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Maintaining Credibility

Sebelumnya, pada tahun 2012, BP telah membayar
denda kepada Pemerintah AS sebesar US$ 4.5 miliar
serta telah membayar ganti rugi sejumlah US$ 9,2 miliar.
Berdasarkan Riset Wood Mackenzie baru-baru ini, BP
memiliki ketersediaan kas yang cukup besar untuk memenuhi
kebutuhan investasi pengembangan bisnis eksisting. Namun
tantangan besar bagi Perusahaan untuk melakukan aksi
merger dan akuisisi (M&A) mengingat keterbatasan kas
internalnya. Sumber pendanaan berpotensi diperoleh dari
penjualan aset, seperti yang kini tengah dilakukan BP yang
berniat melego aset-asetnya dalam “Program Divestasi
US$10 miliar”. Salah satunya, 60% saham perseroan di Pan
American Energy yang nilainya bisa mencapai US$7.7 miliar
(Rp92.4 miliar) serta beberapa aset upstream lainnya.
Proses pengadilan masih relatif panjang. BP tengah
menanti dua dakwaan pengadilan, yakni volume tumpahan
minyak dan level penalti. Sanksi Clean Water Act diperkirakan
baru diputus pada Januari 2015. Tapi sebagai perusahaan
global, BP sudah mengantisipasi berbagai program
mitigasinya sejak awal. Baik untuk menghadapi tantangan
keuangan dan investasi, operasional, serta keberlanjutan
(sustainability) Perseroan. Hal tersebut dilakukan tidak hanya
untuk menjaga kiprah BP di kancah global, namun juga untuk
mempertahankan kredibilitas positif yang telah dibangun BP
sejak lama.
Sebagai perusahaan industri ekstraktif yang rentan
dengan resiko alam, tragedi Macondo merupakan pelajaran
berharga. Berbagai studi kasus menilai dari beragam
aspek kelalaian BP, sehingga diharapkan dapat dihindari di
kemudian hari. Inilah pentingnya senantiasa menjaga ‘sense
of crisis’ dan mempersiapkan upaya mitigasi atas berbagai
resiko yang mungkin terjadi. Karena jika tragedi telah terjadi,
mempertahankan kredibilitas adalah harga yang harus
dibayar mahal.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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British Petroleum (BP) kembali terancam denda akibat
kasus tumpahan minyak Macondo tahun 2010 silam. Pekan
lalu, BP diduga lalai dan tidak mematuhi Undang-undang Air
Bersih (Clean Water Act) oleh Pengadilan dan dapat terkena
sanksi hingga US$18 miliar (setara Rp216 miliar). Dengan
potensi denda tersebut, posisi utang terhadap kas (Debt to
Cash) Perusahaan diprediksi mencapai sekitar US$25-35
miliar (Rp300-420 milar) pada 2015 dengan asumsi jika BP
melunasi sanksi itu.

Pertamina bersama jurnalis divers melakukan penanaman terumbu karang di Pulau Biawak, Indramayu, yang dekat dengan wilayah operasi PT PHE ONWJ dan
Kilang Balongan.

Pertamina Sesuaikan Harga
Elpiji Non Subsidi 12 Kg
Dua hari setelah

mendapatkan lampu

hijau dari pemerintah,

akhirnya mulai tanggal
10 September 2014

Pertamina menyesuaikan
harga Elpiji Non Subsidi
12 kg sebesar Rp1.500

per kg (nett Pertamina).
Jakarta - “Penyesuaian
harga ini merupakan keputusan
korporasi dan sudah dibahas
pada rapat dengan Menko
Perekonomian pada Senin
lalu, (8/9). Sehingga kapan
dilak uk annya dan berapa
bes arann ya, diserahkan
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kepada Pertamina,” ujar
Direktur Pemasaran dan Niaga
Pertamina Hanung Budya
di hadapan media massa
nasional, di Gedung Utama
Kantor Pusat Pertamina, Rabu
(10/9).
Hanung menjelaskan,
harga baru Elpiji Non Subsidi
12 kg tersebut diberlakukan
mulai pukul 00.00 WIB pada
10 September 2014 dengan
besaran Rp1.500 per kg (nett
Pertamina). “Atau lebih ku
rang Rp18.000 per tabung,”
ujarnya.
Lebih lanjut Hanung me
maparkan, di pasar, harga
ini akan meningkat menjadi

Kiprah Anak Perusahaan :
merk “bright” dialihkan
ke pt pertamina retail

sekitar Rp21.000 atau
Rp22.000 per tabung. Hal
ini terjadi karena ada ongkos
angkut, dan biaya-biaya
lainnya. Sehingga retail pricenya adalah Rp9.519 per kg.
“Ini adalah harga retail di
tingkat agen. Atau naik dari
Rp92.800 per tabung menjadi
pada kisaran Rp.114.300 per
tabung. Di tingkat warung,
harga ini akan bertambah de
ngan kisaran sekitar Rp3.000
sampai Rp5.000,” ungkapnya.
Penyesuaian harga ini
akan bisa mengurangi ke
rugian Elpiji Pertamina se
besar Rp452 miliar untuk
tahun 2014, sehingga menjadi
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Rp5,7 triliun dari prognosa
semula Rp6,1 triliun dengan
proyeksi tingkat konsumsi
Elpiji 12 kg adalah 907.000
ton.
Wa l a u p u n d e m i k i a n ,
Hanung mengakui, harga
jual baru tersebut masih jauh
dibawah keekonomiannya.
Berdasarkan rata-rata CP
Aramco y-o-y (year on year)
Juni 2014 harga keekonomian
Elpiji 12 Kg saat ini seharusnya
Rp15.110 per kg atau
Rp181.400 per tabung.
Seperti diketahui, keb i
jakan korporasi ini ditetap
Bersambung ke halaman 5

Utama :
pt pertamina lubricant raih dua
pengarhaan bumn awards 2014

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat
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Membangkitkan
Kepercayaan Diri
menuju world class
energy company
Foto : ISTIMEWA

VISI

Pengantar Redaksi :
Pada awal proses transformasi ketika Pertamina menyusun tata nilai
Perusahaan, Confident merupakan tata nilai pertama yang ingin ditingkatkan
mengikuti perubahan peran perusahaan dari regulator menjadi operator.
Direktorat Hulu dan Anak-anak perusahaan Hulu yang diberikan
kepercayaan untuk menjadi driver utama pertumbuhan, dimana lebih dari
70% porsi investasi perusahaan dialokasikan, juga sangat aktif menjalankan
transformasi dengan modal kepercayaan diri yang cukup. Tema Aggressive
Upstream dan tagline Bangkitkan Energi Negeri yang sering disampaikan
dalam berbagai kesempatan merupakan bagian dari cerminan sikap percaya
diri seluruh insan hulu dalam mengejar cita-cita menjadi perusahaan kelas
dunia.
Terkait dengan hal tersebut, mari kita simak apa yang disampaikan
Direktur Hulu, Muhamad Husen dalam rangka Bulan Confident.
Bagaimana Bapak melihat dan memaknai tata nilai Confident?
Bagi kita insan pekerja Pertamina, khususnya insan Hulu, Confident kami
maknai sekurang-kurangnya dalam dua pandangan .
Pertama, kita harus cukup percaya diri untuk tampil di depan dan
mengambil peran dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor
reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa. Ingat, kita adalah
resources terbaik yang dimiliki bangsa ini dalam hal energi, jadi setiap
panggilan kebutuhan bangsa dalam hal energi kita harus mempunyai peran.
Untuk dapat memainkan peran tersebut dalam konteks Confident kita
harus selalu aware untuk melihat perubahan lingkungan bisnis kita, para
kompetitor kita bahkan dengan pemain-pemain internasional yang telah
berhasil didepan kita. Kemudian, kita juga wajib untuk selalu meningkatkan
profesionalisme kita, sikap objektif, senantiasa terbuka dan terus belajar
untuk meningkatkan kompetensi diri, siap kerja keras dan cerdas, serta
tetap menjaga etika untuk saling menghargai. Seiring dengan hal tersebut,
seorang insan Pertamina ditabukan memiliki sifat arogan, malas, dan takut
dengan perubahan.
Oleh karena itu, pekerja Pertamina harus memiliki rasa percaya diri
untuk selalu berinovasi, kreatif dalam mencari berbagai alternatf solusi untuk
kemajuan, dan tidak tidak pernah takut meninggalkan zona nyaman yang
melenakan. Seperti selalu dikatakan oleh orang-orang bijak: “there will be no
growth in the comfort zone”. Jika pekerja Pertamina sudah merasa nyaman
dalam bekerja, artinya Pertamina sudah stagnan, ini sangat berbahaya.
Sebab, pada kondisi demikian tidak mungkin kita meraih pertumbuhan.
Yang Kedua, selaku individu: Confident, itu harus kita maknai dalam
perspektif membangun rasa percaya diri sesuai peran yang diamanahkan
Perusahaan di pundak kita dalam pekerjaan. Hal tersebut terlihat lewat sikap
yang energik, dengan semangat tinggi selalu siap siaga dalam mengemban
tugas-tugas yang diberikan. Selain itu, harus selalu mengembangkan sikap
terbuka khususnya dalam melakukan improvement sebagaimana best
practices bisnis yang selalu berkembang. Kemampuan untuk melakukan
adaptasi terhadap perkembangan teknologi sesuai best practice juga
menjadi tolok ukur rasa confident yang kita miliki. Jangan sampai confident
ini malah meng”isolasi” diri dari hal-hal baru yang lebih maju. Kemudian juga
harus siap berbagi mengenai berbagai hal terkait proses kerja yang sedang
berlangsung, memberi masukan untuk kemajuan tim, senantiasa berupaya
memperbaiki setiap kekeliruan, serta saling mengingatkan atas tugas dan
tanggung jawab yang diamanahkan kepada unit kerjanya.
Menghadapi kompetisi bisnis hulu yang sangat menantang,
bagaimana strategi Bapak - agar hulu selalu tampil Confident? Da
lam mendukung pencapaian visi perusahaan “Menjadi Perusahaan Energi
Nasional Kelas Dunia” dengan misi “Menjalankan usaha minyak, gas, serta
energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip
komersial yang kuat”, Direktorat Hulu menetapkan strategi “Aggressive
Upstream”. Artinya, setelah melihat peta ke depan, betapa pentingnya
upaya menjamin sumber daya energi baik untuk kelangsungan bisnis
Pertamina khususnya, maupun untuk menjamin ketahanan energi nasional
demi kemandirian bangsa, maka usaha-usaha kegiatan Hulu akan menjadi
titik fokus strategi. Aggressive ini juga musti diterapkan secara selektif
berdasarkan portfolio aset yang akan dikembangkan
Dalam mendukung aspirasi 2025 perusahaan, khususnya untuk
mencapai target produksi 2,2 juta BOEPD pada 2025, Direktorat Hulu
bersama-sama dengan seluruh Anak Perusahaan (bidang) Hulu (APH)
menjalankan program transformasi Hulu dengan tagline ‘Bangkitkan Energi
Negeri’ untuk terus menjaga semangat dan momentum tranformasi agar
tetap menjadi “energy” bagi seluruh insan Pertamina dan tentunya bagi
Indonesia.
Transformasi memerlukan keberanian dalam mengambil prakarsa dan
sikap untuk keluar dari zona nyaman guna menggapai pencapaian yang
lebih tinggi. Hal ini merupakan bagian dari unsur Confident yang sedang
kita diskusikan.

Program transformasi hulu tersebut, secara keseluruhan ditujukan untuk
membangun semangat ONE Pertamina atau Pertamina Incorporated dalam
sinergisitas dan kolaborasi dengan seluruh APH, meliputi; Penyelarasan
Strategi dan Penetapan Prioritas, Memperkuat dan menumbuhkan core
E&P (organik dan M&A), Membangun lini depan baru pertumbuhan,
Kepemimpinan dan Pengembangan Kapabilitas, Pola pikir (mindset) dan
Perilaku (behavior), Engagement stakeholder dan Keunggulan HSSE.
Bagaimana Direktorat Hulu membangun nilai Confident sebagai
daya dorong kemajuan bisnis? Salah satu hal penting dalam membangun
rasa percaya diri adalah memiliki team dan talent yang baik serta harus
dibekali dengan program pengembangan yang baik pula. Di Direktorat Hulu,
hal tersebut dilakukan melalui beberapa langkah berikut :
• Memperkerjakan 25-30 orang senior technical leaders untuk mendorong
pengembangan kapabilitas teknis para reservoir, production engineer dan
geoscientist.
• Sentralisasi talent management (pembinaan, rotasi dan rencana suksesi)
di bawah Reneval.
• Program pengembangan kepemimpinan untuk manajemen senior (tingkat
VP ke atas) dan identifikasi top-50 succession leaders.
• Melaksanakan crash program pendidikan S2 di Universitas terbaik di
dunia bagi tenaga-tenaga muda;
• “Mensekolahkan” tenaga-tenaga Pertamina dalam project-project besar
bersama partner untuk belajar (Project Banyuurip Exxon, Senoro, Aljazair,
Irak, dll);
Di samping itu, langkah-langkah tersebut perlu juga didorong dengan
program perubahan pola pikir dan perilaku yang menyebabkan pekerja lebih
terbuka terhadap berbagai ide baru, membangun sinergisitas dan kemitraan,
serta kolaborasi lintas direktorat dan Anak Perusahaan.
Menurut pandangan Bapak sudah seberapa Confident-nya
insan pekerja Pertamina menuju World Class Energy Company?
Saya melihat sejauh ini insan pekerja Pertamina sudah jauh lebih confident
dibanding tahun-tahun dulu sebelum transformasi.
Ada banyak breakthrough project yang bersifat quick win yang terbukti
menghasilkan perbaikan-perbaikan baik dalam proses maupun outcomes
bisnis. Hal ini menjadi titik balik yang membangun rasa percaya diri insan
pekerja Pertamina, bahwa kita sebenarnya bisa dan mampu. Asalkan ya
itu tadi, berani keluar dari zona nyaman, lakukan terobosan-terobosan yang
kreatif dan inovatif, serta do extra efforts.
Keyakinan kita sebagai operator dalam mengelola lapangan di Aljazair
juga sebagai salah satu bukti bahwa Insan Hulu sudah mempunyai level
of confident yang meningkat selain didalam negeri kita juga berhasil
membuktikan keberhasilan pengelolaan lapangan-lapangan offshore di
ONWJ dan WMO.
Prestasi Pertamina menembus Fortune 500 pun saya rasa cukup efektif
dalam membangun rasa percaya diri kita semua. Dengan hal itu, kita yakin
bahwa Roadmap transformasi yang kita tapaki sudah on the right track,
dan berhasil membawa kita beranjak dari tahap 1: membangun fondasi
dan membangun landasan untuk tumbuh di rumah sendiri menuju tahap
2: membangun keunggulan operasional. Hal ini seharusnya membuat kita
semakin percaya diri dan bersemangat menyelesaikan perjalanan menuju
perusahaan berkelas dunia dan menjadi Asian Energy Champion di tahun
2025.
Bagaimana menurut Bapak mengenai peran seorang leader
dalam membangun rasa percaya diri pekerjanya? Menurut saya,
seorang atasan selain pemimpin juga harus tampil selaku role model yang
berperan penting dalam membentuk kepribadian dan rasa percaya diri team
nya. Sama seperti konduktor orchestra, Pemimpin harus bisa memberikan
kepercayaan diri yang cukup dan kebanggaan didepan seluruh pemain
yang dipimpinya. Sebagai dirijen dirinya harus mampu mengarahkan seluruh
pemain untuk menciptakan harmonisasi sesuai dengan visi dan strategi yang
diharapkan. Selain itu, atasan harus arif dalam memainkan peran sebagai
fungsi tut wuri handayani yang dinamis sesuai momentum serta iklim bisnis
yang terus berubah. Seorang atasan senantiasa memberi contoh ketika
di depan, guyub bersama manakala berada dalam satu tim kerja, serta
selalu ada waktu untuk mendorong gerak maju para pekerja dari belakang.
Seorang Leader juga harus dapat menciptakan iklim yang memastikan
adanya keterbukaan, transparansi, objektifitas, dan komunikasi yang lancar
antara atasan, bawahan serta sesama anggota tim. Pekerja yang percaya
diri pastilah dibekali dengan pemahaman yang baik melalui proses coaching,
mentoring, training dan budaya pemberian apresiasi. Penerapan konsekuensi
pun menjadi penting dalam hal ini, agar para pekerja yakin bahwa setiap
tindakannya, baik maupun buruk akan berdampak pada bisinis dan akan
mendapatkan konsekuensi nya. Dengan demikian pekerja akan percaya
diri untuk menempatkan kepentingan perusahaan di atas segalanya.•HR

EDITORIAL
Jangan Lengah
Rabu pekan lalu, Pertamina baru saja
mengu mumkan penyesuaian Elpiji non
subsidi 12 Kg sebesar Rp 1.500 per kilogram.
Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya
perusahaan dalam menjalankan praktek
bisnis yang sehat dan mengikuti aturan
bisnis korporasi, dimana tidak dibenarkan
melakukan bisnis yang rugi. Penyesuaian
harga, dilakukan secara bertahap sesuai
dengan roadmap penyesuaian harga Elpiji
sebagaimana hasil rapat konsultasi pemerintah
dengan BPK pada 6 Januari 2014.
Sejak tahun 2009, harga Elpiji tidak
mengalami penyesuian, sementara harga
keekonmianya terus naik. Dimana berdasarkan
rata-rata CP Aramco, kurs rupiah, serta kom
ponen biaya lainnya harga keekonomian
Elpiji non subsidi seharusnya Rp 15.110
per kilogram. Sementara pasca kenaikan
bertahap pada September ini, harga jual
agen per kilogram masih dibawah harga ke
ekonomian sebesar Rp 9.519.
Langkah yang diambil manajemen dalam
menetapkan penyesuaian harga pada pekan
lalu, setidaknya bisa mengurangi kerugian
bisnis Elpiji non subsidi hingga Rp 452 miliar
rupiah. Upaya tersebut juga tidak lepas
dari dukungan pemerintah dalam upaya
mendorong pengembangan bisnis LPG non
subsidi di BUMN Energi ini.
Memang di minggu-minggu pertama
penyesuaian harga, riak-riak kecil terasa. Mulai
dari adanya peningkatan perilaku peralihan
konusmen Elpiji non subsidi ke Elpiji subsidi,
berita tentang kelangkaan Elpiji 3 Kg, hingga
upaya-upaya kecurangan yang dilakukan
oknum dalam memaninkan disparitas harga
antara LPG subsidi dan non subsidi.
Riak kecil tersebut memang tidak akan
lama, apabila dengan cepat diatasi akar
permasalahannya. Namun jika dibiarkan, bisa
berubah menjadi gelombang dahsyat yang
bisa menyebabkan gejolak di masyarakat.
Tentunya kita semua tidak ingin hal tersebut
terjadi. Karena itu mari kita bergandeng
tangan bersama, bahwa upaya penyesuaian
harga Elpiji non subsidi 12 kg ini, harus diikuti
dengan peningkatan pelayanan, kemudahan
akses masyarakat untuk mendapatkannya,
serta memastikan ketersediaannya.
Bagaimanapun juga ikhtiar yang dilakukan
perusahaan dengan dukungan seluruh
pekerja selama ini, dalam mengurangi ke
rugian bisnis Elpiji 12 kg, bisa mendorong
peningkatan layanan, sebagai ancang-acang
menghadapi persaingan bisnis yang sehat,
apabila kelak harga LPG telah mencapai harga
keekonomiannya.
Karena itu, mari kita tetap waspada. Ja
ngan lengah. Langkah yang diambil baru se
tapak. Masih ada titian panjang menuju bisnis
LPG yang sehat, memenuhi praktik entitas
bisnis yang benar dengan layanan maksimal.•
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Sinergi PGE – PDSI – PLN dan Pemda :
Cita-cita Energi Panas Bumi Menutup Defisit Subsidi BBM
Potensi geothermal Indonesia adalah terbesar di seluruh dunia, 40% dari
cadangan dunia, sebesar 29.038 MW, tersebar luas di 276 lokasi di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, telah terpasang pembangkit tenaga listrik sebesar 1.189
MW atau hanya 4% dari keseluruhan potensi tersebut di atas yaitu terdiri dari,
Lapangan Sibayak 12 MW, Salak 375 MW, Wayang Windu 227 MW, Kamojang
200 MW, Darajad 255 MW, Dieng 60 MW dan Lahendong 60 MW.
PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak perusahaan PT Pertamina
(Persero), berdiri sejak tahun 2006 telah diamanatkan oleh pemerintah untuk
mengembangkan 15 Wilayah Kerja Pengusahaan Geothermal di Indonesia.
Perusahaan yang menyediakan energi tanpa polusi ini, 90% sahamnya dimiliki
oleh PT Pertamina (Persero) dan 10% dimiliiki oleh PT Pertamina Dana Ventura.
Hemat BBM
Kapasitas pembangkit listrik PLN per 31 Desember 2013, PLN Generating
Capacity adalah 38,502 MW. PLN membangkitkan listrik dengan berbagai
cara, termasuk dengan BBM (diesel), batubara, gas, air, dan panas bumi.
Selama ini, negara melalui PLN harus belanja BBM untuk generator Rp28,6
triliun (2012) untuk 4,56 juta kiloliter BBM. Itu merupakan bagian dari subsidi
APBN untuk listrik setiap tahun sebesar Rp 64,9 triliun.
Jika pembangkit panas bumi dibangun, uang sebanyak itulah yang dapat
dihemat. PLN telah membangun komitmen menggunakan dan mengkonversi
energi panas bumi. Kini, 10 persen produksi listrik nasional dihasilkan dari
energi baru dan terbarukan, 9 persen berasal dari tenaga air (hydro), dan 1
persen dari energi panas bumi (geothermal).
PLN sudah berencana bahwa pada akhir dekade akan meningkatkan
penggunaan energi panas bumi menjadi 13 persen. Untuk energi panas
bumi, lokasi yang sudah disurvei dan digali 50 lapangan. Saat ini tersedia 19
lapangan yang telah digali.
Data PT PGE menunjukkan, Indonesia telah memproduksi listrik dari
panas bumi 1,2 GW yang setara dengan 45.400 barrel setara minyak per hari.
PT PGE dan induknya, PT Pertamina (persero), yang sudah memiliki
izin semua lokasi potensi sumur energi panas bumi, berencana membangun
992 MW, atau hampir 1 GW sampai tahun 2016. Sampai tahun 2011 sudah
menghasilkan 292 MW.
Jika minyak bumi dari tahun ke tahun terus habis dengan kecepatan
penurunan 14 persen setahun, umur energi panas bumi mencapai 80 tahun
ke depan dengan kecepatan penurunan 3-7 persen setahun.
Minyak bumi tak terbarukan dan membuat Indonesia yang dulu menjadi
negara kuat produsen minyak kini menjadi negara konsumen. Sebaliknya,
energi panas bumi berbentuk semburan uap air (dan gas lain) merupakan
energi terbarukan (renewable). Sebab, air yang tersembur bisa diinjeksikan
kembali ke lokasi panas bumi.
Sangat mengherankan mengapa Indonesia terlambat menerapkan
panas bumi sebagai pemasok energi utama. Perlu ditekankan sekali lagi,
bahwa Indonesia memiliki potensi 276 lapangan sumur panas bumi dengan
potensi produksi listrik 29.038 megawatt (MW) atau 29 gigawatt (GW). Untuk
menghasilkan listrik sebesar itu dengan generator, dibutuhkan 12 miliar setara
barrel minyak (barrel oil equivalent) atau 1,9 miliar kiloliter selama 30 tahun.
Artinya, jika menggunakan panas bumi menggantikan BBM, bisa dihemat 635
juta kiloliter per tahun (Sumber : PGE)
Sudah Cukupkah Dukungan Kebijakan Pemerintah ?
Kebijakan Pemerintah untuk Pengembangan Geothermal di Indonesia
tidaklah sedikit, perhatiannya diejawantahkan dalam bentuk Kebijakan yaitu :
1. Peraturan Pemerintah no. 04/2010 jo Peraturan Menteri ESDM no. 15/2010
untuk Pengembangan Tenaga Geothermal sebesar 3.967 MW sampai
dengan tahun 2014 yang bernilai sebesar US$ 12 M.
2. Pemerintah menyiapkan insentif pajak untuk pembangkit geothermal ini.
3. Fasilitas Pajak Penghasilan (Income Tax) berdasarkan Peraturan Pemerintah
no 62/2008 jo no 1/2007, dimana
a. Pemerintah menyiapkan potongan pajak penghasilan sebesar 30% dari
total investasi selama 6 tahun dimana setiap tahunnya mendapatkan
potongan sebesar 5%.
b. Beban Pajak Penghasilan atas dividen yang telah dibayarkan untuk
subyek pajak asing sebesar 10% atau lebih rendah dari effective double
taxation avoidance agreement.
c. Kompensasi Kerugian financial untuk lebih dari 5 – 10 tahun.
d. Pembebasan bea masuk untuk barang impor berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan No.177/PMK.011/2007.
e. Pembebasan PPN Impor sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
no. 22/PMK.011/2011.
Sesungguhnya sudah cukup banyak perhatian pemerintah, lalu bagai
mana implementasinya ?
Solusi terhadap Besarnya Investasi Pembangkit Energi Geothermal.
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 16
Agustus 2012, Pemerintah menetapkan harga jual antara US$ cent 10 – US$
cent 17 per kWh, dengan mengacu ke masing-masing kondisi wilayah. Di
lain sisi PLN sebagai single buyer, berdasarkan perhitungan keekonomiannya
menawar dengan tarif sekitar 9,7 US$ cent per kWh, sedangkan PT PGE
berharap bisa menjual dengan tarif US$ cent 13- US$ cent 15 per kWh. Biaya
investasi yang berbeda-beda antarlokasi memang menentukan besarnya
harga keekonomian. Perbedaan kepentingan dan perhitungan keekonomian
ini dikarenakan fakta di lapangan bahwa investasi untuk pembangkit panas
bumi memang luar biasa besar (investasi dalam bentuk US$), dibandingkan
dengan harga jual tarif listrik oleh PLN kepada masyarakat sebagai end user
(Harga Jual tarif listrik dalam bentuk Rp).
Bukan saatnya lagi PGE bermain secara individu menyelesaikan masalah,
komitmen kerjasama manajemen dalam satu atap (Samsat) menjadi satu-

satunya pilihan, sebab visi dan misi-nya homogen, baik PGE, PLN maupun
Pemda. Ibarat permainan sepak bola, ini adalah permainan tim, sasaran sama,
perbedaan tujuan akan menjauhkan dari penyelesaian. Tugas sederhana
terdekatnya adalah menjodohkan kedua angka kepentingan di atas, angka
tarif versi Pemerintah cq. PLN dengan angka tarif versi PGE di atas.
Solusi yang diperlukan adalah melalui 2 pendekatan, yaitu reducing cost di
sisi investasi, di sisi lain adalah increasing revenue (rate kWh) melalui penetrasi
pasar baru oleh PLN.
Reducing Cost
Apabila dibedah unsur investasinya, terdiri dari 2 (dua) fase, yaitu
fase eksplorasi, dibutuhkan investasi besar untuk mendapatkan sumber
panas bumi, dimana pelaksananya adalah PGE. Fase berikutnya tentu
fase pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP), dimana
pelaksananya adalah PLN dan sebagian project oleh PGE. Juga sangat besar
investasinya. Untuk fase eksplorasi, komponen biaya yang dapat dihemat
adalah seluruh komponen barang impor, dalam hal ini, apabila PGE mengimpor
material (misalnya pahat bor, well head dan casing), akan dibebaskan dari
Bea Masuk dan PPN impor. Demikian juga pada fase berikutnya, yaitu fase
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP), seluruh barang
impor dibebaskan Bea Masuk dan PPN impor.
Berdasarkan analisis atas komponen biaya, kedua fase di atas, baik PGE
maupun PLN telah menggunakan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PPN
impor tersebut, namun untuk fase eksplorasi, penggunaan fasilitas bebas
Bea Masuk dan bebas PPN impor tidak menyentuh pada biaya sewa rig,
padahal komponen sewa rig adalah komponen yang sangat signifikan. Hal
ini dikarenakan, provider jasa rig bukan penerima fasilitas bebas Bea Masuk
dan bebas PPN impor.
Seluruh investasi rig oleh provider jasa rig, misalnya PDSI, penuh dan
tanpa fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PPN impor, karenanya penawaran
sewa rig oleh PDSI menggunakan komponen eksisting, yaitu investasi yang
telah terjadi (sunk cost) oleh PDSI (termasuk perhitungan Bea Masuk dan PPN
impor) yang akan dibebankan kepada penyewa (PGE).
PDSI sebagai anak perusahaan Pertamina yg bergerak di bidang
penyedia jasa rig seharusnya diberikan peran lebih besar, yaitu berkesempatan
menyediakan jasa rig yang lebih terintegrasi dengan kegiatan pemboran panas
bumi ini. Untuk menyiasati pemberlakuan pembebasan Bea Masuk dan PPN
impor yang dimiliki oleh PGE, strateginya PGE membuat perikatan perjanjian
dengan PDSI, dimana isi perjanjian menyatakan sebagai berikut :
1. PDSI akan bertindak sebagai operator rig atas kegiatan pemboran panas
bumi, atas jasa operatorship tersebut PDSI memperoleh operator fee.
2. Rig tersebut diimpor / dibeli langsung oleh PGE dan selanjut menjadi milik
PGE, hal ini untuk memudahkan penggunaan fasilitas pembebasan Bea
Masuk dan PPN impor.
3. Usia perikatan antara PDSI dengan PGE lamanya seumur ekonomis rig
yang akan dioperasikan tersebut, sehingga besaran depresiasi lamanya
akan berjalan berdampingan dengan lamanya operator fee bagi PDSI.
4. Komponen biaya pemboran bagi PGE akan terdiri dari biaya depresiasi
rig (setelah memperhitungkan nilai residual asset) dan operator fee.
5. Penggunaan / pengoperasian rig harus optimal dimanfaatkan oleh seluruh
lapangan PGE untuk menutup dan mengoptimalkan penggunaan biaya
depresiasi yang fixed tersebut.
6. Namun apabila masih ada waktu idle masa pemboran panas bumi, dapat
dimanfaatkan oleh PDSI untuk menyewakan rig tersebut kepada user lain,
dengan membayar sewa rig kepada PGE.
Mengingat komponen biaya investasi rig oleh PGE jauh lebih rendah
dibandingkan dengan perhitungan investasi oleh PDSI, karena pembelian
rig oleh PGE telah dikurangi Bea Masuk dan PPN impor, diharapkan akan
mengurangi komponen biaya pemboran panas bumi, sehingga lebih efisien.
Increasing Revenue
Tarif jual listrik PLN telah dikunci oleh ketentuan pemerintah, sehingga
PLN sebagai seller tenaga listrik menjadi terkunci juga bila berhadapan dengan
customer yang existing, dimana apabila customer-nya adalah kategori rumah
tangga, rate-nya tentu lebih rendah dari pada rate kategori industri.
Peran Pemerintah Daerah, melalui misalkan BUMD, sangat dinantikan,
yaitu peran Pemda dalam menciptakan demand atas tenaga listrik bagi
industri sebagai langkah increasing revenue. Pembentukan demand melalui
penetrasi pasar baru ini bisa diwujudkan dengan mengundang investor untuk
menempati alokasi areal lahan di sekitar pembangkit tenaga panas bumi, yaitu
menempati kawasan industri (Industrial Estate). Manajemen dipercayakan
kepada developer yaitu Pemda yang membentuk BUMD, dimana investor
diberi kesempatan membeli dan mengisi kawasan industri yang dibangun
BUMD, dengan fasilitas listrik (tarif industri) dan diberikan sweetener berupa
tax holiday selama 5 (lima) tahun misalkan.
Diharapkan komposisi/struktur user kategori rumah tangga dan in
dustri menjadi berubah, prosentase bergeser dan akan berubah dengan
meningkatnya user kategori industri, dan hal ini berarti akan meningkatkan
revenue bagi PLN. Di sisi lain, Pemda juga memperoleh keuntungan, karena
akan lahir BUMD, yang dilahirkan sebagai manajemen Kawasan Industri,
yang pada saatnya akan memperoleh management fee. Juga secara makro
ekonomi, terjadi penciptaan lapangan kerja (pengurangan unemployment) bagi
masyarakat dan Pemda setempat. Setelah Tax Holiday berakhir, Pemda dan
Pemerintah Pusat juga akan memperoleh Pendapatan Asli Daerah dan Pajak.
Sungguh ini bukan pekerjaan membalik telapak tangan, namun dengan
bekerja keras akan berbuah kesuksesan. Semoga saja, impian ini menjadi
kenyataan, aamiin.
*) Penulis saat ini sedang membuat disertasi untuk jenjang Doktor, Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan - Institut
Pertanian Bogor.

JAKARTA (Kompas) – Kenaikan harga bahan
bakar minyak tidak banyak memengaruhi
petani miskin di pedesaan. Pasalnya, sebagian
penghasilan petani miskin digunakan untuk
membeli beras dan rokok. “Di desa, uang
orang miskin habis untuk membeli beras dan
rokok. Naiknya harga beras lah yang semakin
memiskinkan mereka. Sebaliknya, tingginya
harga beras justru tidak dinikmati para para
petani,” kata ekonom Faisal Basri di acara
diskusi yang diselenggarakan Forum Diskusi
Ekonomi Politik di Jakarta, (7/9). Hingga Maret
2014, lanjut Faisal, jumlah penduduk miskin di
Indonesia sebanyak 28,28 juta orang dengan
dua pertiganya berada di pedesaan. Dengan
perhitungan batas pengeluaran minimal satu
orang untuk memenuhi 2.200 kalori per hari
sebanyak Rp 300.000, maka penghasilan
keluarga miskin dengan dua anak adalah
kurang dari Rp 1,2 juta per bulan. Dari jumlah
itu, sepertiganya untuk membeli beras. Namun,
kebutuhan rokok rata-rata di desa sekitar 8,46
persen dari total penghasilan dan menempati
kebutuhan kedua setelah beras. Maka, kata
Faisal, lebih tepat jika cukai rokok dinaikkan
agar penghasilan masyarakat tidak habis
untuk rokok, sekaligus menjaga kesehatan
rakyat. Bagi penduduk miskin di perkotaan, ujar
Faisal, kebutuhan bahan bakar Premium hanya
menghabiskan sekitar 3,16 persen penghasilan.
Padahal, pengeluaran untuk angkutan sekitar
2,03 persen, sehingga total untuk keduanya
menjadi 5,19 persen dari penghasilan.

kadin tidak setuju
pembangunan pelabuhan
cilamaya

JAKARTA (Investor Daily) – Ketua Umum
Kadin Suryo Bambang Sulisto menegaskan
tidak setuju dengan rencana pembangunan
Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat.
Masalahnya, proyek tersebut harus menutup
sebagian sumur minyak dan gas Blok Offshore
North West Java (ONWJ), hanya demi melayani
industri tertentu di kawasan itu. “Saya tidak
setuju jika dampaknya harus menutup sumur
migas ONWJ. Pembangunan pelabuhan kan
bisa diatur, sehingga tidak perlu mengganggu
produksi minyak,” tandas Suryo, Senin (8/9).
Menurutnya, sektor migas merupakan sektor
yang sangat penting. Terlebih blok tersebut
merupakan penghasil minyak nomor 4 nasional
denan 4.200 barel per hari dan ketujuh untuk
produksi gas. Tidak boleh ditutup hanya demi
melayani produsen otomotif. Menurut Suryo,
sebaiknya pelabuhan itu dipindahkan ke tempat
lain. Karena jelas dengan penutupan produksi
blok tersebut, maka migas dan cadangannya
yang sudah ditemukan di sana tidak bisa
diproduksi dan dimanfaatkan. Jika pemerintah
menggunakan perencanaan yang baik dan
melihat kembali tata ruang wilayah itu, terlebih
blok tersebut sudah berproduksi sejak 1971,
maka tidak akan terjadi kekisruhan seperti saat
ini.•RIANTI
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Kerja Sama Pertamina dengan
Engineers India Limited

NEW DELHI, INDIA - Kerja
sama di bidang Engineering
Project Management dilakukan oleh Pertamina dan
Engineers India Limited (EIL).
Dalam menghadapi tantangan
bisnis pengolahan ke depan,
Pertamina sepakat bersinergi
untuk pengembangan kilangkilang dan pemenuhan
tenaga-tenaga ahli.
D i re k t u r P e n g o l a h a n
Pertamina Chrisna Dama
yanto mengatakan, untuk
menjaga sustainability bisnis
pengolahan ke depan,
D i r e k t o r a t P e n g ol a h a n
Pertamina mencanangkan
pengembangan kilangkilang existing melalui Re
finery Development Mas
ter Plan (RDMP). Ke
b e rh a s i l a n p e l a k s a n a a n
RDMP harus didukung oleh
SDM dan teknologi dalam
bentuk Engineering Project
Management Team yang
mempunyai kompetensi tinggi
dan dalam jumlah yang sesuai

dengan peruntukannya.
“Untuk itu Pertamina lebih
proaktif dalam menjalankan
kerja sama dengan peru
sahaan engineering di dalam
negeri maupun di luar negeri,”
tutur Chrisna Damayanto di
sela-sela penandatanganan
kerja sama engineering antara
Pertamina dan Engineers
India Limited, (26/8). Chrisna
menegaskan, ini merupakan
sin ergi yang positif bagi
Pertamina maupun EIL karena
dapat saling bekerja sama
dalam pemenuhan kebutuhan
tenaga-tenaga ahli dan tek
nologi.
Engineers India Limited
merupakan perusahaan pe
merintah India yang terutama
bergerak dalam bidang in
dustri migas.
“Keberhasilan eksekusi
proyek pengembangan kilang
khususnya untuk RDMP harus
dimulai sejak dicanangkannya
proyek tersebut, mulai dari
phase feasibility study, basic
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harga bbm tak pengaruhi
petani miskin
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Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto dan Commercial Director
Engineers India Ltd. Sanjay Gupta bertukar nota kesepahaman yang telah
ditandatangani.

design, front end engineering
design, detail design hingga
procurement dan konstruksi.
Diharapkan melalui kerja
sama ini, phase-phase dalam
proyek tersebut dapat dila
kukan secara optimal,” jelas
Chrisna.
Pertamina dan En
gineers India Limited se
pakat melakukan kerja

sama di bidang Engineering
Project Management untuk
pengembangan kilang-kilang
di Direktorat Pengolahan.
Perjanjian ditandatangani
oleh Direktur Pengolahan
Pertamina Chrisna Damayanto
dan Commercial Director
Engineers India Ltd. Sanjay
Gupta, di New Delhi, India.•DIT.
PENGOLAHAN

Pertamina Menangkan Tender Pelayanan Suplai Solar
untuk Indo Tambangraya Megah
BALIKPAPAN - Pada 25 –

ITM yang telah memberi

27 Agustus 2014 bertempat

kepercayaan kepada Per

di Hotel Jatra, Balikpapan

tamina kembali untuk men

dilaksanakan pertemuan

jadi supplier Solar ITM dalam

antara PT Pertamina

periode dua tahun ke depan.

(Persero) dan Indo Tambang

Sedangkan Adihin

raya Megah (ITM) dalam

Yauw mengapresiasi tim

rangka persiapan Skema

Pertamina yang telah

Pelayanan Terbaru antara

m e mb e r i k a n s u p p o r t

Pertamina dan ITM.

terbaiknya, sehingga

Acara dibuka oleh VP

o p e r a s i o n a l t a mb a n g

Industrial Fuel Marketing

ITM dapat selalu berjalan

Gandhi Sriwidodo mewakili

dengan lancar tanpa adanya

Pertamina dan Adihin Yauw,

kendala apapun. Ia juga

Assistance Vice President

menyampaikan tender kali

ITM.

ini memerlukan persiapan

Dalam sambutannya,

yang panjang, yaitu sekitar

Gandhi menyampaikan

8 bulan karena banyaknya

ucapan terima kasih kepada

perusahaan yang ikut tender

Foto : IFM

RESUME
PEKAN INI

Vice President IFM Gandhi Sriwidodo mengapresiasi ITM yang telah memberi
kepercayaan kepada Pertamina kembali untuk menjadi supplier Solar ITM untuk
periode dua tahun ke depan.

tersebut, serta memerlukan
persetujuan Banpu Group
selaku pemegang saham
ITM yang berada di Thailand
karena nilai kontrak yang
mencapai 350,000 dolar AS
atau sekitar Rp 3,5 triliun.
Sebelumnya skema
pelayanan Pertamina

skema layanan terbaru

kepada ITM adalah LOCO.

Perusahaan		Lokasi

Skema Terbaru

Indominco Mandiri		

Bontang, Kaltim

VHS

Kitadin Tandung Mayang

Bontang, Kaltim

VHS

Tambang Raya Usaha Tama

Bontang, Kaltim

VHS

Kitadin Embalut		

Samarinda, Kaltim

Franco

Trubaindo 			

Melak, Kaltim

VHS

Bharinto Eka Tama		

Melak, Kaltim

VHS

Franco dan Vendor Held

Jorong Barutama Greston

Jorong, Kalsel

Franco

Stock (VHS) dan akan

Tetapi untuk skema layanan
terbaru, maka Pertamina
akan melayani ITM dan
group afiliasinya secara

mulai dilaksanakan pada
1 Oktober 2014. Saat ini
ITM mempunyai beberapa
group afiliasi yang semuanya
beroperasi di Kalimantan.
Untuk pelaksanaan
pekerjaan Franco dan
VHS, Pertamina akan
mengikutsertakan Perta
mina Patra Niaga yang
sudah berpengalaman
dalam pekerjaan handling
BBM kepada konsumenkonsumen Pertambangan,
seperti ITM.•IFM
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Sosialisasi
Commitment of IT
Service Excellence
JAKARTA - Menindaklanjuti Rapat Kerja CSS
(Corporate Shared Service) pada 15 Maret 2014 lalu,
CSS mengadakan acara Sosialisasi Commitment of
IT Service Excellence pada Selasa, 26 Agustus 2014
di ruang Puskodal Gedung Utama Lt.1 Kantor Pusat
Pertamina yang dihadiri oleh SVP CSS dan jajaran
manajemennya, juga para VP dan Manager IT Anak
Perusahaan.
Commitment of IT Service Excellence memberikan
panduan pada seluruh pekerja CSS dan pekerja IT
yang masuk dalam koordinasi CSS untuk mewujudkan
keunggulan layanan yang diberikan. Sosialisasi
Commitment of IT Service Excellence dilatarbelakangi
oleh pemenuhan ISO 20000 yang telah dicapai dan
usaha bersama untuk mempertahankannya. Selain
itu, untuk perbaikan yang berkesinambungan menuju
ASEAN Energy Champion 2025, serta pertemuan
silaturahmi pimpinan CSS dan IT Anak Perusahaan.
SVP CSS, Jeffrey Tjahja Indra mengajak
jajaran manajemen CSS serta Anak Perusahaan
bersama-sama membangun IT Pertamina dan
Anak Perusahaannya mengacu pada poin-poin
Commitment of IT Service Excellence, di antaranya
membangun CSS yang kuat melalui sinergi antar
Fungsi & Anak Perusahaan, bersama-sama mem
berikan solusi terhadap kebutuhan customer (IT
Solution Provider) untuk mencapai IT Service
Excellence, selalu meningkatkan kompetensi SDM
CSS baik di unit maupun di pusat, meningkatkan
budaya sharing knowledge dan skill antar sesama
Fungsi di CSS, dan melakukan inovasi dalam
meningkatkan kualitas layanan.
Untuk memastikan Commitment of IT Service
Excellence terinternalisasi dengan baik, maka peserta
diminta untuk melakukan sosialisasi Commitment of IT
Service Excellence secara berjenjang (Top – Down) di
lingkungan kerjanya masing-masing sehingga mampu
mengi mplem entasikannya dalam memberikan
pelayanan yang optimal kepada customer.
Acara ditutup dengan penandatanganan Commit
ment of IT Service Excellence oleh para peserta.•CSS

JAKARTA – Pertamina me
nyerahkan feedback report
hasil assesment PQA 2014
kepada 14 Unit Bisnisnya yaitu
RU II Dumai, RU III Plaju, RU
IV Cilacap, RU V Balikpapan,
RU VI Balongan, PT Pertamina
EP, PT Pertamina EP Cepu,
PT PDSI, PT Geothermal
Energy, PT Pertamina Hulu
Energy, PT Pertagas, PT
Pertamedika, PT Pertamina
Dana Ventura, PT Pertamina
Training & Consulting.
Sertifikasi diterima oleh
masing-masing direksi anak
perusahaan yang diberikan
oleh Komisaris Utama Per
tamina, Sugiharto didampingi
oleh VP QSKM Pertamina,
Faisal Yusra di Lantai M Kantor
Pusat Pertamina, Kamis (4/9).
Pertamina Quality
Assesment (PQA) adalah

suatu proses assesment
kinerja excellent berbasis
Kriteria Kinerja Ekselen Per
tamina (KKEP) bagi Unit
Bisnis, Unit Operasi dan Anak
Perusahaan Pertamina yang
dilaksanakan setiap tahun.
PQA telah berlangsung sejak
2003 yang melibatkan lebih
dari 300 examiner terlatih.
Sebelum dilakukan pe
nyerahan sertifikat, komisaris
Utama Pertamina, Sugiharto
berkesempatan memberikan
pengarahan mengenai “Pe
ngelolaan Kinerja Pemenuhan
Kebutuhan stakeholder dalam
Rangka Membangun Kinerja
Perusahaan yang Unggul dan
Memenuhi Good Corporate
Governance”.
Direktur Umum Pertamina
Luhur Budi Djatmiko mengata
kan, mengatakan pendataan

Foto : ADITYO

Foto : CSS

Penyerahan Feedback Report PQA 2014

Komisaris Utama Pertamina Sugiharto menyerahkan sertifikat kepada direksi
anak perusahaan.

KKEP berdasarkan pada
empat strategic focus,
yaitu kepemimpinan
dan keberlanjutan bisnis,
operational excellent, fokus
tenaga kerja dan fokus pe
lang
gan terbukti telah
mamp u menciptakan iklim
kompetisi, kinerja excellent

dan berbagi pengalaman ilmu
pengetahuan dengan unit
bisnis, unit operasi dan anak
perusahaan.
“Momentum seperti ini
perlu dipertahankan dan
tingkatkan melalui penguatan
sinergi dan kinerja di internal
perusahaan,” tambahnya.•IRLI

Pertamina Sesuaikan Harga Elpiji Non Subsidi 12 Kg... Sambungan dari halaman 1
kan setelah mendengarkan
masukan pemerintah da
lam rapat koordinasi di
Kementerian Perekonomian
pada Senin (8/9) lalu.
Penyesuaian harga ini sesuai
dengan Permen ESDM
No. 26 tahun 2009 tentang
Pendistribusian Liquefied
Petroleum Gas. Dan juga
merupakan pelaksanaan
Roadmap Penyesuaian Harga
Elpiji 12 kg secara berkala
sesuai hasil rapat konsultasi
Pemerintah dan BPK RI pada
6 Januari 2014.
Pada kesemp atan ter
pisah Menko Perekonomian
Chairul Tanjung meyakinkan,
penyesuaian ini tidak akan
memberatkan masyarakat

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya memberikan penjelasan kepada insan pers berkaitan dengan
penyesuaian harga Elpiji Non Subsidi 12 kg.

karena dilakukan secara ber
tahap.
“ A p a l a g i s e b e n a rn y a

konsumen Elpiji 12 kg adalah
masyarakat yang mayoritas
tinggal di perkotaan dan

datang dari lapisan menengah
ke atas,” ujar Chairul Tanjung,
pada (8/9).•URIP

Workshop Leadership :

Meningkatkan Efektifitas RJPP dan RKAP yang Komprehensif
menyelaraskan sasaran dan
strategi Rencana Jangka
Panjang Perusahaan (RJPP)
dan Rencana Kerja Anggaran
Perusahaan (RKAP), Di
rektorat PIMR Pertamina
berkolaborasi dengan fungsi
HR Pertamina melaksanakan
Workshop Leadership
“Turning Strategy Info Action”
pada 4-5 September 2014 di
Jakarta dan Bogor.

Peserta workshop terdiri
dari level VP dan SVP yang
bertanggung jawab ter
hadap penyusunan strategi
perusahaan atau RJPP
dan jajaran manager yang
bertanggung jawab terhadap
Rencana Kerja Perusahaan
dan KPI.
“Saya menilai kegiatan
seperti ini menjadi suatu hal
yang penting bagi Pertamina
untuk mencapai target peru

sahaan,” ungkap Direktur
PIMR Pertamina, M. Afdal
Bahaudin.
Afdal berh
arap ja
jaran fungsi strategic bisa
mengetahui dan meng
implementasikan pencapaian
laba RKAP 2014 sebesar 3,2
miliar dolar AS.
“Kita harus betul-betul
berp ikir strategis untuk
penc apaian target-target
tersebut. Kita harus sama-

sama rencanakan apa yang
kita kerjakan dan kerjakan
apa yang kita rencanakan
dan project-project yang ada
harus bisa diintegrasikan,”

Foto : KUNTORO

JAKARTA – Dalam rangka

tegas Afdal.
Hal senada juga diung
kapkan oleh SVP Corporate
Strategic Growth Pertamina,
Gigih Prakoso Soewarto.
“Melalui workshop ini kita
bisa mengetahui isu-isu dan
kendala apa yang kita hadapi.

Direktur PIMR Pertamina M. Afdal Bahaudin mengingatkan agar para leader
di Pertamina berpikir strategis dan bersinergi untuk pencapaian target RKAP.

Sehingga diharapkan para

isu-isu tersebut dan dengan

future leader bisa melakukan

perencanaan maka tujuan-

action plan dan tindak lanjut

tujuan dan target akan ter

dalam rangka memitigasi

capai,” ujar Gigih.•Irli
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JAKARTA – Aneka ragam koleksi kerajinan
dan busana etnik budaya nusantara unjuk gigi
di ajang pameran Indocraft & Fashion 2014.
Sebagai upaya mengapresiasi ekonomi kreatif, PT
Pertamina (Persero) turut menyuguhkan produk
mitra binaannya yang tersebar dari berbagai
provinsi.
Sebanyak 18 mitra binaan Pertamina
ikut memeriahkan perhelatan akbar lewat
berbagai macam jenis kerajinan, dari aksesoris
perlengkapan wanita dari eceng gondok hingga
busana batik asal Nusa Tenggara Barat. “Selain
berpartisipasi di ajang pameran, kita juga membina
para UKM cara menampilkan produk supaya laku
di pasaran,” ungkap Aris Mahendrawanto, SME
& Partner Program Region I Manager Pertamina.
Kerajinan dan busana merupakan subsektor
yang dominan dalam memberikan kontribusi
ekonomi. Karena itu, faktor utama bagi pelaku
usaha, jelas Aris, yaitu manajemen pemasaran
dan modal finansial untuk menjaga keberlanjutan
produknya. “Untuk itulah, dana yang disalurkan
Pertamina bisa tergulir secara signifikan,”
paparnya di Jakarta Convention Center (JCC),
Jalan Gatot Subroto, Rabu (27/8).
Pameran yang berlangsung selama lima
hari itu dirancang sebagai salah satu tolak ukur
kemajuan subsektor industri kerajinan dan
busana yang merupakan sektor andalan dari
industri kreatif Indonesia. Gelaran Indocraft &
Fashion 2014 tersebut melibatkan para pelaku
Industri Kecil dan Menengah (IKM), mandiri,
maupun binaan pemerintah melalui Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) serta instansi pusat maupun
daerah. Penyelenggaraan kegiatan ini didukung
oleh instansi pemerintah antara lain Kemenperin,
Kemendag dan Kemenkop yang senantiasa
mendorong kemajuan IKM.
Beragam jenis produk kerajinan ditampilkan
sejumlah peserta Usaha Kecil Menengah (UKM)
binaan maupun UKM Swasta Mandiri. Diikuti
oleh 273 exhibitor yang terdiri dari mitra binaan
Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah
dan UKM Swasta Mandiri. Berbagai Upaya juga
dilakukan Kemenperin dalam menyelenggarakan
promosi melalui pameran dan alat produksi.
Direktur Wilayah I Ditjen Industri Kecil dan
Menengah Kementrian Perindustrian, Emil
Panjaitan, menuturkan, ajang ini merupakan
momentum yang tepat untuk memasarkan dan
melakukan promosi. “Selain itu juga menambah
waawasan bisnis lewat perdagangan,” tuturnya.
Tak hanya itu, pameran ini juga sebagai ajang
apresiasi masyarakat terhadap hasil karya kreatif
dan inovatif putra bangsa di bidang kerajinan
dan busana, sehingga mendorong peningkatan
penggunaan produksi dalam negeri. Di sisi lain
juga untuk mendorong pertumbuhan industri
kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa.•
EGHA

pohon anggrek dari berbagai
jenis. Salah satu andalannya
adalah Anggrek Hitam, atau
(Coelogyne pandurata).
Menurut Junior Customer
Relation, Pertamina Marketing
Operation Region VI Dhika
Edwina anggrek hitam adalah
spesies anggrek yang hanya
tumbuh di pulau Kalimantan.
Anggrek yang dikenal dengan
anggrek pandurata tersebut
menjadi maskot flora provinsi
Kalimantan Timur. Rumah
perawatan anggrek tersebut
dibangun atas kerja sama
antara Pertamina dengan
Persatuan Anggrek Indonesia,
BLH Kota Balikpapan. Kerja
sama tersebut diawali dengan
housetraining cara perawatan
dan pengembangbiakan
anggrek, serta pembuatan
kompos dan pupuk alami
anggrek.
“Kegiatan ini sebagai
upaya dari kami untuk
m e nd u k u n g p e l e s t a r i a n
keanekaragaman hayati,
khususnya tanaman as
li Kalimantan yang dilin
dungi. Caranya dengan me
manfaatkan lahan yang ada
di sekitar daerah operasi
kami,” jelasnya. Dhika
menambahkan penanaman
anggrek juga merupakan

Foto : PRIYO

Mitra Binaan Pertamina
Suguhkan Nuansa Etnik

Balikpapan – Hilir mudik
mobil tangki BBM melintasi
pintu gerbang Terminal BBM
Balikpapan, di Jalan Yos
Sudarso atau yang lebih
dikenal sebagai Jalan Minyak.
Sepintas dari luar, hanya
tampak tangki penyimpan
bahan bakar menyerupai
tabung raksasa, di Terminal
BBM lingkungan Marketing
Operation Region VI.
Ya n g b e l u m p e r n a h
masuk, pasti akan
membayangkan bau bahan
bakar saat berada di dalam
Terminal BBM ters ebut.
Padahal bayangan tersebut
tidak benar. Begitu masuk
k e a re a l Te r m i n a l B B M
Balikpapan, nuansa asri
kental terasa. Suara kicau
burung menyambut tamu dari
balik rerimbunan pepohonan
di sisi kiri jalan, menuju ke
area pengisian BBM.
Tak lebih dari 100 meter,
taman rumput terhampar.
Pohon-pohon ditanam
dengan hiasan pot dari
limbah ban bercat hijau.
R u m a h t a m a n a n g g re k
dengan ornamen khas
Kalimantan, menjadi daya
tarik setiap orang yang
berkunjung di TBBM ini. Di
dalamnya, terdapat ratusan

Perawatan anggrek di TBBM Balikpapan dilakukan oleh pekerja taman didampingi
oleh pekerja Pertamina.

bagian dari program Mena
bung 100 juta pohon yang
diinisiasi Pertamina sejak
tahun 2011.
Perawatan anggrek di
lingkungan Terminal BBM
Balikpapan dilakukan oleh
pekerja taman didampingi
oleh pekerja Pertamina.
Tak hanya anggrek hitam,
tetapi terdapat belasan jenis
anggrek lainnya, seperti
anggrek bulan, anggrek
macan, dayana, dll. Sayang
tidak setiap hari bunga
anggrek dalam berbagai
jenis itu bisa berkembang
bersamaan. “Tiap jenis ada
musimnya. Seperti anggrek
hitam berbunga 5 kali dalam
sebulan dengan lama mekar
sekitar 7 hari,” kata Suharto,

perawat anggrek di Terminal
BBM Balikpapan.
Di samping ruang pera
watan anggrek, terdapat
tempat pengolahan pupuk
yang berasal dari limbah
sampah di sekitar Terminal
BBM. Sementara untuk
menyirami, digunakan
air limbah dari pendingin
ruangan.
Anggrek hitam popu
lasinya mulai turun, akibat
menyusutnya hutan di
Kalimantan dan dikoleksi
o l e h k o l e k t o r a n g g re k .
Kontribusi Pertamina bagi
pelestarian flora diharapkan
dapat memberikan manfaat
bagi lingkungan baik di
sekiar daerah operasi dan
lingkungan sekiar. •DSU

Kampung Hijau Binaan MOR V Ikut Kompetisi
Surabaya Green & Clean
Surabaya - Kampung
Hijau-Kelurahan Jagir yang
merupakan salah satu pro
gram CSR MOR V bidang
lingkungan, dikunjungi oleh
tim juri Surabaya Green and
Clean 2014. Kegiatan yang
mengusung tema Surabaya
Berseri ini merupakan kegiat
an tahunan yang dilaksanakan
oleh Pemkot Surabaya.
Tahun ini merupakan
kali kedua Kampung Hijau
binaan MOR V mengikuti
kompetisi Surabaya Green
and Clean. Pada tahun
sebelumnya, kampung ini
berhasil menjuarai kategori
pemula dan menjadi 500
besar kampung hijau seSurabaya.
Saat ini, Kampung Hijau
Kelurahan Jagir meng
hadirkan beberapa inovasi.

Foto : MOR V

Foto : WAHYU

Anggrek Hitam di Terminal BBM Balikpapan

Salah satunya adalah Biogas
hasil dari pengolahan sam
pah organik warga yang
dikumpulkan dalam bak
pen ampungan. Kemarin,
biogas sampah tersebut
diujic obakan di hadapan
tim juri. Selain itu, kampung

ini juga telah menerapkan
program bank sampah, yang
semakin meningkatkan minat
warga Jagir untuk mencintai
lingkungannya melalui pe
milahan sampah.
Inovasi-inovasi yang se
makin berkembang tersebut

membuat Kampung Hijau
Kelurahan Jagir tahun ini
masuk dalam kategori ber
kembang (meningkat satu
level dari tahun sebelumnya)
dari empat kategori, yaitu:
pemula, berkembang, maju
dan jawara.• MOR V
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RU IV Raih Penghargaan
Platinum GKPM Award
JAKARTA - Prestasi kembali ditunjukkan
oleh CSR RU IV Cilacap dalam ajang Malam
Anugerah Gelar Karya Pemberdayaan
Masyarakat Awards 2014, pada (20/8).
Dalam ajang tersebut, RU IV Cilacap berhasil
memperoleh penghargaan tingkat Platinum
untuk program Konservasi Mangrove di Segara
Anakan serta penghargaan juara I tingkat
pelaku mitra perusahaan yang diberikan kepa
da mitra binaan Pertamina RU IV Cilacap.
Acara yang diselenggarakan oleh Corporate
Forum for Community Development (CFCD)
dibuka oleh Deputi Kementerian Perekonomian
dan Kesejahteraan RI, Sujana Royat. Hadir
sebagai perwakilan dari RU IV Cilacap Aditya
Nugrahadi selaku CSR Officer dan Thomas H.
Wahyono sebagai perwakilan kelompok mitra
binaan RU IV Cilacap.
Dalam ajang yang bergengsi tersebut, RU
IV Cilacap berhasil meraih penghargaan dengan
predikat Platinum untuk program Konservasi
Mangrove di Kawasan Segara Anakan yang
termasuk dalam kategori bidang Penanaman
Pohon di atas Lahan Tidak Produktif serta
penghargaan Juara I Tingkat Pelaku Mitra
Perusahaan yang diberikan kepada mitra
binaan RU IV Cilacap Thomas H. Wahyono

Lirik – PT Pertamina
EP Asset 1 Lirik Field
bersama dengan Kelompok
Perikanan “Tumbuh Bersama
Pertamina” melaksanakan
panen perdana ikan lele di
Kawasan CSR Pertamina
Terpadu Lirik, (21/8). Program
budidaya ikan lele merupakan
program yang dicetuskan
oleh Pertamina EP Lirik
Field untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat
di sekitar wilayah operasi
perusahaan.
Hadir pada kegiatan ter
sebut Pjs. Lirik Field Manager
Irwan Herianto, Kepala Ba
dan Penyuluhan Pertanian
Perikanan Kehutanan
dan Ketahanan Pangan
(BP3KKP) Kecamatan Lirik
Ratna Manalu, Ketua Fo
rum Komunikasi Kepala
Des a se-Kecamatan Lirik
Wagiono, dan Kepala Desa
Lirik Syafrudin.
Dua bulan sebelumnya
(26/6), Wakil Bupati In
dragiri Hulu dan Lirik
Field Manager melakukan
peresmian Kaw asan CSR

Pertamina Terpadu dengan
menebarkan bibit ikan
simbolis. Dengan mengusung
konsep “Pertamina Peduli
Meningkatkan Ekonomi
Masyarakat”, dibangunlah
keramba ikan sebanyak 16
buah, masing-masing delapan
untuk ikan nila dan delapan
untuk ikan lele. Keramba ini
dikelola oleh 32 orang dari 12
desa di Kecamatan Lirik yang
tergabung dalam Kelompok
Perikanan “Tumbuh Bersama
Pertamina”.
Program budidaya ikan
lele binaan Pertamina EP
Lirik Field merupakan satu
paket program yang meliputi
pembuatan kolam ikan,
pelatihan teknik budidaya
ikan dan manajemen usaha,
penyediaan bibit, penyediaan
pakan ikan, pendampingan
selama masa pemeliharaan,
serta panen dan pemasaran
hasil panen.
“Alhamdulillah hari ini
kita dapat melakukan panen
perdana untuk ikan lele.
Kami berharap program ini
dapat mendukung kemajuan

Foto : PEP LIRIK FIELD

Foto : RU IV

Binaan PEP Lirik Field Sukses
Panen Perdana Lele

Kegembiraan terpancar saat panen lele.

Kecamatan Lirik dan nantinya
masyarakat dari perwakilan
desa yang tergabung dalam
Kelompok Perikanan dapat
menerapkan ilmu yang
diperoleh di desanya masingmasing,” ucap Irwan Herianto.
Panen perdana ikan lele
dirayakan secara simbolis
dengan cara menangkap
ikan bersama-sama di sa
tu keramba. Kegiatan pun
dilanjutkan dengan menim
bang berat ikan yang di
tangkap untuk dijual.
Berdasarkan catatan,
hasil panen Kelompok Peri

kanan “Tumbuh Bersama
Pertamina” kali ini mencapai
kurang lebih 200-300 kg
dalam satu keramba, dengan
total delapan keramba lele
siap panen. Pendapatan dari
hasil penjualan ini nantinya
akan dipergunakan untuk
budidaya ikan lele selanjutnya.
Pertamina EP Lirik Field
juga telah menambah satu
buah keramba lagi berisi
5000 bibit ikan lele yang
rencana siap panennya akan
berbarengan dengan ikan nila
dalam waktu 1,5-2 bulan ke
depan.•IAP

atas upayanya dalam pelaksanaan program
Konservasi Mangrove di Segara Anakan.
Predikat penghargaan yang diberikan

PEP Adera Field Adakan Pelatihan Budidaya Ikan

kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk

Indralaya – Guna me

Pakan Ikan Alternatif, serta

ningkatkan kualitas para

Pelatihan Pemijahan dan

pembudidaya ikan air tawar

Pembenihan Ikan.

semua, mendorong kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan, menurunkan
angka kematian anak, meningkatkan kesehatan
ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan
penyakit lainnya, memastikan kelestarian
lingkungan, serta mengembangkan kemitraan
global untuk pembangunan. Pertamina RU IV
Cilacap berhasil memenangkan kategori bidang
pelestarian lingkungan.
Ketua Umum CFCD, Dr. Suwandi MBA
menjelaskan bahwa GKPM Awards 2014-CSR
Best Practice for MDGs ini merupakan penyajian
aktual kreatifitas program pembangunan
sebagai sarana perluasan informasi untuk
pelaksanaan program nasional pemberdayaan
masyarakat mandiri, peran serta masyarakat
dalam program CSR dan PKBL, program
lembaga mitra perusahaan serta pelaksanaan
percepatan pencapaian MDGs Indonesia.
“Pesertanya terdiri dari dunia usaha swasta
multinasional, swasta nasional, BUMN, swasta
daerah, BUMD, dan lembaga mitra perusahaan
yang terdiri dari berbagai macam sektor.”
ujarnya.•RU IV

di wilayah kerja perusahaan

Setiap sesi pelatihan

serta memecahkan kesulitan

dilaksanakan di lokasi yang

pakan yang dialami hampir

berbeda, serta dikawal oleh

seluruh pembudidaya ikan,

pendamping dari Dinas

CSR PT Pertamina EP Asset

Perik anan dan Peternakan

2 Adera Field melaksanakan

kabupaten Ogan Ilir dan diisi

rangkaian pelatihan budidaya

langsung pemateri yang

ikan air tawar pada 25-27 Juni

berhasil di bidang masing-

lalu, di Indralaya kabupaten

masing.

O g a n I l i r. P e l a t i h a n i n i

Pelatihan diikuti oleh

diselenggarakan oleh Adera

15 orang perwakilan dari

Field bekerja sama dengan

Kelompok Budidaya Ikan

Dinas Pertanian kabupaten

(KBI) mitra binaan CSR

PALI dan Dinas Peternakan

PT Pertamina EP Asset

dan Perikanan Kabupaten

2 Adera Field dan binaan

Ogan Ilir.

Dinas Pertanian Kabupaten

Pelatihan diisi dengan

PALI. Kegiatan ini disambut

materi dan praktik yang dibagi

antusias oleh para pem

dalam 4 sesi, di antaranya

budidaya yang selama ini

sesi Pelatihan Budidaya Ikan

mengalami kesulitan pakan

dengan Metode Kerambah,

akibat turunnya pemasukan

Pelatihan Budidaya dengan

dari kebun karet ditambah

Sistem Bioflok, Pembuatan

kesulitan pemeliharaan ikan

Foto : PEP ADERA FIELD

yakni menanggulangi kemiskinan dan

dikategorikan sesuai dengan 8 tujuan MDGs

akibat minimnya pengetahuan

Field, didampingi anggotanya,

yang dimiliki.

Waropaan.

“Sangat berguna ilmunya,

Di sisi lain, kegiatan ini

terutama di sesi pelatihan

juga mampu memperkuat

pembuatan pakan ikan di

jalinan hubungan Pertamina

Gapoktan Pemulutan. Bahan-

EP dengan stakeholder.

bahannya gampang dicari,

“Jarang ada perusahaan yang

di desa saya ada banyak.

bekerja sama dengan kami

Mesinnya juga bisa dirakit

untuk melakukan peningkatan

sendiri. Pakan ikan pabrikan

kapasitas petani. Kebanyakan

sekarang mahal sekali, harga

hanya memberikan modal saja

getah karet juga turun. Dengan

untuk kelompok petani. Kami

pelatihan ini usaha budidaya

sangat mengapresiasi,” ujar

kami bisa terus berjalan,” ujar

Badrul Jamali, Kepala Dinas

Supratman, Ketua KBI Sungai

Peternakan dan Perikanan

Jernih mitra binaan Adera

Kabupaten Ogan Ilir.•Miranda

SINOPSIS

Judul Buku

:

Pengarang

: Bojonegoro, Kang Yoto

The al-Fatihah codes prinsip-prinsip revolusi diri
No.Klasifikasi
Kolasi		

: 210.1.Boj.t

: xxi/302p/il/19cm

Kode-kode al-fatihah adalah alat untuk membaca AlQur’an secara keseluruhan. Dengan memasang kodekode tersebut, maka kita akan menemukan seluruh
inti/makna al-qur’an. Bahasa al-Qur’an pada dasarnya
tergantung pada kita. Tergantung pada bagaimana
kita menangkap, menerjemahkan,memaknai, dan
mengaplikasikan kode-kode di dalamnya menjadi
sebuah “kode kehidupan” yang baru.
Meski bukan ditulis oleh pemuka agama, saya
merasakan spriritualitas yang kental sejak awal
bab buku ini. Lalu kemudian saya sadar, dengan
sudut pandang Kang Yoto, ternyata agama Islam
telah memberikan kode-kode bagi umatnya untuk
menggapai kesuksesan, salah satunya melalui Surat
al- Fatihah. hanya saja selama ini kita mungkin belum
bisa membaca kode-kode tersebut. Kang Yoto telah
melakukannnya untuk kita. Membaca lebih dalam buku
ini, saya teringat bahwa beberapa hal dalam buku ini
telah saya alami, dan rupaya itu merupakan syarat untuk
sukses. Jika Anda Ingin sukses, sebaiknya Anda baca
dulu buku ini.”
Melalui Buku The al-Fatih Codes, Kang Yoto
berupaya membuka mata kita bahwa sesungguhnya
peta itu sangat dekat. Sebuah peta hidup yang
masih terkodekan. The al-Fatih Codes hadir dengan
caranya yang unik. Pendekatan yang tidak biasa saya
dapatkan ketika mencerna buku ini. Meski disajikan
dengan bahasa yang sederhana dan santai, namun
The al-Fatih Codes luar biasa dalam menghadirkan
rumus-rumus kehidupan. Begitu ringan untuk kemudian
kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Buku
ini juga motivasi yang beredar di pasaran memiliki
celah tertentu. Celah itulah yang menunjukan masih
minimnya dimensi spiritual dan transedental sebagai
dasar pembangunan karakter dan pengembangan
motivasi.
Sederhananya, ayat-ayat dalam surat al-Fatihah
merupakan kode yang membuat manusia dapat lebih
lapang dan bersemangat dalam menjalani kehidupan.
Al-fatihah merupakan repetitive magic power. Ada
pengulangan dan penegasan. Dengan demikian pesan
kebaikan akan lebih terpatrikan. Bila tanda sukses itu
akibat yang kita terima, dan tanda sukses yang kita
terima berbeda satu dengan yang lain. Pasti sebab
sukses yang kita produksi berbeda satu dengan yang
lain. Bahwa walau sama-sama berkarya, belum tentu
karya kita menjadi sebab datangnya tanda sukses.
Buku ini ingin mengajak menjadi tuan bagi diri sendiri
mengelola hidup dengan baik dengan menjadi alFatihah, dan bahkan mari kita berolah raga batin, akal,
dan fisik dengan mekanisme al-Fatihah.•PERPUSTAKAAN
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Assessment QMA 2014 Berakhir Sudah… Tindak Lanjut OFI to AFI Telah Menanti
Quality Management Assessment (QMA) merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan
Quality Management. Kegiatan QMA sebagai proses assessment internal yang pada tahun 2014
ini melibatkan 14 Aplikan dari Unit Operasi Direktorat Pengolahan, Anak Perusahaan di lingkungan
Direktorat Hulu dan lainnya.
Pada tanggal 4 September 2014, bertempat di lantai M – Gedung Utama Kantor Pusat PT
Pertamina (Persero) telah dilaksanakan kegiatan penyerahan Feedback Report kepada masing-masing
pimpinan Unit Bisnis /Anak Perusahaan yang menjadi Aplikan tahun 2014. Acara ini sekaligus menjadi
penutup seluruh rangkaian kegiatan assessment QMA tahun 2014 yang terdiri dari:
• Pelatihan bagi seluruh Tim Penyusun Dokumen Aplikasi dan
APLIKAN
1 RU II Dumai
Tim Examiner (Januari-April 2014),
2 RU III Plaju
• Penyusunan Dokumen Aplikasi oleh masing - masing UB/UO/
3 RU IV Cilacap
4 RU V Balikpapan
AP (Februari – April 2014),
5 RU VI Balongan
• Pelaksanaan asesmen bagi 14 UB/UO/AP yang melibatkan 32
6 PT Pertamina EP
7 PT Pertamina EP Cepu
Orang Examiner (Mei –Juli 2014),
8 PT Pertamina Drilling Services Indonesia
9 PT Pertamina Geothermal Energy
• Proses finalisasi Feedback Report dalam Sidang Dewan Judge
10 PT Pertamina Hulu Energy
yang melibatkan pejabat setingkat SVP dan Komisaris Anak 11 PT Pertamina Gas
12 PT Pertamina Bina Medika
Perusahaan (Juli 2014), dan
13 PT Pertamina Dana Ventura
• Penyerahan Feedback Report QMA 2014.
14 PT Pertamina Training Consulting
Acara Penyerahan Feedback Report QMA 2014 ini dimulai
dengan arahan dan pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Luhur Budi Djatmiko selaku Direktur
Umum, yang dilanjutkan oleh keynote speech dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Bapak
Sugiharto.
Dalam sambutan yang bertema ”Pengelolaan Bisnis Perusahaan Dalam Rangka Membangun
Kinerja Yang Unggul dan Memenuhi Aspek Good Corporate Governance”, Bapak Sugiharto
mengapresiasi langkah peningkatan kinerja dan achievement yang dicapai oleh Insan Mutu Pertamina
melalui 4 pilar-nya yaitu Continuous Improvement Program (CIP), Standardisation Management (SM),
Knowledge Management (KOMET) dan Quality Management Assessment (QMA). Selain itu beliau
juga berharap dengan konsistensi penerapan 4 pilar tersebut dan ditambah peran serta aktif dari
pimpinan akan mampu memberikan competitive advantage sehingga Pertamina mampu menjadi
pemenang dalam setiap persaingan dan mampu menghasilkan kinerja yang ekselen.

incremental increase dalam hal kinerja. Special Recognition tersebut adalah:

Special
Recogniton PQA
20142014
Special
Recogniton
QMA

1. The Most Improved Organization In All Process, diberikan kepada: PT Pertamina EP Cepu
2. The Most Improved Organization In Leadership & Business Sustanability, diberikan kepada: PT PDSI
3. The Most Improved Organization In Operational Excellence, diberikan kepada: RU VI, Balongan
4. The Most Improved Organization In Workforce Focus, diberikan kepada: PT Pertamina EP Cepu
5. The Most Improved Organization In Customer Focus, diberikan kepada: PT Pertamina Gas

Dibandingkan dengan periode
Score QMA 2011/12 – 2014
PT. Pertamedika
asesmen tahun 2011/2012, maka skor
PT. PTC
hasil asesmen tahun ini menunjukkan
PT. PDV
adanya peningkatan yang cukup PT. Pertamina Gas
PT PHE
signifikan di sebagian besar Unit Operasi
PT. PGE
/ Anak Perusahaan. Beberapa Unit
PT. PDSI
Operasi dan Aanak Perusahaan bahkan
PT P EP Cepu
ada yang pindah “band score” seperti PT. Pertamina EP
RU VI Balongan
pada PT Pertamina Gas, PT PDSI, RU V
RU V Balikpapan
Balikpapan dan RU IV Cilacap.
RU IV Cilacap
Tentunya hal ini cukup meng
RU III Plaju
gembirakan. Beberapa UO/AP telah
RU II Dumai
menunjukkan peningkatan upaya
penerapan sistem dan proses kerja yang
mendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi perusahaan. Hal ini juga dapat dijadikan indikator
peningkatan dukungan Pekerja dan Manajemen Puncak UO/AP dalam upaya perbaikan kinerja
perusahaan berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) melalui pelaksanaan Pertamina
Quality Assessment (QMA).
Mencapai kinerja terbaik sesuai visi Pertamina menjadi “World Class Energy Company”
tidaklah mudah. Masih terdapat beberapa langkah/tingkatan yang memerlukan upaya besar dalam
mencapainya. Untuk itu, Feedback Report hasil asesmen QMA 2014 berbasis KKEP ini harus segera
ditindaklanjuti dan dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan sistem dan proses kerja UO/AP
serta dijadikan acuan bagi terciptanya ide inovasi dan kreatifitas di setiap lini kerja dalam rangka
meningkatkan daya saing perusahaan secara keseluruhan.
Bagaimanapun disadari bahwa masih banyak hal yang perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan
asesmen QMA berbasis KKEP ini. Untuk itu, di tahun 2014 mendatang program pelatihan bagi
internal examiner akan lebih ditingkatkan kualitasnya. Demikian juga pelatihan bagi tim penyusunan
Dokumen Aplikasi UO/AP, akan terus disempurnakan metode dan aplikasinya.
276
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2011

Setelah sambutan dari Komisaris Utama, Insan Mutu Pertamina
yang diwakili oleh Pak Faisal Yusra sebagai Ketua Tim Pelaksana QMA
menyampaikan buku Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) yang
digunakan pada assessment QMA tahun 2014, dengan harapan KKEP
yang merupakan produk asli dari Insan Mutu Pertamina suatu hari nanti
dapat menjadi referensi dan memberikan warna bagi Kementerian
BUMN dalam menetapkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penjelasan kegiatan QMA
(Quality Management Assessment) sekaligus pengumuman hasil
assessment QMA 2014 yang disampaikan oleh VP Quality, System
& Knowledge Management Dit. Umum, Bapak Faisal Yusra.

576

2012

2014

Program coaching & monitoring tindak lanjut OFI to AFI hasil asesmen QMA 2014 akan dilakukan
lebih intensif sehingga Feedback Report QMA 2014 dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi
percepatan perbaikan kinerja UO/AP. Yang tak kalah penting adalah rencana penyempurnaan KKEP
dengan menyesuaikan dan merespon perkembangan bisnis terkini. Proses perbaikan akan difokuskan
kepada upaya perbaikan kinerja UB/UO/AP, dan mempercepat pencapaian visi Perusahaan. Masih
banyak yang harus dilakukan untuk menjadi yang terbaik, dan janganlah berhenti … !!!
Primawan Ratiansyah – Quality Management, General Affairs Directorate

Para Aplikan Penerima Feedback Report QMA 2014

Ada yang berbeda pada Penyerahan Feedback Report tahun ini, selain waktu penyerahan
yang dipisah dengan gelaran Annual Pertamina Quality (APQ) Awards, pada tahun ini diberikan
special recognition kepada Aplikan tahun 2014 yang menunjukkan peningkatan yang signifikan atau

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

TIPS
PERSATUAN WANITA PATRA
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Mengutip laman Saudygazette, berikut tips dari ibu
beranak empat yang salah satunya merupakan anak
berkebutuhan khusus:
1. Libatkan keluarga. Tidak ada yang salah dengan
melibatkan keluarga dalam setiap masalah yang
dihadapi. Hal ini akan menciptakan suasana positif
dan terbuka di antara anggota keluarga. Juga akan
mendorong mereka untuk saling membantu setiap kali
seseorang menghadapi masalah.
2. Bagikan tugas. Jangan biarkan tanggung jawab
menjalankan rumah tangga jatuh sepenuhnya pada
Anda. Suami dan anak-anak juga harus berbagi
tanggung jawab sebanyak yang mereka dapat sehingga
Anda tidak akan frustrasi dan stres.
3. Sewa pembantu. Tidak ada salahnya menyewa
pembantu untuk membantu tugas sehari-hari Anda.
Ini akan memberi Anda waktu untuk diri sendiri setelah
bekerja. Jika tidak dapat menyewa pembantu, Anda
dapat memakai jasa di luar seperti laundry. Anda
juga bisa menyewa pembantu paruh waktu untuk
membersihkan rumah.
4. Persiapan Bulanan. Jika memungkinkan, selalu atur
isi lemari es Anda setiap bulan atau setiap minggu agar
keluarga memiliki segala yang dibutuhkan tanpa harus
keluar untuk mencari dan membeli makanan cepat saji.
5. Jangan menunda-nunda. Selesaikan tugas dan
pekerjaan rumah tangga sesegera mungkin dan
jangan menunggu sampai menumpuk. Selain sulit
untuk menyelesaikannya, Anda bisa-bisa stres karena
pekerjaan yang menggunung. Jangan pernah berkata
bahwa tidak ada cukup waktu. Selalu ada waktu,
Anda hanya perlu mengatur dan memprioritaskan
beberapa pekerjaan. Jangan menunda-nunda untuk
menyelesaikan pekerjaan yang mengganggu Anda.
Segera selesaikan sehingga Anda tidak perlu khawatir
tentang pekerjaan itu lagi.
6. Punya Sahabat. Hal ini sangat membantu Anda
berbagi rahasia dan masalah sehingga ia dapat
memberikan saran atau membantu Anda mengalihkan
pikiran Anda dari hal-hal tidak perlu.
7. Memanjakan diri. Saran terakhir untuk setiap ibu
yang bekerja adalah mendedikasikan satu hari untuk
dirinya sendiri dengan bersantai dan melupakan tentang
pekerjaan dan rumah. Anda dapat menghabiskan hari
ini melakukan apa pun yang Anda suka - dari pergi ke
spa hingga belanja.•http://www.dream.co.id

Foto : PRIYO

Pilihan menjadi wanita karier atau ibu rumah tangga
masih terus menjadi perdebatan. Menjadi ibu rumah
tangga yang sukses membutuhkan cinta, kesabaran
dan perhatian. Di sisi lain, wanita karier yang telah
menghabiskan 8 jam waktunya untuk bekerja juga bisa
sukses menjadi ibu rumah tangga terbaik. Walaupun
untuk mencapai hal itu, membutuhkan trik yang cerdas.

PWP Direktorat Keuangan Santuni SLB Tunas Kasih 2 Bogor
JAKARTA – Pendidikan di era globalisasi sekarang ini
sangat penting, karena sebagai bekal di kemudian hari.
Bekerja sama dengan Corporate Social Responbility PT
Pertamina Persero, PWP Direktorat Keuangan memberikan
bantuan dana pendidikan ke sekolah SLB Tunas Kasih 2
Bogor, pada Jumat (5/9).
Bantuan yang diberikan berupa 4 unit PC Lenovo, 2 unit
laptop Lenovo, 2 buah Matras, 1 unit printer Epson dan 1
unit sepeda statis. Ketua PWP Direktorat Keuangan Diah
Andri T. Hidayat mengatakan, bantuan ini hanya sebagian
dari kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan
dalam sekolah ini, namum kami berharap bahwa proses
pendidikan yang diterapkan, baik pendidikan formal, non
formal maupun pendidikan spiritual dapat terus ditingkatkan
agar menghasilkan generasi muda yang baik.
Dra. Leni Kusniati selaku kepala sekolah SLB Tunas
Kasih 2 menyampaikan rasa bersyukur sekaligus terima
kasih sekali dengan kedatangan anggota Persatuan Wanita
Patra yang telah memberikan seperangkat sumbangan
yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pendidikan lebih

Foto : PRIYO

tips sukSes menjadi
ibu pekerja

JAKARTA – Ketua PWP Pusat Frida
Hanung Budya bersalaman dengan
anggota PWP Pemasaran dan Niaga
pada acara Halal bihalal Idul Fitri 1435
H di Gedung Wanita Simprug, Jakarta,
Senin ( 8/9). Acara ini dihadiri oleh para
senior dari PWP Pusat Pemasaran & Niaga
serta Perwakilan PWP setiap wilayah,
dari MOR I sampai MOR VIII. Dalam
kesempatan tersebut, Frida memberikan
bantuan sosial untuk Yayasan Teladan
Dhuafa. Acara ini juga dimeriahkan oleh
pertunjukan operet yang dibawakan oleh
anggota PWP Pemasaran & Niaga, serta
tausiah keagamaan oleh Ustadz Al-Habsy.
Termasuk juga menampilkan lomba Gerak
dan Lagu serta “dresscode” terbaik.•PRIYO W

lengkap dan membantu para guru untuk mengajar kepada
para siswa menjadi lebih mudah dan jelas.
Selanjutnya, anggota PWP mengunjungi ruang
keterampilan untuk melihat langsung hasil karya para siswa
SLB Tunas Kasih 2, salah satu kerajinan yang menarik
perhatian anggota PWP adalah kerajinan kantung tas
yang dihiasi motif tanaman hingga buah – buahan. Dan
diakhiri dengan mengunjungi sebuah kelas dimana para
siswa sedang memainkan alat musik angklung dengan
kompak.•ADITYO

Halal Bihalal dan Pelepasan Calon Jemaah Haji PWP RU III
PLAJU – Bertempat di Gedung Patra Ogan RU III, (20/8),
Pengurus PWP RU III menggelar Halal Bihalal dan sekaligus
pelepasan 21 pengurus anggotanya yang akan menunaikan
ibadah haji tahun 1435 H. Acara tersebut dihadiri langsung
oleh Ketua PWP RU III, Vitri Mahendrata dan segenap
pengurus serta anggota PWP RU III.
Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-qur’an
oleh Al hafizah, Chodijah dan saritilawah oleh Nur’aini
Hamiri serta dilanjutkan dengan pemberian tausyiah
seputar perjalanan ibadah haji yang disampaikan langsung
oleh Ustadz Drs. H. Solihin Hasibuan. Vitri Mahendrata
menyampaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah merupakan
wujud menunaikan rukun Islam yang kelima yang tidak
semua umat muslim bisa lakukan. “Melaksanakan ibadah
ke tanah suci Mekah merupakan kebahagiaan tersendiri
yang sudah seharusnya patut disyukuri, karena tidak semua
orang bisa melaksanakannya kendati sudah mampu,” ujar
Vitri.
Dalam melaksanakan ibadah haji di samping mening
katkan iman dan takwa kepada Allah SWT, kesiapan fisik

Foto : PRIYO

sumber : ISTIMEWA

PWP Direktorat Pemasaran & Niaga Adakan
Halal Bihalal 1435 H

10

juga harus diperhatikan, karena rangkaian ibadah haji akan
menempuh perjalanan yang cukup melelahkan. “Mudahmudahan calon jemaah haji anggota PWP RU III diberikan
kesehatan dan dapat meraih haji yang mabrur,” pungkasnya.
Acara diakhiri dengan pemberian cenderamata oleh
Ketua PWP RU III, Vitri Mahendrata kepada calon jamaah
haji dan penampilan hiburan grup Hadro serta Nasyid
pengurus PWP RU III.•RU III
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JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama bilateral Indonesia-Kuwait, Delegasi Parlemen
Kuwait menyempatkan diri mengunjungi Pertamina. Delegasi Parlemen Kuwait dipimpin Khaled Abdullah Ali,
didampingi Ahmad Hajji Lari, Dhihab Muhamad Al- Dayhani, Faisal Saud Al Duwaisan dan Munir Ali Bagshi
serta Adel Ahmed Awad. Kunjungan diterima langsung oleh PJS Direktur Utama Pertamina, Andri T. Hidayat,
Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto, Direktur PIMR Pertamina, M. Afdal Bahaudin dan
Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo. Dalam pertemuan yang berlangsung di Executive Lounge
Kantor Pusat Pertamina, Selasa (2/9) tersebut kedua belah pihak membahas mengenai perkembangan
kerjasama yang selama ini tengah dijalankan oleh Pertamina dengan pihak Kuwait khususnya dibidang
usaha migas.•IRLI

Foto : PRIYO

Kunjungan Parlemen Kuwait ke Pertamina

Foto : PEP JAMBI FIELD

PEP Jambi Field Adakan Donor Darah
JAMBI – Pertamina EP Field Jambi kembali menggelar acara donor darah bersama PMI Kota Jambi (19/8). Acara diikuti
antusias oleh pekerja dan pekarya Jambi Field. Sejak 31 Desember 2013, donor darah menjadi kegiatan rutin yang digelar
fungsi Medical Pertamina EP Jambi Field. Di samping kegiatan senam pagi, donor darah menjadi agenda penting untuk
menjaga kesehatan pekerja dan pekarya Jambi Field. Donor darah kali ini semakin meriah dengan souvenir menarik yang
menanti pendonor. Terlebih, semakin sering mendonorkan darah, pekerja/pekarya berhak mengambil undian dengan beragam
hadiah yang lebih menarik.•Ar

RU VI Gelar Doa Bersama Jelang COC AHU Tahun 2014

Foto : RU VI

BALONGAN – Menjelang pelaksanaan Change Out Catalys (COC) AHU Modul 13 Tahun 2014, RU VI Balongan
mengadakan syukuran dan doa bersama yang dilaksanakan di halaman Field Office RU VI, Jumat (15/7). Syukuran dan doa
bersama ini diadakan agar COC AHU dapat terlaksana dengan baik. Syukuran ini ditandai dengan pemotongan tumpeng
oleh SMOM RU VI Safii Triyono Yunianto dan potongan pertama diberikan kepada Managaer TA RU VI Burhanuddin.
Selain dihadiri tim manajemen dan pekerja RU VI, syukuran serta doa bersama menjelang pekerjaan besar ini juga dihadiri
50 anak yatim dari Indramayu. Usai melaksanakan doa bersama, Tim Manajemen RU VI Balongan juga memberikan
santunan kepada anak yatim.•Riki Hamdani

Natuna – Tim Futsal Terminal BBM Natuna Group berhasil mendapatkan juara 2 dalam Tournament Futsal antar BUMN
dan BUMD se-Kabupaten Natuna. Kegiatan ini diadakan pada 30 Agustus - 7 September 2014 dalam rangka merayakan
Ulang Tahun Perusahaan Daerah (PERUSDA) Kabupaten Natuna yang ke-13 tahun. Tim Futsal TBBM Natuna Group yang
diperkuat oleh Edo Fristian sebagai Captain), Yogie Parista, Haryanto, Dardianto, Memet Irawan, Supriyadi, & Suriyadi
melawan Tim Futsal PLN. Hingga akhir permainan TIM Futsal Kebanggaan TBBM Natuna Group mengakui keunggulan
Tim Lawan dengan skor 1-3. “Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi Tim Futsal Pertamina. Walaupun
menelan kekalahan di pertandingan tersebut tidak akan mematahkan semangat TIM Futsal Pertamina yang ada di gerbang
utara NKRI ini untuk bersaing lagi ke depannya,” ujar Edo.•edo/yogie

Sebanyak 17 BKJT dan 7 BPS Bergabung di RU II
DUMAI – Sebanyak 7 pekerja baru dari jalur BPS Batch II Tahun 2013 penempatan di Refinery Unit II Dumai. Mereka
masing-masing menjalani tugas di Fungsi MPS (3 Pekerja), Fungsi Eng & Dev (2 Pekerja), Fungsi General Affairs (1 Pekerja)
dan Fungsi Finance RU II (1 Pekerja). Penempatan itu berdasarkan Surat Keputusan Direktur SDM PT Pertamina Nomor:
KPTS.P-1186/K00000/2014-S8 tanggal 23 Juli 2014. Bergabungnya 7 pekerja baru itu disambut GM RU II, Nyoman
Sukadana dan sejumlah Tim Manajemen di Ruang Rapat Anggrek pada Senin (4/8). Bersamaan dengan penerimaan 7
BPS itu juga, GM pun menyambut 17 pekerja dari jalur BKJT ex Outsourcing Tahun 2013. Ke 17 ex OS itu sukses melewati
rangkain tes perekrutan yang dibuka 2013 lalu. Kelulusan mereka sebagai pekerja sesuai Surat Keputusan Direktur SDM
PT Pertamina Nomor : KPTS.P-1185/K00000/2013-S8 tanggal 23 Juli 2014. Mereka siap ditempatkan di Produksi Dumai
sebagai 9 pekerja dan 8 pekerja di Produksi Pakning.•RU II

Foto : RU II

Foto : MOR I

Tim Futsal TBBM Natuna Group Juara 2
Turnamen Futsal antar BUMN dan BUMD se-Kabupaten Natuna

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

ahmad kamal badri
Gas Business Support Manager
Direktorat Gas

Foto : wahyu

ari samodra

Chief Geology,
Upstream Technology Center,
Development & Technology,
Direktorat Hulu

Foto : KUN

rika syafitri

Reserve Management Manager,
Planning & Portofolio,
Upstream Strategic Planning &
Operation Evaluation,
Direktorat Hulu
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TPI Raih Predikat Sangat Bagus pada
Infobank Insurance Award 2014
JAKARTA - PT Tugu Pratama
Indonesia (TPI) kembali
menguk ir prestasi dengan
menjadi Perusahaan Asuransi
Umum Nasional yang meraih
Asuransi dengan predikat
“Sangat Bagus” atas Kinerja
Keuangan selama 2013 dari
Infobank, pada Jumat (29/8) .
Acara yang dilaksanakan
di Shangrilla Hotel dan
dihadiri oleh Presiden
Direktur TPI Yasril Y. Rasyid
ini merupakan penghargaan
yang menunjukkan bahwa
TPI mampu meningkatkan
prestasinya dari tahun ke
tahun sebagai perusahaan
asuransi kerugian.

Banyak pertimbangan
yang dilakukan Biro Riset
Infobank dalam penilaiannya.
Salah satunya, melihat lapor
an keuangan 2012 dan 2013
yang dipublikasikan di media
massa. Rasio yang digunakan
dalam menentukan rating
asuransi umum ini tentunya
dengan ukuran yang biasa
dipakai oleh asuransi umum
(kerugian) untuk melihat
kinerja keuangan.
Penganugerahan tersebut
juga dapat menjadi barometer
bagi masyarakat luas tentang
peta industri asuransi saat
ini dengan menyajikan data
dan analisa yang kredibel,

Foto : TPI

Foto : KUN
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Presiden Direktur PT Tugu Pratama Indonesia, Yasril Y Rasyid saat menerima
penghargaan dari Infobank di Shangrilla Hotel-Jakarta.

sehingga akan meningkatkan
profesionalisme di kalangan
industri asuransi nasional.
Dalam pertumbuhannya,
perolehan premi TPI sebagian
besar merupakan kontribusi
dari produk asuransi properti

dengan pangsa 33% dari
t o t a l p re m i . S e m e n t a r a
fokus bisnis TPI yang masih
didominasi korporasi ini telah
mencapai 90% dari total
bisnis.•TPI

Foto : ADITYO

guntara

Manager Land Affairs
Direktorat Umum

endah susilowati
Manager Asset Optimization
Direktorat Umum

rudi sastiawan

Manager Asset Operations West
Indonesia
Direktorat Umum

BUN Y U - T i m K e m e n 
kopolhukam melakukan
kunjungan ke Pertamina
EP Bunyu Field Kamis
(28/8). Tim yang dipimpin
oleh Marsekal Pertama TNI
Suwandi Meiharja beserta
rombongan berencana
melakukan koordinasi dengan
manajamen Pertamina EP
Bunyu Field terkait dengan
pengumpulan data dan
informasi serta pemantauan
tentang implementasi
pengamanan objek vital
nasional di Bunyu sebagai
bahan masukan dalam
menyusun revisi Keppres RI
Nomor 63 Tahun 2004 terkait
Obyek Vital Nasional.
Tim Kemenkopolhukam
didampingi Komandan
Satuan Radar Tarakan Afjo

Herman, Komandan Satuan
Polisi Militer Lanud Tarakan
Fari S. Nur Yudha, Muspida
Bunyu beserta tokoh adat
setempat.
Koordinasi antara ma
najemen Pertamina EP
Bunyu Field dan Tim Ke
menkopolhukam dilaks a
nakan di gedung Nibung
Patra. “Pulau Bunyu dija
dikan sasaran kunjungan
ka
rena lokasinya yang
sangat berdekatan dengan
perbatasan. Oleh karena itu
potensi ancaman yang bisa
terjadi pada Pertamina EP
sangat besar,’’ ujar Suwandi.
Ditambahkannya bahwa
produksi minyak dari Per
t a m i n a E P B u n y u F i e l d
mencapai kisaran 6.600
BOPD. Jumlah ini mempunyai

Foto : PEP BUNYU FIELD

Foto : sahrul

Foto : sahrul

Tim Kemenkopolhukam Kunjungi PEP Bunyu Field

pengaruh yang cukup besar
terhadap cadangan energi
nasional Indonesia. Oleh
sebab itu, sudah selayaknya
pulau Bunyu mendapat
pengamanan yang lebih ketat
mengingat isu paham-paham
ekstrim yang belakangan ini
mulai marak bermunculan di
seluruh dunia yang disinyalir

tanpa diketahui bisa masuk
ke pulau Bunyu.
Acara kunjungan di
akhiri dengan peninjauan
bersama ke Early Production
Facility, Stasiun Pengumpul
Utama, Terminal, Bandara
serta Internal Security
milik Pertamina EP Bunyu
Field.•WHY/BNY

Turnamen Futsal Sangasanga Field Manager CUP Meriahkan HUT PEP
meresmikan lapangan futsal

hari. “Terima kasih kepada

indoor yang telah selesai

seluruh panitia yang telah

Setelah rangkaian sam

memeriahkan HUT ke-69

dibangun dan menjadi lokasi

bekerja keras sehingga

butan dan do’a, secara

pertandingan, pada (1/9).

bentuk partisipasi dalam

RI yang juga berdekatan
dengan HUT PT. Pertamina
EP pada 13 September
nanti, PEP Sangasanga
Field mengadakan suatu
kompetisi futsal antar fungsi.
Pembukaan kompetisi futsal
bergelar Field Manager Cup
ini dihadiri oleh staff dan
manajemen dari PEP Field
Sangasanga yang sekaligus

kegiatan ini dapat terwujud.

simbolis diserahkan jersey

Menurut ketua panitia,

Semoga kegiatan tidak

bertuliskan “SANGA

M. Asfian Noor, kegiatan

hanya memberikan manfaat

SANGA” kepada Hanief

ini dilakukan sebagai

kesehatan namun juga

Jauhari. Selanjutnya dengan

upaya meningkatkan

dapat meningkatkan rasa

jersey berwarna biru gelap

rasa sportifitas dan tali

persaudaraan. Persaingan

tersebut, Sangasanga Field

persaudaraan bagi seluruh

cukup di lapangan saja.

Manager melakukan kick

keluarga besar PEP Field

Keluar dari lapangan, segala

off pertama yang disambut

Sangasanga.

persaingan dan perselisihan

dengan sorak sorai pe

Kegiatan ini dibuka se

harus dilupakan,” ungkap

nonton.

cara resmi oleh Hanief Jau

Sangasanga Field Manager,

Rangkaian pertandingan

Foto : PEP SANGASANGA FIELD

Hanief Jauhari.

Sangasanga - Sebagai

berlangsung selama dua

mempertemukan beberapa

minggu. Pertandingan

fungsi untuk merebut gelar

perdana mempertemukan

kehormatan dalam Field

Fungsi RAM dengan Fungsi

Manager Cup ini.•

WOWS dan seterusnya akan

Pranoto

Asa Ria
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(Kiri ke Kanan) Direktur Keuangan & Investasi Tugu Mandiri M.
Krishna Syarif, Pjs. Direktur Utama Tugu Mandiri Fauzi Arfan, dan
bersama Pelaksana Tugas DPLK Tugu Mandiri Maya Susiana
(kanan) berbincang-bincang dengan Kapten Tim Futsal salah satu
perusahaan mitra DPLK Tugu Mandiri menjelang kick off Kompetisi
Futsal 2014 DPLK Tugu Mandiri.

DPLK Tugu Mandiri
Adakan Kompetisi Futsal
JAKARTA - Sebanyak lebih 20 tim futsal dari
berbagai perusahaan mitra Dana Pensiun
Lembaga Keuangan (DPLK) Tugu Mandiri
mengikuti pertandingan futsal bertema “DPLK
Tugu Mandiri Futsal Competition 2014” yang
diselenggarakan DPLK Tugu Mandiri di Hangar
Futsal – Jakarta pada (30-31/8).
Kegiatan yang digelar sebagai rangkaian HUT
ke-29 Tugu Mandiri ini juga bertujuan memberikan
nilai tambah bagi kerja sama antara DPLK Tugu
Mandiri dan perusahaan-perusahaan mitra
bisnisnya, baik mitra di industri keuangan dan
perbankan, oil & gas, maupun manufacture.
Pjs Direktur Utama Tugu Mandiri – Fauzi
Arfan menyatakan DPLK Tugu Mandiri Futsal
Competition 2014 merupakan salah satu
kegiatan perusahaan dalam meningkatkan
dan mengembangkan kerja sama sekaligus
mensosialisasikan gaya hidup sehat di masyarakat
melalui olahraga futsal.
“Kegiatan ini memiliki nilai strategis yang
tentunya sangat penting bagi kami dalam
membangun image, optimisme, maupun kinerja
perusahaan saat ini,” ujar Fauzi Arfan.
Sudah menjadi tugas DPLK Tugu Mandiri
untuk memberikan kontribusi terbaik bagi
masyarakat dan mitra bisnisnya, baik dalam
penyediaan program keuangan masa depan,
seperti Dana Pensiun dan Dana Pesangon,
maupun program-program sejenis lainnya yang
mampu menjawab kebutuhan kesejahteraan
karyawan, pelayanan saat peserta memasuki
masa pension, serta berkontribusi dalam kegiatan
sosial seperti kompetisi futsal ini.•DPLK TUGU MANDIRI

JAKARTA - PT Pertamina
(Persero) selaku pemilik me
rek dan hak cipta BRIGHT
melakukan pengalihan ke
pemilikan merek kepada
PT Pertamina Retail.
Penandatanganan pengalihan
merk tersebut dilakukan oleh
Direktur Pemasaran & Niaga
Pertamina Hanung Budya dan
Direktur Utama PT Pertamina
Retail Toharso, di lantai 13
Gedung Utama Pertamina,
Jakarta, pada (28/8).
Menurut Hanung, pe
ngalihan kepemilikan merek
tersebut ke PT Pertamina
Retail karena anak perusahaan
itu dinilai lebih fleksibel
dalam pengembangan dan
pengelolaan operasional
bisnis BRIGHT dan dapat

memberikan pendapatan
non fuel business yang cukup
besar.
“Kami tetap akan
melakukan pengawasan dan
memberikan arahan terhadap
PT Pertamina Retail dalam
kegiatan pengembangan
serta pengelolaan bisnis
BRIGHT,” tegas Hanung.
PT Pertamina (Persero)
akan menerapkan konsep
Parenting Strategy terhadap
PT Pertamina Retail dalam
menjalankan bisnis BRIGHT
dan segala kebijakan PT
Pertamina (Persero) tetap
harus diikuti oleh PT Pertamina
Retail.
Melalui pengalihan merk
BRIGHT, diharapkan dapat
lebih mengembangkan bidang

Pemkab Batanghari. Acara

Aston Jambi, Pertamina EP

berlangsung

Jambi Field bersama KKKS

dengan diskusi mengenai ren

Jambi dan SKK MIgas

cana kerja Tahun 2015 untuk

Perwakilan Sumbagsel

seluruh KKKS, TAC, dan

menggelar dua acara seka

KSO di wilayah administratif

ligus, yaitu Rapat Kerja

Kabupaten Batanghari.

yaitu sebagai ajang untuk
mempresentasikan hasil-hasil
inovasi dan improvement
yang sudah dihasilkan oleh
para insan mutu PGE. Selain
itu forum ini juga untuk
berbagi pengetahuan dan
pengalaman antar pekerja
dari seluruh lintas fungsi dan
area.
Direktur Operasi PGE
Richard H. Tamba menyam
paikan apresiasi dengan
diselenggarannya forum CIP
ini. “Kami bangga akan karyakarya serta inovasi-inovasi
yang telah dihasilkan oleh para
insan mutu PGE. Diharapkan

interaktif

Acara dilanjutkan dengan
Migas Wilayah Sumbagsel,

oleh Kepala SKK Migas

sebagai wadah sosialisasi

Perwakilan Sumbagsel,

mengenai kegiatan hulu

Tirat Sjambu Ichtiar. Ke

migas untuk stakeholder di

giatan diawali dengan

wilayah terkait.
Menghadiri acara tersebut

Foto : PEP JAMBI FIELD

Forum Operasi & HSE SKK

Acara dibuka pada (2/9)

Rapat Kerja bersama

usaha yang menggunakan
merk Bright Pertamina
lainnya.
“Ini menjadi salah satu
upaya strategis untuk

mempercepat pertumbuhan
g e r a i B right d i S P B U
Pertamina dan lokasi lainnya,”
ujar Toharso.•PT PERTAMINA RETAIL

antara lain Perwakilan dari

Jambi, dan Perwakilan

Pemerintah Provinsi Jambi,

KKKS Jambi.•PEP JAMBI FIELD

Kepolisian Daerah Provinsi

Foto : PGE

JAKARTA - Manajemen
Mutu PT Pertamina Geo
thermal Energy (PGE)
k e mb a l i m e n g g e l a r
acara “Forum Presentasi
Continuous Improv ement
Program PGE tahun 2014.
Acara diselenggarakan
di Graha Dipa Bramanta
Area Kamojang pada 4
– 5 September 2014 de
ngan tema “Accelerating
Growth with Continuous
Improvement”.
Forum kali ini merupakan
forum CIP yang ke-5 se
jak tahun 2010. Tujuan
dilaksanakannya forum ini

Jambi-Bertempat di Hotel

dan Forum HSE-Operasi.

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya berjabat tangan dengan
Direktur Utama PT Pertamina Retail Toharso sebagai tanda disepakatinya
pengalihan kepemilikan merk “Bright” dari Pertamina ke PT Pertamina Retail.

Forum Presentasi CIP PGE 2014

PEP Jambi Field Adakan Rapat Kerja dengan
Pemkab Batanghari dan Forum HSE-Operasi

dengan Pemkab Batanghari

Foto : PT PERTAMINA RETAIL

IRI
Foto : DPLK TUGU MAND

Merk “BRIGHT” Dialihkan ke PT Pertamina Retail

Direktur Operasi PGE Richard H. Tamba memberikan apresiasi atas materi yang
dipresentasikan oleh GKM EMC2 tentang Inovasi Thermoelectric.

hasil inovasi tersebut dapat
berkontribusi positif dalam
efisiensi di semua lini peru
sahaan, sehingga pada akhir
nya dapat meningkatkan
revenue dan profitabilitas
perusahaan” demikian disam
paikan Direktur Operasi.
Lebih dari itu, Manajemen
mengharapkan agar inovasiinovasi yang sudah dilakukan
oleh insan mutu PGE dapat
direplikasi di area lain, bahkan
terus dikembangkan lagi
agar dapat memberikan hasil
improvement yang lebih baik
lagi.
Kepala K3LL & Manaje
men Mutu PGE W ilmar
Napitupulu sekaligus sebagai
Ketua Pelaksana Forum
Presentasi CIP PGE 2014
menyampaikan peningkatan
kegiatan CIP PGE dari tahun
ke tahun. “Tahun ini, tercatat
39 judul inovasi yang ikut
dalam Forum Presentasi dan
Penjurian di Area yang terdiri

dari 8 Proyek Kendali Mutu, 10
Gugus Kendali Mutu serta 21
Sistem Saran. Bila dilihat dari
perkembangan pelaksanaan
CIP PGE dari tahun 2010
hingga 2014, maka terdapat
peningkatan sebesar 44%
dari sisi inovasi,” ujar Wilmar
Napitupulu.
Tim Juri menjaring
6 gugus/tim terbaik yang
akan mewakili PGE ke Fo
rum yang lebih tinggi dan
mampu berprestasi di tingkat
Korporat, Nasional bahkan
Internasional.
Turut hadir pada ke
sempatan ini Komisaris PGE
Bistok Simbolon dan juga
GM Area Kamojang Wawan
Darmawan.
Acara ditutup secara resmi
oleh Direktur Perencanaan
dan Pengembangan PGE
Khairul Rozaq sekaligus
menyerahkan piagam
penghargaan kepada para
pemenang.•PGE
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Pekerja RU VI Balongan
Ikuti Pendidikan
Akamigas 2014/2015
CEPU - Pembukaan Program Perkuliahan STEM
Akamigas TA 2014/2015 telah dilaksanakan

pada 25 Agustus 2014 di gedung Aula STEM
Akamigas. Dalam laporannya, Kepala Badan Diklat
ESDM, Dr. Ir. Djajang Sukarna menyampaikan,
STEM Akamigas didirikan dengan tujuan untuk
menyiapkan tenaga kerja terampil dan profesional
di bidang minyak dan gas bumi seiring dengan
tuntutan perkembangan usaha energi dan sumber
daya mineral serta mendidik tenaga kerja di sub
sektor kelistrikan dan mineral batubara.
Acara tersebut dihadiri Wakil Menteri ESDM
Susilo Siswoutomo sekaligus melantik seluruh
mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di
Akamigas tahun ini.
“Tunjukkan bahwa Anda adalah wakil yang
mumpuni. Di sini tempat dimana dididik calon-calon
pemimpin bangsa untuk urusan migas, energi
maupun mineral,” tegas Susilo kepada Mahasiswa.
Peserta program perkuliahan STEM Akamigas
tersebut sebelumnya telah melaksanakan ujian
yang berlangsung di 9 rayon, yaitu Medan, Dumai,
Balongan, Cilacap, Cepu, Jakarta, Surabaya,
Balikpapan dan Makassar. Dari 9 rayon tersebut
ditetapkan bahwa 688 orang lulus dan berhak
mengikuti perkuliahan di Akamigas.
Pada tahun ajaran 2014/2015 kali ini, sebanyak
22 pekerja RU VI Balongan berhasil lolos untuk
mengikuti perkuliahan.

Dari

Unit Produksi

sebanyak 17 pekerja dan fungsi Maintenance
Execution sebanyak 5 pekerja. Hal tersebut
disampaikan HR Area Manager RU VI Balongan,
Suprapno pada acara pelepasan calon mahasiswa
STEM Akamigas.
Suprapno menambahkan, pekerja yang akan
menempuh pendidikan Diploma pada Perkuliahan
STEM Akamigas, di antaranya Diploma I sebanyak
4 pekerja, Diploma II sebanyak 11 pekerja, Diploma
III sebanyak 5 pekerja dan Diploma IV sebanyak 2
pekerja.Sedangkan jurusan yang diambil adalah
Refinery, Lab Pengolahan, Utilities dan Teknik
Mesin Kilang.
Sementara itu, pelaksanaan OJT beasiswa
fresh graduate STEM Akamigas program 3 tahun
telah dilaksanakan di fungsi Production I dan fungsi
Production II pada 28 Mei s/d 21 Agustus dengan
jumlah peserta 18 orang diantaranya 10 orang
Diploma I dan 8 orang Diploma II.
GM RU VI Yulian Dekri berpesan agar pekerja
yang menempuh pendidikan di STEM Akamigas
untuk berupaya semaksimal mungkin mencari
infromasi dan pelajaran sehingga nantinya dapat
diterapkan di RU VI Balongan.•Andi

Malang - Udara pegu
nunga n yang bersih sejuk
membuat kita lebih segar
dan rileks. Itu yang dirasakan
keluarga besar RFCC Project
yang melaksanakan Employee
Gathering (30/8-3/9-2014)
dalam rangka Bootcamp
Batch-II untuk aligment antar
fungsi serta lebih memperkuat
tim menjelang start up project
RFCC Cilacap, di Kusuma
Argowisata Hotel Batu
Malang. Bootcamp dihadiri
oleh SVP RO, Suhaimi, VP
Riptek, Budi Santoso Syarif,
GM RU IV, Edy Prabowo dan
Coordinator Project, Amir H
Siagian.
Bootcamp dibuka oleh
GM RU IV Edy Prabowo,
dilanjutkan pemateri
bootcamp oleh VP Riptek
Budi Santoso Syarief serta
sharing session dan diskusi
bersama SVP RO Suhaimi.
Acara juga dimeriahkan tim
motivator dari OPEX dan OPI
RU IV yang difasilitasi oleh tim
dari PTC Jakarta.
SVP RO Suhaimi dalam
sharing-nya langsung
membaur dengan 150 peserta
bootcamp dan berdiskusi
terkait berbagai hal, terutama
rencana pencapaian target
start up yang sukses. Suhaimi
membuka sharing session
dengan memaparkan tujuan

Diskusi ini merupakan upaya untuk meningkatkan perspektif khususnya di
bisnis downstream untuk melakukan perencanaan strategis, mengingat bisnis di
downstream sangat berisiko.

Foto : RFCC PROJECT

Foto :RU VI

Perkuat Kerja Sama Tim Jelang
Start up RFCC Project
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SVP RO, Suhaimi membaur bersama peserta bootcamp. Ia mendatangi peserta satu per satu saat diskusi.

dari diadakannya bootcamp,
yaitu untuk mempererat kerja
sama antar tim sehingga ter
bentuk tim yang solid.
“Tidak ada yang bisa
menjamin kesuksesan tim
start up nantinya, namun
kita diberikan kesempatan
agar berhasil. Salah satu hal
penting adalah kita harus
senantiasa berprasangka
baik bahwa tim start up akan
sukses. Dengan adanya
prasangka baik, tentunya
kita akan berupaya usaha
maksimal demi tercapainya
kesuksesan tersebut. Jangan
pernah ada prasangka bu
ruk,” ujar Suhaimi.
Sharing session yang
yang berlangsung selama

120 menit ini berjalan
dengan sangat efektif
dan efisien. Pada sharing
session ini terselip beberapa
harapan dari para pekerja
terhadap anggota tim (rekan
kerja). Di antaranya, perlu
ditumbuhkannya rasa saling
menghargai antar anggota
tim, kesejahteraan yang layak,
adanya komunikasi yang baik
antar anggota tim, makin
dipupuknya jiwa kekompakan
dan kedisiplinan, serta rasa
untuk saling bekerja sama
dan percaya. Termasuk,
yang paling penting adalah
mempunyai tujuan yang
sama, yaitu niat dan tekad
untuk mencapai start up yang
sukses.

Dengan adanya tujuan
yang spesifik dan terukur,
mengetahui peran dan
tanggung jawab, berpegang
teguh pada komitmen, me
netapkan aturan, membangun
komunikasi yang baik serta
rasa saling menghormati
merupakan beberapa upaya
yang layak untuk dilaksanakan
untuk membangun tim kerja
yang efektif.
“Harapan yang terakhir
adalah agar kita semua
mampu membentuk tim kerja
yang solid dan tidak ada rasa
atau prasangka negatif dari
kita semua”, ungkap Suhaimi
sebelum ditutupnya sharing
session.•Putri-RFCC Project
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Bisnis Marketing & Trading
Pertamina Jadi Jawara Energi Asia

• Marketing & Trading (M&T)
merupakan “wajah perusahaan”.
Melalui PSO, Pertamina
menjamin kea manan energi
untuk setiap warga Negara
Indonesia. Kita menghubungkan
Indonesia melalui jaringan
distribusi yang kompleks yang
terdiri dari 6 kilang, 112 terminal
BBM, dan 60 depot aviasi. Kita
juga mengoperasikan 20 depot
LPG, 14 di antaranya milik
sendiri, yang jika digabungkan
memiliki kapasitas 205,7 juta
ton.
• M&T menambahkan limited
economic value kepada
perusahaan secara keseluruhan.
- Organisasi marketing minyak
dan gas “normal” biasanya
menciptakan hanya pada
kisaran margin 5-15% atau
lebih rendah.
- Situasi yang kita hadapi
bertambah parah dengan
adanya fakta bahwa kita
memiliki fleksibilitas pricing
yang terbatas pada bahan
bakar bersubsidi dan LPG,
yang menyebabkan margin
profit kita mendekati nol atau
bahkan negatif. Bisnis nonsubsidi kita telah berjalan
menguntungkan, meskipun
LPG non-subsidi telah
berkontribusi margin negatif
untuk beberapa tahun.
Selama bertahun-tahun kita
berfokus pada beberapa poin prio
ritas untuk meningkatkan kinerja.
• Terhubung dengan grup-grup
yang lebih luas di Indonesia. Kita
telah memperluas jaringan yang
kita miliki secara signifikan. Saat
ini kita mengoperasikan 5000+
stasiun ritel, 8 di antaranya
merupakan hasil proses reflag
dari stasiun milik Petronas.
• Menjamin delivery dan keaman
an pasokan PSO. Kita telah
m en g e m b a n g k a n s y s t e m
monit oring bernama “Sistem
Monitoring dan Pengendalian
Bahan Bakar Minyak” (SMPBBM)
yang saat ini sedang dijalankan
di 253 SPBU dan 345.000
kendaraan di Jakarta, yang
berfungsi:
- Menjamin bahwa kuota yang
ditetapkan oleh pemerintah
dapat diawasi dengan baik
- Membuat database pelanggan
yang mendukung upaya kami

dalam Customer Relationship
Management System.
• Mengkonversi kerosene menjadi
LPG untuk keperluan memasak.
Kita telah mengembangkan
s e b u a h p ro g r a m k o n v e r s i
keros ene menjadi LPG yang
mencakup sekitar 400 kota dan
29 provinsi di Indonesia. Lebih
dari 90% wilayah Indonesia
sekarang menggunakan LPG
sebagai bahan bakar utama
mereka dalam memasak, yang
meningkatkan konsumsi LPG
sebesar 600% dari 1 juta ton
menjadi 6 juta ton.
• Meningkatkan pemanfaatan
teknologi untuk meminimalisasi
kerugian dan mendukung
kelangsungan hidup ling
kungan kita. Untuk memi
nimalkan kerugian: Kita telah
mengimplementasikan otomasi
data end-to-end untuk mening
katkan transparansi dan mengu
rangi kerugian bahan bakar pada
semua oil value chain.
• Sekitar 21 depot secara
akumulatif mampu memberikan
kontribusi volume lebih dari
70%, kita telah melakukan
otomasi sebanyak 6. Saat ini,
kita tengah melakukan otomasi
9 lainnya.
Untuk mendukung kelang
sungan lingkungan hidup kita:
• PROPER certification: sebanyak
68 dari total 108 depot kita telah
menerima PROPER certification,
sebuah sertifikasi manajemen
lingkungan yang diberikan oleh
Pemerintah Indonesia.
• Biofuel: Kita tengah mengem
bangkan distribusi biofuel. Saat
ini kita sedang melayani lebih dari
50 tempat dan terus mengalami
ekspansi setiap harinya.
• Mengembangkan bisnis dalam
area shipping.
- Saat ini kita memiliki 62 kapal
milik sendiri dan 168 kapal
sewaan yang memungkinkan
kita mengangkut lebih dari 96
juta kiloliter bensin, minyak gas
dan kerosene (BBM), minyak
mentah, LPG, bahan bakar
penerbangan, petrochemicals,
dan pelumas berbasis minyak.
- Kita telah mengakuisisi 20-25
tanker baru, termasuk dua
gas carrier VLGC (Pertamina
Gas 1 dan Pertamina Gas
2) dengan kapasitas 50.000
ton masing-masing untuk
mendukung distribusi LPG
domestik. Kedua carrier ini
merupakan carrier LPG yang
terbesar dan tercanggih di
dunia. Mereka juga berfungsi
sebagai tempat penyimpanan
terapung (floating storage)
dan kapal induk (mother
ships) untuk carrier yang
berukuran lebih kecil, dan
berpotensi dapat digunakan
dalam aktivitas perdagangan
internasional.
• Mengembangkan bisnis dalam
area penerbangan. Kita telah
mengemb angkan area bisnis
penerbangan ke luar negeri.
Saat ini kita melayani kebutuhan
bahan bakar untuk beberapa
maskapai penerbangan seperti
Garuda Indonesia, Lion Air, dan
Sriwijaya Air di bandara-bandara
luar negeri. Seperti Malaysia,
Thailand, Korea Selatan, Hong
Kong, UEA, Arab Saudi, dan
Cina.

Wujudkan Pekerja Sehat dan Bebas Narkoba

• Berinvestasi pada masyarakat
dan kapabilitas. Kita telah men
standarkan layanan yang kita
miliki di semua SPBU melalui
program “Pertamina Way.” Per
Juni 2014, 67% dari total SPBU
telah disertifikasi, standarisasi
staffing, kualitas dan kuantitas,
format fisik, penawaran produk
komprehensif, dan peralatan dan
fasilitas yang terpelihara dengan
baik.
Ada beberapa prioritas stra
tegis yang dapat mendukung
pencapaian aspirasi kita:
• Memastikan pengiriman dan
keamanan pasokan PSO
melalui peningkatan jaringan
distribusi dan penyimpanan.
Kita harus meng-upgrade dan
berinvestasi dalam pasokan
dan distribusi infrastruktur
mengingat adanya peningkatan
permintaan dan pergeseran pola
pasokan. Sementara beberapa
dari investasi ini mungkin tidak
menghasilkan keuntungan
ekonomi yang unggul, karena
skema harga bersubsidi,
investasi ini sangat penting
bagi masyarakat.
• Melanjutkan pengembangan
penjualan dan pemasaran
proposisi yang inovatif dan
kompetitif untuk memp erta
hankan kepemimpinan pasar.
Kami menghadapi persaingan
yang ketat dari para pemain, baik
asing maupun domestik, yang
sering “memilih-milih” segmen
yang paling menguntungkan
dari pasar. Namun, kami adalah
satu-satunya perusahaan
minyak dan gas terpadu di
Indonesia, kekuatan end-to-end
kita harus dimanfaatkan lebih
efektif lagi.
• Melanjutkan proses upgrading
infrastruktur LPG kita untuk
mendukung pertumbuhan per
mintaan. Di LPG, pembangunan
infrastruktur lahan adalah suatu
keharusan. Sampai saat ini, kita
menggunakan floating storage
untuk menjaga keamanan stok
LPG nasional, yang beroperasi
pada biaya tinggi dan volatile
dengan gangguan sedikit.
Oleh karena itu kita harus me
rencanakan sejumlah besar
depot dan terminal LPG baru.
• Membangun jaringan pengi
riman ‘capital light’ untuk
distribusi yang efisien. Untuk
melayani basis negara kepu
lauan, kita bergantung pada
transportasi laut. Transportasi
laut adalah tulang punggung
dari ketersediaan, distribusi dan
keamanan energi kita.
• Melibatkan dan menyelaraskan
pemangku kepentingan tentang
harga yang tepat untuk bahan
bakar dan LPG.
– Struktur harga untuk bahan
bakar PSO bersubsidi belum
cukup dalam menutupi
biaya sesungguhnya untuk
pasokan dan pengiriman.
– Di LPG, versi bersubsidi
berada dalam kondisi yang
relatif baik; namun, kajian
komprehensif dari formula
saat ini perlu dilakukan se
karang juga untuk menghin
dari kerugian di masa depan.
Dalam Energia Weekly edisi
minggu depan, akan dibahas
kiprah Petrochemical.•Tim Corporate

Foto : MOR I

“Apa artinya menjadi jawara
energi Asia untuk Marketing &
Trading?”
Pertamina mencan angkan
aspirasi untuk menjadi Asian
Energy Champion (Jawara Energi
Asia) pada tahun 2025. Tujuannya
untuk menyaingi perusahaanperusahaan energi kelas dunia
lainnya.
Sudah merupakan ambisi
Pertamina untuk menjadi
perusahaan multi energi, didorong
oleh teknologi, dan terdepan
dalam keramahan lingkungan.
Hal ini tercermin dalam peringkat
perusahaan di Global Fortune 100.
Untuk mencapai tujuan tersebut,
perusahaan melakukan upaya
transformasi pada tiap direktorat.
Selama 6 minggu, trans
formasi untuk semua direktorat
dan kelompok-kelompok bisnis
yang ada di Pertamina diulas. Di
minggu keempat ini, kita mendis
kusikan kiprah Direktorat M&T.
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Tandem - Dalam Rangka Melaksanakan Program Kerjanya, Depot FP LPG Tandem
bekerja sama dengan BNN Kota Binjai melaksanakan sosialisasi Dampak Penyalahgunaan
Narkoba dan Pelaksanaan Tes Urine dengan tema “Pertamina Peduli Pekerja – Wujudkan
Pekerja Sehat Bebas Narkoba”, pada (28/8).
Acara yang dilaksanakan di Kantor Depot FP LPG Tandem Lantai 2 ini dihadiri pekerja
Depot FP LPG Tandem, TKJP Depot FP LPG Tandem dan pekerja PT. Patra Trading Tandem.
Acara dibuka oleh Pjs. OH Depot FP LPG Tandem Yudha Whastu Wibowo, dilanjutkan
oleh perwakilan Medical MOR I dr. Maria Theresa. Kepala BNN Kota Binjai H. Ahmad Zaini,
SH., MH yang amenjadi narasumber dalam kesempatan tersebut menjelaskan Dampak
Penyalahgunaan Narkoba.
Setelah acara sosialisasi selesai dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urine yang
diikuti oleh pekerja di Lingkungan Depot FP LPG Tandem dan pekerja PT. Patra Trading
Tandem.•MOR I
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PDSI Rancang Terobosan untuk
Tambahan Pendapatan USD 12 juta
disegerakannya BTP ini.

perusahan Pertamina berkelas dunia. Lewat perspektif itu, PDSI

BTP yang kick off-nya dilakukan pada 29 April 2013 lalu, itu telah

selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja serta melakukan

menghasilkan standard regulasi yang lebih mumpuni. Contohnya

pembenahan diri di semua lini, mulai dari strata terdalam sampai

jika sebelumnya regulasi proses pengadaan barang atau jasa masih

ke level terluar organisasi.

menggikuti regulasi yang ada di PT Pertamina (Persero) maka setelah

Dalam rangka penguatan kompetensi dan peningkatan kinerja

BTP dilakukan, PDSI sudah memiliki pedoman yang berupa Tata

korperasi agar dapat berkontribusi maksimal dalam pencapaian

Kelola Organisasi (TKO) dan Tata Kelola Individu (TKI) pengadaan

visi 2025 Pertamina, sebagai induknya untuk menjadi World

barang dan jasa. Di samping itu, juga dibuat standarisasi Minimum

Class Energy Champion, PDSI banyak melakukan program-

Stock Level (MSL) per komoditi dan per masing-masing rig sesuai

program terobosan dan pembenahan. Salah satunya adalah

dengan fungsi operasinya.

program Break Through Project Supply Chain Management (BTP

Tidak hanya sampai disitu, dalam BTP SCM ini juga dibuat

SCM) dengan tema SCM improvement initiatives yang bertujuan

Rencana Kebutuhan Material (RKM) per masing-masing rig,

untuk membenahi pengelolaan regulasi logistik material PDSI.

sehingga apa saja kebutuhan masing-masing rig dapat teregistrasi

“Dalam war room rutin yang dilakukan, kami menemukan

dengan baik. Kemudian sistem inventory yang sebelumnya dikelola

masalah seperti kurang baiknya pencatatan barang inventaris

secara manual telah di-upgrade menjadi berbasis web online.

kantor, material yang rusak, serta pengaturan

“Proses monitoring juga sudah kita perbaharui dengan dibuatnya

jadwal yang masih berantakan,” tegas Husni

Procurement Monitoring System (PMS) berbasis web, sehingga

Riad, selaku Project Leader. Lebih lanjut Husni

proses monitoring pengadaan barang dan jasa lebih tersistem dan

menjelaskan, hal ini menyebabkan tingginya

terkontrol,” papar Husni.

angka internal non productive time (NPT) yang

Training dan Development merupakan agenda terakhir dari

berasal dari SCM, yakni hampir 80 persen.

program BTP SCM. Kurangnya pelatihan yang diberikan kepada

Selain itu, belum adanya pengkategorian

material man dan petugas administrasi rig selama ini menjadi

PT Pertamina Lubricants Raih
Dua Penghargaan BUMN Award

Direktur Sales PT Pertamina Lubricants, Rifky E. Hardijanto (kedua dari kanan)
dan Vice President Marketing Retail PT Pertamina Lubricants Redesmon Munir
(kanan) foto bersama setelah menerima penghargaan.

hargaan tersebut, Direktur
Sales PT Pertamina Lubri
cants, Rifky E. Hardijanto
mengatakan bahwa perolehan
penghargaan BUMN Award
ini akan dijadikan sebagai
momentum untuk semakin
memacu kinerja PT Pertamina
Lubricants, khususnya untuk
memberikan yang terbaik
kepada konsumen, karyawan,
masyarakan, dan Bangsa
Indonesia.
Penghargaan itu sendiri
menurut Rifky merupakan
apresiasi dari kerja keras
seluruh pekerja PT Pertamina
Lubricants. Selain itu, du
kungan dari seluruh masya
rakat Indonesia, khususnya
para konsumen setia pelumas
Pertamina.

pertimbangan yang cukup mendasar betapa pentingnya training
tersebut. Melalui serangkaian perbaikan dan pembenahan yang
dilakukan dalam proyek BTP SCM ini, PDSI dapat memangkas
persentase non performance time (NPT) sebanyak 75 persen,
sehingga tersisa hanya 5 persen saja. “Dengan menempuh
langkah-langkah tersebut dan berbagai upaya terobosan
lainnya, PDSI akan meningkatkan profit sekitar USD 12 juta,”
ucap Husni Riad menebarkan harapan.•DIT HULU

Pertamina Drilling Way Upaya
Menyatukan Langkah Menuai Berkah

Foto : BmW

Jakarta - PT Pertamina
Lubricants mendapat dua
penghargaan BUMN Award
sekaligus. Masing-masing
untuk kategori Strategic
Marketing (Silver Winner)
dan Tactical Marketing (Silver
Winner) pada ajang BUMN
Marketing Award 2014 yang
diadakan oleh Majalah BUMN
Track bekerja sama dengan
BUMN Marketers Club dan
Markplus Inc. yang diadakan
di Jakarta, Kamis (21/8).
Dalam penghargaan itu
terdapat tiga aspek marketing
yang dinilai, yakni strategic
(terdiri dari brand, product,
customer management),
tactical – yang terdiri dari
communication, sales,
service, dan yang terakhir
adalah special award (yang
terdiri dari marketing 3.0, dan
new wave marketing).
Penghargaan tersebut
menjadi sangat bermakna
karena selain diperoleh Per
tamina Lubricants dinilai oleh
para profesional marketing
di Indonesia yang tergabung
dalam Indonesia Marketing
Association dan Jakarta
CEO Club. Dengan demikian
obyektifitas penilaiannya juga
sangat terjaga.
Usai menerima peng

Rig D 1500/33 beroprasi di Cilamaya, Karawang

Foto :DIT. HULU

bertekad untuk maju terus membuktikan diri menjadi anak

stock dan non stock material yang jelas juga menjadi alasan harus

Kini, selain menguasai
pasar pelumas dalam ne
geri, produk-produk pelumas
Pertamina juga sudah di
ekspor ke berbagai negara,
termasuk negara-negara
raksasa otomotif, seperti
Jepang, Korea, dan Amerika.
Melalui perjuangan yang
keras dan strategi yang
jitu menghadapi ketatnya
persaingan di pasar pelumas,
akhirnya pelumas produksi
Pertamina bisa diterima di
berbagai negara.
Faktor penting dari keber
hasilan ini adalah Pertamina
Pelumas berhasil meyakinkan
dan membuktikan kepada
masyarakat dunia tentang
kualitas produk-prod uk
nya.•BmW

Yogyakarta – Sudah naturnya industri
bisnis hulu minyak dan gas (migas) bertumpu
pada kecanggihan dan kesuksesan operasi
pengeboran. Dengan kata lain, tidak pernah
ada sumber daya alam migas diperoleh
secara komersial tanpa pengeboran.
Dari fakta ini jelas betapa penting dan
sentralnya kegiatan suatu pengeboran
berkontribusi dalam upaya membawa
Pertamina memasuki gerbang kelas dunia.
“Kegiatan pengeboran menjadi ujung
tombak hulu dalam memproduksi migas.
Oleh sebab itu anggaran belanja hulu
sebesar USD 7 milliar, USD 2,5 milliar di
antaranya dialokasikan untuk pengeboran,”
ungkap Direktur Hulu, Muhamad Husen
di hadapan peserta Lokakarya Finalisasi
Pertamina Drilling Way di Hotel Tentrem
Yogyakarta pada 3 September lalu.
Lebih lanjut Husen menjelaskan bahwa
Finalisasi Pertamina Drilling Way (PDW) ini
bertujuan untuk menyelaraskan berbagai
pedoman aktivitas pengeboran yang
berbeda-beda dan selama ini digunakan di
seluruh anak perusahaan rumpun hulu (APH)
Pertamina . Diharapkan PDW yang disusun
tersebut, juga berfungsi sebagai bagian
dari upaya menyatukan langkah untuk
membangun sinergisitas dalam semangat
Pertamina Inc. manakala menghadapi ken
dala ketika sedang melakukan pengeboran,

Foto : DIt. HULU

Jakarta – PT. Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI)

16

Direktur Hulu, Muhamad Husen di hadapan peserta
Lokakarya Pertamina Drilling Way, (3/9).

baik kekurangan peralatan maupun te
naga ahli untuk kelancaran operasi. “Hal
terpenting dari PDW ini adalah bagaimana
mengimplementasikannya. Sebab, harap
dicatat selama ini kita lemah dalam
implementasi. Maka, perlu disosialisasikan
agar PDW tersebut diketahui dan dipahami
oleh segenap lapisan pekerja, bukan
hanya dimengerti oleh yang hadir dalam
forum ini saja,” tegas Husen.
Menurut Husen, buku PDW
dimaksud merupakan bagian dari quality
management system, yang selama ini
belum dimiliki Pertamina. Karena itu,
meski bukan pekerjaan mudah dalam
penyusunannya dan memakan waktu
lama, ternyata bisa juga dirampungkan.
“Kiatnya, tulis semua yang akan dikerjakan
dan kerjakan semua yang ditulis,” demikian
pungkas Husen mewartakan jurusnya.•DIT.
HULU

RALAT. Pada Energia edisi 8 September 2014 halaman 16 terdapat koreksi keterangan foto. Yaitu, pompa angguk di Lokasi Jirak #091
yang dekat rumah penduduk. Seharusnya, pompa angguk di Lokasi Jirak #194 yang dekat rumah penduduk. Demikian koreksi dari kami.

