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58 Years Ago...

Salah satu peristiwa penting adalah Suez Crisis (19561957) yang terjadi akibat upaya perebutan Terusan Suez
dari Mesir oleh Israel, Perancis dan Inggris. Insiden ini
mengurangi transaksi perdagangan minyak dunia hingga
10%. Pasalnya, Terusan Suez saat itu menjadi jalur utama
pengiriman minyak dari wilayah Asia ke Eropa. Secara
tidak langsung insiden itu mendorong terjadinya Oil Shock
pertama di dunia, tahun 1973. Ini menyusul embargo
ekspor minyak oleh OPEC paska perang Yom Kippur
antara Israel, Mesir dan Syria. Akibatnya, harga minyak
melambung ke level $12/barrel dari $3/barrel.
Tahun-tahun berikutnya, krisis geopolitik seperti
Revolusi Iran (1979), Perang Iran-Irak (1980), Perang Teluk
(1990), hingga invasi AS ke Irak (2003) terus membuat harga
minyak bergejolak. Aksi-aksi negara produsen minyak juga
turut mewarnai gejolak ini, misalnya menghentikan dan
mengurangi pasokan, hingga membanjiri pasar seperti
yang terjadi belakangan ini.
Kini, dunia kembali melihat volatilitas yang dipicu faktor
geopolitik dan dinamika supply-demand. Jadi, menurut
anda bagaimana 58 tahun mendatang?

Kirim jawaban ke investorsurvey@pertamina.com dengan
subjek “Kuis Market Update: (Jawaban)” selambatnya 18 De
sember 2015. 58 pengirim jawaban tercepat dan tepat akan
mendapatkan souvenir menarik dari Investor Relations.
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Dwi Soetjipto Dinobatkan sebagai
Indonesia Most Admired CEO 2015
Direktur Utama

PT Pertamina (Persero),
Dwi Soetjipto, meraih

dua penghargaan dalam

dua kategori yaitu Warta
Ekonomi Indonesia

Most Admired CEO 2015
dan Warta Ekonomi

Indonesia Most Admired
Petroleum Industry.

Oil Shock pertama terjadi pada tahun?

Sorot:
pasarkan musicool
bersama produsen aicool

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menerima penghargaan Warta Ekonomi Indonesia Most Admired CEO 2015 dan Warta Ekonomi Indonesia Most
Admired CEO in Oil & Gas/Petroleum Industry dari Founder Warta Ekonomi, Fadel Muhammad dan disaksikan oleh Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi Muhammad Ihsan.

CEO in Oil & Gas/

KUIS MARKET UPDATE

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary

Foto : ADITYO

Akhir minggu lalu, harga minyak dunia berada di level
$39/barrel. Mungkin menarik untuk melihat harga minyak
58 tahun yang lalu. Pada saat itu harga minyak berkisar
di $1.90/barrel, atau senilai $15.96/barrel jika divaluasi
menggunakan nilai kini (real value).
Sejarah mencatat, dinamika harga minyak dunia
dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dan tarik menarik ke
pentingan antara Dunia Barat dan negara kawasan Timur
Tengah, seperti pada gambar berikut.

JAKARTA – Pada kesempat
an itu, Founder Warta Eko
nomi, Fadel Muhammad,
menyerahkan penghargaan
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kepada Direktur Utama PT
Pertamina (Persero), Dwi
Soetjipto yang disaksikan
oleh Pemimpin Redaksi
Warta Ekonomi, Muhammad
Ihsan, pada malam
penganugerahan Indonesia
Most Admired CEO 2015 di
Hotel Pullman, pada Senin
(7/12).
Majalah Warta Ekonomi
menganugerahkan Warta
Ekonomi Indonesia Most
Admired CEO (WIMAC)
2015 kepada CEO yang
memiliki reputasi, visi,
dan inovasi serta berhasil

Kiprah Anak Perusahaan :
reward umroh untuk awak
mobil tanki pt elnusa petrofin

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary

membawa perusahaan yang
dipimpinnya untuk tumbuh
dan berkembang. Apresiasi
ini diberikan sebagai wujud
penghargaan terhadap CEO
perusahaan yang mampu
menunjukkan kualitas dan
citra sebagai CEO idaman
terbaik pilihan karyawan
perusahaan dan pembaca
majalah Warta Ekonomi.
Penghargaan ini jug a
dib erikan untuk menga p
resiasi CEO yang berk o
mitmen pada pelanggan,
karyawan, dan masyarakat
di tempat perusahaan ber
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operasi. Lebih lanjut, Fadel
menambahkan, CEO me
miliki peran yang sangat
penting sebagai role model
suatu perusahaan ke arah
yang lebih baik.
“Selain mengapresiasi
CEO perusahaan yang telah
berhasil terpilih sebagai CEO
idaman, penghargaan ini
juga bertujuan memberikan
inspirasi dan juga memotivasi
para CEO perusahaan di In
donesia dalam berstrategi
dan berinovasi di perusahaan
masing-masing,” papar
Fadel.•EGHA

Utama :
pertamina -repsol sepakat kerja sama
kembangkan tdae di kilang cilacap

VISI

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia

POJOK
MANAJEMEN

No. 50

Tahun LI, 14 Desember 2015

direktur utama pt pertamina (persero) dwi soetjipto

2

MISI

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

Pertamina bisa survive
dengan lima prioritas
strategis
PENGANTAR REDAKSI:
Tanggal 10 Desember 2015, Pertamina merayakan hari jadinya yang
ke-58. Dalam acara syukuran ulang tahun pada Kamis pagi, jajaran Direksi
Pertamina menyampaikan pencapaian kinerja perusahaan selama tahun
2015. Dalam paparan yang disampaikan secara bergantian oleh jajaran
Direksi tersebut, ditunjukkan bahwa Pertamina bisa survive menghadapi
krisis harga minyak dunia dengan lima prioritas strategis dan diharapkan
kinerja terus ditingkatkan. Untuk edisi ulang tahun, kami sampaikan intisari
paparan Direksi yang dirangkum dari pidato tertulis Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto dalam dua kali penayangan. Berikut tulisan
pertama dari dua tulisan.
Alhamdulillah, kita bersyukur karena kita, keluarga besar Pertamina,
diberikan kekuatan untuk sanggup berdiri tegar menghadapi berbagai
tantangan, rintangan, bahkan hambatan yang tidak mudah dilalui. Sejarah
mencatat, bertahannya Pertamina hingga saat ini bukanlah sebuah
kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas
seluruh insan Pertamina, yang mendapat ridho dari Allah SWT.
Pertamina sebagai BUMN di bidang energi diharapkan dapat menjadi
”the true economic powerhouse” yang berperan dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kemandirian dan
ketahanan energi di negeri kita tercinta. Di tengah tantangan besar yang
dihadapi, di antaranya akibat penurunan harga minyak dunia dalam
setahun terakhir, Pertamina terus melakukan langkah-langkah proaktif, di
mana manajemen telah menetapkan lima strategi prioritas yang terdiri dari
Pengembangan sektor hulu; Efisiensi di semua lini; Peningkatan kapasitas
kilang dan petrokimia; Pengembangan infrastruktur dan marketing; dan
Perbaikan struktur keuangan.
Merupakan suatu kebanggaan bahwa berbagai keberhasilan sudah
kita capai dari sektor hulu hingga hilir. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya
proyek-proyek yang diresmikan, baik oleh Dirjen Migas, Menteri ESDM,
Menteri BUMN, Wakil Presiden maupun oleh Presiden Republik Indonesia.
Proyek-proyek Pertamina yang telah diresmikan oleh Presiden Republik
Indonesia adalah Peresmian Terminal Penerimaan dan Regasifikasi LNG
Arun pada tanggal 9 Maret 2015, Peresmian PLTP Kamojang Unit 5 pada
tanggal 5 Juli 2015, dan Peresmian Pengapalan Perdana Kargo LNG Donggi
Senoro tanggal 2 Agustus 2015. Adapun proyek yang diresmikan oleh Wakil
Presiden Republik Indonesia adalah Peresmian RFCC (Residual Fluid Catalytic
Cracking) RU IV dan Groundbreaking Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC) tanggal
26 November 2015. Kita yakin bahwa masih banyak hal yang dapat kita lakukan
untuk mewujudkan cita-cita kita bersama untuk membawa Pertamina mencapai
visinya menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia.
Di sektor hulu, di tengah anjloknya harga minyak dunia, kita tidak memungkiri
bahwa hal tersebut berpengaruh terhadap pendapatan di sektor hulu. Namun,
tantangan harga crude dunia yang sedang lesu tidak bisa dikontrol dan tidak perlu
diperdebatkan, karena hal tersebut dipicu oleh tatanan geopolitik dan ekonomi global
yang berada di luar jangkauan.
Menyikapi hal ini, di sektor hulu sejumlah upaya telah kita lakukan, di antaranya
adalah melakukan cost effectiveness, mengoptimalkan aset dan menciptakan nilai
tambah antara lain melalui pengelolaan sumber daya dan cara pandang yang terintegrasi,
mengembangkan proyek-proyek yang profit-driven, mengembangkan teknologi yang
terbaik dan tepat untuk kemajuan perusahaan, termasuk di dalamnya adalah penguasaan
teknologi I/ EOR (Improved/ Enhanced Oil Recovery) dan lepas pantai. Pengembangan
geothermal dan pengelolaan blok-blok yang akan habis masa kontraknya sebagaimana
aspirasi Pasal 33 UUD 1945 juga menjadi fokus.
Hasilnya kini telah dirasakan, hingga akhir Oktober 2015, produksi migas mencapai
584,32 MBOEPD, lebih tinggi 11,3 % pada periode yang sama tahun sebelumnya yang
sebesar 524,94 MBOEPD. Selain itu PIEP untuk Asset Algeria juga telah mencatakan
keberhasilan sendiri dengan telah disetujuinya Revise Development Plan (RDP) lebih cepat
dari target yang ditetapkan serta perusahaan pertama di Algeria yang telah disetujui RDP nya
oleh Pemerintah Algeria.
Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk pengelolaan Blok Mahakam post terminasi
pada tahun 2018 akan diserahkan ke Pertamina. Melihat historical dari akuisisi sebelumnya
untuk lapangan offshore di ONWJ dan WMO yang telah berhasil, kami yakin bahwa
Pertamina bisa mengelola lapangan tersebut dan akan mampu meningkatkan produksi
mengingat kemampuan Pertamina tidak kalah dengan International Oil Company (IOC)
dan National Oil Company (NOC) lainnya dalam pengelolaan lapangan migas serta
didukung dengan kemampuan SDM dan teknologi yang mumpuni.
Foto : KUNTORO

No. 50

Tahun LI, 14 Desember 2015

EDITORIAL
Dalam hal pencarian cadangan baru serta ditengah mele
mahnya harga minyak dunia, Pertamina tetap giat dalam kegiatan
eksplorasi dan Pertamina telah berhasil menambah temuan sum
ber daya (2C) migas hasil pemboran eksplorasi & deliniasi sebesar
238,06 MMBOE (minyak 93,98 MMBO & gas 834,73 BSCF), Hasil
ini telah melewati target yang ditetapkan. Temuan terbesar berasal
dari lapangan PHE (Tomori dan Nunukan) serta PEP (Puspa Asri
& Jati Asri). Penambahan cadangan (P1) migas hasil Plan Of
Development (POD), Put on Production (POP) & re-assesment
cadangan existing sebesar 46,22 MMBOE (minyak 18,33 MMBO
& gas 161,64 BSCF).
Di sektor Panas Bumi, Pertamina melalui anak perusahaannya
PT Pertamina Geothermal Energy sejak tahun 2009 sampai
2015 produksi setara listrik kumulatif adalah sebesar 2533 Gwh.
Pencapaian ini karena telah onstream-nya PLTP Kamojang Unit
5 dengan kapasitas 35 MW serta semakin optimalnya lapangan
Lahendong dan Ulubelu.
Di dalam negeri, Pertamina telah berhasil menambah aset
eksplorasi yaitu Blok Migas Abar (100%), Blok Migas Anggursi
(100%) & Blok Migas Unconventional Sakakemang.
Dari kegiatan akuisisi luar negeri, tahun ini Pertamina juga
berhasil melanjutkan ekspansi internasional yang telah dimulai
tahun-tahun sebelumnya yaitu akuisisi saham Murphy Sabah Oil
Co Ltd dan Murphy Sarawak Oil Co Ltd.
Sektor Hulu juga menorehkan prestasi dengan diperolehnya
penghargaan dari SKK Migas untuk Pertamina EP yang merupakan
perusahaan terbaik dan agresif dalam melakukan kegiatan survey
seismik sebagai upaya dalam melakukan agresif eksplorasi untuk
menemukan cadang-cadangan baru bagi Pertamina.
Di Sektor Gas, Energi Baru dan Terbarukan, secara nyata dan
berkesinambungan, Pertamina telah mengembangkan bisnis dan
infrastruktur gas untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia.
Fasilitas Arun LNG Receiving & Regasification Terminal (Arun
Regas) telah beroperasi dan beberapa proyek infrastruktur pipa
transmisi dapat diselesaikan dengan total ±230 km sehingga akan
menambah aset pipa existing sepanjang 1.956 km. Arun Regas
yang terintegrasi dengan Pipa Arun-Belawan-Kawasan Industri
Medan- Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei ke depannya
akan memperkuat bisnis Pertamina dalam memenuhi kebutuhan
gas di Sumatera Bagian Utara. Sementara pengembangan Pipa
Muara Karang-Muara Tawar di Jawa Barat dan Pipa Porong-Grati
di Jawa Timur akan memperkuat bisnis Pertamina dalam memenuhi
kebutuhan gas di Pulau Jawa.
Pengembangan infrastruktur juga selaras dengan percepatan
pengembangan sumber daya gas di Indonesia melalui pengelolaan
kontrak gas niaga sebesar 1.2 bcfd hingga tahun 2020. Sejalan
dengan komitmen Pertamina untuk mendukung suksesnya program
Pemerintah dalam melakukan diversifikasi bahan bakar melalui
penggunaan gas serta sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
LNG domestik dengan jaminan security of supply, Pertamina telah
menandatangani LNG Sale and Purchase Agreement (SPA) dengan
Muara Bakau PSC pada tanggal 30 Juni 2015 untuk pembelian
LNG sebesar 1,4 juta ton per tahun secara Free On Board (FOB)
Bontang selama 7 tahun.
Selain itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan gas untuk
industri di wilayah Sumatera Utara, Pertamina telah menan
datangani Master Sales and Purchase Agreement dan Confirmation
Notice dengan Donggi Senoro LNG pada tanggal 30 Juni 2015.
Kargo LNG pertama yang diproduksi dari kilang LNG Donggi
Senoro, Sulawesi Tengah ini telah dikirim dan di-unload pada
fasilitas Arun Regas pada tanggal 11 Agustus 2015.
Dalam rangka mensukseskan program konversi BBM menjadi
Bahan Bakar Gas, Pertamina kembali mendapat kepercayaan dari
Pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan infrastruktur
CNG Transportasi berupa SPBG, MRU (Mobile Refueling Unit)
berikut pipa distribusi menggunakan dana APBN. Pertamina telah
membangun 34 infrastruktur CNG di Jabodetabek, Surabaya,
Semarang, Balikpapan dan Palembang. Pada tahun ini, Pertamina
kembali mendapatkan kepercayaan untuk membangun 18 unit
SPBG. Selain program diversifikasi BBM ke BBG untuk sektor
transportasi, Pertamina juga mendapat penugasan dalam rangka
pemanfaatan gas untuk rumah tangga. Pada bulan Desember 2015
ini Pertamina telah siap untuk melakukan pengaliran gas bagi rumah
tangga di wilayah Bekasi, Bunyu, Ogan Ilir, dan Sidoardjo tahap II
dengan jumlah ±16.000 Sambungan Rumah tangga.
Pertamina juga telah mengoperasikan LNG filling station di
Plant 26 PT Badak untuk komersialisasi pemanfaatan LNG sebagai
bahan bakar kendaraan tambang dan pemenuhan kebutuhan gas
industri di sekitar Kalimantan Timur dengan menggunakan isotank.
Sebagai wujud sinergi BUMN, Pertamina juga bekerja sama dengan
PT Kereta Api Indonesia untuk pemanfaatan LNG pada lokomotif
dan genset kereta api.
Dalam rangka mengembangkan bisnis Energi Baru dan

Terbarukan (EBT), dalam lima tahun mendatang Pertamina akan
mengembangkan fasilitas Energi Baru Terbarukan hingga mencapai
kapasitas pembangkit 1,13 Giga Watt, di mana untuk mencapai
target tersebut, telah dicanangkan komitmen investasi hingga
Rp 40 triliun. Guna mewujudkan target tersebut Pertamina akan
membangun infrastruktur EBT bersama dengan partner. Selain itu
Pertamina juga gencar melakukan upaya penerapan EBT dI unit-unit
operasi maupun anak perusahaan seperti yang telah diterapkan di
PT Badak dengan Solar PV roof top, beberapa SPBU dan SPBG
Pertamina dan juga pemasangan Solar PV dan Wind Turbine di
kilang Pertamina sebagai upaya penghematan dan penerapan
energi berbasis EBT. Dalam mengembangkan bisnis power,
Pertamina mengupayakan pemanfaatan gas dalam proyek IPP untuk
mendukung program Pembangkit Listrik 35 GW.
Di sektor Hilir, dari Direktorat Pengolahan, terdapat banyak
proyek dan inisiatif yang telah dilakukan selama tahun 2015.
Yang pertama adalah konversi kerosene menjadi avtur. Kero yang
sebelumnya berlebih dan diekspor dengan harga yang rendah telah
dikonversi menjadi avtur dengan produksi sebanyak 400 MB/ bulan.
Yang kedua adalah telah diselesaikannya pembangunan kilang
RFCC Cilacap, yang beroperasinya pada tanggal 30 September
2015, dimana secara signifikan berhasil diperoleh tambahan
produksi premium sebanyak 730.000 barrel/ bulan, HOMC 92
sebanyak 200.000 barrel/bulan, LPG sebanyak 31.800 ton/ bulan,
dan propylene sebesar 12.900 ton/ bulan.
Pada saat bersamaan dengan beroperasinya RFCC, Pertamina
juga mengoperasikan Kilang TPPI sesuai mandat yang diberikan
Pemerintah. Dalam waktu singkat, Kilang TPPI dapat dioperasikan
pada kapasitas 100 % untuk feed, dan 125 % untuk platformer. Saya
ingin menekankan bahwa pengoperasian kilang RFCC dan TPPI
telah memberikan dampak yang luar biasa, yaitu : (1) Mulai Oktober
2015 tidak diperlukan lagi impor HOMC, di mana sebelumnya,
Pertamina mengimpor HOMC sebanyak 400 ribu barrel per
bulan, (2) Tidak ada lagi ekspor naphta karena naphta telah diolah
menjadi gasoline. Sebelumnya, ekspor naphta mencapai 400 ribu
barrel sampai dengan 600 ribu barrel/bulan, (3) Memangkas impor
premium hingga 37%, solar sebanyak 44%, dan LPG sejumlah
12%. Sehingga secara total, tambahan revenue yang diperoleh
Pertamina dengan adanya tambahan dua infrastruktur ini adalah
US$ 9,5 juta/ hari.
Beberapa proyek yang dimulai yakni Proyek Langit Biru Cilacap
(PLBC) tanggal 26 November 2015 dengan nilai investasi sebesar
US$ 392 juta, yang ditargetkan selesai dalam 34 bulan. Terdapat
pula proyek pekerjaan SPL (Sea Pipeline)/SPM (Single Point Mooring)
dengan investasi US$ 216 juta dan target penyelesaian pada 2018.
Kemudian juga telah dilakukan : (1) Pembangunan Calciner
Plant di RU II Dumai dengan nilai investasi sebesar US$ 100
juta dengan target penyelesaian pada akhir 2016; (2) Kerjasama
pembangunan TDAE (Treated Distilate Aromatic Extract) dengan
Repsol di Cilacap yang ditargetkan akan beroperasi pada tahun
2017; (3) Penandatanganan HOA Proyek RDMP Cilacap dengan
Saudi Aramco pada tanggal 26 November 2015, dengan nilai
investasi sebesar US$ 5,2 miliar dan target penyelesaian pada tahun
2021. Dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan proyek RDMP
Balikpapan dengan nilai investasi sebesar US$ 5,5 miliar; (4) Project
NGRR (New Grass Root Refinery) di Tuban, di mana Project Expose
telah dilakukan pada tanggal 3 Desember 2015 dan direncanakan
akan dilakukan Partnership Agreement pada bulan Februari
2016 dengan mitra strategis terpilih. Project NGRR Kilang Tuban
mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah, dengan adanya
Perpres Pembangunan Kilang baru yang diharapkan akan keluar
dalam waktu dekat. Dukungan juga diperoleh dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pemakaian
lahan yang akan dikerjasamakan dalam bentuk KSP (Kerja Sama
Pemanfaatan). Hal ini diharapkan semakin memperkuat harapan
untuk terwujudnya kemandirian dan kedaulatan energi nasional.
Pencapaian lain yang telah dilakukan Direktorat Pengolahan
adalah : (1) Diproduksinya katalis hasil teknologi Pertamina untuk
platforming yang saat ini telah dimplementasikan di seluruh RU;
(2) Telah berhasil dilakukannya pilot project terhadap katalis HBD
(Hydrotreated Bio Diesel) di RU II Dumai dan dalam waktu dekat akan
diimplementasikan di RU-RU lainnya; (3) Beberapa launching hasil
penelitian R&D yang meliputi algae, solar emulsi, SPM 2, Smooth
Fluid 2 dari RU II Dumai dan Smooth Fluid 5 dari RU V Balikpapan;
dan (4) Kerjasama dengan WIKA sebagai bentuk sinergi antar BUMN
untuk pengembangan aspal hybrid.
Direktorat Pengolahan juga telah mulai melakukan inisiatif pema
kaian energi surya di seluruh kantor RU secara masif dan massal
dalam rangka penggunaan energi ramah lingkungan. Dari seluruh
proyek dan inisiatif yang dilakukan Direktorat Pengolahan, baik yang
sudah beroperasi maupun dalam proses pelaksanaan, berpotensi
menghasilkan total revenue bagi perusahaan sebesar US$ 22,37
juta/ hari.•BOD
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More Excellence
Peringatan HUT Pertamina yang ke-58, menjadi
titik perenungan bagi seluruh insan Pertamina, untuk
kembali meningkatkan serta memperbaiki kinerja di
tahun depan. Dalam paparan pencapaian kinerja yang
disampaikan jajaran Direksi, upaya Pertamina untuk
tetap survive di tengah turbulensi turunnya harga
minyak dunia telah memberikan hasil yang membuat
perusahaan ini, tidak terhempas badai krisis.
Krisis dirasakan seluruh perusahaan migas.
Mereka menghadapi hal yang sama, dengan
melakukan berbagai upaya untuk tetap bertahan.
Pertamina dengan senjata lima prioritas strategisnya,
mencoba menjawab tantangan tersebut. Dan selama
setahun terakhir, penerapan lima prioritas strategis
dalam operasional sehari-hari, dikawal dan dipantau
terus.
Masing-masing pilar yang menjadi strategi prio
ritas tiada henti dilihat perkembangannya, mulai dari
pilar pengembangan sektor hulu, efisiensi di semua
lini, peningkatan kapasitas kilang, pembangunan infra
struktur dan marketing, serta perbaikan infrastruktur
keuangan.
Ketika jajaran Direksi diberikan amanah oleh
Pemerintah untuk memimpin dan mengawal Pertamina
pada November 2014, harga minyak mentah dunia
berada pada kisaran US$ 82.12 per barrel dan terus
menurun tajam hingga saat ini. Dan dalam kurun
waktu satu tahun, harga minyak mentah di bulan
November 2015 hampir mencapai separuh harga di
bulan November 2014, yaitu berada pada kisaran US$
43.70 per barrel.
Di tengah situasi yang sangat menantang itu,
Pertamina mampu melakukan efisiensi sebesar USD
1,278 milyar dan berhasil meraih laba bersih sebesar
US$ 1,39 miliar (data Oktober 2015). Apabila tahun
2014 laba yang diraih Pertamina sebesar US$ 1,57
miliar, maka harapan untuk meraih laba lebih tinggi
dibandingkan pencapaian tahun 2014 di sisa waktu
terakhir ini semoga bisa terwujud. Pencapaian tersebut
merupakan hasil yang dipanen dari berbagai upaya
melalui terobosan proyek serta inovasi yang sejalan
dengan lima strategi prioritas perusahaan.
Rapor yang kinerja yang dipaparkan direksi dalam
peringatan ulang tahun pekan lalu, tentunya harus
disyukuri sebagai hasil kerja bersama yang didukung
oleh seluruh pekerja Pertamina. Namun demikian, kita
tentunya tak boleh berbesar hati karena tantangan
ke depan masih panjang. Prediksi penurunan harga
minyak dunia masih membayangi. Tentu saja hal
tersebut harus kembali diimbangi dengan upayaupaya dan terobosan-terobosan baru dengan mengu
bah mindset bahwa Pertamina bisa dengan cara yang
tidak biasa.
Pencapaian tahun ini, meski mendapat apresiasi
dari Komisaris utama Pertamina sebagai kinerja yang
excellence, namun masih dintatang untuk melebihi itu.
Pertamina harus bisa membuktikan hasil yang lebih
dari sekadar excellence.
Karena itu, agar lebih maksimal lagi, culture trust
harus ditingkatkan. Dimana dengan adanya trust akan
mendorong peningkatan performance outcome serta
hasil yang lebih dari sekadar excellence. Tanpa trust,
akan selalu terjadi saling menyalahkan dan waktu akan
habis untuk mencari-cari kebenaran.
Mari tingkatkan komunikasi, bergandeng tangan
bersama menghadapi tantangan lebih besar di masa
mendatang. Tantangan tahun ini telah bisa dilalui
dengan tetap mempertahankan seluruh pekerja
yang ada. Tentu saja agar apa yang diamanatkan
perusahaan ini kepada seluruh insan Pertamina benarbenar dipegang dengan baik, kini saatnya kita berlari
lebih kencang dan kencang lagi dalam menghadapi
ujian serta tantangan agar perusahaan ini tetap bisa
menjadi naungan puluhan ribu pekerja dan keluarga,
serta memberikan manfaat kepada nusa dan bangsa.•

HSSE
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Penghargaan Patra Adikriya Bhumi Tahun 2015
Potret Implementasi Aspek HSE

JAKARTA – Menutup akhir tahun 2015, Pertamina kembali
memberikan penghargaan Patra Adikriya Bhumi. Sebuah
penghargaan bidang Health, Safety & Environment (HSE)
yang diberikan setiap 2 tahun sekali kepada kepada Unit
Operasi (UO)/Anak Perusahaan (AP) yang dipimpin oleh
General Manager/setara.
Tujuan pemberian penghargaan ini adalah untuk
meningkatkan kesadaran, kepedulian, peran aktif dan
memotivasi seluruh Unit Operasi dan Anak Perusahaan
Pertamina dalam mengimplementasikan instruksi,
komitmen dan target Direksi terkait implementasi aspek
HSE guna terwujudnya HSE excellence .
Penghargaan tersebut dirasakan penting diberikan
secara berkala, atas berbagai upaya yang dilakukan UO/
AP yang menerapkan aspek-aspek HSE secara baik sesuai
atau bahkan beyond peraturan-perundangan, standard
nasional-internasional serta best practices.
Untuk penghargaan tahun ini, penilaian dilaksanakan
mulai tanggal 11 Desember 2013 s.d 10 Desember 2015,
atau dalam kurun waktu dua tahun untuk melihat konsistensi
penerapkan HSE di UO dan AP. Pada tahap pendataan

4

Penghargaan Patra Adikriya Bhumi diberikan setiap 2 tahun sekali kepada kepada Unit
Operasi (UO) / Anak Perusahaan (AP) yang dipimpin oleh General Manager/setara untuk
meningkatkan kesadaran, kepedulian, peran aktif dan memotivasi seluruh Unit Operasi
dan Anak Perusahaan Pertamina dalam mengimplementasikan instruksi, komitmen dan
target Direksi terkait implementasi aspek HSE guna terwujudnya HSE excellence.
awal, sebanyak 29 UO/AP diikutkan dalam seleksi awal
penghargaan Patra Adikriya Bhumi.
Dari 29 UO/AP tersebut, dinyatakan 11 (sebelas) atau
38% UO/AP yang lolos seleksi awal dan berhak maju ke
babak presentasi implementasi dan pengelolaan aspek HSE
di UO/AP. Adapun kriteria seleksi awal untuk penghargaan
ini, adalah Unit Operasi / Anak Perusahaan tidak mengalami
beberapa hal sebagai berikut :
1. Kecelakaan yang mengakibatkan fatality.
2. Kebakaran skala besar (kerugian akibat property damage
> USD 1 juta).
3. Pencemaran/tumpahan minyak > 15 barel.
4. Nilai PROPER dibawah biru.
5. Realisasi TRIR > base target.
6. Pelaksanaan MCU < 80% dari total pekerja
Pertamina.
7. Nilai asesmen HSE MS skala international di
bawah base target
Peserta yang lolos seleksi awal, akhirnya
mengikuti presentasi yang dilaksanakan kan
pada 27-28 Oktober 2015 di Hotel Patra Jasa
Semarang. Penilaian dilakukan oleh dewan
juri yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat
Perintah Direktur Umum PT Pertamina (Persero).
Dewan juri terdiri dari VP HSSE, Manager
HSSE di level korporat, Manager HSSE
Direktorat Pengolahan, Manager HSSE Direktorat
Pemasaran, HSE TC Manager, Health & Medical
Management Manager dan Manager SMR.
Sistem penilaian yang dilakukan mengaku
pada Pedoman Penghargaan HSE No. A-001/
I00200/2013-S0, agar memiliki standar dan
ukuran yang jelas. Dimana penilaian tersebut

mencakup :
1. Implementasi kesisteman HSE secara umum
2. Implementasi Program HSE yang ditetapkan Direksi
Pertamina
3. Penilaian kasus-kasus aspek HSE
4. Upaya proaktif dan penghargaan HSE
Hasil penilaian yang dilakukan dewan juri dengan
objektif dan sesuai dengan pedoman yang ada, akhirnya
menetapkan 9 UO / AP yang mendapatkan penghargaan,
yaitu Patra Adikriya Bhumi Utama diraih oleh PT PHE
Offshore North West Java. Sementara empat UO/AP yang
berhak mendapatkan Patra Adikriya Bhumi Madya yakni PT
PHE West Madura Offshore, PT PGE Area Kamojang, PT
Pertamina (Persero) – Refinery Unit III, PT Pertamina (Persero)
– Marketing Operation Region IV. Sedangkan Patra Adikriya
Bhumi Pratama diberikan kepada BOB Bumi Siak Pusako
– Pertamina Hulu, JOB Pertamina Golden Spike Indonesia
Ltd, PT Pertamina (Persero) – Refinery Unit II,PT Pertamina
(Persero) – Marketing Operation Region II.
Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Irfan
Zainuddin mengatakan apa yang diariah PT Geothermal
Energy Area Kamojang menjadi bukti bahwa kegiatan operasi
yang dilakukan PGE selama ini senantiasa mengutamakan
safety serta menjalankan operasinya mengarah pada upaya
kepedulian lingkungan
Melalui penghargaan Patra Adikriya Bhumi, diharapkan
UO/AP mampu berlomba melakukan yang terbaik
dalam pengelolaan aspek HSE. Bagi UO/AP yang belum
mendapatkan penghargaan, mari bersiap diri untuk ikut serta
dalam penilaian penghargaan tahun 2017. Dan kita harus
siap mulai dari sekarang ! Salam HSE!
Sumber : Safety Strategy – HSSE Dit. SDM & Umum
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JAKARTA - Bertempat di Lantai M Gedung Utama, Kamis
(3/12), Direktorat Pengolahan mengelar Project Expose
Grass Root Refinery Tuban. Hadir dalam acara ini wakil-wakil
dari berbagai perusahaan kontraktor migas yang tertarik
untuk terlibat dalam Proyek Kilang Tuban. Project expose ini
menawarkan berbagai kesempatan untuk para calon mitra
strategis Pertamina.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengolahan Rach
mad Hardadi menyatakan, Proyek Tuban sudah mendapat
dukungan penuh dari pemerintah. Karena itu Pertamina
menggelar project expose ini untuk mencari mitra strategis
yang tertarik untuk terlibat membangun kilang Tuban.
SVP Business Development Iriawan Yulianto menjelaskan,

kilang Tuban merupakan kilang baru yang akan dibangun melalui
skema penugasan khusus. Artinya, skemanya business to
business (B to B) antara Pertamina dengan strategic partners.
Kapasitas kilang Tuban direncanakan 300.000 barel per hari,
yang akan diintegrasikan dengan Olefin Complex dengan
kapasitas 700.000 ton/tahun. Sesuai rencana, kilang Tuban
diperkirakan beroperasi pada tahun 2020. Biaya investasinya,
saat ini, diperkirakan mencapai 8-9 miliar dollar AS. Selama
pengerjaan, tenaga kerja yang terserap sekitar 20.000 orang.
Kilang Tuban akan menghasilkan, antara lain gasoline, Solar
dan Avtur untuk oil refinery. Sedangkan produk petrokimia
yang dihasilkan adalah polyethylene dan turunannya, serta
polypropylene.•URIP

Foto : KUN

Kilang Tuban Segera Dibangun

Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi mengajak perusahaan
kontraktor migas untuk menjadi calon mitra strategis dalam pembangunan
Kilang Tuban.

Inovasi RCC RU VI Tingkatkan Refinery Gross Margin dan Efisiensi Anggaran
JAKARTA - Refinery Unit VI Balongan terus melakukan upaya bagaimana meningkatkan
Refinery Gross Margin dan mencegah Unschedule Shutdown Unit. Salah satu inovasi mutakhir
yang dilakukan oleh tim Gugus Kendali Mutu RU VI adalah melalui injeksi Ceramic Ball di
Upstream Orifice Chamber dan membawa value creation bagi perusahaan.
Reduce Crude Conversion (RCC) merupakan secondary processing unit RU VI Balongan
yang mengolah residual crude melalui perengkahan menggunakan katalis sehingga diperoleh
high valuable produk antara lain Propylene, LPG, Naphta (min RON 92) dan Polygasoline
(min RON 98).
Sejak tahun 2011, terdapat permasalahan yang terus berulang sampai dengan saat ini yaitu
pembentukan deposit katalis pada dollar plate orifice chamber. Dampaknya apabila proses
plugging telah terjadi dan pressure inlet orifice chamber mencapai kondisi maksimum 1,4 kg/
cm2, kapasitas operasional RCC harus diturunkan hingga 65-70%. Pada kondisi maksimum
tersebut harus dilakukan unscheduled shutdown unit RCC maupun upstream unit lainnya.
Berdasarkan historical data operasi RU VI, untuk keperluan cleaning deposit di orifice
chamber telah dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Pasca
stop unit bulan Oktober 2013 sampai dengan saat ini trend plugging orifice chamber masih
terjadi dan perkiraan mencapai titik maksimum pada bulan Maret 2015.
Saat ditemui dalam kesempatan penyelenggaraan APQ Award 2015 di Kantor Pusat

Pertamina, Jakarta, Selasa (3/11), Suwardi, fungsi Laboratorium RU VI Balongan mengatakan
berbagai upaya preventif dan mitigative telah dilakukan namun belum efektif menurunkan
pressure upstream orifice chamber.
“Pertama kali kita menggunakan beras sebagai media injeksi ternyata hasilnya tidak optimal,
kemudian kita coba injeksi dengan kacang ijo dan hasilnya juga tidak optimal dan tidak ada
efek sampingnya,” ungkap Suwardi.
Setelah melalui tahapan evaluasi, simulasi dan trial maka digunakan ceramic ball ¼ inchi
sebagai media injeksi untuk mereduksi deposit yang merupakan penyebab kenaikan pressure
inlet orifice chamber.
Uji coba ceramic ball dilakukan selama tiga hari dari tanggal 27-29 Januari 2015 dengan
hasil yang positif yaitu mampu menurunkan pressure inlet orifice chamber dari 1.14 kg/cm2
ke 0.96 kg/cm2. Pasca dilakukan inisiatif tersebut, terjadi peningkatan Refinery Gross Margin
Unit RCC sebesar Rp 188.738.836.438/ bulan selama periode April hingga Agustus 2015.
“Pada tahun 2012 Balongan hanya bisa produksi 65 persen namun setelah dilakukan injeksi
menggunakan ceramic ball ini kita bisa meningkatkan produksi hingga 85 persen,” lanjutnya.
Hasil lain yang diperoleh yaitu menghindari pengeluaran anggaran terkait aktifitas turn
around kilang dengan perkiraan biaya sebesar Rp 193.674.888.176,-, menghindari losses
produk senilai Rp 9.485.775.438 dari aktifitas start up dan shut down unit RCC.•Irli

Best of the Best Anugerah Jurnalistik Pertamina 2015
Diraih Jurnalis Harian Kompas
JAKARTA - Maria Clara
Wresti, jurnalis senior dari
Harian Kompas, berhasil
meraih penghargaan Best
of the Best dalam ajang
Anugerah Jurnalistik
Pertamina (AJP) 2015
y a n g d i a d a k a n d i H a rd
Rock Cafe, Jakarta, pada
(9/12). Ia menyisihkan 1.043
karya jurnalis nasional yang
diseleksi oleh Dr.Ir.Andang
Bachtiar, M.Sc, Effendi
Gazali, Ph.D, MPS ID, Oscar
Matuloh, Tulus Abadi, N.
Syamsuddin Ch. Haesy, Riza
Primadi, Dra. Prima Mulyasari
Agustini, dan Dra. Endang
Setiowati, M.Si. Clara yang
mengangkat tulisan berjudul
Blok Mahakam ke Pertamina
juga meraih Juara 1 kategori
Hard News media Cetak.
Penghargaan diserahkan oleh
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto.
AJP kali ini mengusung

tema yang sam a dengan
tema peringatan HUT ke-58
Pertamina, yakni “Pertamina
untuk Kemandirian Energi
Indonesia”. Sembilan ka
teg ori lomba dalam AJP

2015, yaitu Hardnews Media
Cetak, Features Media Cetak,
Hardnews/Features Media
Online, Feature TV, Feature
Radio, Foto Jurnalistik, Foto
Favorit, Best Of The Best,

dan kategori khusus Publikasi
CSR Pertamina.
Menurut Vice President
Corporate Communication
Pertamina Wianda Puspo
negoro, ajang tahunan ini
merupakan bentuk apresiasi
dan penghargaan dari Per
tamina kepada insan jurnalis
nasional. “Dari tahun ke tahun,
tulisan yang masuk ke dewan
juri semakin banyak. Hal ini
menunj ukkan antusiasme
yang tinggi dari para insan
jurnalis untuk mengikuti ajang
tahunan AJP,” ujar Dwi.
Pihaknya menyadari,
media merupakan partner
strategis bagi Pertamina dalam
mencapai visinya. Karena
itu, Wianda menyampaikan
ucapan terima kasih atas
partisipasi insan media dalam
mengawal Pertamina dan
bisa membawa Pertamina
menjadi perusahaan energi
berkelas dunia.•STARFY

Best of the Best
Blok Mahakam ke Pertamina / Maria Clara Wresti/Kompas
Hardnews Media Cetak
1. Blok Mahakam Ke Pertamina (Maria Clara Wresti/Kompas)
2. Terminal Regasifikasi Arun Atasi Krisis Gas Aceh Sumut (Retno Ayuningtyas/
Investor Daily)
3. Pertamina Dinilai Layak Jadi single Anggregator Gas (Euis Rita Hartati/Investor
Daily)
Features Media Cetak
1. Berburu Migas di Batu Serpih (Yuni Ikawati/Kompas)
2. Jalan Panjang Pertalite (Sapto Andika Candra /Republika)
3. Mengolah Emisi Menuai Rejeki (Alamsyah Pua Saba/Majalah Tambang)
Features /News Online
1. Modernisasi dan Pembangunan Kilang Baru Butuh Kemauan Politik Pemerintah
(Dudi Rahman/Dunia Energi.com)
2. Pembangunan Kilang Hemat 10,5 Juta Barel Premium Per Tahun (Whisnu Bagus
Prasetyo /Beritasatu.com)
3. Menghijaukan Tembok Kampung Kumuh (Renni Sulilawati/beritajatim.com)
Features/News Televisi
1. Panas Bumi Ibu Pertiwi (Valdya Validita/Program 360 Metro TV)
2. Energi Selain BBM (Soemiadeny/Program Seputar Indonesia/RCTI)
3. Pengembangan Kilang Pertamina Kapasitas Ditargetkan Naik (Alfian Salman/
Metro TV)
Features/News Radio
1. Pertalite vs Premium dan Pertamax PR Besar Pertamina (Haryo Ristamaji/Eshinta)
2. Ambil Alih 100% Blok Mahakam (Farid Sulaiman /RRI Pro 3
3. Akhiri Kontrak Asing di Blok Mahakam (Tomo Hakim/RRI Pro 3)
Publikasi CSR
1. Bersatu Menjamin Keberlanjutan Pesisir (Agnes Swetta Pandia/ichwan Susanto/
Ayu Sulistyowati Kompas)
2. Ketika Kulit Pisang Bertemu Teknologi (Ai Rika Rachmawati/Pikiran Rakyat)
3. Biarkan Mereka Menyatu Dg Hutan (Satya Festiani/Khoirul Azwar Siregar/
Republika)
Foto Jurnalistik
1. Depo Pertamina Plumpang (Dian Rei Yuli Handoko/Koran Tempo)
2. Check Up (Idhat Zakaria/Antara Foto)
3. Pengeboran Sumur Eksplorasi (Zabur Karuru/Antara Foto)
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JAKARTA - Bertempat di Executive Lounge, Rabu
(2/12), Pertamina dan PT Indonesia Sport Venture
(ISV) menandatangani kerja sama berkaitan de
ngan dukungannya kepada klub bola basket
Satria Muda. Dengan dukungan yang diberikan
BUMN ini, Satria Muda akan membawa nama
Pertamina menjadi Satria Muda Pertamina. Pe
nandatanganan nota kesepahaman dilakukan
oleh Direktur Pemasaran Ahmad Bambang dan
ISV R. Hari Zonardi. Penandatanganan disaksikan
Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu
Daryoto dan Komisaris Utama ISV Erick Thohir.
Ahmad Bambang men yatakan, penan
datanganan ini merupakan wujud perhatian
Pertamina terhadap olahraga. Ia menyebutkan
dukungan Pertamina kepada rally, Rio Haryanto
masuk F1, voli Proliga, dan terakhir masuk ke
basket all sebagai sponsor Satria Muda.
Dalam acara tersebut, Ahmad menjelaskan
alasan Pertamina mendukung Satria Muda. “SM
punya banyak penggemar di kalangan anak muda.
Kerja sama dengan ISV ini berlangsung untuk ma
sa 6 tahun, dan tidak tertutup kemungkinan untuk
kerjasama di cabang olahraga lainnya,” jelasnya.
Sementara Erick Thohir memaparkan tentang
Satria Muda sebagai bentuk kontribusi grup
Mahaka kepada generasi muda Indonesia. Erick
juga menyambut baik, jika ke depan Pertamina
mau bekerja sama dengan ISV dalam cabang olah
raga lainnya. Bahkan ia pun menawarkan fasilitas
yang dimiliki ISV, seperti klinik kepelatihan.•URIP

Foto : ADITYO

Pertamina Dukung
Satria Muda

JAKARTA - Set elah se
belumnya hanya dipasarkan
melalui agen dan langsung ke
konsumen akhir, Pertamina
untuk kali pertama bekerja
sama secara business to
business (B to B) dengan
perusahaan pabrikan AC un
tuk menggunakan MusiCool
sebagai initial filling-nya.
Pertamina mengadakan
kerja sama dengan Aicool,
sebuah merek produsen
Air Condotioning (AC),
chiller, and ventilation dalam
penjualan produk refrigeran
hidrokarbon Pert amina,
MusiCool.
Penandatanganan Surat
Perjanjian Jual Beli Produk
MusiCool sebagai initial
filling produk merek Aicool
dilakukan oleh Vice President
Domestic Gas Pertamina
Basuki Trikora Putra dan
Direktur PT Ilthabi Mandiri
Tehnik Iwan Chandra, pada
(7/12), di Lantai 13 Kantor
Pusat Pertamina.
Hadir pula menyaksikan
penandatanganan ini,
Direktur Utama Indonesia
Environment Consultant
Ndang Kurniawan, Ketua
Perhimpunan Ahli Refrigeran
Hidrokarbon Indonesia Agus
Maulana, Ketua Komunitas
Refrigeran Hidrokarbon
Indonesia Deddy Rachmat,
Direktur Utama PT Mastratech
Indonesia David Beh, serta
Tim R&D Pertamina.

Sinergi MusiCool dan Aicool untuk berkecimpung di pasar AC, chiller, dan ventilation Indonesia. Tampak Vice President
Domestic Gas Pertamina Basuki Trikora Putra berjabat tangan dengan Direktur PT Ilthabi Mandiri Tehnik Iwan Chandra.

Vice President Domestic
Gas Pertamina Basuki Trikora
Putra mengatakan, Pertamina
merasa bangga terhadap
kerja sama ini, selain untuk
mendukung penggunaan
hidrokarbon refrigeran yang
ramah lingkungan sebagai
pengganti CFC R-12 dan
HCFC R-22 penghasil
karbon, kerja sama ini juga
merupakan dukungan bagi
perusahaan nasional milik
putera bangsa, PT Ilthabi
Mandiri Tehnik. “Kami sangat
mendukung perusahaan
swasta nasional untuk bisa
tumbuh dan berkembang
dengan kerja sama B to B
dalam menggunakan produk
kami sebagai initial filling
produk mereka. Dengan

bersinergi, kita bisa samasama tumbuh,” ucap pria
yang akrab dipanggil Tiko ini.
Selain itu, Tiko menjelas
kan, Refrigeran MusiCool
yang dikembangkan oleh tim
Research and Development
(R&D) Pertamina dan dipro
duksi di Kilang Plaju tersebut
akan mendukung produk me
rek Aicool dengan kapasitas
initial filling yang akan terus
meningkat secara bertahap.
“Kami baru menyiapkan se
kitar 10 ton per tahun. Ke
depannya, kita akan mensupport dan mendukung
PT Ilthabi dengan terus me
nambah penggunaan Musi
Cool sebagai initial fillingnya,”
ucap Tiko.
Di sisi lain, Direktur PT

Ilthabi Mandiri Tehnik Iwan
Chandra yakin, kerja sama
antara MusiCool Pertamina
dengan produsen AC Aicool
akan memberikan dam
pak yang baik untuk ke
majuan teknik pendinginan
di Indonesia. Mengingat
kelebihan MusiCool yang
hemat listrik dan aman, ser
ta mampu mengurangi pe
manasan global.
“Memang masih banyak
proses yang harus kita lewati
untuk membuat MusiCool
dan Aicool ini bisa sukses di
Indonesia. Tapi harapan ini
besar sekali. Dan saya rasa
dampaknya bisa meluas,
karena MusiCool memang
refrigeran yang bagus,” ucap
Iwan.•Starfy

Pertamina Dex Kini Hadir di Kupang
Kupang – PT Pertamina
(Persero) meluncurkan bahan
bakar berkualitas tinggi untuk
kendaraan mesin diesel,
yaitu Pertamina Dex, pada
(4/12), di SPBU 54.851.16,
Jl Perintis Kemerdekaan No.
99, Kupang.
Peluncuran Pertamina
Dex di Kupang seiring dengan
pertumbuhan ekonomi yang
baik di kota tersebut, se
hingga permintaan masya
rakat terhadap bahan ba
kar berkualitas tinggi pun
semakin besar. Hadir dalam
peluncuran tersebut, Direktur
Pemasaran Ahmad Bambang
dan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Frans Lebu Raya.
“Merupakan suatu ke
bangg aan bagi Pertamina

karena bisa menghadirkan
Pertamina Dex di Kupang
sebagai alternatif bahan bakar
untuk kendaraan diesel di
sini. Semoga dengan adanya
Pertamina Dex, masyarakat
bisa beralih dari BBM subsidi
ke BBM non subsidi,” ujar
Ahmad Bambang.
Sementara Guber nur
Nusa Tenggara Timur Frans
Lebu Raya menyatakan, ma
syarakat NTT pun menyambut
baik peluncuran ini. Bahkan
Pemerintah provinsi NTT
pun sepakat untuk membuat
nota kesepahaman dengan
Pertamina terkait penggunaan
Pertamax dan Pertamina Dex
untuk kendaraan pemerintah
provinsi NTT.
Pertamina Dex merupakan

bahan bakar yang cocok untuk
kendaraan diesel teknologi
terbaru seperti Pajero dan
Fortuner. Tidak hanya ken
daraan, namun Pertamina
Dex juga bisa digunakan
untuk mengoperasikan mesin
genset di perumahan, kantor,
hotel, restoran dan menara
telekomunikasi.
Pertamina Dex pertama
kali diluncurkan pada 12
Agustus 2005. Saat ini sudah
ada 1737 SPBU yang tersebar
di seluruh Indonesia. Kupang
menjadi kota terbaru yang
melengkapi perluasan jaringan
pemasaran Pertamina Dex.
GM Marketing Operation
Region V, Ageng Giriyono
menjelaskan, Pertamina
sudah memiliki 310 SPBU

Foto : MOR V

Foto : KUNTORO

Pasarkan Musicool melalui Produsen Aicool

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya sepakat membuat
nota kesepahaman terkait penggunaan Pertamax dan Pertamina Dex untuk kendaraan pemerintah provinsi NTT.

yang menjual Pertamina Dex
di Jawa Timur, Bali, NTB dan
NTT. Khusus di wilayah NTT
sendiri, sudah ada 2 SPBU
yang menjual Pertamina Dex.
Dalam waktu dekat jumlah
ini akan ditambah menjadi 6

SPBU.
Untuk menyambut Ulang
Tahun ke-58 Pertamina,
setiap pembelian Pertamina
Dex Rp. 200.000, konsumen
akan mendapatkan voucher
seb esar Rp. 25.000 untuk

pembelian berikutnya se
lama periode tanggal 4 –31
Desember 2015. Selain men
jual di NTT, Pertamina Dex
rencananya juga akan di
ekspor ke Timor Leste pada
2016.•MOR V

JAKARTA - Ajang Anugerah Jurnalistik Pertamina
(AJP) 2015 berhasil menghimpun 1.043 karya
jurnalis yang dikelompokkan ke dalam sembilan
kategori lomba. Setelah seleksi awal, diperoleh
205 karya untuk diadu dalam penilaian dewan juri
utama yang terdiri dari delapan praktisi dan ahli
di masing-masing bidang kategorinya, di Hotel
Fairmont Jakarta pada Rabu (2/11). Kedelapan
juri tersebut adalah Dr.Ir.Andang Bachtiar, M.Sc,
Effendi Gazali, Ph.D, MPS ID, Oscar Matuloh, Tulus
Abadi, N. Syamsuddin Ch. Haesy, Riza Primadi,
Dra. Prima Mulyasari Agustini, dan Dra. Endang
Setiowati, M.Si.
Sembilan kategori lomba dalam AJP 2015,
yaitu Hardnews Media Cetak, Features Media
Cetak, Hardnews/Features Media Online, Feature
TV, Feature Radio, Foto Jurnalistik, Foto Favorit,
Best Of The Best, dan kategori khusus Publikasi
CSR Pertamina.
AJP 2015 kali ini mengusung tema yang sama
dengan tema peringatan HUT ke-58 Pertamina,
yakni “Pertamina untuk Kemandirian Energi
Indonesia”. Para pemenang diumumkan pada
(9/12), di Hard Rock Cafe, Jakarta dan diundang
dalam Gala Dinner HUT Pertamina, pada (10/12).
Vice President Corporate Communication
Pertamina, Wianda Pusponegoro menjelaskan,
komposisi dewan juri dari berbagai kalangan,
seperti pengamat energi, praktisi, maupun aka
demisi ditujukan untuk mendapatkan keputusan
yang terbaik dalam AJP. “Kita ingin mendapatkan
penilaian yang terbaik dari para juri,” ucap Wianda.
Ajang penghargaan tahunan kepada insan
jurnalistik dari Pertamina ini yang sudah dilaksana
kan sebanyak 11 kali sejak tahun 2004. Anugerah
tersebut merupakan bentuk apresiasi Pertamina
kepada jurnalis yang telah memberikan informasi
kepada masyarakat sesuai kaidah jurnalistik.•Starfy

SOROT
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Komunikasi Terbuka Direktur Hulu dan Pekerja
JAKARTA – Fungsi Human
Resources (HR) Pertamina

kembali menggelar ko
mun ikasi terbuka antara
direksi dengan para pekerja.
Acara yang dikemas dalam
suasana makan siang ber
sama dengan Direktur Hulu
Pertamina, Syamsu Alam
berlangsung di Executive
Lounge Kantor Pusat Per
tamina, Rabu (2/12).
Pertemuan non formal
ini dihadiri oleh perwakilan
pekerja muda dari berbagai
anak perusahaan di fungsi
Direktorat Hulu. Kegiatan
tersebut sebagai wad ah
untuk menjalin hub ungan
relationship yang lebih ter
buka dan komunikasi yang
lebih transparan dengan
direksi.
Dalam komunikasi ter
buka tersebut Syamsu ber
harap kepada pekerja mu
da bagaimana mengubah
mindset, harus bisa menyi
kapi kondisi global yang
terjadi saat ini menjadi salah
satu faktor yang menjadi
challenge buat para pekerja
muda.
“Kita harus bisa ber
sinergi, menghilangkan
silo-silo, berusaha untuk

Di hadapan para pekerja muda, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam bermain golf mini. Permainan ini menjadi salah satu
hobi Alam di sela-sela kesibukannya.

Foto : PRIYO

Ribuan Karya Jurnalis
Beradu di AJP 2015
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berk ontribusi semaksimal

perkembangan perusahaan

agar bisa survive. Karena itu

mungk in. Dengan situasi

terkini dari tangan pertama

dirinya berharap untuk fung

yang sulit saat ini kita harus

yaitu direksi. Usai makan

si di eksplorasi harus lebih

mempunyai kontribusi yang

siang, para pekerja diberi

proaktif mencari konsep-

maksimal untuk perusahaan.

kan kesempatan untuk

konsep baru dan mencari

Mudah-mudahan dari ko

m en y a m p a i k a n i d e - i d e

sumber-sumber cadangan

munikasi terbuka ini para

kreatifnya untuk kemajuan

migas yang memiliki prospek

pekerja muda memiliki se

perusahaan yang diketahui

bagus baik di dalam maupun

mangat yang tinggi karena

secara langsung oleh direksi.

di luar negeri.

masa depan perusahaan

Syamsu Alam menyam

“Salah satu strategi un

ada ditangan para pekerja

paikan, sampai saat ini hulu

tuk menjaga ketahanan

muda,” ungkap Syamsu.

masih bisa profit walaupun

energi nasional, kita harus

Sambil makan siang

hulu sangat merasakan

bisa mengubah mindset.

berlangsung, para pekerja

damp ak akibat turunnya

Kata kuncinya adalah op

mendapatkan informasi

harga minyak dunia. Perta

timis, sinergi dan solid,”

secara langsung mengenai

mina harus bisa tumbuh

tegas Alam.•IRLI

JAKARTA – Pembangunan
LNG Regasification dan
C r u d e O i l Te r m i n a l d i
Indonesia telah dan akan
terus dibangun karena
mengingat manfaat
yang akan diperoleh dari
pembangunan tersebut demi
menjaga ketahanan energi
di Indonesia, khususnya
bagi Pertamina akan me
ningkatkan nilai bisnis yang
strategis.
Oleh karena itu, dilakukan
diskusi untuk mendapatkan
ilmu dari para pakar hu
kum dari Associate in
Ashurst’ Singapore yang
telah membantu beberapa
pengoperasian LNG Regasi
fication dan Crude Oil
Terminal di berbagai negara

di dunia. Sharing Knowledge
ini bertujuan untuk mening
katkan pengetahuan dan
menyamakan persepsi pe
mahaman dalam mengambil
keputusan yang terkait Tolling
Agreement atau perjanjian
kerja sama dalam hal Re
gasification dan Crude Oil.
“Kita mengetahui pada
saat kita berbicara perjanjian,
suatu hal yang perlu kita
pikirkan dan pahami yaitu
yang terkait dengan risiko
dimana kita sebagai entitas
bisnis tentu ingin mencapai
suatu keuntungan. Tetapi
pada umumnya, profit itu
tidak lepas dari risiko,”
dem ikian dikatakan oleh
Chief Legal Counsel &
Comp liance Pertamina,

Genades Panjaitan saat
membuka diskusi LNG
Regasification and Crude
Oil Tolling Agreements
yang berlangsung di ruang
Pertamax Lantai 21 Kantor
Pusat Pertamina, Kamis
(3/12).
Lebih lanjut, Genades
menyampaikan bahwa hing
ga saat ini sudah ada sekitar
114 kasus yang dimiliki oleh
Pertamina terkait aspek
legal. Jika hanya melihat
untuk pen anganan kasus
saja, maka tidak akan selesai
bahkan bisa bertambah.
Karena pihaknya melihat
pemahaman para pengambil
keputusan term asuk ke
terlibatan para lawyer belum
optimal.

“Dengan melakukan
Legal Preventive Program
ini, maka para pengambil
keputusan akan dibekali
serta akan menjadi pen
cerahan dan peningkatan
pengetahuan para lawyer
akan tolling agreement.
Sehingga mencegah ber
tambahnya kasus. Bahkan
bisa mengurangi jumlah ka
sus-kasus yang ada,” lanjut
Genades.
Dalam diskusi ini dipa
parkan oleh para pakar
seperti apa risiko-risiko
yang muncul di dalam LNG
Regasification dan Crude Oil
Tolling Agreements. Karena
dalam tolling agreement
tersebut ada beberapa mo
del yang akan dibahas lebih

Foto : IRLI

Mengoptimalkan Pemahaman Aspek Hukum
Tolling Agreements

Chief Legal Counsel & Compliance Pertamina Genades Panjaitan memberikan
sambutan dalam pembukaan acara Legal Preventive Program.

lanjut dalam diskusi ter
sebut yang sesuai dengan
karakteristik bisnis di Per
tamina seperti apa.
Direncanakan program
ini akan menjangkau lebih
luas lagi ke berbagai anak
perusahaan secara merata
untuk menambah penge

tahuan di jajaran fungsi Legal
Pertamina. Di samping itu,
akan dilakukan kepada
para top manajemen yang
fokusnya sebagai pem
bekalan para pengambil
keputusan mengenai aspekaspek hukum.•IRLI
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Foto : PRIYO

JAKARTA - VP SME&PP & CSR Pertamina
Kuswandi melepas 17 pelajar SMA yang dipilih
dari seluruh SMA se-Jakarta dalam program
Siswa Mengenal Nusantara, di Kantor Pusat PGN
di Jl. Zainul Arifin, Jakarta Pusat, Senin (7/12).
Rombongan yang didampingi 1 guru, 1 staf dari
Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta dan 1 staf
dari Dinas Pariwisata DKi Jakarta tersebut akan
menuju Riau.
Dalam kesempatan tersebut, Kuswandi
mengingatkan para siswa untuk mematuhi semua
jadwal dan menegakkan disiplin agar seluruh
kegiatan berjalan lancar. Ia menjelaskan, selama
14 hari para siswa akan mengikuti berbagai
kegiatan, di antaranya meninjau kegiatan hilir
Pertamina di provinsi Riau. Diperkirakan peserta
sudah kembali ke Jakarta pada (20/12).
Program Siswa Mengenal Nusantara diinisiasi
oleh Kementerian BUMN dan didukung penuh oleh
seluruh BUMN. Kegiatannya berupa pertukaran
pelajar SMU seluruh Nusantara dalam rangka
70 tahun Indonesia merdeka. Program ini
dilaksanakan di 34 provinsi. Pertamina ditunjuk
menjadi koordinator untuk provinsi Riau yang
akan bertindak sebagai penerima para siswa.•URIP

PGE Bangun Jalan 20 Km
di Ulubelu
ULUBELU - Direktur Eksplorasi dan Pengem
bangan PGE Khairul Rozag menandatangani
prasasti pengaspalan jalan sepanjang 20 km di
wilayah Ulubelu bersama dengan Bupati Tang
gamus Bambang Kurniawan S.T dan Danrem
043/Gagak Hitam Kolonel Infanteri Joko P
Putranto di lapangan kantor PGE, Kecamatan
Ulubelu, Tanggamus, Lampung, pada (23/11).
Pengaspalan jalan 20 km tersebut terdiri dari
pengaspalan jalan 16 km dari Pekon Gunung
Megang Kecamatan Pulau Panggung hingga
Pekon Muara Dua Kecamatan Ulubelu yang telah
selesai dilaksanakan serta dimulainya 4 km dari
Pekon Muara Dua menuju Pekon Ngarip yang
diharapkan selesai Januari 2016.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan
penanaman pohon 14.000 pohon di sekitar wila
yah ring I kecamatan Ulu Belu, khitanan massal,
pengobatan gratis, jambanisasi, serta pembagian
sembako untuk warga Ulubelu.•PRIYO

Foto : JOB PPEJ

Pelepasan Siswa
Mengenal Nusantara

Bojonegoro – Joint
Operating Body Pertamina
Petrochina East Java (JOB
PPEJ) menggelar lokalatih
Desa Berseri (Bersih, Sehat
dan Mandiri) bagi tujuh desa
yang ada di sekitar daerah
penunjang operasi di wilayah
Tuban dan Bojonegoro, pada
1-3 Desember 2015.
Ketujuh desa itu adalah,
Desa Ngampel, Campurejo,
Sambiroto, Sukosari, Rahayu,
Kebonagung dan Bulurejo.
Kegiatan yang bekerja sama
dengan pemerintah desa ini
menggandeng dua lembaga
Grahatma dan Pusdakota,
yang sudah terbukti mampu
melahirkan kader penggerak
desa di berbagai pelosok
negeri.
“Kami ingin mencetak
kader-kader penggerak Desa
Berseri. Masing-masing desa
mengirimkan 22 orang. Jadi
peserta lokalatih ini berjumlah
154 orang. Mereka dipilih
berdasar penilaian awal yang
dilakukan tim Grahatma dan
Pusdakota, ” kata Field Admin
Superitendent JOB PPEJ
Akbar Pradima.
Akbar menjelaskan, pro
gram Desa Berseri mengom
binasikan kepedulian ling
kungan dan kewirausahaan
yang berbasis pada sumber

Penjelasan secara praktik di kelas kolam ikan terpal.

daya lokal, berorientasi pada
pengembangan aset-aset
penghidupan komunitas,
mendayagunakan potensi
dan inisiatif komunitas, serta
berorientasi pada peningkatan
kualitas komunitas yang
berkelanjutan.
Lima fokus utama program
ini adalah pengolahan sam
pah menjadi pupuk cair dan
padat, pembuatan pakan
tern ak, bank sampah or
ganik, pengembangan home
industry kreatif ramah ling
kungan berbasis 3 R, serta
pemanfaatan pekarangan
untuk budidaya holtikultura.

Di program pakan ter
nak, misalnya, JOB PPEJ
mengarahkan pada pelatihan
pembuatan pakan lele hingga
memodifikasi masakan ber
bahan dasar lele agar menjadi
hidangan keluarga yang lebih
menarik untuk anak-anak.
Sedangkan untuk pe
manfaatan pekarangan
untuk budidaya holtikultura
d i ta w a r k a n J O B P P E J
sebagai alternatif menam
bah penghasilan. Hal ini di
lak ukan karena masyar a
kat mengandalkan bertani
sebagai sumber penghasilan
utama. Padahal, pekarangan

mereka bisa menghasilkan
produk-produk pertanian
yang bernilai ekonomi, ter
masuk untuk kebutuhan
rumah tangga mereka sendiri.
Diharapkan dengan
adanya beberapa program
ini, kualitas hidup masyarakat
di sekitar daerah penunjang
operasi, akan meningkat
dan berkelanjutan. “Hal ini
penting karena migas itu
tidak terbarukan. Jadi kami
ingin saat migas sudah
habis, kualitas kehidupan
masyarakat tidak menurun,
tetapi justru meningkat,” te
gas Akbar.•JOB PPEJ

Lestarikan Ulos, TBBM Pematang Siantar
Rangkul Warga Sekitar
PEMATANG SIANTAR –
Puluhan penenun ulos ba
tak di wilayah Terminal BBM
Pematang Siantar menjadi
mitra Corporate Social
Responsibility Pertamina.
Pada Selasa (24/11), mereka
mendapatkan pelatihan bisnis
dan peningkatan kualitas
tenun ulos. “Para penenun
harus terus berinovasi dan
mulai mencari cara untuk
mempertahankan pangsa
pasar,” ujar Operation Head
TBBM Pematang Siantar
Isharuddin saat penyerahan
bantuan CSR.
Dikatakan Isharuddin,
kegiatan CSR ini merupakan
implementasi dari rencana
kerja CSR tahun 2015.
Tak hanya mendapatkan
pelatihan dari aspek bisnis
dan inovasi produk, 28

penenun ulos di sekitar area
TBBM Pematang Siantar
juga mendapatkan ban
tuan berupa alat-alat te
nun. “Kita ingin mereka
mampu meningkatkan daya
saingnya. Sehingga bisa
semakin mandiri dan mampu
melebarkan bisnisnya hingga
ke mancanegara,” harapnya.
Sementara itu, Camat
Martoba Jansarden Damanik
mengatakan, usaha penenun
ulos di wilayah Pematang
Siantar selama ini menjadi
salah satu usaha yang
mampu meningkatkan
k u a l i t a s p e mb a n g u n a n
ekonomi di Pe
matang
Siantar. “Bantuan CSR ini,
mudah-mudahan mampu
meningkatkan kualitas
penenun asli, menjadi solusi,
dan termasuk membuka

Operation Head TBBM Pematang Siantar Isharuddin menyerahkan bantuan CSR
untuk penenun ulos di sekitar area TBBM Pematang Siantar.

potensi pemasaran hingga
ke tingkat internasional,”
ujarnya.
Untuk mendampingi
dan memonitor program ini,
TBBM Pematang Siantar
menggandeng Fakultas
Ekonomi Universitas Su
matera Utara. Selain itu,
acara dimaksud juga men
datangkan desainer Rafika

yang menjadi salah satu
pemateri. Diharapkan
kehadiran desainer mampu
memberikan motivasi bagi
penenun ulos untuk meng
gali potensi baik sehingga
mampu dihasilkan motifmotif maupun produk tu
runan ulos yang lebih baik
lagi.•MOR I

Foto : MOR I

Foto : KUNTOR
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JOB PPEJ Latih Kader Desa Berseri
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Cilacap Eko Hernanto menutup pelatihan las
listrik untuk pemuda Cilacap, pada (5/11), di
gedung aula BLKI Cilacap.
Pelatihan tersebut merupakan kerja
sama antara RU IV dan BLKI Cilacap,
yang berlangsung selama tiga bulan sejak
Agustus 2015. Pelatihan kali ini merupakan
angkatan yang ke-12. RU IV merekrut pemuda
Cilacap yang tidak bisa melanjutkan studi ke
perguruan tinggi untuk mengikuti pelatihan
las listrik dengan klasifikasi tertinggi hingga
peringkat 6G.
Semenjak diadakannya pelatihan listrik
dari tahun 2002 sampai dengan 2014, RU
IV sudah melahirkan 313 pemuda terampil
yang sudah banyak direkrut, baik perusahan
lokal, nasional bahkan ada juga yang sudah
bekerja di perusahaan asing. Hal tersebut
sesuai dengan harapan Pertamina untuk turut
serta memberdayakan masyarakat terutama
masyarakat di sekitar kilang RU IV Cilacap.
Hal senada juga disampaikan oleh
Kepada BLKI Cilacap, Suryo Hadiyono.
Ia mengingatkan para peserta pelatihan
untuk tetap terus mengemb angkan diri
mengingat saat ini di Cilacap banyak sekali
proyek industri yang membutuhkan welder
andal dan bersertifikasi yang diakui secara
internasional.• RU IV

laskan, bantuan yang dise
rahkan merupakan bukti
kep edulian PEP terhadap
program pendidikan. “Kami
sangat menghargai jasa guru
seperti Pak Mulyadi dalam
mendidik anak-anak warga
suku asli Riau. Beliau memiliki
jiwa yang besar sehingga
ikhlas mengabdi di daerah
terpencil. Bertepatan dengan
Hari Guru Nasional, kami
menyerahkan bantuan untuk
Pak Mulyadi dan 65 anak
didiknya berupa perlengkapan
sekolah melalui Ketua PWI
INHU,” ungkap Alice.
Hampir seluruh penduduk
Talang Mamak buta huruf.
Salah satu penyebabnya
adalah tidak terjangkaunya

yang dilaksanakan di SMPN 7
Percut Sei Tuan itu melibatkan
Himpunan Keluarga Budhis
Sumatera Utara. Di tempat
ini, kegiatan focus pada
pengobatan umum, gigi, dan
mata. “Kita melayani kegiatan
pembersihan karang gigi dan

cabut gigi juga,” paparnya.
Selain itu, masyarakat
yang hadir juga mendapatkan
ilmu kesehatan mengenai
penyakit menular dan caracara membersihkan tangan
serta menggosok gigi yang
baik dan benar.•MOR I

Edukasi Lingkungan Menyongsong Kawasan
Konservasi Bekantan di Tanjung Una
Samarinda – Dalam upaya
meningkatkan pengelolaan
lingkungan pada aspek
keanekaragaman hayati,
Pertamina EP (PEP) Sanga
sanga Field terus melakukan
peningkatan program
lingkunga n. Salah satunya
melalui konservasi flora dan
fauna. Pada tahun ini, program
yang dicanangkan fokus
pada Konservasi Bekantan
di sekitar Delta Mahakam
bekerja sama dengan Ke
lompok Kajian Iklim, Air dan

Bencana (KK-IAB) FMIPA
Universitas Mulawarman.
Untuk mendukung program
tersebut, digelar Rangkaian
Edukasi Lingkungan dan Lo
kakarya Tanjung Una se
bagai Kawasan Konservasi
Bekantan.
Edukasi lingkungan yang
digelar di Gedung Wisma Ria
Sangasanga (25/11) dan SMA
N 1 Anggana (26/11). Acara
sosialisasi tentang lingkungan
dan konservasi bekantan

Perlengkapan Sekolah untuk Siswa dari Suku Talang Mamak
Lirik – Memperingati Hari
Guru Nasional, PT Pertamina
EP (PEP) Asset 1 Lirik Field
menyerahkan perlengkapan
sekolah bagi siswa Sekolah
Dasar Sanggar Belajar Sadan,
tempat anak-anak suku pe
dalaman Talang Mamak asli
Riau mengenyam pendidikan
di Dusun Sadan, Kecamatan
Batang Gansal, Kabupaten
Indragiri Hulu (INHU).
Bantuan tersebut dise
rahkan oleh Lirik Field
Manager, Alice Maylana,
melalui Ketua Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI)
Kabupaten INHU, Raja Kas
medi, di Kawasan CSR Ter
padu Pertamina Lirik, (25/11).
Alice Maylana menje

Foto : MOR I

CILACAP - Manager General Affairs RU IV

dalam, THT, hingga penyakit
anak-anak,” ujar Priyo.
Untuk kegiatan kali ini,
lanjut Priyo, pihaknya meng
gandeng Fakultas Kedokteran
Universitas Sumatera Utara.
“Mulai dokter spesialis pa
ru, mata, obsgyn, kulit dan
kelamin, kami ajak berga
bung,” paparnya. Acara yang
dilaksanakan selama dua hari
itu semakin lengkap dengan
adanya penyuluhan mengenai
penyakit kulit dan pencegahan
dini kanker rahim. “Untuk pap
smear, diikuti seratus warga
setempat,” timpalnya.
Pada hari yang sama
kegiatan serupa juga digelar
di Desa Tanjungrejo, Percut
Sei Tuan, Deli Serdang. Acara

sarana pendidikan. Adalah
Mulyadi, yang tanpa mengenal
lelah mengabdi sebagai
guru di tengah rimba Taman
Nasional Bukit Tiga Puluh
yang dibangun oleh Yayasan
Penyelamatan dan Konservasi
Harimau Sumatera (PKHS).
Mulyadi yang hadir dalam
acara menyampaikan terima
kasih kepada PEP yang
telah peduli terhadap dunia

pendidikan.
Pada kesempatan yang
sama, Ahmad Jabbar, Lirik
L&R Assistant Manager,
menyebutkan perusahaan
akan memberikan bantuan
pendidikan lainnya melalui
program CSR pendidikan
yang direalisasikan pada
2016 hingga tiga tahun ke
depan.•PEP LIRIK FIELD

Foto : PEP SANGASANGA FIELD

RU IV Lahirkan Tenaga
Ahli Las Berkualitas

DELI SERDANG - Marketing
Operation Regio I (MOR I)
mengadakan bakti sosial
untuk masyarakat Deli
Serdang, pada (21/11), di
Desa Lubuk, Pantai Cermin,
Serdang Bedagai. Kegiatan
ini merupakan salah satu
implementasi CSR (Corporate
Social Responsibility) bidang
kesehatan untuk masyarakat.
Area Manager CSR dan
SME PP (CSR & Small Medium
E n t re p r i s e s P a r t n e r s h i p
Program) Sumbagut Priyo Dwi
Rianto mengatakan, kegiatan
ini diikuti oleh ratusan warga
yang menderita berbagai ma
cam penyakit. “Fokus kami
adalah sunatan massal dan
pengobatan untuk penyakit

Foto : PEP LIRIK FIELD

Foto : RU IV

Pengobatan Gratis untuk
Masyarakat Deli Serdang dan Sergei

melibatkan para siswa dari
Sekolah Dasar, SMP, SMA dan
SMK yang ada di Kecamatan
Sangasanga dan Anggana.
Seusai penyampaian materi,
para peserta berikut jajaran
manajemen Sangasanga Field
melakukan pembacaan dan
penandatanganan Deklarasi
Konservasi Bek antan yang
bertujuan menunjukkan ke
sadaran dan dukungan un
tuk upaya pelestarian fauna
bekantan yang kini semakin
berkurang populasinya seiring
dengan habisnya hutan di
Kalimantan.
Pada akhir acara dila
kukan pembagian bibit pohon
kepada para peserta untuk
ditanam di rumah dan sekolah
masing-masing sebagai upa
ya penghijauan.
Setelah Edukasi Ling
kungan, acara dilanjutkan
dengan Lokakarya Tan
jung Una sebagai Kawasan
Konservasi Bekantan yang
dilaksanakan di Hotel Mesra,

Samarinda (8/11). Kegiatan ini
melibatkan para stakeholder
yang berkaitan dengan upaya
untuk merealisasikan Tanjung
Una sebagai kawasan kon
servasi Bekantan.
Tanjung Una merupakan
kawasan hutan yang masuk
di dalam Wilayah Konsesi PT
Pertamina EP Sangasanga
Field. Selama ini, di area
Tanjung Una tidak banyak
aktivitas produksi yang dila
kukan sehingga kondisi
alamnya masih sangat baik.
Selama proses survei dan
studi Tim KK-IAB UNMUL,
ditemukan cukup banyak
kelompok Bekantan dan
populasinya cukup banyak.
Ekosistem yang baik dapat
memberikan daya dukung
yang optimal untuk kegiatan
konservasi. Untuk itu, Sa
ngas anga Field berupaya
menjadikan Tanjung Una
sebagai Kawasan Konservasi
Bekantan.•PEP SANGASANGA FIELD

SINOPSIS

					

Judul Buku :

“Hidup Bahagia dan Berkah Tanpa Penyalit Hati”
Pengarang : Suitaatmadja, Husain

Penerbit : PT Elex Media Komputindo
Klasifikasi : 297.57 Sui h

Kita singgah ke dunia ini hanyalah sekali. Kita
meyakininya. Sebagaimana kita singgah atau transit
berkendaraan di suatu tempat, itu hanya sebentar,
karena selanjutnya kita harus menyambung perjalanan
kepada tujuan utama kita. Apa tujuan utama kita?
Dan sekarang kita sedang singgah di mana? Sampai
kapan?
Buku ini sebuah refleksi perjalanan spiritual se
rangkaian lika-liku kehidupan beragam godaan,
cobaan, ujian, dan peringatan. Juga dinamika serta
intraksi bermasyarakat yang sering membolak-balikan
hati. Iman dan takwa yang kian hari naik-turun semua
itu terpusat sebuah pertanyaan “Bagaimana hati,
berbahagia atau tidak?”
Mungkin selama ini, penyakit hati yang kita pelajari
saat dibangku sekolah hanya angkuh, iri, dengki dan
sombong atau bias kita singkat AIDS. Dalam versi
aslinya penyakit atau Virus AIDS itu amat berbahaya
sangat dijauhi sangatlah hina. Tidak hanya bisa
menular atau membuat hubungan manuasi kurang
harmonis tetapi akan membuat si pengidapnya tidak
mendapatkan nikmat hidup dunia akhirat. Setelah
paham mengenai AIDS, penulis pun membahas
tentang penyakit hati lain bernama hasad, hasut,
lalai, dendam, fitnah, dusta, khianat, ingkar, egois,
was-was (tergesa-gesa), jahil (tidak berilmu) acuh tak
acuh (cuek), pemarah, berburuk sangka, bakhil (pelit).
Penyakit hati itu merupakan sifat-sifat buruk yang
terdapat dalam hati manusia.
Para ulama bersepakat bahwa perkara ini dimulai
dengan melemahnya tingakat keimanan kita sebagai
hamba kepada hukum-hukum Allah Swt. Apalagi
ada yang sampai hati mengganti hukum tersebut
dengan peraturan manusia, yang masih bisa dikenali
kesalahan dan penyimpangan, sementara hukum
Allah SWT adalah suatu kebenaran mutlak. Kita sering
terperdaya oleh segala bentuk kesenangan duniakesenangan yang singkat. Tanpa menyadari bahwa
kehormatan kita pun sewaktu-waktu akan jatuh di
mata dunia, jauh dari kesucian, kebahagaian, keadilan,
kebenaran, dan kemuliaan. Karena itulah agar hal
tersebut bisa dihindari kita harus mengenal terklebih
dahulu penyakit itu.
Buku ini merupakan wahana pembelajaran kita
semua, bagaimana agar kita bisa mengendalikan diri
dan terhindar dari semua penyakit tersebut.•PERPUSTAKAAN
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Tindak Lanjut OFI to AFI QMA :
Bukti Nyata Dari Sebuah Konsistensi
Sebagai salah satu proses dari KKEP life cycle, maka Outstanding OFI
to AFI memegang peranan penting dalam menggerakkan proses perbaikan
kinerja secara berkelanjutan. Feedback report hasil asesmen yang didalamnya
berisikan opportunity for improvement akan menjadi bermakna manakala hal itu
ditindaklanjuti dalam bentuk action for improvement secara sungguh-sungguh
dan konsisten.
Kesungguhan dalam menindaklanjuti OFI menjadi
AFI ini, haruslah berangkat dari kesadaran dari jajaran
pimpinan dan pekerja fungsi-fungsi terkait dengan
tema OFI, bahwa hal tersebut bukanlah pekerjaan
tambahan atau sekadar memenuhi kewajiban saja.
Seharusnya hal itu dapat menjadi budaya bagi ter
ciptanya kinerja ekselen di seluruh lini operasi dan
bisnis perusahaan.
Hal ini tercermin pada saat proses monitoring
TW IV OFI to AFI yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2015. Mereka
yang sungguh-sungguh dan konsisten dalam menindak lanjuti OFI sesuai target
yang ditetapkan sejak di awal tahun, maka proses penyelesaian OFI di TW IV ini
serasa tidak menjadi beban. Sementara mereka yang banyak hutang progress di
awal-awal tahun, seakan terbebani dengan hal ini dan menjadi kedodoran dalam
menyelesaikan target akhir tahun nya. Kembali lagi ini masalah culture.
Beberapa Unit Bisnis/unit Operasi/Anak Perusahaan tercatat telah berhasil
menyelesaikan 100% tindak lanjut OFI to AFI ini. Tentu ini sangat menggembirakan.

Tahun LI, 14 Desember 2015

KOMET Study : Bukti Kolaborasi
Dengan Perguruan Tinggi
Ada pertanyaan yang sering muncul ketika membahas mengenai Knowledge Management (KM) yaitu apakah kinerja
KM dapat memberikan dan meningkatkan value bagi stakeholder??? atau “Apakah implementasi Budaya Berbagi
Pengetahuan yang selama ini dilaksanakan telah memberi manfaat atau berpengaruh signifikan terhadap capaian
kinerja Perusahaan?” Bagi Tim Knowledge Management Pertamina (KOMET) pertanyaan tersebut telah menjadi salah
satu dasar dilakukannya Kajian pengaruh implementasi KM di Pertamina bekerjasama dengan LAPI ITB. Pelaksanaan
kajian telah dimulai sejak 16 September 2015 oleh LAPI ITB dimana yang ditunjuk adalah perwakilan dari SBM - ITB.
Tujuan dari kajian tersebut diantaranya adalah untuk Mengidentifikasi Key Success Factors implementasi budaya
berbagi pengetahuan di lingkungan Pertamina dan merumuskan ukuran keberhasilannya; Melakukan studi korelasi /
keterkaitan antara Key Success Factors dan ukuran keberhasilan dari implementasi budaya berbagi pengetahuan di
Pertamina; Melakukan survei efektivitas Key Success Factors dan tingkat pencapaian keberhasilan implementasi budaya
berbagi pengetahuan di lingkungan Pertamina (Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan) yang mampu memastikan
hasil keluaran berupa barang dan jasa telah berbasis pada pengetahuan yang dimiliki.
Sebelumnya Key success factor KOMET selama ini yang selalu diakui oleh Pihak Internal maupun eksternal hingga
menjadi Winner dalam MAKE Asia 2015 adalah KOMET policy, komitmen manajemen, serta dukungan Person In
Charge (PIC). Melalui proses kajian ini, yang terdiri atas penyebaran kuesioner, depth interview dan site visit diharapkan
KOMET akan mendapatkan key success factor yang utama yang harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja
perusahaan.
Tahapan terakhir setalah pengolahan kuesioner dan depth interview adalah site visit atau kunjungan lapangan yang
dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2015 merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dalam proses kajian. Site
visit dilaksanakan sebagai proses klarifikasi untuk memperjelas hal-hal yang muncul dari hasil pengelolaan kuesioner,
memastikan kebenaran data dan informasi/kesimpulan awal yang telah dibuat, mengklarifikasi lebih lanjut bagaimana
sistem/proses manajemen pengetahuan yang sedang dijalankan dan melakukan verifikasi atas pencapaian kinerja
Perusahaan.
Kegiatan site visit tersebut melibatkan Tim Manajemen dari berbagai Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan
(UB/UO/AP), yaitu GM RU VI Balongan (Yulian Dekri), Pjs GM Asset 3 PT Pertamina EP (Ginanjar), Direktur Sales &
Marketing PT Pertamina Lubricants (Andria Nusa), Perwakilan dari Direktur Operasi PT Pertamina Gas yaitu 2 GM dan
1 Manager, SVP CSS – Dit. SDM & Umum, VP Corporate Strategic Planning – Dit. Keuangan, dan VP HSSE – Dit.
SDM & Umum.

	
  

Lalu apa maknanya ini bagi Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan? Tindak
lanjut OFI menjadi AFI mendorong peningkatan maturitas sistem dan proses kerja
perusahaan yang diharapkan dapat menjadi trigger bagi terciptanya kinerja ekselen
(achievement). Nah dalam konteks KKEP, achievement ini dinyatakan dalam
bentuk skor, sehingga Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan yang berhasil
menyelesaikan tindak lanjut OFI to AFI nya maka skor KKEP nya akan meningkat.
Sebagai sebuah upaya membangun budaya perbaikan berkelanjutan, maka
proses tindak lanjut OFI to AFI selama ini masih memerlukan beberapa perhatian/
peningkatan yaitu a.l:
• Keterlibatan para pimpinan Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan masih
perlu ditingkatkan. Hal ini karena banyak AFI yang sifatnya strategic dan lintas
fungsi. Keterlibatan pimpinan ini diharapkan akan mempermudah proses
koordinasi dan percepatan penyelesaian AFI.
• Ada kecenderungan proses tindak lanjut OFI kendor di awal tahun dan
kedodoran di akhir tahun. Hal Ini terjadi karena rencana tindak lanjut OFI to AFI
tidak well deployed kepada fungsi-fungsi terkait. Seakan-akan penyelesaian
OFI itu tugas fungsi QM saja, padahal tidak demikian.
• AFI yang kurang SMART, akibatnya tidak jelas bentuk deliverable dari AFI
tersebut dan AFI tidak tepat sasaran.
Beberapa hal di atas tentu perlu menjadi perhatian bersama, jika kita ingin
membangun budaya kinerja ekselen di seluruh lini bisnis perusahaan. Tidak perlu
harus melibatkan konsultan yang biayanya tentu mahal. KKEP life cycle sudah
cukup bagus untuk membangun budaya perbaikan berkelanjutan yang dimulai
dari proses asesmen dan dilanjutkan dengan proses tindak lanjut hasil asesmen
tersebut yaitu OFI to AFI. Murah..dari kita untuk kebaikan kita bersama.
Nah, konsistensi kita dalam menjalankan KKEP life cycle termasuk didalamnya
menindaklanjuti OFI to AFI akan menjadi kunci bagi keberhasilan dan percepatan
pencapaian kinerja ekselen perusahaan secara korporat.•
Annisrul Waqie – Quality Management Corporate
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Site Visit Aset 3 PT Pertamina EP – Cirebon

Site Visit RU VI Balongan

Dari hasil review terhadap pelaksanaan kegiatan site visit KOMET ini, diperoleh fakta adanya dukungan dan komitmen
yang tinggi dari pimpinan dan manajemen terhadap implementasi budaya berbagi pengetahuan di Pertamina sebagai
kesimpulan awal. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran, kesediaan, dan respon positif selama kegiatan KOMET dijalankan
di area tersebut. Hal ini juga merupakan cerminan dari pemahaman akan pentingnya budaya berbagi pengetahuan.
Menurut Yulian Dekri – GM RU VI Balongan, KOMET sangat diperlukan meskipun dalam implementasinya
masih terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut misalnya dipandang perlu adanya leveling/grade dari sebuah aset
pengetahuan. Grade / level tertinggi diharapkan dapat dikhususkan bagi aset pengetahuan yang paling efektif dan efisien
dalam penerapannya yang dapat langsung direplikasi di area lain. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa Pekerja
yang masih enggan berbagi pengetahuan justru akan “terkunci” dan memutuskan berada ditempat yang sama dalam
waktu yang cukup lama. Sedangkan Pekerja yang bersedia aktif berbagi pengetahuan seperti halnya menjadi coach
bagi Pekerja lain justru dapat memperoleh nilai lebih dimata manajemen. Pada intinya para Manajemen menyadari
bahwa aktivitas KOMET sangat berguna untuk meningkatkan performa/kinerja organisasi/perusahaan.
The more you share, The more you get, Let’s share knowledge !!!
Oleh: Gatot Chiandar – Quality, System and Knowledge Management, HR & GA Directorate

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

tips
Belanja
Hemat
di akhir
tahun



PERSATUAN WANITA PATRA

Masuknya gaji ke
nandai momen untuk
berbelanja barangbarang idaman.
Apalagi di akhir
tahun ini, banyak merek
terkenal menawarkan
diskon akhir tahun.
Namun jika tidak

12

Bakti Sosial PWP Menjelang Hari Natal 2015

BOGOR – Menjelang Hari Natal 2015 Persatuan Wanita
Patra Pertamina Direktorat Pengolahan bidang sosial dan
budaya bekerja sama dengan PKBL Pertamina mengadakan
bakti sosial dengan mengunjungi dua gereja, yaitu Gereja
Kristen Muria Indonesia di Depok dan Gereja Hati Kudus
Yesus di Citra Indah Cileungsi, pada (24/11).
Kunjungan pertama yaitu Gereja Muria Indonesia di
Depok. “Gereja ini sedang tahap renovasi dan ke depannya
akan dibangun menjadi dua lantai,” ujar Markus Ritonga
Pengurus Gereja Muria Indonesia. Sumbangan yang diterima
sebesar Rp 37.163.500 berupa bahan material bangunan.
Dhanik Rachmad Hardadi ketua PWP Dir Pengolahan
menyampaikan, bakti sosial ini merupakan program kerja
dari bidang Sosial Budaya PWP dalam rangka menyambut
Hari Raya Natal 2015 dengan tujuan untuk berbagi kasih
kepada sesama.
Kunjungan kedua dilakukan ke Gereja Hati Kudus di Citra
Indah Cileungsi. Gereja sederhana dengan dinding anyaman
rotan ini akan direnovasi dengan jumlah sumbangan

dalam rekening me
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TIPS

Rp114.207.800. ditambah sumbangan dari PWP Dir GAS,
EBT senilai Rp 2.000.000.
Ketua Pengurus Gereja Hati Kudus Pendeta Yohanes
Suradi sangat bersyukur atas pemberian sumbangan
bantuan berupa material dan lainnya untuk pembangun
gereja. “Kami berharap dengan adanya bantuan ini para
anggota jemaat dapat beribadah lebih nyaman dan hikmat,”
ujarnya.•ADITYO

bisa mengontrol diri

memperoleh gaji. Anda akan kehabisan uang
jauh-jauh hari sebelum masa gajian kembali tiba.
Guna menghindari ini, Anda harus pandai
mengatur keuangan. Seperti melansir go
bankingrates.com, Selasa (8/12/2015), simak
lima tips menghemat uang belanja seusai
menerima gaji di akhir tahun ini.
1. Rencanakan anggaran belanja

Targetkan jauh-jauh hari sebelum gajian,

apa saja yang akan Anda beli untuk kebutuhan
sehari-hari. Ini adalah cara yang bagus untuk
berbelanja yang hemat setiap bulannya.
2. Belanja Online

Selain menghemat waktu dan uang untuk

transportasi, dengan melakukan belanja melalui
online shop akan membuat Anda berhemat.
Karena ini mencegah Anda melihat-lihat barangbarang lain di toko atau saat pergi ke Mall.
3. Beli barang diskon (sale)

Jika Anda ingin membeli baju carilah

beberapa toko yang menawarkan diskon (sale).
Bukan han ya menghemat uang, beberapa
produk barang terkenal juga bisa Anda dapatkan
dengan harga yang lebih murah.
4. Penawaran produk

Jika Anda mendapatkan penawaran pro

duk dengan harga murah di mini market,
belilah. Namun pastikan, produk yang sedang
memberikan promosi tersebut sesuai dengan
kebutuhan Anda ke depannya.
5. Belanja setelah liburan

Pada saat liburan, banyak toko barang

bermerek yang menggelar diskon besarbesaran. Saat Anda tergoda dengan barang
diskon tersebut, coba pikirkan kembali apakah
barang itu penting bagi Anda.•
global.media.yahoo.com

http://id.news.qa1p.

PWP Pusat Bantu SMK Panti Karya 8 Gunung Sindur

TANGERANG - Ketua Persatuan Wanita Patra Pusat Dhanik
Rachmad Hardadi (kedua kiri) dan Ketua Persatuan Wanita
Patra Pusat Endah Ahmad Bambang menyapa para siswa
SMK Panti Karya 3 di Desa Pabuaran, Gunung Sindur,
Bogor pada (26/11).
Dalam Rangka Bakti Sosial Tahun Baru 1 Muharram
1437 H Persatuan Wanita Patra Pusat bekerja sama
dengan PKBL Pertamina memberikan bantuan dana untuk
pembangunan dan pembelian material bahan bangunan
sebesar Rp 50 juta untuk SMK Panti Karya 3 Gunung Sindur.
SMK yang hanya memiliki 2 ruangan untuk kegiatan belajar
dan mengajar ini memiliki 106 siswa. Para siswa memperolel
ilmu Administrasi Perkantoran di sekolah tersebut.
“Semoga gedung dapat segera terbangun sehingga

Foto : PRIYO

kebahagiaan Anda hanya berlangsung saat

proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik
sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan disini,”
ujar Dhanik Rachmad Hardadi.•PRIYO

Sosialisasi ERP Reform 1010 di RU III
Plaju – Sejalan dengan
pemb erlakuan standar la
poran keuangan berbasis
International Financial
Reporting Standards (IFRS)
yang telah diterapkan di Per
tam ina sejak tahun 2012,
sosialisasi proyek ERP Reform
1010 dilaksanakan di RU III
Plaju, Senin (23/11) di Con
ference Room GM. Proyek
ERP Reform 1010 merupakan
tahapan proses penyesuaian
konfigurasi sistem Enterprise
Resource Planning (ERP)
untuk memenuhi kebutuhan
proyek konvergensi IFRS.
Perubahan dilakukan dalam
sistem ERP SAP dengan cara
melakukan konversi currency
dari IDR (rupiah) menjadi
dolar AS untuk accounting
management.
Sosialisasi disampaikan
oleh VP Business Demand,
Gustini Raswati didampingi
PIC sosialisasi ERP Reform
1010 Kantor Pusat, Irva Dwi

novita dan Wisnu Krisnamukti
kepada SMOM, Djoko Priyono
selaku Pjs. General Manager
RU III beserta tim manajemen
dan tim ERP Reform RU III.
Djoko menyampaikan,
pemberlakuan IFRS meru
pakan salah satu bentuk upa
ya dalam menerapkan sistem
informasi yang berstandar
internasional sesuai dengan
visi Pertamina menuju peru
sahaan kelas dunia.
Pemberlakuan standar
laporan keuangan berbasis
IFRS ini juga sesuai dengan
komitmen Indonesia sebagai
salah satu anggota negara
G-20, untuk memberlakukan
standar akuntansi keuangan
berbasis IFRS. Kementerian
BUMN pun memerintahkan
kepada seluruh BUMN agar
menerapkan pedoman stan
dar akuntansi keuangan
(PSAK) yang konvergen de
ngan IFRS per 1 Januari 2009
dalam penyusunan laporan

Foto : RU III

sendiri dari kebiasaan ini,

keuangan per 31 Desember
2012.
Gustini menjelaskan, pro
yek ERP Reform 1010 di
dasari tuntutan untuk mem
buat manajemen pelaporan
keuangan berbasis mata
uang dolar AS. Dengan
diberlakukan IFRS, manfaat
yang dapat diperoleh di an
taranya, Pertamina dapat
menghasilkan laporan ke
uangan dengan format yang
sama dengan kompetitor
manc anegara, sehingga
memudahkan komparasi dan
diakui dunia, serta perusahaan

yang mengimplementasikan
IFRS akan mendapatkan ke
mudahan dalam meningkat
kan modal di pasar luar negeri
dan memudahkan proses
kerja sama dengan calon
investor asing.
Djoko berharap melalui
sosialisasi proyek ERP Re
form 1010 di RU III dapat
memberikan pemahaman
mengenai role & responsibility
masing-masing level dan
fungsi, yang dapat mendu
kung keberhasilan implemen
tasi proyek ERP Reform di RU
III.•RU III
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Pertamina Menatap 2016 dengan Mengubah Paradigma
JAKARTA - “Outlook ada
lah harapan atau pan
d a n g a n . N a m u n d a l a m
hal ini, pemerintah harus
memberikan apa yang terjadi
dan apa yang mau diperbuat
untuk target waktu tersebut.”
Demikian dikatakan Wakil
Presiden RI Jusuf Kalla (JK)
ketika membuka Indonesian
Economic Outlook 2016
yang diselenggarakan Harian
Media Indonesia dan Metro
TV, di Hotel Borobudur, Se
lasa (1/12). Tema yang di
usung adalah Membangun
Optimisme Ekonomi In
donesia 2016. Latar bela
kangnya adalah untuk melihat
peluang yang tersedia
di tahun 2016 di tengah
semakin ketatnya persaingan
bisnis dan pengaruh ekonomi
global kepada perekonomian
Indonesia.
JK menegaskan, saat
ini perekonomian glob al
sud ah tidak bisa dipisah
kan lagi, sementara Indo
nesia belumlah besar untuk

bisa mempengaruhi ne
gara lain. “Kita justru
dipengaruhi negara lain yang
perekonomiannya lebih besar,
seperti Amerika dan China.
Artinya kalau manufacturing
China menurun, artinya
dia butuh tembaga, nikel,
baja, batubara dan lainlain, lebih sedikit,” kata JK.
Dengan kata lain, faktor luar
sangatlah mempengaruhi
perekonomian Indonesia.
Setelah pembukaan,
acara dilanjutkan dengan
diskusi panel yang
m e n gh a d i r k a n M e n k o
P e r e k o n o m i a n D a rm i n
Nasution, Gubernur BI
Agus Martowardojo, Men
teri Pekerjaan Umum &
Perumahan Rakyat (PUPR)
Basuki Hadimulyono,
Kepala BKPM Franky
Sibarani, Dirut Pertamina
Dwi Soetjipto, Ketua
Umum APINDO (Asosiasi
Pengusaha Indonesia) Hari
yadi Sukamdani dan penga
mat ekonomi Dr. Anggito

Abimanju. Bertindak sebagai
pemandu acara adalah
Suryopratomo.
Dalam kesempatan
ters ebut, Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto
mengungkapkan salah satu
problem turunnya produksi
minyak Indonesia dibawah
rezim UU Migas tahun 2002.
Menurutnya, cadangan mi
nyak dikuasai pihak lain,
sehingga kita tidak mampu
meng-generate pendanaan
yang lebih besar.
Selain itu, banyak pihak
yang bersikap tidak percaya
pada kemampuan Pertamina.
Sehingga ketika Pertamina
menyatakan kesiapannya
untuk mengelola blok Ma
hakam, banyak pihak yang
bertanya apakah Pertamina
mampu dan apakah punya
uang. Begitu pula dalam hal
pengoperasian sumur-smur
minyak di Indonesia yang
hanya 24% dari produksi
minyak nasional. Hal inilah
yang membuat Indonesia

berg antung pada pihak
lain dan kemudian menjadi
importer.
“Kita ini tidak confidence
karena banyak pihak yang
punya persepsi negatif
bahwa membangun kilang
itu tidak ekonomis. Karena
tidak membangun kilang,
akhirnya kita pun impor
BBM dan crude,” kata Dwi
menguraikan persoalan
migas yang kompleks.
“Pada saat kita butuh BBM,
kita harus impor. Jadi yang
untung itu Singapura.”
Pada Tahun 2016 yang
akan datang, Pertamina pun
mengubah paradigmanya.
Contohnya, Pertamina baru
saja menandatangani per
janjian induk dengan Saudi
Aramco untuk investasi 5,5
miliar dolar AS. Di akhir bulan
Desember 2015, juga akan
ditandatangani perjanjian
dengan Jepang sebesar 5,5
milliar dolar AS untuk investasi
di Balikpapan. Dan pada
Februari 2016, diharapkan

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan kondisi perekonomian global menjadi
acuan bagi Indonesia untuk menata perekonomian tahun depan.

Pertamina akan mendapat
mitra untuk membangun ki
lang baru yang investasinya
sekitar 8-10 miliar dolar AS.
Demikian pula dalam hal
pengambilalihan kilang TPPI,
yang menurut Dwi, karena
Pertamina berani mengambil
sikap.
Namun Dwi mengakui
pentingnya persepsi masya
rakat sebagai kunci kemajuan
Pertamina. Yaitu, bahwa
Pertamina harus berperan
dalam kemandirian energi
nasional.

Dwi menegaskan, renca
nanya sampai tahun 2025,
akan ada empat kilang baru
yang setiap kilangnya butuh
investasi sekitar 5 miliar dolar
As. Dengan demikian, sektor
hilir (kilang) akan mandiri.
Sedangkan di sektor
upstream, Dwi berharap akan
ada perubahan sesuai revisi
UU Migas. Ia pun kembali
menegaskan, Pertamina siap
menginvestasikan 3 miliar US
Dollar setiap tahunnya untuk
upstream, baik di dalam
maupun luar negeri. •URIP

Rantau – ”Membesarkan anak di era informasi
ini tantangannya tidaklah mudah jika kita sebagai
orang tua tidak pandai-pandai mengantisipasinya.
Anak-anak bukan menjadi ahli teknologi informasi
tapi malah jadi korbannya. Jangankan anak-anak,
orang dewasa pun kini banyak yang menjadi
korban teknologi informasi,” ujar Elly Risman, Psi
di hadapan pekerja dan mitra kerja PEP Rantau
Field pada kegiatan seminar yang diselenggarakan
oleh Fungsi Human Resources (HR) Rantau Field di
Gedung Rencong Staf Club Rantau Field, (24/11).
Kegiatan ini diadakan untuk memb erik an
edukasi kepada orang tua agar dapat mengan
tisipasi perkembangan jiwa anak agar di era digital
ini mereka luput dari dampak negatif yang dapat
mengakibatkan rusaknya masa depan si anak.
”Indonesia kini memasuki fase darurat
pornografi, karena website yang mengandung
konten pornografi di Indonesia banyak sekali.
Orang tua perlu waspada dan tetap mengawasi
penggunaan gadget pada anak sebagai tindakan
pencegahan dari dampak buruk pornografi. Perlu
diketahui bahwa Pre Frontal Cortex (PFC) akan
rusak ketika anak melihat pornografi. Padahal
PFC adalah pusat nilai, moral, tempat di mana
merencanakan masa depan, tempat mengatur
manajemen diri. Karena itulah PFC juga disebut
sebagai direktur yang mengarahkan kita.” tutur
Elly menutup pembicaraannya.
Kegiatan seminar yang berlangsung selama
satu hari diisi dengan session tanya jawab oleh
para peserta seminar seputar masa pertumbuhan
anak dari balita hingga dewasa, serta dampaknya
bagi perkembangan mental anak, khususnya di era
digital. Hadir pada kesempatan ini, tim manajemen,
pekerja, Persatuan Wanita Patra dan mitra kerja.•hs
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Reward Umroh untuk Awak Mobil Tanki
PT Elnusa Petrofin

JAKARTA - P a d a 2 5
November 2015, bertempat di
Ruang Udaya, Graha Elnusa,
Jakarta, PT Elnusa Petrofin
telah sukses melangsungkan
acara “Penganugerahan
Perjalanan Ibadah untuk 25
Awak Mobil Tangki (AMT)
Terbaik 2015 “ yang dihadiri
oleh jajaran Direksi PT Elnusa
Petrofin, jajaran Direksi PT
Elnusa Tbk dan M. Iskandar,
SVP Fuel Marketing and
Distribution PT Pertamina
(Persero).
Dalam sambutannya,
Direktur Utama PT Elnusa
Petrofin, Hafid Mulyadi,
menyampaikan tujuan pro
gram ini dijalankan oleh ma
najemen PT Elnusa Petrofin.
“Penghargaan perjalana n
ibadah ini adalah wujud terima
kasih dan penghargaan se
kaligus pembinaan mental
dan rohani para pekerjanya
agar dapat meningkatkan
dan menjaga integritas dan
ketakwaan kepada Tuhan
YME,” jelasnya.
Sementara Syamsurizal,
Direktur Utama PT Elnusa
Tbk, menyambut baik pro
gram PT Elnusa Petrofin
sekaligus mengingatkan

yang lebih baik dan terpercaya
serta dapat diandalkan.
Direktur Operasi & Mar
keting PT Elnusa Petrofin Haris
Syahrudin pun menjelaskan
latar belakang pemberian
pengh argaan kepada AMT
terbaik ini adalah untuk me
ningkatkan motivasi dan
loy alitas karyawan kepada
perusahaan dan sebagai ben
tuk apresiasi kepada karya
wan yang berprestasi. Acara
ditutup dengan tausiyah haki
kat ibadah haji dan umroh
dari ulama kondang, Ustadz
Anwar Sanusi, Lc.
Dalam penganugerahan
ini terpilih 25 AMT terbaik

bahwa AMT adalah frontliner
(ujung tombak) perusahaan
yang memiliki peran penting
dalam menjaga reputasi
perusahaan dan memberikan
layanan demi kepuasan
pelanggan, selain faktor HSE
yang harus menjadi budaya
yang melekat di setiap awak
mobil tangki dan segenap
karyawan lainnya.
SVP Fuel Marketing and
Distribution, M. Iskand ar,
yang hadir pada kesempatan
tersebut memberikan apre
siasi atas upaya manajemen
PT Elnusa Petrofin dalam
membina SDM-nya agar
dapat memberikan layanan

ELNUSA PETROFIN

Tanjung – Dalam rangka peningkatan skill dan

kompetensi Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) di
Tanjung Field, serta sebagai persyaratan perpanjangan
sertifikasi Perawatan Sumur, PT Pertamina EP (PEP)
Tanjung Field dimotori oleh Fungsi HR, menyelenggarakan
kegiatan In House Sertifikasi Perawatan Sumur bagi
pekaryanya yang berkecimpung di area rig dan support
pekerjaan rig.
Kegiatan ini berlangsung pada 26 – 28 November
2015 dengan metode class room, diskusi, dan pemecahan
Foto : KUN

Cabe. “Kita mempunyai
resources berupa bandara,
dimana sedlama ini under
utilised. Dengan bersinergi
dengan Garuda, bandara
ini akan bisa memberikan
revenue kepada Pelita dan
Pertamina juga,” kata Andre.
Panjang landasan
bandara adalah 2.200 meter,
dan tidak bisa diperpanjang
lagi. Namun untuk lebih
meningkatkan ket ebalan
landasan bandara yang
terkikis sekitar 10 – 11
cm, supaya bisa didarati
pesawat berbadan kecil
(narrow body) ATR 72-600
milik Garuda. Jika selesai,
maka kelas bandara akan
naik menjadi bandara tipe
B untuk penerbangan
domestik di bawah 2 jam.
Selanjutnya Bandara
Pondok Cabe juga perlu
disertifikasi agar laik untuk
digunakan secara komersial.
Bandara Pondok Cabe

dari seluruh Indonesia de
ngan kriteria penilaian masa
kerja minimal satu tahun,
menjunjung tinggi nilai ke
jujuran, menjaga presensi
kehadiran dengan baik, tidak
pernah mendapatkan surat
peringatan, zero accident,
ti
dak ada pelanggaran
K3LL, dan tidak sedang
bermasalah dengan peraturan
perusahaan atau hukum yang
berlaku. Tahap penyeleksian
dilakukan dari Agustus hingga
September 2015. AMT terbaik
yang terpilih mendapatkan ha
diah perjalanan ibadah sesuai
agamanya masing-masing.•PT

Sertifikasi Perawatan Sumur
untuk TKJP PEP Tanjung Field

Tim Garuda Kunjungi Bandara Pondok Cabe
JAKARTA - Sebagai tin
dak lanjut kerjasama PT
Pelita Air Service (PAS) dan
PT Garuda Indonesia (GI),
maka tim GI dipimpin Di
rektur Utama Garuda Arif
Wibowo mengunjungi La
pangan Terbang Pondok
Cabe di kawasan Pamulang,
Tangerang Selatan, pada
(3/12). Rombongan diterima
o l e h D i re k t u r S a l e s &
Marketing Rifky E. Hardijanto
dan Direktur Keuangan &
Umum Andre Herlambang.
Hadir pula Direktur Utama
PT Patra Badak Arun Solusi
(PBAS) Nanang Untung
yang memimpin timnya un
tuk meningkatkan fasilitas
Pondok Cabe.
Direktur Umum & Ke
uanga n PAS Andre Her
lambang menyatakan
peningkatan fas ilitas ini
merupakan salah upaya
untuk menghidupkan
kembali Bandara Pondok
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Foto : PT ELNUSA PETROFIN

PEP Rantau Field Adakan
Seminar Mendidik Anak
di Era Digital
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bukanlah satu-satunya
band ara milik Pertamina.
Masih ada bandara-bandara
Sei Pakning (Riau), Pinang
Kampai (Dumai), Tanjung
Wa r u k i n ( K a l i m a n t a n
Selatan), Bunyu (Kalimantan
Utara) dan Ngoram (Cepu,
J a w a Te n g a h ) . P e l i t a
berharap bisa mengelola
bandara-bandara tersebut
jika diberi kesempatan oleh
Pertamina.
S e m e n t a r a D i re k t u r
Operasi PBAS Edi Prabowo

menjelaskan dari segi teknis,
persiapan Bandara Pondok
Cabe untuk naik kelas dari
private ke komersial. Di
antaranya, peningkatan
kualitas aspal bandara,
perbaikan dan pembuatan
jalan-jalan menuju landasan,
termasuk pula sistem kelis
trikan dan lampu-lampu
bandara. Diperkirakan pe
kerjaan utamanya akan
selesai di bulan Desember
ini. •URIP

masalah up to date dengan pendampingan dari fasilitator
yang sudah berpengalaman dari LSP Migas. Bertempat
di Guest House PT Pertamina EP Tanjung Field, sertifikasi
ini disambut antusias oleh TKJP Tanjung Field, mengingat
sebagian besar peserta habis masa berlaku sertifikatnya
di awal Desember ini. Pada hari terakhir, para peserta diuji
oleh Assessor BNSP.
“Sertifikat Perawatan Sumur menjadi hal mutlak yang
harus dimiliki seluruh tenaga kerja yang mengoperasikan
rig,”ungkap Rilman Fitra, perwakilan HR Tanjung Field.
“Terima kasih kepada PEP Tanjung Field yang telah
menyelenggarakan Sertifikasi Perawatan Sumur bagi
kami. Semoga kami bisa lulus dan terus berkarya untuk
Tanjung Field,” ujar Ansyari, pekarya Mekanik Rig sebagai
salah satu peserta sertifikasi.•HR
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JAKARTA - Corporate Secretary PT Pertamina

Geothermal Energy (PGE) mengadakan Townhall
Meeting yang diisi dengan sosialisasi Good
Corporate Governance (GCG) pada insan PGE di
Ruang Rapat Kamojang Lt.10 Kantor Pusat PGE
pada Rabu (18/11). Dihadiri oleh komite dewan
komisaris, direksi, serta manajemen PGE, acara

Foto : PHE

Sosialisasi GCG di PGE

Jakarta - Dalam rangka menjalin hubungan baik dengan
stakeholder, President Director PT Pertamina Hulu Energi (PHE),
R. Gunung Sardjono Hadi melakukan courtesy call ke Direktur
Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, Bobby
R. Mamahit, pada (27/11). Dalam kunjungannya, President
Director PHE didampingi GM PHE ONWJ Irwansyah, GM
PHE WMO Boyke Pardede dan Corporate Secretary PHE Edy
Sunaedy. Disampaikan pula rencana kerja anak perusahaan PHE
seperti PHE ONWJ, PHE WMO dan PHE Nunukan yang berada
di offshore, dan ke depannya berhubungan dengan Hubla.
Kunjungan ini dilakukan sebagai upaya menjalin kerja sama antara
PHE dan Hubla, dan diharapkan dapat menunjang kelancaran
operasional lapangan AP PHE yang banyak berada di laut.•PHE

yang juga diisi dengan sosialisasi Visi Misi dan tata
nilai perusahaan ini, disiarkan langsung ke seluruh
PGE Sungai Penuh, PGE Kamojang, PGE Ulubelu,
PGE Karaha Bodas, dan juga PGE Lumut Balai.
Direktur Utama PGE Irfan Zainuddin menga
takan, sejak 2008 PGE telah mendapatkan skor
implementasi GCG yang terus meningkat, yang
hingga pada tahun 2014, PGE mendapatkan
skor yang cukup baik yaitu 91.6. Oleh karenanya,
sosialisasi GCG ini di-relay ke seluruh area
operasi PGE dengan harapan penerapan GCG di
lingkungan PGE dapat terus meningkat dan lebih
baik lagi melalui keterlibatan seluruh insan PGE.
“Sosialisasi diadakan diseluruh area operasi kita,
dengan harapan GCG makin lama makin baik
diterapkan di PGE,” ucap Irfan.
Selain itu, Irfan juga menjelaskan dalam
menerapkan GCG dan penanggulangi adanya
fraud, PGE juga menerapkan beberapa metode
pencegahan seperti penggunaan Whistle
Blower System (WBS) yang cukup efektif dalam
menemukan penyelewengan atau fraud.
Sementara sosialisasi GCG diisi oleh Deputi
Kepala BPKP Bidang Investasi Iswan Elmi dengan
materi Fraud Controll Plan (How to Minimize
Fraud Risk). Ia memaparkan ada tiga tipe bentuk
utama dari fraud, yaitu corruption, assets missappropriation, dan financial statement fraud
dengan tiga komponen pendorong utama, yakni
opportunity, rationalization, dan pressure. “Risiko
tidak dapat dihilangkan namun dapat diminimalisir.
Butuh komitmen dan keterlibatan dari seluruh
pihak dalam organisasi agar risiko fraud dapat
diminimalisir,” pungkas Iswan menutup sosialisasi.
Selain sosialisai GCG, Town Hall Meeting
juga diisi dengan pengenalan komisaris baru PT
Pertamina Geothermal Energy, Maxi Eman, yang
menjabat sebagai komisaris PT PGE sejak tanggal
29 Oktober 2015. Maxi Eman sendiri merupakan
Vice President Investment & Portofolio Direktorat
Keuangan Pertamina yang sebelumnya pernah
menjabat sebagai Vice President Upstream
Investment & Business Development Pertamina.
Selain itu, lulusan Universitas Trisakti jurusan
Teknik Tambang Minyak ini, juga pernah menjabat
posisi-posisi penting lainnya seperti Vice President
Perencanaan & Komersial PHE, Vice President
Bisnis & Korporasi PHE, Manager Evaluasi Usaha
Pertamina EP, dan lain sebagainya.•Starfy

Tingkatkan Awareness Pekerja PHE
dengan Program Uji Emisi
JAKARTA - Sebagai salah
satu bentuk menjaga ke
lestarian lingkungan, khu
susnya dalam mengurangi
emisi gas buang, PT Perta
mina Hulu Energi (PHE) dan
anak perusahaannya (AP
PHE) mengadakan uji emisi
gratis yang diperuntukkan
untuk semua pekerja. Uji
emisi dilakukan untuk mobil
dan motor di Area parkir
PHE Tower, pada 1-11 De
sember 2015.
Kegiatan ini dibuka
oleh Vice Presiden HR &
GA PHE Karantina Mar
haeni didampingi Meirita
Widan ingrum selaku VP/
Sr. Manager HR & Relations
PHE ONWJ dan PHE WMO

serta Ganda Simatupang
dari HSSE.
Salah satu komitmen
man aj emen adalah me
nerapkan kebijakan bahwa
pekerja yang mendapatkan
fasilitas parkir adalah
pekerja yang kendaraannya
lolos uji emisi. Sehingga
kendaraan yang memasuki
area perkantoran PHE
merupakan kendaraan yang
ramah lingkungan dan lolos
memenuhi syarat ambang
batas emisi.
PHE, PHE ONWJ dan
PHE WMO sangat concern
terkait dengan lingkungan,
apalagi setelah berhasil
mendapatkan penghargaan
ISO 14001. Hal ini sebagai

Foto : PHE

area operasi di PGE Hululais, PGE Lahendong,

bukti bahwa perusahaan
selalu berkomitmen dalam
m en in gk atk an k u alitas
lingk ungan dan ketaatan
dengan Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup
No.05 Tahun 2006 tentang
ambang batas Emisi Gas

Buang.
Uji emisi yang dilakukan
di lingkungan PHE ini me
rupakan kegiatan kali ke-5
yang pernah dilakukan dan
dibawah koordinasi tim
transport PHE, PHE ONWJ
dan PHE WMO.•PHE

PHE Adakan Healthy Day
JAKARTA - PT Pertamina

Indonesia Ade Rai untuk

Hulu Energi (PHE) Fungsi

talkshow serta tersedia

QHSSE dan HR&GA be

pemeriksaan gratis cek gula

kerja sama dengan Anak

darah, tekanan darah dan

Perusahaan PT Pertamedika

BMI tubuh.

(Pertamina Bina Medika) dan

Dengan mengusung tema

(AP) PHE ONWJ, WMO, dan

“Bahaya penyakit menular di

JOB Jambi Merang meng

lingkungan kerja”, Healthy

adakan kegiatan Healthy Day

Day kali ini membahas

di Multifunction Room PHE

pengelolaan obesitas di

Tower, Rabu (2/12).

kal angan pekerja. Acara

Foto : PHE

Foto : PGE

Courtesy Call Presiden Direktur PHE
ke Dirjen Perhubungan Laut

Acara ini ditujukan ke

bertujuan sebagai salah satu

pada seluruh pekerja yang

program promosi kesehatan

Iwan Jatmika menyampai

kesehatan kita. Terlebih lagi

berada di PHE Tower dengan

dengan diharapkan sangat

kan, kegiatan ini sangat ber

adanya tren kenaikan angka

menghadirkan Dr.Alvin Ha

berguna bagi karyawan yang

manfaat serta dapat dila

kesakitan dan kematian aki

rahap,Sp.PD dalam healthy

mengalami masalah obesitas

kukan secara rutin.

bat penyakit degeneratif yang

talk dari Rumah Sakit Pusat

(kegemukan).

Pertamina dan Atlit Binaraga

Vice President QHSSE,

“Upaya ini sebagai
awareness dalam menjaga

juga tergolong lifestyle related
diseases,” ujarnya.•PHE
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Sosialisasi Bahaya Narkoba
dan HIV-AIDS di Sangasanga
Sangasanga – PEP Sangasanga Field

mengadakan sosialisasi kesehatan tentang
Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba
serta Penularan HIV-AIDS. Acara yang digelar di
Gedung Wisma Ria, Kamis (5/11), dihadiri oleh
jajaran manajemen, para pekerja dan pekarya
Sangasanga Field. Sekitar 100 orang mengikuti
rangkaian acara sosialisasi, dan termasuk pula
tamu undangan dari Muspika Sangasanga.
Perwakilan dari ibu-ibu Persatuan Wanita Patra
(PWP) pun juga turut hadir.
Sosialisasi ini terlaksana atas kerja sama
Medical Sangasanga Field dengan Badan
Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan
Timur serta Komisi Penanggulangan AIDS
Provinsi Kaltim. Acara dibuka dengan pemberian
sambutan oleh Sangasanga Field Manager,
Andri Haribowo. Dilanjutkan dengan sosialisasi
Penanggulangan Narkoba oleh Ketua BNN
Kaltim, Kombes Richard M Naiggolan, MM, MBA.
Dalam sosialisasinya, dipaparkan mengenai
efek gaya hidup dan pergaulan yang buruk
dapat memicu seseorang terjerumus dalam
jerat racun obat-obatan terlarang hingga
mengakibatkan kematian. Dijelaskan pula
tentang jenis-jenis narkotika dan obat-obatan
yang dilarang serta bagaimana penggunaan
narkoba menjadi awal dari risiko seseorang
tertular HIV-AIDS. Sebagaimana pemaparan
yang diberikan, beberapa kasus yang pernah

KAMOJANG - Direktur Hulu
Pertamina Syamsu Alam
melakukan Management
Walkthrough (MWT) ke PGE
AG Kamojang dan Proyek
Karaha, pada (20/11) . Ikut
mendampinginya, Direktur
Utama PGE Irfan Zainuddin,
GM AG Kamojang Wawan
Darmawan, Project Manager
Karaha R. Budhi Satriyo, dan
jajaran manajemennya.
Kunjungan kerja diawali
dengan mengunjungi Proyek
Karaha di lokasi Karaha-41 di
Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam kesempatan itu
Direktur Hulu menyatakan
bahwa geothermal meru
pakan clean energy yang
paling riil dibandingkan yang
lain. “Kita terletak di ring of
fire. Potensi kita juga luar
biasa. Pertamina pun sudah
membuktikan bahwa area
geothermal-nya tidak ada
yang disia-siakan,” kata
Direktur Hulu Syamsu Alam.
Satu-satunya kendala
adalah masalah harga yang
rendah. Namun diakuinya
hal itu di luar wewenang Per
tamina, karena penentuan
harga melibatkan instansiinstansi pemerintah lainnya.
Syamsu pun menjelaskan,
kunjungannya ini untuk melihat
langsung seberapa jauh
progress yang telah dicapai
Proyek Karaha. Termasuk
juga melihat dan mendengar

Foto : KUNTORO

GASANGA
Foto : PEP SAN

Direktur Hulu Apresiasi Kinerja PGE

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam meninjau lokasi Karaha-41 di Kabupaten Tasikmalaya.

persoalan teknis di lapangan,
untuk bisa memitigasi proyek
Karaha.
Direktur Utama PGE Irfan
Zainuddin mengakui penting
nya kunjungan Direktur Hulu
Pertamina ke proyek-proyek
PGE, termasuk Karaha
Project. Hal yang sama di
sampaikan Budhi Satriyo.
Ia mengakui pentingnya
kunjungan Direktur Hulu untuk
menyuntikkan semangat
timnya dalam menggarap
Project Karaha yang ber
kapasitas 1 x 30 MW. “Proyek
ini adalah permulaan. Mudahmudahan nanti akan disusul
dengan unit-unit lainnya yang
lebih besar lagi,” katanya.

Budhi menyatakan optimis
bisa selesai 10 November
2016 dari rencana semula
15 Desember 2016 sesuai
‘tantangan’ Direktur Hulu.
Kembali ke Kamojang,
Direktur Hulu Syamsu Alam
dan rombongan meninjau
Sumur KMJ-56 yang dilan
jutkan dengan kunjungan ke
PLTP Kamojang Unit 5.
Direktur Hulu Syamsu
Alam memuji para pekerja
PGE melakukan banyak
terobosan di luar mindset
yang memiliki semangat dan
motivasi kerja tinggi . Syamsu
tidak lupa mengungkapkan
bahwa sampai Q III/2015
ini, kinerja terbaik ada pada

PGE. “Kita semua sadar dan
aware bahwa geothermal
menjadi concern dan fo
kus dari Presiden Joko Wi
dodo. Buktinya Presiden
sempat datang ke sini dan
meresmikan PLTP Kamojang
Unit 5,” kata Syamsu.
Menurut Syamsu hal itu
bisa dilihat sebagai dorongan
Presiden untuk terus me
m a j u k a n g re e n e n e r g y,
khususnya geothermal.
“Saya optimis, ke depan,
mau tidak mau, Pemerintah
harus berpihak kepada ener
gi bersih,” tutur Syamsu.
Sehingga pada suatu waktu,
PLN pun berlaku fair dalam
hal pricing.•URIP

terjadi menunjukkan bahwa penyebaran narkoba
di kalangan organisasi perusahaan kian marak
ajakan atas untuk mencoba narkoba kemudian
turut menjadi pengguna.
Tidak hanya presentasi materi saja, BNN
Kaltim juga menghadirkan seorang mantan
pengguna narkoba di tengah-tengah acara yang
membagikan pengalamannya menjadi seorang
pengguna dan dampak buruk yang dialaminya
serta bagaimana cara menjauhi narkoba dengan
lebih mendekatkan diri kepada Tuhan serta
menjaga gaya hidup dan pergaulan.
Pada sesi kedua, dilanjutkan dengan
penjelasan mengenai cara-cara penularan virus
HIV oleh Sekretaris Komisi Penanggulangan
AIDS (KPA) Kaltim, Marsono. Sosialisasi singkat
yang diberikan fokus pada informasi tentang
apa itu HIV-AIDS dan bagiamana saja caracara penularan dan pencegahannya. Seusai
sosialisasi, diberikan kesempatan untuk sesi
tanya jawab bagi para hadirin. Kesimpulannya,
pentingnya mejaga gaya hidup dan pergaulan
dapat menjauhkan diri dari bahaya Narkoba dan
HIV-AIDS.•PEP SANGASANGA

Mekanisme Perhitungan dan Penyaluran Dana
Bagi Hasil Migas Kepada Daerah Penghasil
Jakarta - PT. Pertamina
EP Cepu (PEPC) kembali
mengadakan sharing
knowledge di ruang Banyu
Urip gedung Patra Jasa,
pada (2/12). Tema yang
dibahas adalah “Mekanisme
Perhitungan dan Penyaluran
Dana Bagi Hasil Minyak &
Gas Bumi Kepada Daerah
Penghasil”. Materi presentasi
dibawakan oleh Susanto,
Senior Liaison Officer.
Daerah penghasil migas
adalah daerah yang ada
lap angan/sumur migas &
berproduksi, terdapat lifting
migas, dan yang meng
hasilkan penerimaan negara
dari migas.
Menurut Susanto, per

hitungan dan penyaluran Da
na Bagi Hasil (DBH) Sum 
ber Daya Alam (SDA) migas
dilakukan berdasarkan budget
tahunan APBN, realisasi lifting
SKK Migas/Pemerintah, dan
actual entitlement SKK Migas/
Pemerintah.
Budget tahunan APBN
merupakan perhitungan pe
nerimaan negara dari SDA
migas dalam satu tahun
anggaran.
Berdasarkan realisasi
lifting SKK Migas/Pemerintah
dan alokasi lifting per daerah
penghasil yang didasarkan
pada produksi setiap lapang
an yang dilaporkan oleh Kon
traktor setiap bulan kepada
SKK Migas & Ditjen Migas,

Foto :PEPC

yakni seorang bawahan yang tak kuasa menolah

Menteri Keuangan me
nerbitkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) tentang
penetapan perkiraan jumlah
dana bagian daerah dari SDA
migas per tri wulan.
Perhitungan entitlement
SKK Migas/Pemerintah per
tri wulan bersifat sementara,
sedangkan perhitungan

entitlement tahunan adalah
yang lebih aktual.
Ia juga menjelaskan
mekanisme perhitungan &
penyaluran DBH untuk SDA
minyak bumi dan SDA gas
bumi secara rinci berdasarkan
prognosa anggaran/budget,
realisasi lifting dan perhitungan
entitlement pemerintah.•PEPC
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CILACAP – Sebagai kelanjutan dari implementasi
program Talent Development Acceleration – Entry
Level (TDAEL), Direktorat SDM menyelenggarakan
Project Management dan Ms. Excel Training di
seluruh unit operasi Pertamina yang diperuntukkan
kepada pekerja yang terdaftar dalam program
TDAEL tersebut. Salah satu unit operasi yang
menjadi sasaran pelatihan pengembangan pekerja
tersebut adalah RU IV Cilacap. Pelatihan tersebut
diselenggarakan di Gedung Diklat RU IV Cilacap
pada 2-7 November 2015.
“Sesuai dengan tujuan dari program TDAEL
yakni mempercepat pengayaan kompetensi teknis
sesuai bidang masing-masing, meningkatkan
perubahan budaya pekerja dengan berlandaskan
pilar mutu perusahaan, peningkatan computer
skill, dan pengelolaan project management, maka
diselenggarakan Project Management dan Ms
Excel Training bagi seluruh peserta TDAEL di
masing-masing unit operasi,” ujar Didin Mujahidin
selaku HR Area Manager RU IV Cilacap.
Pengetahuan yang diberikan melalui training
ini, lanjutnya, merupakan salah satu bekal peserta
untuk memulai workbook kompetensi dalam
tahapan Step 1 dan Step 2 sehingga memudahkan
mereka untuk menyelesaikan tugas dan proyek
yang diberikan.
Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran
dalam training tersebut, dihadirkan narasumber
dari PMIT Consulting Herwin Rubioni yang
membawakan materi mengenai project manage
ment. Ia menjelaskan bahwa project management
adalah aplikasi pengetahuan, kemampuan, pera
latan, dan teknik untuk melakukan aktivitas proyek
sesuai dengan syarat-syarat proyek.
“Terdapat suatu siklus pelaksanaan proyek
yang dimulai dari enter phase atau start project,
dilanjutkan dengan proses monitoring dan
controlling yang terdiri dari proses inisasi, proses
perencanaan, proses eksekusi, dan proses closing,
selanjutnya memasuki tahapan exit phase atau end
project,” jelas Herwin Rubioni.
Selama lima hari training, para peserta dibekali
10 area yang berkaitan dengan pelaksanaan
project management antara lain project integration
management, project cost management, project
communication management, project scope
management, project quality management, project
risk management, project time management,
project human resource management, project
procurement management, dan project stakeholder
management.
“Dalam melaksanakan project management,
perlu diperhatikan beberapa hal antara lain waktu,
kualitas, biaya, masyarakat, proses, peralatan, dan
yang paling penting adalah kepuasan stakeholders
yang menerima hasil proyek kita,” tukas Herwin.
Peserta yang mengikuti pelatihan ini harus
mengikuti pre-test dan post test untuk mengetahui
seberapa jauh pengetahuan peserta mengenai
project management sebelum dan setelah pe
laksanaan training.• RU IV

Foto :DIT. HULU

Pengembangan
Kemampuan Pekerja RU IV

Jakarta – Peran sektor hulu
Pertamina dalam mewujudkan
kemandirian dan ketahanan
energi nasional merupakan
suatu keniscayaan. Amanah
ini tidak saja pada kondisi
bonanza harga, namun dalam
situasi apapun peran tersebut
tidak boleh luntur. Terlebih
lagi, ketika harga minyak
dunia sedang meluncur ke
bawah seperti dewasa ini.
“Sudut pandang upstream
tidak sebatas melihat peran
apa yang kita lakukan disaat
harga minyak turun, tetapi
kedepannya seperti apa,”
ucap Direktur Hulu, Syamsu
Alam di hadapan peserta
Pertamina Energy Forum
2015, (25/11).
Lebih lanjut Alam menu
turkan, siap berperan dalam
menjalankan tujuh dari sem
bilan program pemerintah
guna menjaga ketahanan dan
keamanan energi nasional.
Ketujuh program tersebut
adalah bauran energi, kam
panye konservasi energi,
kegiatan eksplorasi migas
yang agresif, meningkatkan
produksi dan lifting migas,
pengembangan infrastruktur
migas, pengembangan pem
bangkit listrik 35.000 MW,
dan pengembangan industri
pendukung energi.
Menurut Alam, sinergi
Pemerintah, perus ahaan
energi BUMN, dan Industri
untuk berkolaborasi mengawal
kebijakan tersebut sangat
diperlukan, supaya tercapai
hasil yang diinginkan demi
mewujudkan kemandirian dan
ketahanan energy nasional.
“Membangun kapasitas
Energi Nasional dalam me
wujudkan keamanan energi
harus didasarkan kebijakan
yang baik dan menyeluruh.

Direktur Hulu, Syamsu Alam mempresentasikan strategi Survive & Sustainable Growth di hadapan peserta Pertamina
Energy Forum 2015, (26/11).

perusahaan energi BUMN
harus diberikan kesempatan
untuk memperluas kemam
puan dan kapasitasnya agar
tumbuh berkembang menjadi
perusahaan energi kelas
dunia,” terang Alam.
Lebih jauh Alam menam
bahkan, pada setiap keadaan
yang terjadi dalam industri
minyak dan gas bumi, Perta
mina menyadari sepenuhnya
bahwa sektor hulu merupakan
tulang punggung bagi ke
berlangsungan industri. “Oleh
karena itu, selain menerapkan
strategi survive yang lebih
difok uskan pada proyekproyek dengan return cepat
untuk memperkuat fondasi
keuangan, Hulu Pertamina
juga menerapkan strategi
Sustainable Growth,” imbuh
Alam.
Strategi tersebut ter
sirat dalam kegiatan-kegiat
an operasional, seperti per
cepatan konversi sumber daya
untuk cadangan, monetisasi
sumber daya marginal, per
baikan penemuan migas
melalui rekayasa ulang new
exploration play concept,

meningkatkan produksi gas
yang terintegrasi dengan
strategi monetisasi.
Di samping itu, Alam me
nyatakan bahwa Pertamina
mampu meningkatkan pro
duksi minyak dan gas dalam
turbulensi industri di tengah
tren penurunan produksi
nasional. Produksi Pertamina
sampai Oktober 2015 sebesar
655.512 barel setara minyak
per hari (BOEPD), dengan rin
cian produksi minyak 277.000
barel per hari (BOPD) dan gas
2.193 juta kaki kubik per hari
(MMSCFD).Untuk mendukung
serta mengawal keb ijakan
kemandirian dan ketahanan
energi, keamanan pasokan
serta kemampuan nasional,
Pertamina juga memperluas
wilayah operasi hulu di luar
negeri. Saat ini Pertamina telah
menjadi operator di Lapangan
migas Menjel Ledjmat North
(MLN), kawasan Gurun
Sahara, Aljazair dan memiliki
participating interest (PI) di
Lapangan West Qurna-1 (Iraq),
serta beberapa lapangan
di lepas pantai Sabah dan
Sarawak (Malaysia).

Selain penambahan
cadangan dan peningkatan
produksi migas, Pertamina
sejak era awal 1970-an telah
aktif dalam pengembangan
industri geothermal Indonesia.
Produksi energi panas bu
mi Pertamina pada 2014
menc apai 552 Mega Watt
(MW). Setelah peresmian
pengembangan Pembangkit
Listrik Tenaga Panasbumi
(PLTP) Kamojang Unit-5 (1X35
MW) oleh Presiden Joko
Widodo pada 5 Juli 2015,
saat ini Pertamina masih terus
mempercepat pelaksanaan
proyek-proyek PLTP: Karaha
(1&30 MW) di Jawa Barat,
Ulubelu Unit 3&4 ( 2x55 MW )
di Lampung, Lumut Balai Unit
1&2 ( 2x55 MW ) di Sumatera
Selatan, Lahendong Unit 5&6
( 2x20 MW ) dan pembangkit
skala kecil Lahendong 2 x
5 MW di Sulawesi Utara,
Sibayak 1 x 5MW di Sumatera
Utara, Hululais 1&2 ( 2x55MW)
di Bengkulu, Sungai Penuh
1 (1 x 55 MW) di Jambi. Ke
seluruhan proyek tersebut
memiliki kapasitas sebesar
505 MW.•DIT. HULU

Reliability Improvement FCCU RU III
Kilang FCCU adalah Kilang utama penghasil High Octane Mogas Component
(HOMC), Propylene dan LPG sehingga merupakan core business RU III
Plaju. Sejak 2012, kilang FCCU sudah dapat beroperasi secara continue
selama 20 bulan karena adanya beberapa improvement yang dilakukan
pada Turnaround (TA) 2010 maupun perubahan pola operasional. Diketahui
masih ada beberapa “bad actor” akibat improper design equipment yang
menjadi limitasi untuk beroperasi secara continue lebih lama dari 20 bulan.
Melalui kerjasama dengan Engineering Company Int’l dan Expert Int’l
FCCU telah dilakukan review design dan modifikasi beberapa equipment
untuk meningkatkan reliability FCCU menuju beroperasi continue 3 tahun
tanpa stop. Program reliability improvement FCCU akan diimplementasikan
pada Turnaround Oktober 2016. Hasil dari improvement reliability akan
meningkatkan produksi premium, HOMC dan LPG.•

Foto : RU III

Foto : RU IV

Menyigi Kesiapan Pengawal Kebijakan
Ketahanan Energi Nasional
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Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak
Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Vessel Experience Factors yang Penting dan Hampir Terlupakan
Pada akhir proses operasi suatu pemuatan atau operasi
pembongkaran, angka surat muatan kapal (B/L) atau angka
penerimaan actual (AR) yang dihitung oleh pihak darat pada
umumnya dibandingkan dengan kuantitas angka Ship Figure
After Loading (SFAL) dan Ship Figure Before Discharge (SFBD)
hasil pengukuran diatas kapal. Kedua angka pengukuran
tersebut (pihak darat dan pihak kapal) nampaknya akan
dipengaruhi oleh kesalahan acak/random dan kesalahan yang
sistematis (bukan oleh kesalahan semu/spurious errors) dengan
demikian dimungkinkan bahwa antara pihak darat dan kapal tidak
akan mempunyai kesepakatan satu sama lain.
Pertanyaan yang muncul dan tidak boleh diabaikan adalah:
bagaimana cara menyatukan kedua belah pihak untuk dapat
menerima/menyetujui angka yang diterima masalah tersebut
diatas.
Secara teoritis, untuk beberapa angka hasil perhitungan yang
diberikan oleh kapal yaitu suatu angka yang ditetapkan antara
angka darat dengan angka kapal harus dicapai (sekalipun tangki
kapal mempunyai angka kalibrasi lebih atau kurang).
Pada kenyataannya, keterkaitan ini kelihatannya tidak harus
selalu tetap, hal itu bervariasi sekitar suatu harga rata-rata, yang
kita ketahui sebagai factor pengalaman kapal/vessel experience
factor (VEF). VEF inilah yang menjadi salah satu focus tim
PTKAM dalam mengelola kualitas kegiatan serah terima minyak
di Pertamina.
VEF adalah sering digunakan dipelabuhan muat sebagai
jalan yang baik untuk mengecek ketelitian dari dari jumlah angka
surat muatan kapal (B/L) dengan angka kapal.
Tidak ada alasan mengapa perhitungan yang yang serupa
tidak bisa dilakukan pada pelabuhan pembongkaran, karena
pada prakteknya hal ini jarang dicoba/dilaksanakan, sebab
umumnya kapal sudah berlayar sedangkan angka penerimaan
belum dihitung. Mari kita sekarang memperhatikan dua cara
menghitung dan menerapkan ship experience factor.
Yang pertama diambil dari IP PMM Part XVI Appendix C,
sedangkan yang kedua diambil dari API MPMS Chapter 17.
Kedua cara tersebut (IP dan API), menyatakan bahwa
perbandingan antar angka perhitungan darat dan angka
perhitungan dikapal harus dibuat dengan menggunakan total
volume yang dihitung/Total Calculated Volume (TCV).
Total volume yang dihitung TCV : adalah volume minyak

berikut volume air yang terlarut, air yang terpisah dan sedimen
yang terpisah, dihitung pada kondisi-kondisi yang standar (
misalnya 15oC dan 101.325 kPa) ditambah pengukuran air bebas
dan tekanan yang berlaku.
A. Metoda IP untuk perhitungan Factor pengalaman kapal
(VEF). Metoda ini (yang merupakan salah satu dari dua cara yang
direkomendasikan didalam IP PMM Part XVI Appendix C) dengan
cara hanya memasukan angka VLRs dan VDRs ang mempunyai
nilai +/- 0.3% dari semua VLRs atau VDRs yang dapat digunakan
dalam menghitung suatu VEF.
IP menetapkan bahwa yang berikut adalah jenis voyage yang
tidak boleh disertakan ketika menghitung suatu VEF : (1) Voyage
yang pertama setelah kapal melaksanakan docking;(2)
Pengoperasian yang tidak full tank.;(3) Voyage di mana angka B/L
berdasarkan pada pengukuran kapal; (4) Voyage sebelum ada
modifikasi yang bisa mempengaruhi daya-dukung muatan kapal;
dan secara opsional (5) kapal yang dimuati sebagian (kurang dari
80% dari kapasitas) tidak boleh dimasukkan ketika menghitung
suatu VEF.

Prosedur dan langkah yang dapat diadopsi adalah sebagai
berikut (1) : Urutkan VLRs yang dapat diterima;(2) Menghitung
nilai rata-rata dari VLRs yang diurutkan;(3) Menghitung 0.3%
dari harga rata-rata itu.(4) Menghilangkan angka VLRs di luar
range rata-rata +/- 0.3 %.(5) Menghitung nilai rata-rata dari sisa

VLRs.(6 ) Menghitung 0.3 % nilai rata-rata VLRs yang baru (7)
Membuat laporan(a) Nilai rata-rata dari Vessel Experience Factor
pada waktu Loading; dan (b) Nilai rata-rata ± 0.3% yang senilai
dengan batas keakurasian ketelitian dari VEFL itu.
Metoda ini diakui oleh IP sebagai suatu alat yang digunakan
untuk monitoring ketelitian dari angka surat muatan(B/L) dan
angka penerimaan (AR).
B. Metoda API (American Petroleum Institute) untuk
perhitungan Factor pengalaman kapal (VEF) adalah suatu
gabungan dari beberapa hasil perhitungan total volume yang
dihitung/total calculated volume (TCV), yang telah diperhitungkan
untuk jumlah muatan diatas kapal (OBQ) atau sisa muatan diatas
kapal (ROB) yang dibandingkan dengan TCV pengukuran pihak
darat.
Pemisahan VEFs harus ditingkatkan untuk muat dan bongkar.
Definisi-definisi VLR, VDR dan VEF. adalah sama seperti definisi
pada IP.

Demikian sekelumit metoda perhitungan VEF, sebagai
salah satu bahan pengendalian kegiatan serah terima minyak.
Tampaknya perhitungan tersebut terlihat sangat detail dan teknis.
Hal ini memang diperlukan mengingat VEF begitu lama tidak
menjadi bahan perhatian sehingga berpotensi telah dilupakan.
Diharapkan melalui tulisan ini, Figure serah terima minyak
yang melibatkan kapal akan menjadi salah satu fokus perhatian
semua pihak.• Surya Gunawan - Tim PTKAM

Asas “Debirokratisasi” Dalam Penanganan Discrepancy

Pengelolaan dan pengendalian kegiatan serah terima minyak
di Perusahaan ini merupakan masalah yang sangat komplek
nan dinamis. Maka penanganan untuk mengatasi masalah ini
haruslah dilaksanakan jauh lebih simple dan lebih cepat dari pada
timbulnya masalah ini. Salah satu jalur penyelesaian masalah ini
adalah melalui jalur komunikasi yangmemungkinkan hal tersebut
dilakukan.
Kalau lima tahun yang lalu kita ---hanya--- mengenal
komunikasi via Blackberry Messengers (BBM), maka di tahun
terakhir ini perangkat yang super komplet dan bersih (dalam
tayangan di layar HP) sudah tersedia. Agaknya, anak manusia
yang mengaku modern dalam berkomunikasi, sudah pasti
mengenal apa itu alat komunikasi yang bernama WhatsApp (WA).
Jalur Komunikasi berupa tatap muka dan pelaksanaan witness
juga menjadi hal utama yang memungkinkan hal ini terjadi.
Implementasi penggunaan tools ini dalam mencari jalan
keluar agar tidak “saling ngotot” atau “saling menyalahkan” dalam
menyikapi terjadinya losses minyak atau losses waktu di loading
port atau di dischraging port terlihat dari salah satu kasus yang
dibahas di bawah.
Pada suatu siang, salah seorang manajer di Shipping Perta
mina menelepon PTKAM di lantai 17 Kantor Pusat, bahwa telah
terjadi kesalahpahaman di RU-A yang (bisa) mengarah ke dispute.
Kapal “M” yang baru tiba di RU-A, ketika akan mengisi muatan
solar ditolak oleh “pemegang otoritas kilang”. Masalahnya, kapal
yang akan diisi solar tersebut, ketika tangki muatannya diperiksa
ulang oleh petugas kilang, ditemukan ada residual minyak warna
hitam di beberapa tangki muatan.
RU-A selaku pihak pemroduksi minyak solar yang akan
dimuat ke kapal “M” sudah tentu tidak mau kalau solar hasil
kilangnya (yang on specification) jadi tercemar (off
specification) bila dimuatkan ke dalam tangki kapal “M”
yang masih ”kotor”, meski sudah ada “dry certificate”
yang diterbitkan oleh “pemegang otoritas terminal”

pelabuhan terakhir kapal tersebut bongkar muatan.
Pihak RU bersikeras tetap menolak kapal “M” sandar di
dermaga Plaju sebelum tangki muatannya benar-benar bersih
dari residual minyak hitam. Di lain pihak, fungsi Shipping
bersikeras, bahwa kapal yang habis bongkar muatan di TBBM
MOR- X tersebut sudah dinyatakan bersih karena ada “dry
certificate” yang dikeluarkan OH tempat kapal terakhir bongkar
muatan. “Koq tangki muatan harus benar-benar free gas seperti
kapal mau naik galangan saja”, ujar Manajer dari Shipping
Pertamina tersebut.
Perlukah para pihak yang saling mengatakan diri benar ini
dibiarkan tanpa ada pihak ke tiga ikut membantu jadi penengah?
Bukankah RU-A berpatokan pada STK yang berlaku, bahwa
sebelum melaksanakan pengisian solar ke kapal, tangki kapal
harus bersih dari kotoran? Bukankah nakhoda kapal mempunyai
bukti, bahwa tangki muatannya sehabis bongkar minyak sudah
dinyatakan bersih dengan adanya selembar kertas yang bernama
dry certificate? Bukankah Shipping Pertamina punya KPI agar
selalu menghindari port time yang melebihi normal di setiap
pelabuhan?
Penyelesaian masalah segera dilaksanakan atas dasar
adanya pemberitaan melalui group komunikasi dan hasil tatap
muka langsung. Melalui Grup ini, Manajer Shipping meminta
kepada nakhoda kapal yang sedang berlabuh menunggu sandar
di RU A, mengirimkan secara rinci dokumen pendukung yang
menyatakan kapal sudah layak muat. Berita Acara pemeriksaan
kapal beserta foto “dry sertificate” dari TBBM terakhir dikunjungi
kapal pun diterima Kantor Pusat dalam hitungan menit. Termasuk
dokmen lain yang menjadi alat bukti dalam “persidangan jarak
jauh” soal boleh tidak bolehnya kapal “M” loading solar di RU A.
Kondisi tangki kapal “M” yang menurut nakhoda sudah
bersih, ternyata dari foto-foto yang diberikan RU-A melalui
grup ini menunjukkan banyak sekali bagian dalam tangki (yang
akan dimuat solar) yang kotor. Melihat foto majun yang dipakai

sebagai pembersih tangki muat sangat kotor sekali, seperti
habis mengelap tangki aspal, maka Shipping Pertamina pun
“mengalah”. Meski kadar gas free dalam tangki ---katakanlah--0% karena box sekitar bell mouth dalam tangki kapal sangat kotor
sekali, maka adalah wajar kalau RU-A berkeberatan bila solarnya
diisikan ke dalam tangki kapal yang masih kotor.
Hal ini merupakan implementasi dari asas debirokratisasi,
dimana penyelesaian masalah-masalah operasional yang terjadi di
lapangan diselesaikan tanpa harus melihat adanya instruksi hirarki
yang biasanya memakan waktu lama. Sepanjang hal tersebut
dapat diselesaikan melalui aturan/STK yang berlaku, maka
penyelesaian masalah sesegera mungkin adalah hal yang perlu.
Ternyata, dengan adanya komunikasi saling mendengarkan,
ditambah lagi ada pihak independen yang jadi penengah, tanpa
perlu facsimile, tanpa memorandum lintas fungsi, dispute yang
tengah terjadi bisa mencair. Dengan demikian masalah yang terjadi
adalah maslaah bersama dan penyelesaian masalah dilakukan
secara bersama-sama.•Tim 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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Pertamina Dorong Lahirnya Atlet Silat Berprestasi
JAKARTA - PT Pertamina
(Persero) bekerja sama de
ngan Keluarga Silat Nasional
(Kelatnas) Indonesia Perisai
Diri, untuk pertama kalinya
menyelenggarakan turnamen
pencak silat nasional bagi
Kelatnas Indonesia Perisai
Diri bertajuk Pertamina Cham
pionship.
Pertamina Championship
digelar pada 3 – 6 Desember
2015, di Padepokan Pencak
Silat Taman Mini Indonesia
Indah, Jakarta yang diikuti
oleh Kelatnas Indonesia
Perisai Diri dari dalam dan
luar negeri.
Turnamen dibuka oleh
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto, Ketua Umum
PB IPSI (Pengurus Besar
Ikatan Pencak Silat Indonesia)
Prabowo Subianto, Sesepuh
Pencak Silat Indonesia Eddie
M. Nalapraya, pada (4/12).
Turnamen tersebut diikuti oleh

sekitar 400 pesilat dari dalam
dan luar negeri.
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto menyatakan
kejuaraan pertama pencak
silat di lingkungan Kelatnas
Indonesia Perisai Diri ini,
merupakan bagian dari upaya
Pertamina dalam mendukung
pelestarian budaya dan me
ngembangkan olahraga silat
agar nantinya dapat mencetak
pesilat berprestasi, baik dari
lingkungan pekerja maupun
pesilat perguruan Perisai Diri.
“Event yang menjadi ba
gian dari rangkaian kegiatan
HUT ke-58 Pertamina ini di
harapkan bisa menjadi ajang
untuk mengasah keandalan
Kelatnas Indonesia Perisai Diri
sekaligus mencari bibit unggul
atlet pencak silat nasional,”
jelas Dwi Soetjipto.
Hal senada juga disam
paikan Ketua Umum PB IPSI
Prabowo Subianto yang men

dukung penuh turnamen
Pertamina Championship
yang diharapkan menjadi ba
gian mata rantai pembinaan
prestasi silat di Tanah Air.
“Kami berharap Pertamina
Championship tidak sekadar
sebagai ajang pertandingan
di lingkungan Kelatnas In
don esia Perisai Diri, tetapi
juga menjadi bahan evaluasi
dalam pembinaan silat secara
umum,” kata Prabowo.
Sementara itu, Ketua
Umum Panitia Pertam ina
C h a mp i o n s h i p M a r d j o
Soebandiono menjel ask an
tunamen ini mempertan
dingk an beberapa nomor,
yakni pertarungan bebas,
pertarungan serang hindar,
kerapian teknik, serta nomor
tunggal IPSI. Adapun dari
masing-masing nomor per
tandingan tersebut akan di
bagi dalam beberapa ke
lompok putera dan puteri

19

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menyerahkan piala bergilir Kejuaraan Silat Nasional Pertamina Championship
kepada ketua panitia Mardjo Soebiandono.

dengan beberapa kelompok
dari dasar, junior dan senior.
“Kami berharap turnamen
ini menjadi agenda tahunan
yang senantiasa ditunggu
pelaksanaannya dan menjadi

pusat perhatian bagi semua
pembina, pelatih serta
pengamat cabang olahraga
silat, khususnya di lingkup
Kelatnas Indonesia Perisai
diri,”papar Mardjo.

Dalam tur namen ter
sebut, juara umum diraih
oleh BPSDM Kumham dan
berhak mendapatkan pia
la bergilir Direktur Utama
Pertamina.•RILIS

JAKARTA - PT Pertamina
(Persero) bekerja sama de
ngan Pengurus Besar Per
satuan Bulutangkis Indonesia
(PBSI) menyelenggarakan
‘Pertamina Kejuaraan Na
sional PBSI 2015’ yang da
pat menjadi tolok ukur pe
ngembangan prestasi atlet
bulutangkis nasional.
Vice President Corporate
Communication Pertamina
Wianda Pusponegoro menga
takan ‘Pertamina Kejuaraan
Nasional PBSI 2015’ yang
dilaksanakan di Senayan, Ja
karta, pada 8-12 Desember
2015 bertepatan dengan mo
mentum HUT ke-58 Pertamina
yang jatuh pada 10 Desember
2015. Mengingat ‘Pertamina
Kejuaraan Nasional PBSI
2015’ merupakan kejuara
an bulutangkis dengan level
tertinggi di Indonesia khusus
untuk pemain nasional, semua
pemain terbaik nasional ikut
serta dalam Kejurnas ini.
“Merupakan suatu ke
banggaan bagi Pertamina un
tuk bekerjasama dengan PBSI
dan menjadi sponsor utama

Foto : KUNTORO

Pertamina-PBSI Gelar Kejurnas
Bulutangkis 2015

Kejurnas PBSI tahun 2015
ini. ‘Pertamina Kejuaraan
Nasional PBSI 2015’ semakin
menunjukkan komitmen tinggi
Pertamina untuk membantu
perkembangan olahraga
nasional, terutama bulu
tangkis, yang selalu menjadi
andalan utama bagi Indonesia
untuk mendapatkan medali
pada berbagai even pertan
dingan internasional, terma
suk Asean Games dan Olim
piade,” terang Wianda.
Sampai dengan 2014,
Pertamina sudah delapan kali
menyelenggarakan kejuaraan
bulutangkis “Pertamina Open”
yang telah menjadi kalender
tahunan kejuaraan PBSI.

Pertamina juga membantu
PBSI untuk mengirimkan
atlet-atletnya ke multievent
olahraga Internasional, seperti
Asean Games, Sea Games
dan juga Olimpiade 2016
nanti. Selain itu, Pertamina
juga telah membentuk klub
bulutangkis ‘Pertamina
Fastron’ yang atlet-atletnya
sering berprestasi dalam
kejuaraan Sirkuit Nasional.
“Kami berharap agar
penyelenggaraan kejuaraan
ini dapat menjadi tolok
ukur perkembangan atlet
bulutangkis nasional dan
bisa melahirkan bibit-bibit
baru cabang olahraga bulu
tangkis,” tutup Wianda.•RILIS
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perusahaan dari Spanyol.
VP Strategic Planning,
Business Development &
Optimization Risk Achmad
Fathoni Mahmud kepada
menjelaskan, TDAE di pa
saran internasional lebih di
kenal sebagai bahan baku
pembuatan ban (rubber
synthetis). Saat ini kilang
Cilacap sudah menghasilkan
Minarex, namun kualitasnya
belum maksimal, sehingga
perlu dikembangkan dengan
TDAE. “Kerja sama ini akan
dilakukan bers ama Repsol
u n t u k m e n g e mb a n gk a n
ekstrak produk samping dari
kilang Cilacap,” kata Fathoni
usai acara.

x

Diharapkan dalam dua
tahun ke depan sudah bisa
dihasilkan TDAE dari kerja
sama ini. Target produksi
akan disesuaikan dengan feed
stock yang ada di Cilacap.
Pilihan kerja sama dengan
Repsol karena perusahaan ini
sudah mempunyai reputasi di
bidang produksi TDAE.
“Secara komersial
mereka kuat di negaranya,
dan brand-nya pun cukup
kuat. Kita harapkan sinergi
ini akan berhasil,” lanjut Fa
thoni. Ia juga mengakui pi
lihan kepada Repsol juga
karena ingin menembus pasar
internasional, khususnya
Eropa.•URIP

Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi dan Direktur Repsol Lubricants Asphalts and Specialties Antonio Portela
menyepakati kerja sama pengembangan produk TDAE di Kilang Cilacap.

Terapkan RDP Baru, Petik Tambahan Revenue
USD 7,9 Juta dalam 3 Bulan
Jakarta - Pasca proses akuisisi saham ConocoPhillips
Algeria Ltd (COPAL) yang memiliki asset di Blok 405a Aljazair
pada 27 November 2013 lalu, Pertamina Algeria EP (PAEP)
terus berbenah diri dalam meningkatkan efisiensi operasi dan
mendongkrak produksi. Lewat akuisisi tersebut Pertamina
memperoleh bagian atas tiga ladang produksi yang dimiliki
COPAL, yakni: lapangan-lapangan Menjel Ledjmet North
(MLN) dengan kepemilikan sebesar 65 % sekaligus menjadi
operatornya, El Merk (EMK) 16,9 %, dan Ourhud (OHD) 3,73
%. Blok 405a berada di kawasan Gurun Sahara, sekitar 1.000
Km tenggara Aljier, ibu kota Aljazair. Lokasi tersebut tak jauh
dari segitiga perbatasan wilayah barat Aljazair dengan wilayah
timur Libya, dan selatan Tunisia.
“Pertamina akan menjadikian Aljazair sebagai salah satu
pusat pengembangan bisnis di luar home country, seperti
Sudan bagi Petronas,” cetus Djoko N. Imanhardjo, President
Director PAEP beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, Djoko
bersama jajarannya terus berupaya dalam mengembangkan
operasi Pertamina di Aljazair. Hal ini bukan tanpa alasan.
Sebab, dari sisi potensi cadangan terbukti yang dimiliki salah
satu negara kaya minyak di kawasan puncak Benua Afrika
ini mencapai 12 miliar barel (BBO) dan 159 triliun kaki kubik
gas (TCF). “Dengan reserve to production sekitar 16 tahun
untuk minyak dan 22 tahun untuk gas, jelas petensi Pertamina
untuk terus mengembangkan bisnis hulunya di Aljazair
sangat menjanjikan,” gambar Djoko tentang perspektif bisnis
Pertamina di Aljazair ke depan.
Kalkulasi-kalkulasi tersebut tidak akan terwujud manakala
kebijakan yang dijalankan hanya biasa-biasa saja. Oleh karena
itu, manajemen PAEP melakukan berbagai terobosan dan
inovasi baik dari sisi perencanaan maupun operasi. Hal tersebut
tambah dipacu, lagi oleh kenyataan harga minyak dunia yang
anjlok lebih 50% seperti dewasa ini. Salah satu terobosan
cukup signifikan yang dilakukan oleh jajaran PAEP adalah
dengan merevisi skenario dan Perencanaan Pengembangan
Reservoir (Reservoir Developmend Plan/RDP) lama yang
diimplentasikan oleh operator terdahulu (pra akuisisi) di
Lapangan MLN sejak 2005. Tujuannya, untuk mengoptimalkan
produksi namun tetap mempertahankan
tekanan reservoir di atas bubble point
pressure.
Menurut Syamsu Yudha, Sr. Geologist
PAEP, sebagai salah seorang anggota tim
gugus kendali mutu (GKM) PAEP men
jelaskan pada 2014, regulator migas dari
pemerintahan Aljazair memerintahkan
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untuk membatasi laju produksi lapangan MLN atas dasar skenario
besaran forecast yang tertera pada RDP lama (2005). Hal ini
menyebabkan laju alir produksi Ladang MLN yang berkapasitas
19.000 barel minyak per hari (BOPD) menurun hingga level 15.000
BOPD. Lebih jauh Yudha menjelaskan, angka laju produksi ini
akan terus menurun mengingat dalam RDP 2005 tidak terdapat
pengembangan lapangan yang signifikan. Untuk itu, terpaksa
dilakukan pengurangan jumlah sumur produksi dan sumur injeksi.
Berdasarkan hasil evaluasi PAEP bahwa dalam wilayah
kerja MLN masih terdapat area yang belum dikembangkan.
Dengan demikian, kebijakan penurunan produksi berdasarkan
skenario RDP 2005, akan berujung pada kehilangan potensi
perolehan minyak karena tidak terproduksi. Hal ini menyebabkan
pengelolaan asset menjadi tidak optimal. Akibatnya, tentu ber
dampak buruk pada citra perusahaan yang sedang menunjukan
keandalannya dalam mengelola lapangan migas di luar negeri.
“Kami membentuk kelompok continuous improvement program
(CIP) yang bernama GKM Mandor Sahara untuk mencari
metodologi yang paling tepat sesuai fakta parameter reservoir
yang ada dan kondisi subsurface geologi setempat. Diantaranya
dengan melakukan Re-interprestasi geologi, yaitu melakukan
analisis ulang data petrofisik, log, dan struktur reservoir
berdasarkan data baru yang diperoleh dari pengeboran sumur
dan akuisisi data seismic,” imbuh Yudha.
Selanjutnya, setelah dilakukan revisi model simulasi reservoir,
disusun pula rencana pengembangan untuk masing-masing
reservoir. Beberapa hal yang diperhatikan dalam penyusunan
rencana pengembangan antara lain, sumur-sumur potensial
yang dapat diaktifkan kembali untuk meningkatkan produksi,
area-area di Lapangan MLN yang masih memiliki saturasi minyak
yang tinggi, dan re-alokasi laju injeksi gas pada masing-masing
sumur injeksi untuk meningkatkan efek pendorongan minyak,
serta mempertahankan tekanan reservoir. “Proses yang telah
kami lakukan dalam penyusunan rencana pengembangan ini
adalah menentukan sumur-sumur produksi dan injeksi yang
akan diaktifkan kembali, menentukan titik-titik pemboran sumur
produksi dan injeksi di area-area dengan kandungan minyak tinggi,
serta menentukan laju injeksi gas untuk masing-masing sumur
injeksi,” papar Yudha mengurai langkah-langkah implementasi.
Hasilnya, sejak 5 Januari 2015 model simulasi reservoir mulai
difinalisasi sebagai dasar pembuatan rencana pengembangan
reservoir, dan pada 6 Maret 2015 berhasil ditetapkan skenario
rencana pengembangan terbaik untuk memproduksikan minyak
semaksimal mungkin. Dari rencana pngembangan ini PAEP
sukses meningkatkan recovery factor dari 26 persen menjadi
35 persen dan menuai perolehan minyak sebesar 51 juta barrel.

Foto : DIT. HULU

JAKARTA - PT Pertamina
(Persero) dan Repsol Lub
ricants, Asphalts and Spe
cialties menandatangani Me
morandum of Understanding
(MoU) TDAE (Treated Des
tillate Aromatic Extract)
Cilacap Project kerja sama
u n t u k m en g e m b a n g k a n
produk khusus TDAE
di kilang RU IV Cilacap.
Penandatanganan dilakukan
oleh Direktur Pengolahan
Pert am ina Rachmad Har
dadi dan Direktur Repsol
Lubricants, Asphalts and
Specialties Antonio Portela,
di Lantai 15 Gedung Utama
Kantor Pusat Pertamina,
pada (30/11). Repsol adalah

Foto : ADITYO

Pertamina dan Repsol Jalin Kerja Sama Kembangkan TDAE

Lapangan MLN Blok 405a, Aljazair.

Selain itu dengan inovasi ini, PAEP berhasil merevisi nilai
initial oil in place (IOIP) yang semula tercatat sebesar 300
juta barrel menjadi 564 juta barrel minyak. Setelah mem
peroleh persetujuan dari regulator bidang migas pemerintah
Aljazair atas RDP baru hasil kajian Pertamina yang lebih
komprehensif maka implementasi RDP tersebut di Lapangan
MLN dilakukan sejak Juli 2015. “Sejak diterapkan skenario
baru di Lapangan MLN mulai Juli hingga September 2015
produksi pun bertambah sebanyak 160.000 BOPD atau
setara dengan peningkatan revenue sebesar USD 7.9 juta.
Peningkatan produksi ini akan terus berlangsung dengan
potensi peningkatan Net Present Value (NPV) sebesar USD
541 juta hingga akhir kontrak 2029.
Keberhasilan bukanlah tanpa hambatan, tantangan
terbesar yang harus dihadapi adalah bagaimana meyakinkan
Sonatrach selaku pemilik asset dan Alnaft sebagai regulator
migas pemerintah Aljazair bahwa rancangan yang disodorkan
PAEP untuk pengembangan lapangan ke depan merupakan
yang terbaik. “Sonatrach yang telah lebih lama memiliki
asset Lapangan MLN tidak serta merta menerima konsep
pengembangan lapangan dari Pertamina, berbagai challenge
diberikan Sonatrach kepada Pertamina untuk memastikan
tidak adanya miscalculation dan misconcept,” jelas Hisar
Budi Santo Limbong, Sr. Production Engineering saat ditemui
(2/12/2015).
Hisar menambahkan bahwa implementasi RDP baru
berdasarkan hasil kajian data produksi, parameter dan
karakteristik reservoir, data seismic terakhir, serta rekonstruksi
kondisi subsurface geologi setempat merupakan kiat untuk
mengoptimalkan potensi produksi ladang-ladang migas la
ma sebagaimana dilakukan jajaran PAEP di Lapangan MLN
tersebut.•DIT. HULU

HUT

SISIPAN
Senin, 14 Desember 2015

Komisaris dan Direksi Pertamina bersama seluruh pekerja Pertamina berdoa bersama dengan khidmat sebagai wujud syukur pada HUT ke-58 Pertamina.

D
Pertajam
Sense of Crisis
dan Fokus pada
Peningkatan
Kinerja

i tengah tantangan besar yang dihadapi, di antaranya akibat penurunan harga minyak dunia
dalam setahun terakhir, Pertamina terus melakukan langkah-langkah proaktif.

“Kita harus

bersyukur karena diberikan kekuatan untuk sanggup berdiri tegar menghadapi berbagai

tantangan, rintangan, bahkan hambatan yang tidak mudah dilalui. Sejarah mencatat, bertahannya

Pertamina hingga saat ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras, kerja cerdas dan
kerja ikhlas seluruh insan Pertamina, yang mendapat ridho dari Allah SWT, ” demikian dikatakan oleh

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dalam sambutannya pada perayaan HUT ke-58 Pertamina di
Lantai M Gedung Utama, Kamis (10/12).

Hadir dalam perayaan tersebut Direktur Hulu Syamsu Alam, Direktur Pengolahan Rachmad Hardadi,

Direktur GEBT Yenni Andayani dan Direktur Keuangan Arief Budiman. Dari jajaran Dewan Komisaris, hadir Komisaris Utama Tanri Abeng dan Komisaris Widhyawan Prawiraatmadja. Selain itu hadir pula para
direksi AP Pertamina. Acara ulang tahun juga disiarkan dengan fasilitas video conference ke unit-unit
Pertamina seperti RU II – VII, MOR I – VIII, dan anak perusahaan Pertamina.

Dalam sambutannya, Dwi mengajak seluruh keluarga besar Pertamina untuk mempertajam sense

of crisis. “Mari bersama-sama meningkatkan kembali kinerja proses-proses bisnis serta pengendalian
biaya dan arus kas agar kita bisa terus tumbuh,” ujarnya.

Pada point terakhir, Dwi berpesan bahwa sangat penting bagi kita untuk dapat membangun

kepercayaan dari stakeholder. Karena itu, ia menekankan agar seluruh pekerja untuk bersama-sama

melaksanakan nilai-nilai 6C dalam kehidupan sehari-hari. “Mari kita membangun sinergi dan tidak ada
lagi silo-silo. Semangat Pertamina Satu harus menjiwai seluruh insan Pertamina. Tidak ada ruang untuk

merasa sebagai pihak paling berjasa di Pertamina. Seluruh pencapaian kita sampai saat ini adalah hasil
kerja bersama setiap pekerja dengan peran dan porsinya masing-masing. Semoga harapan kita bersama
agar Pertamina dapat menjadi Powerhouse Ekonomi Indonesia dapat terwujud,”pungkasnya.•URIP

Merekam Kinerja Pertamina dalam Poster dan Foto
JAKARTA – Berbagai pencapaian yang telah dilakukan oleh Pertamina
telah dirangkum dalam jajaran foto-foto yang dipamerkan sebagai
rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-58 Pertamina. Selain itu
juga terpajang deretan poster-poster hasil kinerja dari seluruh
direktorat.
“Apa yang kita lihat saat ini menunjukkan kinerja yang
berhasil diraih oleh Pertamina disisi keberhasilan tersebut
kita tidak lupa juga akan kegiatan-kegiatan sosial yang
dilakukan Pertamina untuk masyarakat. Profitable
penting bagi perusahaan tanpa mengenyampingkan
kepedulian sosial kita”.
Demikian diungkapkan oleh Direktur Utama
Pertamina, Dwi Soetjipto saat membuka gelaran
pameran foto, poster dan produk-produk terbaru yang
dihasilkan oleh Direktorat Pemasaran dan Lubricant di lantai
ground Kantor Pusat Pertamina, Senin (7/12). Turut hadir
dalam kesempatan tersebut Komisaris Utama Pertamina,
Tanri Abeng, serja seluruh jajaran direksi Pertamina.
Ditunjukkan bahwa inisiatif efisiensi direktorat
untuk tahun 2015 ditargetkan sebesar USD 1.039,31
Million dengan skema target efisiensi Direktorat Hulu
sejumlah USD 38,7 juta, Direktorat Pemasaran dan
Niaga USD 370,31 juta, Direktorat Pengolahan
USD 400,67 juta, Direktorat EBT USD 145,90
juta, Direktorat Umum & SDM USD 18,89
juta dan Direktorat Keuangan sebesar USD
64,83 juta.
Terbukti, realisasi inisiatif efisiensi
direktorat yang dibukukan Pertamina
per Oktober 2015 adalah sebesar
USD 1.401,34 miliar. Perta
mina
telah berhasil lakukan kenaikan

nilai efisiensi sebesar USD 362,03 juta dari nilai target yang ditentukan.
Di hadapan Komisaris Utama dan jajaran direktur Pertamina, VP Corporate Commu
nication Pertamina Wianda Pusponegoro menjelaskan Total target finansial BTP New
initiatives 2015 tetap sebesar USD 500,42 Million. Total pencapaian financial hingga 30
Oktober sebesar USD 454,88 Million. Angka pencapaian tersebut telah melebihi target
yang ditentukan per Oktober 2015 yaitu USD 402,25 Million.
Tidak hanya itu, banyak pencapaian lainnya yang terpajang dalam pameran tersebut
diantaranya yaitu pengembangan proyek-proyek Geothermal, mega proyek Pertamina
terintegrasi, RFCC Project, RDMP, proyek relokasi dan penambahan kapasitas storage
terminal LPG Tanjung Priok, proyek pembangunan fasilitas filling station LNG plant 26
Bontang, Mobile Refuelling Unit sebagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang
bersifat mobile dan Pertamina Cash Card sebagai layanan kartu debit perusahaan.
“Saat ini kita menghadapi situasi harga minyak yang masih rendah dan diprediksikan
hingga tahun depan masih belum beranjak tinggi karena itu sebagai korporasi kita harus
bisa berlari kencang,” tegas Dwi Soetjipto.
Lebih lanjut Dwi Soetjipto menyampaikan bahwa pasar bebas akan semakin terbuka
sehingga Pertamina harus lebih meningkatkan daya saingnya. Menurutnya Ada 2 (dua) hal
mesti dibangun untuk memperkuat daya saing Pertamina yaitu penguatan infrastruktur
dan efisiensi.•IRLI

Penghargaan-penghargaan yang Diberikan
Annual Pertamina Subsidiary
Awards (APSA) 2015

Penghargan diberikan untuk AP Pertamina yang memiliki
performance terbaik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG), terdiri dari 6 kriteria.
Kategori The Best Implementation Community Development
2014
(1) PT Pertamina EP (PEP);
(2) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE);
(3) PT Pertamina EP Cepu (PEPC)
Kategori The Best Implementation of Eneterprise Risk
Management 2014
(1) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE);
(2) PT Pertamina EP Cepu (PEPC);
(3) PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI).
Kategori The Best Shareholder Aspiration Achievers 2014
(1) PT Pertamina EP Cepu (PEPC);
(2) PT Tugu Pratama Indonesia (TPI);
(3) PT Pertamina Training & Consulting (PTC).

Kategori The Best Quality & Financial Management Report 2014
(1) PT Patra Jasa;
(2) PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI);
(3) PT Pertamina Trans Kontinental (PTK).
Kategori The Best Annual Report 2014
(1) PT Elnusa Tbk.;
(2) PT Tugu Pratama Indonesia (TPI);
(3) PT Pertamina Gas (Pertagas).
Kategori Best of The Best Subsidiary 2014 :
PT Pertamina EP (PEP).

Penghargaan Pertamina Awards

Diberikan untuk insan Pertamina yang berkontribusi pelaksanaan
Lima Pilar Prioritas Strategis.
Kategori Pengembangan Sektor Hulu :
(1) Proyek Banyu Urip Cepu (PT Pertamina EP Cepu);
(Finalis) Proyek Pengembangan Kamojang V (PT PGE).

1.506 Ide Gila, Saring 13 Ide Tergila
JAKARTA – Virus Ide Gila (D’Gil) telah mewabah ke seluruh
para pekerja Pertamina. Sebanyak 1.506 ide gila para pekerja
dari berbagai fungsi dan direktorat dituangkan dalam ajang
ini. Kemudian diseleksi menjadi 100 ide gila hingga tersaring
menjadi 13 ide tergila. Acara tersebut berlangsung di lantai
ground Kantor Pusat Pertamina, Senin (7/12).
Ke-13 ide gila yang masuk menjadi daftar finalis tersebut
dinilai secara langsung oleh Komisaris Utama Pertamina Tanri
Abeng, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto serta seluruh
jajaran direksi Pertamina juga turut hadir untuk memberikan
penilaian untuk dipilih menjadi ide tergila yang terbaik.
Ada empat kriteria penilaian Ide Gila yaitu originalitas, ide
menarik, potensi dampak bagi perusahaan dan kemudahan
implementasi.
Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menga
takan salah satu yang mendasari ide gila ini adalah karena
kita ingin membangun Sustain Competitive Advantage (SCA)
yang sangat dipengaruhi oleh 2 (dua) aspek yaitu inovatif dan
capability.
“Jika ingin menang maka kita harus ciptakan organisasi
yang memiliki kemampuan selalu berinovasi dan marketing
capability. Marketing tanpa inovatif itu nonsense bisa me
nang,” ucap Ahmad Bambang, sang pencetus Ide Gila alias
D’Gil.
Menurutnya kreatifitas itu tidak bisa dibatasi oleh aturan
oleh karena itu, D’Gil ini berbeda dengan CIP dan PQA yang
bersifat perbaikan proses untuk mencari penghematan. Na
mun ide gila ini adalah ide segila-gilanya dalam batas konteks
memiliki tata nilai perusahaan dan tata nilai masyarakat.
Penilaian ke 13 finalis tersebut dikemas dalam parade
ide gila dengan menghadirkan tokoh muda Yoris Sebastian

yang sukses berkat ide kreatifnya sehingga dikenal
sebagai pakar kreatifnya Indonesia. Dalam kesempatan
itu dirinya berbagi bagaimana kesuksesan hadir karena
kemunculan ide-ide gila.
Menurutnya, continuous improvement adalah
suatu hal yang wajib dimiliki oleh perusahaan namun
continuous improvement saja tidak cukup jika tidak
memiliki radikal inovasi sehingga ada lompatan yang
lebih tinggi dari sekedar continuous improvement.
Tentunya ide-ide gila tersebut harus bersifat originalitas,
berdampak bagi peru
sahaan dan bagaimana proses
implementasinya.
“Saya senang dengan parade ide gila yang digelar
oleh Pertamina karena ini adalah sebuah inovasi yang
diikuti oleh semua orang tanpa melihat dari fungsi atau
bidang dimana mereka bekerja. karena saya percaya
kita mem
butuhkan mata-mata yang fresh dengan
pandangan-pandangan yang baru,” ucap Yoris.•IRLI

Penghargaan Degils Awards
Kategori Ide Gila Favorit:
Dian Vita Alva Suhendi (Red Blue Green SPBU)

Kategori Ide Gilaaa… :
Hendra Arif Mulyaman dan Ratih Amelia (Injeksi Propana)
Kategori Ide Parah :
Sida Pradipta (Design Moduler BBM Ukuran Kecil)
Kategori Ide Gila Bingits:
Nina Febria Widyastuti (Wow, I Love Pertamina)

n pada HUT ke-58 Pertamina
Kategori Peningkatan Kapasitas Kilang dan Petrochemical:
(1) BTP TPPI (SVP CSG);
(Finalis) Proyek RFCC Cilacap (Project Coordinator RFCC Cilacap).
Kategori Pengembangan Infrastruktur dan Marketing:
(1) BTP Pertalite (VP Retail fuel Marketing);
(Finalis) BTP Sentralisasi Pemasaran Gas (VP Gas Sourcing).
Kategori Perbaikan Struktur Keuangan:
(1) Sistem Informasi Investasti Pertamina (VP Investment & Portofolio dan VP
SPC);
(Finalis) BTP Corporate Cash Management (VP Treasury).
Kategori Efisiensi Di Semua Lini:
(1) BTP Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak (VP QSKAM); (Finalis) BTP
Perubahan Proses Pengadaan Crude dan Product (Crude and Product
Programing Manager).

Penghargaan Patra Adikriya

Kategori Patra Adikriya Bumi Utama 2015 untuk pengelolaan HSSE
dengan kriteria Sangat Baik (nilai 90 – 100) : PT PHE ONWJ.
Kategori Patra Adikriya Bumi Madya 2015 untuk Pengelolaan HSSE
dengan kriteria Baik (nilai 80 – 90):
a. PT PHE WMO – Direktorat Hulu
b. PT PGE AG Kamojang – Direktorat Hulu
c. PT Pertamina (Persero) RU III Direktorat Pengolahan
d. Marketing Operation Region (MOR) III Direktorat Pemasaran
Kategori Patra Adikriya Bumi Pratama 2015 untuk Pengelolaan HSSE
dengan kriteria Cukup Baik (nilai 70 – 80):
a. JOB Bumi Siak Pusako – PT PHE, Direktorat Hulu
b. JOB Pertamina Golden Spike Ltd – PT PHE, Direktorat Hulu
c. PT Pertamina (Persero) RU II Direktorat Pengolahan
d. Marketing Operation Region (MOR) II Direktorat Pemasaran.

SEMARAK
Dalam rangka HUT ke-58, Pertamina mengadakan donor
darah serentak di Kantor Pusat, seluruh unit operasi dan anak
perusahaan, pada (3/12). Dalam kegiatan ini terkumpul 4.346
kantong darah untuk disumbangkan PMI di seluruh wilayah
Indonesia. Di Kantor Pusat sendiri, 450 pekerja dan mitra kerja
menyumbangkan darahnya.

Clara Wresti, Jurnalis Senior Harian Kompas menyabet predikat Best Of The
Best Anugerah Jurnalistik Pertamina 2015, yang diumumkan di Jakarta,
Jumat (9/12). Clara yang mengangkat tulisan berjudul Blok Mahakam ke
Pertamina juga meraih Juara 1 kategori Hard News media Cetak.

Lomba Senam Aerobik dalam rangka HUT ke-58 Pertamina
diadakan, pada (4/12), di Kantor Pusat Pertamina. Senam
diikuti 35 tim beregu putri dan 23 tim beregu putra serta
ratusan peserta perorangan dari keluarga besar Pertamina.

Sebanyak 8 pelari Pertamina Runners menyelesaikan
lari sejauh 58 km yang ditempuh mulai 9 Desember
malam hingga 10 Desember 2015 pagi. Mereka juga
didampingi 50 pelari yang menempuh jarak 5,8 km
dan bersama-sama finish di Kantor Pusat Pertamina.
Mereka disambut jajaran Direksi Pertamina.

Jajaran Direksi Pertamina bernyanyi bersama dalam pe
nutupan acara Gala Dinner Pertamina Awards 2015 di
kantor Pusat Pertamina, Kamis (10/12). Pertamina Awards
merupakan ajang penghargaan bagi para stakeholder dan
penerima manfaat program Tangung Jawab Sosial Pertamina.

Jajaran Direksi Pertamina memeriahkan flash mob, yang
diikuti 30 pekerja Pertamina, di selasar Gedung Utama
Kantor Pusat Pertamina, (10/12). Aksi dance ini sebagai
ungkapan kegembiraan hari jadi ke-58 Pertamina.

Ucap syukur atas pencapaian kinerja yang diraih Pertamina
pada tahun 2015 ini, dilengkapi dengan pemberian santunan
kepada anak yatim dari Panti Asuhan Rumah Harapan,
Kota Depok dan Yayasan Bina Sosial Jakarta Utara, pada
Kamis (10/12). Santunan diserahkan oleh Komisaris Utama
Pertamina Tanri Abeng, didampingi Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto.

Pertamina meluncurkan produk baru Bright Gas
ke
masan kaleng ukuran 220 gram, pada Kamis
(10/12). Bahan bakar gas untuk kompor portable
mini tersebut dijual seharga Rp 16.500 dan bi
sa
didapatkan di sejumlah outlet BrightStore.
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