Terbit Setiap Senin
20 Juli 2015

NO. 29 TAHUN LI
http://www.pertamina.com/epaper

20 Halaman

weekly

MarketUpdate
Pada akhir kuartal II-2015, perusahaan migas BP, ENI,
Statoil, Total, BG dan Shell (kemudian disebut “BEST-BS”)
bersurat kepada United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCC) - Badan PBB yang menangani
isu perubahan iklim dan efek rumah kaca. Dalam suratnya,
BEST-BS mendorong UNFCC untuk memberlakukan carbon
pricing di seluruh dunia dan menyusun sistem carbon pricing
yang terhubung secara global. Saat ini carbon pricing
baru diterapkan di 40 negara dan 20 kota dengan skema
bervariasi.
Carbon pricing adalah upaya menekan emisi karbon
dioksida (CO2) dengan mewajibkan produsen membayar
emisi CO2 yang dihasilkan. Umumnya, skema ini dilakukan
dengan metode carbon tax atau cap-and-trade. Dalam
carbon tax, korporasi diharuskan membayar pajak karbon.
Tahun 2014, besaran pajak ini berkisar antara $6-$89/ton
CO2. Sementara pada cap-and-trade atau dikenal dengan
Emission Trading System (ETS), produsen diberikan kuota
emisi CO2. Korporasi yang produksi emisinya sudah melebihi
kuota dapat “membeli” tambahan kuota dari produsen yang
memiliki sisa kuota.
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The Carbon Pressure

Direktur Jenderal Migas Kementrian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja didampingi oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Direktur EBT Yenni
Andayani, dan Direktur Pemasaran Ahmad Bambang meresmikan delapan infrastruktur hilir migas Pertamina di Depot LPG Tanjung Priok, pada (14/7).

Delapan Infrastruktur Hilir Migas
Pertamina Diresmikan
Usulan BEST-BS tersebut didasari argumen bahwa pem
berlakuan carbon pricing secara global akan memudahkan
penyusunan rencana investasi teknologi dan mengurangi
ketidakpastian. Hal ini merupakan upaya BEST-BS untuk
mengurangi ancaman kerusakan iklim, meski dengan carbon
trading biaya operasional perusahaan terindikasi dapat
meningkat. Namun di balik itu, pengamat menilai BEST-BS
ingin menggeser dominasi batubara sebagai bahan bakar
pembangkit listrik dan menggantinya dengan gas alam yang
merupakan energi bersih. Sehingga apabila carbon pricing
diterapkan secara internasional, hasil produksi gas alam akan
mengalami kenaikan permintaan.
Jika usulan BEST-BS disetujui, seluruh perusahaan energi
dunia akan terkena dampaknya seperti dari sisi peningkatan
biaya operasi. Termasuk Pertamina. Oleh karena itu, kita
perlu bersiap dengan produksi energi bersih, seperti yang
saat ini telah diinisiasi melalui bisnis gas, geothermal dan
energi terbarukan lain. •
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Efisiensi
biaya operasi
untuk
mendongkrak
profit
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Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat

Pengantar Redaksi :
Pertamina Patra Niaga (PPN), salah satu anak perusahaan
Pertamina yang bidang usahanaya mencakup perdagangan
BBM, pengelolaan BBM, pengelolaan armada/fleet, serta
pengelolaan depot. Di tengah persaingan pasar saat ini
PPN terus mengupayakan berbagai strategi efisiensi baru,
pembenahan organisasi secara menyeluruh guna memperkuat
posisinya aga bisa terus berkiprah di kancah industri migas
nasional, maupun global. Upaya apa saja yang dilakukan,
tim Energia mewawancari Direktur Utama PPN Gandhi
Sriwidodo, berikut petikannya.
Bisa dijelaskan bisnis utama Pertamina Patra Niaga
(PPN)? PPN mempunyai empat pilar bisnis utama. Pilar
pertama adalah trading BBM non-subsidi, yaitu penjualan
BBM non-subsdidi kepada industri-industri dan perkapalan,
tepatnya untuk bunker. Kedua, handling BBM, yaitu jasa
(services) untuk BBM Industri. Ketiga fleet management;
mencakup angkutan BBM ke SPBU, APMS (Agen Penyalur
Minyak Solar), industri, termasuk angkutan LPG. Keempat,
bisnis terminal storage management, di antaranya melakukan
kerja sama operasi (KSO) TBBM Pertamina.
Seberapa besar kontribusi PPN kepada Direktorat
Pemasaran? Dari segi angka, kontribusi pendapatan PPN
tahun 2014 adalah sekitar Rp 22 triliun atau sekitar 5% dari
total revenue Direktorat Pemasaran secara keseluruhan. Ini
akan meningkat terus searah dengan pertumbuhan bisnis
nasional dan kebijakan bisnis induk perusahaan. Dari segi
bisnis, PPN punya peran strategis untuk memenangkan
kembali (win back) pasar atau customer yang lepas dari
Pertamina, serta mengambil area pasar yang tidak bisa dilayani
induk, terutama pasar retail BBM industri. Komitmen kami
adalah untuk saling mendukung dan melengkapi.
Prioritas PPN dalam jangka waktu terdekat? Prioritas
PPN secara umum saat ini adalah efisiensi di segala bidang
dan pembenahan SDM dari peningkatan kompetensi dan
budaya kerja. Dari sudut bisnis, prioritas PPN adalah merebut
market share yang lebih besar. Dari sudut keuangan, kita
ingin menagih piutang dan memperbaiki struktur cash flow
perusahaan.
Dalam Lima Strategi Prioritas Pertamina, ada
poin tentang efisiensi dan peningkatan infrastruktur
dan marketing. Bagaimana PPN melihatnya? Kami
mengoptimalkan open access dengan memanfaatkan fasilitas
storage Pertamina untuk pendistribusian BBM. Hal ini
dilakukan agar cost-nya lebih efisien, sekaligus juga mengimprove sinergitas induk dengan AP.
Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak ketiga
dalam pembangunan infrastruktur di pusat-pusat kegiatan

bisnis customer yang biasa kita sebut “battle field”, seperti di
Kalimantan Timur, Bangka, dan beberapa lokasi lain di mana
kami bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun
tangki. Tujuan peningkatan infrastruktur ini adalah untuk
meningkatkan stock maupun supply. Untuk merebut market
share yang lebih besar, kami harus mendekatkan minyak ke
customer.
Turunnya harga minyak mentah dunia, apakah ikut
berpengaruh pada bisnis PPN? Sangat berpengaruh
terhadap pendapatan PPN karena bisnis kami tidak terlepas
dari pergerakan MOPS (Mean Oil Plats Singapore). Perhitungan
tarif penjualan ‘trading’ maupun ‘services’ yang kami terapkan
kepada customer itu berdasarkan tarif MOPS. Sebagai
gambaran, pada awal tahun, penurunan MOPS lebih dari 50%.
Dampaknya, mempengaruhi pendapatan yang secara total
juga turun sekitar 40%, meskipun volume penjualan BBM lebih
tinggi dari tahun lalu.
Apa siasat atau strategi khusus PPN menghadapinya?
Agar profit tetap terjaga, kita terapkan efisiensi di segala bidang.
Pertama, cost cutting atau cutting budget, yaitu pemotongan
anggaran operasi mulai dari pembelian produk (best to buy)
untuk mencari harga yang paling efisien hingga penurunan
biaya overhead.
Kedua, mencari source BBM yang paling optimal. Kita
optimalkan source yang lebih murah di dalam negeri untuk
mensiasati adanya selisih cost. Ketiga, kita canangkan tahun
ini untuk fokus menyelesaikan piutang-piutang macet pihak
ketiga. Keempat, kita tingkatkan profitabilitas, serta mengawasi
cash flow.
Apa kendala menerapkan strategi tersebut? Kendala
terletak pada culture and fighting spirit. Ibaratnya, dari sisi
pengalaman berbisnis maupun sumber daya yang ada, masih
ada gap jika dibandingkan dengan challenge yang diberikan
oleh korporat. Karena itulah corporate culture harus diubah
dan diperbaiki. Begitu juga dengan spirit dari pekerjanya.
Salah satu caranya adalah dengan mempercepat sharing
knowledge untuk para pekerja. Tepatnya, kita akan lebih lagi
membina dan mengembangkan SDM terkait penguasaan
masalah bisnis. Kita juga perlu menciptakan mindset bahwa
kita bisa meraih yang lebih lagi. Jika perusahaan meningkat,
maka para pekerjanya juga akan mengalami peningkatan
kesejahteraan.
Anda optimiskah bisa mengatasi kedua kendala
tersebut? Saya optimis bisa, karena pada dasarnya sumber
daya kita bagus. Pengalaman mengelola perusahaan ini yang
masih perlu ditingkatkan, serta fokus pada end-to-end business
process. Saya optimis dalam 2 tahun bisa mengubahnya
menjadi lebih baik.•URIP

EDITORIAL
Kemenangan
Libur Idul Fitri dan cuti bersama telah
berlalu. Tapi itu tidak dirasakan hampir
sebagian besar pekerja Pertamina yang harus
menjalankan tugasnya dalam memenuhi
kebutuhan energi bagi bangsa. Pekerja dari
sektor hulu hingga hilir tetap bertugas untuk
kelangsungan penyediaan energi. Di sektor
hulu, laskar yang bertugas di lapangan
onshore maupun offshore tetap menjalankan
aktifitasnya. Demikian pula di kilang, bisnis
gas, serta khususnya di pendistribusian BBM
yang memiliki pekerjaan rumah paling krusial
dalam menjaga kelancaran arus mudik balik
Idul Fitri 1436 H.
Hari-hari besar keagamaan yang disertai
dengan libur panjang, tidak setiap tahun
bisa dirasakan seluruh pekerja Pertamina
untuk berkumpul bersama keluarga. Semua
mendapatkan giliran untuk bertugas pada harihari tersebut, mengingat amanat pemerintah
kepada Pertamina selaku penyedia energi
nasional, tidak bisa dianggap sebagai tugas
main-main.
Karena itu, tugas mulia yang diemban
para pekerja Pertamina selama ini, sudah
sepantasnya menjadi pemicu untuk mening
katkan semangat kinerja bagi mereka yang
mendapatkan giliran libur Idul Fitri dan me
rasakan cuti bersama.
Di hari pertama masuk kerja, meski
diawali dengan kegiatan Halal Bi Halal, tetap
saja jadwal kerja akan berlangsung normal
seperti biasa. Tidak ada istilah istirahat
sejenak. Karena ini sudah menjadi hal biasa di
Pertamina, dimana setelah masuk kerja segala
sesuatu akan berjalan normal seperti biasa,
apalagi selama liburan seluruh roda bisnis juga
terus berjalan.
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Pertamina Lepas 4.806 Pemudik Gratis
JAKARTA - “Apa yang kami
lakukan di mudik gratis ini
membawa berkah semua
pihak, karena peran pertamina
tidak lain untuk kepentingan
bangsa dan negara”.
Hal itu disampaikan oleh
Direktur Utama Pertamina,
Dwi Soetjipto dalam kesem
patan pelepasan “Pertamax
Enduro Bareng-Bareng Mudik
2015”, di Parkir Selatan,
Gelora bung Karno- Senayan,
Jakarta, Selasa (14/7). Turut
hadir Komisaris Utama
Pertamina Tanri Abeng, seluruh
jajaran direksi Pertamina dan
Kabid Dikmas Korlantas
Polri, Kombes Pol.Pujiyono
Durahman.
Dwi mengatakan, program
Bareng-Bareng Mudik (BBM)
ini sebagai bentuk kec in
taan Pertamina untuk ber
bagi kebahagiaan kepada
masyarakat dengan harapan
kecintaan masyarakat kepada
Pertaminapun akan terus me
lekat.
BBM merupakan kegiatan
tahunan yang diadakan oleh
Pertamina untuk memberikan
apresiasi kepada mitra kerja
seperti pekerja mitra Bengkel,
SPBU, SPBBE, pekerja UPPJ,
dan TKJP beserta keluarganya.
Mitra kerja Pertamina tersebut
dianggap telah mendukung
bisnis perusahaan sehingga
dapat tumbuh dan berkembang
dengan baik.
Sebanyak 4.806 orang
diberangkatkan menggunakan
81 armada bis dengan tujuan

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng menyerahkan sertifikat asuransi kepada
para peserta Bareng-Bareng Mudik (BBM) . Selain mudik gratis, mereka juga mendapatkan fasilitas kenyamanan dan keamanan
dengan mendapatkan asuransi dari anak perusahaan Pertamina, Tugu Pratama Indonesia.

ke 26 kota berbagai wilayah
di Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa T imur dan wilayah
Sumatera yaitu Lampung dan
Palembang.
“Sebanyak 10 bus di
antaranya yang mengangkut
494 pemudik sudah dibe
rangkatkan pada (12/7) dalam
program mudik bersama
yang diadakan Kementerian
BUMN,” jelas Dwi Soetjipto.
Menurut Corporat Secre
tary Pertamina Nursatyo
Argo, BBM ini telah diadakan
sebanyak 8 kali dan setiap
tahunnya pemudik mengalami
peningkatan. “Tahun lalu, kami
memberangkatkan 4.200
pemudik,” jelasnya.
Kabid Dikmas Korlantas
Polri, Kombes Pol.Pujiyono
Durahman memberikan ap
resiasi kepada Pertamina.

Menurutnya, dengan adanya
BBM menggunakan armada
bis maka turut mengurangi
jumlah pemudik yang biasanya
menggunakan Sepeda Motor.
“Program mudik bareng
ini sangat membantu secara
mengurangi penggunaan
kendaraan roda 2 karena 80
persen jumlah kecelakaan lalu
lintas selama mudik Lebaran
adalah pengendara roda 2,”
ucap Kombes Pujiyono.
Di sela kegiatan pelepasan
rombongan mudik tersebut,
Kas atlantas memberikan
piagam penghargaan kepada
Pertamina atas prakarsanya
melaksanakan Mudik Bareng
Gratis. Selain itu, sebelum
keberangkatan para pemudik
disuguhkan taus iyah oleh
Ustadz M. Nur Maulana.
Salah satu peserta BBM

Pertamina, Erma Uni, sangat
bersyukur karena untuk kedua
kalinya bisa ikut mudik gratis
menuju kampung halamannya
di Purwokerto.
“Saya sangat berterima
kasih dan semoga Pertamina
akan terus maju dan sukses,”
ucap Erma.
Selain Bareng-Bareng
Mudik, Pertamina juga mem
berikan sejumlah kemudahan
dan kenyamanan bagi para
pemudik, melalui program
layanan lainnya, yaitu Serambi
Pertamax, Lesehan Enduro
dan Pertamax Lounge (fasi
litas kursi pijat gratis, tempat
istirahat ruanga n ber-AC,
dan ruang nursery), termasuk
aplikasi android dan iPhone
untuk mencari SPBU terdekat
dan posko mudik Lesehan
Enduro.• Irli/URIP

Apalagi saat Safari Ramadhan bulan
lalu, jajaran Direksi menyampaikan bahwa
Ramadhan menjadi momentum untuk opti
malisasi 3S, Strategi Prioritas, Sinergi dan
Syukur. Artinya setelah Idul Fitri, seluruh
pekerja tetap mengoptimalkan seluruh arahan
dari 5 Strategi Prioritas yang merupakan upaya

Delapan Infrastruktur Hilir Migas Pertamina Diresmikan.. (sambungan dari halaman 1)
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yang beroperasi di Kalimantan.
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menjadi 19.000 MT sehingga

Apabila seluruh potensi pasar
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LNG di Kalimantan dapat

SPBG COCO online di Cililitan
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prov DKI Jakarta akan ber
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konversi BBM ke LNG bisa

dengan total nilai investasi
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penyediaan infrastruktur energi
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gas. Mas ing-masing SPBG

hingga infrastruktur tersebut

untuk mendorong kinerja positif perusahaan, di
tengah tantangan global bisnis migas.
Kerja keras seluruh insan Pertamina selama
satu semester ini, yang telah menunjukkan
hasil positif diharapkan terus digenjot agar
minimal bisa mencapai target yang ditetapkan.
Seluruh proyek yang ditetapkan diharapkan
selesai on schedule dan sesuai anggaran.
Insyaallah, Idul Fitri kali ini memberikan
makna kemenangan bagi seluruh insan Per

selama bulan suci Ramadhan maupun dalam
menghadapi tantangan global bisnis migas
dengan terus berkarya.•
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jam itu telah menelan investasi

pengisian bahan bakar LGV

sebesar 1 mmscfd atau 30.000

manfaat kepada kedua belah

senilai Rp106,7 miliar. Dengan

telah dilaksanakan di SPBU

liter setara Premium.

pihak dan juga masyarakat DKI

pipanisasi tersebut, Pertamina

COCO Solo Baru, SPBU COCO

Sebelumnya di hari yang

Jakarta.•RUDI/URIP
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BTP Sentralisasi Procurement,
Sinergi dalam Rantai Suplai
Pertamina Gelar
Acara Alignment
RKAP 2016
JAKARTA – Direktur Utama Pertamina,

Dwi Soetjipto mengatakan, Pertamina akan
bertransformasi menjadi perusahaan holding
dan kegiatan operasional akan dilakukan oleh
unit-unit bisnis atau anak perusahaan. Karena
itu, antara Pertamina dan Anak Perusahaan
harus menjadi penyusun strategi yang baik
dalam mengerjakan hal-hal yang bersifat ber
sama atau pun pelayanan.
“Budaya ini harus dikembangkan karena
kedepan akan ditata dengan demikian. Karena
itu, alignment antara Pertamina dan AP harus
sangat baik. Ke depan jangan ada pemikiran
anak perusahaan bisa bergerak sendiri. Karena

BTP Sentralisasi Procurement (Non Hydrocarbon)
merupakah salah satu inisiatif perusahaan dalam
mengimplementasikan Lima Strategi Utama Pertamina
yang telah dicanangkan diawal tahun 2015 khususnya
dalam kegiatan efisiensi di semua lini. Disponsori oleh
Direktur SDM & Umum, BTP ini dijalankan oleh fungsi
procurement di lingkungan Korporat, Direktorat, Unit
Bisnis dan Anak Perusahaan.
Lingkup kegiatan BTP ini adalah melakukan
sentralisasi pengadaan barang/jasa melalui pendekatan
Category Management. Sentralisasi procurement tidak
semata-mata dijalankan di level Korporat saja akan tetapi
juga dijalankan untuk level Direktorat tergantung dari
jenis komoditi barang/jasanya. Untuk komoditi barang/
jasa yang dibutuhkan oleh beberapa Direktorat dan Anak
Perusahaan (lintas direktorat) maka proses sentralisasi
akan dilakukan oleh procurement korporat, sedangkan
komoditi barang/jasa yang dibutuhkan spesifik oleh
beberapa unit bisnis dalam satu Direktorat maka proses
sentralisasi akan dilakukan oleh procurement direktorat.
Konsep sentralisasi procurement untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada gambar dibawah ini (contoh: hulu).

anak perusahaan adalah tangan dan kakinya
Pertamina jadi harus selalu menyatu,” imbuh
Dwi pada acara Alignment Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) 2016, di Kantor
Pusat Pertamina, Kamis (2/7).
Melalui transformasi itu, pihaknya

(Safety Shoes & Coverall)
2. Upstream : OCTG, Cementing, ESP, Off-shore Rig
3. Refinery : Chemical, Tube Pipe & Valve, Steel Plate,
Sparepart (refinery spesific), Burner
4. Marketing : Flexi/Rubber Hose, Dispersant
Dari segi finansial, BTP ini telah mencatat pencapaian
sebesar USD 87,78 juta yang sebagian besar didapat
dari kegiatan renegosiasi kontrak dimana porsi terbesar
pencapaian renegosiasi kontrak berasal dari Pertamina EP
dan PHE Group. Sedangkan dari segi proses pengadaan,
komoditi Personal Protective Equipment (Safety Shoes
& Coverall) telah selesai dilakukan proses pengadaan
secara terpusat melalui fungsi SCM Pertamina EP untuk
kebutuhan di lingkungan Pertamina Pusat, Pertamina
EP, PHE Pusat, PHE ONWJ, PHE WMO, PEPC, PGE
dan PDSI.
Dan untuk menjaga kesinambungan proses sentralisasi
procurement berbasis Category Management maka BTP
ini juga telah menyusun dan me-launching Pertamina
Procurement Way pada tanggal 13 Mei 2015. Pertamina
Procurement Way diwujudkan dalam bentuk Strategic
Sourcing Handbook dimana saat ini telah tersedia lima
kategori handbook yaitu untuk komoditi OCTG, Safety/
Personal Protective Equipment, Off-shore Rigs, Cementing
dan ESP. Kedepan kategori handbook ini akan bertambah
seiring dengan meningkatnya komoditi-komoditi barang/
jasa yang proses pengadaannya dilakukan secara
terpusat.

bermaksud untuk menunjukkan bahwa
Pertamina adalah holding dan tidak perlu
dibentuk BUMN khusus lainnya. “Kalau ada
BUMN khusus yang lain, itu merupakan tangan
dan kaki yang ada di Pertamina. Itu image yang
mesti kita bangun,” ujarnya.
Menghadapi situasi yang sulit ini, kata
Dwi, Pertamina harus senantiasa solid, salah
satunya dengan cara memperkuat jaringan.
Karena menurutnya, tantangan dan persaingan
di masa mendatang akan semakin besar.
Utamanya, kedepan akan banyak pemain
di bidang pembangunan bisnis migas. Lebih
lanjut, ia menambahkan bahwa, Pertamina
akan memiliki empat upgrading kilang dengan
kebutuhan yang cukup besar maka dari itu
selanjutnya Pertamina akan mencari partner.
Dengan kehadiran sejumlah direktorat yang
hadir, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam
menjelaskan, kegiatan tersebut bermaksud
untuk memastikan bahwa RKAP 2016 yang
telah disusun align dengan RJPP 2015/2019.
Lebih jauh, tujuannya agar saling mengenal
sesama direktorat. Kemudian bisa saling
memberikan feedback, informasi dan kontribusi
positif bagi perusahaan. “Selanjutnya sharing
mengenai situasi global maupun nasional
ihwal harga minyak. Sehingga masingmasing direktorat bisa saling improve,” kata
Syamsu.•EGHA

Selain melakukan pengadaan barang/jasa secara
terpusat, lingkup kegiatan lain BTP ini adalah melakukan
renegosiasi kontrak khususnya kontrak-kontrak
pengadaan barang/jasa jangka panjang. Hal ini dilakukan
sebagai inisiatif fungsi procurement dalam merespon
kondisi penurunan harga minyak dunia sejak awal tahun
2015, dengan harapan kegiatan operasional perusahaan
dapat terus berjalan dengan biaya yang lebih efisien
khususnya di lingkungan bisnis hulu migas.
Peningkatan kompetensi pekerja fungsi procurement
juga tidak lepas menjadi bagian dari kegiatan BTP
ini. Melalui kegiatan Capability Building, para pekerja
fungsi procurement diberikan pengetahuan tentang
konsep Category Management dalam bentuk training
bertahap (Level Basic, Advanced dan Expert). Selain
untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi
pekerja, training ini juga bertujuan untuk menjaga agar
sentralisasi procurement dengan pendekatan Category
Management dapat dijalankan secara komprehensif dan
berkesinambungan.
Sampai dengan akhir Juni 2015, beberapa komoditi
barang/jasa telah diidentifikasi untuk dilakukan secara
terpusat yang prosesnya dapat dilakukan di korporat
maupun di direktorat atau unit bisnis dengan rata-rata
target cost saving antara 10-15%. Berikut daftar komoditi
barang/jasa yang menjadi sasaran kegiatan sentralisasi
procurement :
1. Korporat : Sparepart, Personal Protective Equipment

Ke depan, Pertamina khususnya melalui fungsi
Procurement akan terus berusaha melakukan peningkatan
komoditi barang/jasa untuk pengadaan secara terpusat
sehingga akan membawa nilai efisiensi yang cukup
signifikan serta dapat terus mendukung program
efisiensi di semua lini sebagai salah satu pilar dari lima
strategi utama dan dalam jangka panjang pelaksanaan
pengadaan barang/jasa menjadi lebih efektif. Tentunya
dalam perjalanan menuju world class procurement, para
pekerja fungsi procurement yang telah mendapatkan
peningkatan kompetensi diharapkan mampu menjadi
penggerak dalam membenahi dan meningkatkan seluruh
aktifitas procurement dengan tetap menjaga akuntabilitas,
transparansi serta integritas.•

No. 29

SOROT

Tahun LI, 20 Juli 2015

5

RU III Bangun
Hubungan Positif
dengan Media
PALEMBANG – Keberhasilan suatu perusahaan
tidak hanya ditentukan oleh keberlangsungan
operasional bisnis, namun juga membutuhkan
dukungan para stakeholder dalam menunjang
kondisi bisnis yang kondusif. Tidak terkecuali
media massa yang merupakan salah satu
stakeholder penting bagi Pertamina. RU III
senantiasa menjalin dan menjaga hubungan
yang positif dengan media massa untuk turut
serta dalam mengawasi dan menjadi media
sosialisasi serta edukasi bagi masyarakat.
Hubungan positif yang dijalin RU III dengan
para awak media dibuktikan lewat press
gathering Ramadhan 1436 H di Kuto Besak
Theater Restaurant, Kamis, (9/7). Acara yang
dikemas dalam kegiatan buka puasa bersama
ini diikuti 25 wartawan dari 13 media lokal di
Palembang yang tergabung dalam komunitas
Wartawan Ekonomi dan Bisnis (WEBS). Mereka
mengikuti buka puasa bersama dengan GM
RU III Mahendrata Sudibja dan perwakilan tim
manajemen RU III.
Public Relations Section Head sebagai
penyelenggara kegiatan mengungkapkan,
selain sebagai medium silahturahmi antara
media dan perusahaan, kegiatan ini juga
bertujuan memberikan informasi terkini kepada
wartawan mengenai kelangsungan kondisi
bisnis perusahaan, khususnya di RU III.
“Dengan kegiatan rutin seperti ini kami berharap
hubungan RU III dan awak media di Palembang,

NORTHAMPTONSHIRE,
BRITANIA RAYA – Pebalap
kebanggaan Indonesia, Rio
Haryanto tampil dominan
pada sprint race GP2 Series
di sirkuit Silverstone. Rio
berhasil mencetak “lightto-flag win” dan mencatat
waktu tercepat pada balapan
yang diselenggarakan
selama 21 lap ini. Pebalap
yang didukung penuh oleh
Pertamina tersebut tampil
tenang dan cepat dari awal
balapan untuk merebut keme
nangan ketiga di musim GP2
Series tahun ini.
Rio yang memulai
balapan di posisi terdepan
mendapatkan start yang
bagus dan langsung melesat
meninggalkan lawanlawannya bahkan sebelum
masuk ke tikungan pertama.
Nick Yelloly yang menjadi
pesaing terdekat Rio di barisan
terdepan hanya dapat melihat
girboks milik Rio yang terus
menjauhi pebalap tuan rumah
itu. Rio tidak melepaskan
kaki dari pedalnya dan
langsung mencatat waktu
terbaik dengan catatan wak
tu 1:42.636 di lap kedua.
Predikat catatan waktu ter
cepat tersebut pun bertahan
sampai akhir lomba.
Bendera chequered flag
pun dikibarkan, Rio berhasil
menjaga posisinya yang
didapat dari awal balapan

Foto : www.rioharyanto.com

Foto : RU III

Indonesia Raya Kembali Berkumandang
di GP2 Series

Rio Haryanto kembali naik podium 1 di sprint rece GP2 Series di Northhamptonshire, Britania Raya, pada (5/7). Pebalap muda
yang didukung Pertamina tersebut berhasil merebut kemenangan ketiga di musim GP2 Series tahun ini.

dan finish di urutan pertama
dengan jarak 2,4 detik di
depan Rafaelle Marciello yang
harus puas di urutan kedua.
Pebalap akademi Red Bull,
Pierre Gasly, melengkapi
podium sprint race di urutan
ketiga.
Lagu kebangsaan Indo
nesia, “Indonesia Raya” pun
berkumandang untuk ketiga
kalinya pada musim ini.
Rio berhasil membuktikan
dapat mengungguli pebalappebalap akademi dari tim
sekaliber Ferrari dan Red Bull
Racing. Selain membawa
pulang 15 poin dari raihan
juara pertama, Rio juga
berhak atas raihan 2 poin

yang didapat dari usaha
fantastis untuk mencatat
waktu tercepat di sprint race
ini.
Usaha keras Rio menam
bah pundi-pundi poin baik
untuk klasemen pebalap
dan klasemen tim. Poin Rio
bertambah menjadi 91 poin
dan bertengger di urutan
ketiga klasemen sementara.
Rio optimis dapat kembali
tampil maksimal pada ronde
berikutnya yang digelar pa
da 24-26 Juli,di sirkuit Hu
ngaroring, Hungaria.
“Saya berterima kasih
kepada semua pihak yang
telah mendukung saya hingga
akhirnya saya dapat finish di

urutan pertama. Kemenangan
ini juga kemenangan saya
yang ketiga dan mudahmudahan saya terus dapat
tampil kons isten di race
berikutnya,” ujar Rio.
Ia optimis, balapan beri
kutnya di sirkuit Hungaroring,
dapat tampil maks imal.
“Walaup un memiliki ka
rakteristik yang sangat
berb eda dengan sirkuit
Silverstone karena memiliki
cuk up banyak tikungantikungan lambat, namun
tahun lalu, tim kami mampu
tampil kencang di sirkuit
ini, sehingga kita punya
settingan mobil yang baik,”
jelas Rio.•RILIS

dapat terus terjalin dengan baik dan saling men
Sebelum berbuka puasa bersama, diadakan
press conference terkait kesiapan stok produksi
kilang menjelang lebaran. Press conference
disampaikan oleh GM RU III, Mahendrata
Sudibja. Ia menyampaikan, menjelang hari raya
idul fitri, RU III menjamin stok produksi kilang
aman. “Rata-rata produksi harian kilang RU
III sekitar 90 ribu barrel per hari (BOPD). Stok
produksi mampu menjamin kebutuhan hingga
beberapa bulan ke depan,” jelasnya.
Mahendrata juga menegaskan, selama
Lebaran para pekerja tetap akan stand by dan
bertugas sebagaimana mestinya. “Dari level
manajemen hingga pekerja akan tetap siaga
mengawasi dan bekerja demi kelangsungan
operasional,” tegas Mahendrata.
Ia juga berharap RU III dapat terus ber
sinergi dengan rekan-rekan media serta men
jalin hubungan baik sehingga tercipta mutual
relationship bagi kedua belah pihak. Usai press
conference, kegiatan ditutup dengan buka
puasa bersama dan ramah tamah.•RU III

RU IV Bangun Sinergi melalui Press Gathering
C ILA C A P – S e b a g a i
perusahaan bidang ener
gi yang bergerak di Indo
nesia, RU IV Cilacap kerap
berhubungan dengan
stakeh olders yang terdiri
dari masyarakat, instansi,
maupun media massa. Ten
tunya diperlukan suatu upaya
pembinaan hubungan yang
baik, antara RU IV dengan
stakeholder sehingga dapat
membantu kelancaran
k e g i a t a n o p er a s i o n a l
perusahaan. Hal tersebut
diungkapkan oleh General
A ff a i r s M a n a g e r R U I V
Cilacap pada saat menghadiri
kegiatan Press Gathering
Ramadhan, pada Kamis
(9/7), di Gedung PWP RU IV
Cilacap yang menghadirkan

wartawan media wilayah
Banyumas.
“Momentum bulan Ra
madhan merupakan salah
s a tu mo me n y a ng baik
untuk mempererat jalinan
silaturahmi dan meningkatkan
jalinan hubungan antara RU
IV dengan wartawan wila
yah Banyumas secara ber
kesinambungan,” ujar Eko
Hernanto pada saat mem
berikan sambutan di hadapan
para peserta.
Selama kegiatan Press
Gathering, para wartawan
yang hadir melakukan sesi
diskusi terkait isu-isu terkini
seputar RU IV Cilacap dan
isu energi nasional bersama
tim manajemen RU IV. Acara
juga diisi dengan tausiyah

Foto : RU IV

dukung satu sama lain,” ujarnya.

oleh Ustadz Zainal Abidin dan
buka bersama.
Ketua Persatuan War
t aw a n I n d o n e s i a ( P W I )
Wilay ah Banyumas, Sigit
Oediarto, menyampaikan
apresiasinya kepada RU IV
Cilacap. “Dengan adanya
komunikasi dan silaturahmi
yang baik antara wartawan

dan perusahaan, maka dapat
menghindari kemungkinan
terjadinya misleading infor
mation di media massa. Kerja
sama antara perusahaan dan
wartawan diperlukan guna
penyebaran atau distribusi
berita secara obyektif kepada
masyarakat mengenai RU IV
Cilacap,” tutur Sigit.•RU IV
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TPI Adakan Bakti Sosial
Ramadhan
Jakarta - PT. Tugu Pratama Indonesia (TPI),
sebagai salah satu perusahaan asuransi dan
anak perusahaan Pertamina, kembali menggelar
aksi bakti sosial yang ditujukan untuk warga
sekitar yang bekerja sama bersama Musholla
Nurrurozaq, pada (11/7).
Kegiatan yang diselenggarakan di Desa
Cemara, Cantigi – Indramayu, Jawa Barat ini,
sekaligus menjadi wujud nyata dari komitmen
perusahaan untuk peduli terhadap kebutuhan
masyarakat sekitar. Aksi sosial ini juga sebagai
wujud implementasi TPI yang terus berkomitmen
untuk memberikan kebutuhan kepada
masyarakat dengan melibatkan diri secara
langsung dengan masyarakat sekitar.
Bantuan yang diserahkan berupa bingkisan
dan santunan yang diperuntukkan kepada 101
anak Yatim Piatu serta 1.252 paket sembako,
pakaian dan santunan kepada dhuafa. Selain itu
pula Musholla Nururrozaq TPI menyumbangkan
dana untuk instalasi PDAM kepada Musholla
Ash-shidiqqiyah di desa tersebut.
Sebelumnya, TPI melakukan hal yang
serupa dengan menggelar silaturahmi dengan
Ngabuburit dan Buka Puasa serta pemberian
santunan bersama 100 anak-anak yatim dan
dhuafa. Acara yang dilaksanakan meriah itupun
menjadi ajang menjalin silaturahmi.•TPI

Jakarta - Bertempat di
Graha PDSI Jakarta, Kamis
(25/6), ditandatangani
Memorandum of Un
derstanding antara PDSI
dengan PT. Tercel Oilfield
dan PT. Unichem Candi In
donesia.
Menurut Direktur
Utama PDSI Lelin Eprianto,
kerja sama ini merupakan
langkah awal PDSI untuk
menyikapi dampak turunnya
harga minyak dunia sekali
gus melakukan upaya me
ningkatkan revenue melalui
deferensiasi dan bisnis baru
untuk mengganti potensi
pendapatan yang hilang.

“Peluang saat ini masih ada
walaupun kecil. Namun apa
bila upaya-upaya pengem
bangan bisnis dimulai dari
sekarang, dan saat harga
minyak mulai membaik, PDSI
telah meletakkan fondasi
bisnis jasa pengeboran dan
project yang terintegrasi
bersama partner,” ujar Lelin.
Penandatanganan nota
kesepahaman tersebut ditan
datangani oleh Managing
Director PT Tercel Oilfield,
Daniel Tarbott, dan Branch
Manager PT Unichem Candi
Indonesia, Hadianto dan
Direktur Utama PDSI Lelin
Eprianto. Acara ini juga di

Foto : PDSI

Foto : TPI

PDSI Sepakat Kerja Sama dengan Tercel dan Unichem

had iri oleh Direksi PDSI
Gandot Werdiantoro, Satoto
Agustono dan Hemzairil, serta
para VP.
PT Tercel Oilfield adalah
perusahaan yang bergerak

dalam bidang penyediaan
drilling tools dan Measurement
While Drilling (MWD) , sedang
kan PT Unichem Candi Indo
nesia bergerak di bidang pe
nyediaan jasa chemical.•PDSI

Tugu Mandiri Luncurkan Visi dan Misi Baru
JAKARTA - “Dengan se
mangat baru ini, kami ber
harap daya juang dan daya
saing Tugu Mandiri semakin
membaik di masyarakat. Kami
punya 50 pesaing di pasar
asuransi Indonesia. Tanpa
kebersamaan saya kira tidak
mungkin kita berubah dan
menjadi lebih baik.”
Demikian dikatakan oleh
Dirut PT Asuransi Jiwa Tugu
Mandiri Donny J. Subakti
dalam acara Buka Puasa
Bersama Anak Yatim dan
Dhuafa di Hotel JW Marriot,
Jakarta, Jumat (3/7). Da
lam acara tersebut juga
diluncurkan Visi, Misi dan
Tata Nilai Baru PT Asuransi

Jiwa Tugu Mandiri untuk
menyambut HUT ke-30 PT
Ausransi Jiwa Tugu Mandiri
yang jatuh pada 28 Juni 2015.
Acara juga dihadiri Direktur
Te k n i k d a n P e m a s a r a n
Tugu Mandiri Khusnun Arief,
D i re k t u r K e u a n g a n d a n
Investasi Tugu Mandiri Daneth
Fitrianto, jajaran komisaris dan
para pekerja Tugu Mandiri.
Hadir pula wakil dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), Di
rektorat Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan, dll.
Acara juga dimeriahkan anakanak yatim dari Yayasan ArRahman.
“Semangat perubahan
telah menggugah seluruh

pekerja Tugu Mandiri. Men
jadi yang terbaik tidak saja
dalam beribah, tetapi jug a
dalam berkarya demi ke
majuan perusahaan,” kata
Donny dalam sambutannya.
“Salah satu hikmah bulan
Ramadhan, yaitu semangat
fastabikul khairat mejadi ko
mitmen seluruh pekerja untuk
membangun karakter yang
mendukung peningkatan ki
nerja perusahaan.”
Donny mengungkapkan
latar belakang lahirnya visi,
misi dan tata nilai baru Tugu
Mandiri. Diawali dengan 53
pekerja yang melakukan
evaluasi sepanjang bulan Juni
untuk menemukan spirit baru

untuk bisa mengangkatnama
Tugu Mandiri dalam percaturan
industri asuransi di dalam
negeri. Sehingga lahirlah
tagline baru “We Care and
Commit” untuk menuju Tugu
Mandiri yang lebih kompetitif.
Tentang posisi AJ Tugu
Mandiri, Donny menjelaskan,
bahwa mereka sadar belum
masuk dalam 10 terbaik. “Te
tapi kita mau sampai ke sana.
Ini yang kita kejar dan menjadi
motivasi baru pekerja Tugu
Mandiri,” tegas Donny.
Usai launching, acara di
lanjutkan dengan tausiyah
menj elang berbuka puasa
dari Ustadz KH Dr. Hendra
Cholid MA.•URIP

Jakarta - PT Pertamina
Training & Consulting (PTC)
selaku anak perusahaan
Pertamina ikut berpartisipasi
dalam acara Buka Puasa
Bersama dengan 5.000
anak yatim yang diadakan
Pertamina, pada (11/7). PTC
mengumpulkan 100 anak
yatim dari beberapa yayasan.
Menurut Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto,
acara buka puasa bersama
ini merupakan wujud
syukur Pertamina sebagai
perusahaan energi, yang
mampu bertahan dan meraih
laba di tengah tekanan
terhadap perusahaan energi

Jambi – PT Pertamina EP
Asset 1 Jambi Field bersama
SKK Migas dan KKKS di
wi
layah Jambi kembali
mengikuti pagelaran Jambi
Emas Expo di Taman Rimbo
Area MTQ Kota Jambi pada 8
sampai dengan 13 Juni 2015.
Sebagai bentuk komitmen
untuk turut membangun
Provinsi Jambi, PEP Jambi
Field bersama KKKS lainnya
menampilkan pencapaianpencapaian perusahaan da
lam kurun 2014-2015.
Dalam event tersebut,
PEP Jambi Field dan SKK
Migas menggelar edukasi
migas selama Jambi Expo

global.
“Acara ini juga kami
laksanakan sebagai wujud
syukur kami, karena upayaupaya yang kami lakukan
melalui lima prioritas strategis

sebagai jawaban atas kon
disi dan tantangan bisnis
menunjukkan hasil positif,”
kata Dwi pada acara yang
diadakan di JCC Senayan,
Jakarta.•PTC

Foto : PEP JAMBI FIELD

Asset 1 Jambi Field Kembali Berpartisipasi
dalam Jambi Expo 2015

Foto : PTC

Partisipasi PTC pada Buka Puasa Pertamina
dengan 5.000 Anak Yatim

berlangsung. Seluruh pe
ngunjung dari berbagai latar
belakang pendidikan, usia,
dan profesi, mengunjungi area
pameran untuk mendapatkan
informasi mengenai kegiatan
hulu migas.
PEP Jambi Field pun

mengundang mahasiswa
terpilih dari Jurusan Jurnalistik
IAIN Sultan Thaha Saifuddin
Jambi mengikuti edukasi
yang digelar pada (10/6).
Diharapkan edukasi ini dapat
menambah wawasan mereka
tentang dunia migas.• Arn
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PEP Sangatta Adakan
Talkshow Psikologi
Pendidikan Anak
Sangkima – HR Sangatta Field menginisiasi
penyelenggaraan talkshow yang bertajuk
Psikologi Pendidikan Anak di Gedung Anggrek
Hitam Patra Club (AHPC), Jumat (12/6).
Sangatta HR Assistant Manager Nuri
Angkasa Riau berharap kepada 130
pekerja dan keluarga yang hadir agar dapat
memanfaatkan momen talkshow sebagai

J a k a rta - B e r t e m p a t

menggunakan satu sumur.

di ruang rapat Banyu Urip

Tujuan dilakukan Well

gedung Patra Jasa lantai

Testing adalah untuk menge

5, Kamis 2 Juli 2015 PEPC

tahui kemampuan suatu

mengadakan kegiatan

form a si/re se r v oir da lam

Sharing Knowledge dengan

berproduksi (flow capacity),

dua materi yang berbeda.

mengetahui kemampuan

Yaitu, “Well Testing KK-01,

sumur untuk mengalirkan

Ulasan Pengenalan Aspek

fluida (well deliverability)

Teknis”, dibawakan oleh

sehingga dapat diperoleh

Nor Hidayatullah dari fungsi

pengetahuan tentang karak

Reservoir dan “Optimalisasi

teristik reservoir. Well testing

Pemberdayaan Masyarakat

Lapangan Kedung Keris

Dalam Penyediaan Air Bersih

telah dilakukan pada akh ir

Pelaksanaan program

Melalui Program PAM Mandiri

April – awal Mei 2015, terdiri

akses air bersih dilakukan

di Desa Jatimulyo Kecamatan

dari pengujian sumur dan

karena rendahnya curah hujan

Tambakrejo Bojonegoro”,

pengambilan sampel fluida.

di Desa Jatimulyo dengan

yang dibawakan oleh Edy

Foto : PEPC

Foto : PEP SANGATTA

PEPC Adakan Sharing Knowledge

Tambakrejo Bojonegoro”.

Hasil pengujian sumur

kisaran 2 – 4 bulan setahun,

KK-01 menunjukkan bahwa

sehingga mengakibatkan

solusi bersama dalam memberikan pendidikan

Nor Hidayatullah menje

re s e r v o i r K e d u n g K e r i s

minimnya sumber air dan

laskan, well testing (uji sumur)

mem iliki kemampuan alir/

akses air bersih. Untuk

berkarakter yang terbaik untuk anak.

adalah serangkaian kegiatan

berproduksi (flow capacity)

mengatasi hal tersebut, BPBD

pengambilan data melalui

y a n g s a n g a t b a i k . We l l

Bojonegoro memberi bantuan

suatu sumur. Untuk blok Cepu

deliverability (kemampuan

pengadaan air bersih setiap

terdapat sumur KK-01 yang

alir sumur/fluida) juga sangat

tahun namun terbatas, dan ini

merupakan sumur tunggal

baik. Untuk analisa fluida

membuat wilayah Bojonegoro

yang dibor di lapangan

dari sampel yang digunakan,

masuk dalam kategori darurat

Kedung Keris. Lapangan

masih dalam analisa labo

kekeringan, termasuk Desa

Kedung Keris diprediksi akan

ratorium.

Jatimulyo.

ajang untuk bertukar pengalaman dan mencari

Psikolog anak dari LPT Universitas
Indonesia, Mira Damayanti Amir, mengupas
tuntas tahap-tahap perkembangan anak dari
usia dini hingga dewasa beserta kepribadian
serta krisis yang menyertai di setiap tahap
kembang.
Orang tua merupakan lingkungan pertama
dan terdekat dengan si anak. Setiap interaksi
antara anak dan orang tua merupakan
kesempatan bagi anak untuk belajar dari
keteladanan mereka.

Orang tua yang

mendidik dengan penuh toleransi tetapi

Purnomo dari fungsi PGA.

mampu berproduksi mencapai

Pada sesi selanjutnya,

Dengan terjadinya potensi

5.000 BOPD melalui KK-

Edy Purnomo memaparkan

kekeringan di Desa Jatimulyo,

01. Hingga saat ini belum

tentang “Optimalisasi Pem

maka Korporat, BPNB melalui

ada rencana penambahan

berdayaan Masyarakat Dalam

SKK Migas, dan PEPC me

sumur, mengingat dari kajian

Penyediaan Air Bersih Melalui

lak ukan perencanaan pro

teknis dan keekonomian,

Program PAM Mandiri di

gram akses air bersih di

produksi akan lebih optimal

Desa Jatimulyo Kecamatan

desa tersebut. Program ini

merupakan bagian dari pro
gram CSR.
Pelaksanaan program
sudah dilakukan sejak Juli
2014 dengan target 10 titik
air bersih untuk kecukupan
air 60 orang. Sedangkan
pada 30 September 2014
mencapai 280 titik air bersih
yang bisa mencukupi sekitar
1700 orang. Selanjutnya tahun
2015 ini program akan terus di
monitoring dan dievaluasi agar
masyarakat Desa Jatimulyo
tidak lagi mengalami kesulitan
mendapatkan air bersih.
Acara Sharing Knowledge
seperti ini dilaksanakan setiap
bulan dengan memberikan
kesempatan kepada pekerja/
fungsi untuk menyampaikan
pengetahuan yang berman
faat kepada pekerja yang
lainnya.•PEPC

tetap memberikan disiplin dengan batasan
yang benar dan konsisten, akan membuat
anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang

kasar, membuat anak-anak mereka merasa

Asset 1 Lirik Field Terima Kunjungan Industri Akademi
Komunitas Negeri Pelalawan

tidak aman dan cenderung justru melanggar

Lirik – Dalam rangka me

mengenai company profile

huan mengenai dunia in

operasi produksi yang ber

memarahi, melarang dan memberikan disiplin

aturan,” ujar Mira.
Acara menjadi semakin seru saat dibuka
sesi tanya jawab. “Lalu bagaimana jika dalam
satu keluarga terdapat perbedaan pola
asuh yang diberikan antara ayah dan ibu?”
Menjawab rasa penasaran yang disampaikan
oleh WO/WS Assistant Manager Nurhidayat,
Psikolog yang aktif mengisi rubrik konsultasi di
media massa ini membenarkan adanya gaya
mendidik orang tua yang acapkali dipengaruhi
pola didik yang pernah diterima orang tua
sewaktu kecil. “Disini dibutuhkan adanya
koordinasi dan komunikasi yang kompak
antara orang tua dalam menggabungkan
pola asuh terbaik bagi buah hati,” terang
Mira.•putri/rian

ningkatkan ilmu pengeta
dustri migas, kali ini PT
Pertamina EP Asset 1 Lirik
Field menyambut kunjungan
Akademi Komunitas Negeri
Pelalawan (AKNP), pada
(9/6), yang terdiri dari 13
orang dosen dan pegawai.
Kedatangan para dosen
AKNP disambut oleh Lirik
P e t ro l e u m E n g i n e e r i n g
Assistant Manager, Ferry
Adrians Edward, mewakili
Lirik Field Manager. Dalam
kesempatan tersebut, Ferry
menyampaikan ucapan te
rima kasih atas atensi yang
diberikan kepada perusahaan
dan memberikan penjelasan

perusahaan beserta kegiatan
kaitan dengan proses pro
duksi di Lirik Field.
Kunjungan dilanjutkan
dengan meninjau fasilitas
produksi yang ada di SPU
Sei Karas. Berkesempatan
mendampingi rombongan

Foto : PEP LIRIK

percaya diri. “Tetapi orang tua yang sering

dari AKNP tersebut, Danang
Waskito Duto selaku District
1 Operation Group Leader
yang memberikan gambaran
komprehensif mengenai pro
ses produksi di lapangan.
Setelah mengunjungi SPU
Sei Karas, rombongan ju
ga diajak mengunjungi Wi
sata Alam Kawasan CSR
Terpadu Pertamina Lirik Field

sebagai bentuk tanggung ja
wab sosial perusahaan atas
kegiatan operasi di wilayah
Lirik Field.
Yumesri, S.Sos, M.Pd
selaku Wakil Direktur II
AKNP juga mengucapkan
terima kasih atas sambutan
yang diberikan oleh Lirik

Field. “Terima kasih telah
meluangkan waktu untuk
kunjungan kami. Kami
berharap dengan kegiatan
ini ke depannya akan ter
jalin silaturahmi dan kerja
sama yang baik den gan
p e r u s a h a a n , ” u j a r Yu 
mesri.•IAP
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Plaju – Sebagai bentuk kepedulian RU III
terhadap kegiatan keagamaan di sekitar daerah
operasi Pertamina RU III atau wilayah Ring I,
Pertamina RU III memberikan bantuan dana
masing-masing Rp5 Juta dengan total nilai
sebesar Rp15 Juta bagi masjid dan musholla di
Ring I meliputi Masjid Nurul Huda – Talang Putri,
Masjid Muawanah – Sungai Rebo, serta Musholla
Daarul Aman – Tembok Batu. Pemberian bantuan
dikemas dalam kegiatan Safari Ramadhan yang
dilakukan oleh GM RU III Mahendrata Sudibja
beserta segenap tim manajemen RU III.
Dalam kunjungan pertamanya di Masjid
Nurul Huda, Talang Putri (29/6), Mahendrata
menjelaskan, kegiatan Safari Ramadhan dengan
pemberian bantuan kepada masjid di Ring I
merupakan kegiatan rutin tahunan yang diseleng
garakan RU III di bulan Ramadhan. Kegiatan ini
merupakan wujud kepedulian perusahaan kepada
masyarakat khususnya dalam kegiatan kegamaan.
Selain itu, Mahendrata juga menjelaskan
bahwa RU III memiliki Badan Dakwah Islamiyah
(BDI) yang siap membantu kegiatan keislaman
masjid-masjid yang ada di lingkungan RU III.
“Saya mewakili perusahaan mengucapkan terima

Foto : MOR IV

RU III Bantu Masjid dan
Musholla Ring I

Semarang – Untuk kesian
kalinya, Pertamina melalui
Direktur SDM & Umum Dwi
Wahyu Daryoto kembali
memberikan inspirasi,
motivasi dan berbagi ilmu
maupun pengalaman.
Namun menariknya kegiatan
kali ini bukan dalam program
Pertamina mengajar, dan yang
diberikan pengetahuan bukan
dari kalangan mahasiwa
maupun remaja, melainkan
anak-anak Sekolah Dasar.
Hasilnya sangat menarik,
metode memberikan inspirasi
pun harus disesuaikan de
ngan dunia anak-anak
yang penuh tawa dan riang
gembira.
Kegiatan ini merupakan
bagian dari kelas Inspirasi
Solo Mengajar yang dilak
sanakan di SD Nusukan Solo
pada 11 Juni 2015. Selain
Direktur SDM Dwi Wahyu
Daryoto, inspiratory lainnya
dari Pertamina yang hadir
untuk memberikan inspirasi
pada kegiatan hari itu adalah
Jr Analyst MMH Master Data
Bayu Al Fajri.
Pada kesempatan kali itu,
murid kelas 4 hingga kelas 6

Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto memberikan inspirasi, motivasi, ilmu, dan pengalaman hidupnya
kepada siswa SD Nunukan Solo.

SD Nusukan digabungkan
untuk mendengarkan ispirasi
dari para inspirator. Setelah
sesi inspirasi, para murid
diminta untuk menuliskan
cita-citanya di secarik kertas
yang kemudian ditempelkan
ke balon dan diterbangkan.
Hal ini melambangkan citacita anak-anak tersebut me
lambung mengangkasa tiada
batas.
Pada saat menceritakan

pengalamannya di forum
setelah menjadi inspirator,
Dwi Wahyu Daryoto menga
takan salut dan memberikan
apresiasi tiada tara terha
dap peran guru bagi per
kembangan pendidikan
anak-anak. “Kita harus terus
mengenang jasa para guru
yang telah membentuk kita
menjadi seperti saat ini,
karena memang tidak mudah
untuk mengajar anak-anak”

jelas Dwi.
Kelas Inspirasi adalah
gerakan para profesional
turun ke Sekolah Dasar
(SD) selama sehari, berbagi
cerita dan pengalaman kerja
juga motivasi meraih citacita. Cerita tersebut akan
menjadi bibit untuk para siswa
bermimpi dan merangsang
tumbuhnya cita-cita tanpa
batas pada diri mereka.•MOR IV

kasih kepada masyarakat, karena telah bersedia
membantu dan mendukung kegiatan RU III. Kami
juga berharap ke depannya jalinan kerja sama dan
silahturahmi antara masyarakat dan Pertamina
dapat semakin baik,” ujar Mahendrata.
Berikutnya, pada Safari Ramadhan di masjid
Muawanah, Sungai Rebo, (30/6). Rombongan
GM RU III disambut hangat oleh Ketua Masjid,
H. Herman Teguh dan para jamaah masjid. Ini
merupakan kali kedua RU III mengadakan Safari
Ramadhan di Masjid Muawanah. “Kami sangat
mengapresiasi kunjungan dan bantuan yang telah
diberikan Pertamina RU III, dengan kunjungan ini
kami juga dapat lebih mengenal para pimpinan di
Pertamina RU III,” ujar Herman.
Terakhir, menutup rangkaian Safari Ramadhan,
rombongan berkunjung ke Musholla Darul Aman –
Tembok Batu, pada (7/7). Dalam kesempatan ini,
Mahendrata Sudibja memohon dukungan dan doa
dari masyarakat agar RU III senantiasa dilindungi
dan dapat beroperasi dengan aman dan lancar
serta dapat menjadi media pembenahan yang
tidak hanya bagi perusahaan namun juga untuk
masyarakat sekitar. Ketua Peribadatan Musholla
Darul Aman, Tontowi turut mengamini hal tersebut.
“Semoga RU III dapat terus saling bekerja sama
dalam membantu masyarakat sekitar dan turut
memajukan wilayah di sekitarnya,” katanya.• RU III

Coastal Clean Up di Pantai Teluk Penyu
CILACAP – Refinery Unit (RU)
IV Cilacap, pada Jumat (29/5)
menggelar kegiatan bersihbersih pantai secara massal
yang dikenal dengan program
Coastal Clean Up di sepanjang
Pantai Teluk Penyu Cilacap.
Kegiatan ini melibatkan lebih
dari 600 peserta yang terdiri
dari pekerja dan mitra kerja
Pertamina, nelayan, personil
TNI dan Polri serta peserta
Latsitarda, serta instansi
pemerintah yang lain.
Mengawali kegiatan ini,
seluruh peserta mengikuti apel
pagi di pelataran obyek wisata
Benteng Pendem. Kegiatan
pun dibuka dengan sambutan
oleh General Manager RU
IV Nyoman Sukadana yang
menyampaikan kegiatan
Coastal Clean Up telah
dilakukan secara rutin oleh
RU IV dengan melibatkan
masyarakat sehingga dapat
memberikan dampak positif
terhadap pantai Teluk Penyu

sebagai ikon wisata di
Kabupaten Cilacap. Dik a
takannya pula bahwa ke
giatan ini merupakan salah
satu bentuk tanggung jawab
sosial Pertamina terhadap
lingkungan .
“Kegiatan ini merupakan
bentuk awareness peru
sahaan terhadap kelestarian
lingkungan sekaligus sebagai
sarana untuk mengajak
mas yar akat meningkatkan
kepeduliannya terhadap ling
kungan kita bersama.” ujar
GM RU IV Nyoman Sukadana.
Usai pembukaan, peserta
dibagi menjadi beberapa ke
lompok yang menyisir wilayah
sepanjang pantai Teluk Penyu.
Mereka memungut sampah
yang ada di pantai yang
dikumpulkan dan diangkut
dengan truk menuju tempat
pembuangan sampah akhir.
“Sangat terlihat perbe
daannya. Setelah dibersihkan
sampahnya, pantai menjadi

Foto : RU IV

Foto : RU III

Direktur SDM Berbagi Inspirasi kepada
Anak-anak SD Nusukan Solo

GM RU IV Nyoman Sukadana memberikan sambutan saat apel pagi di pelataran
obyek wisata Benteng Pendem sebelum kegiatan coastal clean up dimulai.

lebih nyaman,” tutur salah
satu masyarakat wilayah Teluk
Penyu.
Pada saat diwawancarai
secara terpisah, General
Affairs Manager Eko Hernanto
menyampaikan selain Coastal
Clean Up, RU IV Cilacap juga
telah melaksanakan berbagai
program terkait pengelolaan
lingkungan hidup, diantaranya
Rehabilitasi Lahan Kritis
dan Konservasi Mangrove

Terintegrasi dan Biodiversity di
Kampung Laut Cilacap.
“Kontribusi terhadap pe
menuhan energi dan ling
kungan merupakan hal yang
tidak akan diabaikan oleh RU
IV dalam menjalankan roda
bisnisnya. Melalui program ini,
RU IV mengajak masyarakat
untuk berpartisipasi menge
lola lingkungan yang lebih baik
demi masa depan bersama.”
tutup Eko.• RU IV
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Cilacap – Sebagai bentuk kepedulian PT.
Pertamina Lubricants – Production Unit Cilacap
kepada masyarakat di Kelurahan Lomanis dan
merupakan bentuk kegiatan CSR perusahaan
di bidang Kesehatan dilaksanakan kegiatan
Pemeriksaaan Kesehatan PTM (Penyakit Tidak
Menular) yang dilaksanakan oleh lembaga
Swadana Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)
PTM Mukti Rahayu Kelurahan Lomanis, pada
14 Juni 2015.
Acara ini rutin dilaksanakan setiap bulan dan
merupakan bentuk komitmen Perusahan sejak
Januari hingga Desember 2015. Pemeriksaan
Kesehatan meliputi pemeriksaan dan penjaringan,
monitoring serta evaluasi terhadap penyakit tidak
menular (Resti) – Resiko Tinggi yaitu Gula Darah,
Kolesterol, Asam Urat dan Tensi Darah.
Lurah Lomanis Edi Susilo sangat berterima
kasih kepada perusahaan atas perhatian kepada
warga masyarakat Kelurahan Lomanis akan arti
pentingnya Kesehatan bagi warganya.
Secara simbolis penyerahan dana bantuan
CSR kepada Posbidu Mukti Rahayu Kelurahan
Lomanis diserahkan oleh Agoes Poernomo –
Spv. HSSE Production Unit Cilacap mewakili
Manager Production Unit Cilacap kepada Lurah
Lomanis.•MOR IV

Foto : ADITYO

Pertamina Lubricants
Cilacap Peduli Kesehatan
Masyarakat Lomanis

GARUT – Tujuh BUMN
b e rs i n e r g i m e n g g e l a r
Pasar Murah BUMN untuk
memeriahkan Ramadhan
dan menyambut Idulfitri
1436 H dan memberikan
kegembiraan untuk ma
syarakat.
Pasar Murah BUMN
ini kali merupakan hasil
kerjasama dan sinergi
antara Pertamina, Semen
Indonesia, Mandiri, BNI, BRI,
BTN, dan Pegadaian. Pasar
Murah BUMN dibuka secara
resmi oleh Presiden RI Joko
Widodo yang didampingi
oleh Menteri BUMN Rini
Soemarno dan jajaran
direksi BUMN di Lapangan
Komando Resort Militer 062,
Garut.
Sekitar 3.500 paket
sembako dijual pada gelaran
Pasar Murah BUMN di Garut
yang akan berlangsung
sehari tersebut. Masyarakat
bisa mendapatkan paket
sembako senilai Rp150 ribu
cukup dengan membayar

Direktur EBT Pertamina Yenni Andayani menyerahkan paket sembako murah kepada warga Garut, disaksikan oleh Presiden
RI Joko Widodo, Mentri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di Lapangan Korem
062 Garut, (5/7)

dengan Rp50 ribu per paket.
“Program ini merupakan
salah satu wujud sinergi
dan kontribusi BUMN dalam
memberikan solusi langsung
kepada masyarakat di sekitar
operasi BUMN. Momentum
Ramadhan juga saat yang

Bojonegoro – Operator
Unitisasi Gas Lapangan
Jambaran Tiung Biru (JTB),
Pertamina Eksplorasi dan
Produksi Cepu (PEPC)
men yerahkan sertifikat
pelatihan tenaga kerja
bagi masyarakat desa
sekitar wilayah operasinya
k e p a d a D i n a s Te n a g a
Kerja, Transmigrasi, dan

Sosial (Disnakertransos)
Bojonegoro, Jawa Timur.
Sertifikat diberikan secara
simbolis di ruang kerja Kan
tor Disnakertransos.
“Hari ini sertifikatnya
diserahkan kepada kami,”
kata Kepala Disnakertransos
Bojonegoro, Adi Witjaksono,
pada Senin (6/7).
Adi menjelaskan,

Foto : MOR IV

darah selain bernilai sosial juga
membawa dampak positif
bagi si pendonor. Dilihat dari
sisi medis darah si pendonor
akan digantikan dengan darah
yang lebih segar sehingga
pendonor akan merasakan
tubuhnya lebih bugar setelah
rutin mendonorkan darahnya.
Penyelenggaraan donor
darah tersebut berhasil
mengumpulkan 57 kantong
darah untuk disalurkan ke
pada masyarakat yang
membutuhkan. Hal tersebut
sekaligus menunjukkan
bukti kepedulian sosial

siden RI Joko Widodo
dan merupakan pusat pe
laksanaan pasar murah yang
secara serentak digelar oleh
119 BUMN di berbagai titik
terdekat dengan operasi
BUMN.•RILIS

PEPC Serahkan Sertifikat Pelatihan Naker

MOR IV Adakan Donor Darah
Semarang - Sebagai wujud
berbagi menjelang bulan suci,
MOR IV bekerja sama dengan
Palang Merah Indonesia (PMI)
Cabang Semarang meng
gelar kegiatan donor darah
di lingkungan Kantor Unit
Marketing Operation Reg IV
Semarang pada 27 Mei 2015.
Kegiatan yang dilakukan
di ruang serbaguna lantai 3
ini diikuti oleh para pekerja
dan keluarga serta mitra kerja
MOR IV.
Menurut Area Man ager
Medical JBT Sari Kusu
maninggar, kegiatan donor

tepat di mana pada bulan
yang penuh berkah ini sangat
dianjurkan kepada kita untuk
lebih banyak berbagi,” kata
Menteri BUMN Rini Soe
marno.
Pa sa r M ur a h B U M N
di Garut dibuka oleh Pre

pekerja Pertamina terhadap
masyarakat. PIM Cabang
Semarang bahkan telah
memberi piagam peng
hargaan kepada MOR IV atas

rutinnya dilakukan kegiatan
donor darah tersebut.
Tahun ini, MOR IV telah
melakukan dua kali kegiatan
donor darah.•MOR IV

Foto : PEPC

Foto : MOR IV

Tujuh BUMN Gelar Pasar Murah di Garut

sebelumnya sebanyak
175 orang telah dibekali
pelatihan ketenagakerjaan
oleh PEPC pada bulan
Maret - April lalu. Sebagian
besar peserta diambil dari
kecamatan yang masuk
wilayah kerja PEPC.
Yakni Kecamatan Gayam,
Ngasem, Purwosari, dan
Tambakrejo. Mereka dilatih
di Pusdiklat Migas Cepu,
Kabupaten Blora, Jawa
Tengah.
“Masyarakat Bojonegoro
harus maju untuk bisa
bekerja di migas. Karena
itu mereka dibekali skill,”
tegasnya.
Adi menambahkan,

k eg i a t a n p e l a t i h a n
mendapat dukungan dari
anggaran Corporate Social
Responsibility (CSR) PEPC.
Perwakilan PEPC,
Pand u Subiyanto, meng
ungkapkan, pelatihan yang
dilakukan ini merupakan
bentuk kontribusi PEPC
kepada masyarakat di
sekitar wilayah operasinya.
Selain itu, PEPC juga
bersinergi dengan pe
merintah dan Pusdiklat
Migas Cepu.
“Dengan pelatihan ini
diharapkan mereka memiliki
bekal untuk bersaing di
bursa kerja,” tuturnya.•roz
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Judul : Pendidikan Kreatif menuju generasi kreatif
dan kemajuan Ekonomi Kreatif Di Indonesia
Pengarang : Hudaya Latuconsina
Penerbit : Gramedia
No Classifikasi : 370.157.Lat.p
Kita harus menjadi manusia yang kreatif. Kita diciptakan
untuk menjadi hamba yang bersujud dan menjadi khalifah
yang berkreasi. Begitu pun dengan tujuan pendidikan
nasional yang ingin melahirkan manusia Indonesia menjadi
hamba yang saleh dan khalifah yang berkreasi. Sekarang
ini sudah banyak sekolah yang mengutamakan kreativitas.
Kita harus menjadi manusia hebat. Oleh karena itu Tuhan
memberikan kita potensi (sumber kehebatan) untuk kita
gali dan kita kembangkan agar kita dapat menjadi hebat.
Potensi yang ada dalam diri kita harus diaktualisasi untuk
menjadi sebuah prestasi. Untuk menjadi kreatif, selain
kita diberikan potensi pastinya ada juga hambatannya.
Kita harus kreatif dalam menghadapi hambatan tersebut.
Contohnya Bahruddin guru teladan yang mendapat
prestasi sebagai guru berprestasi tingkat nasional tahun
2012. Bahruddin ditugaskan untuk mengajar di daerah
terpencil tepatnya di Terentang Hulu, Kalimantan Barat
tahun 1993, banyak hambatan dan berbagai masalah
yang dihadapi.
Peluang itu abstrak, hanya dapat dilihat oleh manusia
yang otaknya kreatif dan inovatif, Lahirnya SDIT ( Sekolah
Dasar Islam Tepadu) adalah contoh kreatif bagi orang yang
mampu melihat peluang. SDIT adalah sinergi kurikulum
madrasah kampung dan SD negeri yang dikelola dengan
maanajemen modern. Peluang dapat muncul dimana saja
bahkan pada benda yang diasingkan oleh orang-orang.
Manusia dituntut kreatif dalam menyelesaikan masalah,
Orang yang kurang kreatif menyelesaikan masalah dengan
menimbulkan masalah baru. Solusi kreatif datang dari orang
yang gaya hidupnya kreatif. Pendidikan itu mengeluarkan
apa yang ada di dalam bukan memasukan sesuatu dari
luar ke dalam. Peran pendidikan disini adalah menjaga
agar kreativitas seseorang tidak terhambat blokade mental.
Layanan pendidikan di Indonesia harus merata. Namun
masih banyak kendala yang harus kita tangani dengan cara
kreatif agar layanan pendidikan dapat merata. Di daerah
luar Jawa masih banyak sekolah yang harus ditempuh
dengan perahu dan melewati hutan. Kreativitas baru akan
mucul ketika seseorang merasa tertantang. Guru harus
kreatif dalam mengatasi masalah rendahnya kreativitas
dalam pendidikan,kreatif untuk memunculkan terobosan
kreatif dalam memecahkan segala masalah. Misalnya
dalam masalah kesejahteraan ekonomi. Guru kreatif
dapat melakukan berbagai cara halal dan cerdas untuk
meningkatkan kesejahterahannya. Tantangan beda dengan
tekanan. Buku pelajaran yang berat berbeda dengan buku
pelajaran bermutu. Buku pelajaran bermutu membuat
siswa tertantang untuk mencari informasi baru selain dari
buku kelas dan guru, buku yang berat memaksakan siswa
untuk memahami konsep sehingga siswa merasa tertekan.
Manfaat yang dapat diambil dari buku Pendidikan Kreatif
Menuju Generasi Kreatif dan Kemajuan Ekonomi Kreatif di
Indonesia yaitu dapat membangkitkan semangat pembaca
untuk menjadi bagian dari pendidikan kreatif, membuat
pembaca bertekad untuk menjadi manusia kreatif yang
bisa memajukan pendidikan Indonesia.•PERPUSTAKAAN

Penanganan Konflik Kepentingan

Serangkaian tindakan yang dapat disiapkan sebagai langkah lanjutan dalam menangani konflik kepentingan
yang dihadapi oleh insan Pertamina, antara lain :
1

Pengurangan kepentingan pribadi insan Perta
mina dalam jabatannya;

2

Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan
dimana insan Pertamina memiliki kepentingan;

3

Membatasi akses insan Pertamina atas informasi
tertentu apabila yang bersangkutan memiliki
kepentingan;

4

Mutasi insan Pertamina ke jabatan lain yang tidak
memiliki konflik kepentingan;

5

Mengalihkan tugas dan tanggung jawab insan
Pertamina yang bersangkutan;

6

Pengunduran diri insan Pertamina dari jabatan
yang menyebabkan konflik kepentingan.
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Utilisasi Aset Ukuran Keberhasilan KOMET

download aset pengetahuan, KOMETers juga dapat memberikan feedback atas aset
pengetahuan tersebut. Selain itu, jika memerlukan diskusi lebih lanjut, KOMETers dapat
menghubungi pemilik aset pengetahuan secara langsung atau difasilitasi oleh Tim KOMET.

Aset Pengetahuan yang telah di-Broadcast Tim KOMET
Portal Knowledge Management Pertamina (KOMET)

Ayooo sis, bro cek IG (Instagram) kita! Banyak yang baru, free ongkir (ongkos kirim)! Ori
(original), dijamin puas (kualitas dan harganya)! Kalimat ajakan seperti itu pasti sudah sangat
familiar untuk para onliners alias para penggemar belanja online. Nah… bukan hanya belanja
saja yang bisa dilakukan secara online, tapi berbagi pengetahuan juga dapat dilakukan secara
online melalui Portal KOMET.
Seperti media online lainnya, produk alias aset pengetahuan yang ditawarkan di Portal
KOMET sangat bervariatif, baik yang bersifat sebagai problem solving, troubleshooting, success
story, lesson learned yang memenuhi aspek 3R yaitu reliable (telah teruji), repeatable (dapat
berulang) dan replicable (dapat direplikasi) dan telah melalui review Expert Panel.
Beberapa aset pengetahuan juga ditawarkan kepada para KOMETer melalui email Broadcast
Pertamina. Itu baru sebagain kecil, masih ribuan aset pengetahuan yang dapat digunakan
sebagai referensi membantu menyelesaikan pekerjaan dan pembelajaran. Tidak hanya men-

Selain aset pengetahuan yang dikelola dalam menu knowledge center, jika KOMETer
memerlukan informasi atau diskusi langsung dengan ahlinya maka dapat menggunakan
menu “Ask The Expert.” Masih ada satu menu andalan lagi yaitu Forum CoP (Community
of Practice) dimana KOMETers yang memiliki keahlian atau ketertarikan pada suatu
bidang keahlian (expertise) yang sama dapat bergabung dalam forum diskusi ini dengan
sebelumnya mendaftarkan dirinya (update expertise-nya) terlebih dahulu di MySite.
Ayooo sis, bro cek Portal KOMET-nya! Banyak aset pengetahuan yang reliable (telah
teruji), repeatable (dapat berulang) dan replicable (dapat direplikasi)! Free! Dijamin puas!
The More You Share, The More You Get!!!
Let’s Share Knowledge!!!
Penulis: Shynta Dewi – QSKM, Direktorat SDM & Umum

Jangan lapar mata. Hidangan lebaran jadi lebih
istimewa karena disiapkan oleh keluarga kita yang
terkenal piawai memasak. Hidangan yang bikin kangen
itu memang hanya kita cicipi setahun sekali saja.
Meskipun begitu, tentu kita tak boleh lapar mata.Makan
boleh-boleh saja, namun ingat bahwa tempat yang kita
kunjungi itu bukan tempat terakhir yang kita kunjungi.
Ambil porsi kecil. Kebutuhan makan orang dewasa
normal Indonesia rata-rata dalam satu hari hanya sekitar
1.500 hingga 2.000 atau kadang 2.500 kalori. Jumlah
itu tidak hanya dihitung makan besarnya saja, melainkan
juga camilan dan minuman yang kita konsumsi.
Satu porsi hidangan lebaran kurang lebih
mengandung 500 kalori. Jadi kalau dalam sehari kita
makan lebih dari tiga piring, kita sudah kelebihan kalori.
Untuk mensiasatinya, ambil porsi kecil saja setiap kali
ditawari makan saat bersilaturahmi. Contohnya, ambil
tiga potong ketupat saja dan secuil rendang atau ayam
dan satu sendok sayur labu siam.
Sekadar icip-icip. Porsi kecil juga perlu kita terapkan
dalam menikmati camilan. Sekadar icip-icip, itu
prinsipnya. Jika ingin menikmati tape ketan, cukup
ambil satu sendok makan saja. Kastengel? Ya, satu
potong saja. Kacang bawang atau mete, bolehlah satu
sendok makan.
Minumannya cukup air putih, hindari soft drink atau
minuman manis lainnya. Jika ada es puter tersaji, tetap
mengambil kalau memang ingin, tetapi paling banyak
satu sendok makan saja.
Konsumsi penawar lemak. Setelah seharian
berkunjung ke handai taulan dan mengonsumsi yang
serba berlemak, minum teh hijau untuk melarutkan lemak
seperti orang Tiongkok. Orang Tiongkok selalu minum
teh setiap bersantap makanan enak di restoran. Teh hijau
yang sehat tentu tidak menggunakan gula.
Keesokan paginya setelah bangun tidur, minumlah
air putih hangat yang diberi air perasan jeruk lemon.
Minuman ini bagus untuk melakukan detoksifikasi tubuh.
Buang air besar jadi lancar.Kemudian perbanyak makan
sayur dan buah yang kaya serat untuk membersihkan
lemak yang kita konsumsi di lebaran hari pertama.•
sumber : http://nationalgeographic.co.id

BOGOR– Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan
1436 H, PWP Direktorat Hulu memberikan bantuan kepada
pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Ishlah Jonggol –
Bogor, pada (24/6). Total bantuan yang diberikan senilai Rp.
30 juta tersebut diserahkan oleh Ketua PWP Dit. Hulu Atu
Syamsu Alam dan diterima oleh Pembina Pondok Pesantren
Yuli Astuti. Ponpes Al Ishlah saat ini menampung sekitar 30
anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Mereka dididik
untuk mempelajari dan menghafal Al Qur’an.
Pada hari yang sama, PWP Dit. Hulu juga menyerahkan
bantuan senilai Rp 50 juta kepada Yayasan Fathan Mubina
di Bojongkulur, Gunung Putri – Bogor. Bantuan tersebut
berasal dari PWP dengan SME & SR Partnership Program
Pertamina .
Ketua PWP Dit. Hulu Atu Syamsu Alam mengatakan,
bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian

Foto : KUNTORO

PWP Direktorat Hulu Adakan Bakti Sosial

PWP dan Pertamina terhadap generasi penerus bangsa.
Ia berharap bantuan yang telah diberikan bisa bermanfaat
sehingga mereka akan menjadi anak yang cerdas dan
berguna bagi agama, bangsa dan keluarga.•KUNTORO

PWP Dit. Keuangan Peduli di Bulan Ramadhan
JAKARTA - Persatuan Wanita Patra (PWP) Direktorat
keuangan menyelenggarakan kegiatan Bakti sosial ke
Yayasan Sirrul Asror di Buaran – Cakung Jatinegara, Jakarta
Timur, pada (17/6).
Bakti sosial tersebut merupakan kerja sama antara PWP
dengan SME & SR Partnership Program Pertamina. Bantuan
senilai Rp. 50 juta yang akan digunakan untuk renovasi
gedung pesantren tersbut, diserahkan oleh ketua PWP
Direktorat Keuangan Ria Arief Budiman dan diterima oleh
pimpinan Yayasan Sirrul Asror Ustdaz H. Syarif Matnadjih.
Ria Arief berharap dengan bantuan tersebut bisa
dimanfaatkan untuk menyelesaikan pembangunan yayasan
sehingga nantinya anak anak lebih nyaman dalam menuntut
ilmu dan kelak menjadi generasi yang tidak hanya menghafal
Alqur’an namun juga mengamalkannya. Menurut Ustadz

Foto : KUNTORO

Sehabis lebaran terkadang kita mendapat berita ada
kerabat yang dirawat di rumah sakit. Maklum, hidangan
lebaran bikin kolesterol dan gula darah jadi naik gilagilaan. Merayakan kemenangan hari lebaran memang
sebaiknya tidak dengan makan berlebihan.
Saat perayaan Lebaran hampir setiap meja makan
menghidangkan makanan khas seperti opor, sambal
goreng, rendang dan kawan-kawannya yang kaya
lemak. Belum lagi minuman manis dan kue-kue kering
serta puding.
Dengan kondisi asupan lemak dan gula berlebihan
seperti ini, tak heran bila usai lebaran banyak orang yang
mengalami kenaikan kadar gula darah, kadar kolestrol
jahat, trigliserida dan tekanan darah. Kalau kondisi
kenaikan itu berlebihan, bukan tak mungkin serangan
penyakit terjadi dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit.
Jatuh sakit setelah lebaran, menurut Dr. Fiastuti
Witjaksono, ahli gizi dari FKUI, terjadi karena makanan
lebaran yang kaya lemak dari santan. Jangan khawatir,
ada sejumlah trik untuk menyiasati hidangan Lebaran
serba berlemak itu.
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Syarif, di tempat ini banyak anak didik yang berasal dari
keluarga yang tidak mampu. Mereka dididik menjadi hafidz
dan hafidzah.•Kuntoro

Pesantren Ramadhan PWP RU IV Cilacap
CILACAP – “Untuk mengisi kegiatan yang bermanfaat di bulan
suci Ramadhan 1436 H ini sekaligus sebagai momentum
untuk berhijrah, serta meningkatkan kekhusyukan dalam
beribadah guna meningkatkan kualitas keimanan maupun
ketaqwaan, PWP RU IV menyelenggarakan Pesantren
Ramadhan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Chrisni Gunarno
selaku wakil Ketua PWP RU IV Cilacap, pada Senin (22/6).
Pesantren Ramadhan PWP RU IV yang berlangsung
selama dua hari diikuti oleh anggota PWP dan jamaah
pengajian di sekitar kilang RU IV Cilacap. Kegiatan
ini merupakan program kerja Bidang Sosial Budaya
PWP. Pesantren Ramadhan 1436 H menghadirkan tiga
penceramah, yaitu Ustadz Jumino dari Al-Irsyad, Ustadz Ali

Foto : RU IV

Berkelit dari
Kolesterol
Hidangan Lebaran
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Akbar dari Rumah Tafidz Cilacap dan Peggy Melati Sukama
dari Jakarta.• RU IV

PWP RU IV Santuni Warga Pra Sejahtera dan Anak Yatim
CILACAP – Persatuan Wanita Patra (PWP) RU IV Cilacap di
Bulan Ramadhan 1436 Hijriyah ini menggelar acara berbagi
kasih bagi masyarakat pra sejahtera di sekitar lingkungan
operasi RU IV, pada (24/6). Chrisni Gunarno mewakili Ketua
PWP RU IV menyampaikan PWP bekerja sama dengan RU
IV pada Ramadhan menyalurkan bingkisan lebaran kepada
555 keluarga pra sejahtera dan 250 bingkisan untuk pekerja
di lingkungan PWP RU IV serta penjaga palang kereta api
disekitar kota Cilacap. Pada kesempatan ini pula diserahkan
bantuan untuk rumah Tahfidz Jabal Rohman berupa dana
operasional pendidikan Al Quran.
Pada hari berikutnya, sebanyak 200 orang anak yatim
yang berada di sekitar kilang RU IV Cilacap mengikuti
kegiatan buka bersama yang diselenggarakan oleh

Foto : RU IV

sumber : reps-id.com

TIPS

PERSATUAN WANITA PATRA

Persatuan Wanita Patra (PWP) RU IV Cilacap. Pjs GM
RU IV Cilacap Dadi Sugiana secara simbolis menyerahkan
santunan untuk anak yatim tersebut.•RU IV

BDI RU IV Gelar Doa
Bersama Warga Cilacap
CILACAP – Badan Dakwah Islam Refinery Unit

(RU) IV Cilacap bekerja sama dengan Majelis
Wakil Cabang Nahdatul Ulama Kecamatan Cilacap
Selatan, pada (12/6) menggelar acara doa bersama
masyarakat Cilacap. Kegiatan yang bertajuk “Doa
Untuk Keselamatan Umat” berlangsung di Masjid



No. 29

Tahun LI, 20 Juli 2015

13

PWP Asset 1 Lirik FIeld Selenggarakan Pesantren Kilat

Lirik – Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan
1436 H, Persatuan Wanita Patra (PWP) Asset 1 Lirik Field
menyelenggarakan pesantren kilat dengan peserta para
muslimat se-Kecamatan Lirik, di Masjid Baiturrahman
Kecamatan Lirik, pada (22/6).
Acara yang diprakarsai oleh PWP Lirik Field ini dibuka oleh
Lirik Field Manager dan Kepala KUA Kecamatan Lirik. Selama
tiga hari, para peserta diberikan materi yang disampaikan
oleh Ustad Drs. KH. Shaprialdi.
Materi yang diberikan ditujukan untuk lebih meningkatkan
keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, seperti materi
tanda-tanda kiamat dan ya’juj ma’juj. “ Sebagai manusia
jangan sampai kita mengikuti sikap ya’juj ma’juj yang suka
membuat kerusakan di muka bumi dan bersifat tamak. Kita
harus mempunyai rasa syukur dan berkecukupan serta yang
paling penting adalah menyiapkan bekal untuk check in di
akhirat,” ujar Ustad Shaprialdi. Pada acara ini, para peserta
diberikan kesempatan sesi tanya jawab serta melakukan
tadarus bersama-sama.

Foto : PEP LIRIK

Foto : RU IV

SOROT

PERSATUAN WANITA PATRA

Dwarini Sukardi Djasiman, mewakili Ketua PWP Lirik
Field berharap kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi
para muslimat se-Kecamatan Lirik. “Ini menjadi program
rutin tahunan PWP. Semoga tahun depan dapat diadakan,”
terangnya. Acara ditutup dengan pemberian santunan
kepada 34 fakir miskin dan lansia dari 17 desa se-Kecamatan
Lirik.•IAP

Al Bahriyah I Jalan Singalodra Kebonbaru Cilacap.

sejumlah Ulama di Kabupaten Cilacap, ratusan
santri pondok pesantren Al Ihya Ulumaddin, serta
jamaah Masjid Al Bahriyah.
Dalam sambutannya Ketua BDI RU IV M.
Chudori mengajak kepada jamaah untuk turut serta
mendoakan RU IV Cilacap dalam mengoperasikan
kilang demi kemaslahatan umat serta mendoakan
kelancaran Project RFCC yang sudah memasuki
tahap akhir pembangunannya. “Pertamina RU
IV Cilacap saat ini memproduksi BBM yang me
menuhi 60% kebutuhan BBM Pulau Jawa dan
30% kebutuhan BBM masyarakat Indonesia.” ujar
M. Chudori.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Cilacap
mengimbau kepada jamaah untuk selalu menjaga
kerukunan dan kedamaian di Kabupaten Cilacap
sehingga iklim perekonomian di Cilacap bisa
terus kondusif. Dirinya berterima kasih kepada
Pertamina RU IV Cilacap yang sudah bersedia
bersama-sama masyarakat menyelenggarakan
acara doa bersama untuk keselamatan umat di
Kabupaten Cilacap.
“Tenang rasanya berada di sini bersama-sama
masyarakat Cilacap untuk berdoa dan khusyu
mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam
rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan,” tutur
Tatto Suwarto Pamudji.
Doa bersama tersebut dipimpin oleh Ta’mir
Masjid Al Bahriyah yakni H. Amir Fatah yang
dilanjutkan dengan tausiyah yang disampaikan
oleh Rektor Universitas Nu Imam Ghozali Cilacap
H Nasrulloh Muchson. Ia menyampaikan bahwa
wilayah Cilacap yang berada sangat dekat dengan
pertemuan lempeng indo-australia dan lempeng
Eurasia sangat rawan terjadi bencana Tsunami
dan yang bisa menghalangi terjadinya bencana
hanyalah doa.
“Untuk itu, marilah kita berdoa bersama agar
diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah
SWT sehingga mampu menjalankan Ibadah Puasa
dan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri 1436 H.”
ungkap H. Nasrulloh Muchson.• RU IV

Plaju – Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan
1436 H. Pengurus PWP RU III memberikan bantuan sem
bako kepada sejumlah penarik becak yang beroperasi di
lingkungan Komperta Plaju. Penyerahan bantuan dilakukan
oleh Ketua Bidang Sosial Budaya, Birlami Rachma di halaman
Kantor PWP RU III Plaju, Rabu (17/6).
Ketua Bidang Sosial budaya, Birlami Rachma mengatakan,
kegiatan ini bertujuan memberikan semangat kepada penarik
becak dalam menjalankan ibadah puasa. “Semoga bantuan
ini dapat bermanfaat dan berguna khususnya dalam
menyambut bulan suci Ramadhan,” harap Birlami.
Birlami meminta kepada penarik becak agar dapat tetep
menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan Komperta
Plaju, sehingga nantinya lingkungan dapat lebih nyaman
dalam mendukung program perusahaan untuk menciptakan
suasana kerja yang kondusif.
Sementara itu koordinator Penarik Becak di Komperta,

Foto : RU III

IV M. Chudori, sejumlah Tim Manajemen RU IV,

PWP RU III Salurkan Sembako untuk Penarik Becak

Heriyanto, mengucapkan terima kasih atas bantuan
yang diberikan. Ia mengungkapkan, penarik becak yang
beroperasi di Komperta Plaju berjumlah 43 orang. “Bantuan
ini dapat menambah kelengkapan kebutuhan kami dalam
menyambut bulan Ramadhan,” ujarnya.•RU III

PWP Direktorat SDM & Umum Adakan Bakti Sosial
JAKARTA – Ketua Persatuan Wanita Patra (PWP) Direktorat
SDM & Umum Titi Dwi Wahyu Daryoto memberikan bantuan
kepada Ketua Yayasan Cahaya Alam Foundation Udin
Wahyudin di Gedung Cahaya Alam Foundation, Bintara Jaya,
Bekasi barat, Bekasi, pada Selasa (23/6).
PWP bekerja sama dengan SME & SR Partnership
Program Pertamina mengadakan bakti sosial dalam rangka
Ramadhan 1436 H. PWP memberikan bantuan prasarana
untuk belajar dan mengajar kepada anak-anak yatim piatu
dan dhuafa sebanyak 128 anak. Cahaya Alam Foundation
kini memiliki 5 cabang di daerah Jakarta dan bekasi.
“Diharapkan pihak yayasan dapat menjaga dan me
melihara sarana fasilitas yang diberikan,” ujar Titi.•PRIYO

Foto : PRIYO

Cilacap Tatto Suwarto Pamudji, Ketua BDI RU

Pengajian untuk Anggota PWP Pusat
SIMPRUG - Bidang Sosial Budaya PWP kembali mangadakan
pengajian rutin dan siraman rohani dengan tema “Menggapai
Ramadhan yang dirahmati” , yang disampaikan oleh Ustadz
Adipura (26/5). Dalam sambutannya Ketua PWP Direktorat
Keuangan Ria Arief Budiman berharap tausiyah ini dapat
meningkatkan ibadah anggota PWP pada bulan Ramadhan.
Pengajian tersebut dihadiri Ketua Umum PWP Handini
Dwi Soetjipto, Ketua PWP Direktorat Hulu Atu Syamsu Alam,
dan juga tamu undangan, yaitu Kania Afdal Bahaudin dan
Maria Chrisna.•WAHYU

Foto :WAHYU

Hadir pada kesempatan tersebut Bupati
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BUNYU - PT Pertamina (Persero) melaksanakan Buka Puasa Bersama Direksi dengan Editor di Hotel Pullman, pada
(8/7). Selain mempererat silaturahmi, acara Bukber yang dibalut dengan diskusi dan sharing session itu bertujuan
untuk memaparkan perkembangan produksi Pertamina dari hulu hingga hilir. Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam,
mengatakan bahwa ke depan akan semakin banyak kompetitor ketika Pertamina tidak lagi disubsidi pemerintah.
Karena itu dibutuhkan beberapa strategi prioritas yang harus diimplementasikan Pertamina guna menghadapi
tantangan tersebut. Sementara itu, Direktur Energi Baru dan Terbarukan Pertamina, Yenni Andayani memaparkan
konsep suplai kelistrikan untuk Indonesia Timur. Dimana akan ada pengembangan gas secara terintegrasi. Untuk
itu, semua pihak harus sama-sama komit terkait renewable energy. •EGHA

Foto : ADITYO

Diskusi dengan Editor Media Massa dalam Suasana Ramadhan

Direktorat Pengolahan Adakan Buka Puasa Bersama

Foto : PTV

JAKARTA – Dit. Pengolahan melangsungkan acara buka puasa bersama di Gedung Utama, Kantor Pusat Pertamina,
pada (9/7). Direktur Pengolahan Rachmad Hardadi mengatakan, acara buka puasa bersama ini dilaksanakan dalam
rangka menjalin silaturahmi dengan keluarga besar Direktorat Pengolahan. Selain itu, momen ini dimanfaatkan untuk
berbagi dengan kaum yang membutuhkan. Sebanyak 50 anak yatim diundang buka puasa bersama. Kegiatan
semakin istimewa dengan hadirnya Paguyuban Pensiunan Pengolahan Pertamina. Acara yang dimulai pukul 16.00
WIB ini dibuka dengan qasidah, dan dilanjutkan dengan pemberian santunan untuk anak yatim, ceramah, serta
buka puasa bersama serta salat Maghrib berjamaah.•NAVI FEBRIAN

JAKARTA – Pertamina menggelar acara Buka Bersama (Bukber) dengan sejumlah organisasi
kepemudaan, pengamat dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Rumah Perjuangan
Bangsa, Jalan PulomBangkeng 11, Kebayoran Baru, Jumat (3/7). Vice President Corporate
Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengungkapkan, dalam jangka waktu 10 tahun
ke depan, Pertamina akan melakukan sejumlah program, di antaranya peningkatan kapasitas kilang,
pengembangan infrastruktur, serta perbaikan struktur keuangan dengan melakukan penghematan
dan efisiensi. Untuk itu pihaknya mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah maupun lembaga
terkait untuk menjaga ketahanan energi nasional. Sebelumnya, juga diadakan buka puasa bersama
dengan OKP, pada (26/6).•EGHA/IRLI

Foto :PRIYO

Pertamina Buka Puasa Bersama dengan
Organisasi Kepemudaan

Pengajian Ramadhan di Kantor Pusat Pertamina

Foto : PRIYO

JAKARTA – Syekh Ahmad al Misri memberikan ceramah kepada para pekerja pertamina pada pengajian bulan Ramadhan
1436H di Lantai M, Gedung Utama Pertamina Pusat, Jakarta Pada Kamis (2/7). Penceramah menyampaikan pintu-pintu
kebaikan di bulan suci Ramadhan, yaitu berpuasa di bulan Ramadhan, mendirikan sholat, memperbanyak shodaqoh dan
infaq, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, memperbanyak membaca Al-Quran, bersungguh-sungguh
dalam ibadah, umroh di bulan such Ramadhan dan itikaf 10 hari terakhir di masjid. Selama bulan Ramadhan ini, Badan
Dakwah Islam Pertamina setiap hari mengadakan pengajian untuk mengisi waktu istirahat pekerja Kantor Pusat.•PRIYO

Plaju – Bertempat di Masjid Darul Ridhwan Plaju, (7/7), Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU III menyalurkan
zakat sebesar Rp90.400.000,- kepada 686 kaum dhuafa dan 109 fisabilillah yang sebagian besar merupakan
masyarakat di Ring I RU III. Bantuan diserahkan GM RU III, Mahendrata Sudibja melalui Ketua Umum BAZMA RU
III, Erwin Widiarta kepada perwakilan kaum dhuafa dan fisabilillah. Erwin menjelaskan, kegiatan penyaluran zakat ini
merupakan agenda rutin tahunan BAZMA RU III yang diselenggarakan setiap Ramadhan sesuai dengan rencana
kerja dan anggaran BAZMA. Dana zakat sendiri berasal dari sumbangan dana dari penghasilan para pekerja RU III
yang dihimpun dan dikelola oleh BAZMA. Mereka tidak hanya diberikan bantuan secara cuma-cuma namun turut
dibimbing dalam mengikuti berbagai pengajian majelis taklim, diberikan bantuan bagi anak sekolah, usaha kecil,
bantuan berobat dan sebagainya.•RU III

Foto : RU III

RU III Salurkan Zakat Rp 90 Juta bagi 686 Kaum Dhuafa
dan 109 Fisabilillah
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Direksi Paparkan Lima Prioritas Strategis
di Hadapan Pemimpin Redaksi Media Massa
JAKARTA - “Sesuai yang
Foto : ADITYO

sudah kami janjikan, setiap

tiga bulan, kami berharap

Jakarta - Fungsi Health, Security, Safety, and
Environment Pertamina bekerja sama dengan
Global Defensive Driving Consulting (GDDC) dalam
Seminar Mudik Aman yang diselenggarakan di
Lantai Ground Kantor Pusat Pertamina, Kamis
(9/7). Seminar dengan tema “Ride with Attitude” ini
bertujuan untuk mengedukasi pengendara motor
tentang tindakan safety riding saat mudik.
Vice President HSSE Pertamina, Joko Susanto,
mengimbau pemudik dengan sepeda motor agar
mengikuti aturan dan prosedur berkendara. “Dam

kemajuan apa saja yang telah
dilakukan Pertamina, dalam
rangka membangun trusted
c o m p a n y. H a r a p a n n y a
nanti ketika menjadi trusted
company, maka upayaupaya untuk membangun
kedaulatan energi bisa
dilaksanakan secara sinergis
dan Pertamina bisa menjadi
driven untuk itu.”
Hal tersebut dikatakan

Foto : PRIYO

Seminar Mudik Aman
bagi Pengendara
Sepeda Motor

bisa melaksanakan ekspos

oleh Direktur Utama Perta
mina Dwi Soetjipto ketika
berbuka puasa

dengan

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjiptomemaparkan lima prioritas strategis di hadapan pemimpin redaksi media massa
nasional.

para pimpinan redaksi media

23% dari produksi nasional,

kegiatan di produksi, maka

2,5 TCF. Jumlah ini setara

cetak dan elektronik di Hotel

tepatnya sekitar 210.000

bagian Pemerintah juga

dengan sekitar 20 – 22 juta

Fairmont, Jakarta, pada

barel minyak per hari, se

akan semakin tinggi,” kata

ton LNG.

Rabu (1/7). Hadir dalam

mentara produksi gas se

Syamsu.

Sepeda motor kerap digunakan sebagai

acara tersebut Direktur Hulu

kitar 1,5 -1,6 TCF per hari.

Sedangkan Direktur EBT

yang terus dikembangkan

alternatif angkutan mudik oleh masyarakat.

Pertamina Syamsu Alam

Syamsu mengakui, produksi

Yenni Andayani memaparkan

adalah geothermal atau

Meningkatnya jumlah pemudik dengan sepeda

dan Direktur EBT Pertamina

Pertamina ini masih jauh dari

pengembangan infrastruktur

panas bumi. Apalagi meng

motor juga sebanding dengan banyak terjadinya

Yenni Andayani.

NOC negara lain yang rata-

gas dan energi baru terba

ingat potensi panas bumi

rata 50% ke atas.

rukan. Ia menekankan, saat

Indonesia adalah 40 persen

pak kelalaian berkendara baru terasa apabila
sudah celaka, maka itu seluruh pemudik wajib
berdoa dan taat aturan,” ucapnya saat mem
berikan kata sambutan dalam acara tersebut.

kecelakaan. Penyebab utama yang menyebabkan
kecelakaan adalah kurangnya pengetahuan
pengendara motor terhadap bahaya yang ada.
Dalam seminar ini, narasumber Aan Ghandi
dari GDDC membagi ilmu bagaimana prosedur
berkendaraan yang aman dan tidak membahayakan
bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
banyak mengulas tentang rem dan pengereman.
Menurut Aan, sebanyak 90 persen pengendara
motor di Indonesia meletakkan jari tangan kanan

Dalam acara tersebut

Selain gas, potensi lain

Direktur Utama Dwi Soetjipto

Hal ini pula berkaitan

ini Pertamina mengantisipasi

dari potensi pan as bumi

memaparkan kembali secara

dengan upaya Pertamina

kebutuhan gas dalam negeri

dunia, sementara peman

detil Lima Prioritas Strategis

untuk selalu minta kepada

sampai dengan tahun 2025,

faatannya baru sekitar 5

Pertamina.

Pem erintah agar

yang berdasarkan

persen.

bisa

gas

Sementara Direktur Hulu

mengelola blok-blok migas

balance dari Kementerian

Pemaparan dilanjutkan

Syamsu Alam menjelaskan,

yang expired. “Tentunya

ESDM sekitar 2,5 TCF. Se

dengan tanya jawab antara

Pertamina secara domestik

semakin banyak porsi

mentara produksi Pertamina

para pemimpin redaksi de

m e m b e r i k a n k o nt r i b u s i

Pertamina mengelola

kalau agresif bisa di atas

ngan Direksi Pertamina.•URIP

di tuas rem dalam posisi standby. Sebenarnya
menimbulkan gerak refleks yaitu gerak yang bukan
diperintahkan oleh otak kecil sehingga dapat
menyebabkan kecelakaan.
“Pengereman yang baik dan benar adalah
gerakan pengereman yang diperintahkan oleh
otak kecil,” jelas Aan. Selain itu, tim GDDC juga
memberikan demo tentang berkendara yang baik
dan benar, mulai dari posisi duduk, pengereman,
hingga berhenti.
Sebagai salah satu fungsi yang concern ter
hadap keamanan pekerja, Joko Susanto berharap
agar seminar ini memberikan manfaat bagi peserta
sehingga dapat bertindak arif saat berkendara.
“Pergi dalam keadaan fit, pulang pun demikian.
Kecelakaan dapat diminimalisir dengan ketaatan
karena ketaatan dapat memberikan keamanan,”
pungkasnya.
Seminar yang dihadiri oleh perwakilan fungsi
HSSE Pertamina, karyawan Pertamina, dan
beberapa tamu undangan ini diselingi kuis
berhadiah dan diakhiri dengan pembagian
doorprize.•Irli/Anindya Wiranti

Maknai Ramadhan sebagai Momen Peningkatan
Produktivitas Kerja
CILACAP – Refinery Unit (RU)
IV Cilacap di sepuluh hari
terakhir Ramadhan meng
gelar acara berbuka puasa
bersama antara pekerja dan
mitra kerja di gedung Patra
Graha Cilacap, pada Jumat
(10/7). Acara diisi dengan
tausiyah dari Ustadz Arif A.
Sjamil yang membawakan
materi mengenai “Bekerja
adalah Ibadah”.
Ustadz Arif mengingatkan
agar pekerja RU IV untuk
meningkatkan produktifitas
kerjanya. “Apabila bekerja
didasari dengan niat untuk
beribadah maka setiap pe
kerjaan yang dilakukan ter
hitung sebagai amal kebaikan
kita,” ujarnya.

Hal senada juga di
sampaikan oleh GM RU IV
Cilacap Nyoman Sukadana
ya ng me ng a j a k ke pa da
seluruh insan RU IV untuk
memaknai ibadah Ramadhan
dengan menunjukkan prestasi
kerja sebagai salah satu nilai
tambah ibadah.
Dirinya memberi apresiasi
kepada insan Pertamina
yang masih tetap menjaga
semangat kerjanya meskipun
banyak energi dan tenaga
yang berkurang.
“Oleh karena itu, mari
kita jaga profesionalitas dan
produktivitas kita selama
bekerja di bulan ini sehingga
menjadikan diri kita sebagai
pribadi yang bermanfaat dan

Foto : RU IV

tindakan tersebut berbahaya karena akan

menjadikan ibadah puasa kita
optimal, penuh dengan iman
dan takwa,” imbuhnya.
Pada kesempatan ini,
GM memberikan tali asih
kepada 100 anak yatim
piatu di sekitar area operasi
dan menyerahkan voucher

Lebaran untuk lebih dari
2.000 mitra kerja RU IV yang
diterima oleh perwakilan
mitra kerja. Kegiatan ditutup
dengan shalat maghrib ber
jamaah dan buka puasa yang
diawali dengan pemotongan
tumpeng oleh GM RU IV.• RU IV
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Foto : KUNTORO

Direktur Jenderal
Migas Kementerian
ESDM I Gusti
Nyoman Wiratmadja
Puja didampingi
oleh Direktur
Utama Pertamina
Dwi Soetjipto dan
Direktur Pemasaran
Ahmad Bambang
meninjau Depot LPG
Tanjung Priok usai
meresmikan delapan
infrastruktur hilir
migas Pertamina,
pada (14/7).

Foto : PRIYO

Gas & EBT Energi Masa
Depan Indonesia

Peringatan Nuzulul Quran Bersama Anak Yatim
JAKARTA - Badan Dakwah
Islam (BDI) Pertamina menye
lenggarakan buka puasa
bersama dengan anak-anak
yatim, sekaligus peringatan
Nuzulul Quran. Acara berlang
sung di Lantai M Gedung
Utama, Kantor Pusat
Pertamina, Senin (6/7).
Acara dihadiri Direktur
Utama Pertamina Dwi
Soetjipto, Direktur Pengolahan
Rachmad Hardadi, SVP
HR Development Insan
Purwarisya L. Tobing, Ketua
BDI Susilo, VP Corporate
Communication Wianda
Pusp onegoro, dan jajaran
manajemen lainnya. Tausi
yah menjelang berbuka
disampaikan oleh Ustadz
Budi Prayitno.
Dwi Soetjipto menyatakan
bahwa Nuzulul Quran ada

lah suatu peristiwa yang
layak untuk diperingati dan
direnungkan maknanya.
Ayat pertama Al Quran yang
diturunkan adalah perintah
untuk membaca, jelas harus
dimaknai sebagai perintah
untuk belajar.
Sementara Ustadz Budi
Prayitno dalam ceramahnya
mengatakan bahwa Allah
menciptakan maut dan hidup
semata-mata untuk menguji
agar Allah mengetahui siapa
yang amalnya paling baik.
Bentuk ujiannya bisa berupa
kekurangan harta, jiwa dan
buah-buahan. Sementara
akan ada kabar gembira untuk
orang-orang yang sabar.
“Jadi orang bisa saja diuji
dengan macam-macam ujian,
tetapi orang bisa sangat kuat
menghadapinya. Tidak semua

Foto : KUNTORO

JAKARTA – “Masa depan Indonesia berbasis
pada Gas dan Energi Baru Terbarukan. Ini
merupakan tanggung jawab kita untuk memenuhi
aspirasi Pertamina sebagai perusahaan energi,
karena itulah kita butuh adrenalin yang tinggi
untuk pengembangan bisnis di bidang energi”.
Demikian diungkapkan oleh Direktur EBT
Pertamina, Yenni Andayani dalam kesempatan
Buka Puasa Bersama Direktorat EBT dan anak
perusahaan di Lantai M Kantor Pusat Pertamina,
Jumat (3/7). Hadir dalam kesempatan tersebut
jajaran SVP, VP, jajaran direksi serta pekerja dari
anak perusahaan Direktorat EBT.
Yenni juga memberikan paparan mengenai
update kinerja Direktorat EBT yang mencatat
kemajuan pesat dalam mencapai tujuannya
berkat kerja keras dari seluruh pekerja.
Namun Yenni mengimbau, agar jangan
cepat puas atas kinerja yang diraih. Sebab
jika tidak melakukannya dengan baik maka
akan kehilangan kesempatan. Karena itu, ia
berharap seluruh jajarannya bekerja sebagai tim
untuk mencapai target aspirasional yang telah
ditetapkan untuk diri sendiri.
Yenni menyadari, kondisi pasar saat ini
memang tidak terlalu menguntungkan bagi
Pertamina karena adanya kondisi eksternal
yang memberikan dampak signifikan. “Butuh
awareness yang tinggi dari kita semua untuk
mengatasi hal tersebut. Kita semua melakukan
efisiensi terus menerus, karena akan berdampak
pada profit kita,” lanjut Yenni.
Usai memberikan pemaparan, dilanjutkan
dengan acara buka puasa bersama yang diawali
dengan penyerahan bingkisan Lebaran bagi para
anak yatim dari yayasan sosial dan yatim piatu
kemudian ceramah agama.•Irli
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Direktur Pengolahan Rachmad
Hardadi berbincang dengan anak-anak yatim yang hadir dalam peringatan Nuzulul
Quran di Kantor Pusat Pertamina.

orang menyerah kepada sakit,
tidak semua orang menyerah
kepada kemiskinan,” kata
Ustadz Budi.
Dalam kesempatan itu
Direktur Utama Dwi Soetjipto
secara simbolik menyerahkan

santunan kepada 10 anak
yatim mewakili sekitar 100an anak yatim yang datang
dari dua yayasan, satu dari
Jakarta Pusat dan satu lagi
dari Jakarta Utara.•URIP

Semarang– Sebagai per

memberikan pelayanan ter

wilayah lainnya di Indonesia.

masing-masing produk ter

siapan menyambut arus mudik

baik kepada masyarakat pada

Ditambah lagi dengan dibu

sebut sebagai langkah me

dan hari raya Idul Fitri 1436 H/

Ramadhan 1436 H hingga

kanya Tol Cipali yang mem

ngamankan peningkatan

2015, Marketing Operation

periode arus mudik dan Idul

buat konsumsi BBM lebih

permintaan pasokan pada

Region (MOR) IV mengambil

Fitri 2015.

tersedot di wilayah Jawa

H-10 dan H+10 jelang Le

langkah-langkah strategis

Berkaca pada data tahun

Ten gah. Karena itu, kami

baran 2015. Sedangkan

dalam rangka mengantisipasi

sebelumnya, titik padat dari

terus menjaga ketahanan

untuk LPG 3 kg disiapkan

dan mengamankan pasokan

permintaan masyarakat akan

stok dan mempersiapkan

penambahan 10% dari rata-

BBM dan LPG di wilayah

BBM dan LPG di wilayah

pengelolaan distribusi BBM

rata harian normal.

Jawa Tengah & DIY.

Jateng & DIY terjadi pada

dan LPG dengan baik untuk

“Pertamina juga mem

GM MOR IV Jateng &

masa 10 hari sebelum dan

mengantisipasi peningkatan

bentuk Posko Satuan Tugas

DIY Kusnendar menyam

sesudah Lebaran karena

permintaan,” tutur Kusnendar.

(Satgas) untuk memantau

paikan hal tersebut pada

meningkatnya aktifitas.

MOR IV menyiapkan tam

secara seksama ketersediaan

press conference yang di

“Wilayah Jawa Tengah

bahan 40% untuk produk Pre

BBM dan LPG. Selain itu,

ikuti 50 awak media di Ko

& DIY merupakan wilayah

mium, 7% untuk Solar, dan

disediakan SPBU dan SPBE

ta Semarang, (19/6). Me

dengan volume arus mudik

50% untuk produk Pertamax

kantong, yaitu mobil tangki

nurutnya, Pertamina siap

paling tinggi dibandingkan

dari rata-rata harian normal

yang berisi BBM dan LPG

Foto : MOR IV

Pertamina Layani Pemudik di Jawa Tengah & DIY

GM MOR IV Kusnendar memberikan keterangan pers berkaitan dengan kesiapan
Pertamina di wilayah Jawa Tengah dan DIY mengamankan pasokan BBM dan
LPG selama Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

untuk memperpendek jarak

dilanjutkan dengan buka pua

antara titik suplai dan kon

sa bersama untuk makin

sumen,” terang Kusnendar.

mempererat silaturahmi de

Setelah Press Conference,

ngan pers.•MOR IV
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Pertamina Gelar Pasar
Murah di Tuban
TUBAN – Pertamina bersinergi dengan 3 BUMN
lain, BRI, Semen Indonesia, dan Pegadaian
menggelar Pasar Murah BUMN untuk membantu
masyarakat tidak mampu di Ring 1 wilayah operasi
masing-masing BUMN dalam menyambut Idul
Fitri 1436 H.
Pasar Murah BUMN dibuka oleh Bupati Tuban
H. Fathul Huda beserta jajaran pimpinan tinggi 4
BUMN di Komplek Gedung Graha Sandiya, TubanJawa Timur.
Tidak kurang dari 4.000 paket sembako
dijual pada gelaran Pasar Murah BUMN tersebut.
Masyarakat bisa mendapatkan paket sembako
dengan harga murah, cukup dengan membayar
Rp50 ribu per paket untuk membeli paket sembako
seharga Rp150 ribu.
“Pasar Murah ini dilaksanakan untuk mewu
judkan kepedulian kepada masyarakat, mengingat
biasanya harga sembako naik menjelang Hari
Raya Idul Fitri. Kami harapkan melalui sinergi dan
kontribusi BUMN ini dapat dalam memberikan
solusi langsung kepada masyarakat di sekitar
operasi BUMN sehingga dapat memenuhi kebu
tuhan mereka” ujar S&D Region Manager V Taufik
P. Puspo.
Pasar Murah BUMN juga digelar secara
serentak digelar oleh 119 BUMN di berbagai titik
terdekat dengan operasi BUMN.•MOR V

Surabaya – Direktur Pe
masaran Pertamina, Ahmad
Bambang melakukan
Management Walkthrough
(MWT) ke sejumlah lokasi
operasional Pertamina di
Marketing Operation Region
(MOR) V, seperti Terminal
BBM Malang dan Terminal
BBM Surabaya Group. Hal ini
dilakukan untuk memastikan
kesiapan MOR V menghadapi
Idul Fitri 1436 H.
Kunjungan Direktur Pe
masaran ke Terminal BBM
Malang dilaksanakan pada
26 Juni 2015, sedangkan
kunjungan ke Terminal BBM
Surabaya Group dilaksanakan
pada 6 Juli 2015.
Pada kedua kunjungan
nya, Direktur Pemasaran
meninjau sarana dan fasilitas
yang ada di setiap Terminal
BBM. Termasuk fasilitas rest
room bagi Awak Mobil Tanki
(AMT) yang ada di Terminal
BBM Surabaya Group. Rest
room ini merupakan fasilitas
untuk para AMT yang perlu
beristirahat di tengah tugas
pendistribusian BBM ke
SPBU. Fasilitas dilengkapi

dengan ruangan yang diberi
tempat tidur lipat (velbed) dan
aromaterapi sehingga AMT
bisa beristirahat maksimal.
Tidak lupa ada dokter jaga
dan obat-obatan ringan se
bagai antisipasi jika ada yang
memerlukan.
Dalam arahannya kepa
da tim MOR V, Direktur
Pemasaran mendorong agar
setiap fungsi saling bekerja
sama dan bersinergi untuk
menjaga ketahanan stok dan
distribusi produk Pertamina
ke masyarakat.
“Semua SPBU diwajibkan
m e n j a d i o u t l e t p ro d u k
Pertamina, khususnya LPG.
Juga agar memperbanyak
buffer stock tabung dan isi
LPG 3 kg di SP(P)BE, agen
dan pangkalan mendekati
hari H Lebaran,” ujar Ahmad
Bambang.
Tidak hanya antar fungsi
di internal Pertamina, Direktur
Pemasaran juga mendorong
agar Pertamina dapat bekerja
sama dengan perusahaan
lain dengan prinsip saling
m en g u n t u n g k a n . “ B i s a
sa
ja dengan membuat

Foto : MOR V

Foto : MOR V

Direktur Pemasaran Tinjau Kesiapan
MOR V Hadapi Lebaran
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Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang meninjau sarana dan fasilitas
yang ada di dua Terminal BBM yang berada di wilayah operasi MOR V.

posko gabungan bersama
pelumas/BBM atau bersama
perusahaan lain yang memiliki
produk komplementer (cobranding),” tambahnya.
Sementara, GM MOR V
Ageng Giriyono menjelaskan,
MOR V melakukan beberapa
persiapan untuk menghadapi
Idul Fitri 1436 H. Mulai dari
pembentukan tim Satgas,
peningkatan buffer stock,
penyiapan SPBU kantong,
dan penambahan jam ope
rasional TBBM.
“Kami upayakan ber
macam cara untuk meng
antisipasi lonjakan per

mintaan. Bahkan untuk
mengantisipasi agen dan
pangkalan LPG yang tutup,
kami juga menyiagakan
SPBU sebagai pangkalan
LPG. Sehingga stok untuk
masyarakat tetap terjamin
dengan harga yang normal,”
jelas Ageng.
Selain kesiapan internal,
MOR V juga melakukan
kordinasi dengan pihak-pihak
terkait untuk mendukung
kelancaran distribusi BBM
dan LPG. Seperti koor
dinasi dengan Polda, Di
nas Perhubungan, Dinas
Perdagangan, dll. •MOR V

Kunjungan Kerja DPR RI Komisi VII ke SPBU Tol Cipali
KM 101 dan 102
Subang – Menjelang musim

VII didampingi oleh segenap

hari raya Idul Fitri 1436

di antaranya Muhammad

H, DPR RI Komisi VII
melaksanakan kunjungan

Foto : MOR I

kerja ke SPBU CODO
33.41201 yang terletak di
Tol Cikopo – Palimanan

TBBM Pematang Siantar
Santuni Anak Yatim Piatu
Pematang Siantar - Dalam rangka mem
peringati Isra’ Mi’raj dan menyambut bulan suci
Ramadhan 1436 H, Terminal BBM Pematang
Siantar MOR I menyantuni 50 anakyatim piatu dan
kurang mampu yang berada di ring I areal sekitar
Terminal BBM Pematang Siantar, pada (15/6),
di Musholla TBBM Pematang Siantar. Operation
Head Terminal BBM Pematang Siantar, Isharuddin
menyerahkan santunan tersebut.
Kegiatan ini juga diisi dengan doa bersama
yang diikuti oleh pekerja dan ibu-ibu paguyuban
yang berada di Terminal BBM Pematang siantar,
serta pensiunan pekerja Pertamina dengan
hikmat.•MOR I

KM 102 dan SPBU CODO
33.41202 yang terletak di
Tol Palimanan – Cikopo KM
101, pada (30/6). Kunjungan
ini ditujukan untuk mengecek
kesiapan sarana dan fasilitas
pengisian BBM di sepanjang
jalan tol yang terbentang
sepanjang 166 km tersebut.
Rombongan dipimpin
oleh Wakil Ketua DPR RI
Komisi VII Mulyadi dan turut
dihadiri oleh anggota lainnya
seperti Joko Purwanto, Tony
Wardoyo, N Falah Amru,
Dewie Yasin Limpo, dan
Kurtubi. Selama kunjungan,
rombongan DPR RI Komisi

tim manajemen Pertamina,
Iskandar selaku SVP Retail
Fuel Marketing dan Jumali
selaku GM MOR III.
Di sepanjang jalan
tol yang baru beroperasi
tersebut, Pertamina telah
menyiapkan 4 SPBU yang
tersebar di 4 titik, yaitu di
ruas Tol Cikopo – Palimanan
di KM 102 dan 166, serta di

Foto : MOR III

mudik lebaran menyambut

ruas tol Palimanan – Cikopo
(arah balik) di KM 101 serta
167. Jumali menuturkan
“Di sepanjang ruas tol ini,
kami menyiapkan mobil
tangki untuk mengantisipasi
lonjakan konsumsi. Selain
di ruas tol, cadangan BBM
di jalur reguler juga kami
siapkan. Kami pun menjual
Pertamax dalam bentuk
kemasan. Para pemudik
bisa membawanya sebagai

Kunjungan kerja DPR RI ke SPBU Tol Cipali KM 101 dan 102 dimaksudkan untuk
mengecek kesiapan sarana dan fasilitas pengisian BBM di sepanjang jalan tol
yang terbentang 166 km tersebut.

cadangan bahan bakar di
perjalanan,”
Dalam kunjungannya,
Wakil Ketua Komisi VII DPR
Mulyadi mengaku puas
dengan kinerja Pertamina,
terkait persiapan arus mudik
dan arus balik menyambut
Hari Raya Idul Fitri 1436 H.

“Kami meminta komitmen
Pertamina dan pengelola
rest area agar seluruh SPBU
di ruas Tol Cipali rampung
tepat waktu. Dengan begitu,
pengendara yang melewati
tol ini tidak terkendala
kehabisan bahan bakar,”
ujarnya.•MOR III
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Peningkatan Kepedulian Adalah Kata Kunci Keberhasilan
Sebagaimana amanah dalam Surat Perintah No.010/

adalah SPOB “WK-2” (3.300 DWT) yang mengangkut

C00000/2015 tentang Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak,

minyak dari Dumai ke Terminal BBM Sungai Siak, MOR-I.

tugas utama dari seluruh kepala fungsi (sembilan pejabat

Kemudian kapal ketiga adalah OB “P-2” (3.500 DWT) yang

level Vice President Pertamina) yang yang tergabung dalam

juga mengangkut minyak dari Dumai ke Terminal BBM Sungai

PTKAM ini adalah melaksanakan pengawasan. Berangkat

Siak, Pekanbaru, di MOR-I. Kegiatan ini menyertakan empat

dari tugas tersebut, mari kita sigi hasil dari regu witness dari

orang pekerja darat RU-II Dumai yang ikut berlayar mengarungi

tim PTKAM Korporat melaksanakan tugasnya ke lapangan,

Sungai Siak menuju Pekanbaru naik ke dua kapal tersebut,

tempat berlangsungnya serah terima minyak di L/P dan di

sementara anggota tim witness gabungan dari Kantor Pusat

D/P?

Jakarta, RU-III Plaju, RU-IV Cilacap; RU-V Balkpapan; RU-VI

Selama Mei dan Juni 2015, tim PTKAM telah melakukan

Balongan melalui jalur darat.

witness ke lokasi serah terima minyak terhadap kapal-kapal

MT. “O” sebagai tanker yang (selama kurun waktu 2014)

target yang pada kurun waktu 2014 yang menjadi perhatian.

cukup berkontribusi dalam menyumbangkan losses tinggi

Baik dari sudut bisnis jasa angkutan laut Shipping, maupun

kepada Pertamina, setelah dilakukan witness aktivitasnya di L/P

dari sudut bisnis minyak, Adapun kapal yang menjadi sasaran

(RU-II Dumai), di laut (Dumai-Belawan) dan di D/P (MOR-I Siak)

target adalah kapal-kapal yang memberi kontribusi losses

ternyata berhasil menurunkan losses yang cukup siginifikan.

besar terhadap Pertamina.

Begitu pula dengan dua kapal lain, SPOB “WK-2” dan OB

Tanggal 15-18 Mei 2015 lalu dilakukan witness ke

“P-2” ---yang selama kurun waktu 2014 berkontribusi dalam

kapal pertama dengan cara ikut menyaksikan ketika proses

menyumbangkan losses tinggi kepada Pertamina--- setelah

memuat minyak ke kapal di L/P(RU-II Dumai). Kapal yang

dilakukan witness mulai proses memuat minyak di L/P (RU-II

di-witness adalah MT.”O” (18,520 DWT) yang mengangkut

Dumai), berlayar di laut dan sungai, kemudian bongkar muatan

minyak dari Dumai ke Terminal BBM Belawan, MOR I

di D/P (MOR-I Belawan), losses menjadi turun.

Sumbagut. Bahkan demi mendapat data yang akurat, dua

Namun, hasil yang dibukukan tim PTKAM Korporat ini

orang pekerja dari fungsi S&D Direktorat Pemasaran ikut

hanya dapat menggembirakan kita sekejap saja. Ketika kapal-

berlayar dari Loading Port (L/P) (Dumai) ke Discharging Port

kapal yang pernah di-witness tersebut kembali “dilepas” untuk

(D/P) (Belawan).

mengangkut minyak dari L/P ke D/P, losses yang melebihi

Tanggal 4 - 8 Juni 2015 tim PTKAM Korporat telah
melakukan witness ke kapal kedua dengan cara ikut

ambang toleransi kembali terjadi. Kenapa losses menjadi
berulang?

menyaksikan proses serah terima di L/P(RU-II Dumai) ke

Ketika benda mati (yang bernama meteran, sounding-an,

TBBM Siak. Kapal yang menjadi target untuk di-witness

pasta, man-hole, valve, tangki, dan kapal)-nya dibenahi sesuai

18

Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak - Korporat
SOP yang ada, ketika perangkat pendukung untuk aktivitas
dari L/P ke D/P tersebut diperbaiki, dan witness selalu
dilakukan oleh fungsi yang bersangkutan setiap proses
pengapalan minyak, masihkah losses tinggi akan kembali
berulang?
Dalam orde yang laloe kita pernah mendengar ada istilah
pengawasan melekat yang disingkat waskat. Seandainya
waskat sesuai aturan main yang diuraikan dalam job des
masing-masing dilakukan ---misalnya kelasi, jurumudi
oiler diawasi Serang & Mandor; Serang & Mandor diawasi
Mualim & Masinis; Mualim & Masnis diawasi Chief Officer &
Chief Engineer; dan Chief Officer & Chief Engineer diawasi
Nakhoda ---atau petugas di dermaga & terminal diawasi oleh
HOM & OH; dan HOM & OH diawasi oleh Man.Kil atau VP,
masihkah losses terjadi?
Dari gambaran yang diceritakan ini, dapat dikatakan
seluruh pekerja yang terlibat dalam tim PTKAM Korporat
benar-benar serius untuk mencegah jangan lagi terjadi losses
dalam setiap lini serah terima minyak di L/P sampai D/P.
Akhirnya, kepedulian kita terhadap sistem, alat/peralatan
dan prosedur serah terima minyak termasuk tangki,
kapal, dermaga, pipa, dan alat ukur sampai segel yang
dilipatgandakan haruslah ditingkatkan. Semua alat bantu
tersebut akan berarti dan berfungsi bila dimanfaatkan oleh
anak manusia sekitarnya sesuai dengan kegunaannya.
Mari kita terapkan pengawasan berkesinambungan dengan
satu goal : mencegah losses minyak di tempat kita tanpa
kompromi. Jadi, peningkatan kepedulian adalah kata kunci
keberhasilan.•PTKAM

Kapal yang Nakal Wajib Dibegal (Success Story TBBM Panjang)
Semangat pekerja dalam keikutsertaannya dalam
salah satu isu utama Perusahaan, losses pada kegiatan
serah terima minyak, terlihat dari massive-nya gerakan
pembenahan losses. Gerakan ini terlihat dalam bentuk
upaya-upaya pengurangan losses yang ada di terminal
bongkar/muat (discharging/loading port) sebagai salah satu
garda terdepan kegiatan losses. Salah satu prestasi yang
patut diapresiasi adalah temuan tim Loading Master dari
TBBM Panjang. Prestasi tersebut berhasil menyelamatkan
18.114 kL dari minyak Solar Perusahaan dari modus ope
randi yang digunakan di MT AS Marine II.

kompartemen kapal. Setelah diuji terbukti bahwa minyak
tersebut on spec dengan cargo yang dibawa oleh kapal,
dari hasil tersebut, dilakukan perhitungan ulang Ship Figure
After Discharge (SFAD). Sebagai konsekuensi, selanjutnya
apabila terjadi losses R4 pada port terakhir maka seluruhnya
menjadi beban owner kapal MT AS Marine II.
Dari hasil ini didapatkan penurunan losses sebanyak
55% seperti yang terlihat pada gambaran pengukuran
sebelum dan sesudah pemeriksaan yang ada pada tabel
di bawah.
Grade
Diesel (HSD)

Kegiatan ini terjadi pada Senin petang tanggal 4 Mei
2015 lalu dimana pada saat selesai discharge diperoleh
pencatatan serah terima dengan losses hingga 1.09%
(batas losses 0.3%). Kemudian tim pekerja memutuskan
untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh
bagian kapal termasuk; Kompartemen Kapal, Fore Peak
Tank, Cover dum, Pump Room bersamaan dengan Surveyor
dan Pihak Kapal.
Pada saat pemeriksaan di pump room ditemukan
kecurigaan pada pipa stripping hisap di bawah bellmouth
pump room kiri dan kanan. Setelah diperiksa ternyata
ditemukan suatu pipa yang menuju tanki lain. Pemeriksaan
lain dilakukan menghasilkan bahwa terdapat solar (hsd)
dalam slop tank dengan ketinggian sedalam 401 mm sisi

Kondisi
Sebelum Pemeriksaan
Setelah Pemeriksaan

B/L

SFBD

18,421.931 18,421.300
18,421.931 18,421.300

After
Discharge
Discharge
%
Keterangan
Loss/Gain
setelah
4,429.576 13,790.151
-201.573 -1.090 Bbls 60 F
4,429.576 13,901.403
-90.321 -0.490 Bbls 60 F
A/R

TBBM Panjang

kiri dan 780 mm sisi kanan.
Dikarenakan dalam kondisi tersebut minyak yang ada belum
dapat dihitung, maka sesuai dengan instruksi dari Supply &
Distribution Area Manager Sumbagsel, diputuskan bahwa
minyak yang ditemukan dalam tangki tersebut dialihkan ke

Inisiasi yang menyelamatkan 18 kl dari minyak Peru
sahaan ini adalah suatu hal yang patut diapresiasi dan
direplikasi di seluruh perusahaan. Inisiasi ini juga menjadi
bukti bahwa Pekerja memiliki andil yang nyata dalam rangka
mengurangi losses yang ada di Perusahaan.
Bersatu, Maju, Sejahtera!•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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Kunjungan Direksi PT PAL Indonesia ke Dockyard Sorong
Sorong – Direksi PT. PAL Indonesia melaksanakan

berharap rencana ini nantinya dapat mendukung Program

saat ini sedang berkembang di Dockyard Sorong (16/4).

Direksi PT PAL Indonesia sangat paham dengan besarnya

tinjauan lokasi (site visit) dan pemetaan potensi pasar yang

Tinjauan tersebut sebagai langkah tindak lanjut rencana
kerjasama bisnis galangan antara PT. PAL Indonesia
dengan PT Pertamina (Persero) - Dockyard Sorong.
Kerja sama bisnis galangan ini telah sejalan dengan
rencana pengembangan usaha dan bisnis PT PAL
Indonesia ke Wilayah Timur Indonesia. Kedua belah pihak

19

Kemaritiman Pemerintah.
potensi pasar bisnis galangan di Wilayah Timur Indonesia.
Dengan aset, fasilitas, serta pengalaman yang dimiliki oleh
Dockyard Sorong, rencana kerja sama bisnis galangan ini
diyakini mampu menjadi pioneer project untuk memacu
perkembangan bisnis galangan di Wilayah Indonesia Timur.
Profil mengenai Dockyard Sorong belum banyak dikenal
di kalangan pemilik kapal khususnya pemilik kapal tanker.
Secara organisasi, Dockyard Sorong berada di bawah
koordinasi Fungsi Marine. Awal tahun 2015 lalu, Dockyard
Sorong mendapatkan tantangan dari Fungsi Ownfleet untuk
Foto : SHIPPING

menyelesaikan Docking Repair MT. Musi selama 10 hari
kalender dan Docking Repair MT. Kakap selama 15 hari
kalender. Itikad baik dari Fungsi Ownfleet untuk melakukan
repair di galangan sendiri disambut positif oleh Dockyard
Sorong.

MT. Musi dan MT. Kakap selesai Docking Repair di Pertamina Dockyard
Sorong

Foto : SHIPPING

Dengan adanya dukungan dan koordinasi yang baik dari

Direksi PT. PAL Indonesia bersama VP Own Fleet dan Marine Services
Manager.

Manajemen Ownfleet dan Marine Services, Dockyard Sorong
berhasil menyelesaikan Docking Repair MT. Musi sesuai
dengan jadwal yaitu 10 hari kalender sedangkan MT. Kakap
lebih cepat 4 hari, yaitu 11 hari kalender. Keberhasilan sinergi

antar fungsi internal Shipping tersebut berdampak positif
pada peningkatan operation days kapal dan kehandalan
armada milik dalam mendukung Pertamina untuk menya
lurkan BBM di wilayah Indonesia.•Shipping

KETUA PENGARAH Vice President Corporate Communication • WAKIL KETUA PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB Manajer Media • PIMPINAN REDAKSI Wianda Pusponegoro • WK. PIMPINAN REDAKSI Ifki Sukarya • REDAKTUR PELAKSANA Dewi Sri Utami • TIM REDAKSI Urip Herdiman Kambali, Irli Karmila, Megha
K. Nugraha • TATA LETAK Rianti Octavia • FOTOGRAFER Kuntoro, Priyo Widiyanto, Wahyu Nugraha Ruslan, Adityo Pratomo • SIRKULASI Ichwanusyafa • kontributor Seluruh Hupmas Unit, Anak Perusahaan & Joven • ALAMAT REDAKSI Jl. Perwira No. 2-4, Jakarta Telp. 3815946, 3815966, 3816046 Faks. 3815852,
3815936 • HOME PAGE http://www.pertamina.com • EMAIL bulletin@pertamina.com • Penerbit Divisi Komunikasi Korporat- Sekretaris Perseroan

No. 29

UTAMA

Tahun LI, 20 Juli 2015

Field Pendopo: Selalu Kreatif Jaga Trend Positif

HULU TRANSFORMATION CORNER

Pendopo – “Meski 85 persen produksi ditopang oleh

waktu pemisahan antara miyak dengan air.

gas, sepanjang semester pertama kami berhasil menjaga

Sementara, itu kinerja produksi gas sangat terbantu

produksi minyak diatas target,” ungkap Ekariza, Field

oleh penyempurnaan operasional SPG Musi Barat dengan

Manager Pendopo, saat dihubungi (23/6). Menurut

mengaktifkan kembali separator dan scrubber. Hal ini

Ekariza, pencapaian produksi minyak Field Pendopo pada

menghasilkan gas yang terkirim ke suction compressor

semester pertama 2015, ini rata-rata sebesar 2.561 barel

menjadi lebih kering, sekaligus meminimalisir downtime

minyak per hari (BOPD) atau 4% di atas target RKAP 2015

compressor akibat liquid carryover. “Padahal, awalnya

(2.464 BOPD). Secara keseluruhan kinerja produksi Field

compressor rata-rata beroperasi 20 jam dengan pengiriman

Pendopo sepanjang semester I/2015 adalah sebesar 24,1

gas antara 135 – 142 MMSCFD. Namun, saat ini menjadi 23.5

ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD). Kontribusi gas

Jam dan jumlah gas yang dikirim pun meningkat hingga 147 –

untuk raihan produksi rata-rata tersebut sejumlah 268 juta

150 MMSCFD,” tutur Ekariza. Bahkan, menurut Ekariza bahan

kaki kubik gas per hari (MMSCFD), atau 1% di atas target

bakar untuk jaringan di SP dan Lifting menggunakan Bahan

RKAP 2015.

Bakar Gas dari hasil produksi sendiri. Dengan demikian, spirit

Foto : PGE

x
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“Stasiun Pengumpul Gas Musi Barat, Field Pendopo.”

untuk selalu meningkatkan efisiensi dalam operasi terus dijaga.

Program Pertamina Peduli Lingkungan (PPL). Yaitu, pe

merupakan kontribusi dari lapangan-lapangan produksi

Selanjutnya, Ekariza menambahkan bahwa dalam rangka

ngembangbiakan sapi dan pemanfaatan kotoran sapi

Sopa, Jirak, Benaung, Musi Barat, Musi Timur, Betung,

mengejawantahkan semangat efisiensi di setiap lini operasi,

menjadi biogas. Pada 2015, ini Pendopo Field bekerja

dan Simpang ‘Y’. Selain itu penambahan produksi minyak

Field Pendopo berhasil melakukan penghematan biaya

sama dengan PPL dan UPTBP (Unit Pemukiman

juga didapat dari beberapa sumur monitor seperti Jrk-76,

operasional sebesar USD 300.600/bulan dari pembuatan

Transmigrasi Bimbingan dan Penyuluhan) Yudhakarya,

Jrk-091, Jrk-106, Jrk-107, Jrk-193, Jrk-195, dan Jrk-233

Water Treatment and Injection Plant (WTIP) di SPU 2 Jirak

Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas melakukan

yang menunjukan kenaikan sebesar 273 BOPD atau 161%

untuk menggantikan WTIP sewa. Selain itu, optimalisasi

kerjasama untuk pendampingan, pengawasan, serta

terhadap sasaran (170 BOPD). Kegiatan reaktivasi sumur-

penggunaan material stock dengan mekanisme bantuan antar

pengaplikasian pemanfaatan limbah kotoran sapi yang gas

sumur di Jirak memberikan konstribusi produksi cukup

Field dan KKKS sangat membantu mengurangi cost operasi

metana-nya sudah diambil, untuk dijadikan pupuk organik.

besar. “Lihat saja, jika sebelumnya, pada 2013 produksi di

karena pemanfaatan material stock menggunakan moving

“Dalam mengaplikasikan pupuk organik dengan tanaman

struktur Jirak hanya sekitar 350 – 400

average price yang cost-nya jauh lebih kecil daripada biaya

holtikultura masyarakat dan kelompok tani didampingi

BOPD, saat ini meningkat menjadi 625 –

pembelian langsung. “Kehandalan Rig dan kesiapan fasilitas

oleh PPL desa. Dengan demikian, kelompok tani dapat

725 BOPD,” imbuh Ekariza mewartakan

produksi memegang peran penting dalam menjaga tampilan

bertanya secara langsung kepada petugas PPL tentang

kinerja jajarannya. Perbaikan proses

produksi dari potensi penurunan alami,” jelas Ekariza.

manfaat dan cara bercocok tanam menggunakan pupuk

Lebih jauh Ekariza menjelaskan, keberhasilan itu

pemisahan minyak di SPU 2 Jirak

Kinerja Field Pendopo tambah lengkap lewat perolehan

organik,” terang Ekariza terkait upaya pemanfaatan limbah

dengan modifikasi storage tank menjadi

Proper Hijau tiga tahun berturut-turut. Salah satu anugerah

kotoran sapi oleh masyarakat sekitar daerah operasi.•DIT.

wash tank, juga telah mempercepat

bidang Lingkungan Hidup tersebut merupakan bagian dari

HULU

