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Pekan lalu, Organisasi untuk Kerjasama dan Pemba
ngunan Ekonomi (The Organisation for Economic Cooperation
and Development/OECD) memangkas prediksinya atas
pertumbuhan ekonomi global, dari proyeksi awal 3,7%
menjadi 3,1%. Sebagai gambaran, pada 2014 pertumbuhan
ekonomi dunia adalah 3,3%. Yang berarti, pertumbuhan
ekonomi tahun 2015 diperkirakan sedikit melambat.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menerima stakeholder dari perusahaan energi asal Australia, Santos, di stand Pertamina pada ajang
konferensi gas terbesar di dunia, World Gas Conference (WGC) 2015 di Paris, Perancis. Berita terkait di halaman 20.

Penurunan proyeksi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya
kinerja ekonomi global pada Kuartal I-2015. Seperti yang
terjadi di Amerika Serikat (AS) yang hanya tumbuh 0,2%
pada kuartal I – 2015. Serta, China yang pada periode sama
tumbuh 7%, turun dari pertumbuhan kuartal IV-2014 yang
mencapai 7,3%.
Sebetulnya, perlambatan ekonomi dipicu oleh belum
pulihnya resesi ekonomi global yang terjadi sejak beberapa
tahun lalu. Sebut saja krisis subprime mortgage, disusul
oleh perlambatan ekonomi AS, krisis Uni Eropa, serta konflik
geopolitik di beberapa kawasan strategis. Rangkaian gejolak
ekonomi itu masih berdampak bagi laju investasi global
saat ini, baik investasi pelaku usaha maupun pemerintah di
berbagai negara. Dari sisi program pemerintah, maraknya
penundaan realisasi investasi akibat berbagai proses
konsolidasi fiskal yang dijalankan. Sementara pada pelaku
usaha terjadi seleksi investasi yang lebih ketat. Pada akhirnya,
fenomena diatas turut menahan laju penciptaan peluang
kerja dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, sehingga
berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi.
Tantangan ekonomi juga diperkuat dengan rencana Bank
Sentral AS untuk menaikkan suku bunga. Pimpinan IMF
Christine Lagarde telah menghimbau agar rencana tersebut
diurungkan untuk menjaga pertumbuhan global yang saat ini
masih tertatih. Walau demikian, beberapa perusahaan besar
tetap melihat peluang, seperti “mega-merger” yang dilakukan
oleh Shell – BG (lihat Market Update ENERGIA No. 15 Tahun
LI “Growth in Crisis”).
Pada kondisi mixed signals seperti ini, fokus Pertamina
untuk efisiensi dan memprioritaskan realisasi investasi
secara cepat (quick yielding) sudah tepat. Untuk bertahan
dan mampu bangkit dari bayang-bayang ekonomi di depan,
sensitivitas terhadap pergerakan bisnis adalah strategi yang
harus dilakukan oleh seluruh lini bisnis.•
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Pertamina Jalin Sinergi
dengan Pelindo dan ASDP
Dalam rangka
meningkatkan ketahanan
energi nasional,
PT Pertamina (Persero)
jalin sinergi dengan
PT Pelabuhan Indonesia
II (Persero) dan PT ASDP
Indonesia Ferry (Persero)
untuk pengembangan
dan pemanfaatan
infrastruktur BBM bagi
transportasi laut.

JAKARTA - Kesepakatan ber
sama tersebut ditandatangani
oleh Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto, Direktur Uta
ma Pelindo II R. J. Lino dan
Direktur Utama ASDP Indonesia
Ferry Danang S. Bask oro
yang disaksikan oleh Menteri
BUMN Rini Soemarno dalam
kesempatan Rapat Penyusunan
P ro g r a m K e r j a R o a d m a p
BUMN periode 2015-2019
yang berlangsung di Lantai M
Kantor Pusat Pertamina, Kamis
(28/5).

Kerja sama ini sangat se
jalan dengan program pe
merintah karena dapat men
dukung interkoneksi antar pulau
di Nusantara (tol laut), sekaligus
peningkatan ketahanan energi
nasional.
Dengan Pelindo II, ke
sepakatan bersama mencakup
investasi pembangunan, pe
ngembangan, dan pengope
rasian terminal BBM seka
l i g u s p e n y e d i a a n p ro d u k
BBM kep ada kapal-kapal
laut, khususnya yang akan
singgah di Pelabuhan New
Priok, Kalibaru, milik Pelindo
II. Terminal BBM yang akan
dibangun pada tahap awal
direncanakan berkapasitas
500.000 KL.
Adapun kerja sama de
ngan ASDP mencakup pe
nyedia produk BBM dan pe
lumas untuk kapal ferry yang
beroperasi di seluruh wilayah
operasional ASDP di Indonesia.
“Penandatanganan ini ha

Kiprah Anak Perusahaan :
anak perusahaan berbagi ilmu
di ajang ipa convention & exhibition

nya sebagai salah satu con
toh yang saya harapkan ke
depannya bisa dilakukan oleh
BUMN lainnya. Saya berulang
kali menekankan, BUMN adalah
perusahaan yang dikelola
secara profes ional dengan
modal negara, yaitu modal
rakyat. Karena itu, BUMN
dituntut pula untuk memikirkan
bangsa dan neg ara,” tegas
Menteri BUMN Rini Soemarno.
Ia menegaskan, selain
untuk mencetak profit, BUMN
merupakan kepanjangan ta
ngan pemerintah untuk
mengg enjot pembangunan.
“Memb angun negeri adalah
hal yang sangat utama. Di
sinilah dibutuhkan kontribusi
BUMN untuk bisa bertindak
menjadi agen pembangunan,”
ungkapnya.
Pertamina memiliki peran
penting untuk menjaga dan
m en i n g k a t k a n k e t a h a n a n
energi nasional, dimana saat
ini cadangan BBM masih bera
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da di kisaran 18 hari. Dengan
sinergi tersebut, Rini berharap
program pemerintah untuk bisa
mendapatkan stok nasional
selama 30 hari menjadi lebih
cepat jika dibandingkan Per
tamina harus melakukannya
sendiri.
Mengenai kerja sama ini,
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto belum bisa
mengungkapkan berapa nilai
investasinya. Karena ini adalah
tahap awal komitmen untuk
bersinergi dalam mewujudkan
kemandirian energi. Selanjutnya
akan dilakukan perjanjian yang
lebih detil terkait besaran inves
tasinya.
Pertamina selaku BUMN
energi merupakan garda de
pan bagi ketahanan energi na
sional. “Kami berharap dengan
kerja sama B to B, Pertamina
dapat memberikan pelayanan
yang lebih prima kepada kon
sumen BBM di industri jas a
transportasi laut,” jelasnya.•IRLI

Utama :
tampil di wgc, pertamina siap
bermitra kembangkan gas
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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TAMMY MEIDHARMA
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Perkuat
infrastruktur
untuk perluasan
sumber pasokan
dan pasar

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

Pengantar Redaksi :
PT Nusantara Regas telah menempatkan posisi dan jati dirinya
sebagai perusahaan “Regasifikasi LNG” pertama di Indonesia
dan kedua di Asia Pasifik, perusahaan yang berhasil menjalankan
bisnisnya secara profesional, dengan mengacu pada empat tata
nilai perusahaan dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
yaitu Transparan, Accountable, Responsibility, Independen dan
Fairness (TARIF). Berikut paparan yang disampaikan oleh Direktur
Utama PT Nusantara Regas, Tammy Meidharma dalam ke
sempatan Syukuran Hari Ulang Tahun Nusantara Regas ke-5 di
Wisma Nusantara Lantai 19, Jakarta.
Perjalanan Bisnis NR selama 5 tahun
Saat ini NR telah berusia 5 tahun, selama kurun waktu tersebut
banyak perjalanan proses bisnis yang telah dilakukan NR. Setelah
resmi berdiri pada tahun 2010, setahun kemudian NR mulai
membangun Landasan Bisnis untuk mulai melangkah atas proses
yang sudah dilakukan. Tahun 2011 perusahaan masih terfokus
pada persiapan yang terkait dengan pembelian LNG, Pengadaan
FSRU dan Penjualan Gas (Build a Foundation Step into the Future).
Tahun 2012 adalah tahun yang sangat bersejarah, dimana NR
telah menyelesaikan proyek FSRU dan Regasifikasi Terminal Jawa
Barat. FSRU Jawa Barat menjadi LNG Receiving Terminal pertama
di Indonesia yang mampu menampung produk LNG dari Kilang
domestik yang sebelumnya selalu diekspor. Hasil regasifikasi
FSRU tersebut merupakan produk gas yang bersih dan ramah
lingkungan aman dan andal bagi pelanggan serta lebih ekonomis
dibandingkan sumber energi BBM saat itu.
Tahun 2013, adalah tahun dimana perusahaan mulai mene
kankan upaya untuk mendorong pertumbuhan menuju kinerja
prima. Yang diraih melalui adanya peningkatan laba bersih peru
sahaan sebesar 287, 47 persen dibanding laba bersih tahun 2012.
Pertumbuhan perusahaan ditandai oleh realisasi pembelian LNG
dan penyerahan gas sebesar hampir dua kali lipat dibanding tahun
2012. Perluasan sumber pasokan dan perluasan pasar merupakan
hal terpenting yang menjamin pertumbuhan perusahaan selan
jutnya (Growing Towards Operational Excellence).
Dan di tahun 2014 Perusahaan telah melakukan inovasi bisnis
guna menjaga pertumbuhan dan stabilitas laba perusahaan,
melalui usaha jasa regasifikasi gas, dari selain kontrak eksisting
jangka panjang dengan PLN.
Pencapaian Kinerja NR tahun 2014
Hasil kinerja NR ditahun 2014 menunjukkan hasil positif, di
mana mencatatkan Pencapaian Kinerja Perusahaan (KPI) sebesar
113, 88 persen. Terdiri dari Financial 50,77 persen, Operating
Excelent 51,11 persen, Business Development 12,00 persen dan
pencapaian Boundary’ Other Operation Matric sesuai target yang
ditentukan Pemegang Saham. Pencapaian Tingkat Kesehatan
Perseroan tahun 2014, sehat A dengan nilai 75,00.
Tahun 2014, perusahaan berhasil menyelesaikan pem
bangunan Proyek Phase II, yaitu pemasangan fasilitas permanen
untuk pemasokan gas ke PLN IP Tanjung Priok, sehingga pasokan
gas NR ke PLN Tanjung Priok meningkat dari 165 MMSCFD
menjadi 200 MMSCFD.
Quality,Health, Safety, Security & Environment, tidak terjadi
Fatality Accident, Loss Time Injury, Property Damage dan Oil

Spill. Akumulasi pencapaian jam kerja tanpa kehilangan hari kerja,
berjumlah 1.229.749 jam kerja. Dan total sejak 1 Januari 2011
berjumlah 3.337.262 jam kerja aman, termasuk jam kerja pekerja
NR, Kontraktor, dan pekerja Vessel (FSRU, LNG/C, dan Tugboats).
Kinerja operasional Nusantara Regas tahun 2014 terjadi
peningkatan volume penjualan Gas mencapai 73.720.432 MMBTU
dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 70.311.639 MMBTU.
Sehingga NR berhasil mencapai Laba bersih sebesar USD
77,27 juta atau lebih lebih tinggi 0.60 persen dari target RKAP
2014, sebesar USD 76.80 juta, dengan Pendapatan mencapai
sebesar USD 988.12 juta atau lebih tinggi 1.77 persen dari target
RKAP 2014 sebesar USD 970.91 juta.
Laporan Keuangan NR Tahun Buku 2014, penyusunannya
telah menggunakan sistem MySAP yang terintegrasi dengan
sistem MySAP Pertamina, telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP) Tanuredja, Wibisana dan Rekan dengan opini Wajar
dalam semua hal yang material.
Selain itu, NR dapat memberikan kontribusi kepada
Pemegang Saham dan Pemerintah melalui penghematan subsidi
BBM sejak 2012 sampai dengan 31 Desember 2014 senilai Rp 15
Triliun. Dan dalam kurun waktu tiga tahun beroperasi (sejak Mei
2012), NR telah mampu memberikan deviden kepada Pemegang
Saham senilai hampir mendekati nilai investasi yang ditanam
pada tahun 2010.
Harapan dan Target NR ditahun 2015
Harapan di 2015 yang juga menjadi harapan Pemegang
Saham, NR akan terus melakukan dan melanjutkan berbagai
upaya dalam peningkatan kapabilitas perusahaan, termasuk
diversifikasi usaha yang telah dimulai pada tahun 2014.
Direksi mengharapkan dukungan seluruh pekerja untuk terus
melakukan peningkatan kualitas kinerja dan penerapan tata kelola
perusahaan yang baik melalui pembinaan dan pengembangan
SDM secara kontinyu guna membawa perusahaan ke tingkatan
yang lebih tinggi lagi. Dan dukungan para Pemegang Saham untuk
terwujudnya diversifikasi bisnis yang di rencanakan.
Ditargetkan tahun 2015 ini kinerja NR bisa lebih meningkat lagi
dari tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan kebutuhan
industri di Jakarta saat ini, dengan demikian NR bisa memasok
gas untuk PLN Muara Tawar sekaligus ke industri yang ditargetkan
akhir tahun ini, sehingga terjadi peningkatan jumlah penjualan
gas di 2015.
Berkontribusi untuk 5 Strategi Utama Pertamina
Terkait dengan 5 strategi utama yang dicanangkan oleh
Pertamina selaku holding, sudah tentu Nusantara Regas turut
berkontribusi penuh. Untuk rencana ke depan, NR berusaha
mengganti BBM dengan energi alternatif lainnya terutama gas,
mengingat kebutuhan gas di Ibukota Jakarta semakin meningkat.
Oleh karena itulah Pertamina bersama PGN mempersiapkan
infrastruktur yang sedang membangun pipa tersebut sehingga
dengan terkoneksinya pipa tersebut, NR akan dapat menyuplai
kebutuhan gas baik di Jakarta maupun di Jawa Barat.
Saat ini NR tengah melakukan study mempersiapkan terminal
LNG untuk pemenuhan dipulau pulau kecil. Studi tersebut juga
untuk mempersiapkan infrastruktur kebutuhan pembangkit listrik
di Pulau Seribu.•IRLI

EDITORIAL
Semangat Pasal 33
Wacana revisi Undang-Undang Migas
No. 22/ 2001 kembali menyeruak. Revisi UU
Migas dirasakan sejumlah pihak sebagai hal
yang mendesak, mengingat rekomendasi
revisi sudah ada sejak tahun 2008 melalui
amanat Pansus BBM DPR RI dan uji materi
oleh Mahkamah Konstitusi pada 2012.
Kini tiga tahun pasca judicial review,
Pemerintah dan DPR menyepakati pem
bahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Migas yang akan tuntas tahun ini.
Berbagai pokok pemikiran muncul dalam
wacana RUU Migas yang diarahkan untuk
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BUDI ENDA DHANISWARA*) - Head of Internal Audit PT Pertamina Geothermal Energy
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Serial Risk Management (2) :

Corporate Strategy Policy Alignment
Salah satu dari lima pilar kebijakan strategis korporasi

bertindak single fighter juga tidak akan menguntungkan

adalah pengembangan di sektor hulu. Hal ini menjadi

perusahaan, proses interaksi termasuk assessment atas

concern bagi stakeholders, oleh karenanya kebijakan ini

calon partner seharusnya sudah melibatkan subsidiary

memerlukan governance yang baik meliputi struktur dan

sebagai “calon pengantin” yang akan menempuh bisnis

proses yang mengatur antara pemegang saham dengan

bersama partner tersebut, jauh-jauh hari sebelum

BOD maupun BOC. Di dalam pelaksanaannya, internal

agreement ditandatangani. Business scheme termasuk

control di level ini menjadi berperan dan harus berjalan

end to end process bisnis tersebut, sangat perlu

efektif.

dikuasai sebelum keputusan akuisisi atau berpartner,

Kebijakan pengembangan/investasi di sektor hulu,

termasuk penguasaan atas risiko dan juga penguasaan

antara lain kebijakan investasi lapangan eksplorasi atau

atas kontrol yang dibangun untuk memitigasi risiko

produksi, baik dengan memutuskan untuk mengakuisisi

tersebut. Concern bagi investor dalam ber partner dan

badan usaha khusus, memperjelas arah serta

lapangan, menentukan menjadi operator atau partner pasif,

atau mengakuisisi, adalah evaluasi faktor-faktor internal

posisi Pertamina dalam upaya memperkuat

melakukan aset portfolio dengan keputusan Participating

maupun eksternal, termasuk melakukan assessment

dan mendorong ketahanan energi nasional,

Interest yang menguntungkan perusahaan, baik dengan

meliputi penguasaan country risk, legal risk (utamanya

menambah atau mengalihkan untuk mengurangi risiko

penguasaan ketentuan perundang-undangan negara

melalui partnership, kebijakan pencarian dan penggunaan

tujuan investasi yang terkait dengan ketentuan investasi/

sumber dana investasi dan kebijakan penetapan return,

kerja sama pertambangan minyak bumi dan gas di negara

dimana semuanya seharusnya juga merupakan concern

tersebut), marketing risk, operational risk (feeding, supply

baik di holding company maupun subsidiaries.

chain dan operasionalnya) dari aspek input, proses

memperbaiki iklim investasi, memastikan
status kelembagaan SKK Migas menjadi

menjadikan sektor migas sebagai penggerak
ekonomi.
Di sisi lain, wacana tersebut diharapkan
mengedepankan keberpihakan pada kepen
tingan rakyat dan sejalan dengan Pasal 33
ayat 3, UUD 1945. Dimana bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Harapan dan tantangan tersebut, harus
disikapi Pertamina agar bisa menetapkan
posisinya sebagai badan usaha yang bisa
mengelola aset negara semaksimal mungkin.
Mengingat saat ini, Pertamina baru bisa
memberikan kontribusi produksi minyak
sebesar 21% dari produk nasional, karena
sebagian besar blok minyak di Indonesia
dikelola oleh perusahaan minyak asing.
Padahal idealnya, untuk menopang
ketahanan energi nasional diperlukan NOC
yang kuat, dengan minimal menguasai sekitar
50% produksi nasional. Target tersebut
bisa dicapai apabila Pertamina ditetapkan
pemerintah untuk mengelola blok-blok migas
besar yang akan habis masa kontraknya.
Kini ketika RUU mulai digodok, Pertamina
harus bisa menunjukkan keandalan dan
kemampuannya mengelola aset lapangan
migas, serta keunggulannya di sektor hilir
baik dalam upaya menyediakan kebutuhan
energi nasional dan memiliki infrastruktur
pendistribusian BBM hingga ke pelosok
negeri.
Setidaknya dengan keandalan dan
kemampuan yang dimiliki, bisa memberikan
gambaran nyata kepada pemerintah dan
wakil rakyat, agar revisi UU bisa melihat
seluruh aspek, khususnya bagi kepentingan

Tool yang memfasilitasi berjalannya internal control

bisnisnya sampai kepada output (aspek kualitas, kuantitas

dengan baik, salah satunya adalah efektifnya sistem

/besarnya proven reserve, prediksi pasar yang proven,

informasi dan komunikasi yang diimplementasikan di

aspek harga termasuk prediksi atas risiko fluktuasi harga

semua level, yaitu aliran komunikasi dan informasi yang

pasar, deliverable and transportation), dan assessment

efektif di level holding company termasuk mengalirnya

tidak sekedar beauty contest atas calon partner yang

sistem informasi dan komunikasi di level Divisi, unit-unit

tentunya tidak akan tampak kekurangannya, tetapi

organisasi pada holding company dan juga dari holding

harus melalui assessment dari marketing and business

company ke anak-anak perusahaan, sesuai dengan yang

intelligence yang di-hire untuk menelanjangi kelemahan

dimaksudkan oleh COSO framework yang di-adopt dengan

asset yang akan diakuisisi misalnya.

penyesuaian terminologi unit-unit pada COSO framework
yang diperlakukan sebagai subsidiaries.

Improvement atas suatu proses yang sudah final dari
suatu keputusan (misalnya agreement telah disetujui

Kegagalan sistem informasi dan komunikasi bisa saja

dan ditandatangani) adalah hal yang sangat dihindari, ini

terjadi, mengingat prinsip accountability yang memerlukan

adalah kegagalan perencanaan, kegagalan agreement,

perlakuan khusus seperti charter karena adanya perbedaan

kegagalan risk management, dimana strategic risk telah

entitas, hingga prinsip-prinsip GCG terpenuhi sesuai

digadaikan kepada partner, yang berpotensi menjadi

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

musuh dalam selimut, sehingga bentuk improvement

Di samping itu, peran interface fungsi strategic growth

apapun tidak akan efektif, yang hanya dapat dilakukan

dan fungsi portfolio di holding company diperlukan

adalah reducing impact melalui kebijakan cutting loss.

untuk menjembatani komunikasi dari Induk kepada anak

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah

perusahaan. Contoh kemungkinan kegagalan komunikasi

penetapan keberhasilan kinerja, dimana dalam banyak

terjadi, karena kegagalan komunikasi dalam menyampaikan

kasus, indikator yang ditetapkan belum dapat disebut

keputusan RUPS Holding Company yang menetapkan

sebagai keberhasilan kinerja, misalnya keberhasilan

partner bekerja sama dengan subsidiary. Misalnya telah

mengakuisisi suatu asset (investasi), atau keberhasilan

terjadi distorsi informasi, hingga informasi tidak diterima

memperoleh dana, atau keberhasilan menyalurkan dana

utuh oleh subsidiary, membuat kerugian bagi Pertamina

menjadi suatu investasi, sebab hal ini hanyalah bagian

secara keseluruhan. Secara sederhana, misalnya adalah

dari suatu proses dalam full cycle process. Seharusnya

substansi RUPS Holding Company tidak diterima utuh oleh

penentuan keberhasilan dapat diperoleh melalui

anak perusahaan yang justru menjadi pelaksana kebijakan

keberhasilan memperoleh return atau net present value

Holding Company tersebut.

yang sesuai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan

Di sisi lain, probabilitas terjadinya kasus di atas, dimana

dalam RUPS Holding Company, dalam full cycle process

seyogianya anak perusahaan yang ditunjuk menjadi

pada fase post mortem, atau setidak-tidaknya mendekati

pelaksana kebijakan Holding Company tidak hanya

hasil akhir dari fase post mortem suatu investasi.

menerima begitu saja draft agreement yang dibuat oleh

Semoga saja, semua hal di atas dapat diantisipasi,

holding company, namun seharusnya bertindak secara

dan jika telah terjadipun dapat menjadi lesson learn agar

masyarakat, bangsa, dan ketahanan energi

prudence sebelum menyetujui dan menandatangani

ke depan dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai

nasional. Jangan sampai revisi UU akan

surat perjanjian antara anak perusahaan dengan pihak

tujuan perusahaan, aamiin.•

melahirkan sistem baru yang lebih rumit

partner. Kegagalan komunikasi ini membuat RUPS Holding

dan juga menciptakan sistem yang jauh dari
semangat pasal 33 Ayat 3 UUD ‘45.
Semoga!

Company tidak inline dengan pelaksanaan operasional di
anak perusahaan.
Kebijakan sepihak dari Holding Company atau

Penulis saat ini sedang membuat disertasi untuk jenjang Doktor, Program Studi :
Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan - Institut Pertanian Bogor.

JAKARTA (Republika)- Pemerintah akan
memperioritaskan Pertamina untuk mengelola
Blok Rokan di Riau yang habis masa kontraknya
pada 2021. Saat ini, Blok Rokan dikelola
oleh PT Chevron Pacific Indonesia. Kepala
Unit Pengendali Kinerja Kementerian ESDM
Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan, sesuai
Peraturan Menteri ESDM No. 15/2015, Chevron
selaku kontraktor lama dan Pertamina memang
bisa sama-sama mengajukan pengelolaan
blok habis kontrak. “Namun pemerintah akan
memprioritaskan pengelolaan blok habis kontrak
ke Pertamina,” ujarnya. Menurut Widhyawan,
semangat Permen ESDM 15/2015 adalah
memperioritaskan Pertamina untuk mengelola
blok-blok habis kontrak khusunya dengan
produksi migas besar yang dikelola perusahaan
asing sudah cukup lama. “Sementara, untuk blok
dengan produksi migas kecil dan kini dikelola
perusahaan nasional, kemungkinan akan tetap
diperpanjang,” ujarnya.

dua pp panas bumi segera
diteken

JAKARTA (Bisnis Indonesia)-Pemerintah
memastikan akan merampungkan peraturan
terkait dengan panas bumi dalam waktu dekat
menyusul telah diterbitkannya UU Panas Bumi
yang baru. Peraturan Pemerintah (PP) mengenai
panas bumi yang akan diterbitkan, yakni
pemanfaatan tidak langsung panas bumi, yaitu
untuk listruk serta PP yang mengaturkan bonus
produksi panas bumi. Dua peraturan tersebut
akan diprioritaskan dapat selesai segera guna
mendukung pemanfaatan panas bumi. Direktur
Panas Bumi Ditjen Energi Baru Terbarukan
dan Konservasi Energi Kementerian ESDM
Yunus Saefulhak mengatakan pihaknya akan
mempercepat kepastian hukum dan regulasi.
“Karena kan UU No. 21/2014 sudah terbit sejak
September lalu maka dengan demikian peraturan
turunannya sudah harus segera rampung,”
katanya seusai dilantik oleh Menteri ESDM
Sudirman Said, Jumat (29/5).

BUMN Khusus migas diminta
dibatalkan

JAKARTA (Republika)- Rencana dalam
Rancangan Undang-Undang (RUU) Mias yang
akan mengubah SKK Migas menjadi BUMN
Khusus dinilai perlu dibatalkan. Perubahan
bentuk lembaga tersebut dinilai sebagai bentuk
keraguan pemerintah dan berpotensi menjadi
lahan pembagian kekuasaan. “Ini sangat ber
bahaya,” ungkap pengamat komunikasi Uni
versitas Airlangga, Suko Widodo. Menurutnya,
usulan pembentukan SKK Migas menjadi
BUMN Khusus adalah bentuk keraguan dan
ketergesaan pemerintah dalam mengambil ke
bijakan sektor migas. Untuk mengakomodasi
senmua kepentingan, pemerintah dinilai mengam
bil jalan tengah, yakni dengan berusaha men
jadikannya sebagai lembaga baru. Perubahan
SKK Migas menjadi BUMN Khusus juga dinilai
akan menyebabkan kepercayaan publik anjlok.
Hal ini mengingat maraknya kasus korupsi yang
menerpa SKK Migas beberapa waktu lalu. “Ka
rena itu, hentikan pembahasan RUU Migas., ter
masuk di dalamnya membatalkan rencana pem
bentukan BUMN Khusus,” kata Direktur Eksekutif
Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean.•

4

Individual Initiatif, Mendorong Lima Prioritas Strategis
Salah satu vehicle untuk mengimplementasikan 5
Prioritas Strategis adalah Culture Program (Program Budaya).
Ini adalah aktivitas yang dapat dilakukan oleh setiap pekerja,
baik secara organisasi (kelompok) maupun individu.
Saat Survey Theme-o-Meter periode I tahun 2015
dilakukan di Bulan Mei, setiap pekerja diminta untuk
menuliskan ide Individual Initiatif-nya terkait dengan 5
Prioritas Strategis.
Diketahui, sebanyak 13.508 Pekerja telah berpartisipasi
dalam Survey tersebut, dan sebanyak 11.587 Pekerja (87%)
telah menuliskan Individual Initiatif-nya. Ini merupakan hasil
yang luar biasa yang merupakan bentuk kontribusi pekerja
terhadap perusahaan tercinta.
Berikut ini adalah breakdown jumlah pekerja yang
menuliskan idenya berdasarkan kelompok 5 Prioritas
Strategis:

Prioritas Strategis		

Juml. Pekerja

%

Pengembangan sektor Hulu		

990

8.35

Efisiensi di Semua Lini			

7.404

62.44

Peningkatan Kapasitas Kilang 		

1.857

15.66

Pengembangan Infrastruktur & Marketing

1.260

10.63

Perbaikan Struktur Keuangan		

346

2.92

Jumlah				

11.857

Sebagai tindak lanjut dari proses ini, dilakukan analisa
ide-ide apa saja yang dapat diimplementasikan. Hasilnya
akan dilaporkan kepada pimpinan setiap fungsi dengan
maksud agar dimonitor implementasinya. Harapannya
inisiatif ini dapat menjadi perubahan perilaku pekerja yang
akan berdampak kepada terciptanya iklim budaya berkinerja
tinggi.•TIM CULTURE

Granted Paten Bukti R & D Direktorat Pengolahan
Dukung Efisiensi Operasi Kilang
MEDAN - Direktur Pengolahan Rachmad Hardadi mem
berikan dukungan yang luar biasa kepada para pekerja R&D
selaku inventor dan tim pendukung yang berhak menerima
Apresiasi Granted Paten tahun 2015 dari Dirjen HAKI
Kementerian Hukum & HAM RI, pada 18 Mei 2015 di Medan.
Walaupun apresiasi ini bukan yang pertama diterima oleh
R&D Pengolahan, namun apresiasi kali ini tetap memberikan
rasa syukur yang luar biasa bagi seluruh pekerja R&D,
terlebih lagi dengan dukungan Direktur Pengolahan dan
Management Pengolahan, sehingga menjadikan R&D
Pengolahan semakin semangat dalam melakukan inovasiinovasi, guna menciptakan produk-produk baru yang
komersial & ramah lingkungan.
Sertifikat Granted Paten tahun 2015 ini diberikan
langsung oleh Direktur Paten Kementerian Hukum & HAM
RI, Timbul Sinaga kepada Direktur Pengolahan Pertamina
Rachmad Hardadi dan diteruskan kepada para pekerja R&D.
Hasil inovasinya, meliputi :
1. Teknologi Produksi Katalis NHT
2. Teknik Pemanfaatan Limbah kilang sebagai bahan baku
Emulsi Minyak
3. Teknologi Produksi Solvent Solphy 2
4. Satu buah Paten Intenasional dari Negara Jepang untuk
Teknologi Pembuatan
Timbul Sinaga menjelaskan, Paten dapat meningkatkan
margin keuntungan dari suatu perusahaan, sehingga
berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara

Foto : R & D DIT. PENGOLAHAN

pemerintah prioritaskan
pertamina kelola rokan
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seperti di China dan Korea. Ia juga berjanji mendukung
Pertamina sepenuhnya bahkan menawarkan kerja sama
untuk melaksanakan searching paten secara full text atas
dokumen paten yang ada di dunia, agar dapat dikembangkan
teknologinya ataupun untuk melaksanakan pemilihan
Refinery Technology pada masa yang akan datang.
Senada dengan Timbul Sinaga, Direktur Pengolahan
Pertamina Rachmad Hardadi sangat mendukung atas
terselenggaranya kegiatan ini dan berjanji akan mendukung
penuh atas kegiatan riset yang dilaksanakan oleh fungsi
R&D termasuk juga uji coba atas invensi di kilang Pertamina.
Karena selama ini sudah terbukti bahwa invensi atas temuan
R&D tersebut dapat membantu menurunkan biaya operasi
kilang, sebagai contoh invensi teknologi produksi katalis.•
R & D DIT. PENGOLAHAN

RU II Laksanakan Internal Audit ISO 17025 : 2005
Dumai – Refinery Unit II pada
Selasa (19/5), melaksanakan
audit ISO 17025 : 2005
yang diselenggarakan di
Laboratorium RU II.
Hadir dalam acara
p e mb u k a a n i n t e r n a l
audit ISO 17025:2005
tersebut, seluruh pekerja
Laboratorium beserta
Section Head dan sejumlah
undangan dari Fungsi dan
Bagian dilingkungan RU II.
Pjs. Production Dumai

Manager, Budi Tri Jatmiko,
secara resmi membuka
pelaksanaan internal audit
ini. “Semoga pelaksanaan
audit ini dapat berjalan lan
car sesuai dengan yang
diharapkan. Kerja sama
seluruh ekerja RU II
sangat dibutuhkan dalam
memberikan informasi
kepada tim” ujar Pjs.
Production Dumai Manager
Budi Tri Jatmiko.
Ketua Tim Internal Audit,

Foto : RU II

RESUME
PEKAN INI

Pribowo Siswanto, dari RU
VI Balongan, mengatakan,
Audit ini dilakukan oleh

tim bukan untuk mencari
kesalahan tapi lebih kepada
untuk kesempurnaan.•RU II
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JAKARTA – Lembaga Administrasi Negara
(LAN) melakukan kunjungan ke Pertamina
dalam rangka mempelajari pengelolaan im
provement dan inovasi yang diterapkan di
lingkungan Pertamina.
Di hadapan 35 peserta yang hadir, Vice
President Quality Management System &
Knowledge Management Pertamina, Faisal
Yusra, menerangkan tugas dan tanggung
jawabnya dalam meningkatkan kinerja peru
sahaan melalui penciptaan, budaya perbaikan
berkelanjutan, dan peningkatan efektifitas.
Begitu juga dengan keselarasan visi perusahaan
dalam mengimplementasikan sistem standar
dan budaya berbagi pengetahuan yang dija
lankan dalam koridor proses bisnis.
“Hal tersebut tentunya melibatkan pember
dayaan SDM dengan kompetensi sesuai de
ngan tuntutan bisnis organisasi,” jelas Faisal, di
Kantor Pusat Pertamina, Senin (25/5).
Ia juga menekankan, bahwa quality
management yang baik adalah dengan mela
kuk an perbaikan berkelanjutan. Menurut
Faisal, setidaknya terdapat empat pilar dalam
quality management, diantaranya, Continuous
Improvement Program (CIP). CIP merupakan
sistem penyelesaian masalah pekerjaan dan
ide inovasi secara berkelanjutan di Pertamina.
“Keberhasilan itu harus bisa di replikasi di
tempat-tempat lain” ujarnya.
Keberhasilan CIP terbukti menghasilkan
value creation sebesar Rp 8,008 triliun di
tahun 2014, melalui 1.975 risalah dari seluruh
Unit Operasi dan Anak Perusahaan. CIP telah
banyak meraih predikat terbaik, antara lain, 1
Diamond Awards dan 6 Gold Awards pada
Forum Kompetisi Internasional (ICQCC –
Srilanka, ICQ Jepang & Qualcon – Australia).
Selain itu, CIP Pertamina juga sukses merebut
32 kategori Platinum, 18 kategori Gold, 5 Best
Favorit Stream, 7 Best Presentation Stream
dan 8 Best Performance Stream dalam Forum
Kompetisi Nasional (Temu Karya Mutu & Pro
duktifitas Nasional – TKMPN).
Pencapaian insan mutu Pertamina tersebut,
membuktikan pekerja Pertamina mampu
bersaing di berbagai forum nasional hingga
internasional dan menunjukkan implementasi
terhadap tata nilai perusahaan seperti capable,
confident, competitive dan commercial.
Sementara Desy Fernanda selaku pimpinan
LAN, mengapresiasi sejumlah program dan
inovasi yang dilakukan Pertamina untuk
meningkatkan produktifitas kerja perusahaan.
Ia berharap langkah inspiratif tersebut dapat
diimplementasikan di instansinya. “Kunjungan
ini juga bermaksud untuk mengetahui seberapa
jauh quality management, program dan ino
vasi yang dikembangkan oleh Pertamina,”
tutupnya.•Nabila/Egha

Sofyani Faisol (Nakhoda)
dan Corneles Christ (Chief
Engineer).
MT. Galunggung meru
pakan Kapal Milik Shipping
yang di bangun pada tahun
2011 di Galangan Jiansu
Eastern Heavy Industry Co.
Ltd, China.
Sementara, CNOOC SES
Ltd. merupakan KKKS yang
bekerja sama dengan 644
kontraktor (service company)
yang merupakan salah satu
perusahaan yang memiliki
standar kerja dan safety yang
tinggi. Secara berkala, baik
bulanan maupun tahunan,
CNOOC SES Ltd. melakukan
review dan assessment
terhadap ratusan kontraktor
tersebut dalam rangka
evaluasi atas performance
para kontraktor atas standar
yang telah mereka terapkan.
Bukan suatu hal yang
mudah untuk memenuhi
dan mencapai standar
tersebut. Segenap upaya,
komitmen yang kuat dan
kerja keras seluruh crew
MT. Galunggung beserta
manajemen Shipping
yang tergabung di Fungsi
Commercial, Own Fleet
dan Safety Management
Representative dilakukan
untuk dapat memenuhi
ekspektasi CNOOC SES

Palembang - Marketing
Operation Region (MOR)
II menjual 800 tabung
Elpiji 3 kg di Pasar Murah
yang diselenggarakan
oleh Dinas Perindustrian
d a n P e rd a g a n g a n K o t a
Palembang Kantor Camat SU
I Kota Palembang, pada (4/6).
Pasar murah dilaksanakan
dalam rangka menyambut
bulan Ramadhan 1436 H dan
Hari Jadi Kota Palembang.
“Kami yakin pasar murah
yang dilaksanakan selama 2
hari ini dapat meringankan
beban masyarakat terutama
dalam menghadapi bulan
Ramadhan 1436 H. Kami
juga berterima kasih kepada
Pertamina dan Hiswana Migas
beserta pihak-pihak yang ikut
berpartisipasi dalam kegiatan
pasar murah,” ujar Sekretaris
Daerah Kota Palembang H.

Ucok Hidayat.
Senior Supervisor Ex
ternal Relations MOR II,
Alicia Irzanova mengatakan
“Penjualan ini memberikan
kemudahan dalam memenuhi
kebutuhan Elpiji masyarakat
menjelang puasa dan Le
baran. Selain itu, kami su
dah berkoordinasi dengan
Disperindag Sumsel untuk
menjaga stabilitas harga dan
suplai Elpiji 3 kg. Kami juga
berpartisipasi di 6 titik pasar
murah lainnya,” jelasnya.
Pada pasar murah ini Elpiji
dijual seharga Rp. 14 ribu,
lebih murah dibandingkan HET
Pemda Sumsel, Rp.14.800.
Masyarakat sangat
antusias membeli Elpiji 3 kg
karena harga murah dan
terjangkau. Antrian pun sudah
mulai terlihat sejak pertama
kali acara dibuka.•MOR II

Foto : ANTARA

Kunjungan LAN ke
Pertamina

JAKARTA - Sejak De
w a n D i re k s i P e r t a m i n a
menggulirkan semangat
untuk menjadikan Shipping
berkelas dunia, segenap
insan Shipping merapatkan
barisan demi mencapai
tujuan tersebut. Hal itu harus
dilakukan dalam rangka
memposisikan diri sebagai
pemain bisnis angkutan laut
dalam menghadapi kompetisi
dan dinamika usaha angkutan
laut, baik domestik maupun
internasional. Sampai de
ngan saat ini, Shipping telah
menyewakan beberapa
armada kapal baik sebagai
angkutan laut dan storage
tanker.
Salah satu loyal customer
Shipping, CNOOC SES Ltd.
yang menyewa MT. Ga
lunggung, baru-baru ini
menganugerahkan Shipping
dengan “QHSE Performance
Award-2015” atas kinerja
MT. Galunggung yang telah
disewa dan beroperasi di
wilayah CNOOC SES Ltd
sejak Nopember 2011. Peng
hargaan tersebut diserahkan
President of CNOOC SES
Ltd., Liu Song, kepada
VP Commercial Pertamina
Edy Wurjanto, pada 27 Mei
2015. Penghargaan tersebut
juga disampaikan kepada
crew MT. Galunggung Capt.

VP Commercial Pertamina Edy Wurjanto menerima penghargaan “QHSE
Performance Award-2015” dari CNOOC SES Ltd. Penghargaan ini diberikan
sebagai reward atas kinerja MT Galunggung yang disewa perusahaan tersebut
sejak 2011.

Ltd. Kerja keras itu tidak
sia-sia dan terbayar karena
Shipping didaulat menerima
penghargaan kategori Emas,
Service Gold Certificate,
dengan dasar penilaian
Oper ation Performance,
Administration Performance
dan QHSE Performance (no
fatality, recordable incident
rate <0.20, contractors man
hours >20,000). Berdasarkan
d a t a , M T. G a l u n g g u n g
tercatat 1.340 hari tanpa
incident/accident.
Penghargaan tersebut
kembali menegaskan po
sisi Shipping dalam meng
implementasikan tata nilai
6C. Insan Shipping telah
membuktikan bahwa mereka
senantiasa menerapkan

nilai–nilai 6C yang membawa
Shipping layak mendapat
penghargaan ini.
Penghargaan tersebut
juga menjadi bukti sinergi
yang erat antara Management
Darat, Management Laut
dan seluruh kekompakan
Management Shipping.
Sebuah prestasi yang
membanggakan bagi seluruh
insan Pertamina, sebuah
langkah lagi yang mendorong
Shipping menjadi Kelas
Dunia. Ini sebuah bukti kerja
keras Management Shipping
dan seluruh stakeholder-nya
bahwa Shipping berada di
jalur yang benar, jalur yang
menuju Pertamina Kelas
Dunia.• Retno Wulandari/Yada Prawira
Ganta

Foto : MOR II

Foto : PRIYO

Pertamina Shipping Raih Contractor Award
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JAKARTA – PT Pertamina

CILACAP – Sebagai bentuk implementasi aspek
demokrasi, serikat pekerja Pertamina Cilacap
“Patra Wijaya Kusuma” (SPP PWK) secara periodik
menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih
Ketua Umumnya. Tahun ini, SPP PWK kembali
menyelenggarakan Pemilu guna mengganti jabatan
Ketua Umum yang sebelumnya dipegang oleh Arie
Gumilar selama dua periode berturut-turut.
Proses pemilu diadakan pada 23 April 2015 di
sembilan titik TPS, antara lain di Head Office, FOC I,
Utilities, FOC II, LOC III, KPC, RFCC, MO, dan area
70. “Pemilu kali ini diadakan untuk memilih Ketua
Umum SPP PWK yang baru periode 2015 – 2018.
Selama satu hari, para pekerja dipersilakan untuk
memilih calon ketua di TPS yang kami sediakan di
beberapa area RU IV Cilacap.” ujar Surijanto selaku
anggota Badan Pemilihan Umum.
Dalam Pemilu SPP PWK periode 2015 – 2018
ini, terdapat 2 calon kandidat kuat. Yaitu, Eko
Sunarno dari fungsi Engineering and Development
dan Bambang Hadi dari bagian Oil Movement.
“Kriteria calon ketua SP antara lain terdaftar
sebagai anggota SPP PWK, terpilih sebagai
3 besar angket ketua SPP PWK (di luar ketua
incumbent) atau pekerja di luar 3 besar tersebut
dengan menyertakan bukti tanda tangan dukungan
dari anggota SP minimal 25 orang, menyatakan
kesediaannya untuk menjadi calon ketua SP, tidak
pernah menerima Surat Peringatan dari perusahaan,
serta usia maksimum 52 tahun per 1 Mei 2015.”
jelas Arie Gumilar.
Diterangkan pula bahwa ketua umum merupakan
pimpinan tertinggi kolektif dan administratif
Pengurus Harian Serikat Pekerja untuk menjalankan
Garis Besar Kebijakan Organisasi. Ketua umum
mempertanggungjawabkan kinerja serikat pekerja
kepada Majelis Pertimbangan Organisasi dalam
Rapat Terbuka.
Dari keseluruhan hasil perhitungan surat suara
yang masuk, total terdapat 1.181 (83%) suara dari
jumlah total anggota SP sebanyak 1.426 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 87,38% pilihan
dimenangkan oleh Eko Sunarno, sementara
11,77% sisanya diraih oleh Bambang Hadi, dengan
presentase pemilih yang tidak sah yakni 10 orang.
Dengan demikian, secara resmi jabatan ketua
umum SPP PWK periode 2015-2018 dipegang
oleh Eko Sunarno.
“Kami ucapkan selamat atas terpilihnya Eko
Sunarno sebagai Ketua SPP PWK periode 20152018. Semoga mampu mengemban amanah ini
dengan baik. Kepada seluruh pekerja, mari kita
dukung terus perjuangan SPP PWK,” tutur Arie
Gumilar.
Setelah Pemilu, selanjutnya akan segera diada
kan rapat terbuka SPP PWK pada bulan Mei 2015
dengan agenda laporan pertanggungjawaban ketua
umum SPP PWK periode 2013-2015, pembahasan
AD/ART serta pelantikan ketua SPP PWK terpilih
periode 2015-2018.• RU IV

sama dengan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta, guna
membangun 22 unit Stasiun
Pengisian Bahan Bakar
Gas (SPBG) di Jakarta.
Pembangunan yang berasal
dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN)
itu bertujuan untuk men
duk ung rencana konversi
Premium ke Bahan Bakar
Gas (BBG) untuk seluruh
angkutan umum di Jakarta.
“Target 22 SPBG itu harus

Foto : WAHYU

SPP PWK Miliki
Ketua Umum Baru

(Persero) menjalin kerja

selesai tahun ini,” ungkap Di
rektur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto di Balai Kota, Jalan
Medan Merdeka Selatan,
(22/5).
Namun, jelas Dwi, ada
beberapa kendala yang
harus segera diselesaikan
terkait perizinan. Untuk men
capai target tersebut, proses
izin kepemilikan tanah akan
dibantu Pemprov DKI Jakarta.
Dwi mengakui, Gubernur DKI
telah memberikan araha n
dan dukungan agar per
masalahan tanah tersebut
bisa diselesaikan dan segera
ditindaklanjuti jajarannya di
Satuan Kerja Perangkat Dae
rah (SKPD) terkait.
“Ada beberapa tanahtanah yang kepemilikannya
dobel. Hal ini kita laporkan
dan Gubernur sudah mem

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berjabat tangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai bertemu
untuk membahas tentang pembangunan 22 SPBG di seluruh Jakarta pada tahun ini.

berikan arahan dan du

bajaj harus pergi jauh untuk

ihwal penyediaan MRU,

kungannya untuk bisa me

mengisi bahan bakar pasti

dilakukan karena banyak

nyelesaikan. Kita akan tindak

bakalan rugi,” kata pria yang

angkutan umum yang enggan

lanjuti bersama kepala dinas

biasa disapa Ahok.

pindah menggunakan BBG

yang terkait juga,” bebernya.

Selain izin pembukaan

akibat lokasi SPBG yang

Sementara itu, terkait

SPBG baru, Pemprov

jauh. “Kita sudah temukan

keinginan Pemprov DKI

DKI juga memberi izin ke

kenapa bajaj dan angkot

Jakarta untuk mengganti

pada Pertamina untuk me

tidak suka ubah ke gas ter

seluruh angkutan umum ber

nempatkan tujuh Mobile

nyata dia isi ke SPBG-nya

bahan bakar fosil menjadi

Refueling Unit (MRU) dengan

jauh. Nah, kita cari cara le

BBG diharapkan bisa di

kapasitas 1.800 liter setara

takkan di taman dulu. Saya

realisasikan secepatnya.

Premium di beberapa ta

letakkan unit yang mobile di

Menurut Gubernur DKI Ja

man yang terdapat di kota

taman,” jelasnya.

karta, Basuki Tjahaja Pur

Jakarta. Tujuannya untuk

Lebih jauh, Ahok juga

nama, lewat ketersediaan

mendorong angkutan umum

menginginkan penggunaan

SPBG yang merata, ang

menggunakan BBG.

gas bumi sebagai bahan

kutan berbahan bakar gas tak

“Makanya kita kasih ke

bakar memasak rumah

perlu repot mencari SPBG

sempatan boleh taruh di

tangga. Jaringan gas bumi

terdekat. “Kalau bisa, bangun

taman juga, tapi MRU,” lan

untuk memasak ini ingin di

SPBG-nya yang ban yak.

jutnya.

implementasikan di rumah

Karena kalau angkot atau

Dukungan Pemprov DKI

susun Ibu Kota.•EGHA

Simulasi Pre Fire Planning di TBBM Lomanis
Cilacap - Salah satu cara
untuk menguji kehandalan
sistem penanggulangan
keadaan darurat adalah
dengan melaksanakan
simulasi organisasi keadaan
darurat (OKD) di kantor TBBM
Lomanis, Cilacap, belum lama
ini. Dengan mengambil tema
Kebakaran Gedung Kantor
Selatan TBBM Lomanis,
simulasi dilaksanakan untuk
menilai kesigapan pekerja
kantor dalam mengevakuasi
diri jika terdapat keadaan
darurat yang sebenarnya.
Dalam simulasi tersebut,

para pekerja TBBM Lomanis
dengan sigap dan teratur
segera melakukan evakuasi
ke assembly point ketika
mendengar sirine kebakaran.
Simulasi juga menitikberatkan
pada bagaimana melakukan
koordinasi apabila PUS
KODAL yang ada di kantor
tidak bisa digunakan.
“Kemampuan penang
gulangan pertama pada
korban, serta efektifitas
pen anggulangan baik dari
taktik strategi maupun sarfas
yang ada, juga merupakan
point-point simulasi OKD ini,”

Foto : MOR IV

Foto : RU IV

Pertamina Jalin Kerja Sama dengan
Pemprov DKI Bangun 22 SPBG

6

ujar Operation Head TBBM
Lomanis Budi Prasojo.
Hasil evaluasi dari ke
giatan ini ditindaklanjuti dan
difinalkan dalam bentuk Pre

Fire Planning, untuk me
mud ahkan strategi pada
penanggulangan kasus yang
sama.•MOR IV
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RU IV Sudah Patuhi ISO
CILACAP - Refinery Unit IV Cilacap yang

memiliki visi menjadi kilang minyak dan
petrokimia yang unggul di Asia pada tahun
2020 telah menerapkan sistem sertifikasi ISO
yang terintegrasi disebut dengan SMT atau
Sistem Manajemen Terpadu. SMT ini meliputi
ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 dan OHSAS
18001:2007.
Sertifikasi SMT yang diberikan oleh PT TUV
Rheinland Indonesia telah diberlakukan sejak
tahun 2009 hingga 2012 dan telah diresertifikasi
hingga tahun 2015. Dalam masa periode itu PT
TUV melaksanakan surveillance follow up audit
sedikitnya 2 kali dalam satu tahun. Pada tanggal
9 dan 10 April 2015, PT TUV menggelar follow
up audit yang kelima di RU IV Cilacap.
Opening meeting audit SMT dibuka secara
resmi oleh Pjs. GM RU IV Cilacap Gunarno yang
mengungkapkan bahwa tujuan audit resertifikasi
adalah untuk meninjau dan mengevaluasi
komitmen serta konsistensi RU IV Cilacap dalam
mengimplementasikan SMT.
“Audit SMT ini bukan untuk mencari
kesalahan, namun untuk mengingatkan dan
memberi masukan atas penerapan SMT di RU

Jakarta – Suasana hangat
tampak terlihat ketika Direktur
SDM & Umum Dwi Wahyu
Daryoto duduk lesehan
sembari berbagi kisah ber
sama para pekerja muda
Pertamina, lintas Direktorat.
Di acara bertajuk “Lunch
Bersama Direktur SDM dan
Umum”, yang digelar pada
Rabu, (27/5) itu, komunikasi
dua arah terlajin erat, tanpa
batas.
Di tengah suasana
yang cair itu, para pekerja
muda berkesempatan
menyampaikan pertanyaan
sekaligus aspirasinya
seputar pengelolaan SDM
di Pertamina. Salah satunya
terkait sistem Human Capital
Development, yang kini se
dang digulirkan.
Dwi Wahyu Daryoto,
mengungkapkan bahwa demi
suksesnya visi perusahaan
di tahun 2025, para insan
Pertamina bisa bekerja sama
menyukseskan program ak
selerasi, yang merupakan
bagian dari sistem Human
Capital Development.
“Yang diakselerasi ada
lah kompetensi. Sekarang
di SDM itu sudah ban yak
di-launching ide-ide baru

Foto : WAHYU

Foto : RU IV

Semangat Akselerasi Calon Pemimpin Muda

Suasana hangat tampak terlihat ketika Direktur SDM dan Umum, Dwi Wahyu Daryoto, duduk lesehan sembari berbagi kisah
bersama para pekerja muda Pertamina, lintas Direktorat.

mengakselerasi entry level
dan medium level. Intinya,
dengan demografi pekerja
Pertamina yang diibaratkan
seperti pelana kuda, kalau
tidak dilakukan akselerasi
maka visi 2025 itu tidak akan
tercapai,” ungkap Dwi Wahyu
Daryoto.
Adanya akselerasi itu,
regenerasi di tataran pekerja,
bisa lebih transparan dan
lebih cepat teratasi. Sehingga
kebutuhan perusahaan 10 ta
hun mendatang bisa tercapai.
Menurut Dwi , diperlukan
kesadaran bersama untuk

transfer knowledge. “Ini ti
dak bisa bejalan, jika tidak
ada kolaborasi antara tiga
pihak yaitu pekerja sendiri,
lini yang bersangkutan, ber
sama tim dari Direktorat
SDM,”tambahnya.
Tantangan terberat dalam
menjalani program ini adalah
perubahan. Adanya imej,
yang muda yang tidak layak
memimpin, misalnya, itu
nantinya tidak boleh terjadi.
Namun demikian, ia yakin
bahwa manajemen kini
sadar untuk mempercepat
peningkatan kompetensi

generasi muda. Jadi, jangan
hanya sekadar dipromosikan
saja, tapi tidak memiliki kom
petensi.
“Nah, tantangannya ada
lah dari pekerja itu sendiri.
Mau tidak diakselerasi? Pa
dahal, akselerasi harus di
anggap sebagai tantangan,”
tandasnya.
Terkait ini, beliau op
timis, dengan melihat ke
depan bahwa Human Ca
pital Development ini bisa
menciptakan world class
leader, dengan prinsip tata
nilai 6C perusahaan.•SAHRUL

IV sehingga berjalan dengan baik dan benar.“
Auditor dari PT TUV Andry Prianto, Atok
Supriyanto, Rachmad Hidayat, Novi Arif Budiman,
Sudjono dan Setyo Sadewo melaksanakan audit
di RU IV secara acak dengan melihat manual dan
prosedur serta peraturan yang applicable. Pada
saat closing meeting dipaparkan oleh tim PT TUV
bahwa pada follow up audit kelima ini tidak ada
temuan non conformated (NC).
“Artinya RU IV Cilacap sudah patuh terhadap
persyaratan ISO dan hanya ditemukan 7
temuan Opportunity For Improvement (OFI)
yang perlu ditindaklanjuti. Bahkan tim audit
telah menemukan 4 buah temuan yang sifatnya
positif,” tutur Lead Auditor PT TUV Andry Prianto.
Lebih dalam disampaikan bahwa melalui
follow up audit ini dapat diukur seberapa
taat RU IV Cilacap terhadap quality system,
environment, occupational health serta safety
management system. Andry berterima kasih
atas kerjasama dari seluruh auditee yang
secara transparan menyiapkan supporting
document dan equipment untuk ditelaah
sehingga mempermudah tim auditor ketika
melakukan observasi di lokasi audit.
Sebelum digelar external audit oleh PT TUV,
RU IV Cilacap telah melaksanakan internal audit
yang keseluruhan temuannya telah ditindaklanjuti
dan dinyatakan closed.• RU IV

Sekjen KPK Benchmark ke Pertamina
JAKARTA - Bertempat di
Executive Lounge, Jumat
(29/5) Corporate Secretary
Pertamina Nursatyo Argo
menerima kunjungan Sekjen
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Himawan
Adinegoro. Nursatyo Argo
didampingi VP Corporate
Communication W ianda
Pusponegoro, VP QSKM
Faisal Yusra, dan Manager
Application Development
Solution Lukman Sjaifullah.
Sementara Sekjen KPK
Himawan didampingi
sejumlah stafnya.
Dalam sambutannya,
Nurs atyo Argo mengakui
perbedaan antara Pertamina
yang merupakan korporasi dan
KPK yang merupakan institusi
negara dalam penegakan
hukum. Namun ada sisi-ssi
yang sama yang mungkin
bisa dikembangkan, misalnya
bagaimana pengelolaan
komunikasi dan media in
ternal. Begitu pula dengan
pengelolaan Knowledge Ma

nagement (Komet) di Per
tamina. “Ini memang zaman
keterbukaan, dimana sesuatu
itu cepat berubah, sementara
banyak hal yang juga harus
kita proteksi. Ini terus kami
kembangkan dan upayakan
supaya informasi baik untuk
internal maupun eksternal
bisa terukur,” kata Nursatyo.
“Harapannya tidak banyak
kebocoran data atau informasi
yang keluar.”
Hal yang harus dipahami,
menurut Nursatyo adalah
persoalan yang dihadapi
Pertamina dan KPK sama,
yaitu tingkat politisasinya
yang tinggi. Sebagai contoh,
ada ratusan berita tentang
Pertamina setiap hari yang
bisa menjadi isu, seperti isu
harga BBM.
Sementara Himawan
Adinegoro usai acara me
ngatakan bahwa kunjungan
ini khusus mencari masukan
di bid ang komunikasi, IT
dan knowledge sharing. Ia
berharap semua best pratices

Foto : KUNTORO

ujar Gunarno.

Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo didampingi VP Corporate
Communication Wianda Pusponegoro, VP QSKM Faisal Yusra, dan Manager
Application Development Solution Lukman Sjaifullah menerima kunjungan Sekjen
KPK Himawan Adinegoro beserta stafnya.

yang telah diterapkan di Per
tamina bisa dipelajari untuk
diterapkan di KPK.
Dalam acara studi ban
ding tersebut, VP Corporate
Comm uni cation W ianda
Pusp on egoro menjelaskan
bagaimana mengelola ko
munikasi dengan para sta
keholders, termasuk melalui
saluran atau jenis-jenis me
dia yang dimanfaatkan. Se
mentara Manager Application
Development Solution

Lukman Sjaifullah mema
parkan peran penting
Corporate Shared Service
(CSS) untuk mendukung
bisnis Pertamina. Sedang
kan VP QSKM Faisal Yusra
menuturkan pentingnya
Knowledge Man agement
(Komet) agar tidak terjadi
kesenjangan akibat para
pegawai dan pejabat pergi
tanpa meninggalkan warisan
ilmu dan pengalaman kepada
generasi berikutnya.•URIP

No. 23

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Tahun LI, 8 Juni 2015

8

BELAWAN – Kondisi kese

DUMAI - CSR RU II kembali memberikan bantuan
kesehatan berupa TOGA (Tanaman Obat Keluarga)
dan bantuan lainnya yang berhubungan dengan
10 posyandu binaan Pertamina. Masing-masing
posyandu mendapat bantuan sebesar Rp 20 juta.
Penyerahan dilakukan secara seremonial oleh CSR
Officer RU II Eliza di Posyandu Melur Kelurahan
Mekar Sari, pada (13/4).
Dalam kesempatan ini, Eliza berharap bantuan
yang diserahkan RU II dapat bermanfaat dan
dapat meningkatkan hubungan baik antara RU
II dan masyarakat yang selama ini telah terjalin
dengan baik.
Sementara Dinas Kesehatan Kota Dumai
berharap Pertamina dapat memberikan bantuan di
bidang kesehatan tidak hanya di Ring I melainkan
juga di tempat lain yang sangat membutuhkan
uluran tangan dari Pertamina.
Hadir dalam acara tersebut Dinas Kesehatan,
Lurah Mekar Sari, Camat Dumai Selatan, LPMK
dan ibu-ibu PKK.

lingkungan operasi Pertamina
terus mendapatkan perha
tian dari BUMN Energi
Indonesia ini. Kamis (21/5),
Marketing Operation Region
(MOR) I me-launching
program bantuan untuk
pend ampingan Posyan
du di Kampung Terapung
Nelayan, Medan. Program ini,
diharapkan tak hanya mampu
meningkatkan kualitas kese
hatan ibu dan anak di daerah
tersebut, namun juga mampu
menciptakan kader-kader
Posyandu yang mumpuni di
area Belawan.
Senior Supervisor
External Relation Pertamina
MOR I Zainal Abidin menga
takan, program pendam
pingan posyandu ini meru
pakan bagian dari program
CSR (Corporate Social
Responsibility) Pertamina
yang terangkum dalam
prog ram Pertamina Sehati
(Sehat Anak Tercinta dan
Ibu). Melalui program Se
hati, Pertamina berupaya
membantu pemerintah dan
masyarakat sekitar area

Foto : PEP SANGASAN

GA

operasinya untuk meningkat
taraf kesehatannya.
“Melalui program ini,
selama 7 bulan ke depan,

Alat Drumband untuk
SD Tunas Harapan
Sangasanga
Sangasanga – PT Pertamina EP Sangasanga
Field menyerahkan bantuan alat drumband
kepada SD Tunas Harapan Sangasanga, di
Perpustakaan SD Tunas Harapan, pada (28/5).
Bantuan tersebut diserahkan oleh Sangasanga
Field Manager, Hanief Jauhari didampingi L&R
Assistant Manager kepada Kepala Sekolah
SD Tunas Harapan. Perangkat alat drumband
tersebut terdiri snare drum, tenor drum, triotom,
marching bell, marching cycmbal, bass drum,
dan stick mayorette.
SD Tunas Harapan merupakan sekolah
binaan Sangasanga Field dan memiliki prestasi
yang menonjol di berbagai bidang. Salah satunya
melalui ekstrakurikuler drumband yang berjaya
di tingkat Kabupaten maupun Kota Samarinda.
Pengembangan kegiatan di luar kegiatan
belajar mengajar di luar kelas sangat diperlukan
untuk mendukung keaktifan dan kreatifitas anakanak.•PEP SANGASANGA

Foto : MOR I

Bantuan untuk
Posyandu Binaan RU II

hatan masyarakat di sekitar

Senior Supervisor External Relations MOR I Zainal Abidin secara simbolis menyerahkan bantuan untuk posyandu di Kampung
Terapung Nelayan, Belawan.

Posyandu Kampung Nela

Posyandu dapat dikategorikan

Ditambahkan Zainal,

yan akan mendapatkan

ke dalam beberapa level.

lok asi Kampung Nelayan

pendampingan dari Perta

Yang paling standar adalah

Belawan memilki akses

mina didampingi oleh pihak

Posyandu Pratama hingga

yang terbatas untuk dapat

Yayasan Rumah Zakat Indo

paling tinggi adalah level

menjangkau fasilitas

nesia,” ujarnya.

Posyandu Mandiri. “Kalau

kesehatan karena memang

Pendampingan tersebut

sudah masuk level mandiri,

berada di pulau terpisah

diperlukan karena yayasan

artinya posyandu ini memiliki

dari daratan di Belawan.

sosial seperti Rumah Zakat

kader yang tidak hanya aktif

Sehingga pada tahun 2009

telah memiliki pengalaman

namun juga sudah mampu

lalu, Pertamina juga telah

dalam mendampingi pos

berdikari,” paparnya.

membangunkan fasilitas

yandu-posyandu di selu

Untuk tahun ini, kegiatan

bangunan Posyandu untuk

ruh Indonesia. “Kami ingin,

pendampingan Posyandu

masyarakat setempat.

posyandu Kampung Nela

di Belawan lebih difokuskan

Bahkan, beberapa bulan

yan bisa menjadi Posyandu

pada upaya peningkatan

sebelumnya, Pertamina juga

Mandiri,” tambahnya.

kem ampuan kader-kader

telah membangunkan akses

Sesuai kriteria yang dite

posyandu dan pemberian

jalan beton sepanjang sekitar

tapkan oleh MDGs (Mille

makanan tambahan bagi

1 km bekerja sama dengan

nium Development Goals),

bayi/balita/ibu hamil.

TNI AL.•MOR I

Panen Perdana Jajar Legowo di Lahan RU VI
BALONGAN - Setelah
melakukan penanaman padi
dengan sistem Jajar Legowo
selama kurun waktu 4 bulan,
petani penggarap lahan
penyangga milik RU VI
Balongan, Rabu, 29 April
2015 melakukan panen
raya.
Panen raya di sawah
seluas 119 Ha yang
berlokasi di depan Kilang
RU VI Balongan tersebut
diawali dengan pemotongan
batang tanaman padi secara
simbolis bersama Camat
Balongan Bastomi, Public
Relations Section Head
Nana Kanan, Kapolsek
Balongan AKP I Komang

Sarjana serta Koramil
Balongan.
Di sela-sela acara, Pub
lic Relations Section Nana
Kanan menjelaskan sistem
tanam Jajar Legowo digarap
oleh kelompok petani
dari 10 Desa penyangga
Kilang, di antaranya desa
Majakerta, Sukaurip, Suka
reja, Tegalurung, Rawa
dalem, Gelarmendala, Tegal
sembadra, Sudimampir Lor
dan Sudimampir Kidul. Padi
yang ditanam masyarakat
dengan sistem Jajar legowo
ini menggunakan pupuk
hayati yang menggandeng
Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) Jawa

Barat sebagai pendamping
petani agar sistem jajar
legowo ini berhasil.
Melalui Program CSR
ini, RU VI Balongan ber
komitmen untuk membantu
m e m b a n g k i t k a n p e re 
konomian warga dengan
melakukan pengelolaan

lahan produktif yang belum
digunakan RU VI Balongan.
“Kami tekankan bahwa
selama ini RU VI tidak pernah
sedikitpun memungut biaya
sewa atau biaya lainnya
kepada masyarakat, ini be
nar-benar gratis,” tegas
Nana Kanan.•RU VI

Foto : RU VI

Foto : RU II

MOR I Peduli Kesehatan Ibu dan Anak
di Kampung Terapung Nelayan Belawan
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Observasi Implementasi
SEHATI di Timur Indonesia
Pertamina kembali melakukan kegiatan tang
gung jawab sosial dan lingkungan dalam peningkatan
kesehatan ibu dan anak melalui rangkaian Program
Pertamina Sehati (Pertamina untuk Kesehatan Anak
Tercinta dan Ibu) dengan observasi implementasi
Program di Wamena, Papua dan Poso, Sulawesi
Tengah.
Kegiatan ini dilakukan pada 21 – 25 April 2015
dalam rangka pemantauan pelaksanaan program
yang merupakan salah satu program ikonik
Corporate Social Responsibility (CSR) di Bidang
kesehatan yang sudah mulai digulirkan sejak Januari
2015. Kegiatan observasi ini bertujuan agar program
dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan
berhasil mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak
di wilayah penerima manfaat. Daerah – daerah yang
menjadi sasaran penerima manfaat bagi Program
Pertamina Sehati ini yaitu 3 daerah kawasan
timur Indonesia, mencakup Nusa Tenggara Timur
(Atambua), Sulawesi Tengah (Poso), dan Papua
(Wamena).
Kegiatan observasi di Wamena dilaksanakan
pada 21 – 22 April 2015 dengan daerah sasaran
Posyandu penerima manfaat Program di 2 distrik
Binaan Sehati, yaitu distrik Walelagama dan distrik
Asolokobal dengan total 3 lokasi sasaran observasi
meliputi Posyandu Ninaiwerek, Posyandu Siepkosi,
dan Posyandu Sinata. Kegiatan ini diikuti oleh Staf
CSR Pertamina, Iwan Ridwan Faizal dan Resya
Ramadhia, serta External Relation MOR VIII, Tjahyo
Nikho Indrawan.
Kegiatan observasi dilakukan bersamaan
dengan hari ketiga kegiatan pemberian makanan
tambahan (PMT) yang menjadi agenda Posyandu
dalam 90 hari ke depan. Dukungan yang baik dari
masyarakat terhadap program Pertamina Sehati
dapat dilihat dari antusiasme ratusan warga distrik
Walelagama yang tersebar di sekitar wilayah 3
Posyandu untuk mendatangi Posyandu terdekat
dengan tempat tinggalnya mengikuti program
Pertamina Sehati. Menu PMT berupa bubur,
perkedel jagung dan sup sayur menjadi daya tarik
warga yang bertempat tinggal dibalik pegunungan
meskipun jarak rumah mereka cukup jauh dari
Posyandu.

BANDUNG - L e w a t
produk growing kit, Soul
Plant menabur mimpi akan
lestarinya lingkungan di masa
depan. Dua bulan dan lima
hari untuk selamanya.
Apa yang dilakukan oleh
delapan mahasiswa usia
belasan tahun ini terbilang
cerdas. Lewat produk mainan
berupa media tanam untuk
anak, mereka mencoba mem
baurkan dua hal, partisipatif
dan bisnis.
Lewat Soul Plant, para
muda-mudi membidik peluang
bisnis yang juga partisipatif
di tengah kondisi masyarakat
yang cenderung acuh tak
acuh terhadap lingkungan.
Lewat produknya, mereka
bergerilya membidik mindset
anak-anak kecil untuk gemar
menanam, sekaligus merawat
dan merasa memilikinya.
“ Ta d i n y a s a y a i n g i n
membangkitkan jiwa peduli
lingkungan kepada orang
secara general. Pas kita
konsultasi lagi ke temanteman dan dosen, akhirnya
tercetus ide, kenapa nggak
spesifik buat anak-anak saja
dan membungkusnya lewat
karakter-karekter lucu,” tutur
Tjiu Patrick (19), sang CEO
Soul Plant.
Tim Soul Plant yang berdiri
pada 4 September 2010,
beranggotakan delapan
mahasiswa semester 4, Ju
rusan Bisnis, termasuk Tjiu.
Tjiu memaparkan bahwa
spirit kongsinya itu beranjak
dari pandangan bahwa
di zaman serba instan ini,
k ep e d u l i a n m a s y a r a k a t
terhadap lingkungan kian
minim. Melalui produknya, ia
menyasar mental anak-anak
khususnya di kelas menengah
atas, usia 4-12 tahun, untuk
mencintai ingkungannya.

Foto : PRIYO

Foto : CSR

Peluang Sehat di Tengah Sikap Acuh Masyarakat

Tjiu Patrick dan Ester Permatasari mempresentasikan produk growing plant di hadapan juri Pertamina Eco-Preneur.

Dengan mengandalkan
modal awal Rp 25 juta,
yang merupakan dana pa
tungan dari masing-masing
anggota, Soul Plant pun
mulai menjalankan pel
bagai risetnya. Mulai dari
riset material, pasar
hingga marketing. Produk
pertamanya diberi nama
“Sunny the Sunflower” de
ngan tren bunga matahari.
Bentuk produknya adalah
growing kit atau perlatan
menanam, yang dilengkapi
dengan buku cerita. Dengan
t a g l i n e “ I t ’s F u n a n d
Easy to Grow”, Soul Plant
bertujuan untuk memberikan
pengalaman yang asyik dan
mudah dalam menanam
berbagai jenis tumbuhan.
The Sunny dikemas dalam
kotak dengan desain atraktif,
dan sangat sederhana untuk
digunakan oleh para splanter
(panggilan untuk anak-anak
konsumen Soul Plant). Jika
dibuka, isinya terdiri dari
tiga materi pokok, yakni
growing kids (seperangkat
alat menanam) yang terdiri

dari pot, starting soil, seeds
(jenis bibit sesuai dengan
edisi produk), dan growing
equitment (sprade dan
sprayer).
Kedua yaitu, story
book, yang berisi moral dari
karakter-karakter tumbuhantumbuhan yang ditanam,
di dalamnya terdapat akte
kelahiran tanaman yang nanti
diisi sang pemilik, instruksi
penanaman, buklet cerita
si tanaman, mini education
games, dan stickers. Terakhir
yakni Parent’s Card, atau
buku petunjuk untuk orang
tua yang berisi instruk
si mendetail tentang ca
ra menanam dan cara me
nyampaikan pesan moral
dalam buku cerita.
Inilah yang menjadikan
Soul Plant meraih juara
pertama di ajang “Pertamina
Eco-preneur”, sebuah
ajang kompetisi pengusaha
muda berbasis lingkungan
yang didukung penuh
oleh Pertamina, bekerja
sama dengan International
Student Energy Summit

(ISES). Ajang ini merupakan
katalis untuk young ecopreneur Indonesia, untuk
bisa berkontribusi langsung
terhadap keberlangsungan
lingkungan hidup dan energi
di Indonesia.
Soul Plant, berhasil
dengan menyisihkan 7finalis
terpilih dari 86 peserta dari
26 perguruan tinggi seIndonesia. Disamping berhasil
mendapatkan hadiah sebesar
Rp 20 juta, juga mendapatkan
program kemitraan dengan
Pertamina, serta akses cumacuma di program International
Student Energy Summit (ISES)
2015, yang rencananya akan
digelar di Bali.
“Kami merasa program
ini sesuai dengan bisnis yang
kami jalankan. Kenapa nggak
kami coba, dan kami juga
berharap semoga dapat
dukungan dari Pertamina.
Kami tidak menyangka bisa
menang, padahal inovasi
peserta lain tidak kalah keren,
dan berani,” kata Ester,
mewakili tim Soul Plant.•SAHRUL

Sementara itu, pada kesempatan observasi di
Poso, 25 April 2015, dilakukan di daerah sasaran
Posyandu penerima manfaat Program di 2 desa,
yaitu desa Wuasa dan desa Kaduwaa, dengan
total 4 lokasi sasaran observasi meliputi Posyandu
Cempaka , Cempaka II, Cempaka III, dan Posyandu
Melati. Kegiatan observasi tersebut dilakukan
bersamaan dengan hari penimbangan yang menjadi
agenda rutin Posyandu setiap bulannya. Kegiatan
observasi di Poso ini turut diikuti oleh External
Relation Pertamina MOR VII, Taufiqurrahman. Pada
kesempatan tersebut, Pertamina juga memberikan
bantuan berupa wireless pengeras suara bagi 4
Posyandu. Bantuan tersebut diserahkan secara
simbolis oleh Taufiqurrahman selaku ER MOR VII,
Makassar kepada Kader Posyandu.•Resya Ramadhia/CSR

PEP Jatibarang Field Gelar Penyuluhan dan Pemeriksaan HIV/AIDS
Indramayu – Jatibarang Field kembali gelar kegiatan
penyuluhan dan pemeriksaan HIV/AIDS untuk warga di
sekitar wilayah Ring-1 Pertamina, pada (26/5). Bertempat
di Puskesmas Kroya Kabupaten Indramayu kegiatan ini
dihadiri sekitar 100 perwakilan dari masing-masing desa di
Kecamatan Kroya. Kegiatan yang bekerja sama dengan Dinas
Kesehatan Kabupaten Indramayu ini merupakan program
rutin Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina EP
Jatibarang Field di bidang Kesehatan.
Assisten Manager Legal & Relation Jatibarang Field, M.
Haryono mengatakan program penyuluhan dan pemeriksaan
HIV/AIDS bagi warga Kroya ini merupakan bentuk kepedulian

PT Pertamina EP Jatibarang Field pada kesehatan masyarakat
sekitar wilayah operasi, yang rutin diadakan setiap tahun.
“Kesadaran masyarakat terhadap bahaya virus HIV/AIDS
masih sangat rendah, sehingga perlu untuk membangun
kesadaran masyarakat akan bahaya HIV/AIDS, “tandasnya.
Pada kesempatan ini juga dilakukan tanya jawab,
konsultasi, serta pemeriksaan darah. Kegiatan ini melibatkan
6 konselor dari puskemas di wilayah Indramayu, 1 dokter
pelaksana medis, dan 2 orang petugas laboratorium. “
Sebagai tindak lanjut, bagi yang positif HIV/AIDS akan
diberikan obat seumur hidup dari Dinas Kesehatan,”kata dr.
Sri Nafsiah.Kie

SINOPSIS

Judul
Pengarang
Penerbit

: The Alchaemy of Air
: Thomas Hager
: Gramedia

Ini kisah tentang dua sosok laki-laki yang menemukan
sebuah cara untuk mengubah udara menjadi roti,
membangun pabrik-pabrik seukuran sebuah kota
kecil, berhasil menjadi kaya raya, ikut mendatangkan
kematian bagi jutaan orang, dan menyelamatkan ke
hidupan miliaran orang.
Di awal abad ke-20, kemanusiaan menghadapi
ancaman global: Kelaparan masal segera menjadi
nyata. Sebuah panggilan bagi para ilmuwan dunia
untuk mencri solusinya. Ini adalah kisah dua manusia
yang menemukan solusinya: Fritz Haber yang brilian
dan mementingkan dirinya sendiri dan Carl Bosch yang
reklusif dan alkoholik. Bersama mereka menemukan
cara untuk membuat roti dari udara, membangun
pabrik dengan ukuran sebesar sebuah kota, dan
menyelamatkan jutaan nyawa
Tetapi kegemilangan mereka harus dibayar dengan
sesuatu yang sampai saat ini harus kita tanggung.
Proses Haber-Bosch juga digunakan untuk membuat
bubuk mesiu dan bahan peledak yang membunuh jutaan
manusia selama dua perang dunia. Nasib Haber dan
Bosch pun tak lebih baik, karena keduanya kemudian
mengalami banyak kekecewaan, menanggung malu,
dan meninggal secara tragis.
Masalah bertambah besar sejalan dengan
perkembangan jumlah penduduk. Berkat mesinmesin yang luar biasa ini, sekarang kita menggandakan
jumlah nitrogen yang tersedia bagi sistem-sistem
hidup. Perubahan mendasar ini telah memungkinkan
tersedianya pangan bagi sekian milliar orang lagi di
bumi yang mustahil terlayani tanpa temuan tadi. Akan
tetapi, kita juga telah membawa planet kita kedalam
sebuah eksperimen yang dahsyat sekali membanjirinya
dengan nitrogen yang diambil dari udara meracuni
sungai-sungai dan danau-danau, mematikan kehidupan
di lautan, dan menyebabkan pemanasan global, tanpa
gambaran yang jelas tentang yang sedang kita kerjakan
atau akan menjadi seperti apa kelak. Semua ini dapat
diruntut ke dua sosok yang relative tidak dikenal berikut
mesin mereka.
Penyebabnya adalah sistem Haber Bosch. Pabrikpabrik Haber Bosch adalah penyebab mengapa
pangan dewasa ini begitu berlimpah dan relative sangat
murah. Mesin-mesin Haber Bosch menumbuhkan
tanaman-tanaman yang merupakan pakan ternak
dan menghasilkan minyak, gula, daging, dan bijibijian. Teknologi Haber Bosch juga digunakan untuk
membuat bahan bakar sintetis. Berpuluh tahun
sebelum krisis energi yang sekarang, pabrik-pabrik
Bosch sudah memasok Jerman dengan bensin sintesis
yang dibuat dari batu bara. The Alchemy of Air adalah
kisah yang luar biasa dan belum pernah diungkap
sebelumnya mengenai sebuah penemuan yang
mengubah cara kita menumbuhkan tanaman pangan
dan cara kita berperang-dan menyebabkan perubahan
fundamental dan dramatis terhadap kehidupan umat
manusia.•PERPUSTAKAAN
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DMIP : Cara Pemberian Pemahaman Yang Lebih Spesifik
Melalui Cerdas Cermat PATP dan Pemilahan Arsip
Kegiatan lomba cerdas cermat ini merupakan rangkaian dari Bulan Dokumen Management
Improvement Program (DMIP) pada bulan Mei 2015. Lomba ini juga yang merupakan ajang
lomba cerdas cermat bagi para Pekerja dan Mitra Kerja di lingkungan Kantor Pusat di Wilayah
Jakarta. Dalam Lomba Cerdas Cermat ini peserta akan dihadapkan dengan permasalahan seputar
pengetahuan tentang Pengelolaan Administrasi Terpadu Pertamina (PATP).
Lomba cerdas cermat diselenggarakan dengan tujuan untuk memicu kepedulian para pekerja
dan mitra kerja terhadap seputar pengetahuan tentang PATP. Menambah wawasan pekerja dan
mitra kerja tentang PATP sehingga nantinya dapat diaplikasikan dalam kegiatan administrasi seharihari di kantor.
Lomba cerdas cermat ini dilaksanakan pada tanggal 19 - 20 Mei 2015 di Lantai Ground Gedung
Utama Kantor Pusat Pertamina dengan peserta antara lain: Direktorat Keuangan, Direktorat Hulu,
Direktorat SDM & Umum, Direktorat Pemasaran, Direktorat Energi Baru dan Terbarukan, Direktorat
Pengolahan, Corporate Secretary, Internal Audit dan ISC. Lomba tersebut terbagi dalam 5 (lima) sesi.
Juara dari setiap sesi langsung masuk ke babak final, berikut update juara sesi dan juara pertama
lomba cerdas cermat PATP tahun 2015.
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QM Patrajasa : Mulai Dari KPI Menuju Kinerja Ekselen
Pada tanggal 26 Mei 2015 yang lalu bertempat di Hotel Patra Jasa Jakarta, seluruh Manajemen
PT Patra Jasa yang meliputi Direktur Utama, GM seluruh unit dan para Kepala DIvisi berkumpul untuk
melaksanakan Rapat Kerja tahunan untuk melakukan review kinerja tahun 2015 dan penetapan
rencana kerja tahun 2016. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan pula sosialisasi KPI Knowledge
Asset Capitalization & CIP Value Creation sebagai agenda yang menutup acara yang dilakukan
selama satu hari penuh.
Patra Jasa me
rupakan salah satu Anak
Perusahaan yang telah
menunjukkan keseriusan
dan komitmennya da
lam mengg ul irkan bu
daya perbaikan ber
kelanjutan melalui ber
bagai aktifitas mutu
antara lain implementasi
sistem standar, Quality
Management Assess
ment dan penetapan KPI
Knowledge Asset Ca
pitalization & CIP Value
Creation sebagai salah satu indikator kinerja Direktur Utama.
Secara tidak langsung sebenarnya budaya inovasi dan sharing knowledge sebenarnya sudah
tumbuh di Patra Jasa. Terbukti dengan telah banyaknya ide perbaikan yang muncul sebagai salah
satu upaya untuk perbaikan layanan perhotelan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan yang pada
akhirnya untuk sustainability Perusahaan.
Sesuai dengan 5 Strategic Priorities yang ditetapkan Direksi dimana salah satunya adalah
menekankan adanya Efisiensi di Semua Lini yang merupakan upaya Perusahaan untuk tetap bisa
tumbuh dan bersaing di tengah tantangan yang sedang dihadapi Perusahaan Migas, kegiatan
Continuous Improvement of Pertamina (CIP) menjawab tantangan tersebut dengan program value
creation-nya.

Selain lomba cerdas cermat PATP, juga dilaksanakan Lomba Pemilahan Arsip yang juga diikuti
oleh pekerja dan mitra kerja yang berada di Kantor Pusat. Lomba yang dilaksanakan pada tanggal
26-27 Mei 2015, berhasil mengundang antusiasme pekerja di Kantor Pusat wilayah Jakarta.
Setiap peserta di berikan tugas untuk dapat memilah dokumen-dokumen pada berkas yang telah
disediakan dan bertugas untuk mampu memilah setumpuk dokumen yang diberikan dipilah kedalam
3 (tiga) kategori dokumen, yakni : dokumen aktif, dokumen in-aktif dan dokumen musnah. Seluruh
pemilahan dokumen tersebut harus selesai dipilah dalam waktu 10 (sepuluh) menit. Adapun kategori
yang dinilai oleh dewan juri adalah kecepatan, ketepatan dan kerapihan.
Lomba pemilahan dokumen ini dilaksanakan untuk meningkatkan awareness para pekerja terkait
pentingnya melaksanakan pemilahan dalam pengelolaan dokumen perusahaan.
Dari perlombaan tersebut didapatlah hasil pemenang sebagai berikut :

Seluruh Manajemen dan Pekerja dihimbau untuk lebih sensitif terhadap biaya dan bekerja
secara lebih efektif agar mampu berkontribusi terhadap perbaikan kinerja keuangan Perusahaan.
Komitmen yang serupa juga muncul dari jajaran Manajemen Puncak Patra Jasa. Dalam acara
internalisasi tersebut terlihat antusiasme peserta yang mencoba menggali lebih dalam tentang ide apa
saja yang sekiranya dapat menjadi fokus yang mendukung kebijakan dan strategi Pertamina. Para
Manajemen Patra Jasa berkomitmen untuk dapat melaksanakan budaya perbaikan berkelanjutan
dengan menumbuhkan budaya knowledge sharing dan penciptaan value creation melalui kegiatan
CIP.
Apresiasi yang sangat besar patut diberikan kepada Manajemen Puncak dan jajaran Manajemen
Patra Jasa yang telah peduli untuk terlibat aktif dalam mendorong tercapainya 5 Strategic Priorities
melalui kegiatan mutu. Kita berharap komitmen tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius yang
pada akhirnya akan membuahkan hasil nyata dan menumbuhkan Insan Mutu baru Pertamina.•
Oleh : Dewi Hanifah – Quality, System & Knowledge Management

Selamat kepada para pemenang dan terimakasih banyak pada seluruh peserta yang telah
berpartisipasi. Diharapkan dari berbagai kegiatan ini dapat memacu semangat seluruh lini di
Perusahaan dalam memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumen di
perusahaan.
Let’s Changing Filing Into Smiling.•
Oleh : Zulkarnain Rosadi & Glerina Thirvidita – System & Business Process

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

sumber : TUGU PRATAMA INDONESIA

Plaju – Dalam rangka memperingati Paskah tahun

2015, Bidang Kerohanian Umat Kristen PWP RU III
menggelar perayaan Paskah di halaman Gereja HKBP
Plaju (18/5). Acara tersebut dihadiri pengurus dan
anggota PWP, serta para ibu yang tergabung dalam
Badan Kerohanian Umat Kristen Palembang.
Ketua Bidang Kerohanian Umat Kristen PWP RU III

Foto : RU III

Roda kehidupan tidak selalu seperti yang kita ha
rapkan. Musibah bisa saja terjadi kapan saja dan di
mana saja. Pernahkah Anda menghitung beberapa
kecelakaan kecil yang menimpa Anda selama ini?
Tidak ada yang dapat menentukan besar kecilnya
dampak dari kecelakaan tersebut, boleh jadi dampak
yang terjadi berakibat fatal pada jiwa kita.
Untuk memberikan rasa aman atas risiko ke
uangan yang terjadi, memiliki asuransi kecelakaan diri
merupakan salah satu cara. Asuransi jenis ini menjamin
atas risiko kematian, cacat tetap, biaya perawatan
dan pengobatan yang disebabkan oleh kecelakaan.
Sehingga jika pemilik polis asuransi atau tertanggung
meninggal karena kecelakaan apapun, maka ahli waris
akan menerima uang santunan dari pihak asuransi.
Produk Asuransi Kecelakaan Diri (Personal
Accident TPI) memiliki keunggulan yang di antaranya
tidak ada batasan usia atau penggolongan jenis pe
kerjaan untuk bisa memiliki polis Asuransi ini, tidak
perlu melakukan medical check up dan harga premi
yang sangat terjangkau mulai dari Rp 50 ribu per tahun
namun dengan nilai perlindungan yang mencapai
Rp50 juta.
Tidak semua kecelakaan diri dapat ditanggung
oleh asuransi. Begitu pula jumlah pertanggungan
yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada
polis yang Anda beli, maka kenali risiko yang dijamin
dan tidak dijamin dari asuransi. Untuk Asuransi Ke
celakaan Diri TPI ini menjamin yang diantaranya
menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Cacat Se
mentara, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan
yang secara langsung disebabkan suatu kecelakaan,
termasuk keracunan, terjangkit virus atau kuman
penyakit, mati lemas atau tenggelam, terasing karena
bencana dari luar yang tiba-tiba, yang ditimbulkan
karena kecelakaan kapal laut, pendaratan darurat dan
jatuhnya pesawat terbang, tetapi hanya sejauh sebagai
akibat dari kelaparan, kehausan atau kehilangan
tenaga. Selain itu Polis menjamin risiko Kematian,
Cacat Tetap, Cacat Sementara, Biaya Perawatan dan
atau Pengobatan yang diakibatkan oleh masuknya
virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita
sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin
polis, komplikasi atau bertambah parahnya penyakit
yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin
dalam polis, karena perawatan atau atas perintah
dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
tersebut.
Sementara ada beberapa yang tidak dijamin yang
diantaranya turut serta dalam lalu-lintas udara, semua
jenis olah raga kontak fisik, dengan sengaja melakukan
atau turut serta dalam tindak kejahatan, melanggar
Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
menderita burut (hernia), ayan (epilepsi), sengatan
matahari, kecelakaan dan akibat-akibatnya yang
disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan
sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung
atau pihak yang berhak menerima santunan.
Melihat banyaknya manfaat yang ditawarkan
asuransi kecelakaan diri, ada baiknya Anda mem
pertimbangkan untuk memiliki asuransi ini. Namun,
sebelum membeli produk asuransi kecelakaan diri,
menurut OJK ada beberapa hal yang perlu Anda
perhatikan yaitu mengecek surat penawaran dari
perusahaan dan memahami seluk beluk produk
asuransi tersebut, membaca kontrak atau polis secara
saksama, menanyakan poin yang belum jelas kepada
agen, dan jika perlu meminta koreksi bila terdapat
kesalahan data dalam polis yang diberikan.•TPI

PWP RU III Rayakan Paskah

12

Nila Arman menjelaskan, perayaan Paskah tahun 2015
bagi pengurus PWP RU III merupakan salah satu program

kebangkitan Yesus Kristus, memindahkan bendera, serta

kerja PWP RU III bidang Kerohanian Umat Kristen, yang

lomba sarung. Dalam khotbah yang diberikan Pendeta

bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi sesama anggota

Vitro Hutasoit, melalui momen Paskah, ia mengajak para

dan meningkatkan keimanan bagi seluruh anggota, khu

jemaat dan umat Kristen untuk selalu mendoakan dan

susnya dalam perayaan paskah.

mendukung Pertamina agar tetap dapat menjalankan

Perayaan Paskah ini diisi dengan berbagai perlombaan.

bisnisnya dengan baik.•RU III

Di antaranya, lomba cerdas cermat seputar kelahiran dan

PWP & Bazma PEP Asset 1 Rantau Field Bantu
Pengungsi Rohingya
Rantau – Sebagai bentuk kepedulian terhadap

sesama, Persatuan Wanita Patra (PWP) PT Pertamina
EP Asset 1 Rantau Field bekerja sama dengan Bazma
BDI Rantau Field menyerahkan bantuan kepada Panitia
dan Koordinator pengungsi Rohingya yang berada di
tempat penampungan pengungsi Rohingya di Kota Kuala
Simpang Kabupaten Aceh Tamiang dan di daerah Kuala

Foto : PEP Rantau Field

Pentingnya asuransi
kecelakaan diri
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Langsa Kota Langsa Aceh, pada (21/5).
Helmawaty Jufri mewakili Ketua Pengurus PWP
Rantau Field dalam sambutannya menyampaikan rasa
prihatin atas kondisi yang dialami oleh ratusan pengungsi.
PWP Rantau Field pun melihat langsung keadaan
dan kondisi para pengungsi di tempat penampungan
pengungsi. Ia juga enyerahkan bantuan yang terkumpul
dari keluarga besar PEP Asset 1 Rantau Field.
“Semoga bantuan ini dapat meringankan penderitaan
yang dialami oleh saudara-saudara kita,” ujar Helmawaty
sembari menyerahkan bantuan.

Bantuan yang diberikan berupa sembako, karpet,
peralatan tidur, perlengkapan untuk mandi serta pakaian
layak pakai untuk anak-anak dan dewasa.
Hadir pada kegiatan tersebut, anggota pengurus
PWP PEP Asset 1 Rantau Field, perwakilan fungsi Legal
& Relation serta Perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten
Aceh Tamiang dan Kota Langsa.•HS

Voli persahabatan PWP RU VI dengan
PWP Asset III Klayan
Balongan - Dalam rangka memeriahkan HUT PWP
ke-15, PWP RU VI Balongan menggelar pertandingan Voli

persahabatan dengan PWP Asset III Klayan, di Gedung
Olahraga Komplek Perumahan Bumi Patra Indramayu,
Senin (25/5). Pertandingan yang dilaksanakan selama
satu hari penuh ini dibuka oleh Wakil Ketua PWP RU VI
Wiek Djoko Koen, turut hadir diacara tersebut pengurus
anggota PWP serta atlit Voli dari PWP RU VI.
Wiek Djoko Koen mengatakan pertandingan ini dilak

Foto : RU VI

TIPS

PERSATUAN WANITA PATRA

sanakan sebagai sarana meningkatkan tali silaturahmi
anatar PWP RU VI Balongan dengan PWP Asset III

dilaksanakan selam 5 set tersebut berhasil dimenangkan

Klayan. Selama pertandingan berlangsung, pemain

PWP RU VI dengan skor 3-0.•RU VI

sangat antusias dan bermain sportif. Pertandingan yang
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Jelang Puasa, Pertamina Amankan Stok LPG Nasional

Foto : PRIYO

Jakarta - Seorang petugas sedang merapikan tabung gas 12kg di stasiun pengisian bahan bakar elpiji
(SPBE), Patra Trading, Plumpang, Jakarta, pada Rabu (27/5). Realisasi penjualan LPG Pertamina hingga April
2015 tercatat mencapai 2,05 juta metric ton atau meningkat sekitar 6% dibandingkan dengan penyaluran
pada periode yang sama tahun 2014. Menjelang bulan puasa, Pertamina mempertahankan ketersediaan
stok LPG nasional sekitar 19 hari.•PRIYO

DMIP 2015 Tingkatkan Awareness bagi Insan Pertamina

Foto : KUNTORO

JAKARTA – Pertamina menggelar kegiatan Document Management Improvement Program (DMIP) 2015, di Kantor Pusat
Pertamina, pada Senin (11/5). DMIP merupakan program pengembangan bulan arsip yang memiliki fokus pada improvement
dalam pengelolaan dokumen perusahaan. Pada kesempatan itu, pembukaan potong pita secara resmi dilakukan oleh Direktur
Sumber Daya Manusia & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto. Menurut Dwi, acara ini bertujuan untuk meningkatkan
awareness seluruh insan Pertamina dalam membuat dokumentasi sesuai standar internasional yang ditentukan perusahaan.
Sehingga seluruh dokumentasi kita tidak hanya berlaku sebagai arsip tapi juga akan berlaku juga sebagai dokumen-dokumen
yang bersifat legal. Ini sangat penting sesuai undang-undang arsip nasional. “Saya pikir dengan program ini, awareness
pekerja Pertamina mengenai kearsipan dokumentasi dapat lebih tinggi lagi,” harapnya.•EGHA

PGE Selenggarakan Donor Darah

Foto : PGE

JAKARTA – Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, PT Pertamina Geothermal Energy
(PGE) menyelenggarakan kegiatan sosial donor darah di Kantor Pusat PGE Menara Cakrawala,
Lantai 10, pada Kamis 21 Mei 2015. Hadir sebagai pendonor di antaranya Direktur Utama PGE
Irfan Zainuddin, Direktur Eksplorasi & Pengembangan Khairul Rozaq, pekerja dan pekarya di
lingkungan PGE, serta masyarakat di sekitar Kantor Pusat PGE. Total pendonor sebanyak 98
orang. Kegiatan ini dapat terlaksana atas kerja sama PGE, PMI DKI Jakarta dan PWP PGE.•PGE

Mahasiswa Universitas Pertahanan Indonesia Kunjungi RU II

Foto : RU II

DUMAI – Universitas Pertahanan (UNHAN) Indonesia melakukan kunjungan study ke Pertamina RU II Dumai pada Rabu
(22/4). Kedatangan mahasiswa Fakultas Manajemen Pertahanan Program Studi Ketahanan Energi itu disambut oleh tim Public
Relations RU II. Dalam pertemuan itu, Section Head PR RU II, Yefrizon, memaparkan tentang profil Kilang RU II dihadapan
mahasiswa UNHAN. Bersama tim PR, rombongan pun mengunjungi area Kilang. Dekan Fakultas Management Pertahanan,
Arsegianto didampingi Ketua Program Studi, Dr.Ir.Rudy Laksmono menjelaskan bahwa peserta studi industri ini mahasiswa
program beasiswa yang sedang menempuh pendidikan S2.•RU II

BALONGAN - GM RU VI Balongan Yulian Dekri meresmikan lapangan futsal yang berlokasi di Perumahan Bumi
Patra Indramayu, pada (6/4). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dilanjutkan dengan pemotongan
pita yang dilakukan oleh Ketua PWP RU VI Balongan. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pertandingan
eksebisi antara Tim Manajemen melawan Tim Section Head RU VI. Yulian Dekri mengatakan, pembangunan futsal
arena di RU VI Balongan ini sebagai bentuk upaya perusahaan dalam memberikan ruang kepada pekerja dan keluarga
untuk menyalurkan kegemarannya dalam olahraga. Dibangunnya futsal arena di RU VI merupakan hasil survey yang
dilakukan Bapor RU VI dimana olahraga yang digemari oleh pekerja adalah futsal. Arena Futsal RU VI ini dilengkapi
dengan berbagai sarana dan fasilitas seperti terdapat 2 (dua) kamar ganti pemain dilengkapi lemari loker, kantin,
musholla, toilet, bangku penonton, ruang monitor komentator, Serta Layar LED untuk menampilkan skor.•Riki Hamdani

Foto : RU VI

Arena Futsal RU VI Diresmikan
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Head of Internal Audit
PT Pertamina Geothermal Energy

muhammad priadi

Finance Refinery Unit III Manager,
Direktorat Keuangan

nanang nursamsu
General Accounting Manager,
Direktorat Keuangan

JAKARTA - Selama tiga
hari, anak-anak perusahaan
Pertamina berbagi ilmu
kepada para pengunjung
The 39th Indonesia Petroleum
Association (IPA), Convention
and Exhibition, yang diadakan
di Jakarta Convention
Center (JCC), Jakarta. Di
stand Pertamina, mereka
memberikan presentasi sesuai
dengan bidang usaha masingmasing anak perusahaan.
Salah satu contohnya
a d al a h p res e n t a s i y a n g
disampaikan VP HSSE PDSI
Rio Desmanto yang berbicara
tentang drilling yang ramah
lingkungan. Rio Desmanto
menjelaskan bahwa drilling
ramah lingkungan merupakan
terobosan dari PDSI. Ia
menyatakan ketika orang
berbicara drilling, jarang
sekali orang juga berbicara
masalah environment. “Kita
ingin mengatakan bahwa
meskipun kita perusahaan
services, namun juga bisa
mengelola lingkungan,” kata
Rio.
Di hadapan mahasiswa
yang menyimak penjelasan
nya, ia menegaskan PDSI
bisa mengelola limbah yang

selama ini dibuang untuk
diolah dan menghasilkan ke
untungan.
Sementara Reserevoir
Manager Asset 4 PT Perta
mina EP Andri Haribowo
memaparkan proses pe
ngembangan lapangan tua
(brown field). Ia menjelaskan,
untuk meningkatkan hasil
produksi brown field, pihaknya
melakukan beberapa cara.
Yaitu, reaktivasi sumur-sumur
yang suspended dan reparasi
dari sisi bawah tanahnya;
sementara dari permukaan
antara lain dengan optimalisasi
surface facilities-nya.
Sedangkan Sr. Seismic
Processing Acquisition Perta
mina Hulu Energi (PHE), Frans
Langitan mempresentasikan
proses Seismic sebagai salah
satu kegiatan eksplorasi
minyak dan gas di PHE.
Banyak hal yang
disampaikan oleh Frans
Langitan terkait seismik, di
antaranya pemetaan wila
yah kerja, akusisi data seis
mik hingga proses ber
langsungnya proses seismik.
Para mahasiswa yang
hadir terlihat sangat antusias
menyimak pemaparan ter

VP HSSE PDSI Rio Desmanto berbicara tentang drilling yang ramah lingkungan
di hadapan pengunjung yang memadati stand Pertamina di The 39th Indonesia
Petroleum Association (IPA), Convention and Exhibition.

sebut terlebih dengan
berbagai pertanyaan yang
dilontarkan oleh para
mahasiswa yang mayoritas
jurusan Teknik Pertambangan
dan Permiyakan dari
Universitas Trisakti, Universitas
Diponegoro, Institut Teknik
Bandung dan UPN Veteran
Yogyakarta.
Antusiasme mahasiswa
juga terlihat ketika Asst Ma
nager City Gas Pertagas
Niaga, Virani Yusita Sari mem
presentasikan tentang City
Gas.
City Gas merupakan
program Pemerintah yang
dijalankan oleh Pertamina
melalui anak perusahaannya

yaitu Pertagas Niaga sebagai
upaya memaksimalkan
pemanfaatan sumber energi
alternatif, yaitu gas alam. Gas
alam tersebut didistribusikan
melalui jaringan pipa untuk
kebutuhan rumah tangga.
Para mahasiswa me
n u nj u k k a n p e m a h a m a n
me
reka atas paparan
yang disampaikan, karena
dengan sigap mereka dapat
menjawab dengan benar
atas pertanyaan-pertanyaan
yang disampaikan dari hasil
presentasi tersebut. Sehingga
mereka berhasil membawa
pulang hadiah yang dise
diakan oleh Pertamina dengan
wajah ceria.•URIP/IRLI

medianto tjatur h. Ak
Policy Development & Assurance
Manager,
Direktorat Keuangan

rico amanto r.

Project & Structured Financing Manager,
Direktorat Keuangan

budi prahoro

Refinery Internal Audit RU III Manager,
Internal Audit

ramlan

Upstream, Gas, & Refinery Investigation
Audit Manager,
Internal Audit

Mahasiswa Teknik Pertambangan Unsri dan
SMK Bukit Asam Kunjungi PEP Asset 2
Prabumulih - Dalam
upaya menyelaraskan dunia
pendidikan, khususnya bi
dang pertambangan dan
migas, mahasiswa jurusan
Teknik Pertambangan Unsri,
Kamis (28/5) menggelar field
trip ke Asset 2, tepatnya
mengunjungi Prabumulih
Field. Kedatangan maha
siswa di industri migas ini
adalah untuk melakukan
pendalaman materi per
minyakan baik teori maupun
praktik yang sesungguhnya.
Sebelumnya, hal yang
sama juga dilakukan oleh
130 pelajar dari SMK Bukit
Asam, Tanjung Enim pada
(21/5) untuk menimba
ilmu pertambangan sesuai
dengan materi kejuruannya.
Kedatangan mahasiswa
Jurusan Teknik Pertam
bangan dipandu oleh dosen

pembimbing M. Akib Abro
dan didampingi Ubaidillah
Anwar serta Rosihan
Febrianto. Mereka diterima
oleh Junior Internal Analyst
Relation Asset 2, Nur
Sukmaputeri Mahardhika, di
Gedung Patra Ria Komperta
Prabumulih.
Menurut M Akib Abro,
ke-83 mahasiswa ini duduk
di semester IV yang telah
melakukan KKL sejak 18
hingga 28 Mei 2015, di
bidang pertambangan,
migas dan batubara.
Sebelum ke lapangan,
mahasiswa diperkenalkan
tentang kegiatan hulu migas
di PT Pertamina EP Asset 2,
aturan pengelolaan industri
hulu migas dan tugas-tugas
yang diemban perusahaan,
termasuk keberhasilan pro
gram CSR yang digulirkan

Foto : PEP ASSET 2

Foto : KUNTORO
Foto : KUNTORO
Foto : KUNTORO
Foto : ADITYo
Foto : ADITYo

PJ Direktur Sales & Marketing
PT Pertamina Lubricants

Foto : WAHYU

Foto : ADITYo

budi enda dhaniswara

Foto : KUNTORO

andria nusa

Foto : ADITYo

Anak Perusahaan Berbagi Ilmu di Ajang IPA

perusahaan.
Usai mendapat penge
nalan migas melalui class
room, para mahasiswa
langsung meninjau Pusat
Pengumpul Produksi (PPP)
Asset 2 Prabumulih Field
dan diteruskan meninjau
SP dan SKG Lembak
yang merupakan salah
satu stasiun pengumpul
dan kompresor gas yang
terbesar di Prabumulih Field

dengan kapasitas produksi
yang telah ditingkatkan.
Migas dari SP dan SKG
ini diproses secara teknis
lebih lanjut hingga menjadi
produk yang berstandar
untuk kemudian crude oil
tersebut dikirim ke P3 dan
sementara gasnyasebagian
besar dikirim ke Pusri
dan industri/pelanggan
lainnya.•PEP

KIPRAH
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Kandanghaur – Jatib arang Field terus
mengupayakan peningkatan produksinya di
tengah himpitan krisis harga minyak dunia. Hal
tersebut dibuktikan dengan kegiatan perbaikan
fasilitas produksi dan pemutakhiran system
control tekanan jaringan gas lift di Stasiun
Kompresor Gas Kandanghaur Timur (SKG KHT),
pada (15/5).
Jatibarang Field Manager Ceppy Agung
Kurniawan yang bertindak sebagai penanggung
jawab mengawasi pelaksanaannya di lapangan.
Ditemui di SKG KHT, Ceppy menjelaskan kegiatan
ini sebagai upaya peningkatan produksi sumur
area Cemara dengan sistem gas lift. “Kegiatan
ini dimaksudkan untuk memperbaiki fasprod
yang mulai korosif sekaligus pemutakhiran
dengan menaikkan kemampuan tekanan jaringan
yang semula dari 600 psig bisa menjadi 900
psig. Diharapkan gain yang bisa didapatkan
Jatibarang Field untuk batas awal 91 bopd dan
jangka panjangnya dengan penambahan tekanan
tekanan gas compressor SKG-KHT menjadi 900
psig dengan ekspektasi gain sekitar 540 bopd
dari 20 sumur gas lift yang ada di daerah Cemara
ini,” jelasnya.
Semua ini merupakan hasil realisasi reko
mendasi kinerja tim Sistem Sinergi Operasi
Produksi (SSOP) Cemara Gas Lift Optimization
yang dibentuk sejak 2013 lalu. Tim yang terdiri
dari Onshore Production Operation, RAM
Jatibarang Field, Teknik Produksi/ EPT Asset 3
dan Surface Facilities Asset 3 serta didukung dari
fungsi supporting lainnya pun telah melakukan
perencanaan yang matang.
Sebelum pelaksanaan kegiatan, terlebih
dahulu dilakukan simulasi, pada (12/5), yang
meliputi Fire Drill bersama tim HSSE Jatibarang
serta Medical Evacuation yang menggandeng
Medical/ HR Asset 3. Hal ini dilakukan untuk
menguji dan mengukur kecepatan tingkat
responsive pekerja Jatibarang Field sebagai
antisipasi kondisi yang tidak diingatkan aspek
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).•nit/cak

RALAT
Pada sisipan Bulan
Komet yang terbit di
Energia Weekly edisi 25
Mei 2015 No. 21 Tahun
LI halaman 3, yakni pada
kotak No. 22 PT PGE
(Forum KOMET PGE), ter
dapat kesalahan penulisan
nama dan jabatan keynote
forum KOMET PGE. Be
rikut ralat dari kami :
Irfan Zainuddin - VP Planning & Portfolio sebagai
Keynote Forum KOMET PGE.
			

TIM KOMET

PTK diharapkan dapat
menga mbil peluang bisnis
dari Program MOrE yang
diterapkan dan PT Pertamina
Shipping siap menduk ung
penuh untuk mendukung
pencapaian laba PTK.
Sedangkan PJ Direktur
Utama PTK, Subagjo Hari
Moeljanto yang juga tampil
sebagai keynote speak er
memberikan pen get ahuan
dengan Judul “Percepatan
Tingkat Pertumbuhan La
ba Perusahaan melalui Im
plementasi dan penerapan
Strategi RRE di PTK”. Ia
menyampaikan, PTK meraih
klaim dari Rebi (Rekor
Bisnis) sebagai perusahaan
pelayaran yang berhasil
melakukan tur n around
dengan pertumbuhan
keuntungan tercepat yang
dicapai kurang dari 1 tahun
mulai tahun 2012 – 2013
serta mendapat pengakuan
dari Rekor Bisnis Tahun 2014.
Hal ini dapat diraih dengan
menerapkan strategic turn
around dan operating turn
around serta menggunakan
rumusan RRE (Reborn, Re
vitalization, Expansion).
Subagjo juga meng
ingatkan target kinerja yang

SVP Shipping PT Pertamina (Persero) Mulyono sebagai Keynote Speaker
memberikan sharing knowledge dengan tema “Marketing and Operatiom
Excellence (MOrE) : Shipping Excellence”.

akan diraih PTK di tahun
yang akan datang. Upaya
yang harus dilakukan un
tuk meraih target kinerja
lebih baik adalah dengan
meningkatkan revenue tiap
tahunnya melalui peningkatan
pelayanan kepada customer,
memperkuat HSSE.
Dalam laporan kegiatan
Quality Management, Ma
nager SPBD PTK A.
Zainullah Santoso menyam
paikan, tahun ini PTK akan
mengadakan lima kali Forum
KOMET Internal dan dua kali
Forum KOMET Kolobrasi.
“Karena Forum ini juga
dilakukan sharing oleh PJ
Direktur Utama, maka tercatat
PTK telah melaksanakan satu

kali Forum Komet Kolobrasi
bersama PT Pertamina Ship
ping,” ujarnya. Zainullah
juga mengingatkan Seluruh
Pimpinan Fungsi PTK
bahwa untuk pemenuhan
KPI Knowledge Aset
C a p i t a l i z a t i o n & Va l u e
Creation CIP tahun 2015
antara lain memberikan
sharing knowledge 115 aset
pengetahuan dan minimal 20
menjadi judul CIP.
Selain dihadiri Direksi
PTK dan Tim Manajemen
serta 112 pekerja PTK Kantor
Pusat, perwakilan pekerja PT
Pertamina Shipping dan Yuan
Peter Perwakilan dari Fungsi
QM - Direktorat Pemasaran
PT Pertamina (Persero).•PTK

GM PEP Asset 1 Kunjungan Kerja ke Rantau Field
Rantau – Bertempat di
ruang rapat Rantau Field,
Asset 1 General Manager
Irwansyah kembali
mensosialisasikan serta
mengingatkan kepada semua
pekerja mengenai pentingnya
menerapkan Etika Kerja &
Bisnis (EKB) serta Good
Corporate Governance
(GCG) dalam bekerja. Hal
tersebut disampaikan ketika
melakukan kunjungan kerja
nya ke Rantau Field dan
didampingi didampingi Asset
1 HR Manager Adlun Al
Ahkaam serta Rantau Field
Manager Agus Amperianto,
pada (18/5).
Irwansyah mengingatkan
kembali bahwa buku EKB
dan GCG yang telah lama
diterima pekerja bukan hanya
untuk disimpan dan dijadikan
sebagai pajangan. Tetapi
harus dibaca dan dihayati
untuk diimplementasikan dan
diterapkan dengan baik yang
bermuara pada Tata Nilai 6C

Foto : PEP RANTAU FIELD

PEP Asset 3
Jatibarang Perbaiki
Fasilitas Produksi

JAKARTA - Setiap tahun
pada Bulan April dikenal
sebagai Bulan KOMET,
dimana secara paralel se
lama sebulan diadakan Fo
rum Komet di seluruh Unit
Bisnis/Unit Operasi/Anak
Perusahaan PT Pertamina
(Persero). Sesuai jadwal
yang telah ditetapkan, PT
Pertamina Trans Kontinental
(PTK) menjadi tuan rumah
Forum Komet yang diadakan
pada 17 April 2015 di Gedung
PTK Ruang Serbaguna.
Pada forum kali ini, SVP
Shipping PT Pertamina
(Persero), Mulyono menjadi
Keynote Speaker dengan
memberikan sharing know
ledge bertema “Mark e
ting and Operatiom Ex
cellence (MOrE) : Shipping
Excellence”.
Mulyono memberikan
sharing tentang 6 pilar
menuju World Class
Shipping Company yang
terangkum dalam Shipping
Excellance, Ship Operation
Optimalization, Low Cost
Strategy, Shipping Strategy,
Realisasi Kinerja Operasional,
dan Losses Control.
Pada sesi tanya jawab,
Mulyono menjelaskan bahwa

Foto : PTK

Forum Komet PTK dan Pertamina Shipping

G FIELD
Foto : PEP JATIBARAN
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Pertamina.
“Kita bisa bayangkan apa
yang terjadi pada perusahaan
ini jika pekerja tidak meng
implementasikan Tata Nilai
6C. Pasti terjadi benturan
kepentingan yang mengaki
batkan rusaknya etika dan
peraturan yang sudah ada.
Tata Nilai 6C ini harus melekat
dan merasuk di hati nurani,
serta diimplementasikan
dalam tugas sehari-hari,”
tegasnya.
Irwansyah pun yakin,
dengan penerapan EKB dan

GCG ini, semua pekerja akan
mengerti dengan panduan
”the do’s”, yaitu perilaku yang
diperb olehkan serta ”the
don’ts”, yaitu perilaku yang
tidak diperbolehkan oleh se
tiap pekerja.
“Dengan mengimplemen
tasikan Tata Nilai 6C ini, kita
adalah pekerja yang ber
komitmen tinggi terhadap
perusahaan,” tutur Irwansyah
menutup arahannya.
Pada kesempatan ter
s e b u t , I r w a n s y a h j ug a
mengunjungi Galeri PER

TAMA (Pemasaran Ber
sama Produk Mitra Binaan
Pertamina) “Ajang Ambe“
bin aan Pertamina Rantau
Field yang telah diresmikan
oleh Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang beberapa
waktu yang lalu.
Acara diakhiri dengan
session tanya jawab antara
pekerja dengan Asset 1 Ge
neral Manager. Hadir pada
kegiatan ini tim manajemen
Rantau Field beserta seluruh
pekerja.•HS
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JAKARTA - Kepastian hukum
dan perizinan. Masalah
tersebut selalu disebut saat
berlangsung diskusi dengan
tajuk “Reforming Oil and
Gas Governance Towards
Achievieng Goals” yang
berlangsung pada hari kedua
The 39th Indonesia Petroleum
Association (IPA), Convention
and Exhibition, pada Kamis
(21/5) di Jakarta Convention
Center (JCC), Jakarta.
Diskusi menghadirkan
para pembicara Kardaya
Warnika (Ketua Komisi VII
DPR RI), Amien Sunaryadi
(Kepala SKK Migas), Faisal
Basri (Mantan Ketua Tim
Reformasi Tata Kelola Migas),
Charles A. Taylor (Managing
Director Chevron Indonesia
Business Unit) dan Andang
Bachtiar (Ketua Komite
Eksplorasi Nasional, anggota

Dewan Energi Nasional).
Diskusi dipandu Kania
Sutisnawinata.
Kardaya Warnika menya
takan, industri migas perlu
melakukan terobosan nyata,
buk an hanya perbaikan
yang tambal sulam. Misalnya
dengan memangkas perizinan
yang sedemikian banyak.
Kardaya setuju perlunya
reformasi tata kelola migas,
termasuk keberadaan SKK
Migas. Namun yang diperlukan
para pelaku bisnis migas saat
ini adalah kepastian hukum.
“Semakin besar modal yang
ditanamkan, semakin besar
pula kepastian hukum yang
diperlukan. Jika tidak ada
kepastian hukum, banyak
investor yang menahan diri
saat ini,” tegasnya.
Kardaya juga menekan
kan, industri migas Indonesia

haruslah bisa memberikan
kesejahteraan pada rakyat
sesuai dengan amanat UUD
1945 pasal 33. “Jika tidak
memberikan kesejahteraan,
berarti hanya sekadar mem
berikan pemasukan pada
negara,” ujarnya.
Te n t a n g b a g a i m a n a
caranya menarik investor,
Kepala SKK Migas Amien
Sunaryadi berpendapat tidak
perlu memberikan ins ent if,
tetapi seharusnya meng
hilangkan disinsentif. “Mau
melangkah ini, izinnya saja
sedemikian banyak. Mau
melakukan ini, kena PPN.
Mau melakukan itu, kena bea
masuk. Semuanya itu under
controlled by government,”
kata Amien. “Jadi sebelum
kita bicara insentif, sebaiknya
disinsentif itu yang harus kita
hilangkan dulu. Saya yakin

kok, Indonesia masih menarik
bagi para investor,” tukasnya.
Setelah itu, Charles A.
Taylor dan Andang Bachtiar
pun menyuarakan yang sama.
Sementara Faisal Basri
mengatakan, bisnis migas
menghadapi situasi yang
sulit secara geopolitik dan
geostrategic di seluruh
dunia, termasuk kawasan
Asia. Karena itu ia pun
sepakat untuk memperkuat
keamanan energi nasional.
Terkait sektor hulu, Faisal
melihat investasi di hulu akan
menjadi tantangan berat,
ditengah situasi harga minyak
yang masih rendah.
Tentang tim reformasi tata
kelola migas, ia menyatakan
bahwa timnya mencoba
membuat balance isu-isu di
sektor hulu mapun hilir. Ia
mengakui bahwa kadang

Foto :WAHYU

Kepastian Hukum dan Perizinan Diperlukan dalam Industri Migas

Diskusi dengan tajuk “Reforming Oil and Gas Governance Towards Achievieng
Goals” menjadi salah satu perbincangan menarik pada The 39th Indonesia
Petroleum Association (IPA), Convention and Exhibition

mungkin kita kecewa dengan
situasi yang dihadapi, tetapi
kita juga tidak bisa kembali
ke era Soeharto. Karena
tantangan sekarang yang
lebih kompetitif tentu berbeda
dengan era Soeharto. Sa
yangnya era sekarang tidak
didukung dengan kapasitas
institusi yang memadai.
Rekomendasi timnya,

menyangkut tiga pilar, yaitu
fungsi pembuat kebijakan
(baca: Pemerintah cq.
Kementerian ESDM); fungsi
regulator (baca: SKK Migas
atau badan usaha khusus
yang ditunjuk) dan fungsi
pelaku bisnis (baca: PT
Pertamina (Persero).
Diskusi juga diisi dengan
tanya jawab.•URIP

Foto : PRIYO

Forum Komet Perdana di MOR IV Bahas
Eco Driving dan Coriolis Mass Flow Meter

Emergency Drill di MTC
JAKARTA - Di gudang sebelah barat

Demikian latihan penanggulangan

Gedung Maritime Training Center (MTC)

keadaan darurat yang berlangsung di

tampak asap mengepul. Maka alarm

Gedung MTC di Jl. Pemuda pada Kamis

pun berbunyi. Sehingga siswa-siswa

(28/5). Bertindak sebagai Emergency

yang sedang belajar pun dievakuasi

Respon Commander di lapangan adalah

dan dikumpulkan di meeting point yang

Soleh, On Scene Commander Hartono

terletak di halaman parkir. Sementara

dan Aries Broto sebagai Komandan

dua korban ditemukan dan berhasil

Lantai. Latihan yang berlangsung

diselamatkan.

sekitar 30 menit disaksikan Manager

Penanggulangan pertama dilakukan
oleh tim pemadaman lokal dengan

HSSE Operation Head Office Tri Sapta
Mulia Tambunan.

alat pemadam api ringan (APAR).

Hartono dalam keterangannya

Pemadaman menyeluruh dilakukan

mengatakan latihan-latihan kecil ini

setelah

bantuan dari TPKD (Tim

biasa dilakukan sebulan sekali, untuk

Penanggulangan Keadaan Darurat)

kemudian diadakan latihan besar 12

Perkapalan yang terletak di Yos Sudarso

bulan sekali.•

tiba di lokasi.

URIP

Semarang – Marketing

penurunan Emisi Gas Buang

menjelaskan materi yang

Operation Region (MOR)

sebagai salah satu point pe

nantinya diharapkan akan

IV terus melakukan inisiatif

nilaian Proper.

memangkas losses dan

Budaya berbagi pengetahuan

Hasilnya program

menimbulkan efisiensi da

melalui forum Knowl edge

ini mendapatkan respon

lam proses bisnis Perta

Management (Komet) di

positif baik dari masyarakat

mina khususnya dalam pe

wilayah kerja MOR IV. Forum

yang diajak untuk ikut

nerimaan LPG di Depot LPG

Komet Perdana di tahun

mengampanyekan program

Cilacap.

2015 dilakukan di kantor unit

ini maupun dari tim penilai

Tak hanya di lingkungan

Marketing Operation Region

Proper. Selain edukasi Eco

kantor unit, Forum Sha

IV dengan menampilkan dua

Driving dan keterlibatan

ring Knowledge pun dise

materi, yaitu menurunkan

masyarakat dalam program

lenggarakan di unit-unit

emisi gas buang melalui

ini, ditambakan piranti

operasi yang berada di

metode Eco Driving di HSSE

lunak untuk mendukung

wilayah Jateng & DIY. Pada

MOR IV untuk dan rencana

pelaksanaan ECO Driving

bulan Maret 2015 ini akan

penggunaan Coriolis Mass

dengan nama Eco Driving

diadakan 11 Forum Komet

Flow Meter untuk keandalan

– Pertamina, yang bisa

di unit-unit operasi yang

proses penerimaan di Depot

mengukur penggunaan

tersebar di Jawa Tengah &

LPG Cilacap, belum lama ini.

BBM dan keefektifitasan

DIY.

Materi Eco Driving

berkendara penggunanya

Sharing knowledge

dipaparkan oleh Mohamad

melalui telepon genggam

sendiri dapat dilakukan

Khotip dengan lugas dan

berbasis android.

dengan membagi penge

jelas. Teknik Eco Driving

Pada materi berikutnya

tahuan yang berasal dari

yang dilakukan merupakan

mengenai ususlan peng

s u c c e s s s t o r y, l e s s o n

kegiatan perubahan mind

gunaan Coriolis Mass Flow

learned, problem solving

set berkendara agar hemat

Meter untuk penerimaan

maupun troubleshooting

BBM sehingga bisa me

di Depot LPG Cilacap

sehingga pengetahuan yang

nurunkan Emisi Gas Buang.

dibawakan oleh Muhammad

dimiliki oleh insan-insan mutu

Program Eco Driving ini di

Affandi dan Samuel dari

Pertamina secara individu

inisiasi di TBBM Rewulu

fungsi Technical Services

dapat menjadi pengetahuan

sebagai salah satu program

Area JBT. Fandi dan Samuel

bersama atau “pengetahuan

unggulan untuk mendukung

saling melengkapi dalam

Pertamina”.•MOR IV
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Corporate University Summit Optimis
Hadapi Ekonomi Global
JAKARTA – Pendidikan

Kick Off Meeting ISRS
RU II Dumai
DUMAI - Dalam rencana mengimplementasikan
ISRS (International Sustainability Rating System),
RU II melaksanakan Kick Off Meeting ISRS yang
dilaksanakan pada Rabu,15 April 2015.
Pada kesempatan ini, RU II mengundang
VP HSSE Corporate Djoko Susanto untuk
memberikan pengantar terkait Process Safety
Management dan pengenalan ISRS 8.
Dalam penjelasannya, Djoko Susanto me
nerangkan akan pentingnya aspek QHSSE
(Quality, Health, Safety, Security & Environmental)
dalam pencapaian profit suatu perusahaan.
Profit diperoleh melalui revenue dikurangi
cost. Peningkatan profit ini dapat diperoleh
dengan cara peningkatan revenue atau dengan
mengurangi cost. Dengan mengimplemantasikan
ISRS, diharapkan RU II dapat mengurangi cost
karena ISRS akan memotret implementasi
sistem QHSSE di RU II Dumai dan memberikan
saran untuk mengefektifkan sistem sehingga
implementasi QHSSE ini dapat terimplementasi
dengan lebih baik. ISRS bukan membahas aspek
HSE saja, tetapi juga membahas seluruh aspek
Bisnis RU II, mulai dari leadership (kepeminpinan
GM dan Tim Manajemen RU II), perencanaan,
implementasi, monitoring dan review.
Diharapkan dengan pengimplementasian
ISRS, RU II dapat mengingkatkan profit RU
II melalui pengurangan cost yang diperoleh
akibat adanya peningkatan aspek HSSE,
peningkatan realibility, pengurangan operating
cost, pengurangan maintenance cost dan
pengurangan personal cost.
Menurut Djoko, good HSE is good business.
Karena itu, ia mengingatkan implementasi ISRS
tidak akan adanya cost RU II akibat terjadinya
kecelakaan kerja, pencemaran lingkungan,
unplanned shut down, dan kerugian operasional
lainnya.
Sementara GM RU II telah berkomitmen untuk
mengimplementasikan ISRS di RU II Dumai, dan
mengharapkan support seluruh pekerja RU II agar
dapat mengimplementasikan Sistem Menajemen
QHSSE dengan baik. Sehingga RUII dapat
mencapai visinya, “Menjadi Kilang Minyak dan
Petrokimia yang Kompetitif di Asia Tenggara”.•RU II

berdaya saing dan pro

fesionalitas ketenagakerjaan
menjadi kualitas penentu
kemajuan bangsa. Tak
hanya sekedar edukasi saja
yang ditanamkan, namun
juga dibutuhkan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang
ber-skill tinggi di dalam suatu
perusahaan.
Vice President Per
tamina Corporate Univer
sity Ihsanuddin Usman,
mengungkapkan, pengem
bangan PCU tidak terle

Foto : ADITYO

Foto : RU II

SOROT

pas dari pendekatan-pen
dekatan learning. Dimana
pengembangan SDM da
pat langsung menjawab

Prof. Dr. Ir. KH Mohammad Nuh, DEA menegaskan, optimisme tidak boleh hilang meski Indonesia diterpa gejala ekonomi
global. SDM yang berpendidikan dan memiliki skill yang mumpuni menjadi salah satu jawaban menghadapinya. Karena itu,
ia mengapresiasi adanya Corporate University yang akan membentuk SDM profesional.

kebutuhan bisnis Pertamina.

2015 merupakan langkah

dan Jepang diprediksi akan

mengantisipasi hal tersebut.

Selanjutnya business leader

positif dalam mendidik

menurun. Dengan demikian

Karena tanpa didasari hal

turut mengambil peranan

dan menyiapkan proses

p ro s p e k p e r t u m b u h a n

itu tentu Indonesia akan

penting di dalam suatu peru

pembelajaran bagi peekerja

ekonomi Indonesia akan

diterjang krisis.

sahaan.

di lingkungan BUMN dan

menghasilkan nilai positif

“Sebagai perbandingan

di

lainnya. Karena yang di

bila ditunjang pengetahuan.

secara internasional, dalam

kelas, Ihsan menilai,

lakukan Pertamina ini

Bahkan, kata Nuh, 10

Human Development Index

pembelajaran di luar kelas

san gat berdampak ter

tahun lalu sejak krisis 1998,

2013 Indonesia masuk pa

lebih memberikan hasil yang

had ap peningkatan dan

PDP perkapita meningkat

da peringkat 108, diatas

efektif. Terlebih ditunjang

kem ampuan karyawan,

7 kali lipat. Maka untuk

Philipina, India, dan Pakistan.

d e n g a n p e n gg u n a a n

sehingga mendorong

meningkatkan pertumbuhan

Meski begitu, Indonesia

teknologi dalam pendekatan

produktivitas. Jadi kualitas

ekonomi mutlak untuk mem

harus terus menerus me

secara luas. “Pedekatan

dari perusahaan tersebut

buka lapangan kerja dan

ningkatkan kualitasnya agar

berikutnya blended learning

akan positif.

kesejahteraan.

tidak tersalip oleh negara-

Dibandingkan

“How to educate the

Ia menegaskan, bahwa

negara tersebut,” tambah

20% interaksi, dan 10%

people itu mutlak. Untuk

optimisme tidak boleh

Menteri Pendidikan dan Ke

pembelajaran di classroom,”

itu saatnya kita tumbuhkan

lepas meski Indonesia

budayaan Indonesia periode

ungkap Ihsan saat acara

sikap optimisme untuk

diterpa gejala ekonomi

2009-2014 tersebut.

4th Corporate University

sekaligus memanfaatkan

global. Lebih dari itu,

Meski begitu, masih

Summit 2015, di Kantor

momentum ini untuk men

Indonesia saat ini sangat

terdapat persoalan dan

Pusat Pertamina (Persero),

jadikan Indonesia jaya,” te

membutuhkan orang-orang

hambatan yang dihadapi

Kamis (21/5).

gas Nuh.

yakni 70% on the job,

yang berpendidikan dan

terhadap ekonomi global.

Sementara Prof. Dr.

Nuh memaparkan, kon

mempunyai skill. Kendati

“Intinya bagaimana kita me

Ir. KH Mohammad Nuh,

tribusi negara Asia akan terus

demikian, pemerintah juga

nyelesaikan masalah tanpa

DEA menilai kegiatan Cor

tumbuh 27% sementara

harus menyiapkan paket-

menambah masalah,” tu

porate University Summit

maju seperti AS, Eropa,

paket kebijakan yang mampu

kasnya.• EGHA

Jadikan HSSE Sebagai Mindset
Plaju – General Manager RU III, Mahendrata Sudibja secara

perusahaan, bersinergi dan berkomitmen dalam memahami,

Serangkaian lomba yang diselanggarakan dalam kegiatan

resmi menutup peringatan Bulan K3 Tahun 2015 di Gedung

menyadari, mematuhi serta membudayakan penerapan aspek

bulan K3 pun tidak hanya terbatas pada pekerja namun dapat

Patra Ogan, Selasa (19/5). Penutupan Bulan K3 ditandai dengan

HSSE dalam setiap pekerjaan diri menuju kesempurnaan dalam

diikuti secara terbuka oleh mitra kerja dan keluarga pekerja RU

pengumuman para pemenang kegiatan perlombaan K3 di RU

aspek HSSE.

III. “Semoga kepedulian serta kesadaran dan keterlibatan baik

III, menyusul penilaian final perlombaan penyajian makanan

“Diharapkan melalui berbagai rangkaian kegiatan bulan K3

dari tim manajemen dan seluruh insan pekerja dan mitra kerja

sehat yang dilakukan oleh GM RU III beserta tim manajemen.

di RU III yang telah dilaksanakan, dapat semakin meningkatkan

RU IIII dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang mencakup

Mahendrata menerangkan, aspek HSSE merupakan salah

pengetahuan dan kepedulian kita terhadap aspek K3, serta

aspek K3/HSSE dapat terus meningkat, dan dapat menjadi

satu parameter penting bagi perusahaan dalam menjalankan

kiranya dapat menjadi bekal kita untuk selalu mengutamakan

dorongan semangat, serta motivasi guna menjadikan K3 bagian

proses bisnisnya. Tugas berat sekaligus tantangan tersebut

aspek HSSE dan hendaknya bukan sebagai seremonial belaka,”

dari budaya kerja sehingga aspek K3 menjadi mindset yang

dapat kita capai bersama jika seluruh pekerja serta mitra kerja

ujar Mahendrata.

melekat pada setiap diri insan pekerja,” harap Mahendrata.•RU III
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Pelantikan
Tim TBKD RU VI
BALONGAN - Bertempat di lapangan parkir
HSE, RU VI Balongan menyelenggarakan ke

giatan pembubaran anggota TBKD periode
tahun 2014-2015 dan pelantikan anggota
TBKD periode tahun 2015-2016 oleh General
Manager RU VI Balongan Yulian Dekri.
Pada kesempatan tersebut, HSE RU VI
Manager J. Prihartanto melaporkan Keanggo
taan TBKD RU VI periode tahun 2014 -2015
merupakan realisasi surat perintah GM RU
VI tahun 2014 yang terdiri dari Fungsi Eng &
DeV, Reliability, General Affairs, RPO, Finance,
HR, ME, TA, Procurement, dan MPS yang
berjumlah 38 orang. Selama masa tugas,
TBKD ini telah mengikuti 10 kali latihan bagi
setiap regu, baik in house serta bertugas on
call sesuai Jadwal yang ditetapkan HSE.
Prihartanto menambahkan, dari hasil
penilaian, tingkat respons kehadiran anggota
dalam mengikuti berbagai kegiatan sekitar
70%.
Sementara itu, keanggotaan TBKD
periode tahun 2015-2016 yang baru dilantik
berjumlah 37 orang, yang berasal dari
beberapa fungsi, seperti RIA, Eng & Dev, Legal
Counsel, RPO, Finance, HR, ME, MPS, GA,
IT dan PHB.
GM RU VI Balongan, Yulian Dekri
berharap anggota TBKD ini selalu siap dalam
menjalankan tugas di luar kedinasan.
“Di era globalisasi mau tidak mau, suka
tidak suka kita dituntut untuk peningkatan
kinerja di segala bidang agar kilang RU VI
dapat beroperasi dengan baik. Salah satu
yang mendukung kinerja perusahaan adalah
kemampuan mengontrol dan mengendalikan
resiko akibat kecelakaan, kebakaran,
peledakan serta pencemaran lingkungan.
Ini termasuk salah satu peran anggota Tim
Bantuan Keadaan Darurat,” ujar Yulian.
Ia juga menegaskan pembentukan ke
anggotaan TBKD merupakan salah satu bukti
komitmen manajemen yang mengisyaratkan
setiap fungsi bertanggung jawab terhadap
aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) yang mencakup pencegahan terhadap
kebakaran, peledakan dan pencemaran
lingkungan.
“Bagi pekerja yang ditunjuk sebagai TBKD
hendaknya dapat dijadikan leader dalam
meningkatkan kinerjanya dari aspek HSE,”
tambah Yulian.•Irwanto

CILACAP – Tim Penyusun
RUU Minyak Bumi dan Gas
DPR RI melakukan kunjungan
kerja ke RU IV Cilacap dalam
rangka mengumpulkan data
untuk penyusunan naskah
akademik dan Rancangan
Undang-Undang tentang
minyak dan gas bumi, pada
(12/5). Rombongan diterima
oleh GM RU IV Nyoman
Sukdadana dan segenap tim
manajemen di Ruang Rapat
II Head Office RU IV Cilacap.
“Pada prinsipnya kami
men-support jalannya diskusi
dengan tim penyusun RUU
sehingga mampu mem
berikan masukan yang
baik bagi Undang-Undang
Migas RI ke depannya yang
diharapkan lebih berpihak
kepada kepentingan bangsa,”
ujar Nyoman Sukadana.
Ia menjelaskan, RU IV
Cilacap merupakan unit pe
ngolahan terbesar di Indonesia
dengan kapasitas 348.000
BSD sehingga sebanyak 30%
BBM di Indonesia dipasok
dari RU IV Cilacap. “RU IV
Cilacap memiliki produk yang
terlengkap baik jenis BBM,
non BBM, lube base, dan
petrokimia,” jelas Nyoman.
Sementara Rusmanto
selaku Kabag PUU Ekku
menjelaskan, tujuan kunjungan
ke RU IV Cilacap adalah untuk
mencari materi muatan RUU

Foto : RU IV

Foto : RU VI

Tim Penyusun RUU Migas DPR RI
Kunjungi RU IV Cilacap
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Tim Penyusun RUU Minyak Bumi dan Gas DPR RI mendapatkan penjelasan secara komprehensif dari RU IV Cilacap sebagai
bukti bahwa RU IV mendukung pengelolaan migas untuk kepentingan bangsa dan negara.

di sektor pengolahan migas.
“Sejak tahun 2008, kami
telah melakukan hak angket.
Kemudian tahun 2012,
terdapat putusan MK untuk
membatalkan keberadaan BP
Migas. Oleh karena itu, kita
perlu dasar hukum yang jelas
tentang pengelolaan migas.
Harapannya, dengan adanya
pengubahan RUU yang baru
maka tidak ada tumpang
tind ih kewenangan.” tutur
Rusmanto.
Dalam kesempatan ter
sebut, Tim Penyusun RUU
Minyak Bumi dan Gas DPR
RI juga mendapatkan pen
jelasan dari Engineering
and Development Manager
RU IV Arief Budiyanto. Ia
memaparkan, crude RU IV
Cilacap berasal dari Middle
East Crude dan Mix Crude

(Domestic & Impor) yang
diolah dalam kilang Fuel Oil
Complex I dan II maupun Lube
Oil Complex, Paraxylene, dan
LPG & Sulphur Recovery.
“Selanjutnya produk yang
dihasilkan didistribusikan
menggunakan kapal tanker,
pipa, dan truk untuk disalurkan
ke marketing operation region
di berbagai daerah, utamanya
di Pulau Jawa.” ungkap Arief.
Ia juga menambahkan,
dalam rangka menaikkan
margin kilang RU IV dan
strategi meningkatkan kua
litas dan kuantitas valu
able product, serta untuk
memenuhi regulasi pemerintah
terkait spesifikasi produk
yang semakin ketat, RU IV
melakukan pengembangan
kilang, melalui proyek RFCC
dan PLBC.

“Pasca proyek diharapkan
dapat meningkatkan margin
kilang RU IV Cilacap,
menghasilkan produk bernilai
tinggi dengan kualitas yang
lebih baik, meningkatkan
produksi LPG dan propylene,
serta mengurangi impor
HOMC,” tegasnya.
Sementara itu, Edwin dari
Serikat Pekerja Pertamina
Patra Wijaya Kusuma
menyarankan, dalam
pengelolaan migas, negara
sebaiknya menyerahkan
hak penguasaan untuk
pengusahaan migas secara
utuh kepada satu BUMN
yakni Pertamina.
Setelah pemaparan materi
dan tanya jawab, rombongan
melakukan site visit ke kilang
RU IV Cilacap• RU IV
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Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak Korporat Yang Strategis
Dalam menjalankan 5 Prioritas Strategis Perusahaan, terutama poin efisiensi di semua
lini, Pertamina mengalami persoalan di bidang banyaknya losses yang pada proses serah
terima minyak di Perusahaan.
Tahun 2014 lalu, supply loss Pertamina dalam bentuk Minyak Mentah, Intermedia dan
Produk BBM yang mengalami penyusutan dalam proses serah terima minyak. Kehilangan
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AKSI PTKAM

Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak - Korporat

Volume Losses ini merupakan tantangan yang harus segera ditindaklanjuti.
Dari itu, Direksi membentuk Tim Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak Korporat sesuai
dengan Surat Perintah Direktur Utama no 010/C00000/2015-S0 tentang Tim Pembenahan
Tata Kelola Arus Minyak (PTKAM) Korporat.
Tugas dari tim tersebut adalah menjamin penurunan losses sesuai target yang diterapkan
secara berkelanjutan; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan distribusi
minyak mentah dan produk BBM secara strategis dan berkelanjutan.
Tim PTKAM ini terdiri dari fungsi-fungsi yang terlibat langsung dalam rangkaian proses
bisnis serah terima minyak, bersamaan dengan Dwi Wahyu Daryoto (Direktur SDM & Umum)
sebagai Champion Project ini serta Faisal Yusra (VP QSKM) selaku Project Coordinator Tim
PTKAM.
Semoga keberadaan tim ini dapat menjamin setiap tetes minyak yang ada di
Pertamina sampai ke tangan rakyat Indonesia, seutuhnya. Kita tunggu hasil aksi PTKAM
selanjutnya.•PTKAM

Bagi pekerja yang memiliki pengetahuan, pengalaman & informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak dapat menyerahkannya dalam bentuk tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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Tepis Krisis Konsisten Ukir Prestasi
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HULU TRANSFORMATION CORNER

Jakarta – Krisis harga minyak dunia yang marak sejak

diharap mendapat respon dari seluruh jajaran APH di

pertengahan tahun kemarin tak ada yang persis tahu

pelosok manapun dia berada. “Tujuan kita mengelola bisnis

kapan akan berlalu. Dampaknya, hingga kini semakin

adalah untuk mendapatkan revenue dan profit sebesar-

terasa khususnya dalam kebijakan realisasi Rencana Kerja

besarnya,” tegas Alam mengingatkan. Oleh karena itu, para

serta Rencana Anggaran dan Belanja (RK & RAB) setiap

reservoir engiengineer harus mampu menentukan titik-titik

korporasi yang bergerak di sektor hulu industri migas.

pengeboran, bukan sebanyak-banyaknya lokasi, tetapi

Kelesuan investasi merayapi hiruk-pikuk kegiatan operasi

mana yang paling efisien dan memberikan gain optimal.
Lewat paradigma semangat kerja baru itu, kita memotret

kegairahan produksi sehingga beberapa asset yang

etos yang ditunjukkan oleh jajaran Business Partnership PT.

masuk dalam koridor non komersial mulai dipilah dan

Pertamina EP (PEP). Konsistensi dalam menjaga stamina

dipilih untuk disapih serta ditutup sementara. Berbagai

agar tetap berproduksi di tengah lilitan badai krisis dewasa

upaya dilakukan. Utamanya, merekalkulasi kriteria-kriteria

ini, melalui Mitra Kerjanya KSO (Kerja Sama Operasi) PEP

K1 GRM, Formasi Talang Akar sebanyak 1.590 BOPD

dan kesiapan eksekusi setiap RK & RAB. “Krisis tak bisa

– Cooper Energy Sukananti sukses melakukan pengeboran

dan 1,8 MMSCFD.

kita hindari karena didorong oleh berbagai unsur eksternal

sumur pengembangan lokasi Bunian (BNN) – 3ST dengan

Secara geografis Sumur BNN – 3ST terletak di

yang di luar jangkauan kita. Ke arifan dan maturitas

kedalaman akhir 1.598 meter dalam Formasi Talang Akar

Wilayah Kerja Pengusahaan (WKP) Migas KSO PEP-

pengalaman yang kita miliki hendaknya mampu kita

yang dicapai pada 22 April 2015 lalu.

Cooper Energy Sukananti, berjarak 730 meter sebelah

Foto : PEP

di lapangan-lapangan. Banyak perusahaan menurunkan

Lokasi pengeboran Sumur BNN – 3ST di Desa Tanjung Miring, Kecamatan
Rambang Kuang, Ogan Ilir (Sumsel).

manfaatkan untuk membenahi lingkup internal agar kita

“Lokasi sumur BNN – 3ST ditajak pada 31 Desember

barat sumur BNN-1, Desa Tanjung Miring, Kecamatan

lepas dari krisis,” demikian ucap Direktur Hulu, Syamsu

2014, menggunakan Rig # 751, 750 HP milik PT APS

Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan.

Alam dalam berbagai kesempatan.

(Asia Petrocom Services), berhasil menembus dua zona

“Struktur Bunian merupakan four-way, fault bounded

Menurut Alam, demikian Direktur Hulu sering dipanggil,

objective berupa batupasir yaitu, TRM-3 dengan ketebalan

anticline yang ditemukan lewat survey seismik 3D pada

masalah paling penting yang harus dilakukan oleh seluruh

13 meter dan K1 GRM (18 meter),” ungkap Tubagus R.

2011 lalu dengan target utama Lapisan Batu Pasir

jajaran Direktorat Hulu berikut Anak-anak Perusahaan

Nasiruddin, Vice President (VP) Business Partnership PEP.

TRM-3, Formasi Talang Akar,” imbuh Rudy. Menurut

di lingkungan bisnis hulu Pertamina

Lebih lanjut, Rudy (begitu ia karib disapa) menambahkan

Rudy, jauh sebelum pengeboran sumur Bunian – 3ST,

(APH) adalah mengubah pola pikir,

bahwa berdasarkan hasil 2 kali Uji Produksi, sumur BNN

pada 1998 lalu juga telah dilakukan pengeboran sumur

bahw a era produksi at any cost

– 3ST mampu memproduksi migas sebesar 1.742 barel

BNN - 1 dengan hasil uji produksi awal 1.585 BOPD.

sudah berakhir. Sekarang, budaya

minyak per hari (BOPD) dan 1,25 juta kaki kubik gas per

Kumulatif produksinya sekitar 933.000 Bbls Oil dari

cost effectiveness dengan semangat

hari (MMSCFD) melalui Uji Produksi #1, selang kedalaman

Lapisan Batupasir TRM-3. Hingga saat ini sumur Bunian

efisiensi di segala lini operasi harus

1460-1464 m dari Zona TRM-3 pada Formasi Talang Akar,

- 1 masih terus berproduksi sebesar 190 BOPD.•DIt HULU

lebih dikedepankan. Hal tersebut,

serta Uji Produksi #2 interval 1560-1563 m, dalam Zona

Tampil di WGC, Pertamina Siap Bermitra Kembangkan Gas
proyek Pengembangan Gas Matindok oleh PT

utama Indonesia mengikuti ajang konferensi gas

Pertamina EP dan Jambaran Tiung Biru oleh PT

terbesar di dunia, World Gas Conference (WGC) 2015

Pertamina EP Cepu. Di Matindok diproyeksikan

ke-26. Konferensi berlangsung di Paris, dari 1 hingga 5

produksi gas sebesar 105 MMSCFD, sedangkan

Juni 2015 buka dibuka oleh President of International

di Jambaran-Tiung Biru diproyeksikan sebesar

Gas Union (IGU), Jerome Ferrier.

100 MMSCFD. Selain itu, di sektor hilir Pertamina

Direktur Utama Pertam ina Dwi Soetjipto me

juga telah dan tengah mempersiapkan infrastruktur

nyatakan bahwa sebagai pemasok utama energi

pendukung, antara lain pipanisasi, SPBG, SPB

primer di Indonesia, ajang ini sangat penting bagi

Vigas, serta jaringan gas langsung ke rumah tangga

Pertamina, karena dapat bertemu mitra bisnis energi

di sejumlah wilayah.

khususnya gas dari berbagai negara. Sebagai upaya

WGC merupakan konferensi gas terbesar

komitmen untuk memenuhi kebutuhan energi di

dan paling prestisius di dunia. Pada ajang kali

Indonesia, Pertamina mencari mitra bisnis yang

ini, hadir sekitar 4.000 delegasi, 500 pembicara,

potensial. Apalagi kebutuhan gas di masa depan akan

600 organisasi dan diikuti oleh peserta lebih dari

semakin dominan untuk menggantikan peran minyak

100 negara. Selain konferensi, ajang ini juga

bumi yang semakin menurun.

menampilkan pameran di area seluas 45.000 meter

“Eksplorasi dan produksi gas menjadi bagian dari

persegi. Ajang sekelas WGC menjadi agenda rutin

roadmap dalam mewujudkan salah satu dari 5 pilar

tahunan Pertamina untuk berinteraksi dengan

strategis Pertamina, yaitu pengembangan sektor hulu.

komunitas gas global.

Pertamina percaya dapat mampu terus meningkatkan

WGC tahun ini mengangkat tema utama yakni

pemenuhan kebutuhan energi, khususnya gas, di

“Growing Together Towards a Friendly Planet.”

Indonesia.” tutur Dwi.

Hal lain yang istimewa pada ajang kali ini adalah

Dwi menambahkan, beberapa proyek gas sedang
dikembangkan oleh Pertamina saat ini, di antaranya

dilibatkannya para generasi muda yakni kalangan
pelajar, dalam sesi Youth Program.•Ifki Sukarya

Foto : ISTIMEWA

Paris - PT Pertamina (Persero), perusahaan energi

Stand Pertamina di konferensi gas terbesar di dunia, World Gas Conference (WGC) 2015 di Paris,
Perancis banyak dikunjungi stakeholder dari berbagai negara. Mereka tertarik dengan pengembangan
bisnis gas Pertamina di masa depan.

