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Volatilitas ekonomi terbukti mulai mempengaruhi ki
nerja Institusi Keuangan Global. Pekan lalu, beberapa
Pen gelola Investasi Internasional (Investment Banks)
mengumumkan bahwa kinerja investasinya mengalami ke
rugian. Diantaranya adalah Deutsche Bank asal Jerman yang
telah memproyeksikan kerugian keuangannya pada Kuartal
III-2015 hampir mencapai US$7 miliar (setara Rp.91 triliun)
karena terjadi devaluasi pada aset intangible yang dimilikinya.
Penurunan nilai investasi tengah menjadi momok bagi
Lembaga Keuangan Global yang memiliki portfolio cukup
ban yak pada instrumen negara ekonomi berkembang
(Emerging Market/EM), seperti Brazil, India, Rusia, termasuk
Indonesia. Sejak Januari – Agustus 2015, penarikan dana
(capital outflow) dari investor asing pada obligasi EM men
capai US$2.5 miliar (setara Rp 32,5 triliun). Angka yang
fantastis dibanding capital outflow sepanjang tahun 2014.
Penarikan investasi tidak hanya dipicu oleh kekhawatiran akan
ketidakpastian investasi EM, namun karena investor asing ini
telah membukukan kerugian akibat penurunan nilai investasi
dan menghindari penurunan yang lebih dalam. Institusi
Keuangan Global lalu beralih pada investasi yang dipandang
lebih aman, seperti instrumen Amerika Serikat.

Penyaluran perdana produk LPG RFCC menjadi salah satu bukti bahwa unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) yang terletak di Refinery Unit
(RU) IV Cilacap telah siap untuk beroperasi secara komersial pada bulan Oktober 2015 ini. Hal tersebut ditandai dengan adanya hasil produksi
yang telah dikeluarkan oleh unit RFCC tersebut berupa High Octane Mogas Component (HOMC) dan LPG.

Penyaluran Perdana Produk LPG RFCC
Sebagai salah satu investasi EM, obligasi Pertamina
juga mengalami tekanan. Pada berbagai pertemuan dengan
Investment Banks dan Rating Agencies, kegelisahan
mereka sangat terlihat. Berbagai aspek terkait Indonesia
dan khususnya Pertamina, mereka tanyakan, gali dan
perb andingkan. Bentangan pertanyaannya sangat luas
dan mendalam. Pasalnya, dampak pahit akibat subprime
mortgage AS (2008) dan krisis Eurozone, masih membekas.
Sementara, di pundak mereka terdapat beban rekomendasi
kepada para investor pemilik dana, apakah tetap memiliki
eksposure di EM atau hengkang? Pada gambar diatas
terlihat pergerakan investor Obligasi Pertamina ke Obligasi
Negara AS, sebagai upaya mencari keuntungan di tengah
tekanan pasar ini.
Saat ini, para analis dituntut untuk membuat rekomendasi
yang tepat. Menghindari kesalahan investasi guna memangkas
kerugian. Singkatnya, memilih “cut loss” atau menghadapi
“opportunity loss”. •
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot:
konsumen lima
provinsi
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
di sumbagsel nikmati pertalite

Kesiapan unit RFCC RU IV
Cilacap untuk beroperasi
ditunjukkan melalui hasil
produksi LPG pada awal
Oktober 2015. Produk LPG
tersebut disalurkan secara
perdana ke Gasdom
Region IV melalui pipa,
pada Jumat (9/10). Melalui
unit LPG Plant RFCC,
kini jumlah produksi LPG
bertambah 1.000 ton/hari
dan dapat menekan impor
LPG sebesar 50%.

CILACAP – PT Pertamina
(Persero) menandaskan bah
wa unit Residual Fluid Catalytic
Cracking (RFCC) yang terletak
di Refinery Unit (RU) IV Cilacap
telah siap untuk beroperasi
secara komersial pada bulan
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Oktober 2015 ini. Hal tersebut
ditandai dengan adanya
hasil produksi yang telah
dikeluarkan oleh unit RFCC
tersebut berupa High Octane
Mogas Component (HOMC)
dan LPG.
Menyusul produksi LPG
yang dihasilkan oleh unit
RFCC, pada hari Jumat (9/10),
dilakukan penyaluran perdana
LPG dari RFCC RU IV Cilacap
ke Gas Domestik (Gasdom)
Marketing Operation Region
(MOR) IV Jawa Tengah.
Pen yaluran LPG tersebut
disalurkan melalui pipa dan
disimpan dalam tanki LPG
di Gasdom Region IV yang
terletak di Kawasan Industri
Cilacap (KIC). Hadir dalam
penyaluran perdana LPG

Corporate Social Responsibility:
operasi katarak untuk masyarakat
jabodetabek

tersebut GM RU IV Nyoman
Sukadana, VP Refining Project
Ignatius Tallulembang, GM
MOR IV Kusnendar, dan OH
Gasdom Region IV Muh. Tohir.
GM RU IV Cilacap Nyoman
Sukadana mengatakan, pro
duksi LPG dari RFCC RU IV
Cilacap telah dimulai pada
awal Oktober 2015 lalu di
unit LPG Plant dan kini siap
didistribusikan ke masyarakat
melalui Gasdom Region IV.
“Komitmen Pertamina
untuk memenuhi supply ener
gi masyarakat ditunjukkan
dengan peningkatan produksi
LPG melalui unit RFCC RU IV
Cilacap ini. Jumlah produksi
LPG yang dihasilkan oleh
unit ini adalah sebesar 1.000
ton/hari. Dan sekarang kami
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bersama-sama menyalurkan
LPG perdana sebanyak 2000
ton,” ujar Nyoman Sukadana.
Dari produksi LPG ter
sebut akan disalurkan ke
masyarakat yang berada di
Pulau Jawa, utamanya provinsi
Jawa Tengah sehingga dapat
menjamin pasokan LPG di
daerah tersebut.
Sebelum beroperasinya
unit RFCC ini , pemenuhan
kebutuhan LPG masyarakat
berasal dari RU IV Cilacap
dan impor. RU IV Cilacap per
harinya dapat memproduksi
200 ton/hari dan sisa ke
butuhan LPG dipenuhi oleh
impor.
“Dengan beroperasinya
Bersambung ke halaman 3

Utama :
pelumas mesran super raih
platinum di ibba 2015
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vice president asset operations
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MISI

Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat
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efisiensi dan optimalisasi
aset non operasional

Pengantar Redaksi :
Upaya efisiensi di semua lini terus dilakukan Pertamina. Termasuk
fungsi Asset Operations yang melakukan berbagai langkah unntuk
mengejawantahkan lima prioritas strategis yang telah ditetapkan
Direksi. Apa saja yang sudah dilakukan fungsi tersebut, kami
berbincang dengan VP Asset Operations Benny Ishanda. Berikut
petikannya.
Apa tugas atau peran dari fungsi Asset Operations? Tu
gas dan peran Asset Operations adalah mengelola, memelihara dan
mengoptimalisasi Asset Penunjang Usaha (APU), yaitu aset yang bukan
digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan atau core business,
dapat juga merupakan excess capacity dari asset operasi, serta
memonitor status aset KMK 92/2008 perihal penitipan sementara
Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari aset eks EP ditambah
aset LNG Bontang dan aset LNG Arun, ditambah 10 aset tanah dan
bangunan di Jakarta dan Bandung), di seluruh Direktorat dan Unit
Pertamina. Kami juga melakukan riset pasar terkait tren pasar dalam
mengoptimalkan aset, pengurusan perizinan, status hak atas tanah
(kepemilikan/perpanjangan/peningkatan), pengelolaan kontraktual
dan penyelesaian permasalahan aset, pengelolaan relasi, pengelolaan
proses penyelesaian pembayaran pihak ketiga serta pengelolaan pajak
tanah dan bangunan guna menunjang tujuan perusahaan.
Apa persoalan utama dari aset-aset yang non-operasional?
Persoalan utamanya, aset-aset ini banyak yang bersifat non free dan
non clear. Non Free adalah aset yang belum mempunyai dokumen
kepemilikan yang lengkap (sertifikat), sedangkan Non Clear adalah
aset yang diduduki/dikuasai oleh pihak lain (Penghuni Tanpa Hak).
Bagaimana mengoptimalkan aset-aset non operasional
(APU) ini? Untuk mengoptimalisasi APU, yaitu dengan melakukan
penawaran terlebih dahulu kepada fungsi operasi, anak-anak
perusahaan atau afialiasi Pertamina. Jika tidak ada rencana
penggunaannya, maka kami optimalkan dengan menawarkan kerja
sama kepada BUMN lain atau pihak ketiga baik secara langsung
maupun melalui anak perusahaan.
Untuk Pertamina mendapatkan cost saving dari biaya peme
liharaan dan pembayaran PBB atau cash in (pendapatan) dari biaya
sewa menyewa atau kerjasama. Sedangkan untuk AP dapat
mendukung kegiatan operasionalnya dengan biaya sewa yang lebih
murah.
Bagaimana dengan pengelolaan gedung di Kantor Pusat?
Untuk pengelolaan gedung-gedung (maintenance building) di Kantor
Pusat sebanyak 17 unit, saat ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga
(vendor). Ke depan direncanakan akan menunjuk anak perusahaan
yang biasa mengelola gedung, sehingga anak perusahaan tersebut
dapat menjadi lebih profesional dengan tanggung jawab yang
lebih besar. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi kebersihan dan
perawatan gedung, termasuk technical, listrik dan AC-nya, sampai
ke penghematan listrik atau dikenal dengan istilah energy efficiency
improvement, yang juga dijalankan pada seluruh MOR dan RU. Ini
menjadi salah satu KPI fungsi aset setiap tahunnya.
Sebagai contoh, biaya listrik Kantor Pusat itu sekitar Rp 1-1,3
miliar per bulannya. Ditambah gedung lainnya di luar Kantor Pusat,
sekarang sudah mencapai di atas Rp 2 miliar per bulan. Maka kami
mencoba melakukan efisiensi lagi dengan penghematan listrik.
Program ini adalah kelanjutan dari program penghematan energi
yang telah dilakukan secara rutin, seperti penonaktifan listrik, lampu
penerangan, serta lift setelah jam kerja berakhir, terkecuali ada request
untuk overtime.
Seberapa hematnya? Untuk program penonaktifan penerangan

di jam istirahat ini, karena baru diluncurkan awal Oktober ini, maka
hasilnya baru akan dapat dihitung dan evaluasi nilai efisiensinya
pada bulan Nopember. Kami harapkan dapat memperoleh
efisiensi sekitar 5-10%. Adapun untuk KPI energy efficiency,
tahun ini kita targetkan total penghematan listrik sebesar 14%
dari Gedung perkantoran Jakarta, MOR dan RU. Khusus untuk
MOR dan RU termasuk penghematan pada Rumah Dinas
Perusahaan (RDP).
Apa saja yang ditangani Asset Operations dalam
pengelolaan ini? Secara makro untuk wilayah Kantor Pusat
kita mengelola semua aset-aset non operasi kita. Misalnya
untuk optimalisasi ruang kerja sejalan dengan adanya program
restrukturisasi dan streamlining organisasi Pertamina, konsumsi
rapat, alat tulis kantor, dan Kendaraan Ringan Perusahaan (KRP)
dengan menunjuk anak perusahaan PT Patra Jasa, yaitu Prima
Armada Raya (PAR) sebagai vendor. Mulai Oktober 2015, kami
melakukan optimalisasi lantai M dan G dengan menyewakan
ruang lantai tersebut untuk kegiatan resepsi pernikahan khu
susnya untuk hari Sabtu dan Minggu. Di luar dugaan, ternyata
peminat cukup banyak dan hampir fully book untuk jangka waktu
setahun ke depan. Kami juga akan mengelola parkir berbayar di
lingkungan kantor pusat.
Apa tantangan dalam mengelola aset-aset non ope
rasional? Ada beberapa tantangan dalam pengelolaan aset-aset
non operasi. Pertama, masalah NJOP yang dikenakan kepada
Pertamina cukup tinggi (NJOP MIGAS), sehingga perhitungan
biaya sewa menjadi cukup mahal. Kedua, masih banyaknya
dokumen aset kurang lengkap yang akhirnya banyak juga asetaset tersebut saat ini diduduki oleh Penghuni Tanpa Hak (PTH).
Kemudian ada juga mafia-mafia tanah yang berusaha menguasai
aset-aset kita dan sering kali kita bersinggungan dengan pihakpihak preman. Di situlah dibutuhkan effort lebih besar untuk tetap
mempertahankan aset negara agar tetap terjaga untuk selanjutnya
dilakukan proses sertifikasinya.
Jadi urusan aset non operasional ini bersinggungan
dengan banyak pihak? Memang dalam pengelolaan masalah
aset non operasional akan banyak bersinggungan dengan
banyak pihak, sehingga dalam penyelesaiannya dilakukan
dengan pendekatan litigasi dan non litigasi. Jadi, kalau litigasi kita
berperkara secara normal melalui jalur pengadilan. Untuk non
litigasi, kami mengupayakan cara damai atau dengan pengusiran
paksa bagi yang menduduki aset tersebut, sampai asetnya
kembali ke negara, dalam hal ini ke Pertamina.
Berapa jumlah unit aset non operasional Pertamina di
seluruh Indonesia? Saat ini Jumlah keseluruhan aset Pertamina
sekitar ± 1.741 bidang/Persil.
Bagaimana aset eks RU I Pangkalan Brandan yang
disewa TNI AL? Untuk aset tersebut, mekanisme yang digu
nakan dalam pendayagunaannya adalah pinjam-pakai karena
ada rencana TNI AL akan membeli aset tersebut. Untuk biaya
perbaikan, pemeliharaan, dan operasional lainnya menjadi
tanggung jawab peminjam/penyewa. Dan aset tersebut statusnya
tetap milik Pertamina.
Benefit yang diterima Pertamina adalah cost saving PBB
dan pemeliharaan aset. Dalam optimalisasi kami mengacu pada
Peraturan Menteri BUMN No.13 tahun 2014 tentang Pedoman
Pendayagunaan Aset Tetap BUMN, dimana terdapat beberapa
mekanisme pendayagunaan aset yaitu BOT, BTO, Kerja sama
Operasi, Kerja sama Usaha, Sewa dan Pinjam Pakai.•URIP

EDITORIAL
Embrio Saintis Muda
Olimpiade Sains Nasional (OSN) Pertamina
pekan lalu mulai dibuka. Direktur Jenderal
(Dirjen) Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Kemenristek Dikti) Muhammad Dimyati
yang turut membuka acara, menilai OSN Per
tamina sebagai wadah untuk mengumpulkan
mahasiswa terbaik serta melahirkan calon
saintis muda.
“Kami memang mengharapkan para pe
serta menjadi embrio saintis Indonesia yang bisa
mengisi berbagai lowongan, terutama bidang
energi. OSN ini menggairahkan mahasiswa
untuk lebih senang dan fokus meneliti,” katanya.
OSN ibarat oase di tengah rendahnya
posisi daya saing Indonesia. Dimana masih
ada harapan dari anak muda yang tertarik di
bidang sains dan mengembangkannya dalam
proyek inovasi. Berdasarkan data World
Economic Forum (WEF), ranking daya saing
Indonesia di posisi 34 dari 144 negara. Yang
lebih memprihatinkan lagi, bangsa Indonesia
juga defisit inovasi. Data Kemenristek Dikti
tahun lalu mencatat 58% inovasi yang ada di
Indonesia berasal dari luar negeri.
Tentunya OSN Pertamina merupakan
bukti nyata bahwa bangsa ini memiliki embrio
saintis Indonesia, yang siap beradu inovasi
dan diperhitungkan di masa depan. Khusus
kompetisi proyek sains, setidaknya bisa
menjadi pemicu bangkitnya generasi peneliti
yang tangguh.
Tahun ini OSN mengambil tema Energi Baru
Terbarukan (EBT). Diharapkan hasil inovasi
anak muda tersebut bisa merangsang lahirnya
pengembangan EBT yang kelak menjadi bibit
pengembangan energi masa depan pengganti
energi fosil.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang
bergerak di bidang energi, Pertamina senantiasa
mengikuti pesatnya perkembangan teknologi.
Apalagi dengan adanya Divisi Research &
Development yang selama ini terus didorong
untuk menghasilkan terobosan serta teknologi
baru khususnya dalam mengembangkan energi
baru terbarukan.
Jatuhnya harga minyak dunia yang salah
satunya dipicu oleh pengembangan energi
baru dan terbarukan shale gas dan shale oil,
seharusnya menjadi cambuk bagi bangsa ini
dalam mengembangkan EBT. Amerika yang
berhasil mengembangkan shale gas, telah
berpuluh-puluh tahun mengembangkan energi
baru terbarukan itu dimana hasilnya dirasakan
saat ini dan mampu menggempur dominasi
harga minyak dunia.
Tentunya Indonesia dengan beragam po
tensi sumber energi, baik itu energi surya,
angin, laut, bahkan alga belum terlambat
kiranya mengembangkan potensi energi baru
terbarukan guna menopang kebutuhan energi
di masa datang.
Karena itu, layaklah bila pemerintah ber
harap Pertamina ikut mendukung dalam me
lahirkan tunas muda kreatif dan inovatif untuk
memanfaatkan energi baru terbarukan. OSN
Pertamina hanyalah awal, tetapi jika didukung
oleh banyak pihak yang memiliki kesadaran
yang sama, tentunya embrio saintis muda itu,
kelak akan menjadi pelopor pemafaatan energi
baru terbarukan di masa depan.•
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Tangan yang Berkarya dan Siap Berkompetisi
Jelang APQ Award 2015
Forum akbar presentasi CIP Annual Pertamina Quality
(APQ) Award 2015 sudah di depan mata. Terlihat semua usaha
dan upaya untuk terus melakukan perubahan menuju yang
terbaik bagi perusahaan ini. Sebenarnya, tak hanya ketika
APQ Award itu digulirkan saja insan Mutu Pertamina berbuat
sesuatu yang lebih dan terbaik untuk perusahaan tercinta.
Ini merupakan perjalanan panjang sebagai buah tangan
dari karya insan mutu Pertamina di seluruh pelosok negeri
tercinta. Sebagai bentuk upaya nyata dalam berkontribusi
dan mengambil peran serta dan hadir untuk selalu melakukan
improvement dan inovasi agar muncul prestasi unggulan
dalam menunjang keberhasilan operasional dan keberlanjutan
bisnis perusahaan. Inovasi dan improvement tersebut lahir dari
pemikiran dan tangan terampil pekerja dan ini adalah langkah
awal untuk mulai melakukan perubahan yang berkelanjutan.
Dari tangan yang berkarya, memberi adalah sifat terbaik
manusia yang selalu mensyukuri apa-apa yang telah diberikan
Allah SWT. Memberi adalah simbol tangan manusia yang
juga selalu berkarya melalui bidang keahlian, kompetensi,
kapabilitas dan integritas yang telah terbangun dan menjadi
dasar pondasi awal bagi bekerja dalam melakukan tugas
tanggung jawabnya dan pada akhirnya berujung pada harapan
sebagai bentuk kerangka ketakwaan serta keimanan kepada
Allah SWT.
Sesungguhnya tangan yang baik adalah tangan yang selalu
memberi dan menolong orang lain dalam kebaikan. Aktualisasi
buah karya tangan insan Mutu berupa inovasi merupakan
salah bukti nyata karya emas dari tangan yang berkarya yang
diberikan oleh insan mutu pekerja untuk perusahaan ini.
Karya tangan manusia bisa diklarifikasi menjadi dua hal
yaitu :
1. Karya yang langsung disantap oleh perut berupa makanan
dan minuman dan menjadi kebutuhan primer standar
hidup manusia.
2. Karya yang disantap oleh otak dan kesisteman pendukung
di dalamnya, ditandai dengan karya manusia berupa
informasi dan seni yang dibudayakan dan menjadi dasar
perubahan tata, pengelolaan dan pola kehidupan menuju
kepada hal dan sesuatu yang lebih baik dan semakin baik
lagi. Sumbangsih yang nyata dan aktual adalah melalui
budaya sharing knowledge dari Forum Presentasi CIP
yang telah berhasil digulirkan insan Mutu Pertamina untuk
mendapatkan hasil kinerja dan produksi yang lebih baik
lagi. Dari sinilah kenapa kita sebagai manusia dinilai bisa
mendapatkan buah dari apa yang diusahakan oleh tangan
kita melalui tangan yang berkarya.
Untuk membangun keberhasilan yang ingin dicapai oleh
perusahaan haruslah lahir dari tangan-tangan yang berkarya
dan mau melakukan kompetisi untuk mendapatkan hasil
yang semakin baik .Cobalah lihat arti dan makna competitive
sebagai salah satu dari tatanilai 6C, yang menjelaskan
bagaimana mengelola kemampuan kita baik sebagai pekerja
maupun secara perusahaan dapat berkompetisi dalam skala

regional maupun internasional. Sebagai pekerja, kita
harus mampu memaksimalkan character dan capability
untuk berkontribusi penuh dalam menunjang kemampuan
perusahaan berkompetisi di bisnisnya sekaligus menjadi
tool percepatan pencapaian Visi Misi perusahaan yang
sudah ditargetkan. Artinya, kontribusi besar dari tangan
yang berkarya yang diberikan oleh seluruh pekerja menjadi
kata kunci keberhasilan bagi Pertamina untuk mampu
berkompetisi di tingkat nasional, regional, multi nasional,
bahkan internasional.
Sering kita bersyukur dengan mengucapkan terima
kasih kepada orang lain yang memberikan sesuatu,
tapi apa bentuk terimakasih kita pada perusahaan ini?.
Sebenarnya kata terima kasih ini memiliki pengertian bahwa
setelah menerima, segeralah untuk memberi kepada
orang lain. Terima, kemudian Kasih, teruskan atau berikan
kepada orang lain, maka kita akan menjadi jembatan
bagi orang yang memberi dan yang berhak menerimanya.
Dalam skala yang luas makna berterima kasih kepada
perusahaan merupakan bentuk nyata tanda rasa syukur
diri kita kepada Allah SWT dengan memberikan yang
terbaik bagi perusahaan ini dengan cara datang tepat pada
waktunya, memberikan hasil kerja, waktu, tenaga, pikiran
yang lebih untuk keberhasilan kinerja perusahaan melalui
kerja yang keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas setelah kita
menerima apa yang diberikan oleh perusahaan yang dapat
kita nikmati bersama keluarga tercinta.
Kita diciptakan oleh Allah SWT dengan daya cipta
yang tinggi sehingga mampu pula menciptakan banyak
hal dengan value creation dan nilai seni yang tinggi dan
dengan didukung kemampuan berkompetisi atas dasar
capability, integritas dari character yang telah terbentuk.
Sebagai pekerja, kita bisa berkontribusi lebih besar lagi
untuk memberikan income, net margin positif yang lebih
besar bagi perusahaan dengan menciptakan nilai tambah
(value creation) melalui inovasi, kreasi dan prestasi secara
berkelanjutan yang salah satunya dibangun melalui CIP
melalui tangan yang berkarya dan siap berkompetisi
seperti yang menjadi judul tulisan ini. Artinya bentuk rasa
syukur yang dibangun oleh kita sebagai pekerja adalah
bahwa kita mensyukuri bahwa diri kita dan segenap
perangkat kerja, kemampuan, skill, kompetensi yang
diberikan Allah kepada kita masih bisa berguna di hadapan
Allah SWT dan berguna serta bermanfaat bagi perusahaan
dan umat manusia yang lainnya.
Semoga ke depan insan Mutu Pertamina semakin
banyak melahirkan inovasi yang luar biasa manfaatnya
serta memberikan kebanggaan bagi Pertamina melalui
kegiatan Forum Presentasi CIP Pertamina dari kita dan
untuk kita semua demi kejayaan dan kemajuan Pertamina
ke depan.
Teruslah berprestasi Insan mutu Pertamina – Jelang
APQ Award 2015 dan kita semua sebagai pemenangnya..•

Penyaluran Perdana Produk LPG RFCC... Sambungan dri halaman 1
unit RFCC yang menghasilkan produksi LPG 1.000 ton/hari, kita
dapat menekan impor LPG sebesar 50% sehingga dampaknya
sangat signifikan untuk menghemat devisa negara, menghemat
biaya transportasi, sekaligus memenuhi kebutuhan konsumsi
masyarakat yang terus menerus meningkat,” tambah Nyoman
Sukadana.
Lebih jauh ia menyampaikan, sebelum disalurkan ke ma
syarakat, tim Direktorat Pengolahan telah melakukan pengecekan
spesifikasi dan kualitas produk. “Seluruh produk-produk baru hasil
keluaran RFCC harus melalui tahapan inspeksi produk di Jakarta
terlebih dahulu baru disalurkan ke masyarakat. Untuk produk

HOMC sudah disalurkan pada awal Oktober lalu, disusul produk
LPG. Sementara produk Propylene menjadi target selanjutnya
setelah melalui tahapan inspeksi. Distribusi produk Propylene
lebih diarahkan untuk di ekspor ke luar negeri,” ungkap Nyoman
Sukadana.
Tujuan pembangunan RFCC Project Cilacap adalah untuk
meningkatkan produksi HOMC dengan target 37.000 barrel per
hari, LPG sebesar 1.066 ton per hari, dan Propylene sebanyak
430 ton per hari. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi
impor dan menghemat devisa negara hingga 5-6 persen per
tahun.• RU IV
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Unit Alkilasi RU III Kembali Produksi Pertamax Racing
Plaju - Bertempat di Ruang Kendali Gas Plant, CD&GP

sempat berhenti beroperasi mulai April 2013 lalu. Dengan

continuous sehingga Pertamax Racing bisa diproduksi

Section – Production mengadakan Tasyakuran Start-Up

beroperasinya Unit Alkilasi dengan mode reaktor ini, maka

dan meningkatkan margin RU III,” harapnya.

Unit Alkilasi, pada (29/9). Acara dihadiri General Manager

produksi produk Pertamax Racing dapat kembali dihasilkan.

Dalam sambutannya, GM RU III Plaju Mahendrata

RU III Mahendrata Sudibja, SMOM Djoko Priyono,

Saat ini, produksi pengolahan meningkat dibandingkan

Sudibja mengajak agar seluruh pekerja bersyukur dengan

Production Manager Hendri Agustian, Tim Manajemen,

sebelumnya dengan mode redistilling. Produksi Pertamax

telah beroperasinya Unit Alkilasi secara normal. “Terima

CD&GP Section Head M. Rahmad dan segenap pekerja.

Racing, sambung Rahmnad, sudah mampu memenuhi stok

kasih kepada seluruh pekerja yang telah membantu.

Dalam laporannya, CD&GP Section Head M.

hingga sekitar 2 tahun ke depan, sesuai dengan permintaan

Semoga Unit Alkilasi dapat berjalan dengan normal dan

Rahmad menjelaskan, Unit Alkilasi beroperasi kembali

dari MOR II Sumbagsel, yakni rata-rata 20 kiloliter/

aman serta berdampak baik terutama bagi margin RU III,

dengan mode reaktor sejak 15 September 2015 setelah

bulan. “Mudah-mudahan Alkilasi tetap berjalan secara

dan unit-unit lainnya,” ujarnya.•RU III

HSSE
Mengenal Lebih Dekat Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dan
Implementasinya di Anak Perusahaan Upstream dan Gas
Dinamika eskalasi ancaman dan gangguan keamanan
dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam
risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan
masyarakat telah melahirkan beragam bentuk ancaman dan
gangguan keamanan terhadap berbagai obyek vital nasional
(obvitnas), Dari serangkaian kejadian/kasus terorisme, Illegal
Tapping, Illegal Drilling membuktikan bahwa eskalasi ancaman
dan gangguan keamanan di Indonesia telah memasuki fase
massive (catastrophic) yang telah menimbulkan kerugian
finansial, asset dan korban jiwa. Ancaman dan gangguan
keamanan terhadap obvitnas pada akhirnya secara langsung
maupun tidak langsung berdampak terhadap sistem
perekonomian nasional, dan pada tingkatan tertentu juga
berdampak terhadap stabilitas politik, sistem penyelenggaraan
negara serta keamanan nasional.
Mengingat dampak gangguan keamanan obvitnas yang
bersifat nasional, maka pengamanan obvitnas menjadi
tanggungjawab bersama seluruh pihak terkait (stakeholders).
Oleh karena itu, dalam pengamanan obvitnas Polri harus
bekerjasama dengan berbagai stakeholders, pengelola
obvitnas, kementerian/lembaga non departemen terkait,
pemerintah daerah, TNI, Ormas/LSM, Pers dan masyarakat.
PT Pertamina (Persero) merupakan salah satu peru
sahaan BUMN mengelola 157 obyek vital nasional (65%)
dari 241 Obyek Vital Nasional (Obvitnas) yang ada di ling
kungan Kementrian ESDM berdasarkan Kepmen ESDM
Nomor 3407 tahun 2012 Besarnya jumlah Obvitnas yang
dikelola Pertamina dan kemungkinan akan bertambah dimasa
mendatang, akan berdampak terhadap peningkatan berbagai
bentuk ancaman dan gangguan yang perlu diantisipasi.
Salah satu upaya untuk mengantisipasi hal tersebut dengan
memperkuat keamanan perusahaan melalui implementasi
“Sistem Manajemen Pengamanan/SMP” terpadu yang
terintegrasi dengan baik bersama pihak keamanan terkait,
dengan demikian perusahaan sekaligus telah melaksanakan
regulasi. Ref. Peraturan Kapolri No. 24 Tahun 2007 pasal 3
disebutkan bahwa SMP wajib diterapkan pada organisasi,
perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah di wilayah
hukum Republik Indonesia.
Tak kenal maka tak sayang, bila tak sayang maka tak akan
ikut menjaga apalagi mau melaksanakannya. Untuk itu mari
bersama kita mengenal SMP dengan harapan kita semua
dapat melaksanakan dan menjaga serta mengimplemantasikan
SMP untuk kelancaran proses bisnis perusahaan kita.
Yang dimaksud dengan Sistem Manajemen Pengamanan
berdasarkan Peraturan Kapolri No. 24 Tahun 2007 adalah
bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi
struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelak

sanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan
bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan
pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian
risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan
lingkungan yang aman, efisien dan produktif.
Standar yang digunakan dalam SMP sebagai berikut :
1. Penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitmen
terhadap penerapannya.
2. Perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran
manajemen pengamanan
3. Penerapan kebijakan SMP secara efektif dengan mengem
bangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang
diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran
pengamanan.
4. Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pengamanan
serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
5. Peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan SMP
secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan
kinerja pengamanan.
Unsur unsur yang terdapat dalam standar dan penerapan
SMP pada organisasi, perusahaan sebanyak 16 elemen dasar
yang dikelompokkan ke dalam 5 elemen kunci yang terdiri dari:
1. Komitmen dan Kebijakan (Commitment & Policy)
2. Perencanaan (Planning),
3. Pelaksanaan (Implementation),
4. Pemeriksaan dan Tindakan Perbaikan (Checking and Correcti
ve Action),
5. Penilaian Manajemen (Management Review)
Berikut adalah keuntungan bilamana suatu perusahaan
menerapkan SMP secara konsisten dan berkelanjutan :

•
•

Meningkatkan citra perusahaan – membangun reputasi
Meningkatkan kinerja di lingkungan perusahaan yaitu
dengan menyediakan gambaran yang jelas dan terperinci
mengenai status dan mutu pengelolaan sistem manajemen
pengamanan di organisasi.
• Meningkatkan efisiensi kegiatan melalui peningkatan
pengetahuan dan kesadaran pekerja mengenai aspek
keamanan sehingga secara tidak langsung akan me
ningkatkan produktivitas organisasi.
• Memperbaiki manajemen organisasi dengan memperjelas
struktur tanggung jawab keamanan dalam organisasi
melalui penerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengu
kuran dan tindakan perbaikan (plan, do, check, act)
• Meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan dan
perundang-undangan,
• Mengelola risiko usaha / mencegah kerugian : “Prevention
is Better than Cure”
• Meningkatkan citra dan nilai organisasi demi daya saing di
dunia yang lebih kompetitif dalam era globalisasi.
• Meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik
dengan berbagai pihak yang berkepentingan
• Menjamin keberlangsungan usaha
Pada prinsipnya implementasi SMP akan sejalan dengan
penerapan sistem manajemen lainnya di perusahaan, baik
standar nasional maupun internasional seperti KEPRES 63
tahun 2004 dan SKEP KAPOLRI 738 tentang pengamanan
objek vital, ISO 28000:2007 (Security Management Systems
for Supply Chain), ISO 27001:2005 (Information Security
Management Systems), ISO/PAS 22399:2007 (Societal
Security) dan lainnya.

Berikut adalah Roadmap Implementasi SMP pada Anak Perusahaan Hulu & EBT untuk Tahun 2015 s/d 2020.
(jumlah unit/field yang dinilai)

Sumber : HSSE Upstream & Gas
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JAKARTA - Corporate Sha
red Service (CSS) Perta
mina mengadakan Kick off
Project Reform 1010 Di Lantai
M, Gedung Utama Kantor
Pusat Pertamina, pada
Kamis (8/10). Menggunakan
Conference Call, hadir dalam
acara ini jajaran Pertamina
Perkapalan, RU dan MOR
di seluruh Indonesia. Secara
simbolis Kick off Project
Reform 1010 ini dilakukan
dengan pengetukan palu
bersama sebagai tanda
dimulainya realisasi Project
Reform 1010 oleh Direktur
SDM & Umum Dwi Wahyu
Daryoto bersama Direktur
Keuangan Arief Budiman,
Direktur Pengolahan
Rachmad Hardadi, Senior
Vice President CSS Jeffrey
Tjahja Indra, Senior Vice
President Controller Yudi
Wahy udi, dan Senior Vice

President Refining Operation
Michael Ricardo Sihombing.
Rencanya, Project Reform
1010 go live pada 3 Januari
2016.
Berdasarkan persetujuan
Direksi pada 30 September
2015 mengenai perubahan
currency di sistem SAP,
Tim Project Reform 1010
ini bertugas melakukan
perub ahan group currency
IDR menjadi USD di dalam
ERP yang sudah digunakan
dengan tujuan menghasilkan
laporan keuangan yang sesuai
dengan IFRS (International
Financial Reporting Standard).
Project Reform 1010
sendiri memiliki dua tujuan
utama, yakni membuat ERPSAP Pertamina menghasilkan
laporan keuangan dalam
currency US Dollar, dan ERPSAP Pertamina yang meng
hasilkan data yang akurat

untuk Management Report
melalui currency US Dollar.
Direktur SDM & Umum
Dwi Wahyu Daryoto ber
harap, setelah proyek ini
diluncurkan, laporan ke
uangan Pertamina dapat lebih
sesuai dengan IFRS sehingga
ada kemudahan proses kerja
sama dengan calon investor
mancanegara.
Di sisi lain Direktur Ke
uangan Arief Budiman me
ngatakan, proyek ini meru
pakan suatu inisiatif yang
penting bagi Pertamina agar
dapat bergerak sebagai satu
Pertamina. Selain itu, Arief
juga mengapresiasi kinerja
Corporate Shared Service
(CSS) yang dalam satu bulan
terakhir ini telah berkontribusi
banyak, khususnya pada
kebutuhan-kebutuhan aplikasi
di Direktorat Keuangan.
Sementara Senior Vice

Foto : STARFY

Kick Off Project Reform 1010 untuk Hasilkan
Laporan Keuangan Standar Internasional
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President CSS Jeffrey
Tjahja Indra mengharapkan
melalui proyek ini, sistem
ERP-SAP Pertamina dapat
menghasilkan laporan
keuangan yang berformat
sama dengan kompetitor

mancanegara untuk memu
dahkan komparasi dan
meningkatkan kemudahan
dalam mendapatkan modal
di pasar luar negeri serta
kemudahan dalam proses
kerja sama dengan calon

investor asing yang tentunya
juga mengaplikasikan IFRS.
“Dalam rangka mendukung
penuh implementasi IFRS ini,
maka kita harus melakukan
perubahan dalam sistem ERP
kita,” jelas Jeffrey.•Starfy

PALEMBANG – Pertamina
kembali memperluas uji pasar
Pertalite serentak di 5 Propinsi
di Sumbagsel, yaitu Sumatera
Selatan (6 SPBU), Lampung
(3 SPBU), Jambi (9 SPBU),
Bengk ulu (4 SPBU) dan
Bangka Belitung (7 SPBU).
Uji pasar ditandai dengan
pengisian perdana Pertalite
kepada konsumen di SPBU
Antasari, Bandar Lampung,
pada (6/10). Pada saat yang
sama, juga dilakukan di SPBU
Golf Kenten Palembang,
SPBU Patimura Jambi, SPBU
Muntok Pangkal Pinang,
SPBU Kalimantan Rawa
Makmur Bengkulu.
SVP Marketing and

Dist rib ution Pertamina, M.
Iskandar mengatakan, “Eks
pansi ini sebagai jawaban
atas tanggapan positif kon
sumen terhadap produk Per
talite di beberapa daerah
sebelumnya.”
GM MOR II, Herman M
Zaini mengatakan, sampai
dengan akhir tahun 2015,
MOR II yang mencakup wilayah
Sumbagsel menargetkan 167
SPBU menjual Pertalite.
“Pertalite dijual dengan
harga Rp8.500 per liter untuk
Propinsi Sumsel, Jambi dan
Lampung, sementara untuk
Propinsi Babel dan Bengkulu,
harga jual Pertalte Rp8.300
per liter,” ujar Herman.

Secara nasional, Per
tamina menargetkan Pertalite
dijual di 1.500 SPBU di seluruh
Indonesia sampai dengan
akhir 2015. Dengan kehadiran
Pertalite di Sumbagsel, maka
bahan bakar tersebut sudah
tersedia di 968 SPBU. Saat
ini Pertalite sudah menjangkau
134 kota/kabupaten di In
donesia.
Kendaraan yang meng
gunakan Pertalite dengan
RON 90 tersebut akan mera
sakan tarikan yang lebih kuat,
kecepatan yang lebih tinggi
serta emisi gas buang yang
lebih bersih. Pertalite menjadi
alternatif BBM yang lebih baik
dari Premium.•MOR II/ADITYO

Foto : ADITYO

Konsumen 5 Provinsi Sumbagsel Nikmati Pertalite

Pengisian perdana Pertalite oleh SVP Marketing dan Distribution Pertamina M Iskandar dan GM MOR II Herman M Zaini.

Jakarta – Awal Juni 2015 dilaksanakan launching pemasangan
pamflet Whistle Blower System (WBS) pada kapal-kapal
Pertamina baik milik maupun charter. Program yang ditargetkan
terlaksana pada tahun 2015 tersebut merupakan salah satu
program yang dicanangkan Tim MOrE (Marketing Operation
Excellent) Sub Theme Shipping Loss.
Seiring dengan semakin gencarnya semangat Pertamina
dalam upaya mengurangi losses pendistribusian minyak,
Fungsi Bunker & Operation Compliance (BOC) - Shipping
selaku koordinator Tim tersebut merasa penting kiranya untuk
memberikan saluran/jaringan komunikasi bagi crew kapal untuk
menyampaikan laporan apabila ada indikasi tindakan fraud di
atas kapal. Laporan WBS dapat disampaikan melalui media

telepon, faximile, website, sms, email maupun mailbox dimana
kerahasiaan pelapor sangat dijaga. Pada pelaksanaannya, WBS
dilakukan oleh Pertamina yang bekerjasama dengan Deloitte,
yaitu pihak independent di Singapore.
Seluruh laporan yang masuk dalam WBS, selanjutnya
akan dianalisa kelengkapan dokumennya. Apabila data sudah
telah lengkap maka akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan
investigasi lanjutan oleh BOC bersama dengan Tim Security.
Sampai dengan saat ini telah diterima tiga laporan dan
sedang ditindaklanjuti. Harapan ke depan adalah terciptanya
iklim yang kondusif dalam pelaksanaan operasi kapal serta
mengurangi tingkat terjadinya losses akibat tindakan pencurian
BOC.•BOC-SHIPPING

FOTO : SHIPPING

Implementasi Whistle Blower System di Atas Kapal Milik dan Charter

Pemasangan Pamflet WBS di Kapal Pertamina.

Banda Aceh - Guna meningkatkan awareness
dan apresiasi kepada konsumen setia LPG 12

kg dan LPG Bright Gas di Kota Banda Aceh,
Marketing Branch Aceh mengadakan promo
pameran LPG Bright Gas dengan tema “Berbagi
Warna, Berbagi Ceria Bersama Bright Gas” yang
dilaksanakan pada 17-23 September 2015 di
Lantai I Suzuya Mall, Banda Aceh.
Marketing Branch Manager PT Pertamina
Aceh, Aribawa mengatakan, dalam promo ini,
konsumen berkesempataan untuk melakukan
penukaran tabung biru (LPG 12 Kg) dengan
tabung LPG Bright Gas secara gratis dan
konsumen cukup membayar isi ulangnya saja
yaitu senilai Rp 143.500.
Selama promo berlangsung, setiap konsumen
yang melakukan pembelian isi ulang berpeluang
mendapat hadiah langsung berupa ratusan
voucher Pertamax Series, lemari es 1 pintu,
kompor gas, magicom, dispenser, peralatan
dapur dan hadiah-hadiah menarik lainnya.
“Selain itu, dalam kegiatan promo ini,
Pertamina bersinergi dengan Bank Mandiri
wilayah Aceh, yaitu dengan memberikan diskon
hingga 50 persen untuk pembelian LPG Bright
Gas kepada nasabah Bank Mandiri yang membeli
dengan menggunakan kartu debit atau kartu
kredit Bank Mandiri guna lebih mendorong
peningkatan penjualan,” ujar Aribawa.
Mekanisme pemberian diskon yaitu dengan
cara menukarkan fiesta poin kartu debit dan
kartu kredit Bank Mandiri selama pameran
berlangsung. Pemberian diskon harga hingga
50 persen membuat disparitas harga dengan
LPG 3 kg tidak begitu jauh sehingga diharapkan
konsumen LPG Bright Gas terus bertambah.
Setiap konsumen dapat merasakan manfaat
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Pertamina Diakui sebagai Pemain
Berpengaruh dalam World LPG Forum
SINGAPURA - Pertamina
dan Indian Oil Corporation
dipandang menjadi salah
satu trendsetter dalam
Inovasi Model Distribusi
LPG. Hal ini disampaikan
dalam acara 28th World LPG
Forum yang dilaksanakan
oleh World LPG Association
30 September - 1 Oktober
2015 di Singapura. Forum
paling bergengsi yang dibuka
secara resmi oleh Mr Lee
Yi Shyan – Senior Minister
of State, Ministry of Trade
& Industry of Singapore,
diikuti oleh lebih dari 1.500
peserta dan exhibitor dari
76 negara dengan berbagai
latar belakang mulai dari
produsen, akademisi, trader,
manufacturer, konsumen,
NGO, dan lain-lain.
World LP Gas Forum yang
dilaksanakan setiap tahun
menghadirkan berbagai best
practice dan teknologi baru
yang dapat dikembangkan
di masing-masing negara.
Dengan tema “Expanding
Horizon”, Pertamina kembali
hadir dengan membagikan
pengalamannya kepada
dunia bagaimana LP Gas
telah memberikan perubahan

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menjadi salah satu pembicara dalam panel utama yang memfokuskan
pada perkembangan LPG khususnya di Indonesia.

bagi bangsa dan masyarakat
Indonesia.
Direktur Pemasaran
Pertamina Ahmad Bambang
menjadi salah satu pem
bicara dalam panel utama
yang memfokuskan pada
perkembangan LPG, khu
susnya di Indonesia. Dalam
sesi “Seizing the Moment”,
Ahmad Bambang men un
jukkan bahwa di ten gah
keterpurukan harga LPG
dunia menjadikan kesem
patan dalam bisnis hilir LPG
di Indonesia. Dalam 7 tahun
terakhir kebutuhan LPG di

menggunakan LPG Bright Gas yang memiliki

Indonesia telah meningkat
menjadi lebih dari 6 juta
MTon/tahun seiring dengan
pelaksanaan program kon
versi minyak tanah ke LPG.
Hingga saat ini sudah ter
konversi hampir 57 juta
pengguna minyak tanah baik
rumah tangga maupun usaha
mikro.
Dr. Elisa Puzzolo dan John
R. Hauge dari The Global LPG
Partnership juga mendukung
berbagai program pengalihan
energi ke yang lebih bersih.
Diharapkan program yang
dilakukan di Indonesia juga

dapat diterapkan di negara
lain, mengingat masih ada
lebih dari 3 miliar orang yang
masih belum tersentuh bahan
bakar yang bersih.
James Rockall – CEO &
Managing Director WLPGA
juga berharap Pertamina
dapat bergabung kembali
menjadi salah satu Board
Member WLPGA. Saat ini
Pertamina juga aktif dalam
Industry Council Member
WLPGA bersama dengan
beberapa pemain dunia lain
nya, seperti Repsol, TotalGaz,
SK Gas, dan Petredec.•DOMGAS

Sekretaris Dewan Komisaris
Sharing Session di RU III

teknologi double valve sehingga memberikan
efisensi dan keamanan lebih serta pilihan warna
yang lebih menarik.
Antusiasme pengunjung mall terhadap
promo ini cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan
penjualan rata-rata tabung isi ulang per hari di
tempat pameran adalah 30 – 50 tabung.
Direncanakan promo ini juga akan dilak
sanakan di beberapa kabupaten/kota, meliputi
FOTO : RU III

Lhokseumawe, Meulaboh, Langsa dan Bi
reuen.•MOR I
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Foto : DOMESTIK GAS

Berbagi Warna, Berbagi
Ceria Bersama Bright Gas

Plaju – Bertempat di Conference Room GM, Sekretaris
Dewan Komisaris Pertamina, Maskurun didampingi Staff Ahli
Direktur Pengolahan Rusnaedy Johari melakukan sharing
session terkait aspek HSE dalam bisnis pengolahan, (17/9).
Kegiatan ini dihadiri oleh GM RU III, Mahendrata Sudibja beserta
tim manajemen.
Maskurun menjelaskan pentingnya aspek HSE dalam rantai
bisnis pengolahan migas. Dia mengimbau para pekerja untuk
dapat memahami lebih jauh filosofi dan budaya safety guna
mencapai kesuksesan pengelolaan HSE di RU III.•RU III

CILACAP – Banyak sekali kemajuan yang ditunjukkan oleh para
peserta Forum Presentasi Mutu CIP RU IV pada Grand Final CIP
tahun 2015. Selain makalah yang disajikan jauh lebih menarik,
juga cara penyampaian makalahnya lebih inovatif, sehingga
membuat dewan juri harus bekerja keras memilih yang terbaik
dari yang terbaik. Forum presentasi mutu Grand Final CIP RU
IV tahun 2015 ini menampilkan 9 gugus terbaik yang terdiri dari
3 gugus GKM, 3 gugus PKM, dan 3 Sugestion System. Mereka
merupakan gugus terbaik dalam ajang forum presentasi mutu
CIP I, II, dan III yang dilakukan setiap triwulan. Dari seluruh
gugus, inovasi terbaik dari gugus terpilih akan mewakili RU IV ke
jenjang regional, nasional, bahkan sampai tingkat intenasional.
“Dominasi regenerasi muda juga lebih kelihatan dibandingkan
dengan CIP tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan

keberhasilan dari semua pihak dalam memberikan dukungan
moral guna mendorong partisipasi pekerja dalam budaya
continuous improvement dengan meningkatkan rasa self
belonging pekerja,” papar Nyoman Sukadana, GM RU IV.
Ia menegaskan, improvement yang dilakukan lingkungan
kerja masing-masing akan semakin memperkokoh RU IV dalam
memberikan energi untuk menggerakkan ekonomi negeri. “Ini
menjadi amanat dan tanggung jawab kita sebagai pekerja untuk
tetap mengoperasikan kilang yang aman, handal, efisien dan
berwawasan lingkungan serta menghasilkan keuntungan yang
tinggi,” ujar Nyoman.
Setelah melalui penilaian, akhirnya dewan juri menetapkan
GKM Mesra (LOC I & SRU), PKM Cyber (IT, GA, & TA), dan
Suggesstion System Wijaya Kusuma (PHC) menjadi peringkat

FOTO : RU IV

Menuju Kilang yang Aman, Andal, Efisien dan Menghasilkan Keuntungan Tinggi

pertama yang akan mewakili RU IV ke jenjang selanjutnya.
Sedangkan peringkat kedua diraih oleh GKM Avtur (FOC I), PKM
Smart (LOC I, SRU, & MA1), dan SS Rifa Tri Purnawan. Untuk
peringkat ketiga diraih GKM Garuda (Utilities), PKM KITA (LOC
I & SRU, MA1), dan SS Fajar Laksono & Syukron Baihaqi.•RU IV

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
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Semarang - Fungsi Medical JBT bekerja sama
dengan PMI kembali mengadakan donor darah,
pada Rabu (9/9) lalu di Ruang Serba Guna lantai
3 MOR IV. Donor darah kali ini merupakan yang
ketiga kalinya dilaksanakan dalam tahun ini.
Koordinator acara tersebut, Yuliani, mengatakan
kegiatan ini rutin diadakan setiap tiga bulan sekali
sebagai bentuk kepedulian Pertamina terhadap
sesama.
Meski sudah sering dilaksanakan, antusiasme
pekerja Pertamina untuk mengikuti kegiatan ini
tidak berkurang. Sebanyak 68 orang tercatat
sebagai calon pendonor. Namun, hanya 56 orang
yang memenuhi kriteria sebagai pendonor dan
dapat menyumbangkan darahnya. Beberapa
alasan yang menyebabkan seseorang tidak
memenuhi kriteria sebagai pendonor antara lain,
tensi darah rendah, HB rendah, atau berat badan
yang tidak mencukupi.
Dibandingkan dengan kegiatan donor
darah sebelumnya, kali ini terjadi peningkatan
kantong darah yang berhasil disumbangkan ke
PMI. Peningkatan jumlah pendonor tersebut
mengindikasikan kondisi tubuh para pekerja
Pertamina yang stabil dan fit.•LNW

1.400 Batang Pohon
Hijaukan Bukit Datuk
Dumai - Refinery Unit II Dumai mendukung
Kodim 0320/Dumai melaksanakan penanaman
pohon di lahan kosong yang berdampingan de
ngan komplek perumahan Bukit Datuk sempena
Hari Ulang Tahun ke-70 TNI, pada (26/9).
GM RU II, Afdal Martha, didampingi oleh
Manager General Affairs, Seno Haryono beserta
PR Section Head, Yefrizon dan Security Section
Head, Tjahjono Sri Wibowo menghadiri acara
tersebut.
Afdal Martha menyatakan terima kasih atas
terpilihnya komplek Bukit Datuk ini sebagai lokasi
penghijauan dalam kegiatan penanaman 1.400
batang pohon Sempena pada HUT TNI ke-70.
“Kegiatan ini menurut kami adalah merupakan
wujud kebersamaan seluruh elemen masyarakat
kota Dumai. Kami berharap nantinya pohon peng
hijauan ini bisa menjadi paru-paru kota Dumai
yang akan menyediakan suplai udara yang bersih
untuk kita semua,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan penanaman pohon
HUT TNI ke-70 ini, pejabat Walikota Drs. H.
Arlizman Agus,MM, Danlanal Kol Laut (P) Avianto
Rooswirawan, Dandim 0320/Dumai Letnan
Kolonel (Kav) Afkar Mulya, Dansat Radar Dumai,
Letkol Lek Iwan Rudiwan, Kapolres AKBP Su
woyo, SIK.
Penanaman pohon penghijauan ini melibatkan
ratusan personil TNI yang tergabung dalam TNI
AD, AL dan AU, pekerja RU II Dumai, pramuka
dan pelajar kota Dumai.•RU II

Himawan.
Sementara Insan Pur
warisya mengapresiasi ke
giatan sosial yang diadakan
BAZMA dan BDI. “Atas nama
perusahaan, kami mengu
capk an terima kasih ke
pada BAZMA dan BDI, telah
menginisiasi acara ini,” ujar
Insan.
Sementara Direktur RSPJ
Duta Liana Mars memaparkan,
mengurangi jumlah penderita
katarak dan pencegahan
kebutaan merupakan target
pemerintah Indonesia yang
juga tertuang dalam Program
WHO Vision 2020 dengan
tema the Right to Sight.
“Atas nama Rumah Sakit
Pertamina Jaya, kami merasa
bangga dapat memberikan
memberikan kesempatan
kepada 75 orang untuk
dapat hidup lebih sehat, dan
bisa melihat setelah operasi
katarak,” ucap Liana.
Untuk BAZMA sendiri,
operasi katarak ini merupakan
kali pertama dilaksanakan,

Foto : PERTAMINA

Donor Darah di MOR IV

JAKARTA - Baituzzakah
Pertamina (BAZMA) dan
Badan Dakwah Islam (BDI)
P e r t a m i n a m e n g ad a k a n
Operasi Katarak masal
gratis bagi masyarakat yang
membutuhkan, Sabtu (3/10).
Operasi katarak gratis yang
dilaksanakan di Rumah Sa
kit Pertamina Jaya (RSPJ)
tersebut diikuti oleh 75 pasien
operasi katarak.
Acara ini dibuka oleh Se
nior Vice President HR De
velopment Pertamina Insan
Purwarisya dan dihadiri oleh
Ketua 1 BAZMA Yudo Irianto,
Ketua Dewan Pembina
BAZMA Budi Himawan,
Sekretaris Jendral BAZMA
Asrul Bahar, Direktur RSPJ
Duta Liana Mars, dan Ketua
Panitia Operasi Katarak Dr.
Sapto.
“Kami melihat banyaknya
penderita katarak yang tidak
mempunyai kemampuan un
tuk melakukan operasi ka
tarak. Jadi, kita bantu pen
der ita katarak,” jelas Budi

dan direncanakan untuk
diadakan kembali tahun
depan dengan peningkatan
kuota hingga 100 orang.
Sed angkan di RSPJ, ren
cananya akan diadakan
kembali operasi katarak gratis
sebanyak 300 pasien pada
Desember 2015.
Salah satu peserta
penerima bantuan operasi
katarak, Suparman, meng
ungkapkan kebahagiaannya.
Menurutnya, berkat operasi
katarak gratis, ia akan kembali

beraktifitas sehari-hari dengan
lebih produktif. “Semoga
BAZMA dan RSPJ terus
dapat memberikan bantuan
kepada masyarakat yang
membutuhkan dan selalu
diberikan keberkahan oleh
Allah SWT,” harap Suparman.
Setelah dioperasi, pasien
sendiri diwajibkan kontrol
hari pertama dan hari ke
tujuh disamping kewajiban
meminum obat dan anti
biotik.•STARFY

Mitra Binaan SME & SR Area JBB Ikut Meriahkan Crafina 2015
Jakarta - Sebagai salah
satu bentuk bimbingan ke
pada para mitra UKM, Fungsi
SME&SR Area JBB meng
ikutsertakan tiga mitra binaan
unggulan dalam pameran
Crafina yang diadakan pada
7-11 Oktober 2015 di Jakarta
Hall Convention Centre, Ja
karta Pusat. Tiga mitra bi
naan tersebut adalah Batik
Bintang Arut dari Indramayu,
Rizkya Batik dari Jakarta, dan
Batik Adipta dari Cirebon.
Tahun ini, Asosiasi Eksportir
dan Produsen Handicraft
Indonesia (ASEPHI) bersama
Mediatama Binakreasi Crafina
kembali menggelar acara
Crafina dengan mengangkat
tema “From Natural Re
sources Creative Products
for Lifestyle” yang diikuti
lebih dari 400 pengusaha
kerajinan. Crafina merupakan
ajang pameran yang diadakan
setahun sekali untuk para
pengrajin di seluruh Indonesia
guna memperkenalkan pro
duknya. Berbagai etnik ke
rajinan nusantara, seperti
batik, batu akik, kebaya,
keramik, anyaman, sampai
produk kecantikan dari rem
pah-rempah Indonesia turut
meramaikan pameran Crafina.

Salah satu mitra yang
sudah 7 tahun terdaftar se
bagai binaan Pertamina, Edi
Handoko (34) sebagai pemilik
Bintang Arut mengutarakan,
”Saya memilih menjadi bi
naan Pertamina karena peru
sahaan ini membantu mitra
UKM tanpa ada unsur bisnis.
Dengan menjadi mitra binaan
MOR III banyak manfaat yang
diterima hingga usaha saya
dapat berkembang seperti
sekarang.”
Hal senada juga disam
paikan oleh Dwi Hendrati
(49) pemilik Rizkya Batik
asal Jakarta. “Rizkya Batik
sekarang sudah terkenal di
masyarakat dan sudah punya
banyak cabang toko, dua di
antaranya di Thamrin City. Ini
berkat bimbingan SME&SR
Pertamina,” ungkap Dwi.
Kosasi, pemilik Batik
Adipta mengungkapkan, se
belum menjadi mitra Per
tamina, Batik Adipta hanya
memiliki lima karyawan dan
sekarang telah berkembang
menjadi 30 karyawan. Batik
Adipta bahkan pernah di
ikutsertakan dalam pameran
d i E ro p a o l e h S M E & S R
Area JBB pada tahun 2010.
Ketiga mitra binaan tersebut

Pemanfaatan Lahan Penyangga RU VI untuk Pertanian

Foto : MOR III

Foto : MOR IV

Operasi Katarak untuk Masyarakat Jabodetabek

sangat berharap agar pada
tahun selanjutnya dapat di
ikutsertakan kembali di Cra
fina ataupun pameran lainnya.
Sri Marjurias Mulya
Dewi selaku Area Manager
SME&SR Jawa Bagian Barat
mengungkapkan, menjadi
mitra binaan di Pertamina
bukan semata-mata berupa
pemberian kredit modal tam
bahan usaha, namun akan
terus dibina dan dipromosikan,
baik melalui pameran dan pe
latihan. Sejauh ini SME&SR
Area JBB telah melaksanakan
pelatihan manajemen ke
uangan, pelatihan ekspor,
dan pengepakan produk ke
pada mitra binaannya yang
telah mencapai 8.500 mitra.
Oleh sebab itu, pembinaan
merupakan hal yang penting

untuk menjadikan mitra bi
naan yang mandiri agar pe
ngembalian kredit menjadi
lancar.
Sejak tahun 1993, Perta
mina sebagai Badan Usaha
Milik Negara diwajibkan
membentuk Small Medium
Entreprise and Social Res
ponsibilty (SME&SR) yang
berfungsi membantu pengu
saha kecil dari berbagai in
dustri. Hingga saat ini sekitar
6.000 pengusaha kecil telah
dibantu oleh Fungsi SME&SR
dengan modal awal maksimal
sebesar Rp75 juta sesuai
dengan Penyertaan Modal
Negara. Para pengusaha kecil
diberi bantuan melalui bunga
yang rendah (6% per tahun)
dengan sistem pengembalian
modal selama 3 tahun.•MOR III

SINOPSIS
		

Judul Buku : Kekuatan Dalam Memulai Hal bodoh
Penulis : Richie Norton
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Kolasi : xiv/il/284p/20cm
Bagaimana jika orang-orang paling cerdas di dunia
memahami sesuatu yang tidak kita pahami? Bagaimana
jika mereka tahu bahwa untuk mencapai kesuksesan,
mereka kadang awalnya harus melakukan hal-hal yang
awalnya oleh orang lain dipandang sebagai hal bodoh.
Faktanya seperti yang kita tahu banyak orang sukses di
dunia ini memulai atau menghasilkan sesuatu yang hebat
justru awalnya tidak lari dari hal bodoh, mereka justru
melakukannya-dengan cara yang cerdas.
Dalam kekuatan dalam Memulai Hal Bodoh, penulis
mendefinisikan kembali arti bodoh dengan menunjukkan
bahwa gagasan-gagasan yang mengubah hidup sering
kali dilabeli “bodoh”. Bagaimana jika kunci untuk meraih
kesuksesan, kreativitas, dan kepenuhan hidup Anda
terkadang di dalam potensi gagasan-gagasan “bodoh”
itu. Melalui buku ini penulis ingin mengajari Anda, yaitu
bagaimana menghancurkan ketakutan, mewujudkan
impian, dan menjalani hidup tanpa penyesalan, bagaimana
mengatasi rintangan yang berupa kurangnya waktu,
pendidikan, dan uang.
Hiduplah untuk memulai, mulailah untuk hidup.
Orang-orang secara naluriah memiliki hasrat besar ten
tang aspek-aspek unit kehidupan. Dan orang-orang di
anugerahi intuisi jelas dan padat yang membawa mereka
menuju tujuan dan aspirasi yang jelas dalam pekerjaan dan
hidup mereka secara keseluruhan. Namun banyak orang
mengabaikan pikiran hasil inspirasi ini. Tak ada waktu yang
lebih tepat daripada sekarang untuk mulai bergerak kearah
pencapaian tujuan hidup.
Anda harus menggali sumur sebelum dapat menimba
air dari sana. Kita secara autentik menjalani prinsipprinsip START, kita menggali sumur tersebut. Ketika
kita memanfaatkan sumber daya, kita menimba dari
sana. Paradoks bodoh sebagai kecerdasan yang baru
mengimplikasikan bahwa mungkin sebuah ide mungkin
kelihatan salah, ide itu, pada kenyataannya masuk akal,
sebaiknya anda ikuti. Yakni bagaimana mengoptimalisasi
kecerdasan baru dengan mengidentifikasi dan melak
sanakan ide-ide yang kelihatan kurang bernilai, tetapi
sebenarnya, paling memberi kepuasan.
Kita adalah penguasa atas takdir kita, bukan korban
situasi di sekeliling kita. Karena itu, kita harus proaktif,
menggunakan sumber daya dan inisiatif kita untuk men
jadi pemenang. Kekuatan dalam memulai hal bodoh
dengan indah menangkap ruh dari prinsip yang memberi
energi itu dan mengajak kita untuk mengubah kelemahan
menjadi kekuatan kreatif, untuk mengoptimalisasikan
kemungkinan-kemungkinan yang terkadang bahkan tak
terlihat.
Hidup Anda harus lebih dari sekedar perjalanan pulangpergi ke kantor, makan, browsing internet, tidur, menonton.
Hidup Anda harus dipenuhi pengalaman-pengalaman
yang didorong tujuan serta proyek-proyek yang membawa
semangat, hasrat, energi, makna autenti kedalam hidup
Anda. Penulis berharap melalui buku ini, bahwa pembaca
dapat mempelajari tiga kebenaran besar yaitu hidup yang
berarti, hidup yang mempunyai tujuan dan hidup yang
bahagia.•PERPUSTAKAAN
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Bukti Kehebatan CIP Pertamina :
Berjaya di Forum Internasional 2015
Seperti tahun-tahun sebelumnya Tim CIP Pertamina kembali berpartisipasi dalam ajang Forum
konferensi Internasional sebagai bagian dari proses kegiatan yang telah diatur dalam pedoman pengelolaan
kegiatan CIP Perusahaan. Sesuai hasil pelaksanaan Forum CIP tahun lalu bahwa berdasarkan aturan
yang telah ditetapkan, telah terseleksi sebanyak 31 Tim CIP yang direkomendasikan untuk ikut serta
sebagai delegasi Pertamina di ajang Internasional.
Dari 3 Forum Internasional yang di agendakan untuk diikuti pada tahun ini yaitu IETEX (International
Exposition On Team Excelence), ICQCC (International Conference On QC Circle) dan terakhir nantinya pada
ajang APQO (Asia Pacific Quality Conference), telah terealisasi pelaksanaan untuk 2 Forum Internasional
yaitu IETEX di Singapore dan ICQCC di Korea. Dari kedua ajang tesebut kembali Tim CIP Pertamina
dapat membuktikan bahwa, hasil improvement dan inovasi yang telah dilakukan dengan konsep CIP
nya Pertamina dapat bersaiang di tingkat Internasional.
Adapun beberapa hasil IETEX yang diikuti oleh 11 Delegasi Pertamina dengan hasil sebagai berikut :
1.
PKM TaxSy 2014 – PT Pertamina Lubricant dan Keuangan (2 Stars)
2.
GKM Sikok Bae – Pertagas (3 Stars & Diamond Award)
3.
GKM Charlie-2 – PT Badak NGL (2 stars)
4.
GKM Patas – PT Badak NGL (2 Stars)
5.
PKM Mosindo Bingitz – PT Pertamina EP (2 stars)
6.
PKM Makaroni – PT Pertamina EP (2 stars)
7.
PKM Oil Hunter – PT PHE (2 stars)
8.
PKM Kang Lamber – PT PGE (3 stars & Gold Award)
9.
PKM Maintenance – PT PDSI (3 stars)
10. PKM Proton Elektron – MOR IV (2 stars)
11. SS Julianto & Muhadi – MOR IV (2 stars)

Sedangkan hasil dari keikut sertaaan TIM CIP Pertamina ke ajang ICQCC adalah sebagai berikut :
1.
GKM BBM 	- MOR VI dengan peringkat ( Silver )
2.
GKM Smart	- PHE
dengan peringkat ( Gold )
3.
PKM Mister Jack 	- PHE
dengan peringkat ( Gold )
4.
GKM EMC 2 	- PGE
dengan peringkat (Bronze )
5.
GKM Dexmania 	- REG VI dengan peringkat ( Silver )
6.
GKM Madeceng	- PEP
dengan peringkat ( Gold )
Dari pencapaian yang telah didapat oleh beberapa Tim dengan hasil
kategori terbaik di masing-masing ajang tersebut baik di IETEX maupun
di ICQCC kembali dapat membuktikan bahwa konsep improvement
dan Inovasi dalam bentuk CIP Pertamina memang konsep yang telah
terbukti dan dapat diandalkan sebagai suatu sistem yang dapat bersaing dan secara tidak langsung
telah diakui oleh forum internasional.

Dari kedua ajang yang diikuti oleh Tim CIP
Pertamina tersebut terdapat beberapa peserta dari
negara maju kawasan Asia yang ikut serta seperti
Jepang, Korea, India, Singapore, Malaysia dan
lain-lain. Hal ini tentunya menjadi nilai positif dari
Tim Pertamina untuk mendapatkan ilmu-ilmu lain
sebagai best practice untuk menambah wawasan
dan tentunya knowledge-knowledge baru yang
dapat dimanfaatkan untuk Perusahaan nantinya.
Dengan Pengiriman Tim CIP secara kontinu
ke ajang Internasional ini kita harapkan akan menjadi salah satu media untuk expose membangun
image Perusahaan dan membangun sikap Confident pekerja serta dapat menambah pengalaman dan
mendapatkan ilmu-ilmu baru dari hasil sharing peserta lain. Mari kita nantikan prestasi gemilang 13 gugus
yang akan maju di APQO tanggal 8 -14 Nopember 2015 mendatang.
Semoga Tim CIP dapat terus berjaya untuk kemajuan dan membawa nama harum Perusahaan di
setiap waktu, setiap tempat dan dalam kegiatan apapun.
Insan mutu terus berkarya, Perusahaan akan berjaya
Keep Inovating....Keep Improving!
Insan mutu.......semangat ...hebat

Oleh : Adriwal – Quality Management Corporate
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Banyak Pekerja Mulai Melirik KOMET Webinar Lync
KOMET Webinar Lync adalah borderless sharing yang menjadikan kegiatan sharing menjadi
semakin mudah. Pekerja sebagai audience maupun presenter dapat join secara live dari meja
kerja atau dimanapun berada cukup menghubungi Tim KOMET. Platform komunikasi yang sudah
dikembangkan oleh Tim KOMET bersama dengan IT Operation seja tahun 2013 ini tentu sangat
mendukung program efisiensi.
Selama bulan September sebanyak 7 (tujuh) kali Forum KOMET Webinar Lync dilakukan, yaitu :
1. Forum Kolaborasi RU V Balikpapan & PT PGE – 7 September 2015
2. Forum KOMET Marketing – 8 September 2015
3. Forum Presentasi CIP PT Pertamina EP – 9 September 2015
4. Forum Presentasi CIP RU IV Cilacap – 10 September
	
  
2015
5. Forum Kolaborasi PT PGE & RU V Balikpapan – 11
September 2015
6. Forum Presentasi CIP Dit. Non Teknis – 22 September
2015
7. Forum Presentasi CIP MOR IV – 29 September 2015
Beberapa aset pengetahuan dan pembicara yang
KOMET Webinar – Kolaborasi RU V & PT PGE
terlibat dalam forum tersebut antara lain tentang Pertamina
Strategic Financial Issue oleh Direktur Keuangan – Arief Budiman di PT PEP, dan monitoring
progress project oleh Adrian S. di PT PGE.
Semangat dari Forum KOMET Webinar Lync adalah
membuat forum berbagi pengetahuan menjadi lebih mudah,
terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh Pekerja di Unit
Operasi/Bisnis/Region dan Anak Perusahaan tanpa harus
mengeluarkan biaya apapun.
	
  
Mengingat pentingnya hal tersebut, pelaksanaan
webinar didorong untuk aktif dilaksanakan melalui penetapan
pelaksanaan forum KOMET webinar sebagai salah satu
bagian dari pelaksanaan forum KOMET yang merupakan
Kesepakatan Kinerja PIC KOMET
salah satu butir Kesepakatan Kinerja KOMET.
Selain itu, mengingat kolaborasi atau sinergi adalah sebuah semangat yang selalu diarahkan
oleh Direktur Utama PT Pertamina Persero – Dwi Soetjipto, maka tim KOMET telah menjadikan
forum kolaborasi sebagai salah satu item yang telah ditetapkan dalam kesepakatan kinerja KOMET
di tahun 2015 ini. Dalam pelaksanaannya, KOMET Webinar Lync juga dapat dimanfaatkan untuk
melaksanakan forum secara kolaborasi yaitu dengan melibatkan minimal 2 (dua) narasumber
yang berasal dari lintas unit operasi/region/anak perusahaan yang berbeda. Dengan demikian,
sarana KOMET Webinar Lync juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha pemanfaatan
asset - aset pengetahuan antar entitas bisnis sehingga aset pengetahuan dalam portal KOMET
dapat terutilisasi dengan baik.
	
  
Saat ini rata – rata peserta
yang join setiap kali webinar
sebanyak 15 peserta, Hal ini
menunjukkan mulai banyak
Audience KOMET Webinar Lync
Pekerja yang melirik KOMET
rata-rata 15 peserta
Webinar Lync, kedepan target
peserta dari berbagai area
harus lebih banyak lagi. Overall
pelaksanaan Webinar tersebut
dapat terlaksana dengan baik
dan lancar terindikasi dengan
penerimaan visualisasi slide
presentasi, audio presenter, dan
video presenter diterima baik oleh
masing-masing peserta masingmasing unit / area kerja yang tersambung.
Kepada para PIC KOMET Unit Operasi dan Unit Region maupun Anak Perusahaan yang
akan memanfaatkan webinar, sebelumnya diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim
KOMET Korporat agar pemanfaatannya lebih efektif. Kini tidak ada alasan bagi para KOMETer
untuk tidak terlibat dalam kegiatan berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan
wawasan dan pengetahuan. Cukup dengan mendaftarkan diri melalui email KOMET@pertamina.
com. Tim KOMET akan mengirimkan link untuk segera terhubung dengan KOMET Webinar
Lync dalam hitungan detik dan siap berbagi pengetahuan dan pengalamannya tanpa harus
meninggalkan area kerjanya.
The more you share, The more you get!!! Let’s share knowledge!!!
Oleh Desy Puspitasari – Tim QSKM, Direktorat SDM & Umum

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

sumber : http://detiksehat.com

PWP Tarakan menyelenggarakan Talk Show Etika

Foto : PEP TARAKAN

Tarakan - PWP Tarakan menyelenggarakan kegiatan
Talk Show Etika dan keperibadian yang dilaksanakan di
Auditorium mess melati Pertamina EP Tarakan Field, pada
(1/10). Kegiatan itu diikuti oleh semua pengurus dan anggota
PWP Tarakan dengan pembicara Dra. Suharti Edward M.Ap.
Apt. Tema yang diangkat adalah “Dengan Pengembangan
Keperibadian Kita Tingkatkan Jati Diri”.
Ketua PWP Tarakan Yuliana Ida Tri Sasongko berharap
dengan diberikannya materi yang variatif, anggota PWP
Tarakan akan semakin kreatif dan mandiri.•PEP TARAKAN

PWP PGE Area Lahendong Beri Penyuluhan Kanker Serviks
dan Kanker Payudara
LAHENDONG - Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan
Kota Tomohon & Kabupaten Minahasa, PWP PGE Area
Lahendong melaksanakan Penyuluhan Kanker Serviks
dan Kanker Payudara, di Kantor PGE Area Lahendong
beberapa waktu lalu. Kegiatan yang dihadiri 150 peserta
ini menghadirkan pembicara ahli dari Dinas Kesehatan Kab.
Minahasa dan Kota Tomohon.
Ketua PWP PGE Area Lahendong, Vince Salvius
Patangke mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan
bagian dari program kerja PWP, sekaligus sebagai bentuk
kepedulian kepada para wanita dalam mendeteksi dini
kanker serviks dan kanker payudara.
dr. Nova Wulur, dalam pemaparannya antara lain
menjelaskan salah satu penyebab kanker adalah kebiasaan

Foto : PGE

Pola tidur yang kurang teratur, dapat mempengaruhi
kesehatan tubuh Anda. Tidur yang larut malam tetapi
ingin bangun pagi-pagi adalah memainkan waktu
dengan sekeras mungkin. Karena tubuh anda butuh
waktu istirahat yang normal 7-8 jam. Jika Anda masih
menyukai begadang dengan alasan yang tidak jelas,
berikut berbagai penyakit yang dapat ditimbulkan
akibat dari begadang.
Lemas/Kurang Semangat. Karena terlalu sering
begadang dan kurang istirahat, maka energi tubuh
akan terkuras. Akibatnya Anda akan merasa lemas
dan kurang semangat di siang harinya.
Masuk Angin. Akibat dari begadang juga dapat
menyebabkan masuk angin. Tubuh yang seharusnya
istirahat tapi masih dipaksa untuk tetap aktif, ditambah
lagi biasanya saat begadang orang akan mengonsumsi
cemilan yang tidak sehat dan minum kopi. Inilah yang
membuat perut kembung dan masuk angin.
Sakit Kepala. Sering merasa tak nyaman pada
bagian kepala saat bangun terlalu siang dan tidur
malam? Ini adalah salah satu akibat dari kurang tidur
akibat banyak begadang. Sedikit demi sedikit bagian
dari sel otak akan mengalami masalah karena Anda
tidak cukup istirahat. Selain itu sebuah penelitian juga
mengungkapbahwa kurang tidur mempunyai efek
seperti benturan pada kepala.
Insomnia. Karena seringnya Anda melek di
malam hari dan harus masih beraktivitas di siang
harinya, maka akibatnya tubuh akan terbiasa dengan
keadaan ini. Ketika Anda mencoba untuk tidur pada
jadwal tidur yang sebenarnya, Anda akan mengalami
susah tidur. Inilah yang menyebabkan begadang dapat
menimbulkan insomnia jangka panjang.
Pikun. Begadang akan membuat pikun usia
muda. Ketika tidur otak akan mengingat informasi
yang terjadi dalam sehari. Karena dalam tidur otak
akan menggabungkan memori eksplisit dan implisit di
dalamnya. Jika terlalu sering begadang, maka fungsi
otak yang satu ini akan terganggu dan menyebabkan
kepikunan.
Kurang Konsentrasi. Begadang dapat menu
runkan tingkat konsentrasi. Siklus tidur pada malam
hari berperan menguatkan memori dalam pikiran. Jika
Anda sering begadang maka Anda akan lebih susah
untuk mengingat kejadian yang dialami.
Penyakit Berat. Penelitian telah menunjukkan
bahwa pekerja yang tidur selalu sedikit pada waktu
yang salah mungkin menderita diabetes tipe dua dan
obesitas. Termasuk darah tinggi dan serangan jantung
yang bisa mengakibatkan stroke. Sementara penelitian
lain mengatakan serangan jantung lebih sering terjadi
pada pekerja malam.
Depresi. Rutinitas begadang tiap malam tak dapat
dianggap hal biasa. Orang-orang yang tidur kurang
dari 5 jam perhari selama 7 hari dapat menyebabkan
stress, marah, sedih dan kelelahan mental. Serta dapat
menimbulkan gejala depresi.
Itulah beberapa masalah penyakit yang bisa
muncul jika Anda terlalu sering begadang. Jika be
gadang memang sebuah kewajiban dan memang
tidak bisa dihindari, sebaiknya barengi kebiasaan
tersebut dengan kebiasaan lain yang lebih sehat,
seperti mengatur pola makan penuh nutrisi dan rajin
berolahraga.•

10

hidup yang kurang baik serta asupan vitamin dan asam
folat yang tidak mencukupi. Untuk itu ia menyarankan agar
para wanita dapat melakukan pemeriksaan dini, dan mulai
mempraktikkan pola hidup sehat demi terjaganya kesehatan
yang berkualitas.•PGE

Pengesahan Pengurus PWP Tingkat Wilayah MOR IV
Semarang – Pengesahan pengurus PWP tingkat wilayah
Marketing Operation Region (MOR) IV Jateng - DIY dilakukan
oleh Ketua PWP tingkat wilayah MOR IV Jateng – DIY
Laila Kusnendar di Semarang. Acara dihadiri oleh seluruh
pengurus PWP tingkat wilayah MOR IV Jateng - DIY.
“Pengesahan ini merupakan kegiatan bidang organisasi
yang sudah ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar PWP
Bab V Pasal 17 ayat 1 dan Anggaran Rumah Tangga Bab III
Pasal 11 dan 12 Ayat 2 mengenai pengesahan kepengurusan
PWP untuk masa bakti 2015-2018,” jelas Laila.
Ia juga mengucapkan banyak terimakasih dan peng

Foto : MOR IV

efek negatif begadang
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hargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus PWP
periode sebelumnya.•MOR IV

Workshop Applied Ergonomic untuk Kinerja HSE Ekselen
Plaju – Setelah diawali KickOff pada Agustus lalu, Studi
Ergonomi dan Kelelahan Kerja
di RU IIII dilanjutkan dengan
Workshop Applied Ergonomic
bagi 40 pekerja fungsi HSE,
Medical dan Produksi serta
perwakilan pekerja Kantor
Pusat yang diadakan di
Gedung Diklat HR Plaju,
Selasa (15/9). Workshop
berlangsung selama 3 hari
mendatangkan instruktur,
Yasserli dari Lembaga Teknik
dan Manajemen Industri –
Institut Teknologi Bandung.
Manager Occupational
Health Strategy, Ida Bagus
Adiatmaja menyampaikan,
upskilling bertujuan untuk
memperdalam ilmu ergonomi
bagi para pekerja, khususnya
yang terlibat dalam peralatan
perkantoran dan pabrik.

Lewat aspek ergonomi ran
cangan pekerjaan, mesin,
alat kerja dan lingkungan kerja
yang disesuaikan dengan
keterbatasan dan kenya
manan bekerja.
“Ergonomi adalah
bagaimana kerja kita dapat
lebih mudah, nyaman dan
efisien. Diharapkan melalui
workshop ini kegiatan peren
canaan dan pengadaan
peralatan kerja dapat lebih
baik lagi, sehingga tidak ada
lagi pengadaan alat kerja
misalnya kursi dan meja
yang kurang memperhatikan
aspek ergonomi. Selain itu
keluhan sakit dari pekerja
terkait dengan aspek ekonomi
juga dapat diminimasi,” jelas
Adiatmaja.
Sementara itu, HSE
Manager RU III Yan Syukharial

Foto : RU III

sumber : www.brilio.net

TIPS

PERSATUAN WANITA PATRA

mengungkapkan, penerapan
HSE yang ekselen merupakan
salah satu aspek penting bagi
Pertamina, khususnya dalam
mencapai kinerja operasi
kelas dunia. “Aspek ergonomi
termasuk indikator dalam
occupational health yang
penting untuk mendukung
pelaksanaan kerja dan HSE
excellent performance.
Karenanya, studi ergonomi
dan workshop ini sangat
penting untuk dilakukan,”

ujarnya.
Melalui workshop ini
para pekerja mendapatkan
pemahaman prinsip ergonomi
dan peran utamanya dalam
manajemen HSE, serta berba
gai faktor risiko ergonomi be
serta dampak dan mampu
mengkuantifikasinya. Setelah
mengikuti pelatihan, mereka
dapat melakukan ergonomic
assessment dalam setiap
aspek lini operasional peru
sahaan.•RU III
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JAKARTA – Ikatan Alumi ITS menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Peran Logistik dalam
Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional, pada Jumat (2/10) di Soehana Hall, The Energy Building SCBD. Direktur Utama
PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menjadi salah satu narasumber dalam acara tersebut, selain President Director
& CEO PT Medco Energi Internasional Tbk Lukman Mahfoedz serta Sekretaris Pusat Studi Transportasi dan Logistik
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Iwan Vanany. Tujuan Focus Group Discussion (FGD) ini untuk membuka
peluang bagi perusahaan atau pengusaha pendukung jasa logistic untuk turut berkiprah dalam rantai bisnis perusahaan
nasional (BUMN/BUMS) yang dominan pada bidang tertentu.•ADITYO

Foto : PRIYO

Focus Group Disscusion Ketahanan Energi Nasional

Donor Darah di Pertamina Pusat

Foto : WAHYU

JAKARTA – Fungsi Medical HR bekerja sama dengan PMI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Donor Darah
triwulan ketiga tahun 2015, pada Selasa (15/9). Acara berlangsung di Lantai Ground, Kantor Pusat Pertamina.
Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto ikut berpartisipasi mendonorkan darahnya. Menurut ssistant Manager
Medical Corporate Dr. Arif Hening Mustikaningrum, donor darah rutin ini berhasil menghimpun 354 kantor.•URIP

Latihan Bersama Pertamina Soccer School U-18 dengan Tristan Alif Naufal

Foto : PRIYO

JAKARTA - Tristan Alif Nauval (10) pemain muda sepakbola berbakat Indonesia menggiring bola ke arah gawang saat
berlatih bersama dengan para pemain Pertamina Soccer School U-18 di Lapangan Pertamina Simprug, Jakarta Pada
Kamis (8/10). Pemain muda yang sempat berlatih di Ajax Amsterdam ini saat berkunjung ke PSS mendapatkan latihan
yang disesuaikan dengan usianya baik dalam segi teknik, fisik maupun koordinasi. Tristan sangat antusias saat mengikuti
latihan bersama dengan pemain PSS. Pelatih Pertamina Soccer School Danang Suryadi mengapresiasi semangat Tristan.
Menurutnya, pelatihan pada usia dini sangatlah penting dalam membentuk mental dan fisik sebagai pemain bola yang
baik. PSS berharap bisa mendapatkan pemain-pemain yang lebih muda, seperti Tristan arif.•PRIYO

JAKARTA – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menggelar AAUI Cup 2015, pada (4/10). AAUI Cup ini
merupakan acara tahunan yang digelar oleh AAUI yang berisikan acara dan perlombaan olahraga serta kesenian yang
mempertemukan seluruh perusahaan asuransi umum dan reasuransi anggota AAUI. Kegiatan ini diselenggarakan oleh
Bidang Kerjasama antar anggota dan lembaga AAUI dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dan keakraban
antar anggota AAUI. Berbagai jenis perlombaan digelar seperti gerak jalan, bersepeda, Idol, catur, badminton, dan
lainnya pun diikuti oleh berbagai perusahaan, termasuk PT Tugu Pratama Indonesia (TPI). Di AAUI Cup kali ini, TPI
berhasil merebut beberapa juara, di antaranya juara 1 pertandingan cabang Tenis Meja, juara 3 lomba Catur, juara 2
lomba AAUI Idol, yang diwakili oleh Dian Indah Melati, serta juara 1 lomba Sepeda Santai. Kegiatan ini tetap berlangsung
untuk memperkuat silaturahmi antar perusahaan, serta berkompetisi secara sehat.•TPI

Penyuluhan Bahaya Narkoba di SMPN 5 dan SMPN 4 Jakarta
JAKARTA – Narkoba adalah sesuatu yang membahayakan serta dapat merusak generasi bangsa.
Kalau sampai anak sekolah mencobanya, maka akan terulang terus dalam mengkonsumsi narkoba
dan dapat merusak mental anak tersebut. Untuk mencegah hal tersebut, maka CSR Pertamina bekerja
sama dengan PT Pertamedika menggelar acara penyuluhan bahaya bagi narkoba dan skrining narkoba
di SMPN 5 Jakarta dan dilanjutkan ke SMPN 4 Jakarta, pada 20 Agustus 2015. Acara tersebut di hadiri
oleh Dr. Mardjo Subiandono SpB Direktur Utama PT Pertamedika, Korfi Prita Asisten Manager Officer
Educational dan BNN sebagai narasumber penyuluhan bahaya narkoba. Pada penyuluhan tersebut, para
siswa juga mengikuti tes skrining narkoba, melalui tes urin. Kepala Sekolah SMPN 5 Jakarta, Desworo
mengucapkan terimakasih kepada CSR Pertamina, dengan kepeduliannya terhadap generasi bangsa
agar terhindar dari bahaya narkoba.•WNR

Foto : MOR IV

Foto : TPI

Prestasi TPI dalam AAUI Cup 2015
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Foto : PERTADAYA GAS

Tractor Drilling TD-50120D:
Rancang Bangun Elnusa untuk Seismik Indonesia
PT Perta Daya Gas
Memulai Implementasi
ISRS series 7
Jakarta – Ditandai dengan Kick-off Meeting
Tim Implementasi International Sustainability

Rating System (ISRS) di ruang rapat lantai-1,
Patra Jasa Office Tower, pada (17/9), PT Perta
Daya Gas (PDG) menegaskan komitmennya
untuk mengimplementasikan ISRS series-7 dalam
tahun ini. ISRS adalah suatu sistem asesmen yang
telah diakui dunia, yang secara komprehensif
menunjukkan tingkat keberlangsungan bisnis dari
suatu perusahaan. PDG merupakan perusahaan
joint venture antara PT. Pertamina Gas dan PT
Indonesia Power yang berdiri sejak 2012 dan
bergerak di bidang infrastruktur midstream gas
yang menghubungkan business value chain di
antara kedua induk perusahaan.
Implementasi ISRS series-7 ini sejalan dengan
road map dari PT. Pertamina Gas selaku salah satu
pemegang saham PDG dalam menuju peringkat
Excellent yang meliputi seluruh Area Operasi dan
seluruh Anak Perusahaannya, tidak terkecuali

JAKARTA - PT Elnusa Tbk
(“Elnusa”) menghasilkan ino
vasi baru dalam menunjang
keg iatan eksplorasi survei
seismik di Indonesia. Berlatar
belakang penyesuaian ter
hadap turunnya harga minyak
mentah dunia serta untuk
meningkatkan produktivitas
kerja dan Health, Safety &
Environment (HSE), Elnusa
merancang bangun Tractor
Drilling TD-50120D.
Ide rancang bangun ini
berawal dari permasalahan
survei seismik di lapangan
terkait upaya mencapai target
produksi titik bor. Teknik
prod uksi titik bor saat ini
adalah menggunakan jacro
dengan jumlah kru mencapai
13 orang/regu dengan hasil
produksi 4 titik bor/hari/regu.
Hasil ini terbilang kurang efektif
dan efisien, terutama karena
minimnya jumlah titik bor yang
dihasilkan dan banyaknya kru
yang terlibat. Akibatnya, akan
meningkatkan jumlah hari

kerja dan biaya operasional.
N a m u n d e n g a n Tr a c t o r
Drilling TD-50120D, yang
merupakan hasil rancang
bangun Elnusa yang dibuat
sesuai dengan kebutuhan
pengeboran di survei seismik
darat, produktivitas pekerjaan
seismic drilling dapat diting
katkan. Saat ini dengan
menggunakan TD-50120D,
tim dapat menghasilkan 7
titik bor/hari/regu, dengan
jumlah kru hanya 4 orang/
regu, serta lebih aman saat
mobilisasi karena unit mampu
bermanuver baik di medan
landai maupun agak terjal.
“Rancang bangun
Tractor Drilling TD-50120D
merupakan salah satu inovasi
teknologi di lingkungan Per
tamina. Kami berharap, de
ngan keunggulannya yang
dapat mempercepat waktu
penyelesaian pekerjaan sur
vei seismik sehingga me
ningkatkan produktivitas
proy ek. Alat ini dapat di

gun akan secara luas pada
aktivitas survei seismik darat
khususnya di lingkungan
Pertamina dan umumnya di
Indonesia,” ujar Direktur Pe
ngembangan Usaha Elnusa,
Tolingul Anwar.
Tr a c t o r D r i l l i n g T D 50120D ini diperkenalkan
sec ara resmi sebagai sa
lah satu karya rancang ba
ngun insan Elnusa pada
Perayaan Hari Ulang Tahun
ke-46 Elnusa, 9 September
lalu. Rencananya Tractor
Drilling diujicobakan pertama
kali pada salah satu proyek
survei seismik di lingkungan

Pertamina. Elnusa berencana
memproduksi Tractor Drilling
TD-50120D lebih banyak lagi
guna meningkatkan layanan
profesional survei seismik
di Indonesia seiring dengan
komitmen Elnusa “Our
Trusted Services, Energize
Your Business”.•ELNUSA

juga PDG.
Direktur Operasi PDG, Razli, yang juga bertindak
selaku selaku Ketua Tim Implementasi ISRS series
7 di PDG. “Implementasi ISRS series-7 ini akan
dilakukan bertahap, dimulai dari pembekalan
kepada seluruh anggota Tim, kemudian Gap
Analysis dan seterusnya, yang merupakan siklus
terus menerus untuk pembenahan yang mencakup
15 kriteria,” jelas Razli dalam arahannya kepada
seluruh anggota Tim.
Pada tahun 2016 PDG ditargetkan untuk
menc apai peringkat minimal level 2 pada
assessment ISRS series 7. Untuk mendukung
pencapaian target tersebut, meski merupakan
perusahaan yang terbilang masih baru, PDG
telah melakukan persiapan-persiapan untuk
menghadapi pelaksanaan assessment ISRS di
tahun 2016, antara lain mulai tahun 2015 ini PDG
akan melakukan self assessment dengan bantuan
HSSE PT Pertamina (Persero) dan QMHSE PT
Pertamina Gas dan juga memperkuat Sumber
Daya Manusia dengan mengikuti workshop Bedah
Protokol ISRS series 7 selama tiga hari di Bandung
yang diadakan oleh QHSE Dit. GEBT bekerja sama
dengan HSSE PT Pertamina (Persero) dan diikuti
oleh beberapa anggota tim Implementasi ISRS
series 7 di PDG.
“Dengan impIementasi ISRS series-7, di
harapkan perusahaan dapat meningkatkan ki
nerjanya sesuai harapan seluruh stakeholder dan
menjamin keberlangsungan bisnisnya yang juga
merupakan harapan seluruh pekerjanya,” tutup
Razli.•PDG

Tambun Field Jadi Destinasi Studi Ekskursi Fakultas Teknik Kimia UI
Bekasi – Mahasiswa Universitas Indonesia mengunjungi
PT Pertamina EP Tambun Field di Bekasi, Jawa Barat. Studi
Ekskursi ini diikuti 49 mahasiswa program studi Teknik Kimia
dan program studi Teknologi Bioproses semester 7, Rabu
(2/9). Cindy Dianita, ST, M.Eng selaku dosen pembimbing
menyatakan, tujuan kunjungan juga untuk menjalin silaturahmi
antara institusi pendidikan dengan perusahaan.
Tambun Field Manager Abdullah menyambut baik kunjungan
studi ini. Menurutnya, Tambun Field terbuka untuk berbagi

pengalaman keilmuan di bidang operasional minyak dan gas
dengan perguruan tinggi di Indonesia.
Acara diisi dengan overview Tambun Field oleh Kevin
Pratama dari Fungsi PE. Mahasiswa terlihat antusias menyimak
paparan tersebut. Mereka juga melakukan kunjungan ke
SP Tambun dan melihat secara langsung proses migas.
Sehingga mampu mengetahui dan memahami berbagai proses
pengaplikasian ilmu di kampus dengan industri migas yang
sebenarnya.•PEP TAMBUN

Rencana Kerja Sama RFID Card PT Pertamina Retail
dengan Kedutaan Turki
JAKARTA - Kedutaan
Turki di Jakarta melalui
Duta Besarnya untuk In
donesia, His Excellency
Mr. Zekeriya Akçam, ber
kunjung ke Kantor Pusat
PT Pertamina Retail untuk
mel akukan pembicaraan
men genai rencana kerja
sam a penggunaan RFID
Card yang digunakan pada
kendaraan operasional Ke
dutaan Besar Turki, Jakarta.
Acara ini dihadiri oleh Direktur
Utama Toharso beserta tim
manajemen PT Pertamina
Retail, pada (7/10).
Toharso menyampaikan
dengan RFID Card, pelang
gan korporat PT Pertamina

Retail dapat mempergunakan
teknologi radio frekuensi se
bagai alat identifikasi dan
sebagai media pembayaran
non tunai.
Melalui diskusi yang
hangat dan bersahabat, Duta
Besar Turki yang selama
ini menggunakan voucher
BBK berencana dapat
mengg unakan RFID Card
untuk kebutuhan kendaraan
operasional di lingkungan
Kedutaan Turki di Indonesia.
Dalam kesempatan yang
baik ini, Toharso menyambut
baik harapan Duta Besar
Turki untuk dapat membuka
peluang kerja sama lainnya
dengan PT Pertamina Retail

Foto : PERTAMINA RETAIL

Pelaksanaan Kick-off Meeting dipimpin oleh

dan PT Pertamina (Persero)
sebagai induk perusahaan
dalam bisnis energi.
Kedutaan Turki akan
menjadi Kedutaan keempat
yang menggunakan RFID
Card setelah Kedutaan Besar

Amerika, Kanada dan Libya.
Pertemuan ini diakhiri
dengan pemberian plakat
dari PT Pertamina Retail
kepada Kedutaan Besar Turki
untuk Indonesia.• PERTAMINA
RETAIL
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Sharing Knowledge PEPC
Jakarta - Kegiatan Sharing Knowledge PEPC
kembali diadakan di ruang Banyu Urip, Gedung
Patra Jasa, (16/9). Tema yang diulas kali ini adalah
“Menuju: Sistim Pengelolaan Pipa Penyalur 20 inci
Banyu Urip Terpadu”, dibawakan oleh Bambang
Irawan dari fungsi Produksi.
Selama tahapan penyaluran produksi, kecepatan
air fluida di dalam pipa sangat bervariasi. Untuk
kondisi Banyu Urip, kecepatan alir fluida (velocity)
saat ini berada pada single phase liquid pipelines.
Rencana ke depan pembersihan pipa saluran di
Banyu Urip akan menggunakan Batch Pigs.
Mengacu profil produksi minyak Banyu Urip
yang mencapai puncak pada 2016 (165 kbd), dan
diperkirakan akan mengalami penurunan pada 2017
(162,6 kbd) dan 2018 (136,7 kbd). Saat yang tepat
untuk dilakukan Process Batching System adalah
pada 2019 dengan asumsi linefilled 117,263 Bbls,
pipa saluran 20 inci dan jarak 92 km (EPC 1 - EPC 4
sampai ke FSO Cinta Natomas). Diharapkan dengan
proses Batch kecepatan air fluida bisa terjaga pada
angka yang ideal, yaitu tidak lebih dari 3 meter/detik.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
pengelolaan pipa penyalur 20 inci, adalah velocity
yang berimbas pada penebalan dinding dalam pipa
dari deposit wax, Quantity Rate, Temperatur & BS
& W, Witness, Wax/Chemical Control Treatments,
Bench Mark. “Dengan memperhatikan semua
hal tersebut, diharapkan dapat menjadikan sistim
pengelolaan pipa penyalur menjadi lebih baik,” tegas
Bambang Irawan.•PEPC

Bojonegoro - Pada
(29/9), Dewan Pertimbangan
Presiden (Wantimpres) yang
diwakili oleh Dr. KH. A. Hasyim
Muzadi kembali melakukan
kunjungan kerja ke Blok Cepu
di Bojonegoro. Dalam lawatan
ka li ini, Ha sy im Muz a di
mengadakan pertemuan dan
mengikuti rapat koordinasi
dengan beberapa pihak
terkait pengerjaan proyek
Banyu Urip dan JambaranTiung Biru (J-TB), di rumah
dinas Bupati Bojonegoro.
Rapat yang dipimpin
oleh Bupati Bojonegoro
Suyoto membahas tentang
perkemb angan proyek Ba
nyu Urip dan persiapan pro
yek Unitisasi J-TB, serta
permasalahan sosial yang
timbul di masyarakat akibat
adanya proyek tersebut.
Dalam sambutan pem
bukaan, Hasyim Muz adi
menyampaikan, keda
tangannya adalah untuk
meninjau, monitoring, dan
mengevaluasi pengerjaan
proyek di Blok Cepu sekaligus
juga untuk mengantisipasi
gejolak sosial yang berpotensi
menuai konflik di masyarakat
setempat. Hasil tinjauan
akan langsung dilaporkan
kepada Presiden dan menjadi

bahan pertimbangan untuk
mengambil kebijakan.
Dalam kesempatan
tersebut, Direktur Utama PT.
Pertamina EP Cepu (PEPC)
Adriansyah menjelaskan,
pen gelola industri migas
di Blok Cepu terdiri dari
PEPC 45%, EMCL 45%,
dan BUMD 10%. Dengan
komp osisi itu, diharapkan
mas ing-masing memahami
porsi dan tanggung jawabnya
agar pengelolaan proyek bisa
berjalan dengan baik sesuai
target yang telah ditentukan.
Sementara General
Man ager (GM) proyek pe
ngemb angan unitis asi gas
J-TB Bob Wikan H. Adibrata
memaparkan, PEPC sebagai
operator proyek akan mem
bebaskan lahan tanah kas
desa (TKD) di lima desa dari
tiga kecamatan. Menurutnya,
pembebasan lahan TKD
masih dalam proses pembi
caraan, namun PEPC akan
mengganti dengan lahan
yang layak atas pemakaian
TKD tersebut dengan sistim
tukar guling. Bob Wikan juga
mengatakan, proyek unitisasi
J-TB merupakan proy ek
gas terbesar di Indonesia,
sehingga diperlukan du
kungan dan support dari se

Direktur Utama PEPC Adriansyah secara simbolis menyerahkan bantuan CSR
untuk pembangunan masjid di Desa Dolok Gede, Kecamatan Tambakrejo

luruh pihak terkait, terutama
masyarakat dan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro.
Selain itu beberapa pro
gram Corporate Social Res
ponsibility (CSR) yang sudah
dan akan dilaksanakan di
desa yang terdampak
langsung, turut diutarakan
oleh Bob W ikan dan ini
merupakan bentuk tanggung
jawab perusahaan di wilayah
kerjanya.
Hasyim Muzadi meng
ingatkan, perusahaan yang
menangani proyek diminta
untuk berhati-hati mengambil
kebijakan yang bersifat teknis
terkait dengan karyawan,
termasuk memperkirakan
kerawanan yang bisa muncul
akibat isu penghentian proyek
dan atau pemindahan ke

Foto : PEPC

Foto : PEPC

Kunjungan Watimpres ke Blok Cepu

proyek berikutnya. Aparat
keamanan juga diminta
bekerja sama dengan
BIN untuk meningkatkan
keamanan di lokasi proyek.
“Masalah yang ada di
kalangan masyarakat agar
dapat diselesaikan secara
musyawarah, sehingga tidak
ada pihak yang meras a
dirugikan. Semoga program
CSR berjalan dengan baik
sehingga tali persaudaraan
dapat terjalin erat antara
perusahaan dengan
masyarakat,” pesannya.
Acara ditutup dengan
penyerahan bantuan secara
simbolis dari Direktur Utama
PEPC kepada masjid di Desa
Dolok Gede, Kecamatan
Tambakrejo.•PEPC

Pembukaan Pekan Olahraga
HUT Pertamina di PEP Asset 2
Prabumulih - Pelepasan balon ke udara oleh
Asset 2 General Manager Ekariza, menandai
dibukanya pekan olah raga sebagai rangkaian
kegiatan HUT PT Pertamina (Persero) ke-58 di
Lapangan Miring, Komperta Prabumulih, Selasa
(6/10). Tujuan pekan olahraga utamanya menjaga
kesehatan dan mempererat tali silaturahmi segenap
keluarga besar pekerja dan pekarya yang ada
di wilayah ini. Pembukaan yang diawali dengan
pertandingan bola voli antarfungsi.
Olahraga yang dipertandingkan meliputi voli,
futsal, tenis lapangan, bulu tangkis, tenis meja, catur,
bakti sosial donor darah, dan jalan sehat.
Adapun tim yang ambil bagian terdiri dari pekerja
dan pekarya TKJP antarfungsi dan mitra perusahaan
seperti dari Head Office, Prabumulih Field, Limau
Field, PDSI, Pertagas, RSP Prabumulih, YPS dan
Kopena.•PEP ASSET 2

JAKARTA – Dalam rangka
meningkatkan kemudahan
transaksi keuangan peru
sahaan yang berujung pada
optimalisasi pengelolaan dana
dan operasional SPBU, PT
Pertamina Retail meluncurkan
Layanan Corporate Cash
Card yang bekerja sama de
ngan Bank Mandiri.
Direktur Utama PT Per
tam ina Retail Toharso me
nyampaikan, kerja sama ini
diawali karena banyaknya
pengelolaan rekening ope
rasional, baik di SPBU mau
pun gerai Bright di seluruh
Indonesia. Dengan adanya
kerja sama melalui fitur
atau aplikasi yang ada di
Bank Mandiri, maka tingkat
kerumitan yang dialami peru
sahaan bisa teratasi.
“Layanan Cash Card
Bank Mandiri berlaku di se
luruh SPBU COCO. “Setelah

upaya ini sudah berjalan
dengan efektif maka seluruh
layanan operasional SPBU
dan seluruh kepala SPBU
akan menggunakan cash
card. Benefit yang dapat
kita peroleh tentunya adalah
monitoring dan efektifitas
penggunaan rekening bank,”
ungkap Toharso di Kantor PT
Pertamina Retail, (30/7).
Pada kesempatan
itu, Senior Vice President
Syndication, Oil and Gas Bank
Mandiri, Alexandra Wiyoso,
turut mengucapkan rasa
terima kasih kepada Pertamina
Retail atas kepercayaannya
menjadikan Bank Mandiri
sebagai mitra strategis dalam
pengadaan cash card sebagai
sarana transaksi pembayaran
elektronik di unit bisnis Per
tamina Retail.
Layanan ini merupakan
layanan kartu debit peru

Foto : PRIYO

Foto : PEP ASSET 2

Pertamina Retail Beri Kemudahan Transaksi
dengan Layanan Corporate Cash Card Mandiri

Senior Vice President Syndication, Oil and Gas Bank Mandiri secara simbolis
menyerahkan cash card kepada Direktur Utama PT Pertamina Retail Toharso.

sahaan sebagai sarana yang
dialokasikan secara terpusat
kepada unit-unit kerja dalam
satu periode tertentu. Dengan
layanan ini Pertamina Retail
dapat melakukan sentralisasi
rekening operasional me
ngelola alokasi budget untuk
masing-masing unit dan
mengurangi idle fund untuk
mempermudah monitoring.
Total cash card yang

disediakan Bank Mandiri
untuk melayani kebutuhan
Pertamina Retail saat ini
adalah sebanyak 112 kartu,
yang diserahkan kepada se
luruh SPBU Pertamina Retail
yang tersebar di Indonesia.
“Kerja sama ini menjadi
solusi keuangan yang tepat
untuk meningkatkan kinerja
Pertamina Retail di masa men
datang,” ujar Alexandra.•EGHA
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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

Melipatgandakan Jumlah Segel : Inkonsistensi Versus Sanksi
Setelah melalui berbagai upaya yang terdapat di dua
fase rencana kerja, Tim PTKAM berhasil membukukan
penghematan yang cukup signifikan dalam kegiatan serah
terima minyak. Berbagai upaya telah dilakukan dalam
memastikan tidak ada minyak dan peralatan yang keluar
tidak pada tempatnya.
Sebagai mana diketahui banyak jalan menuju roma,
banyak pula modus operandi yang mungkin dilakukan
apabila terdapat niat untuk berbuat tidak baik. Namun
tugas tim PTKAM yang terdiri dari seluruh fungsi terkait
serah terima minyak adalah menutup setiap kesempatan
yang mungkin muncul. Secara sistemik PTKAM menambal
sana-sini semua kemungkinan yang terjadi.
Salah satu inisiasi adalah penggandaan segel. Bukan
semata-mata menambah jumlah tanpa disertai makna
dan manfaat, penggandaan segel ini harus disertai de
ngan eksekusi yang ciamik. Karena apabila tidak, terjadi

manusia cukup “pintar” untuk mencari celah dari setiap
implementasi. Sayangnya ke’pintaran’ ini dilakukan untuk
mencuri.

Dari itu tim PTKAM di lapangan tidak boleh kalah
cerdik, putar otak berkali-kali agar pencurian jangan
terjadi. Dari penelitian di lapangan ternyata masih ada
aplikasi segel yang memang memungkinkan untuk
akses untuk alat alat tersegel tersebut. Seperti terlihat
pada gambar, adalah beberapa temuan temuan tim
PTKAM lapangan yang jeli dan segera memeriksa semua
kemungkinan serta ketidak sesuaian.
Inkonsistensi terjadi dan harus segera ditanggulangi.
Untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi kembali
maka dilakukanlah pemberlakuan penyegelan berlapis,
pengawasan lebih ketat, pengayaan surveyor, dan
penyusunan mekanisme sanksi bagi para pelaku yang
kedapatan.

Setelah semua implementasi di sosialisasi, berikutnya
adalah penerapan mekanisme manusia. Kita tidak ingin
memberi sembarang sanksi, namun hal ini diperlukan
sebagai mekanisme untuk mencegah pencurian terjadi.
Maka mekanisme sanksi segera disusun bersama dengan
fungsi SDM (sebagai anggota PTKAM) kepada semua
yang masih berani mencuri.
Kelihatannya sepele, masalah segel yang beratnya
tidak lebih dari 10 gram saja dibahas panjang lebar. Namun
ini adalah langkah sistematis untuk mencegah orang
tidak bersalah dipermasalahkan dan orang berniat buruk
terlancarkan niatnya.

Baktimu bagimu negeri, terima kasih kepada para
Pekerja Darat/Laut yang masih terjaga idealismenya.
PTKAM tidak akan pernah diam dan tidak akan
membiarkan hasil kerja keras (Crude dan Produk) orang
di lapangan hilang di perjalanan. Mari menjaga agar tidak
terjadi inkonsistensi, mari jaga dengan sanksi keras dan
tegas bagi para pelakunya.•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 Galang Sinergi dengan ANRI

RU VI Luncurkan Program 3P
Demi Bekerja Lebih Safe

JAKARTA - Sejalan den gan kom itmen
perusahaan membenahi dan menyelamatkan
sejumlah arsip, Pertamina dan Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI) melakukan pe
nandatanganan kesepahaman bersama di
Kantor Pusat Pertamina, pada (7/9).
Penandatanganan yang dilakukan oleh
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan
Kepala ANRI Mustari Irawan itu merupakan
wujud penyelenggaraan kearsipan yang
meliputi Pembinaan Penyelenggaraan Arsip
Dinamis, Penyelamatan dan Pelestarian Arsip
Statis, Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kearsipan, Pengembangan Sistem Informasi
kearsipan dan kegiatan lain yang disepakati.
Dwi Soetjipto menyampaikan, kerja sama
ini adalah suatu momentum yang sangat
penting bagi Pertamina karena pembenahan
arsip yang dilakukan Pertamina sangat besar
jumlahnya. “Pertamina sudah berkembang
ke luar negeri dan seluruh unit operasi di
Indonesia. Kita memiliki unit produksi di Irak,
Libia dan Malaysia. Kita juga punya kantor
bisnis Pertamina di Hongkong dan Singapura.
Ini adalah gambaran betapa besar cakupan
dan kompleksitas kearsipan Pertamina. Ditam
bah Pertamina tidak hanya korporasi karena

BALONGAN – RU VI Balongan meluncurkan program 3P (Paham apa yang dilakukan,
Paham Resikonya, Paham Mitigasinya), yang ditandai dengan pemukulan gong oleh
GM RU VI Balongan Yulian Dekri. Kick Off Program 3P dilaksanakan di Lapangan Area
Perkantoran RU VI Balongan yang dihadiri Tim Manajemen serta pekerja RU VI yang
diawali dengan penandatanganan komitmen 3P oleh pekerja RU VI dari area yang telah
ditentukan, pada Selasa (11/8).
Kegiatan 3P yang dikemas dalam bentuk Frontline Motivation ini merupakan kegiatan
yang melibatkan berbagai bagian terkait dalam satu area untuk mencapai target bersama.
Tim frontline motivation terdiri atas 14 area, di antaranya area RCU, LEU, DTU, NPU, AHU,
HTU, TBM, LEC, OCU, Operasi Utilities, Distribusi Utilities, Laboratorium, Wokrshop dan
area Warehousing.
HSC Section Head RU VI Didik Subagyo mengatakan, 3P merupakan program yang
bertujuan untuk menjadikan budaya kerja aman kepada masing-masing individu sehingga
segala bentuk unsafe condition dapat dieliminir dan unsafe act dapat dihindari. Pola pikir
3P diharapkan bisa menjadi budaya kerja baru melalui kerja sama tim yang diwujudkan
melalui aspiratif role modeling di antaranya perbaikan komunikasi tim, meningkatnya
dorongan individual melalui capability building serta kerja sama yang efektif melalui
koordinasi intensif.
“Ke depannya monitoring dan evaluasi terhadap program ini penting dilakukan untuk
mewujudkan lingkungan kerja yang safe, baik safe condition maupun safe action. Langkah
ini harus sama-sama didukung karena kepatuhan dalam meminimalkan risiko sangat
mutlak bagi RU VI untuk mewujudkan visi Menjadi Kilang Terkemuka di Asia Tahun 2025,”
tegas GM RU VI Yulian Dekri.•Riki Hamdani

yang dikelola adalah energi terkait hajat hidup
orang banyak,” ujar Dwi.
Kerja sama ini, tambah Dwi, untuk
menyelamatkan arsip yang merekam perja
lanan dan proses pembangunan Pertamina.
Selanjutnya arsip dinamis di Pertamina bisa
dikelola dengan baik untuk kebutuhan ope
rasional di masa mend atang. Utamanya
informasi juga menjadi suatu kebutuhan bagi
seluruh organisasi di bidang bisnis. Sehingga
Dwi meyakini hal ini menyangkut masalah
sikap tertib dan disiplin untuk membangun
sumber daya manusia berkelas dunia.
Selain arsip din am is, Mustari Irawan
mengungkapkan pentingnya arsip-arsip statis.
Pasalnya, Pertamina sebagai perusahaan
energi nasional memiliki peran penting
terhadap kehadiran sejarah perusahaan
minyak di Indonesia. Dimana seluruh arsip
statis perusahaan minyak disimpan di ANRI.
Karena itu, pihaknya sangat mendukung penuh
pengelolaan arsip di lingkungan Pertamina
sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk
membenahi kearsipan yang secara historis
sangat berharga. “Sinergi ini sesuai dengan
Undang-undang Kearsipan, yakni UU RI No.43
tahun 2009,” papar Mustari.•EGHA

Semarang – Salah satu
dari enam tata nilai peru
sahaan yang menjadi pe
doman bagi seluruh pekerja
Pertamina adalah “Clean”.
Untuk mewujudkan tata nilai
tersebut, Pertamina menga
dakan kegiatan internal audit
yang bertajuk “Fraud Aware
ness, Cegah dan Tangkal
KKN”. Acara tersebut diada
kan secara bergantian di
seluruh Marketing Operation
Region Pertamina. Diawali di
Medan, perjalanan ke-dua
dilakukan pada (7/9) di ruang
serbaguna kantor Marketing
Operation Regional IV
Semarang. Acara ini dihadiri
seluruh pekerja MOR IV Jawa
Tengah dan DIY.
Acara yang diselenggara
kan oleh fungsi Investigation
Audit dan WBS tersebut ter
bagi menjadi dua sesi. Sesi
pertama adalah Sosialisasi
Fraud, sedangkan sesi ke
dua adalah Cegah tindak
KKN.
Kegiatan ini diawali de
ngan sambutan oleh Koes
dahlan. Ia mengatakan,

Foto : MOR IV

Cegah dan Tangkal KKN
Demi Pertamina yang Bersih

fraud merupakan hal yang
wajib diwaspadai. Perlu di
ketahui bersama bahwa
fraud merupakan tindakan
menyimpang yang dilakukan
secara sengaja untuk me
manipulasi agar pihak lain
menderita kerugian. Dalam
acara ini dipaparkan pula
materi mengenai penyebab
Fraud. Dengan begitu, setelah
mendapatkan awareness
mengenai tindakan fraud, di
harapkan para pekerja MOR
IV dapat terhindar dari tin
dakan ini.
Pada kesempatan
yang sama, Vice President
Downstream Internal Audit,
Firdaus Bambang Saputra

mengatakan, “Clean” jangan
sekadar menjadi slogan na
mun harus diterapkan di
dalam dunia kerja. Selain itu,
ia menghimbau kepada para
pimpinan pekerja MOR IV
untuk memberikan contoh
yang baik sehingga cita-cita
Pertamina yang bersih dapat
diwujudkan.
Selain berupa pema
paran materi, acara ini ju
ga diisi dengan games dan
juga diskusi. Dengan di
selenggarakannya acara
ini, diharapkan para pekerja
Petamina dapat berm itra
dengan baik dan bers ifat
keterbukaan demi kes uk
sesan bersama.•EA
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PEP Asset 2 : Pertahankan Kinerja
Produksi Ladang Tua
x

16

HULU TRANSFORMATION CORNER

Jakarta – Upaya mempertahankan kinerja produksi di

cepat dari target. “Uji Kandungan Lapisan (UKL) dilakukan

ladang-ladang migas aset PT Pertamina EP (PEP) yang

pada interval kedalaman 2264-2270 m di zona produksi

pada umumnya sudah mature membutuhkan kesabaran

lapisan batupasir PB24B dalam Formasi Talang Akar.

serta ketekunan lewat kreatifitas dan inovasi. Urgensi

“UKL tersebut sukses mengucurkan minyak sebanyak 142

kebijakan tersebut merupakan suatu keniscayaan supaya

barel per hari (BOPD) dan gas 3,8 juta kaki kubik perhari

Perusahaan terus tumbuh berkelanjutan. Hal itu, dengan

(MMSCFD),” terang Irwan Zuhri, Asset 2 G&G Manager.

jitu diantisipasi oleh PEP Asset 2. Di tengah penyesuaian

Menurut Irwan pengeboran sumur PMB 14 – TW merupakan

program kerja terutama menyangkut biaya belanja modal

pengembangan Struktur Prabumulih Barat (PMB) untuk

(capital expenditure/capex) yang terkena imbas anjloknya

menambah titik serap migas dengan target hydrocarbon

harga minyak dunia hingga sekitar US$ 50 per barel, PEP

pada lapisan produktif zona batupasir PB25A tersebut.

sebagai tulang punggung penyangga profit Petamina

Saat ini, produksi asset 2 mencapai angka 19.753 BOPD,

selama ini, dengan sigap membuat prioritas aktivitas

atau 90 persen dari target 22.049 BOPD. Sementara untuk

supaya kinerja produksinya tetap terjaga.

realisasi produksi gas mencapai 466,37 MMSCFD atau
99 persen dari target 471,23 MMSCFD. Produksi gas dari

tak boleh berhenti. Keterbatasan budget produksi tidak

Asset 2 ini digunakan untuk keperluan pembangkit energi

serta merta membatasi ruang gerak. Sebab, dalam kondisi

listrik, bahan baku industri pupuk, serta masuk ke jaringan

seperti itu kreatifitas terpacu. Dalam perspektif itu, PEP

gas kota di Prabumulih dan sekitarnya. Diharapkan sumur

Aset 2 melakukan pengeboran sumur PMB 14 – TW di

PMB 14 – TW dapat berproduksi dengan Qoi 120 bopd/

Lapangan Prabumulih. “Pengeboran ini untuk menjaga

Qgi 2,5 MMSCFD dari lapisan PB25A sebagai target utama,

kinerja produksi mengingat sumur-sumur yang sudah

dilanjutkan dengan lapisan lain hingga mencapai komulatif

mature produksinya mulai menurun,” ungkap Ekariza,

produksi sebesar 101 ribu barel minyak dan gas sebanyak

General Manager Asset 2 PEP.

2.426 MMSCFD selama 3 tahun. Produksi sumur PMB

Rig N 80 B1/27 di lokasi pengeboran sumur PMB 14 – TW, Desa Muntang
Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, (15/08).

14 – TW akan dialirkan ke Stasiun Pengumpul (SP) PMB

selama ini telah menumbuhkan kepercayaan publik ter

menggunakan flowline yang sudah tersedia.

hadap keandalan operasi Pertamina. Hal ini, manjadi

Secara geografis lokasi sumur PBM 14 – TW terletak
di desa Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat,

Foto : DIT. HULU

Maka, pasca rekalkualsi program kontinyuitas operasi

Kota Prabumulih. Sumur yang ditajak pada 30 Mei 2015,

Dari sisi kelancaran operasi, menurut Irwan tidak ada

kunci untuk memperoleh dukungan masyarakat terhadap.

dibor secara vertical dengan total ke

kendala berarti yang dihadapi selama kegiatan pengeboran

“PEP Asset 2 Prabumulih Field sebagai pemilik wilayah

dalaman 2.800 m, yang dicapai pada

tersebut, baik teknis maupun sosial. Masyarakat sekitar

kerja selalu mengadakan syukuran dan sosialisasi kepada

16 September 2015. Pengeboran

mendukung penuh setiap kegiatan operasi yang dilakukan

masyarakat sebelum suatu program dieksekusi. Kegiatan

lokasi tersebut menggunakan Rig N

Pertamina di wilayah mereka bahkan mereka mau bekerja

tersebut dihadiri oleh stakeholder terkait dan disatukan

80 B1/27 berkekuatan 1.000 HP milik

sama dalam menjaga kemanan lingkungan selama kegiatan

dengan pemberian bantuan kepada masyarakat sekitar,”

PDSI, selama 40 hari atau 29 hari lebih

pengeboran berlangsung. Hubungan baik yang terjalin

demikian jelas Irwan.•DIT. HULU

Pelumas Mesran Super Raih Platinum di IBBA 2015
Best Brand Award (IBBA)

Lubricants kembali meraih

2015 oleh Lembaga Survei

penghargaan Platinum di

Mars dan Majalah SWA.

lanjut Andria.

Presiden Direktur Lem
baga Survei Mars, Asto Sunu

ajang Indonesia Best Brand

“Pelumas Mesran Super,

Subroto mengatakan untuk

Award (IBBA) 2015 untuk

ini memang sudah sangat

menjadi pemenang IBBA,

produk Pelumas Mesran

dikenal oleh masyarakat

pengelola harus melakukan

Super. Penghargaan dite

Indonesia. Sampai sekarang

investasi merek yang besar

rima oleh Direktur Sales &

pun produk Mesran masih

dan dalam jangka waktu

Marketing PT Pertamina

melekat di masyarakat

yang panjang. Survei

Lubricants, Andria Nusa

seh ingga kami bisa men

IBBA saat ini telah menjadi

yang diserahkan Presiden

dapatkan Award ini,” ungkap

barometer untuk mengukur

Direktur Lembaga Survei

Andria saat ditemui usai

merek-merek yang bernilai

Mars, Asto Sunu Subroto

menerima penghargaan.

dan terbaik di industrinya.

didampingi Group Chief

Andria mengatakan pi

Sistem penilaian yang

Editor SWA, Kemal Gani di

haknya selalu menged e

dilakukan IBBA berdasarkan

Ballroom Hotel Shangrilla,

pank an kualitas produk

pada Brand Awareness

Rabu (30/9).

Foto : PRIYO

JAKARTA – PT Pertamina

Penghargaan platinum di ajang Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2015 untuk pelumas Mesran Super menjadi bukti
bahwa produk Pertamina ini memiliki daya saing yang sama besarnya dengan merek global di pasar domestik dan global.

termasuk pada Meseran

(popularitas merek), Ad

Mesran Super dinobat

Super. “Kami akan terus

Awareness (popularitas iklan),

(pangsa pasar) dan Gain

kan sebagai merek terbaik In

men gembangkan produk-

Satisfaction & Loyalty Index

Index (potensi pertumbuhan

Penghargaan ini menjadi

merek global di pasar do

donesia yang menjadi merek

produk baru sehingga se

(tingkat kepuasan & loyalitas

merek di masa akan datang)

bukti bahwa Mesran Super

mestik bahk an pasar glo

global dalam ajang Indonesia

makin diakui masyarakat,”

pelanggan), Brand Share

yang bermuara pada Brand

memiliki daya saing yang

bal.•IRLI

Value (nilai kualitas merek).

sama besar nya dengan

