tuban, kian percaya
diri memasarkan produknya. Kini mereka
difasilitasi untuk memajang dan menjual
produknya di sebuah Ruko di Jalan Basuki
Rahmat, Tuban.
Perajin yang tergabung dalam
k e l o m p o k S e k a r Ta n j u n g t e r s e b u t ,
s e l a m a i n i m e m a s a r k a n p ro d u k n y a
dari mulut ke mulut, atau
menggunakan sarana media online.
“Target sarana toko ini untuk memudahkan
pembeli mencari produk kerajinan bunga
klobot. Karena selama ini pembeli harus
mencari ke lokasi perajin yang jaraknya
jauh dari pusat kota,”kata Ast. Manager
Eksternal Relations Pertamina Marketing
Operation Region V, Heppy Wulansari.
Toko yang buka sejak bulan Juni 2014
tersebut, kini telah penuh dengan pajangan
bunga klobot karya kelompok Sekar Tanjung.
“Selama ini saya dibantu suami hanya pasang
gambar di blog yang dikelola suami, jadi
jarang bertemu langsung dengan pembeli.
Sekarang begitu dipajang di ruko, kami bisa
bertatap muka langsung,”kata Juminingsih,
Ketua Kelompok Sekar Tanjung.
Harga bunga klobot yang dijual satu
tangkai Rp 5.000, sementara untuk bunga
yang telah disusun dalam pot dibanderol
mulai Rp 25.000 hingga ratusan ribu rupiah.
Kebanyakan pembeli mengambil bunga
klobot untuk souvenir atau untuk dijual
kembali.
Inisiatif pemberdayaan masyarakat
membuat kerajinan bunga klobot, bermula
dari kebiasaan masyarakat Desa Remen,
Kecamatan Jenu, Tuban, yang sering
membakar kulit jagung pasca panen.
Pelatihan kerajinan dari kulit jagung atau
klobot yang diberikan Pertamina pada tahun
2011tersebut bertujuan untuk mengalihkan
aktivitas pembakaran yang berjarak sekitar
100 meter dari Terminal BBM Tuban, menjadi
kegiatan produktif.
Awalnya pelatihan diikuti 40 peserta.
Namun karena terkendala pemasaran kini
hanya tinggal 15 orang saja. Menurutnya
yang terpenting adalah anggota kelompok
tidak perlu lagi pusing memikirkan ruang
pajang dagangan. Apalagi ruko berada di
kawasan relatif ramai dan banyak dilewati
orang. “Paling tidak sejak ada ruko,
beberapa pelanggan dari perkantoran
mulai memesan untuk keperluan
souvenir,”pungkasnya.•DSU

diberikan sebagai bentuk
pemberdayaan masyarakat,
khususnya bagi pemuda usia
produktif yang tidak bisa
melanjutkan pendidikan ke
tingkat perguruan tinggi. Dari
tahun 2002 hingga 2014,
sudah ada 293 orang yang
telah mengikuti program
pelatihan las kerjasama RU
IV dengan BLKI Cilacap ini.
Program tersebut merupakan
pelatihan level tertinggi
untuk kategori juru las (6G),
sehingga output dari pelatihan
ini, diharapkan peserta dapat
menjadi juru las yang diakui
pemerintah dan sesuai
dengan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja RI No.Per/02/
MEN/1982. Harapannya
agar peserta pelatihan las
dapat memperoleh lapangan
kerja yang layak meski
tidak memiliki background
pendidikan yang tinggi.
Perkembangan dunia
industri yang begitu pesatnya,
membutuhkan tenaga kerja
terampil dan berkualitas,
khususnya tenaga juru las
atau welder. Keterampilan

Foto : RU IV

Kerajinan Bunga
Klobot Kian
Mudah Dijangkau

CILACAP - Keberhasilan
program CSR RU IV Cilacap
yang dilakukan secara sustain
terbukti telah mendorong
peningkatan perekonomian
warga. Salah satunya
program Pelatihan Las Listrik
6G, telah mengantarkan salah
satu alumni program direkrut
perusahaan Jepang, sebagai
ahli welding.
Hendi Purbowo (29
tahun), salah satu alumni
p ro g r a m P e l a t i h a n L a s
Listrik 6G Corporate Social
Responsibility (CSR) RU IV
Cilacap yang berlangsung
sejak tahun 2010 hingga
2013 mengikuti program kerja
magang di Fukuoka, Jepang
sebagai welder, berbekal
sertifikat Las Listrik 6G.
Warga kelurahan Lomanis
ini, mengikuti jejak ayahnya
yang bekerja sebagai welder.
Setelah lulus STM, ia sempat
bekerja di Jakarta selama
satu tahun dan kembali lagi
ke Cilacap untuk mengikuti
kursus pelatihan las program
CSR Pertamina.
Pelatihan tersebut

welding yang bersertifikat
merupakan modal utama
bagi sesorang dalam bekerja
di sektor industri pabrik.
Terbukti, Hendi menjadi
salah satu peserta dari
Indonesia yang lolos untuk
program pemagangan di
PT Showa Tekko Jepang
yang merupakan perusahaan
besar pembuatan manufaktur
boiler. Tidak hanya itu saja, ia
juga diberikan kesempatan
untuk mengikuti sekolah
khusus juru las yang dibiayai
oleh perusahaan tersebut,
sehingga memiliki sertifikat
las dari Welding Engineering
Society Jepang. Saat ini,
Hendi sedang dalam proses
pengurusan visa kerja

untuk kembali ke Jepang
karena telah direkrut oleh
perusaahaan lain di Jepang
untuk menjadi pekerja ahli
welding di sana.
Pengalaman Hendi
merupakan bukti nyata,
bahwa ketika ada kemauan
dan usaha, seseorang bisa
merubah dirinya untuk menjadi
yang lebih baik hingga mampu
berkarya sampai ke negeri
seberang. RU IV Cilacap
berharap bahwa dengan
adanya program-program
CSR yang diberikan kepada
masyarakat di sekitar operasi
kilang dapat membantu
meningkatkan kesejahteraan
dan derajat hidup masyarakat
setempat.•RU IV

Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pertamina
Field Rantau Ciptakan Socioecopreneur
ACEH TAMIANG – Pusat
Pemberdayaan Masyarakat
Pertamina (PPMP) Rantau
Field adalah suatu wadah
pembelajaran dan menjadi
inkubator wirausahaa bagi
masyarakat melalui berbagai
disiplin ilmu. Dengan
konsep ramah lingkungan,
berkelanjutan dan inovatif
dalam menciptakan
socioecopreuner bagi
masyarakat yang bergerak
dibidang bisnis pengelolaan
sumber daya alam.
Sejalan dengan
konsep tersebut, dan
komitmenPertamina untuk
tumbuh bersama Indonesia
terlihat dari dampak pelatihan
Budidaya Jamur Tiram selama
4 bulan di PPMP Pertamina
Field Rantau di pertengahan
tahun 2014 lalu.
Alumni pelatihan Budidaya
Jamur Tiram, Idris dan
Syamsuddin, warga Kampung
Sukaramai-I, Kecamatan
Seruway, Kab. Aceh Tamiang,
berhasil menularkan ilmunya
dan mengajak 11 orang

Foto : PEP

Foto : ADITYO

Berkarya Sampai ke Negeri Sakura

Anggota kelompok Kelompok Budidaya Jamur Tiram Serumpun di Kampung Sukaramai-I, tengah melihat pertumbuhan
Jamur Tiram di kumbung.

warga di kampungnya untuk
bergabung dalam kelompok
Budidaya Jamur Tiram Organik
“Serumpun”. Kini mereka telah
memproduksi jamur tiram
segar, baglog bahkan bibit
jamur tiram F0, F1 dan F2.
“Alhamdulillah, setelah
kami mengikuti pelatihan
Budidaya Jamur Tiram yang
diberikan oleh PT Pertamina
EP Field Rantau di PPMP,
kami telah dapat melakukan
Budidaya Jamur Tiram Organik
dengan memanfaatkan bahan
alam seperti serbuk gergaji
kayu sebagai media tumbuh
jamur tiram yang dapat

meningkatkan perekonomian
keluarga” jelas Idris selaku
Ketua Kelompok Budidaya
Jamur T iram Serumpun.
Pemasaran produk,
menurutnya relatif lancar.
Bahkan kelompok mereka
telah berhasil membuat
produk turunannya seperti
baso jamur, peyek jamur, dll.
Keberhasilan kelompok
tersebut, mendapat respon
positif dari Pj. Datok Penghulu
Kampung Sukaramai-I,
Sakirin. “Kami berterima kasih
kepada PT Pertamina EP Field
Rantau, semoga kedepannya
dengan perhatian Pertamina

dan kesungguhan masyarakat
dalam berbudidaya jamur
tiram, dapat mendorong
kampung kami menjadi sentra
Jamur Tiram di Kabupaten
Aceh Tamiang dan dapat
meningkatkan perekonomian
masyarakat,”kata Sakirin.
Rantau Legal & Relation
Ast. Manager PT Pertamina
EP Jufri, mengatakan kegiatan
budidaya jamur ini menjadi
bukti nyata Pertamina EP untuk
tumbuh bersama masyarakat,
melalui Pusat Pemberdayaan
Masyarakat Pertamina
(PPMP) dalam melahirkan
socioecopreneur .•PEP

SINOPSIS

Bringing Out
The Entrepreneur In You
Penulis		

: Nanz Chong-Komo

Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama

“Apa yang manusia pikirkan dalam hatinya,
itulah dia,” sebuah peribahasa terkenal yang
datang dari seorang yang luar biasa bijak, Raja
Solomon. Kita akan menjadi apa yang kita
pikirkan. Jadi, berpikir positif merupakan langkah
pertama menuju kesuksesan dalam perjalanan
Anda ke depan, dan bagian ini akan membangun
pemikiran entrepreneur Anda.
Entrepreneur adalah orang yang menanamkan
uang pada sebuah bisnis dan bekerja keras
mengembangkan bisnisnya. Sebagian besar
orang yang ingin menjadi seorang entrepreneur
selalu berfikiran apakah konsep bisnisnya akan
berhasil atau tidak. Padahal, keberhasilan bisnis
seorang entrepreneur tergantung dari bagaimana
seseorang mengarahkannya kearah yang tepat
dengan keteguhan hati, keberanian, kreativitas,
dan ketekunan, terutama ketika menghadapi
kesulitan.
Entrepreneurship sering kali lahir dari sebuah
mimpi. Mimpi akan kebebasan finansial atau
mimpi untuk melakukan perubahan, biasanya
tantangan terhadap status-quo. Bagi sebagian
orang, perlu banyak keberanian untuk mengubah
arah langkah hidup mereka untuk mengejar mimpi
mereka. Bahkan perlu lebih banyak lagi keberanian
jika Anda tidak didukung oleh keluarga dan teman
Anda.
Tetapi pertanyaannya adalah apakah Anda
memiliki ciri-ciri seorang pengusaha dan gigih
dalam mengatasi tantangan dan masalah? Selain
melihat kesiapan finansial Anda untuk memulai
sebuah bisnis, apakah Anda memiliki dorongan kuat
yang tak terbatas yang dapat mendorong seorang
entrepreneur untuk sukses dan mengarahkan
bisnisnya pada zona keberuntungan? didalam
buku in akan anda temukan semua jawaban dari
pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Buku ini bukanlah buku bagaimana menjadikan
kaya, tetapi buku yang fokus pada banyak
aspek penting yang membentuk entrepreneur,
yang mencakup kapasitas mental, keterampilan
praktis, dan faktor-X, selain itu penulis buku ini
juga menambahkan kisah dan saran dari para
pebisnis sukses dibagian penutup. Buku ini juga
banyak hal menarik yang akan membantu banyak
orang bercermin, menganalisis, menginternalisasi
mindset, dan mempraktikkannya. Buku ini
menyajikan banyak perjalanan pemikiran
dan substansi yang dibutuhkan bagi semua
entrepreneur dan calon entrepreneur agar
mengetahui dan memanfaatkannya.•PERPUSTAKAAN
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KOMET Webinar - Mengotimalkan
Knowledge Sharing Pada Workshop Value
Creation Refining Day 2015

9

Penulisan Deskripsi Paten :
Sebagai Awal Proses Perlindungan
Kekayaan Intelektual

Kemenangan KOMET di awal tahun sebagai The Winner of 2014 Asian Most Admired Knowledge

Dalam rangka implementasi pedoman pengelolaan kekayaan intelektual dan mengawali proses

Enterprise (MAKE) Award tidak membuat Tim KOMET terlena dan berhenti berusaha untuk menjadi

mendapatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), beberapa waktu yang lalu telah

lebih baik lagi. Aktivitas KOMET secara Online maupun Offline terus dilakukan untuk mengembangkan

dilaksanakan kegiatan workshop penulisan deskripsi paten untuk usulan HKI bagi inventor-inventor

budaya berbagi pengetahuan. Meskipun pada tahun 2014 tercatat sebanyak 661 forum KOMET

yang telah berhasil menerapkan ide-ide inovasinya. Menindak lanjuti sejarah panjang implementasi

secara offline telah terlaksana, PIC (Person In Charge) di Unit Operasi/ Unir Region dan Anak

kegiatan Continuous Improvement Program (CIP) diharapkan hal ini menjadi awal bagi Perusahaan

Perusahaan bertekad untuk mempertemukan KOMETers dengan Para Narasumber dari berbagai area

dalam memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hasil-hasil karya inovasi ataupun ide- ide

lebih sering lagi untuk berbagi pengetahuan. Forum KOMET Online atau Webinar adalah jawabannya.

perbaikan / pengembangan suatu metode ataupun proses kerja yang berupa invensi oleh Pekerja

Jarak dan waktu memang sebelumnya menjadi border tersendiri dalam berbagi pengetahuan.
Adanya Webinar yang telah dikembangkan oleh Tim KOMET dan IT Operation sejak tahun 2013

baik perorangan maupun berkelompok.
Sebagai informasi, dalam pengelolaaan HKI ada tiga fakta penting yang perlu diketahui yaitu:

tentu akan sangat membantu meningkatkan intensitas pelaksanaan Forum tersebut. Webinar adalah

1. Saat ini perekonomian dunia 75% dikuasai oleh aset

suatu aktivitas KOMET yang memungkinkan para narasumber berinteraksi dengan para peserta

intangible yang di dalamnya termasuk aset HKI (ref

forum lewat dunia maya. Fasilitas yang ditawarkan dalam kegiatan KOMET webinar Lync adalah

world bank).

audio presenter, visualisasi presentasi dan question lewat chat box.

2. Ada daerah/negara yang punya apa-apa tapi tidak bisa

Awal tahun 2015 ini, acara Value Creation Refinery Day 2015 menjadi Forum KOMET Webinar

apa-apa sebaliknya ada daerah/ negara yang tidak punya

yang pertama. dimulai dengan sharing pengetahuan melalui virtual atau biasa disebut webinar yang
menjadi fokusan dalam meningkatkan budaya sharing. Adanya event refining day pada 29 januari
2015 dijadikan awal forum webinar tahun ini.

apa apa tapi bisa apa apa.
Pengarahan VP QSKM saat Workshop

3. Pada dasarnya manusia dibekali dengan investasi akal
(paten merupakan bagian eksploitasi akal manusia untuk
mengatasi masalah di bidang rekayasa dan/atau teknologi
guna mencukupi kebutuhan hidup)

Ketiga fakta diatas menegaskan pentingnya implementasi dari pedoman pengelolaan kekayaan
intelektual Pertamina yang telah disusun dan ditetapkan oleh Direksi. Di dalam pedoman Pengelolaan
Kekayaan intelektual (KI) tersebut telah diatur kriteria dan tata cara dalam menentukan suatu karya
inovasi yang bisa mendapatkan perlindungan dan bagaimana proses pengusulannya ke Direktorat
Jendral HaKI. Beberapa hal dasar yang perlu diperhatikan dan merupakan kriteria awal sebelum
melakukan usulan paten terhadap hasil suatu inovasi ataupun penelitian adalah :
Direktur Utama dalam Refining Day 2015

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari manteri ESDM dan BUMN, Tim Manajemen Refinery

1.

Penjelasan bidang teknik/proses/metode

2.

Kepastian bahwa ide tersebut belum pernah ada atau ada namun terdapat penambahan
nilai (mencari informasi via internet)

Directorate, dan Para Undangan dari internal maupun eksternal yang berasal dari Mahasiswa, Media
dan lain-lain. Forum sharing pengetahuan dari para specialist refinery dalam acara tersebut direlay

3.

Kelengkapan desain drawing / aspek teknis lain

ke seluruh unit melalui KOMET Webinar Lync yang memaparkan 5 (lima) materi yaitu mengenai

4.

Kepastian bahwa inovasi sudah diimplementasikan (proven) minimum 1 tahun

Strategi Pengelolaan Minyak Mentah, Pengelolaan Energi, Membangun kemandirian teknologi katalis

Mengacu kepada kriteria diatas maka inventor dapat mengajukan usulan paten kepada pengelola

Pertamina, Peningkatan Produksi Avtur Melalui Optimasi Unit Proses dan Optimasi Blending di RU IV

KI Perusahaan melalui pimpinan masing-masing UO/Reg/AP sesuai alur pada gambar berikut.
Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan

Cilacap, Peningkatan Produksi Pertamax melalui Optimasi Kinerja Kilang Langit Biru Balongan (KLBB).

dalam proses pengajuan atau pendaftaran paten
dari inventor adalah terkait dengan spesifikasi
paten yang diminta meliputi :
• Deskripsi
• Klaim
• Abstrak, dan
• Gambar (satu atau lebih, jika ada).

Pelaksanaan Webinar - Refining Day 2015, Ballroom Lt.M – Kantor Pusat Pertamina

KOMET Webinar – Refining Day diikuti 20 peserta yang menjadi meeting point yang berasal

Keempat poin diatas adalah dokumen dasar

dari RU II Dumai , RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan, RU VII Kasim dan

pendaftaran yang harus dilengkapi inventor
sebelum nantinya dilengkapi dengan administrasi

MOR I Sumbagut, MOR IV JBT, MOR VI Kalimantan, MOR VII Sulawesi, dan Anak Perusahaan PT
Pertamina EP yang dibantu oleh Tim IT sesuai area setempat.

Gambaran Proses Usulan Paten (KI)

satu hak kekayaan Intelektual Perusahaan.

selain mendengarkan audio presentasi dan visualisasi

KOMET Webinar - Refining Day di RU VI Balongan

lainnya oleh fungsi pengelola kekayaan intelektual
untuk pengajuan ke Direktorat Jenderal HaKI sebagai salah

Interaksi dua arah dari peserta KOMET Webinar
materi narasumber juga melalui pertanyaan yang

Sesuai rencana kerja maka diharapkan insan mutu

disampaikan melalui chat box. Berbagai pertanyaan

dapat mendaftarkan semua hasil karya nya selambat-

dilemparkan oleh para peserta langsung dijawab

lambatnya di akhir triwulan I.

oleh Narasumber di Ballroom Lantai M, Kantor Pusat

Insan mutu terus maju dan raih prestasimu.

Pertamina.

Salam Mutu!!!! Keep Innovating! Keep Improving!

Mari terus berkontribusi untuk berbagi pengetahuan karena jarak dan waktu sudah tidak menjadi
batasan bagi para Narasumber dan Peserta Forum KOMET. Optimalkan borderless sharing dengan

Suasana workshop HaKI

memanfaatkan KOMET Webinar Lync dengan menghubungi Tim KOMET di Servicedesk KOMET
6666 – 5 yang dalam pelaksanaannya sudah pasti akan mendapat full support dari Tim IT di manapun

Oleh : Adriwal – Quality Management, Direktorat SDM/Umum

webinar tersebut dilaksanakan.
The More You Share, The More You Get, Let’s shared knowledge!!!
Oleh : Desy Puspitasari – Knowledge Management, HR & General Affairs Directorate

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

Mengendarai sepeda motor pada saat hujan
atau pada saat kondisi jalan basah setelah hujan
memerlukan metode mengemudi yang berbeda
juga. Demi keamanan dan kenyamanan anda dalam
berkendara, ada baiknya anda menyimak beberapa
tips dibawah ini:
1. Penggunaan Jas Hujan
Salah satu perlengkapan penting bagi
pengendara sepeda motor adalah jas hujan.
Selain untuk melindungi tubuh anda dari basah,
jas hujan juga dapat menambah perlindungan suhu
tubuh anda dari cuaca dingin. Berhentilah sejenak
di pinggir jalan untuk memakai jas hujan. Pastikan
saat berhenti untuk memakai jas hujan, tidak
mengganggu lalu-lintas. Sedikit tips untuk anda,
gunakanlah jas hujan tipe baju (bukan ponco) karena
lebih aman dan tidak berpotensi menyebabkan
bahaya saat mengemudi.
2. Atur Kecepatan Mengemudi
Bila hujan sedang lebat, kurangi kecepatan anda
karena akan berpengaruh pada jarak pandang anda
saat mengemudi. Anda disarankan untuk menutup
kaca helm anda untuk melindungi mata dan muka anda
dari guyuran air hujan. Jika anda merasa pandangan
anda terganggu, anda dapat membuka kaca helm
anda, apalagi jika anda memakai kaca helm gelap.
Selain untuk menyesuaikan jarak pandang,
kecepatan mengemudi juga menjadi faktor penting
dalam mengemudi saat sedang hujan. Karena
traksi ban dan aspal menjadi berkurang anda
tidak dapat menggunakan rem secara maksimal
dan menikung dengan kecepatan tinggi. Tidak
disarankan untuk menggunakan rem depan
terlebih dahulu dalam pengereman karena dapat
menyebabkan kehilangan keseimbangan. Sedikit
tips dalam pengereman, gunakan rem belakang
terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan rem ban
depan dengan halus.
3.Hindari Genangan Air
Melewati genangan air selain dapat menimbulkan
cipratan yang dapat mengganggu pengemudi lain,
juga dapat berpotensi bahaya karena lubang
yang tidak dapat anda prediksi. Karena itu, faktor
kecepatan mengemudi juga perlu diperhatikan.
4.Hindari Pengereman Mendadak
Jika sampai harus melakukan pengereman,
usahakan kaki bergerak seolah-olah seperti sifat
Antilock Brake System, yaitu tekan-angkat. Jadi
lakukan pengereman dengan cara menginjak
pedal rem, lepaskan kemudian injak lagi. Lakukan
beberapa kali dengan halus.•
Sumber : http://www.mrmontir.com/tips-berkendara-sepeda-motor-saat-hujan

PWP Pusat Bantu Rumah Autis Tangerang

JAKARTA - Ketua PWP
Pusat Titi Dwi Wahyu Daryoto
dan Endah Ahmad Bambang
melihat aktivitas seorang anak
berkebutuhan khusus, Teja
Waluyo (17), di Rumah Autis
Yayasan Cahaya Keluarga
Fitra, Griya Sangiang Mas,
Priuk, Tangerang, pada
Jumat (16/1).
PWP Pusat Bidang
Pendidikan bekerja sama
dengan CSR Pertamina
menyerahkan fasilitas
pendukung pengajaran,
seperti komputer dan
p r i n t e r, m e s i n j a h i t ,
AC, meja, kursi, lemari
dan peralatan olahraga
yang diharapkan dapat
membantu proses belajar
mengajar anak-anak

Foto : PRIYO

Tips Berkendara
Sepeda Motor Saat
Hujan



10

berkebutuhan khusus di
Rumah Autis tersebut.
Saat ini Rumah Autis
memiliki 17 Siswa dan 4
pengajar.
Titi Dwi Wahyu Daryoto

mengatakan, pemberian
bantuan ini bertujuan
untuk membuat unit lebih
berkembang dan mandiri.
“Semoga alat-alat
tersebut dapat berguna

untuk kelangsungan
kegiatan belajar mengajar
dan dapat memberi
manfaat bagi anak-anak
di kemudian hari,” tambah
Titi.•PRIYO

Meningkatkan kefasihan Hafalan
Ayat-Ayat Alqur’an & Asmaul Husna
P LA J U – D a l a m r a n g k a
memperingati Maulid Nabi
Muhammad SAW 1436 H,
Bidang Sosial dan Budaya
Persatuan Wanita Patra
(PWP) RU III mengadakan
lomba membaca Ayat-Ayat
Pendek Al-Quran dan Asmaul
Husna. Bertempat di Masjid
Jauharul Iman Plaju, Senin
(18/01). Acara dibuka Ketua
PWP RU III, yang diwakili Lia
Dadi dan dihadiri Pengurus
Bidang Sosial Budaya, para
anggota serta peserta lomba
dari masing-masing fungsi
kerja di RU III.

Lia Dadi mengatakan,
penyelenggaraan kegiatan
keagamaan merupakan
agenda rutin yang dilakukan
setiap tahunnya. Tahun ini,
dalam rangka memperingati
Maulid Nabi Muhammad
S A W, l o m b a M e m b a c a
Ayat-Ayat Pendek Al-Quran
dan Asmaul Husna dipilih
Pengurus Bidang Sosial dan
Budaya sebagai salah satu
rangkaian kegiatan selain
Ceramah Akbar.
Lomba yang diikuti
anggota PWP RU III dari
berbagi fungsi dinilai

Foto : RU III
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langsung oleh para Ustadz
yang berasal dari Palembang.
Menurut Lia, selain sebagai
media silaturahim antar
pengurus dan anggota,
acara ini juga bertujuan agar

dapat selalu mengingat akan
tauladan perjuangan Nabi
Muhammad SAW, sehingga
dapat mengaplikasikannya
dalam kehidupan seharihari.•RU III

Perayaan Natal & Tahun Baru Oikumene RU III
PLAJU – Suasana khidmat
penuh sukacita meliputi para
pekerja Kristiani RU III di
Gedung Patra Ogan, Jumat
(16/1). Bakorumkris RU III
menyelenggarakan Perayaan
Natal Tahun 2014 dan Tahun
Baru 2015 yang dihadiri
oleh Tim Manajemen RU III,
pengurus Bakorumkris serta
keluarga besar RU III yang
merayakan Natal. Dengan
tema, “Berjumpa Dengan
Allah Dalam Keluarga (Bdk:
Imamat 26:12)”, perayaan
Natal diawali dengan
kebaktian bersama serta
penampilan paduan suara,
pemberian bantuan kepada
gereja-gereja lingkungan
Plaju/Sungai Gerong, dan
khotbah oleh Pendeta DR.

Johansen Silalahi, M.Th.
Dalam kesempatan
tersebut, GM RU III
Mahendrata Sudibja
mengajak umat Kristiani RU
III untuk menjadikan perayaan
natal sebagai bagian untuk
membangun jiwa yang terang,
sikap yang optimis, pikiran
yang positif, serta semangat
yang kuat untuk membangun
hari esok yang lebih baik.
Sementara itu Ketua
Bakorumkris RU III, Keyson
Lumban Batu mengatakan,
perayaan Natal Oikumene
tahun ini mengangkat sub
tema “Menghadirkan Tuhan
Ditengah Keluarga Merupakan
Kunci Keharmonisan Keluarga
Menuju Masyarakat yang
Damai dan Sejahtera.”.

Foto : RU III

TIPS

PERSATUAN WANITA PATRA

Keyson menjelaskan, sub
tema tersebut mengandung
makna dengan pemahaman
Natal yang sesungguhnya,
semua pekerja umat
Kristiani akan dapat
mengimplementasikannya
di tengah-tengah keluarga
dan di tempat kerja masingmasing, sehingga dapat

tercipta keharmonisan.
Acara juga diisi dengan
penyalaan lilin natal oleh RPO
Manager, Setiman Sembiring
dan ditutup dengan ucapan
selamat natal dan tahun
tahun baru dari seluruh tim
manajemen kepada para
pekerja serta keluarga besar
RU III.•RU III
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BALONGAN – RU VI Balongan menggelar kegiatan jumpa pisah tim manajemen di Gedung Pertemuan Patra Ayu,
Perumahan Bumi Patra, Senin (19/1). Malam jumpa pisah ini merupakan sarana mempererat tali silaturahmi antara tim
manajemen RU VI yang mutasi dinas ke unit lain dengan tim manajemen saat ini beserta pekerja RU VI. Jubilaris yang
hadir pada malam jumpa pisah tim manajemen ini, di antaranya Mantan GM RU VI Budi santoso Syarif yang saat ini
menjabat sebagai VP Refinery Technology, Safii Triyono Yunianto (sebelumnya menjabat SMOM RU VI), Indra Trigha
(sebelumnya menjabat OPI Coordinator), Suprapno (Sebelumnya menjabat HR Area Manager), serta Reza Frahmanditya
(sebelumnya menjabat Area Manager Legal Counsel). Dalam kesempatan tersebut GM RU VI Balongan Yulian Dekri
memberikan cinderamata berupa foto karikatur dan kolase kegiatan para jubilaris saat masih bertugas di RU VI.•RU VI

Foto : RU IV

Jumpa Pisah Tim Manajemen RU VI Balongan

Pembahasan Urgensi Pangan Halal di Pengajian Kantor Pusat

Foto : PRIYO

JAKARTA - Badan Dawah Islam Pertamina mengadakan pengajian bulanan dengan tema “Urgensi Pangan Halal”
di Lantai M, Gedung Pertamina Pusat , Jakarta pada Rabu (1/21). Kali ini BDI mengundang ustadz Joko Herminanto
yang juga merupakan auditor dari LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis
Ulama Indonesia). Dalam ceramahnya Joko menyampaikan dasar-dasar hukum halal dan haram dalam makanan,
kompleksitas pangan halal dan haram, serta pentingnya sertifikasi logo halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI).•PRIYO

Abadikan Budaya Kinerja Pertamina melalui Lomba Fotografi

Foto : RU IV

CILACAP - Seni mengabadikan suatu peristiwa menjadi satu tren tersendiri di RU IV Cilacap. PAda akhir tahun lalu,
Klub fotografi RU IV Cilacap “Jepreters” menyelenggarakan lomba fotografi di area kilang RU IV Cilacap dengan
“Budaya Kinerja Pertamina 6C – Capable, Inspirasi Indonesia Mendunia”. Kegiatan yang diikuti oleh 30 orang pekerja
dan mitra kerja RU IV Cilacap ini dibuka oleh General Affairs Manager Eko Hernanto yang menyambut baik adanya
komunitas Jepreters di RU IV Cilacap. Dalam lomba fotografi tersebut, keluar sebagai juara I Gatot Pratomo dari
Fungsi OPI, juara 2 Eko Imam Nugroho dari Fungsi RPO dan juara 3 Tony Prasetyanto dari Fungsi Produksi. Acara
tersebut juga diisi dengan mini workshop fotografi yang disampaikan oleh Wartawan Foto Antara Idhad Zakaria.•RU IV

BALONGAN – Guna meningkatkan kebugaran dan kekompakan bagi seluruh pekerja, RU VI Balongan mengagendakan
Bike To Work dan Bike To Home yang diikuti oleh ratusan pekerja RU VI. Kegiatan yang kembali dilaksanakan Jumat
(16/1) pagi tersebut berjalan lancar dan aman dengan pengawalan aparat kepolisian. Kali ini giliran fungsi Engineering
& Development yang menjadi panitia kegiatan bike to work dan bike to home. GM RU VI Balongan Yulian Dekri merasa
senang karena peserta bike to work setiap bulannya semakin bertambah. Ia menyatakan kegiatan bike to work dan bike
to home ini dijadikan agenda bulanan dengan kepanitiaan dari fungsi yang berbeda setiap bulannya. Pada kegiatan bike
to work selanjutnya, GM RU VI memutuskan fungsi RPO yang menjadi panitia.•RU VI

Turnamen Futsal antar Fungsi RU IV Cilacap
CILACAP - Sebagai ajang untuk mengasah produktivitas dan bakat olahraga pekerja dan mitra kerja RU IV Cilacap,
diadakanlah turnamen futsal antar fungsi selama 8 hari di bulan Desember 2014. Pertandingan tersebut diikuti oleh 16
tim yang dibagi menjadi 4 grup dengan sistem saling bertemu. Ketua Panitia Futsal, Abdul Qodir mengatakan, selain
sebagai ajang silaturahmi antar pekerja, kegiatan ini juga merupakan seleksi pemain untuk BAPOR Futsal yang akan
bermain di ajang open tournament futsal. Di akhir turnamen, tim ME berhasil menjadi juara disusul tim LGA dan tim
Engineering and Development. Para juara berhak menerima thropy dan sejumlah uang pembinaan yang diserahkan
oleh Ketua Panitia HUT RU IV Muh. Hadjar.•RU IV
Foto : RU IV

Foto : RU VI

Bike to Work Jadi Agenda Bulanan RU VI

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

HERU IRIANTO

M&T and Corporate Investigation
Audit Manager
Internal Audit

SENNY SARASWATI
Kepala SPI
PT Pertamina Bina Medika
Internal Audit

YUSUF WAHYURI

SALIS APRILIAN

yhemda permana

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

Kepala SPI
PT Pertamina Retail
Internal Audit

Direktur Badak NGL

Direktur Badak NGL

UMAR FAHMI

Direktur Pertamina Foundation

SUGIARTO BUDIARJO
Direktur Operasi
PT Pertamina Tongkang

12

Mahasiswa Teknik Geologi UNIPA Kunjungi
Lapangan Klamono
SORONG - Sekitar 27
mahasiswa Teknik Geologi
Universitas Negeri Papua
( U N I PA ) , M a n o k w a r i
berkunjung ke PT Pertamina
EP Asset 5 Papua Field
(PEP Papua Field) pada
Kamis (15/1). Rombongan
mahasiswa didampingi
seorang dosen, diterima oleh
Papua Field Manager, Sumadi
Paryoto, beserta jajaran
manajemen PEP Papua Field.
Kunjungan diawali dengan
sambutan Papua Field
Manager dan paparan singkat
kegiatan operasi produksi
PEP Papua Field oleh fungsi
P e t ro l e u m E n g i n e e r i n g .
Dalam sambutannya, Sumadi
Paryoto menyampaikan
b a h w a j u m l a h p ro d u k s i
minyak dari Klamono saat ini
tidak seperti zaman dahulu.
“Dahulu, minyak Klamono

jumlahnya melimpah. Namun
saat ini minyaknya hanya
sekitar satu persen saja,
sisanya air. Di situlah tantangan
bagi kami untuk memenuhi
kebutuhan energi dalam
negeri, yang semakin hari
semakin meningkat,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut,
Sumadi berpesan kepada
mahasiswa untuk bijak dan
efisien dalam penggunaan
bahan bakar minyak.
Rombongan melanjutkan
kegiatannya dengan
kunjungan ke lapangan
produksi Klamono. Para
mahasiswa kembali mendapat
safety briefing dari fungsi
HSSE sambil mendapat
penjelasan singkat seputar
alur produksi minyak dan
fasilitas operasi produksi
yang berada di lapangan
produksi Klamono. Kunjungan

Foto : PEP PAPUA FIELD

Internal Audit Manager
PT PIEP
Internal Audit
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Mahasiswa UNIPA serius menyimak penjelasan dari manajemen PEP Papua Field
saat kunjungan lapangan.

dilanjutkan dengan melihat
aktivitas perawatan sumur
di KLO-58, kunjungan ke
Stasiun Pengumpul (SP)
4, kunjungan ke Pusat
Pengumpul Produksi (PPP),
serta ditutup dengan sesi
tanya jawab sambil makan
siang bersama.
Perwakilan mahasiswa
UNIPA, Fisaya R. Wanggai,

m e n g u n g k a p k a n
antusiasmenya dalam
kunjungan lapangan ini. “Kami
tidak menyangka betapa
rumitnya proses mencari
minyak. Ini menambah
pengetahuan kami. Kami
salut dengan Pertamina EP.
Persoalan safety benarbenar sangat diperhatikan,”
ungkapnya.•ANDI NJO

PHE SIAK Sosialisasi Alih Kelola
Lapangan Lindai
KAMPAR - PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) SIAK
semakin memantapkan
langkahnya dalam
menjalankan operasi di
Lapangan Lindai dengan
terselenggaranya Sosialisasi
Alih Kelola dan Program Kerja
setahun kedepan yang terkait
dengan masyarakat Desa
Senama Nenek, di Balai Desa
Senama Nenek, Kecamatan
Tapung Hulu, Kabupaten
Kampar, Riau, Selasa (20/1).
Sosialisasi dihadiri oleh Field
Manager PHE SIAK, Nusdhi
Septikaputra, General Support
Manager PHE SIAK, Jujur
Hutabarat, serta Muspida
setempat diantaranya, Kepala
Desa Senama Nenek, Camat,
Danramil dan Perwakilan
Polsek Tapung Hulu serta
Ninik Mamak (Ketua Adat),
perwakilan kepemudaan,
ulama dan perwakilan tokoh
masyarakat.
Marzali, Camat Tapung
Hulu dalam sambutannya
menyambut baik kehadiran
PHE SIAK ditengah-tengah
masyarakat. “Kami sangat
mengapresiasi niat baik
PHE SIAK untuk melakukan
sosialisasi dan berkordinasi
dengan masyarakat, karena

bagaimanapun perusahaan
akan selalu berhubungan
dengan masyarakat,
sehingga masyarakat berhak
mengetahui apa yang akan
dilakukan perusahaan di
lingkungan desa, sehingga
dengan terselenggaranya
sosialisasi akan memperlancar
hubungan baik dan suatu
kebanggaan lapangan lindai
dikelola oleh perusahaan
dalam negeri”.
Dukungan senada juga
disampaikan Ishak, Kepala
Desa Senama Nenek,
dirinya mengungkapkan,
“Kami sampaikan rasa
terima kasih kepada PHE
SIAK, yang telah melakukan
penyerapan tenaga lokal
dengan melibatkan warga
melalui kontraktor, sehingga
desa sangat terbantu
dalam mengurangi jumlah
pengangguran yang ada di
Desa”.
Managemen PHE SIAK
yang diwakili oleh Nushdi
Septikaputra sebagai Field
Manager mengungkapkan,
“Terima kasih selama ini warga
sangat mendukung operasi
kami, sehingga operasi di
lapangan lindai yang telah
dijalani selama 8 bulan berjalan

Foto : PHE

EDI SITOHANG

Foto : PRIYO

Foto : ADITYO

Foto : ADITYO

Foto : ADITYO

Foto : ADITYO

POSISI

baik. PHE Siak sejak alih
kelola tanggal 28 Mei 2014
yang lalu, telah bekerja keras
sehingga tidak hanya dapat
mempertahankan produksi
lapangan lindai tetapi juga
meningkatkannya”.
Dalam kesempatan
tersebut, sebagai wujud
kepedulian kepada
warga, diserahkan pula
sumbangan berupa 2 lemari
buku dan kursi baca untuk
balai pustaka Kecamatan
Tapung Hulu. Penyerahan
sumbangan dilakukan oleh
Jujur Hutabarat selaku
General Suppport Manager
PT PHE SIAK kepada Camat
Tapung Hulu. “Saya berharap
dengan perbaikan balai

pustaka kecamatan dan
disusul oleh sumbangan
buku dari pemkab akan
meningkatkan minat baca
masyarakat tapung bulu
umumnya dan desa senama
nenek khususnya”.
“Kegiatan sosialisasi
kepada warga dan kunjungan
kehorm atan m erupakan
program kehumasan PHE
SIAK sebagai bentuk upaya
pembangunan jalinan
komunikasi dengan warga
dan jajaran pemerintahan
daerah, mengingat PHE
SIAK merupakan AP baru
sehingga membutuhkan
dukungan dari berbagai pihak
guna kelancaran operasi,”
imbuhnya.•PHE
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BOJONEGORO - Perwakilan PT.

Pertamina EP Cepu bersama para
peserta lelang melakukan site visit ke
Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB),
Bojonegoro pada Kamis dan Jumat
(08-09/1). Kunjungan ini dimaksudkan
guna melihat lokasi yang akan dilakukan
pengerjaan proyek pengembangan
Lapangan JTB yang akan dikerjakan
mulai tahun ini.
Proyek dimaksud ialah pekerjaan
penyiapan wellpad dan jalan masuk
untuk kegiatan pemboran & ROW jalur
pipa proyek JTB. Proyek ini adalah proyek
fisik pertama serta merupakan bagian
dari proyek gas antara lapangan unitisasi
JTB yang menyiapkan infrastruktur sipil
untuk pengeboran sumur-sumur gas
JTB.
Sebelum pengeboran sumur gas
JTB akan dilaksanakan, diperlukan
infrastruktur jalan, jembatan dan
lapangan lokasi untuk mobilisasi rig,
drilling equipment, pipa, serta material
lainnya yang diperlukan dalam proses
pengeboran sumur gas. Lingkup
pekerjaan ini akan meliputi pembuatan
jalan, jembatan, dan bangunan yang
bersifat permanen ataupun sementara
serta infrastruktur lainnya yang
diperlukan untuk menunjang kegiatan
Pengeboran Sumur Gas JTB.
Kunjungan ini diikuti oleh 4 peserta
lelang, yang semuanya adalah
perusahaan dalam negeri. Dan dari
internal PT. Pertamina EP Cepu diikuti
oleh wakil dari fungsi SCM, Engineering,
EPC B, HSSE, PGA, dan QA/QC. Adapun
lokasi site visit ini mencakup beberapa
kecamatan di daerah Bojonegoro yaitu
Kecamatan Ngasem, Tambak Rejo, dan
Purwosari.
Kegiatan site visit peserta lelang
secara spesifik untuk memberikan
penjelasan kepada peserta

lelang

agar memahami lingkup pekerjaan
serta mengetahui kondisi lapangan dari
proyek yang ditenderkan.•PEPC

dengan menempatkan ‘kritik’
pelanggan sebagai salah satu
bentuk atau masukan. Hal-hal
positif yang disampaikan oleh
customer diharapkan dapat
menggerakkan improvement
ke bentuk perbaikan layanan
ke depan. “Harapannya
ke depan gambaran yang
kurang baik pada masa lalu
ditinggalkan sehingga PDSI
dapat bertransformasi dengan
tampilan yang lebih profesional
dan menjadi pilihan pelanggan
sehingga pada akhir nya
dapat mendukung visi dan
misinya,”tambah Lelin.
PDSI Cares merupakan
program prioritas bagi
pelanggan PDSI untuk
kemudahan dalam
menyampaikan keluhan
dan mendapatkan respon
atas kualitas layanan yang
diberikan PDSI. Keluhan yang
disampaikan akan dicatat
dan dimonitor melalui sistem
yang dikelola oleh fungsi
Customer Relationship
Management (CRM),
kemudian dikomunikasikan
dengan fungsi internal
terkait pada kesempatan
pertama, dan diberikan solusi
proporsional sesuai ketentuan
yang berlaku. Keluhan
positif dan membangun
akan ditindaklanjuti dalam
bentuk improvement internal
(fungsi terkait) yang akan
dimonitor oleh CRM. Respon
penyelesaiannya akan

Foto : PDSI

Site Visit
Pekerjaan Wellpad
Proyek Jambaran
Tiung Biru

JAKARTA - Moving lambat,
invoice lama, katering
belum standard, birokratif,
kurang responsif, adalah
sejumlah keluhan yang
ditujukan customer pada
layanan PDSI selama ini.
PDSI Cares digagas sebagai
upaya PDSI untuk menjawab
dengan bijak dan terukur
atas segala bentuk keluhan
tersebut melalui sebuah
sistem yang transparan untuk
menambahkan value dari
layanan PDSI.
Digulirkannya program
PDSI Cares pada Rabu
(14/01) lalu di Jakarta,
menjadi pertanda semakin
pedulinya PDSI terhadap
customer-nya guna dapat
memberikan layanan
terbaik. Direktur Pemasaran
dan Pengembangan PDSI
Lelin Eprianto, mengatakan
positioning PDSI adalah
perusahan yang memberikan
layanan terbaik sembari
produksi customer yang
meningkat. “PDSI ingin
menciptakan diferensiasi
dengan kompetitor, serta
berbagai improvement namun
tidak menambah cost.
Harapannya adalah tidak
hanya customer satisfaction
yang tercipta melainkan
customer loyalty,” ujar Lelin.
Inisiatif ini juga
dimaksudkan untuk menjadi
‘cambuk’ bagi PDSI untuk
berbenah sedikit demi sedikit

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Lelin Eprianto memaparkan program
PDSI Cares

disampaikan kembali kepada
pelanggan sesuai dengan
target waktu yang terukur.
SMS gateway dan email
adalah saluran customer
mengajukan komplain.
Semua komplain yang
masuk akan direspons pada
saat yang sama. Komplain
diatasi dengan target tertentu
dan dipastikan berjalan di
lingkup inter nal dengan
menggunakan sistem ticket
dan notifikasi. Indikator
performance dilihat setiap
hari, dan akan dievaluasi
setiap 6 bulan atau sesuai
kebutuhan. Respon terhadap
komplain akan dibanding
dengan kontrak yang ada
serta dibuat improvement
untuk mencapai best
standard. Keluhan yang sudah
disampaikan melalui email
contact.pdsi@pertamina.
com atau sms 0811 191 2000

akan diberikan notifikasi untuk
identifikasi dan penelusuran
status penyelesaiannya.
Kepala Divisi Survei dan
Pengeboran SKK Migas,
Ngatijan yang hadir saat
peluncuran PDSI Cares ini
mengatakan bangga dengan
perkembangan PDSI saat
ini. Mindset PDSI terhadap
customer agar dapat
ditingkatkan dan menjadi lebih
baik. “PDSI diharapkan mampu
menjadi drilling contractor
yang sebenarnya, yang mampu
melaksanakan kontrak-kontrak
IPM melalui aliansi dengan
berbagai pihak dan mampu
melayani customer dengan
baik,” ujarnya.
P e l u n c u r a n p ro g r a m
PDSI Cares ini dihadiri juga
oleh Direktur Hulu Pertamina
Syamsu Alam, dan sejumlah
Direksi dan Manajemen Anak
Perusahaan Pertamina.•PDSI

PGE Area Kamojang Tajak Sumur KMJ-70/3
B AN D UNG - P T
Pertamina Geothermal
Energy (PGE) Area
Kamojang melaksanakan
sosialisasi tajak sumur KMJ70/3 yang dilaksanakan
di lokasi RIG PDSI #39.3/
D1500E Area Kamojang,
Bandung Jawa Barat, Selasa
(20/1). Sosialisasi dihadiri
oleh GM Area Kamojang
Wawan Darmawan beserta
T im Manajemen, Camat,
Kapolsek, Danramil Ibun serta
Camat, Kapolsek, Danramil
Samarang, serta tokoh
masyarakat dan sesepuh
disekitar Area Kamojang.
Dalam sambutannya
GM Area Kamojang
menyampaikan ucapan
terima kasih kepada Muspika
serta Tokoh Masyarakat atas

dukungan terhadap kegiatan
pemboran di Area Kamojang.
Lebih lanjut GM Area
Kamojang mengharapkan
kepada Tim yang terlibat
dalam pemboran ini agar
lebih memperhatikan aspek
safety. Tajak Sumur KMJ70/3 dilaksanakan pada 23
Januari 2015 dan rencananya
dibor sampai kedalaman akhir
3.000 meter.
Lokasi pemboran sumur
KMJ-70/3 berada dalam
cluster KMJ-70 lapangan
panasbumi Area Kamojang.
Ditajak dengan menggunakan
RIG PDSI #39.3/D1500E.
Tujua n dila ksa nakannya
pemboran sumur ini untuk
mempertahankan pasokan
u a p b a g i l i s t r i k P LT P
Kamojang.•PGE

Foto : PGE

Foto : PEPC

Membidik Customer Loyalty Melalui PDSI Cares

Lokasi pemboran sumur KMJ-70/3 di PGE Area Kamojang, Bandung.

No. 05

SOROT

Tahun LI, 2 Februari 2015

Sosialisasi Oil Loss
Management System
(OLMaS) RU III
PLAJU - Salah satu aspek dalam visi Pengolahan

2025 adalah mencapai kinerja operasi top
quartile dengan didukung Pertamina Production
System (PPS). Oil Loss Management System
(OLMaS) adalah satu bricks utama PPS dibawah
Technology Management untuk meningkatkan
profitabilitas. “Pengelolaan oil loss di RU III saat ini
masih belum optimal, padahal RU III berpeluang
meningkatkan sekitar Rp 500 miliar/tahun jika
dapat mencapai kinerja refinery loss kelas dunia
(Highest Reported Quartile Asia Pacific),” ujar
SMOM RU III, Dadi Sugiana dalam presentasi
sosialisasi OLMaS yang dihadiri oleh perwakilan
pekerja RU III di Aula OPI, (20/1).
Acara yang digagas oleh fungsi OPI ini
bertujuan untuk memberikan pemahaman
yang lebih mendalam mengenai implementasi
OLMaS di RU III. Sosialisasi yang diberikan
pun tidak hanya sebatas pengelolaan oil
loss, namun mencakup segala aspek yang
berkontribusi dalam refinery loss. Menurut Dadi,
dalam melakukan pengendalian refinery loss,
khususnya oil loss, dibutuhkan koordinasi yang
baik antar fungsi, karena oil loss dapat terjadi
di sepanjang proses bisnis kilang. Mulai dari
penerimaan bahan baku/intermedia, storage
dan handling, proses pengolahan sampai
dengan penyerahan produk. “Diharapkan jalur
komunikasi dan koordinasi dalam implementasi
OLMaS dapat terus berjalan dengan baik. Karena
hal ini lah yang menjadi salah satu kunci utama
keberhasilan OLMaS,” ujar Dadi.
Acara tersebut juga diisi dengan
penandatanganan Komitmen Kick Off dan Roll
Out OLMaS di RU III oleh Tim Manajemen RU
III serta pengumuman para pemenang lomba
Idea Generations, yang diselenggarakan dalam
rangka usaha penurunan refinery loss.
Penghargaan Ide Terbaik diraih oleh Taufik
Fikri dengan judul “Menurunkan Flare Loss Raw
PP Akibat Sulphur Content yang Tinggi dengan
Melakukan Treatment Raw PP ke Merichem Unit”,
Penghargaan Dampak Reduce Loss Terbesar
diraih oleh Tejo Danarto dengan judul “Minimize
Un-Accounted Loss pada Saat Sampling di
Kapal Melalui Pengambilan True Bottom Sample
Dengan Lubang 1”, serta Penghargaan Jumlah
Tde Terbanyak diberikan kepada Febri Ardhian
RS (ECLC/Eng&Dev.) dengan idea generations
sebanyak 32 item.•RU III

Bank BRI.
Menurut Rifky E.
Hardijanto, Direktur Sales
& Marketing PT Pertamina
Lubricants, pemegang kartu
juga akan mendapatkan
reward dan undian berhadiah
menarik secara periodik bagi
nasabah yang bertransaksi
aktif dalam menggunakan
kartu serta pembelian produk
pelumas Pertamina. “Kartu
ini selain menjadikan outlet/
bengkel loyal terhadap
PT Pertamina Lubricants
melalui distributor resminya,
juga akan membuat transaksi
keuangan dan proses bisnis
lebih terjaga kerapihan dan
keamanannya, “ papar Rifky.
Pada tahap awal, ketika
nasabah meng-apply kartu,
nasabah akan mendapatkan
Asuransi Personal Accident,
turut serta dalam program
Safety Awareness dan
Go Green PT Pertamina

Foto : MOR IV

SMOM, Dadi Sugiana didampingi Tim Manajemen saat
menandatangi Komitmen Master Schedule Kick Off & Roll
Out OLMas.

S E M ARANG - U n t u k
menata bisnis pelumasnya
yang semakin besar, PT
Pertamina Lubricants
bekerjasama dengan Bank
Rakyat Indonesia (Bank
BRI) meluncurkan kartu
L u b r i c a n t s C a rd . K a r t u
ini diperuntukkan bagi
para pemilik outlet atau
bengkel yang membeli
Pelumas Pertamina
berbasiskan kepada
account tabungan nasabah
di Bank BRI. Lubricants
Card mempermudah
proses pembayaran dari
outlet atau bengkel ke
d i s t r i b u t o r re s m i , y a n g
sebelumnya menggunakan
sistem cash, menjadi sistem
EDC. Keuntungan lainnya
Lubricants Card memberikan
manfaat berkelanjutan bagi
outlet/ bengkel terhadap dari
program sales dan marketing
PT Pertamina Lubricants dan

Rifky E. Hardijanto, Direktur Sales & Marketing PT Pertamina Lubricants bersama
perwakilan dari Bank BRI meresmikan secara simbolis Lubricant Card

(Persero), yaitu dalam bentuk
mendapatkan free Asuransi
dari BRIngin Life senilai
250% dari saldo terakhir, free
Portable APD (Alat Pemadam
Darurat) untuk periode dan
jumlah tertentu serta turut
menyumbang 1 pohon.
Setelah kartu digunakan,
berbagai program menarik
akan didapatkan oleh outlet/
bengkel, seperti outlet/

bengkel akan mendapatkan
peralatan bengkel, jalanjalan ke luar negeri dan lainlain untuk pembelian produk
tertentu untuk periode
tertentu. Pemilik kartu juga
akan mendapatkan kupon
undian berhadiah dari
Bank BRI yang akan diundi
periode tertentu , serta
program promo menairk
lainnya.•MOR IV

Peringatan 20 Tahun
Kilang RU VI Balongan
BALONGAN – RU VI Balongan
mengadakan peringatan 20
tahun berdirinya Kilang RU
VI Balongan yang ditandai
dengan penandatangan
prasasti oleh GM RU VI Yulian
Dekri dan Direktur Pengolahan
Pertamina Rachmad Hardadi.
Kegiatan ini dilaksanakan
di Gedung Patra Ayu,
Perumahan Bumi Patra,
Indramayu, Senin (19/1).
Berbicara mengenai kilang
RCC yang telah berusia 20
tahun, Direktur Pengolahan
Pertamina Rachmad Hardadi
mengungkapkan rasa
bangganya terhadap dedikasi
orang-orang terbaik yang
berperan dalam pembangunan
kilang RCC RU VI Balongan
pada masa itu. Berkat tenaga
dan pikirannya, RCC RU VI
Balongan berdiri menjadi
kilang terbesar di dunia dan
reputasinya hingga saat ini
masih menjadi acuan centre of
excellent kilang RFCC di dunia.
Hardadi berharap, pekerja
muda di RU VI Balongan
bisa mewarisi ilmu dan
semangat para senior yang
kini telah purna karya. Terkait
efisiensi, Hardadi kembali

Foto : RU IV

Foto : RU III

Gandeng Bank BRI Luncurkan
Lubricants Card
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GM RU VI Yulian Dekri dan Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi menandatangi prasasti peringatan 20 tahun
berdirinya Kilang RU VI Balongan.

mengingatkan kepada seluruh
pekerja dan keluarga di RU VI
Balongan untuk melakukan
penghematan energi.
Sementara itu, GM RU
VI Balongan mengatakan
peringatan 20 Tahun RU VI
Balongan ini dilaksanakan
sebagai bentuk rasa syukur
atas terus beroperasinya
Kilang Balongan dengan andal
sehingga bisa membantu
ketahanan energi nasional.

Dalam kesempatan tersebut,
Yulian juga memaparkan
prestasi yang diraih RU VI
sejak pertama kali beroperasi
pada 1994 hingga tahun
2013 dimana kilang ROPP
mulai beroperasi. Acara
juga diisi dengan sharing
session bersama Sekretaris
Dewan Komisaris Pertamina,
Maskurun Mulyosukarto. Pria
yang pernah menjabat sebagai
GM RU VI periode 1995 –

1997 ini berbagi pengalaman
tentang pembangunan kilang
RU VI yang dulu bernama
EXOR I.
Peringatan 20 tahun RU
VI Balongan ditutup dengan
pelepasan burung merpati
sebanyak 20 ekor dan 200
balon oleh GM RU VI Yulian
Dekri, Direktur Pengolahan
Rachmad Hardadi, serta
para mantan GM RU VI
Balongan.•RU VI
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C ILA C A P – M e m a s u k i
tahun 2015 Refinery
Unit (RU) IV Cilacap
kembali menyusun ide-ide
inovasi baru yang akan
menjadi program kerja
unggulan tahun ini dari
berbagai macam fungsi.
Perumusan ide tersebut
dikemas dalam sebuah
acara bertajuk Workshop
Idea Generations di Patra
Graha, pada (5/1).
Workshop yang diikuti
oleh perwakilan pekerja
seluruh fungsi beserta tim
manajemen dibuka oleh Pjs.
GM RU IV Jadi Purwoko.
Ia menyampaikan, tahun
ini adalah tahun yang
sangat menantang bagi RU
IV terutama terkait harga
crude oil di pasar dunia
yang berhadapan dengan
tingginya operating cost di
kilang.

“Dari total operating cost
kita, 60 persennya adalah
biaya refinery fuel. Oleh
karena itu, kita harus melihat
permasalahan refinery fuel
ini dengan jeli sehingga
dapat diminimalkan
penggunaannya dan
meningkatkan margin,” ujar
Jadi Purwoko.
Dengan demikian,
harus dipikirkan bersama
ketika menyusun ide dan
inovasi di tahun 2015 ini
mengenai biaya refinery
fuel, cara untuk mengurangi
refinery loss, dan
bagaimana mengoptimalkan
blending produk. Ia juga
mengingatkan, safety dan
reliability merupakan dua
faktor penting yang juga
menjadi perhatian dalam
penyusunan idea generation.
“ K a re n a s u d a h m e n j a d i
kewajiban kita bersama

Foto : RU IV

RU IV Cilacap Rumuskan Inovasi Unggulan
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Peserta Workhsop Idea Generations tengah berdiskusi membahas ide dan inovasi yang akan diajukan masalah

untuk mempertahankan
aspek safety dalam setiap
pekerjaan,” tegasnya.
Pelaksanaan workshop
diawali dengan pemaparan
kinerja RU IV 2014 oleh

Ardy Marziano dari fungsi
Refinery Planning and
Optimization dan program
idea generations oleh
Muh Hadjar. Selanjutnya,
setiap peserta workshop

mengikuti sesi breakout
dan diskusi berdasarkan
fungsi masing-masing
untuk menyusun ide dan
inovasi yang diusulkan
tahun ini. Setelah ide-ide

tersebut tersusun, setiap
fungsi memaparkannya
di hadapan Manajemen
untuk selanjutnya dilakukan
proses alignment dan
challenge session.• RU IV

Pertamina Kontribusikan
PBBKB Sumut 2014 Sebesar
Rp 797 Milyar
MEDAN - PT Pertamina
(Persero) Marketing Operation
Region (MOR) I memberikan
kontribusi Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Provinsi Sumatera
Utara (Sumut) pada tahun
2014 sebesar 797 milyar
rupiah. Nilai ini meningkat
18% dibandingkan PBB-KB
Sumut tahun 2013 sebesar
674 milyar rupiah. Kontribusi
tersebut merupakan bukti
bahwa Pertamina sebagai
BUMN yang patuh dan taat
terhadap peraturan yang
berlaku serta memberikan
sumbangsih
bagi
pembangunan Sumatera
Utara.
PBB-KB adalah pajak
atas BBM yang disediakan
atau dianggap digunakan
untuk kendaraan bermotor.
Pemungutan PBB-KB
dilakukan oleh perusahaan
penyedia BBM seperti
Pertamina atau perusahaan
penyedia BBM lainnya. Untuk
Public Service Obligation
(PSO), besarnya tarif PBB-KB
ditetapkan sebesar 5% dari
nilai jual BBM sebelum Pajak

Pertambahan Nilai (PPN)
sesuai Peraturan Menteri
ESDM No. 18 Tahun 2013.
Sementara, untuk NonPSO besarnya tarif PBBKB adalah berbeda-beda
setiap sektornya tergantung
Peraturan Gubernur dan
Peraturan Daerah. Sebagai
informasi, Pertamina
merupakan salah satu
perusahaan penyedia BBM
di Provinsi Sumatera Utara.
Pelaporan PBBKB di
seluruh Marketing Operation
Region (MOR) Pertamina
dilakukan seragam, setiap
tanggal 20 ke rekening
yang ditunjuk Dispenda,
sesuai aturan yang berlaku.
Termasuk di wilayah Sumut
dimana laporan setiap
bulannya kepada Dispenda
ditembuskan kepada
Gubernur Sumut dan
Kementerian Keuangan.
Sebagai informasi,
pengusaha atau pengelola
lembaga penyalur BBM
Pertamina (SPBU, APMS,
SPDN, dsb) menyetor dana
ke bank persepsi untuk order
BBM disertai bukti setoran

Pajak Penghasilan (PPh)
sehingga tidak ada transaksi
di Kantor Pertamina. Teller
kemudian melakukan sales
order (SO) melalui sistem
host to host yang link ke
sistem Pertamina (MySAP).
Pelanggan tersebut kemudian
menyerahkan delivery order
(DO) ke Pertamina yang
kemudian ditindaklanjuti
oleh Terminal BBM berupa
pengiriman BBM ke lembaga
penyalur tersebut.•MOR I
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Pada rubrik Sorot Energia
No.04 TAHUN LI, 26 Januari
2015, di halaman 14 dengan
judul Komisaris Utama
Berikan Kuliah Umum
di UNLAM pada kolom
ketiga tertulis “Sugiharti
berpesan...” seharusnya
tertulis “Sugiharto
berpesan...”
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Produksi Terang Field Jatibarang

HULU TRANSFORMATION CORNER

untuk menguras migas dari dalam batuan reservoir pada zonazona produksi dengan metode fracturing dan skin by pass
terutama di lokasi sumur-sumur CBM-22, CBM-24, CBM25, KRE-03, dan KRE-04. “Selain itu, kami juga melakukan
stimulasi sumur dengan metode water base surfactant pada
reservoir fasies Vulkanik Jatibarang di Struktur Jatibarang,”
tambah Ceppy.
Strategi lain untuk lebih mendongkrak kinerja produksi Field
Jatibarang adalah merawat fasilitas produksi yang telah tua, di
antaranya melakukan pigging secara rutin untuk menghindari
endapan residu dalam jalur pipa di Lapangan X – Ray. Di
samping itu, reaktivasi yang dilakukan di beberapa sumur
tua terbukti berhasil meningkatkan produksi lapangan yang
berlokasi di Lepas Pantai Indramayu, Jawa Barat, itu hingga
lebih dari 2000 bopd pada akhir Desember 2014 lalu.
Selain mengandalkan produksi sumur-sumur eksisting
yang banyak sudah dalam kondisi depleted manajemen Field
Jatibarang juga melakukan kegiatan pengeboran sumursumur baru. “Beberapa sumur yang baru kami bor ternyata
hasilnya cukup memuaskan, seperti sumur RDG-56 yang
mulai berproduksi pada Juni 2014, lalu mampu memberikan
tambahan produksi 1100 bopd,” jelas Ceppy menyiratkan rasa
syukurnya. Pada Agustus lalu, tambahan 250 bopd juga diraih
dari suksesnya pengeboran sumur CMT-17.
Selain gemilang meningkatkan produksi, berbagai penghargaan
juga berhasil diraih sepanjang tahun 2014, contohnya adalah
Jatibarang Field telah dua kali berturut-turut meraih penghargaan
Program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan
Lingkungan (PROPER) Hijau. Prestasi tim Continuous Improvement
Program (CIP) Jati Barang Field juga tidak bisa dianggap remeh,
hal ini terbukti dengan diraihnya peringkat Diamond dalam ajang
Quality Conference (Qualcon) di Australia (20-22/10/14), peringkat
Silver pada Forum Kompetisi CIP Nasional (Temu Karya Mutu &
Produktifitas Nasional – TKMPN XVIII) dan peringkat Gold di Annual
Pertamina Quality (APQ) Awards 2014 (Persero).•DIT. HULU

Foto : DIT. HULU

Jakarta – Berkaca pada pencapaian sepanjang 2014 lalu
seraya melakukan evaluasi rinci untuk penyusunan langkahlangkah dalam meraih target yang hendak dicapai pada
2015 ini, merupakan ritual wajib dilakukan oleh setiap anak
perusahan di lingkungan aktivitas hulu Pertamina. Meski
kondisi pasar dan harga minyak akhir-akhir ini sedang dililit
lesu, turun hingga di bawah US$ 50 per barel, namun jajaran
insan hulu selaku ujung tombak perusahaan tak boleh
kuyu. “Para pekerja hulu yang selalu penuh semangat dan
berdedikasi tinggi dalam kondisi serta cuaca bagaimanapun,
diharapkan mampu mengembangkan pola pikir yang
berbeda, mengubah gaya, serta perilaku agar lebih peduli
pada masalah finansial, terutama menyangkut dengan
efisiensi di setiap strata unit operasi. Program-program
hendaknya dirancang agar bisa dikelola secara efektif, efisien
dengan biaya optimal,” pesan Direktur Hulu Pertamina,
Syamsu Alam (21/1) memberikan arahan terkait operasi, di
tengah tekanan harga minyak dewasa ini.
Dalam evaluasi kinerja tahun lalu, tersebutlah Field
Jatibarang, meski termasuk dalam jajaran ladang sepuh
yang dikelola PT. Pertamina EP (PEP) Aset 3 masih konsisten
dalam memberikan kontribusi dengan total produksi minyak
rata-rata sebesar 7.790 barrel oil per day (bopd) atau
102 persen terhadap RKAP 2014 sebesar 7.730 bopd.
Sementara produksi gas berada pada level 74.88 mmscfd,
sedikit dibawah target yang dijanjikan sebesar 76.01 mmscfd.
“Kerja keras, cerdas, dan iklas yang dilakukan setiap pekerja
Field Jatibarang dalam mengahadapi setiap tantangan yang
muncul adalah kunci keberhasilan
kami sehingga terus mampu meraih
trend positive” ungkap Manager Field
Jatibarang, Ceppy Agung Kurniawan.
Menurut Ceppy keberhasilan
tersebut diperoleh melalui berbagai
upaya yang telah dilakukan jajarannya
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JAKARTA – Pertamina terus
menunjukkan komitmennya
untuk meningkatkan dunia
olahraga di Indonesia. Kali ini
Pertamina menjadi sponsor
utama dalam ajang Proliga
2015 sebagai event kompetisi
bola voli terbesar di tanah air
yang diberi nama “Pertamina
Proliga 2015”.
Kompetisi tersebut akan
diikuti lima tim putera dan
tujuh tim puteri, yang berasal
dari Jakarta Pertamina Energi,
Surabaya Samator, Jakarta
Electric PLN, Jakarta BNI
46, Palembang Bank Sumse
Babel, Jakarta Popsivo PGN,
Manokwari Valeria Papua
Barat, Gresik Petrokimia, dan
Jakarta Bank DKI.
Tim-tim tersebut
akan berlaga di delapan
kota, yaitu Balikpapan,
Palembang, Malang, Gresik,
Probolinggo, Jakarta,
Bandung dan Yogyakarta.
Event Proliga berlangsung
mulai 6 Februari hingga

19 April 2015 mendatang.
Jakarta Pertamina Energi
akan menjadi tuan rumah
pada pembukaan yang
berlangsung di Balikpapan.
“Pertamina membuktikan
komitmennya dengan
memberikan dukungan
penuh bagi Proliga. Dukungan
yang diberikan Pertamina ini
sebagai upaya pembinaan
atlit-atlit bola voli agar bisa
terus berjaya hingga nantinya
siap untuk berlaga di ajang
SEA Games,” ungkap Direktur
Pemasaran Pertamina, Ahmad
Bambang dalam konferensi
pers di Jakarta, Rabu (21/1).
Ahmad Bambang
berharap, olahraga bola
voli semakin menjadi daya
tarik masyarakat dan
memunculkan atlet-atlet yang
mampu berkompetisi di level
internasional. Pihaknya juga
berupaya agar dukungan
terhadap Proliga tersebut terus
berlanjut untuk pembinaan
atlet-atlet bola voli Indonesia.

Ketua Umum Pengurus
Pusat PBVSI, Letnan Komjen.
Imam Sujarwo sangat
mengapresiasi dukungan
penuh yang diberikan
Pertamina dalam ajang
Proliga 2015 ini. Ajang Proliga
tidak hanya diakui secara
nasional tapi juga diakui
sebagai event internasional
dalam mempersiapkan atlitatlit terbaik untuk berlaga
di SEA Games dan Asian
Games pada 2018.
“Support yang luar biasa
dari Pertamina ini sudah pasti
akan memberikan hawa baru,
semangat baru dan motivasi
baru agar olahraga bola voli
Indonesia bisa terus berlaga
dan berjaya menjelang SEA
Games mendatang. Tantangan
kita tidak hanya persiapan atlit,
namun juga kesiapan para
pelatih dan para supportingnya,” ungkap Imam.
Sementara Direktur
Proliga, Hanny S Surkatty
berharap, penyelenggaraan

Foto : WAHYU
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Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menandatangani bola voli sebagai simbol komitmen BUMN ini dalam
mendukung penuh penyelenggaraan Pertamina Proliga 2015.

kompetisi Proliga tahun ini
lebih baik dibanding tahuntahun sebelumnya. Apalagi
dengan dukungan Pertamina
yang merupakan BUMN
bereputasi internasional.
Menurutnya, event kompetisi

Pertamina Proliga 2015 akan
berlangsung ketat, karena
akan menjadi satu-satunya
ajang seleksi pemain tim
nasional yang disiapkan
menuju SEA Games XXVIII
tahun 2015 di Singapura.

“PBVSI selaku induk
olehraga bola voli nasional akan
menyeleksi 12 pemain putera
dan 12 puteri untuk SEA Games
2015 dari ajang ini. Sehingga
persaingan setiap pemain akan
semakin ketat,” tegas Hanny.•IRLI

