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Bulan puasa telah tiba. Di dunia bisnis, bulan ini biasanya
diwarnai tren musiman yaitu meningkatnya konsumsi
masyarakat dan naiknya harga barang. Menurut lembaga
riset AC Nielsen, belanja masyarakat selama Ramadhan
dan Lebaran dapat meningkat sampai 12%. Bagi Pertamina,
penjualan bahan bakar minyak bisa naik hingga 10%.
Selain terjadi di sektor riil, tren musiman juga berlaku
di dunia investasi, khususnya pasar saham. Berdasarkan
data bursa saham di 37 negara, terdapat tren musiman di
mana investasi yang dilakukan selama November hingga
April akan memberikan imbal hasil lebih tinggi dibanding
pada periode Mei sampai Oktober, yaitu sebesar 10,69%
vs 0,95%. Data lain menunjukkan, performa indeks saham
global selama periode Juni hingga Agustus (2000 – 2016)
justru memberikan imbal hasil negatif, seperti gambar di
bawah ini:
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Seasonal Trend

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Direksi lainnya memaparkan kinerja Pertamina tahun buku 2015 di hadapan insan pers
nasional, di Lantai Ground, Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, pada (31/5). Dalam kesempatan tersebut, Dwi Soetjipto menegaskan, Pertamina
terlihat seperti anomali, di mana perusahaan-perusahaan didera pelambatan usaha hingga double digit, perusahaan ini hanya mengalami sedikit
penurunan. Pertamina juga dapat mempertahankan para pekerjanya untuk terus mengabdi kepada perusahaan. Pencapaian ini tentu saja tidak
terlepas dari upaya-upaya terobosan yang dilakukan sepanjang tahun 2015 sehingga menghasilkan laba bersih sebesar US$ 1,42 miliar.

Kinerja Operasi dan Efisiensi
Sokong Kinerja Pertamina 2015
Fenomena ini kemudian memunculkan sebuah strategi
investasi saham yang disebut “Sell in May and Go Away”, di
mana investor akan melepas sahamnya pada bulan Mei, lalu
menghentikan aktivitas di bursa saham untuk menghindari
penurunan nilai. Selanjutnya, investasi dapat dialihkan ke
instrumen yang lebih aman seperti obligasi.
Selain alasan imbal hasil, strategi Sell in May dijalankan
karena beberapa faktor lain. Misalnya, pada bulan Mei
investor telah menerima pembayaran dividen dari saham
perusahaan yang dimiliknya. Sepanjang Mei hingga Oktober
biasanya juga muncul kejadian penting yang membuat
bursa saham lebih bergejolak dan berisiko. Misalnya adalah
adanya pengambilan keputusan oleh institusi pemerintah
atau gejolak dalam situasi geopolitik.
Tak kalah penting, di beberapa belahan dunia bulan
Juni adalah penanda dimulainya liburan musim panas.
Investor yang ingin berlibur dan tak punya waktu untuk
memonitor pergerakan pasar akan keluar dari pasar untuk
menghindarkan investasinya dari risiko yang tak terduga.
Bagi perusahaan, tren musiman seyogyanya dicermati
dan dikalkulasi agar dapat mengambil langkah yang tepat
dalam menyikapi perubahan perilaku pelaku pasar.•
Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market
Update via email, email ke pertamina_IR@pertamina.com
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Kiprah Anak Perusahaan :
BLOK east ambalat dikelola
pertamina
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terus mengabdi kepada
perusahaan. Pencapaian ini
tentu saja tidak terlepas dari
upaya-upaya terobosan yang
dilakukan sepanjang tahun
2015,” ungkap Dwi.
Didampingi seluruh Di
reksi Pertamina, Dwi me
maparkan, produksi hulu
migas Pertamina naik 11%
dari 548,5 ribu barel setara
minyak per hari menjadi 606,7
ribu barel setara minyak per
hari, dimana produksi gas
menyumbang pertumbuhan
yang signifikan yaitu 18% dari
semula 1.61 BSCFD menjadi
1.90 BSCFD. Produksi pa
nas bumi juga meningkat 8%
Bersambung ke halaman 6

Utama :
pertamina dan nioc sepakati
jual beli lpg 600.000 mt
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

phe jaga profil
produksi dengan
shifting
Foto : PERTAMINA

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

Pengantar Redaksi :
Melemahnya tren harga minyak mentah dunia masih menjadi isu
penting bagi sejumlah perusahaan migas baik luar maupun dalam
negeri. Sejatinya, dibutuhkan upaya khusus bagi perusahaan untuk
mengakali kondisi tersebut agar bisa sustain. Direktur Utama PT
Pertamina Hulu Energi, Gunung Sardjono Hadi, secara gamblang
mengungkap dampak yang dialami perusahaan sebagai pelaku hulu
migas Indonesia. Sebagai contoh, upaya memangkas pengeluaran
non produksi terus digiatkan agar operasional PHE lebih efisien. Hal
tersebut tentu selaras dengan program yang sudah dicanangkan
pemerintah.
Tahun ini berapa target produksi minyak dan gas PT
Pertamina Hulu Energi? Bagaimana upaya untuk tetap me
ningkatkan produksi migas? Target produksi minyak pada tahun
ini ditetapkan sebesar 63.930 barel per hari (bph). Angka ini lebih
rendah dari realisasi produksi 2015 yang sebesar 66.302 bph. Pada
2016 turun karena ada beberapa struktur anak usaha yang laju
penurunan produksi (decline rate) cukup tajam, salah satunya Blok
West Madura Offshore (WMO) yang sangat pengaruh ke produksi PHE
secara keseluruhan. Selain itu adanya beberapa RK yang terpaksa di
postpone karena tidak ekonomis.
Sedangkan untuk produksi gas 2016 akan turun tipis menjadi
652 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/
mmscfd) dari tahun lalu 678 mmscfd. Sebenarnya, Pertamina Hulu
Energi mendapat tambahan produksi gas lantaran Blok Senoro sudah
berproduksi penuh. Penurunan produksi gas pada tahun ini lebih
karena melemahnya permintaan.
Upaya menjaga profil produksi anak perusahaan dengan cara
shifting. Misalnya pengeboran pengembangan (development drilling)
yang mahal, dipindahkan ke kerja ulang (work over) sehingga biaya
lebih murah, tetapi berkontribusi pada produksi. Shifting juga
dilakukan dari minyak ke gas. Pada 2015, OE (oil ekuivalen) kami
naik. Minyaknya memang turun, tetapi gasnya naik sehingga secara
ekuivalen naik. Kalau yang di bawah kontrol kami, kami yakin success
rationya bisa 90 persen.
Shifting dilakukan untuk lapangan gas eksisting, sedangkan untuk
lapangan baru kami tunda. Misalnya lapangan GG (Blok Offshore
NorthWest Java), potensi gasnya 37 BBTUD, sekarang masih terjual
di Balongan 25-30 BBTUD. Di situ ada 10 BBTUD yang bisa kami
jual. Kami mencari pasar baru untuk monetisasi. Lalu Blok Jambi
Merang, kemudian Blok B dan Blok NSO, gas siap jual, tinggal
menunggu pembeli.
Kami juga harus berpikir bagaimana gas yang fix price dan tidak
tergantung harga minyak. Karena gas bisa menggantikan kehilangan
potensi pendapatan dari minyak akibat turunnya harga. Sehingga hasil
akhirnya net profit bisa tetap terjaga.
Seiring dengan tren pelemahan harga minyak mentah
dunia, sejauh mana PHE memangkas anggaran belanja modal
tahun 2016? Apa dampaknya bagi perusahaan dan upaya apa
saja yang sudah digulirkan menghadapi kondisi tersebut?
Harga minyak yang menurun tentu berdampak bagi PHE sebagai
salah satu pelaku industri hulu migas. Maka rekalkulasi program
dalam rangkaian implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja
kami lakukan demi penghematan perusahaan. Dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PHE menargetkan belanja modal
sebesar 686 juta dolar AS. Namun anggaran itu masih menggunakan
asumsi harga minyak mentah dunia seharga US$ 50 per barel.
Pemangkasan dilakukan melalui penundaan proyek-proyek yang
tidak berdampak langsung pada produksi. Selain itu, perusahaan
bakal melakukan renegosiasi sejumlah kontrak pengadaan barang
dan jasa ke harga yang lebih murah. Melakukan perbaikan sistem dan
memangkas pengeluaran non produksi guna membuat operasional
PHE lebih efisien.
Pada aktivitas pengeboran, perusahaan juga mengurangi
eksploitasi sumur yang saat ini mencapai 38 unit. Tahun lalu, realisasi
pengeboran hanya 44 sumur dari 61 sumur.
Pengurangan ini, tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi.
Sebab anggaran pengeboran dialihkan ke aktivitas kerja ulang (work

over) sebanyak 53 sumur. Tahun lalu, realisasi pengeboran sesuai
rencana, yakni 47 sumur.
Tak hanya itu, efisiensi dilakukan tak hanya pada hal-hal yang terkait
langsung dengan operasi dan produksi, namun juga pada jajaran fungsi
strategic business support. Singkatnya semua lini perusahaan wajib
menerapkan efisiensi sejauh tidak mengganggu penerapan health safety
security & environment.
Bagaimana langkah strategis perusahaan dalam mencapai
target kinerja Operation Excellence? Diharapkan seluruh fungsi
di PHE memberikan kontribusi yang nyata. Karena itu instruksi ini
ditegaskan dalam ‘10 Instruksi Direktur Utama’. Diantaranya Menaikkan
produksi minyak dan gas, Pengawasan Project, Peningkatan Lifting,
Monetisasi Gas, Efisiensi di Segala Lini, Place Into Service, Zero
Impairment, Kasus-kasus Hukum, Continuous Improvement Program,
Optimalisasi dan Percepatan Realisasi ABI.
Bagaimana perkembangan aktivitas eksplorasi cadangan
migas ke luar negeri tahun ini? Saat ini PHE memiliki 2 blok di luar
negeri, yaitu Blok SK-305 di Offshore Serawak Malaysia, dan Blok 10
& 11.1 di Offshore Vietnam.
Pertama, Blok SK-305 Malaysia dikelola secara bersama oleh
Pertamina, Petronas Carigali, dan PVEP (disebut Para Pihak) dan
operatornya adalah PCPP Operating Company SDN. BHD. Para Pihak
sepakat untuk menghentikan kegiatan eksplorasi dan produksi pada
Blok SK-305 Malaysia, dimana saat ini statusnya dalam persiapan untuk
Abandonment. Keputusan tersebut didasari pada kondisi keekonomian
blok yang kurang menarik, didukung dengan kondisi harga minyak saat
ini. Kegiatan abandonment tersebut ditargetkan akan selesai pada 2017.
Kedua, Blok 10 & 11.1 Vietnam juga dikelola secara bersama
oleh Pertamina, Petronas Carigali, dan PVEP (disebut Para Pihak) dan
operatornya adalah ConSon Joint Operating Company. Status terkini,
Petronas Carigali sudah menyatakan untuk mundur dari pengelolaan
blok tersebut dengan pertimbangan keekonomian blok yang kurang
menarik dan kondisi harga minyak saat ini. Posisi Pertamina sendiri
masih dalam proses persetujuan untuk mundur juga dalam pengelolaan
blok tersebut. Hal ini dilakukan oleh Pertamina berdasarkan kajian
yang komprehensif mencakup aspek teknis hingga keekonomian, dan
mempertimbangkan konsekuensi yang timbul akibat dari mundurnya
Petronas jika Pertamina tetap berpartisipasi dalam pengelolaan blok
tersebut.
Merujuk pada pengelolaan blok SK-305 di Malaysia dan Blok
10&11-1 di Vietnam, potensi sumber daya migas di luar Indonesia
masih sangat menarik. Namun keputusan untuk melakukan investasi
pada blok migas di luar negeri harus didasarkan oleh kajian potensi sub
surface maupun surface yang cukup menjanjikan secara keekonomian
serta didukung oleh faktor internal dan external yang menarik.
Dengan kondisi migas saat ini, keputusan rencana pengembangan
usaha migas di luar Indonesia merupakan hal yang sangat sensitif.
Harga minyak yang tidak se-atraktif dulu menjadi tantangan yang
serius agar kondisi ekonomi perusahaan tetap sehat, namun dengan
pertimbangan menjaga ketahanan energi dan pertumbuhan perusahaan
di masa depan, maka kegiatan eksplorasi maupun akuisisi blok baru
tetap menjadi prioritas yang diutamakan.
Sebagai informasi, saat ini peran untuk evaluasi dan akuisisi
terhadap potensi blok-blok migas baru baik di dalam negeri maupun di
luar negeri berada di bawah kendali dan kewenangan fungsi UBD Hulu.
Sudah sejauh mana pencapaian QHSSE perusahaan ter
hadap lingkungan maupun keselamatan pekerja? Di tengah
upaya efisiensi, PHE tak lantas melupakan persoalan HSSE (Health,
Safety, Security, & Environment). Mengingat HSSE adalah suatu aset
yang besar yang harus tetap dijaga. Alhamdulillah…Terbukti di tahun
2015 tidak ada fatality.
Terkait dengan pencapaian QHSSE, sepanjang 2015 PHE berhasil
meraih penghargaan seperti PROPER Hijau dan Biru, Kinerja HSSE
KKKS Terbaik untuk klaster 5-10 juta jam kerja dari SKK Migas, hingga
mencapai penghargaan internasional seperti The Highest Score
(FirstPrize/Diamond) CIP dan Gold CIP dalam APQA Shanghai 2015
dan meraih The Highest Recognition CIP di ICQCC Korea Selatan.•EGHA

EDITORIAL

Tahan Banting

Pertamina baru saja mencatatkan pencapaian
kinerjanya sepanjang tahun 2015, yang telah
disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) pada akhir Mei lalu. Di tengah perlambatan
usaha migas yang tergempur oleh penurunan
harga minyak, tak dipungkiri kondisi tersebut
dialami oleh perusahaan lain, termasuk Pertamina.
Meski demikian, penurunan yang dialami
Pertamina, tidak separah yang dialami perusahaan
migas lainnya, dimana rata-rata penurunan laba
diatas 50%, sementara Pertamina hanya turun
tipis tidak sampai 10%. Tahun 2015 Pertamina
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Pernyataan Pertamina mengenai perbandingan

BBM kompetitor. Aspek produk lain yang menjadi

harga BBM di SPBU Pertamina dan SPBU kompetitor

pertimbangan konsumen adalah dari sisi layanan.

menjadi isu hangat di media online dan media sosial per

Sebagai misal apakah konsumen mendapatkan layanan

31 Mei 2016. Banyak netizen me-like, share dan memberi

red carpet atau jalur khusus yang cepat ketika akan

komentar terhadap pernyataan tersebut. Pro dan kontra

mengisi BBM non-Public Service Obligation (NPSO).

terhadap hal tersebut ramai dibicarakan para netizen.

Sebagian SPBU Pertamina tidak membedakan antrian

Lovers dan pihak yang pro menyatakan bahwa ini

konsumen BBM PSO dan NPSO sehingga konsumen

merupakan kesempatan Pertamina untuk menyatakan

BBM NPSO harus mengantri bersama konsumen BBM

bahwa kita menjual BBM dengan harga yang jauh lebih

PSO.

murah daripada kompetitor. Sementara itu, haters

Hal lainnya adalah masalah service. Operator

dan kubu yang kontra mengemukakan mengenai

menawarkan untuk mengelap kaca depan mobil

mencatatkan laba sebesar 1,42 miliar dolar

ketidaketisan, pernyataan memicu awareness dan

kons umen. Hal lain lagi adalah mengenai aspek

AS dimana pada periode sebelumnya labanya

loyalitas konsumen kepada kompetitor, usulan untuk

promosi dimana SPBU kompetitor menawarkan sistem

menggunakan endorser serta netizen membandingkan-

keanggotaan dengan poin. Selain itu, totem SPBU

bandingkan kualitas produk dan layanan. Terlepas dari

kompetiitor terlihat jelas dan terang sementara sebagian

pembahasan mengenai pro dan kontra, Pertamina harus

totem SPBU Pertamina terlihat kurang jelas dan kurang

mempersiapkan diri menghadapi persaingan head to

terang.

mencapai 1,5 miliar dolar AS.
Alhamdulillah, di tengah penurunan tersebut,
perusahaan ini tetap berusaha mempertahankan
para pekerjanya untuk terus berkarya dengan
mengajak bersama-sama ‘prihatin’ serta tahan

head dengan kompetitor di sektor penjualan BBM.

Aspek-aspek selain harga dan nasionalisme tersebut

Sebagai ibukota dan pusat perekonomian negara,

perlu menjadi perhatian dan pertimbangan kita dalam

banyak SPBU kompetitor beroperasi di Jakarta. Rata-rata

pemasaran BBM khususnya di era persaingan ini.

lokasinya berdekatan dengan lokasi SPBU Pertamina,

Aspek layanan dan teknologi SPBU perlu senantiasa

salah satunya di Jl. Tendean, Jakarta Selatan dimana ada

kita evaluasi dan tingkatkan. Konsep dan road map

SPBU Pertamina dan dua SPBU kompetitor bersaing. Di

Sales & Marketing Excellence sebagai bagian dari

Dampak dari berbagai langkah terobosan

luar masalah harga dan nasionalisme, bauran pemasaran

Marketing & Operation Excellence (MOrE) serta ide

tersebut, ternyata begitu terasa menyokong pen

lainnya terutama produk dan promosi perlu menjadi per

Inovasi seperti My Pertamina, self service, Pulstop 77

hatian kita bersama. Hal ini penting mengingat sebagian

dan digitalisasi teknologi pemasaran merupakan hal yang

konsumen memperhatikan produk dan promosi.

patut dibanggakan dan dapat diandalkan untuk bersaing

dicerminkan dengan terus meningkatkan kinerja,
serta efisiensi dengan melakukan berbagai
langkah terobosan.

capaian kinerja perusahaan. Upaya yang dilakukan
dari dalam, dengan semangat One Pertamina,
membuat perusahaan ini harus bertahan ditengah
terpaan ‘badai’ dan bersama-sama menjalankan
kendali kapal hingga ke tujuannya.
Produksi migas terus meningkat hingga
11%, pengolahan telah mencatatkan Yield Va
luable Product kilang menjadi 75,52 % dengan
pengoperasian RFCC dan pengeloaan kilang TPPI.
Pemasaran terus melakukan langkah terobosan

Produk Pertamina bukan saja diartikan sebagai

Mari bersama-sama kita bangun SPBU Pertamina

dilihat dari sisi kualitasnya. Kualitas BBM Pertamina

agar memiliki nilai kompetitif sesuai tata nilai untuk men

tersebut tentu tidak diragukan lagi dibandingkan dengan

capai visi Pertamina di tahun 2025.•

Pertamina Sambut Tour de Flores di Ende

Ende - Pertamina dengan bangga menyambut para pe

dengan memberikan variasi merek produk serta

serta Tour de Flores 2016 di Ende, Flores, Nusa Tenggara

meningkatkan angka penjualannya. Langkah

Timur, Jumat (20/5).

efisiensi di segala lini juga telah memberikan
dampak keuangan sebesar 608,41 juta dolar AS.
Pencapaian tersebut tidak membuat Pertamina
puas. Jika ingin terus bertahan, tentunya langkah
ini harus dilanjutkan dan lebih ditingkatkan tar
getnya. Karena pencapaian tersebut menjadi
modal optimisme Pertamina untuk merealisasikan
rencana investasi dan ekspansi Pertamina di masa
depan.
Kini memasuki bulan suci Ramadhan tahun ini,
tentunya tidak ada alasan untuk mengendorkan
semangat kinerja dalam mencapai target
perusahaan. Puasa pada prinsipnya sama dengan
langkah yang dilakukan perusahaan ini dalam
mempertahankan kinerjanya di tengah ujian yang
menerpa bisnis migas. Yakni, memupuk rasa
keprihatinan, ketekunan serta terus mensyukuri
atas nikmat yang dilimpahkan Allah SWT. Selamat
Menunaikan Ibadah Puasa …•

dengan SPBU kompetitor.

Premium, Pertalite, Pertamax series, Solar dan Dex

Sekitar 120 peserta dari 25 negara menyelesaikan etape
kedua balap sepeda bertaraf internasional tepat pada Hari
Kebangkitan Nasional di kota yang dikenal sebagai Kota
Pancasila ini.
“Kami bangga berkesempatan menyambut para pe
serta ini. Bukan saja karena mereka telah menyelesaikan
sebagian rute yang telah ditentukan, tapi juga karena kita
bisa memperkenalkan Flores ke mata dunia,” ujar Marketing
Branch Manager NTT, Hardiyanto Tato.
Pertamina merupakan salah satu sponsor dalam ajang

Foto : MOR V

banting dalam menghadapi ujian. Dan hal tersebut

balap sepeda bergensi ini. Tato menambahkan, partisipasi
ini mengukuhkan kehadiran Pertamina bagi masyarakat
NTT.
“Jadi kami hadir bukan hanya menyalurkan BBM dan
Elpiji saja, tapi juga ikut mendukung kegiatan-kegiatan yang
dapat mempromosikan NTT,” tambah Tato.

1,1 miliar liter untuk melayani 5,5 juta penduduk NTT yang
terdiri dari 1.100 pulau. Penyaluran BBM dilakukan dengan
7 tanker dan 200 Mobil Tanki BBM.
Pertamina sebagai BUMN terbesar di Indonesia telah

Seperti diketahui, Pertamina memiliki delapan Terminal

berpartisipasi di berbagai cabang olahraga. Di antaranya

BBM, 133 lembaga penyalur dan lima Depot Pengisian

Pertamina Proliga (Voli), Satria Muda Pertamina (Basket),

Pesawat Udara (DPPU) yang tersebar di NTT. Terminal

Otomotif (Rio Haryanto di F1) dan kini Tour de Flores (Se

BBM diantaranya terletak di Kupang, Kalabahi, Waingapu,

peda).

Atapupu, Reo, Larantuka, Maumere dan Ende.
Volume BBM yang disalurkan dalam setahun mencapai

Dan khusus provinsi NTT, Pertamina menjadi bapak
angkat cabang olahraga unggulan NTT, yaitu Kempo.•MOR V
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JAKARTA – Ajang The

kompetensi

SDM

barel. Sesuatu yang perlu

40th Indonesia Petroleum

disamping dukungan dari

dikaji secara mendalam,

Association (IPA) Convention

pemerintah berupa insentif,

namun paling tidak kita se

and Exhibition tahun 2016

penyederhanaan perizinan,

karang punya pipeline baru

baru saja usai. Perhelatan

dan kebijakan yang sedang

yang harus menjadikan kita

yang diadakan di Jakarta

diupayakan oleh pemerintah

untuk terus bahu membahu,

Convention Center (JCC)

saat ini.

membuktikan ini, kemudian

pada 25 – 27 Mei 2016 ini

“Saya percaya dengan

mengusahakannya sebagai

mengangkat tema “Shifting

bers ama-sama, dan pe

sumber daya baru di Indo

Paradigms in Indonesia,

ngemb angan SDM, juga

nesia,” ucap Sudirman Said.

Supplying Energy in the New

pemilihan prioritas sektor

Selain itu, pihaknya terus

Reality”.

yang akan dipilih pemerintah,

berupaya dalam mening

Acara tahunan tersebut

maka sektor migas ini akan

katkan gairah industri hulu

dibuka oleh Menteri Koor

bisa kita sempurnakan pada

migas melalui upaya pen

dinator Perekonomian In

tahun ini juga. Karena kita

carian investor bagi blok-

donesia Darmin Nasution,

juga tidak punya waktu untuk

blok yang ada di Indonesia,

dan turut dihadiri oleh Menteri

menunda hal ini untuk tahun

termasuk di antaranya melalui

Energi dan Sumber Daya

depan,” ucap Darmin.

pengurangan perizinan yang

Mineral (ESDM) Sudirman

Sementara, Menteri

diharapkan mampu menarik

Said, Kepala SKK Migas

ESDM Sudirman Said me

minat investor baik dari dalam

Amien Sunaryadi, Dirjen

nekankan pentingnya sinergi

maupun luar negeri.

Migas Kementerian ESDM

antar stakeholders mig as

“Banyak sekali usaha

IGN Wiratmadja Puja dan

untuk mencari solusi ber

yang dilakukan selama se

berbagai stakeholders di

sama dalam forum ini, meng

tahun terakhir ini untuk

industri migas lainnya. Ke

ingat baru-baru ini Komite

men ata governance, me

giatan diisi dengan 158 pa

Eksplorasi Nasional (KEN)

nata kepastian, dan mem

meran booth perusahaan,

menemukan cadangan

permudah industri ini. Me

paper competition, tiga ple

proven reserve migas di

mangkas 60% perizinan itu

nary session serta satu spe

Indonesia secara aktual men

saya kira bukan perkara

cial session yang secara

capai angka 21,3 miliar barrel

yang mudah. Saya bersyukur

keseluruhan mampu menarik

(oil equivalent). Secara tidak

seluruh jajaran di ESDM

1.872 delegasi dari puluhan

langsung, ini telah mengubah

mendukung kebijakan ini,

negara.

paradigma lama yang selalu

dan kami di migas terutama

M e n t e r i K o o rd i n a t o r

menggunakan angka 5,2

dengan SKK migas terus

Perek onomian Indonesia

miliar barel sebagai proven

berusaha supaya hingga

Darmin Nasution dalam

reserve migas Indonesia.

akhir tahun ini tidak ada lebih

sambutannya mengatakan,

“Komite Eksplorasi Na

walau sedang lesu, sektor

sional (KEN) yang dipimpin

Sejalan dengan hal

migas masih ber
peran

Andang Bachtiar dan diawaki

ters ebut, Direktur Utama

besar dalam perekonomian

oleh kalangan industri, pe

Pertamina Dwi Soetjipto

Indonesia. Menurutnya,

merintah, dan praktisi, me

juga turut mengajak para

perlu ada pengemb angan

nemukan horizon baru yang

stakeholders dalam sektor

dan training peningkatan

bisa mencapai 21,3 miliar

migas untuk bahu membahu

dari 20 perizinan,” ujarnya.

Foto : ADITYO

The 40th IPA Convention and Exhibition Dorong Sinergi antar Stakeholders

Direktur Gas, Energi baru & Terbarukan Pertamina Yenni Andayani memberikan penjelasan tentang kegiatan operasi Pertamina
kepada Menteri ESDM Sudirman Said didampingi Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmadja Puja di stand Pertamina
pada The 40th Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition tahun 2016.

bersinergi guna menciptakan

“Saya sangat berharap

efisiensi dan peningkatan

ke depan ada peraturan

produktivitas baik di hulu dan

yang lebih fleksibel untuk

hillir migas.

mendukung investasi masuk

Hal senada disampaikan

ke Indonesia,” ucap Christina.

President IPA Christina

S e m e n t a r a , D i re k t u r

Verchere. “Semoga dengan

Jenderal Migas Kementrian

berkumpulnya para pe

ESDM IGN Wiratmadja Puja,

mangk u kepentingan dan

mengapresiasi keberhasilan

pengusaha migas selama

IPA Convention & Exhibition

tiga hari mampu menciptakan

mampu mengundang 21.500

solusi dan rekomendasi bagi

pengunjung selama pelak

kondisi migas saat ini. Kami

sanaannya.

akan terus berkomitmen

Ia mengatakan, pe

untuk bekerja sama den

merintah akan mendorong

gan pemerintah dalam me

investasi melalui terobosan

ngembangkan sektor migas

atau kebijakan yang dapat

yang lebih baik di Indonesia,”

meningkatkan kap abilitas

ujarnya.

nasional dalam mengg e

Christina Verchere me

rakkan sektor migas, de

nambahkan, ini saatnya

ngan tetap mengacu pada

semua pihak saling mem

ket entuan perundang-un

bantu, bersinergi, mencari

dangan yang berlaku. “Ki

solusi. Ini waktunya berubah.

ta harapkan sinergi antara

Pemerintah dengan IPA
d a n p e r u s a h a a n m i g a s
dapat berlangsung secara
berkesinambungan un
tuk menyelesaikan per
masalahan, baik di sektor
eksplorasi, mod ernisasi,
kom ersialisasi dan proses
lainnya untuk menggairahkan
industri migas Indonesia,”
ujarnya.
The 40th IPA Convex
2016 ditutup oleh Dirjen
M i g a s I G N W i r a t m a d j a
Puja serta diisi dengan
pengumuman penawaran
wilayah kerja (WK) migas
putaran I tahun 2016
oleh Direktur Pembinaan
Usaha Hulu migas Dr.Ir.
Djoko Siswanto MBA,
pengumuman pemenang
lomba booth dan paper IPA,
pada Jumat (27/5).•Starfy

JAKARTA - PT Pertamina

tahun ini merupakan yang

Api Indonesia (Persero).

& Operation Excellence

(Persero) terpilih sebagai

kedua kalinya sejak digelar

Sebagai Country Champion,

yang sudah dicanangkan

Country Champion AMF Asia

pertama kali tahun lalu.

Pertamina berhak mewakili

Pertamina,” kata Ahmad
Bambang.

Marketing Excellence Award

Penghargaan diterima

Indonesia dalam AMF Asia

kategori Marketing Company

oleh Direktur Pemasaran

Marketing Excellence Award

“Bagaimanapun, Perta

of the Year 2016.

Pertamina Ahmad Bambang

kategori Marketing Company

mina telah berkomitmen

The Asia Marketing Fe

di Bali, Jumat (27/5).

of the Year 2016 di level Asia.

tinggi untuk bisa menjadi

deration (AMF) merupakan

Penghargaan diserahkan

“Kami tentu sangat

perusahaan energi global

institusi terkemuka di bidang

oleh Wakil Ketua Umum

bangg a. Penghargaan ini

yang terintegrasi dari hulu

pemasaran di kawasan

Indonesia Marketing Asso

merupakan bentuk penga

hingga hilir,” tambahnya.

Asia dengan anggota

ciation (IMA) Hendra Warsita

kuan atas ded ikasi tingg i

Syarat untuk mengikuti

AMF meliputi Bangladesh,

dan Ketua Senat IMA YW

para insan marketer Per

kompetisi ini adalah korpo

Kamboja, China, Hongkong,

Junardy.

tamina hingga di front

rasi yang telah mapan da

Foto : DIT. PEMASARAN

AMF Asia Marketing Excellence : Pertamina Dinobatkan Jadi Country Champion

Indonesia, Jepan, Korea

Pertamina terpilih se

liner. Pencapaian ini akan

lam menjalankan proses

Selatan, Malaysia, Filipina,

bagai Country Champion

menjadi pemicu kami un

pemasaran, memiliki brand

pasar, serta keuntungan,

implementasikan secara

Singapura, Sri Lanka, Taiwan,

setelah mengungguli dua

tuk terus meningkatkan

dengan kinerja sangat baik

menjadikan pemasaran se

menyeluruh di setiap bagian

Thailand, dan Vietnam. Asia

nominator lainnya, yaitu PT

kin erja dengan mengacu

sehingga dapat mening

bagai bagian terintegrasi

perusahaan.•DIT.PEMASARAN

Marketing Excellence Awards

PLN (Persero) dan PT Kereta

pada program Marketing

katkan penjualan, pangsa

dari perusahaan dan di
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Foto : PRIYO

KPK Akan Replikasi Model Pembenahan
Tata Kelola Arus Minyak Pertamina
ke Sektor Lain

5

Foto : KUNTORO

VP Corporate Business Strategic Planning Pertamina Heru Setiawan membuka Workshop dan Sosialisasi BTP
Dashboard, di Bandung, pada 19 Mei 2016.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menilai kinerja PTKAM Pertamina mengagumkan, sehingga dapat menjadi
role model bagi perusahaan lain atau sektor lainnya.

JAKARTA – Deputi Pen
cegahan KPK Pahala
Nainggolan mengatakan KPK
telah meminta Pertamina
menjadi pilot untuk BUMN
anti korupsi. Hal tersebut
disampaikan dalam paparan
Pembenahan Tata Kelola
Arus Minyak (PTKAM) Summit
2016, yang diselenggarakan
pada Jumat (27/5) di Kantor
Pusat Pertamina.
Pahala menilai kinerja
PTKAM Pertamina menga
gumkan, sehingga dapat
menjadi role model bagi
perusahaan lain atau sek
tor lainnya. “KPK akan
meminta kepada Pertamina
agar metode pengurangan
losses ini dapat dipelajari
KPK secara lebih detail dan
kami akan replikasi model
ini untuk di bawa ke sektor
hulu yang masih 0,5%. Tidak
hanya itu, kami akan terus
bekerja dengan Pertamina
termasuk mereplikasi proses
dan dokumentasi dari PTKAM
ini untuk ke BUMN lain atau
sektor-sektor lainnya,” ka
tanya.
Acara yang dibuka oleh
Direktur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto ini, ditandai dengan
laporan menggembirakan
kinerja tim PTKAM hingga
bulan April 2016, yang
disampaikan oleh Project
Leader PTKAM Faisal Yusra.
Dalam laporannya Faisal
menyampaikan, PTKAM
ternyata mampu mencatatkan
penurunan losses hingga 0,19
persen dari target 0,2 persen.
Mendengar laporan ter
sebut, Dwi Soetjipto optimistik
dapat meraih efisiensi hingga
200 juta dolar AS pada tahun
ini dari penurunan losses yang

merupakan tujuan utama
program Pembenahan Tata
Kelola Arus Minyak.
“Pertamina sangat
menga presiasi gebrakan
pembenahan tata kelola
arus minyak yang dilakukan
oleh para pekerja Pertamina
sendiri dan ini sudah terbukti
dan mendapatkan pengakuan
dari para stakeholder utama di
Tanah Air. Losses pada arus
minyak merupakan musuh
bersama dan gerakan ini
tern yata luar biasa yang
terbukti dengan kinerja nyata
berupa efisiensi yang tahun
lalu mencapai 255 juta dolar
AS. Tahun ini target sekitar
105 juta dolar AS dan apabila
terus dipertahankan kinerja
saat ini kami yakin bisa 200
juta dolar AS,” kata Dwi.
Dwi Soetjipto menam
bahkan apa yang dilaku
kan Pertamina saat ini
memb uktikan bahwa efi
siensi tidak semata-mata
soal pengurangan capex,
opex, ataupun pemutusan
hubungan kerja. Dalam
konteks ini, katanya, menun
jukkan anomali dari situasi
umum yang terjadi di industri
migas.
“Perusahaan lain memilih
pemutusan hubungan kerja,
Pertamina tidak. Semua
orang tidak percaya tetapi itu
yang terjadi. Manajemen dan
pekerja sepakat untuk samasama puasa dan berjuang
mencari bentuk-bentuk lain
efisiensi salah satunya adalah
memerangi losses,” tegas
Dwi.
Sementara itu Direktur
SDM dan Umum Dwi Wahyu
Daryoto mengungkapkan
setelah pada 2015 Pertamina

berhasil turunkan losses
ke angka 0,34% atau jauh
di bawah angka toleransi
internasional 0,5%, pada
tahun ini Pertamina me
nargetkan losses hanya 0,2%
dengan nilai efisiensi sebesar
105 juta dolar AS. Namun,
kata dia, dalam empat bulan
terakhir terdapat tren positif
di mana losses terus semakin
rendah di mana nilai efisiensi
yang diperoleh telah mencapai
83% dari target.
Dwi Daryoto juga me
nilai permintaan KPK un
tuk mereplikasi model pen
cegahan losses dari internal
merupakan apresiasi dan
menjadi hal yang membang
gakan bagi ‘pejuang’ PTKAM
di seluruh Indonesia.
PTKAM Summit yang
diadakan selama 2 hari ter
sebut, menjadi sarana untuk
menyampaikan progress
penghematan yang dicapai
oleh tim PTKAM melalui
upaya penurunan losses,
serta pemberian apresiasi
kepada para insan Pertamina
yang terlibat dalam tim
PTKAM dalam memitigasi
supply loss.
Pada kesempatan ter
sebut, Direktur Utama
Pertamina memberikan
penghargaan kepada para
pekerja yang berperan dalam
13 aksi penting pencegahan
losses. Pria yang akrab
disapa Pak Tjip tersebut, juga
memberikan kesempatan
kepada seluruh peserta
PTKAM Summit 2016 yang
hadir dari berbagai daerah
untuk melihat dari dekat ruang
kerjanya di Kantor Pusat Per
tamina.•DSU

BTP Dashboard, Fasilitas
Monitoring Breakthrough Project
BANDUNG – Sebagai salah satu persiapan
pembuatan inovasi dalam memonitoring
Breakthrough Project di Pertamina, Fungsi
Corporate Initiatives Management (CIM)
PT Pertamina (Persero) mengadakan
Workshop dan Sosialisasi BTP Dashboard
(BTP) pada Kamis–Jumat, 19-20 Mei 2016
di Ballroom Pangrango Hotel Patra Jasa
Bandung. Acara ini diikuti oleh seluruh
PMO (Project Management Officer) leader
dan member dari 22 BTP tahun 2016. Diisi
dengan pemaparan dan praktik langsung
penggunaan program BTP Dashboard,
kegiatan juga merupakan bentuk evaluasi
BTP Dasboard yang masih dalam tahap
pembetulan.
Acara dibuka oleh VP Corporate
Business Strategic Planning Pertamina
Heru Setiawan, dan diisi oleh tim
Corporate Initiatives Management (CIM)
yang dipimpin oleh CIM Manager Fikri
Fahmi. BTP Dashboard diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi 22
proyek BTP tahun ini yang menargetkan
pencapaian financial benefit sebesar
US$1.6 miliar.
Heru Setiawan mengatakan,
Breakthrough Project bukanlah proyek
biasa yang pekerjaannya bersifat rutin.
Men urutnya, BTP merupakan proyek
unggulan Pertamina guna mencapai
target perusahaan. Oleh karenanya,
kemunculan BTP Dashboard diharapkan
memudahkan tercapainya tujuan masingmasing Breakthrough Project.
“Semoga dengan adanya forum ini,
BTP Dashboard dapat dimanfaatkan
langsung secara masif di kalangan
teman-teman sesuai dengan harapan
kita semua,” ucap Heru Setiawan saat
memberikan sambutan.
Sementara Corporate Initiatives
Management Manager Fikri Fahmi
menjelaskan, BTP Dashboard dibuat
sebagai bentuk inovasi guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan
Proyek BTP. Ia mengatakan nantinya apli
kasi ini dapat mengubah cara pelaporan
progress BTP dari yang sebelumnya
mengg unakan cara manual melalui

berbagai format file seperti word, ppt,
dan excel, menjadi terintegrasi dengan
baik melalui sistem yang interaktif dan
user-friendly bagi semua pengguna.
“Sebelum menggunakan BTP
Dashboard, kita menggunakan cara
manual, dengan masih menggunakan
Excell, Powerpoint dan mungkin
Microsoft Word. Tapi dengan sistem
yang ada, berbasis web, kita bisa mengupdate progress dimana saja kita berada
sehingga para project owner dan project
sponsor dapat memonitor langsung
proyek secara real time,” ujar Fikri.
Selama sosialisasi, berbagai feedback
dan masukan telah disampaikan para
peserta seperti dari segi user interface,
keringkasan, dan kemudahan pengunaan
aplikasi. Diskusi sendiri diharapkan dapat
menghasilkan program BTP Dashboard
yang siap pakai untuk di-launching pada
bulan Juni ini.
Fikri Fahmi menambahkan, aplikasi
berbasis Microsoft Entreprise Project
Management tersebut tidak hanya dapat
memudahkan pelaporan progress proyek
BTP, namun juga merupakan media
sharing knowledge antar masing-masing
PMO Breakthrough Project.
“Saya mengharapkan para PMO
leader dan PMO member dapat lebih
mudah memberikan dan menyelesaikan
laporan, serta mendorong mereka setiap
saat untuk meng-update data yang ada,
dan yang penting adalah bagaimana
mereka mengetahui ada BTP-BTP yang
juga dimiliki oleh teman-temannya bukan
hanya BTP yang mereka punya. Sehingga
ini juga sebagai sharing knowledge bagi
mereka, bahwa di Pertamina banyak
BTP – BTP yang bagus sehingga kita
bisa sharing di situ,” jelas Fikri.
Selain Sosialisasi Dashboard BTP,
kegiatan juga diisi dengan aktivitas team
building bagi seluruh PMO dan PMO
Leader yang hadir untuk meningkatkan
bounding, kerja sama, serta juga meng
hilangkan silo-silo yang mungkin ada di
antara para pekerja lintas direktorat dan
project tersebut.•Starfy
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Chief Legal Counsel & Compliance:

6

JAKARTA – Tim Pertamina
yang dipimpin oleh Chief
Legal Counsel & Compliance
Genades Panjaitan menga
dakan kunjungan kerja
ke Komisi Yudisial (KY),
pada Senin (31/5), di
Kantor KY. Hadir bersama
Genades, yaitu Corporate
Secretary Wisnuntoro, VP
Legal Counsel Corporate
Matters Wahidin Nurluzia
M., dan beberapa pejabat
Pertamina. Kedatangan tim
Pertamina disambut oleh
Ketua KY Dr. Aidul Fitriciada
A z h a ri, S .H ., M .H u m. ,
Sekretaris Jenderal KY
Danang Wijayanto, Ak.,
M.Si., dan jajaran staf KY.
Dalam kesempatan ini,
Genades menyampaikan
tujuan kunjungan kerja
Pert am ina adalah selain
bersilaturahmi, juga untuk
berk onsultasi mengenai
penetapan pengadilan yang
mempunyai kejanggalan
hukum. Mengingat
Pertamina saat ini sedang
gencar dalam berinvestasi
di bidang hulu dan hilir
baik di dalam maupun luar
negeri, Pertamina mem
butuhkan dukungan dari
pihak lain.
“Salah satu dukungan
yang dibutuhkan oleh
Pertamina saat ini adalah
dukungan KY dalam bidang
hukum sehubungan dengan
dugaan pelanggaran
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim oleh hakim

tertentu dalam penerbitan
penetapan sita eksekusi
terhadap saham milik
Pertamina, sehingga
merugikan Pertamina,” ujar
Genades.
Wahidin memaparkan
sekilas mengenai latar be
lakang dugaan pelanggaran
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim oleh hakim
tertentu karena adanya ke
janggalan dalam penerbitan
Pen etapan Sita Eksekusi
No. 39/Eks.ARB/2015/
PN.JKT.SEL tanggal 30
Maret 2016.
Kejadian berawal saat
Pertamina mengetahui
pengumuman “Sita Ekse
kusi/Pemblokiran terhadap
Saham-Saham Milik PT Bumi
Hasta Mukti dan PT Perta
mina (Persero)” di Harian
Kompas pada tanggal 18
Mei 2016, dengan objek
sita di antaranya saham
milik Pertamina pada PT
Pertamina EP (PEP), PT
Pertamina Hulu Energi
(PHE), dan PT Pertamina
Drilling Services Indonesia
(PDSI), yang didasarkan
pada: (a) perkara arbitrase
di Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) antara PT
Cal Dive Offshore Indonesia
(Cal Dive) versus PT Bumi
Hasta Mukti (BHM) dan
Te c h n i c a l A s s i s t a n c e
Contract (TAC) Pertamina
- PT Pertalahan Arnebatara
Natuna (PAN) sehubungan
dengan wanprestasi pelak

Foto : KUNTORO

Upaya Memperoleh Putusan Pengadilan yang Adil,
Penting Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Perilaku Hakim

Chief Legal Counsel & Compliance Genades, yaitu Corporate Secretary Wisnuntoro, VP Legal Counsel Corporate Matters Wahidin Nurluzia M., dan beberapa pejabat
Pertamina berkonsultasi dengan Komisi Yudisial mengenai penetapan pengadilan yang mempunyai kejanggalan hukum.

sanaan kontrak antara Cal
Dive dengan PAN tanggal
20 Oktober 2011 (Perkara
Arbitrase), yang telah diputus
pada tanggal 13 April 2015
dengan menghukum BHM
dan PAN selaku Debitor
untuk membayar ganti rugi
ke Cal Dive berikut bunga
dan biaya arbitrase dan
(b) perintah pelaksanaan
(eksekusi) Ketua PN Jakarta
Selatan No. 03/FE/2015/
PN.Jkt.Sel tanggal 24 Juni
2015.
Lebih lanjut disampaikan
bahwa Pertamina telah
menyampaikan bantahan
atas pengumuman tersebut
melalui harian yang sama
pada tanggal 24 Mei 2016,
yang pada intinya adalah
(a) Penetapan Sita Eksekusi
tersebut terkait Perkara
Arbitrase antara Cal Dive
sebagai Pemohon melawan
BMN sebagai Termohon

dan TAC Pertamina - PAN
sebagai Turut Termohon, (b)
TAC Pertamina - PAN adalah
bukan Pertamina dan juga
bukan anak perusahaannya,
sehingga TAC Pertamina PAN adalah PAN itu sendiri,
(c) PAN bertanggung jawab
sepenuhnya atas operasi
migas di wilayah kerja TAC
tersebut termasuk terhadap
Cal Dive terkait kontrak
yang dipersengketakan
dalam Perkara Arbitrase,
( d ) Pertamina ma u p u n
anak perusahaannya,
termasuk PEP, PHE, dan
PDSI (Pertamina Group)
tidak mempunyai hubungan
hukum dengan Cal Dive
maupun dengan BHM dan
tidak pernah menjadi pihak
serta terlibat dalam Perkara
Arbitrase dalam bentuk
apapun. Sehingga sahamsaham Pertamina pada PEP,
PHE, dan PDSI tidak dapat

secara hukum dimintakan
sita eksekusi/pemblokiran.
Berdasarkan hal terse
but, penetapan sita ekse
kusi No. 39/Eks.ARB/2015/
PN.JKT.SEL tanggal 30
Maret 2016 didasarkan
pada permohonan yang
keliru karena Pertamina
Group bukan pihak dalam
Perkara Arbitrase.
Sementara, Ketua KY
menjelaskan tugas dan
fungsi KY dan keterkaitannya
dengan Mahkamah Agung
(MA) dan Mahkamah Kons
titusi. KY bertugas untuk
merekrut hakim agung dan
hakim ad hoc di MA dan
melakukan pengawasan
untuk menjaga dan mene
gakkan kehormatan ha
kim dan perilaku hakim.
“Secara singkatnya adalah
pengawasan terhadap ha
kim,” kata Ketua KY. “Salah
satu tugas KY adalah me

nerima laporan pengaduan
dengan berfokus pada kode
etik dan perilaku hakimnya,”
tambah Ketua KY.
Ketua KY juga menyam
paikan, berkaitan dengan
laporan Pertamina yang
telah disampaikan secara
lisan melalui pertemuan
ini, KY akan memeriksa
laporan Pertamina tersebut
dengan meminta agar
laporan dilengkapi dengan
dokumen-dokumen yang
diperlukan sesuai tata cara
pelaporan dari KY.
“Kami berharap hakim
dalam membuat putusan
dan penetapan juga
berpedoman pada Kode
Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim demi memp eroleh
putusan dan penetapan
pengadilan yang adil,” ucap
Genades.•Urip

Kinerja Operasi dan Efisiensi Sokong Kinerja Pertamina 2015... Sambungan dari halaman 1
menjadi 3.056,82 Gwh setara
listrik.

Di sisi pemasaran, pe

Adapun, transportasi

dolar AS dan EBITDA se

mencapai 3,62 miliar dolar

nurunan harga produk dan

gas dan niaga gas juga

besar 5,13 miliar dolar

AS dengan 75% di antaranya

Pencapaian penting di

juga semakin bervariasinya

meningkat masing-masing

AS mencatatkan capaian

dialokasikan untuk bisnis

unit pengolahan juga ter

merek produk Pertamina

4% dan 18% dibandingkan

EBITDA margin sebesar

hulu.

jadi tahun lalu, di mana

berdampak pada peningkatan

dengan tahun sebelumnya.

12,28% atau tertinggi dalam

Sementara itu, langkah

pengoperasian RFCC Ci

kinerja bisnis hilir. Pertalite

Sepanjang tahun lalu, trans

5 tahun terakhir. Pencapaian

efisiensi di segala lini ter

lacap dan juga pengelolaan

yang pendistribusiannya

portasi gas Pertamina melalui

penting dari sisi keuangan

pantau melalui program

kembali TPPI memberikan

dimulai pada Juli 2015, hingga

anak perusahaan, yaitu

Pertamina adalah kesehatan

Breakthrough Project New

dampak positif bagi kinerja

akhir tahun yang sama telah

Pertagas mencapai 531,17

keuangan yang ditunjukkan

Initiatives Pertamina 2015

pengolahan. Yield valuable

terjual sebesar 373.040 KL.

BSCF, sedangkan niaga gas

dengan pembayaran utang

di mana sepanjang tahun

product kilang Pertamina

Selain itu, pelumas Pertamina

mencapai 48.230 ribu BBTU.

sebesar 4,07 miliar dolar

lalu financial impact yang di

meningkat menjadi 75,52%

tetap menjadi penguasa

Dengan realisasi pen

AS selama 2015. Adapun,

peroleh dari program tersebut

dari sebelumnya 73,14%.

pangsa pasar hingga 59,1%.

dap
atan 41,76 miliar

realisasi investasi tahun lalu

diperoleh efisiensi dan nilai

tambah sebesar 608,41 juta
dolar AS.
“Kinerja keuangan peru
sahaan yang semakin baik,
menumbuhkan optimisme
untuk rencana investasi dan
ekspansi Pertamina di masa
yang akan datang. Fokus kami
saat ini adalah untuk investasi
hulu dan juga kilang, selain
melakukan pengembangan
infrastruktur hilir migas,” kata
Dwi.•RILIS
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JAKARTA – Fungsi QSKM (Quality Sistem and

Knowledge Management) menyelenggarakan
Workshop Awerness and Coaching Implementasi
ISO 9001:2015, pada Kamis (26/5), di Lantai
21, Gedung Utama, Kantor Pusat Pertamina.
Workshop ini menghadirkan Mukhlis Nandar
selaku pembicara dari Quality Management
Specialist, Pertamina Hulu Energi (PHE).
Acara dibuka oleh VP Quality Sistem and
Knowledge Management (QSKM) Faisal Yusra
dan dihadiri oleh perwakilan seluruh fungsi
yang berada di Kantor Pusat serta beberapa
pekerja dari anak perusahaan Pertamina yang
akan terlibat langsung dalam implementasi ISO
tersebut.
“Workshop ini bertujuan untuk meng
implementasikan sistem manajemen di Kantor
Pusat demi peningkatan kinerja fungsi dalam
sistem manajemen berstandar. Seluruh fungsi
diharapkan dapat memahami bagaimana
grand strategy quality management yang sudah
berubah setting. Bukan mengimplementasikan
sesuatu dalam politik manajemen yang akan
menambah beban pekerjaan, tetapi bagaimana
menyelesaikan masalah dalam pekerjaan ter
sebut menjadi efektif,” ujar Faisal Yusra.
Sementara Mukhlis Nandar dalam pre
sentasinya memberikan penjelasan mendetail
mengenai proses implementasi ISO 9001:15 ini
kepada seluruh Fungsi di Kantor Pusat Pertamina
yang dilanjutkan dengan diskusi.
Mukhlis menekankan konsep sistem ma
najemen yang bagus serta diharapkan dapat
meng-upgrade ISO tersebut. Sehingga, pekerjaan
dapat berlangsung efektif untuk mencapai goals
organisasi dan dapat mengakselerasi proses ISO
9001:15 ke seluruh fungsi.•Amalia Ramadhani

Foto : ADITYO

Workshop Implementasi
Sistem Manajemen ISO
9001 : 2015

JAKARTA – Sebagai ben
tuk peningkatan kualitas
pelayanan dan kenyamanan
kepada para konsumen
SPBU Pertamina, Marketing
Operation Region (MOR) III
melakukan sinergi dengan
Bank Mandiri melalui
transaksi cashless dalam
program Fiestapoin yang
menggunakan Kartu Mandiri
(Debit / Kredit) di 127 SPBU
Bertanda khusus di DKI
Jak arta, Jawa Barat, dan
Banten.
Sinergi dengan peng
gunaan alat pembayaran nontunai tersebut ditandai dengan
ceremony penandatanganan
program Fiestapoin yang dila
kukan oleh General Manager
MOR III Pertamina Jumali dan
Senior Vice President Credit
Card Group Bank Mandiri
Harry Gale di SPBU COCO
Pertamina Lenteng Agung,
Jakarta Selatan, pada Kamis
(26/5).
Turut hadir pula dalam
acara tersebut, Direktur Ke
uangan & SDM PT Pertamina
Retail Azwani, Commercial
Retail Fuel Marketing Manager
Yanuar Budi Hartanto, Retail
Fuel Marketing Manager MOR
III Parmono Sulistyo, dan SVP
Consumen Deposits Group
Bank Mandiri Setiyo Wibowo,
serta manajemen Mandiri dan
Pertamina lainnya.
Melalui Program Fiesta
poin ini, pelanggan SPBU
dapat melakukan transaksi
non-tunai untuk pembelian
bahan bakar di 127 SPBU
bertanda khusus di area
MOR III tanpa ada tambahan
sur-charge. Dengan minimal

GM MOR III Pertamina Jumali dan Senior Vice President Credit Card Group Bank Mandiri Harry Gale berjabat tangan usai
menandatangani program Fiestapoin menggunakan Kartu Mandiri untuk pembayaran di 127 SPBU bertanda khusus, di
DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

transaksi pembelian sebesar
Rp 200.000, pelanggan
SPBU juga berkesempatan
mendapatkan diskon hingga
50% menggunakan Fiesta
poin untuk produk BBM Non
Subsidi berupa Pertalite,
Pertamax, Pertamax Plus,
Dexlite, dan Pertamina Dex
selama bulan Mei hingga
Juli 2016. Selain itu, Untuk
pembelian ketiga kalinya de
ngan nilai pembelian minimal
Rp 200.000 per transaksi,
konsumen akan mendapatkan
cashback senilai 1 liter produk
BBM.
“Pertamina dan Mandiri
sebagai BUMN memiliki tu
juan yang sama untuk mela
yani masyarakat. Dengan
kerja sama ini, transaksi di
SPBU menjadi praktis dan
masyarakat mendapat keun
tungan lebih dengan adanya

potongan diskon dan promo
cashback,” ujar GM MOR III
Jumali.
Jumali juga mengatakan,
peluang penggunaan metode
pembayaran cashless sa
ngatlah terbuka luas. Hal ini
mengingat model pemb a
yaran cashless hingga saat
ini belum mencapai 10%
dari potensi pendapatan
transaksi yang ada di area
MOR III yang memiliki potensi
nilai transaksi hingga Rp 70
miliar per hari atau sekitar
Rp 2 triliun per bulannya.
“Artinya kesempatan untuk
mengembangkan itu masih
terbuka luas,” kata Jumali.
Sementara SVP Credit
Card Group Bank Mandiri
Harry Gale menambahkan,
dengan basis 3,6 juta peme
gang Kartu Kredit Mandiri
(Visa & Master) dan 13 ju

ta nasabah Kartu Debit
Mandiri di seluruh Indonesia,
Mandiri siap bersinergi de
ngan merchant yang banyak
dipakai dan telah memiliki
basis pelanggan yang kuat,
seperti SPBU Pertamina.
Kolaborasi ini merupakan
salah satu strategi Bank Man
diri dan Pertamina untuk terus
berinovasi mengembangkan
bisnis di segmen ritel. Tentunya
hal ini juga memudahkan pe
langgan Pertamina untuk
bertransaksi di SPBU, dimana
tingkat konsumsi Pertamax
Series diprediksi meningkat
30% selama bulan Mei –
Juli 2016 karena bertepatan
dengan libur sekolah,
ditambah dengan kepadatan
arus mudik Lebaran di wilayah
DKI Jakarta, Jawa Barat, dan
Banten.• RILIS/ Starfy

MOR V Siap Lanjutkan Program MorE
Surabaya – Setelah sukses menjalankan program MorE
di 2015, Marketing Operation Region V (MOR V) siap
melanjutkan program Marketing Operation Excellence (MorE)
di tahun 2016.
Kesiapan ini juga ditunjukan oleh masing-masing tema
dalam paparan gallery walk di Kick Off MorE MOR V 2016
yang digelar di Kantor Pertamina MOR V, Rabu (18/5/2016).
Sama dengan MorE di Kantor Pusat, tema yang diusung
di MOR V adalah Sales & Marketing Excellence, Supply
Chain Excellence, Shipping Excellence, Losses Control,
Infrastructure Development, dan HSSE Excellence.
GM MOR V Ageng Giriyono menjelaskan, pada 2015
realisasi finansial (revenue) program MorE mencapai 56,5 juta
dolar AS atau melebihi target 2015 yang sebesar 46.9 juta
dolar AS. Sedangkan untuk MorE 2016, MOR V mengusulkan

59 program kerja dengan target finansial (profit) sebesar 10,1
juta dolar AS. “Kami melakukan beberapa perbaikan dari
lesson learned di tahun sebelumnya. Sehingga kami optimistis
tahun ini pasti bisa lebih baik,” ujarnya.
Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang pun
mengapresiasi program MOR V. Pada kesempatan yang
sama, ia memberikan arahan terkait pentingnya kolaborasi
daripada kompetisi.
“Kita sering dihadapkan pada kondisi kompetisi di
lingkungan kerja kita. Padahal ketimbang kompetisi, ada yang
lebih baik, yaitu kolaborasi atau kerja sama. Jadi daripada kita
terkotak-kotak, sudah saatnya kita bekerja sama satu sama
lain untuk menciptakan sesuai yang lebih baik, termasuk
dalam program MorE ini,” ujarnya.
Dengan adanya program ini, pekerja Pertamina bekerja

Foto : MOR V

Foto : PRIYO

Pertamina Gandeng Bank Mandiri
melalui Fiestapoin

7

Direktur Pemasaran Ahmad Bambang didampingi GM MOR V Ageng Giriyono
mendengarkan penjelasan mengenai program Marketing Operation Excellence
(MorE) yang dijalankan MOR V pada tahun ini.

dalam tim yang melibatkan berbagai fungsi sehingga tercipta
kolaborasi. Mereka juga didorong untuk terus berkreasi dan
berinovasi. “Sekarang bukan lagi zamannya Think Out of The
Box, but Think Like There is No Box,” pungkasnya.•MOR V

No. 23

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Tahun LII, 6 Juni 2016

8

Dumai – Sebagai salah satu
Program CSR Pertamina
tahun 2016, RU II Dumai
melakukan pemberdayaan
kepada Kelompok Budidaya
Perikanan Kader Posyandu
Lily, Kelurahan Bukit Datuk,
Dumai. Dengan program
tersebut diharapkan dapat
memberikan nilai tambah
bagi masyarakat sekitar dan
program dapat terus bergulir
secara berkelanjutan. Bentuk
bantuan CSR Pertamina
kepada Kader Posyandu lily
berupa 5 buah kolam lele
lengkap dengan sarana dan
prasarananya serta 10.000
bibit ikan lele/gurame yang

disertai dengan pakan dan
vitamin ikan senilai 50 Juta
rupiah. Penyerahan bantuan
diberikan oleh Head of
Communications & Relations
RU II Marlodieka didampingi
Jr. Officer CSR RU II Sum
bagut Muhammad Rum dan
disaksikan oleh Lurah Bukit
Datuk Dasuki, Camat Dumai
Selatan Yusmanidar, LPMK
Kelurahan Bukit Datuk, IbuIbu PKK Bukit Datuk, pada
(7/4).
Dalam sambutannya
Lurah Bukit Datuk, Dasuki
menyampaikan apresiasi
setinggi-tingginya kepada
Pertamina RU II Dumai dan

berharap program yang
diberikan dapat berkembang
dan terus bergulir sehingga
memberikan nilai tambah
kepada masyarakat sekitar.
“Pertamina telah banyak
membantu masyarakat
di lingkungan Kecamatan
Dumai Selatan khususnya
Kelurahan Bukit Datuk, seperti
Dekomposter, Budi Daya
Ikan Lele, bantuan peralatan
gotong royong, dll. Bantuan
tersebut sebagai bentuk
kepedulian dari Pertamina
dalam meningkatkan ekonomi
masyarakat di Kota Dumai,
khususnya masyarakat Dumai
Selatan Kelurahan Bukit Da

tuk,” ujar Dasuki.
Sementara itu, Head of
Comm & Rel RU II Dumai
Marlodieka berharap agar
budi daya ikan lele ini da
pat terus berkembang dan
menghasilkan bibit ikan yang
lebih banyak lagi dengan mo
dal awal yang diberikan dari
CSR Pertamina. Sehingga
masyarakat dapat mengelola
budidaya ikan lele ini secara
mandiri dan profesional
dengan begitu makin banyak
masyarakat yang dapat
merasakan program CSR
Pertamina.
“Apabila program ini bisa
sukses, kita akan terus dorong

Foto : RU II

Program Budidaya Ikan Lele RU II Dumai

Head of Communications & Relations RU II Marlodieka menyerahkan bantuan
senilai Rp 50 juta untuk budi daya ikan lele kepada Kelompok KAder Posyandu
Lily Kelurahan Bukit Datuk, Dumai.

agar dapat berkembang
leb ih maju lagi. Mungkin
saja Kader Posyandu Lily

d ap at m em b uk a r um ah
makan pecel lele sendiri,”
tutupnya.•RU II

SORONG -“Kesehatan bu
kanlah segalanya, namun
tanpa kesehatan segalanya
itu tidak ada artinya,” tegas
Hananto Aji, Field Manager
JOB P-PS di depan ratusan
warga yang datang untuk
berobat gratis sekaligus
mendapatkan makanan
sehat bagi ibu hamil dan
balita. Sekitar 300 warga baik
dewasa maupun anak-anak
dari 14 kampung yang berasal
dari Distrik Salawati Tengah
dan Distrik Salawati Selatan
datang untuk memeriksakan
kesehatan mereka.

Kegiatan yang dilaks a
nakan pada Sabtu, 23 April
2016 di Aula Nuri Matoa Ba
se Camp, JOB Pertamina
– PetroChina Salawati (JOB
P-PS) ini merupakan Program
Penunjang Operasi (PPO)
2016 bidang kesehatan. Pro
gram yang bekerja sama
dengan Kodim 1704 So
rong mengambil tema “Pe
ningk atan Kesehatan dan
Pemberian Makanan Sehat
Bagi Ibu Hamil dan Balita di
Wilayah Ring Satu JOB Per
tamina-PetroChina Salawati”.
Selain dihadiri Manajemen

Foto : JOB P-PS

JOB P-PS Wujudkan Papua Barat yang Sejahtera melalui Generasi Muda yang Sehat

JOB P-PS, acara ini juga
dihadiri oleh Dandim 1704
Sorong Letkol TNI Aulia Fahmi

Dalimonthe, Perwakilan SKK
Migas PaMalu, Kepala Distrik
Salawati Selatan dan Tengah,

dan para kepala kampung di
ring satu JOB P-PS Salawati.
Dalam sambutannya
Hananto menyampaikan, data
Dinas Kesehatan Provinsi
Papua Barat menyebutkan
angka kematian ibu hamil
di Provinsi Papua Barat
pada tahun 2015 adalah
47 kasus. Karena itu, JOB
P-PS merasa terpanggil un
tuk memberikan perhatian
khusus pada ibu hamil dan
balita, terutama yang berada
di ring satu area perusahaan.
“Karena merekalah yang akan
menjadi masa depan Papua,”

ungkapnya.
Kegiatan ini merupakan
program unggulan JOB P-PS,
yang rutin dilakukan sejak
2008. Tujuan dilaksanakannya
program tersebut untuk mem
bantu Pemerintah Kabupaten
Sorong dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
di bidang kesehatan. Diha
rapkan dengan adanya
program semacam ini JOB
P-PS dan Pemda setempat
dapat bergandeng tangan
untuk memberikan harapan
kesehatan bagi generasi
muda Papua Barat.•JOB P-PS

Bojonegoro - Dalam rangka turut menjaga kelestarian
lingkungan, mencegah banjir di musim hujan, dan mengatasi
kekeringan yang seringkali melanda wilayah Bojonegoro, serta
sebagai program kompensasi atas proyek pengembangan gas
Jambaran-Tiung Biru (JTB), PT Pertamina EP Cepu (PEPC)
mengadakan penanaman pohon di embung Desa Wotan,
Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, pada (18/5).
Dalam kesempatan tersebut diserahkan secara simbolis
tanaman buah-buahan dan trembesi, dengan rincian 30.000
tanaman buah dan 20.000 tanaman trembesi, dan penanaman
pohon sebagai penguat tanggul di kawasan embung. Acara ini
dihadiri oleh perwakilan PEPC, General Manager (GM) proyek
gas JTB Bob Wikan H. Adibrata, Manajer Public Government
Affair (PGA) Abdul Malik, Manajer HSSE Kemas Johansyah,
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bojonegoro, perwakilan
SKK Migas, perwakilan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL),
staf ahli Bupati Bojonegoro, Camat Sumberejo, Muspida, dan
Forpimda Bojonegoro.
GM proyek unitisasi gas JTB Bob Wikan H. Adibrata,
menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
telah memberikan dukungan atas pelaksanaan tanam pohon
kali ini, dan berharap agar pohon-pohon yang ditanam untuk
sama-sama dijaga serta dirawat hingga dapat tumbuh dan
berkembang dengan baik serta menjadi produktif. Program

penanaman pohon ini kelak akan berkelanjutan dan rencananya
dilaksanakan secara bertahap dan merata di seluruh wilayah
Bojonegoro, utamanya adalah Bojonegoro bagian Barat yang
membutuhkan perhatian lebih serius.
“PEPC sangat berkomitmen dan siap mendukung penuh
kegiatan penanaman pohon agar lingkungan dan produktifitas
masyarakat sekitar Bojonegoro menjadi lebih baik,” ujar Bob
Wikan H. Adibrata.
Sementara itu, Kepala BLH Bojonegoro Elzadeba Agustina
mengatakan, penanaman pohon dilakukan pada 387 embung.
Setiap embung atau sumber mata air membutuhkan rata-rata
500 - 1000 pohon untuk menghijaukan tiap kawasan. Selain
itu dilakukan tebar benih ikan yang merupakan bantuan dari
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
Menurut Elza, nantinya embung dan sumber mata air lainnya
dapat dijadikan destinasi wisata yang sekaligus bisa menambah
kegiatan ekonomi masyarakat desa dengan memanfaatkan
embung sebagai tempat budidaya ikan air tawar.
Sedangkan perwakilan dari SKK Migas Julius Wiratno
meyampaikan, Bojonegoro merupakan kabupaten yang
memiliki instrumen tata kelola pemerintahan yang baik dengan
selalu memberi dukungan penuh terhadap proyek migas yang
dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro, khususnya proyek
PEPC (JTB). “Dengan adanya program penanaman pohon,

Foto : PEPC

PEPC Hijaukan Bojonegoro

ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk
melaksanakan penghijauan di wilayah kerjanya,” ucap Julius.
Acara ditutup oleh sambutan dari Staf Ahli Bidang Pem
bangunan Kabupaten Bojonegoro Tedjo Sukmono yang
menyampaikan ucapan terima kasih kepada PEPC dan
berpesan agar masyarakat menjaga dan merawat pohonpohon yang ditanam. Sehingga tujuan menjaga kelestarian
lingkungan, ketersediaan air, dan mencegah banjir di masa
mendatang dapat terwujud.•PEPC
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Pertamina Peduli Korban
Banjir Bandang di Subang
Subang - PT Pertamina (Persero) melalui
program Pertamina Peduli memberikan bantuan
kepada korban banjir bandang di Kampung
Cihideung Girang, Desa Sukakerti, Kecamatan
Cisalak, Kabupaten Subang. Banjir bandang
yang terjadi pada Minggu (22/5) menghantam tiga
wilayah di Desa Sukakerti, yakni RT 01, 02 dan 06.
Jumlah warga yang terdampak langsung bencana
tersebut berjumlah 120 KK dengan korban
meninggal 5 orang dan 8 luka-luka. Kondisi rumah
warga yang dihantam banjir bandang tersebut
rusak berat. Terdapat 32 rumah dalam kondisi
rusak parah, dan 6 rumah di antaranya sudah
rata dengan tanah.
Tim Pertamina Peduli yang diwakili oleh Area
Manager CSR & SMEPP Jawa Bagian Barat,
Sri Marjurias Mulya Dewi dan Marketing Branch
Manager Bandung, Putut Andriatno langsung
menyerahkan bantuan kepada Camat Cisalak,
Wahyu Suryana di Kantor Kecamatan yang juga
berfungsi sebagai Posko Bantuan Terpadu.
Setelah menyerahkan bantuan berupa beras
300 kg, mie instant 40 dus, susu kaleng 5 dus, air
mineral 70 dus, minyak goreng 15 dus dan gula
5 dus, Tim Pertamina Peduli langsung terjun ke
lokasi pengungsian yang berada di Gedung Olah
Raga (GOR) Desa Sukakerti. Warga terdampak
yang terdiri dari para lansia, orang dewasa
dan balita sudah bermalam di pengungsian
selama tiga hari. Tim Pertamina Peduli langsung
membagikan bantuan berupa makanan ringan,
popok bayi, pembalut wanita, peralatan mandi
dan lainnya kepada warga yang mengungsi.
Menurut Sri Marjurias, bantuan tidak hanya
diberikan dalam bentuk material tetapi juga
semangat untuk memotivasi para warga yang
terdampak.• MOR III

INDRAMAY U- U n t u k
memb antu meningkatkan
hasil pertanian warga, khu
susnya di Kecamatan Can
tigi Indramayu, Pertamina
bekerja sama dengan Ko
dim 0616 Indramayu mem
berikan bantuan berupa
program normalisasi sa
luran irigasi. Bantuan
secara simbolis diserahkan
kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Indramayu di
Desa Penyingkirian Kidul dan
Cantigi Wetan, Kecamatan
Cantigi, Kabupaten Indra
mayu, Kamis (19/5).
Bantuan yang merupakan
bagian Corporate Social
Responsibility & Small
Medium Enterprise
Partnership Program (CSR
& SMEPP) ini diserahkan
oleh Area Manager CSR
& SMEPP Jawa Bagian
Barat, Sri Marjurias Mulya
Dewi didampingi Area
Manager Communication
& Relations JBB Yudi Nu
graha kepada Wakil Bupati
Indramayu Supendi. Pe
nyerahan tersebut disak
sikan Komandan Kodim
0616/Indramayu Letkol
Arh. Benny Febriyant, Pjs.
Manager General Affairs
RU VI Balongan Zainuddin
Zaini, OH Terminal BBM
Balongan Sabaruddin Abadi
Baros, serta perwakilan da
ri Pertamina EP Field Ja
tibarang dan PHE ONWJ.
Panjang irigasi yang di
normalisasi tersebut adalah
1.800 meter yang penger
jaannya dilaksanakan oleh
Kodim 0616 dan telah selesai
dilaksanakan. Bantuan se
nilai Rp150 juta tersebut

JAKARTA – PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) melalui
Badan Dakwah Islam (BDI)
bersama anak perusahannya
(AP), PHE ONWJ, PHE WMO,
JOB PT-Jambi Merang, PHE
Siak dan PHE UHC menggelar
khitanan massal gratis di PHE
Tower, Sabtu, 28 Mei 2016.
President Director PHE,
R. Gunung Sardjono Had i
berbahagia dengan digelar
nya khitanan massal ini.
“Alhamdulillah, pelaksanaan
khitanan ini berjalan lancar. Dari

Foto : PHE

PHE Gelar
Khitanan Massal

100 anak yang ditargetkan,
jumlahnya meningkat menjadi
110 anak,” ujarnya.
Menurut Gunung, kegiatan
ini digelar dalam rangka

menyambut datangnya bulan
suci Ramadhan 1437 H dan
HUT ke-9 PHE yang jatuh
pada 29 Juni mendatang.• PHE

Foto : RU VI

Foto : MOR III

Normalisasi Irigasi di Indramayu

disambut bahagia oleh
warga sekitar normalisasi
yang menyatakan hasil
pertanian warga meningkat
dan menjadi lebih baik karna
mendapat pasokan air
yang cukup setelah adanya
perbaikian irigasi bantuan
Pertamina. Sebelumnya
kondisi irigasi di dua desa
tersebut kondisinya kurang
baik, selain dipenuhi sampah,
banyaknya endapan lumpur
juga membuat pengairan
sawah petani terganggu.
“Kami berharap ma
syarakat bisa menjaga
irigasi yang dinormalisasi
me lalui bantuan dari CSR
Pertamina tersebut agar
pertanian warga bisa terus
mendapatkan hasil yang
baik,” ujar Area Manager CSR

& SMEPP Jawa Bagian Barat
Sri Marjurias Mulya Dewi.
Sedangkan, Dandim
0616/Indramayu Letkol Arh.
Benny Febriyanto melapor
kan, di musim gaduh nanti
air dari Sungai Cimanuk te
tap bisa mengalir melalui
saluran irigasi yang baru saja
dinormalisasi, sehingga bisa
membantu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di
wilayah Cantigi Indramayu.
Benny mengatakan, saat
ini sudah menjadi kewajiban
TNI AD untuk membantu
meningkatkan ketahanan
pangan dan membantu ke
sejahteraan rakyat. Tentu
saja kerja sama antara Kodim
0616 dengan Pertamina da
lam normalisasi ini sejalan
dengan program yang telah

dicanangkan Pemerintah me
lalui Kementerian Pertanian.
Sementara itu, Wakil
Bupati Indramayu Supendi
menyampaikan terima kasih
kepada Pertamina yang
telah memberikan bantuan
normasliasi irigasi untuk
kepentingan masyarakat
Indramayu. “Apa yang dila
kukan Pertamina dan Kodim
0616 ini sangat berguna
untuk kesejahteraan masya
rakat,” ujarnya.
Seperti diketahui, unit
bisnis Pertamina yang bera
da di wilayah Indramayu
diantaranya Pertamina RU
VI Balongan, Pertamina EP,
PHE ONWJ, Pertagas, dan
Marketing Operation Region
III.•Riki Hamdani

Bazma RU IV Bantu Gedung Madrasah
Ibtidaiyah Cisumur Gandrungmangu
CILACAP - D e s a C i s u m u r y a n g
lokasinya cukup terpencil di Kecamatan
Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap,
mendapatkan perhatian khusus dari
Bazma RU IV. Perbandingan jumlah anak
usia sekolah dengan sarana pendidikan
yang belum memadai menjadikan dasar
alasan Bazma RU IV dalam pembangunan
Gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif
di desa tersebut. Pembangunan gedung
madrasah itu dilakukan dalam rangka
pemerataan pendidikan dan dakwah.
Eko Hernanto General Affairs Ma
nager selaku Ketua Bazma RU IV da
lam laporannya juga menyampaikan,
pembangunan gedung madrasah
ibtidaiyah ma’arif selain untuk menunjang
proses belajar mengajar juga diharapkan
mampu memenuhi persyaratan akreditasi,
sehingga dapat memenuhi standar kualitas
lembaga pendidikan yang disyaratkan oleh
pemerintah.

Gedung madrasah yang dibangun oleh
Bazma terdiri dari 3 ruang kelas, 1 ruang
guru dan UKS ditambah dengan bangunan
kamar mandi dan WC untuk guru dan murid,
sehingga total luas bangunan sekitar 168 m2.
Secara resmi gedung Madrasah Ibtidaiyah
Ma’arif 14 Desa Cisumur Kecamatan
Gandrungmangu diresmikan oleh Senior
Manager Operational & Manufacturing Dadi
Sugiana. Peresmian gedung Madrasah
ditandai dengan pembukaan tirai prasasti
dan pemotongan pita, yang dilanjutkan
dengan kunjungan ke ruang kelas, yang
juga bisa digunakan untuk kegiatan lainnya.
Peresmian madrasah juga disaksikan oleh
Kepala Kementrian Agama Kab. Cilacap,
Kepala KUA, tokoh masyarakat dan pejabat
muspika, muspida setempat .
Sumber dana yang disalurkan oleh
Bazma merupakan zakat, infak dan sedekah
dari pekerja muslim RU IV Cilacap.•SGT-RU IV

HSSE
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“Each one of us is a cause of global warming, but each one of us can make choices to change
that with the things we buy, the electricity we use, the cars we drive; we can make choices to bring
our individual carbon emissions to zero. The solutions are in our hands, we just have to have the
determination to make it happen”
						
Al Gore – An Inconvenient Truth

Latar Belakang
Di Indonesia, isu perubahan iklim belakangan ini mulai mendapat perhatian luas dari
berbagai kalangan.
Laporan para ahli perubahan iklim yang tergabung dalam IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) yang dipublikasikan pada April 2014, menjadi salah satu pemicu
munculnya kesadaran berbagai kalangan terhadap ancaman perubahan iklim di negeri ini.
Laporan yang bertajuk Climate Change Impacts, Adaptation, and Vulnerability
menunjukkan ancaman-ancaman perubahan iklim yang sudah terjadi dan diperkirakan
akan terjadi di masa depan.
Selain itu, posisi Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim tahunan yang
akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada akhir tahun 2014 mau tidak mau mewajibkan
pemerintah untuk meningkatkan perhatian dan kesadarannya terhadap isu ini.
Ekonomi hijau telah menjadi salah satu paradigma penting dalam pembangunan. Ekonomi
Hijau merupakan manifestasi dari konsep Pembangunan Berkelanjutan dan bukan hanya
sekedar mengkonversi energi dan mengurangi emisi karbon, tetapi juga mengefektifkan
penggunaan sumber daya, memperluas permintaan pasar, dan menciptakan lapangan
pertumbuhan ekonomi baru.
Upaya perbaikan dan inovasi sesuai tuntutan kondisi global merupakan salah
satu komitmen Pertamina dalam setiap kiprahnya menjalankan peran strategis dalam
perekonomian nasional. Semangat terbarukan yang dicanangkan saat ini merupakan salah
satu bukti komitmen Pertamina dalam menciptakan alternatif baru dalam penyediaan sumber
energi yang lebih efisien dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
Dengan inisiatif dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk
mendapatkan sumber energi baru dan terbarukan di samping bisnis utama yang saat ini
dijalankannya, Pertamina bergerak maju dengan mantap untuk mewujudkan visi perusahaan,
Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia. Mendukung visi tersebut, Pertamina
menetapkan strategi jangka panjang perusahaan, yaitu “Aggressive in Upstream, Profitable
in Downstream”, dimana Perusahaan berupaya untuk melakukan ekspansi bisnis hulu dan
menjadikan bisnis sektor hilir migas menjadi lebih efisien dan menguntungkan.
Untuk menghadapi dinamika persaingan pasar global ini dan mendukung strategi
Profitable in Downstream, Pertamina di sektor Hilir berusaha untuk terus meningkatkan
penjualan BBK tiap tahunnya (Pertamax).
Marketing Branch Jabar yang beroperasi di wilayah Direktorat Pemasaran & Niaga
yang bertugas memasarkan produk BBM dan BBK di seluruh outlet SPBU di wilayah Jawa
Bagian Barat. Sedangkan Terminal BBM Bandung Group adalah sebagai fungsi penunjang
bagi kegiatan bisnis Marketing Branch Jabar dengan tugas pokok menjaga kontinuitas
stock BBM dan BBK serta mendistribusikannya ke seluruh outlet-outlet SPBU di wilayah
Bandung dan sekitarnya.
Pada tahun 2015 Marketing Branch Jabar khususnya Wilayah Kota Bandung memiliki
target peningkatan penjualan BBK dalam hal ini Pertamax sebesar 715% dari target tahun
sebelumnya. Dengan peningkatan target yang signifikan, maka diperlukan effort yang besar
agar masyarakat dapat beralih dari penggunaan Premium ke Pertamax. Kondisi tersebut juga
sangat dipengaruhi oleh harga pasar yang tidak stabil (harga pasar masih mempengaruhi
market share).
Kota Bandung dengan berbagai permasalahan-permasalahannya memiliki potensi pasar
Pertamax sangat besar. Salah satu permasalahan utama yang ada di kota Bandung adalah
pengelolaan sampah yang belum optimal. Pemerintah Kota Bandung menuntut agar setiap
perusahaan yang beroperasi di Kota Bandung dapat mendukung Program Bandung Bersih.
Usaha pencapaian target penjualan Pertamax (di tengah kondisi harga Pertamax yang
cenderung naik) serta perlunya partisipasi aktif dalam Program Bandung Bersih merupakan
tantangan tersendiri bagi Pertamina operasional Bandung. Terminal BBM Bandung Group
dan didukung Marketing Branch Jabar dalam usaha pencapaian kedua tantangan di atas
telah membuat inovasi berupa program promosi pembelian Pertamax yang berwawasan
lingkungan bernama Pertamax Bersih Bersih.
Konsep Strategi
Pembelian Pertamax yang berwawasan lingkungan bernama Pertamax Bersih Bersih
merupakan program promo dalam pembelian Pertamax dengan memfasilitasi penukaran
sampah Non Organik (kertas) dengan Fuel Product Pertamina yaitu Pertamax. Program ini
membuat aktivitas handling sampah (memilah sampah organik dan non organik) memiliki
nilai ekonomis.
Program ini diharapkan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat sehingga dapat
menarik banyak konsumen Pertamax kota Bandung untuk tetap membeli produk Pertamax

(di tengah harga yang cenderung naik) serta meningkatkan kepedulian akan kebersihan Kota.
Melalui program ini, masyarakat Kota Bandung dapat menukarkan 1 kg kertas dengan
produk Pertamax seharga Rp 1.200. Kertas yang ditukarkan akan ditimbang dan dicatat di
buku tabungan Pertamax oleh operator SPBU.
Kertas yang terkumpul di SPBU kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan mitra
Pertamina, Paperlicious yang me-recycle kertas-kertas bekas tersebut kembali menjadi
barang bernilai guna.
Paperlicious juga yang menyediakan timbangan dan tempat sampah di SPBU-SPBU
untuk kemudian dikumpulkan. SPBU pun akan mendapatkan margin Rp 300,- untuk
setiap kg kertas yang terkumpul dari
Paperlicious.
Program ini juga sudah diapresiasi
oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil
dan juga telah berhasil mengantarkan
Terminal BBM Bandung Group untuk
memperoleh penghargaan SWA Green
Company 2016.
Hasil terhadap Aspek Bisnis
dan Lingkungan
Melalui Pertamax Bersih-Bersih
terjadi peningkatan penjual Pertamax
sebanyak 223% dari tahun 2014 ke
tahun 2015. Selain daripada itu terjadi
peningkatan margin yang diterima
SPBU karena menjual Pertamax dan
menerapkan Pertamax bersih bersih.
Avalibility Program Pertamax
Bersih-Bersih pun semakin meningkat,
dikarenakan jumlah outlet yang ber
tambah dari 11 outlet menjadi 79 outlet

di SPBU wilayah Bandung.
Dari sisi lingkungan program ini juga mendapatkan respon positif dari pemerintah kota
Bandung yang berdampak juga pada peningkatan penjualan dan peningkatan image
Pertamina karena ikut mendukung program bandung bersih.
Rencana Jangka Panjang
Program Pertamax bersih-bersih merupakan sinergi yang selaras antara strategi bisnis
dan konsep berwawasan lingkungan. Untuk rencana yang akan datang, Program ini sedang
dikaji untuk diduplikasi di SPBU-SPBU yang berada di wilayah DKI Jakarta dan diperluas
cakupannya untuk tidak hanya mengakomodir sampah kertas, tetapi juga sampah-sampah
plastik seperti botol bekas dan kemasan plastik lainnya.
Dengan dukungan manajemen terhadap progam ini, diharapkan Pertamax BersihBersih dapat menjadi manifestasi dari konsep Ekonomi Hijau (green economy) Pertamina
dan menjadikan Pertamina menjadi salah satu perusahaan kelas dunia yang senantiasa
menerapkan Triple Bottom Line : Profit, People, Planet.•

SHIPPING

No. 23

Tahun LII, 6 Juni 2016

Procurement Shipping, sebagai Mata Rantai
dalam Pencapaian Efisiensi
Jakarta – Dua tahun berjalan, 2015-2016 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi
dunia industri migas. Di tengah situasi bisnis yang semakin kompleks dengan ketatnya
persaingan usaha dan harga minyak yang mengalami penurunan sangat signifikan, menjadikan
perusahaan harus lebih jeli dalam mengelola anggaran. Salah satu program yang dicanangkan
Direktorat Pemasaran adalah Program Marketing and Operation Excellence (MOrE) dimana
fokus utamanya yaitu penghematan biaya operasi melalui berbagi tema. Salah satu tema
yang diangkat adalah low cost untuk Fungsi Own Fleet dengan berfokus pada penghematan
biaya pengelolaan kapal, salah satunya adalah penghematan melalui aktivitas pengadaan
barang &jasa.
Procurement & Fleet Support (PFS) adalah fungsi yang mengelola aktivitas pengadaan
barang & jasa non sewa kapal bagi seluruh fungsi di lingkungan Shipping yang area lokasinya
tersebar di seluruh Indonesia. Fungsi ini memiliki inisiatif strategis yang diharapkan dapat
menciptakan efisiensi dengan program sebagai berikut:
1. Mengutamakan kontrak berjangka untuk komoditas yang sering digunakan
2. Negosiasi intensif dengan target tertentu (menyesuaikan dengan jenis barang/jasa)
3. Penambahan jumlah penyedia barang & jasa
Dari program-program yang dilaksanakan, Fungsi PFS dapat memberikan penghematan
sebesar Rp35,4 miliar di tahun 2015, meskipun dilakukan dengan kondisi keterbatasan
personel. Upaya yang sama tetap dilaksanakan di tahun 2016 dengan melakukan beberapa
inovasi yang dirasa memungkinkan dengan penyesuaian atas berbagai perubahan bisnis
yang ada saat ini.
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Selain program MOrE, Fungsi PFS juga berkontribusi dalam program Sentralisasi
Pengadaan yang dikoordinir oleh Fungsi Procurement Procurement Excellence Group (PEG)
untuk melaksanakan proses pengadaan dispersant bagi seluruh wilayah Marine Region
dengan hasil penghematan sebesar 19% untuk kontrak selama dua tahun. Atas pencapaian
tersebut, Fungsi PFS mendapatkan penghargaan dalam acara Procurement Day yang
diselenggarakan oleh Fungsi PEG pada tanggal 18 Februari 2016. Penghargaan tersebut
diterima langsung oleh PFS Manager Budijono Basuki dari Direksi Pertamina.

Ke depannya, dengan dipenuhinya tambahan personel, target Fungsi PFS tidak hanya dari
segi finansial namun juga dari segi peningkatan kecepatan & keakurasian dalam pemenuhan
permintaan pengadaan sesuai dengan tuntutan aktivitas operasional Shipping.• [Shipping]

SEMARANG - Marketing
Operation Region (MOR)
IV Semarang melakukan uji
pasar varian baru produk
diesel non subsidi, Dexlite
di lima SPBU wilayah Jawa
Tengah, dan selanjutnya di
13 SPBU di Jawa Tengah
dan DI Yogyakarta.
Pengujian uji pasar
ters ebut ditandai dengan
pengisian perdana Dexlite
pada kendaraan di SPBU
No.4450210 Jl. Fatmawati,
Ketileng - Kota Semarang,
yang dilakukan oleh GM MOR
IV Semarang Kusnendar
dan jajaran manajemen
bersama-sama dengan
Perwakilan dari Dinas ESDM
Provinsi Jawa Tengah dan
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi
Jaawa Tengah, pada Kamis
(26/5).
Produk ini mempunyai
klas ifikasi antara Solar
dengan Pertamina Dex,
dengan angka Cetane
Number (CN) 51 dan

kandungan Sulfur maximal
1.200 ppm (part per million),
atau lebih tinggi dari produk
Solar dengan angka CN
48 dan kandungan Sulfur
maximal 3.500 ppm.
Adapun Pertamina Dex
yang merupakan produk
bahan bakar Diesel terbaik di
Indonesia mempunyai angka
CN 53 dengan kandungan
Sulfur maximal 500 ppm.
Dalam sambutannya
Kusnendar mengatakan
bahwa Dexlite merupakan
produk bahan bakar diesel
yang diformulasikan untuk
konsumen pengguna ken
daraan bermesin diesel
sejalan dengan makin ke
tatnya batasan emisi gas
buang. Dengan keunggulan
yang dimiliki Dexlite,
secara tidak langsung Per
tamina telah membantu
upaya pemerintah dalam
pengurangan emisi dan
polusi serta gas buang dari
kendaraan pun semakin
sedikit.

“Dari sisi harga, untuk
daerah Jawa Tengah dan
Yogyakarta, Dexlite dijual
pada harga Rp. 6.650 per
liter. Jauh di bawah Pertamina
Dex dan tidak terlalu ber
beda dengan Biosolar. Ma
ka dari itu, tepat kiranya
apabila Dexlite dikatakan
sebagai produk win-win
solution bagi pengendara
kendaraan bermesin diesel
yang membutuhkan bahan
bakar dengan kualitas
baik namun dengan harga
yang bersahabat,” ungkap
Kusnendar.
Ditemui pada kes em
patan yang sama, Kepala
Bidang Migas Dinas
ESDM Provinsi Jawa
Tengah, Eliana menyatakan
bahwa kehadiran Dexlite
merupakan upaya yang baik
dalam memenuhi kebutuhan
bahan bakar kendaraan
untuk masyarakat. Meng
ingat kebutuhan bbm meru
pakan komoditas yang
san gat strategis dimana

Foto : MOR IV

Uji Pasar Dexlite di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

GM MOR IV Semarang Kusnendar secara simbolis melakukan pengisian perdana Dexlite sebagai tanda dimulainya pemasaran
produk tersebut di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

kebutuhannya semakin me
ningkat dari tahun ke tahun
sejalan dengan pertumbuhan
jumlah penduduk dan jumlah
kendaraan.
“Pemerintah menyambut
baik prakarsa yang dilakukan
oleh Pertamina yang tanpa
hentinya memberikan inovasi.
Kehadiran Dexlite tentunya
dapat menjadi alternatif baru
bagi masyarakat, khususnya

pengguna kendaraan ber
mesin diesel,” tambah
Eliana.
Guna mendukung ha
dirnya produk baru ini Per
tamina juga telah mem
pers iapkan Infrastruktur
Terminal BBM, Armada Mobil
Tanki (AMT) dan Infrastruktur
IT serta fasilitas lainnya untuk
mendukung kelancaran ope
rasional uji pasar. Selain

membuka kesempatan bagi
pelanggan umum untuk
“menc icipi” produk baru
ters ebut, pada momen
penjualan perdana ini Per
tamina juga mengundang
komunitas mobil diesel, salah
satunya Innova Community
Semawis untuk secara gratis
menjajal keandalan produk
Dexlite.•MOR IV
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Pada dasarnya semua organisasi mempunyai model
bisnis, baik disadari ataupun tidak. Namun demikian,
tidak semua organisasi menjelaskan model bisnis yang
dipraktikkannya. Akibatnya, tidak semua kekuatan atau
kelemahan organisasi dapat dideteksi. Sebuah organisasi
yang memiliki Value Propositions (VP) yang jelas dan
dapat memenuhi keinginan segmen pasar yang dibidik
dapat dinilai sebagai mempunyai kekuatan dalam VP-nya.
Sebaliknya, pemilihan Customer Segments (CS) yang
populasinya kecil dan tidak menguntungkan merupakan
kelemahan dalam memilih CS. Selain untuk mendeteksi
dan menganalisis kekuatan dan kelemahan organisasi,
BMC juga dapat digunakan untuk memperkirakan pe
luang dan ancaman dari lingkungan luar. Dinamisnya
kawula muda dalam berganti nomor telepon dan operator
telepon seluler guna mencari fitur yang cocok dan harga
murah menyebabkan tingkat kepindahan (churn) yang
tinggi. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi perusahaan
operator telepon selular. Sebaliknya, kelompok umur senior
umumnya lebih loyal pada satu nomor telepon seluler
sehingga upaya customer relationship-nya bisa minimum.
Buku ini ditulis dengan dua tujuan, yaitu memperkenalkan
konsep model bisnis dengan menggunakan pendekatan
kanvas. Pendekatan ini sebenarnya sudah diperkenalkan
oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur dalam buku
yang menjadi referensi utama buku ini. Tujuan kedua dari
penulisan buku ini adalah memberi panduan implementasi
konsep Business Model Canvas. Sebagai buku panduan,
buku ini menyajikan cukup banyak contoh perusahaan dan
organisasi di Indonesia. Beberapa perusahaan yang kami
jadikan kasus yang bisa kami sebutkan yang bisa kami
sebut di sini adalah PT Jasa Marga, Bank Mandiri Kartu
Kredit, Garuda Indonesia, Astra Honda Motor, Kaskus,
Adira Finance, PT Kereta Api Indonesia, Metro TV dan RCTI.
Dalam mengulas perusahaan/organisasi yang menjadi
contoh, kami bekerja sebagai fotografer. Kami melihatlihat, sampai menemukan sesuatu yang menarik kemudian
memotretnya. Hasil jepretan itulah yang kami analisis.
Maksudnya, dengan menggunakan konsep Business Model
Canvas kami memotret model bisnis perusahaan yang
menjadi contoh. Jadi kami menyajikan foto model bisnis
berdasarkan sudut pandang kami sendiri.
Tentu saja, sudut pandang ini bisa berbeda dengan
sudut pandang internal perusahaan/organisasi. Apabila
Anda nanti mencermati satu per satu bab yang ada dalam
buku ini, Anda bukan hanya menemukan keragaman latar
belakang perusahaan/organisasi yang menjadi contoh,
tetapi juga keragaman gaya analisisnya. Keragaman ini
muncul karena tim penulis memiliki latar belakang yang
beragam pula. Anggota tim kami terdiri dari akademisi,
instruktur, dan konsultan. Keragaman ini diharapkan akan
memperkaya pemahaman pembaca mengenai Business
Model Canvas dan penerapannya.•PERPUSTAKAAN
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Asesmen PT Pertamina EP Berbasis KKEP :
The Pursuit of Excellence
Quality Management
Assessment (QMA)
adalah bagian dari 4 Pilar
Quality Management
yang berlaku di Perta
mina yang berfungsi
sebagai alat untuk
mengukur kematangan
proses bisnis dan
kinerja Unit Bisnis (UB)/
Anak Perusahaan (AP)
Pertamina. Parameter
yang digunakan untuk
penilian kinerja berbasis
pada Kriteria Kinerja Ek
selen Pertamina (KKEP)
yang telah diresmikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Sesuai siklus pelaksanaan QMA yakni 2 tahunan (binual), di tahun pertama UB/ AP men-submit selfassessment dan Dokumen Aplikasi Kinerja Ekselen kepada Panitia Korporat, untuk kemudian di-assess (site
visit) untuk mengetahui Peluang Perbaikan (OFI). Di tahun kedua, UB/AP berkesempatan menyelesaikan OFI-OFI
yang disampaikan dari hasil assessment site visit tahun sebelumnya, yang dimonitor rutin melalui pencapaian
KPI Manajemen.
Bertempat di Kantor Pusat PT Pertamina EP Jakarta, dilaksanakan kegiatan Site Visit QMA berbasis KKEP.
Site Visit dilaksanakan selama 23 – 27 Mei 2016. Di hari pertama 23 Mei 2016, Team Examiner berkumpul di
Ruang Rapat 15.3 untuk koordinasi awal dan diskusi internal dengan fasilitator QM di PT Pertamina EP (fungsi
OCOE). Site Visit resmi dibuka melalui Opening Meeting tanggal 24 Mei 2016 yang dihadiri Team Examiner,
BOD PEP dan jajaran Management (VP / GM) serta fasilitator dari fungsi OCOE. President Director PEP - Rony
Gunawan menyampaikan bahwa PEP siap untuk di-assess dan menyambut baik peluang-peluang perbaikan
yang akan disampaikan sebagai masukan untuk mencapai kinerja Perusahaan yang Ekselen. Selanjutnya Team
Examiner diwakili Group Leader - Edy Suprijadi menyampaikan penjelasan program Assessment di PEP, beserta
penjelasan teknis pelaksanaan yang disampaikan QMMP Manager PEP - Adriwal.
Team Examiner KKEP terdiri dari personil aktivis Quality Management yang berasal dari berbagai unit bisnis
dan anak perusahaan Pertamina, dengan detail sebagai berikut:
•
Edy Suprijadi		
- QM Refinery Korporat (Group Leader)
•
Herman Kwandang		
- RU V Balikpapan (Team Leader)
•
Harnanto Djamal		
- PHE ONWJ
•
Deby Irawan Sanjaya
- RU VI Balongan
•
R. Fanet Barjanusa		
- PT Pertamina EP
•
Susi Aryani		
- QM Dit. Pemasaran
Usai pelaksanaan Opening Meeting, Examiner mulai mewawancarai narasumber terkait Fokus 1:
Kepemimpinan dan Keberlanjutan Bisnis. Representatif dari PEP adalah BOD dan Pimpinan fungsi SPRM. Dalam
pembahasan Fokus ini dibahas terkait Visi Misi PEP, kaitannya dengan RJPP dan Proses Bisnis perusahaan serta
strategi/ inisiatif menghadapi Challenges dunia hulu migas saat ini dan masa mendatang termasuk antisipasi
kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan & perundangan, CSR dan ekspektasi stakeholder.
Pembahasan Fokus 2: Operasional Ekselen berlangsung di 24 Mei sore dan 25 Mei pagi. Fokus ini mencakup
pembahasan dari aspek-aspek yang luas, seperti Produksi & Operasi, Eksplorasi & Drilling, HSSE, Business
Process & Quality Management, SCM, Kemitraan, dsb. Pembahasan dimulai dari pendefinisian Proses Bisnis
dan Manajemen Sistem Standard di PEP mengacu RJPP. Setelah proses bisnis terdefinisi, Examiner kemudian
memverifikasi aktivitas operasional ke Pimpinan Fungsi terkait.
Pembahasan Fokus 3: Fokus Tenaga Kerja berlangsung di 25 Mei sore oleh Team Examiner dengan
Pimpinan Fungsi HR. Issue yang dibahas meliputi strategi peningkatan ratio produktivitas Pekerja, pembinaan
dan career path, serta strategi menjaga tingkat kebugaran Pekerja. Sesuai Visi Misi PEP 2025 sebagai World
Class Oil & Gas EP Company, maka kompetensi SDM dan kemampuan organisasi PEP juga perlu disiapkan
sehingga berkualitas kelas dunia.
Fokus yang terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah Fokus 4: Fokus Pelanggan, dibahas pada 26 Mei.
Sesuai ARCI Matrix maka fungsi yang berwenang mengelola pelanggan adalah Oil & Gas Monetization (OGM)
dan Asset Oil & Gas Transportation (OGT). Pada fokus ini, Examiner dan Representatif PEP yaitu Pimpinan
fungsi OGM dan wakil OGT Asset 3 mendiskusikan prosedur yang berlaku di PEP dalam mengelola pelanggan
beserta bukti bukti pelaksanaannya. Feedback dan kesetiaan dari pelanggan merupakan hal yang vital dalam
menjamin keberlanjutan bisnis sebuah perusahaan.
Rangkaian Kegiatan Site Visit ditutup dengan Closing Meeting yang dilangsungkan bersamaan dengan
WAR ROOM PEP rutin di tanggal 27 Mei 2016. Setelah pemaparan hasil assessment disampaikan oleh Team
Examiner, President Director PEP - Rony Gunawan menyampaikan tanggapan Manajemen PEP dan kesiapan
untuk menindaklanjuti Peluang Perbaikan (OFI) hasil assessment tersebut untuk pencapaian kinerja PEP yang
Ekselen. Secara simbolis acara ditutup dengan jabat tangan dan foto bersama Manajemen PEP dengan Team
Examiner. Diharapkan peningkatan kinerja yang ekselen dari hasil tindak lanjut OFI hasil QMA dapat membantu
PT Pertamina EP mencapai Visi Misi 2025 World Class EP Company.•
Insan Mutu…Semangat!!! Hebat!!!
Pertamina…Jaya!!!Jaya!!!

Oleh : Daud Satria Wicaksono – Tim QM PEP
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SSAK : Progress Yang Perlu Dipacu
“Every challenge you encounter in life is a fork in the road. You have the choice
to choose which way to go - backward, forward, breakdown or breakthrough.” –
Ifeanyi Enoch Onuoha
Selang sehari setelah kick off meeting BTP korporat di lantai M, Gedung Utama
Kantor Pusat, tim BTP Streamlining Sistem Administrasi Korporasi (SSAK) langsung
bekerja dengan melaksanakan kick off meeting BTP BTP SSAK tanggal 2 Maret 2016
di Ruang Pertamax. Setelah 3 bulan berjalan, berikut ini adalah progress yang telah
dilaksanakan oleh masing-masing sub tim dan tetap terus dipacu agar lebih baik lagi
yaitu:
1. Sub Tim E-Correspondence
Masukan untuk New E-Correspondence telah diperoleh melalui requirement
gathering yang merupakan hasil masukan dari seluruh Unit Operasi pada saat
go live E-Corr, serta usulan penyempurnaan dari penggung E-Corr. Saat ini tim
sedang mengkaji Proof of Concept (PoC) sistem E-Corr untuk kemudian dimintakan
persetujuannya kepada pejabat berwenang. Salah satu konsep New E-Corr yang akan
datang adalah membuat tampilan sistem E-Corr seperti e-mail agar lebih user friendly.
Pilot project untuk New E-Corr yang akan go live pada akhir tahun 2016 adalah
PT Pertamina Lubricants dan Pertagas sedangkan untuk kantor pusat direncanakan
go live pada awal tahun 2017.
2. Sub Tim E-Document Management
Seluruh dokumen perusahaan secara terpusat akan disimpan dalam E-Doc
(termasuk sharing folder fungsi) dengan lebih meningkatkan keamanan sistemnya.
Tim telah menetapkan 4 macam dokumen yang dijadikan pilot project yaitu dokumen
Sistem Tata Kerja (STK) kantor pusat, Surat Keputusan (SK) Direksi/Direktur Utama
kantor pusat, personal file dan surat tanah.
3. Sub Tim Web Template STK
Konsep web template STK adalah menyusun STK melalui web perusahaan.
Dengan menggunakan web template STK, diharapkan semua penyusunan STK mulai
dari pembuatan oleh konseptor sampai dengan persetujuan pejabat berwenang dapat
dilakukan dengan lebih mudah, lebih cepat dan tercatat dalam sistem.
Saat ini tim telah menyusun workflow web template STK dan sedang di-exercise
oleh Fungsi CSS.
4. Sub Tim Change Management
Tantangan sub tim Change Management cukup berat mengingat tim ini
bertanggung jawab terhadap peningkatan awareness pekerja dalam less paper office
yang ingin dicanangkan oleh BTP ini. Tim telah membuat logo BTP dan membentuk
tim yang menjangkau sampai anak perusahaan. Tugas tim akan lebih banyak ketika
sistem E-Corr dan E-Doc akan diimplementasikan (go live).
Sub Tim E-Corr dan E-Doc tentunya harus membuat sistem dengan menggunakan
kerangka kebijakan korporat yang jelas dan komprehensif.
Tanggal 1-3 Juni 2016 di Bandung telah dilakukan konsinyering finalisasi
Pengelolaan Administrasi Terpadu Pertamina (PATP) yang terdiri dari STK Manajemen
Korespondensi, STK Manajemen Kearsipan, Jadwal Retensi Dokumen Arsip dan STK
Document Management Improvement Program (DMIP). STK PATP ini menjadi acuan
bagi sub tim E-Corr dan sub tim E-Doc dalam pembuatan sistem/aplikasi dan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari BTP SSAK.

Mardiani-SBP Manager saat breakfast meeting tgl 20 April

Finalisasi PATP tgl 1-3 Juni di Bandung

Semoga BTP SSAK semakin sukses dan mencapai progress yang sangat
significant tahun ini! ….Changing Filling into Smilling...

Oleh Eryta Suryandari – Analyst Business Process Downstream, HR & GA Directorate

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak
Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Diskusi Panel Antar Fungsi : Berpikir Silo Sudah Basi
Integrasi dan kepaduan antar fungsi dalam kegiatan serah terima minyak terlihat
dalam PTKAM Summit 2016 lalu. Para pimpinan fungsi dalam tim PTKAM kegiatan
serah terima minyak berjejer bersama berdiskusi, menerima masukan dan memberi
solusi dalam suatu pertemuan besar seluruh insan serah terima minyak. Di tempat
inilah terjadi ikatan antara pengambil kebijakan dan pelaksana dilapangan dalam
usaha penyamaan persepsi. Meski implementasi dapat dilaksanakan sendiri-sendiri,
namun proses ini perlu ada agar tujuan pengendalian loss minyak dapat tercapai.
Berbagai pertanyaan dari berbagai arah menunjukkan begitu kompleknya serah
terima minyak dirindaklanjuti melalui berbagai disiplin dan Fungsi. Dari mulai urusan
penyegelan, pengukuran, perhitungan kargo, diskrepensi masuk dalam diskusi,
penyandaran kapal, monitoring kapal, Free Water, kalibrasi alat ukur, notifikasi
hingga laporan resmi transaksi. Semua adalah permasalahan yang terjadi yang
dihadapi setiap hari dan memerlukan tindakan pasti.
Benturan kepentingan tidak sedikit harus diselesaikan dengan berbagai
upaya komunikasi, sehingga operasi perusahaan tidak menjadi korban. Semua
permasalahab bisa diselesaikan melalui komunikasi positif dengan argumentasi
secara korporasi.
Begitulah proses aligning (penyelarasan). Ada saja pemikiran maupun argu
mentasi cemerlang yang muncul pada saat hambatan terjadi.
Pengelolaan proses secara ekselen akan menjadikan yang semula adalah
perbedaan, seolah buntu tanpa harapan, kemudian mengerucut menjadi satu titik yang disepakati. Di
sinilah memang kadang alignment memerlukan personal yang initiative dan akomodatif, agar setiap
keputusan tetap pada jalur yang tepat dan benar, walaupun tidak semua terlihat seperti pendekar.
Munculnya RUMOR 21, RUMOR 32, RUMOR 56, RUMOR 78, cukup menjadi bukti bentuk proses
aligning organisasi. Kebersamaan untuk menyamakan persepsi agar permasalahan yang terjadi dapat
diatasi sesuai visi-misi. Tidak ada lagi yang harus ditutup-tutupi. Semua saling berdiskusi untuk samasama berkontribusi agar hambatan bisa dicarikan solusi tanpa harus saling mempertahankan argumentasi.
Terbentuknya Tim Witness dari berbagai Fungsi, juga merupakan bentuk nyata proses aligning yang

terjadi di lapangan. Semua anggota tim menunjukkan peranannya
untuk saling berkontribusi memberi masukan dan mengkritisi agar
tahapan proses serah terima minyak menjadi lebih terkendali.
Melalui proses ini, akan diketahui kelemahan yang menjadi acuan
untuk dikoreksi ataupun kelebihan yang menjadi pelajaran untuk
diterapkan. Sungguh suatu cermin penyelarasan dilingkungan
operasional yang harus dipertahankan agar tidak ada lagi saling
menyalahkan.
Proses serah terima minyak bukan proses rumit yang pelik,
tetapi juga bukan proses sederhana yang tanpa makna. Namun
proses yang harus berjalan dengan berbagai tahapan dan
pengawalan yang tidak boleh dianggap ringan, apalagi membiarkan
berjalan seolah tanpa pengawasan. Sistim dan berbagai aturan
memang sudah ada untuk menjadi paduan agar proses tidak
menyimpang. Namun disadari bahwa banyak aturan yang sendirisendiri, sehingga masing-masing mempunyai misi yang mungkin
masih belum terintegrasi.
Berangkat dari sinilah PTKAM menganggap untuk perlunya
melakukan aligment sistim dengan diawali melakukan integrasi
Sistim Tata Kerja. Dengan keberhasilan yang telah dicapai, maka
perlu dilakukan aligning ini, agar semua proses tetap dapat diimplementasikan secara
berkelanjutan, sehingga keberhasilan yang telah dicapai bukan hanya monumen tahunan
yang akan hilang, tetapi akan menjadi budaya yang konsisten dan berpedoman.
Proses penyelarasan memang penting dalam suatu kegiatan organisasi. Dalam proses
serah terima minyak yang melibatkan banyak Fungsi ini, fenomena silo di Pertamina terasa
basi. Pemikiran-pemikiran silo sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.
Itulah gambaran yang sudah terbukti dalam PTKAM melakukan aksi, agar target PTKAM
0.2 dapat tercapai seperti yang diharapkan. PTKAM ≤ 0.20% Pasti Bisa.•PTKAM

PTKAM Summit : Bukti Mitigasi Losses Tidaklah Sulit

Jumat pagi 27 Mei 2016 lalu, Kantor pusat kedatangan seluruh Pekerja dalam posisi penting teras
bisnis Perusahaan, dari seluruh Indonesia. Mereka berkumpul dalam ajang pemberian penghargaan
bagi para Pahlawan yang berperan nyata dan aktif dalam upaya mitigasi losses di Pertamina. PTKAM
Summit diambil sebagai penggambaran berkumpulnya para orang penting dalam serah terima minyak.
125 orang yang hadir di Ballroom lantai M ini tidak hanya dihadiri oleh Direktur SDM & Umum
(Dirsum), Dwi Wahyu Daryoto selaku Project Champion PTKAM namun hampir seluruh direksi.
Direktur Utama (Dirut), Dwi Soetjipto menerima langsung para Pekerja yang berkumpul dari lokasilokasi kerja yang remote. Hal ini merupakan bukti bahwa manajemen sudah sangat peduli dan aware
terhadap perbaikan berkelanjutan dalam proses serah terima minyak.
Disaksikan juga oleh Direktur Keuangan dan Direktur Gas dan EBT serta pimpinan tertinggi fungsi
operasi terkait serah terima minyak, Dirut memberikan penghargaan kepada 11 (sebelas) perwakilan
Pekerja yang telah membuktikan kinerjanya dalam memitigasi Losses di lingkungan kerja Pertamina.
5 (lima) dari penerima penghargaan ini merupakan kelompok yang merupakan kolaborasi dua atau
lebih fungsi terkait (Pengolahan, Pemasaran dan ISC). Kolaborasi ini merupakan bukti bahwa koordinasi
untuk mitigasi losses tidaklah sesulit yang diasumsikan selama ini.
Kegiatan mitigasi losses diberikan kepada para Insan serah terima minyak dalam menemukan hal-hal
seperti: penyelamatan kargo dalam proses transportasi minyak, penemuan indikasi kecurangan yang
mengakibatkan hilangnya potensi losses, penemuan modus operandi minyak yang ada di lapangan
dan hal-hal lainnya.
Penghargaan yang
bers ifat khusus diberikan
kepada Pekerja Septian Han
jaya (752426) atas jasanya
dalam menemukan indikasi
penyelewengan muatan
mobil tangki di TBBM
Manggis 02 April 2016 lalu.
Penghargaan ini diberikan
k a re n a m e s k i p u n y a n g
bersangkutan mengh adapi
risiko yang membahayakan keselamatan, namun hal ini tetap dilakukan. Sebagai risiko yang terjadi,
Pekerja ini mendapatkan perlakuan berupa pemukulan dan perusakan benda yang dimiliki korban.
Penghargaan diberikan oleh Direksi dalam bentuk penggantian peralatan elektronik yang sempat
dihancurkan oleh pelaku kriminal tersebut serta rasa terima kasih dari seluruh Direksi Pertamina.
Penghargaan ini merupakan cerminan bahwa kantor pusat tidak buta, semua laporan
diterima dan dianalisa serta dijadikan dasar untuk keputusan yang lebih strategis. Pesan lain
yang ingin disampaikan, kepada seluruh operation head (OH) TBBM yang hadir serta section
head (SH) oil movement dan supply chain management refinery ini, adalah bahwa proses

mitigasi ini tidaklah sulit.
Mengutip sambutan Dirsum pada acara ini, kadangkala kejahatan terjadi bukan karena
banyaknya orang jahat, namun karena sedikitnya orang baik yang mengambil aksi nyata.
Dengan awareness yang cukup serta kemampuan untuk segera melaksanakan aksi nyata
yang membuat perbaikan sistemik ini tidak sulit dilakukan.
Pencapaian yang dicatat oleh PTKAM saat ini merupakan bukti dari para pelaku serah
terima minyak, dimana dengan banyaknya pelaksanaan perbaikan di lapangan, membuat
kinerja losses saat ini mencapai angka di bawah 0.2%. Suatu angka paling kecil dalam
sejarah serah terima minyak Pertamina.
Hal ini pula lah yang menjadikan KPK melalui Deputi Pencegahan-nya, Pahala
Nainggolan, menyampaikan akan menjadikan Pertamina pilot project dalam kegiatan
perbaikan operasional terkait pencegahan fraud di seluruh BUMN di Indonesia.

Terima kasih para insan serah terima minyak. Terima Kasih. Atas berkat kerja keras
Pekerja, target operasional Operasional perusahaan akhirnya tercapai pula.PTKAM 0.2
Kita Bisa!•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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ISU-ISU TERKINI TERKAIT DENGAN
SISTEM MANAJEMEN KINERJA
Revolusi Konsep Keberhasilan

antara strategi perusahaan dengan model

kerja, pengurangan waktu set up, dan pembinaan
hubungan yang erat dengan pemasok.

Keberhasilan seorang manajer diukur dalam

pengukuran kinerja organisasi. Pandangan

kerangka jangka pendek dan jangka panjang.

pragmatis tersebut ditunjukan oleh perusahaan

Konsep ini belum tentu dapat diterapkan di

Konsep tersebut mendorong manajer untuk

Jepang seperti Toyota dan Kawasaki yang mencoba

semua perusahaan, di seluruh dunia, karena

mengembangkan model pengukuran keberhasilan

menerapkan strategi manajemen persediaan

menyangkut beberapa hal mendasar yang mungkin

yang tidak lagi semata-mata dari ukuran finansial

dengan konsep Lean Manufacturing (Just-In-Time)

tidak dimiliki suatu Negara, misalnya perilaku

seperti: laba, ROI (Return on Investment), ROCE

melalui minimasi persediaan (Inventory), sehingga

tenaga kerja dan budaya suatu negara. Walaupun

(Return On Capital Employeed), EVA (Economic

mereka hanya memproduksi sebesar jumlah yang

demikian, konsep ini membawa dampak pada

Value Added), ukuran non finansial juga harus

dibutuhkan konsumen. Konsep ini terbukti berhasil

model pengukuran kinerja, yaitu bahwa pengukuran

dilibatkan seperti yang diterapkan pada konsep

membuat pemain asing seperti General Motor dan

kinerja secara tradisional yang mengandalkan

the Balanced Score card.

Harley Davidson kehilangan pangsa pasar. Banyak

ukuran finansial tidak lagi sepenuhnya diikuti karena

Sepuluh tahun terakhir ini, berbagai perusahaan

perusahaan kemudian berupaya mempelajari

tidak sejalan dengan strategi perusahaan. Terdapat

di dunia melakukan revolusi sistem pengukuran

konsep ini dan mendapatkan kata kunci perbaikan

hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menilai

kinerja yang kontekstual terhadap bisnis mereka.

kinerja perusahaan, seperti keterlibatan karyawan,

kinerja, seperti bagaimana cara mengelola budaya

Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian University of

perbaikan proses produksi, pengurangan atau

perusahaan.

Cranfield-Inggris, bekerja sama dengan Accenture

penghapusan inventory, penyederhanaan alur

pada tahun 2000 terhadap 50 perusahaan
yang menunjukan bahwa 96% dari perusahaan
tersebut menginginkan adanya perbaikan Sistem
Manajemen Kinerja. Namun, penyusunan Sistem
Manajemen Kinerja masih sering menghadapi
tantangan, antara lain karena belum adanya
ukuran yang tepat pada bisnis tertentu, seperti
pengukuran modal intelektual, nilai dari hasil R&D,
nilai kesetiaan pelanggan, efektivitas merk, dan nilai
inovasi. Tantangan lain adalah kesulitan memilih
indikator yang mendorong kinerja perusahaan di
masa depan (lead indicator) dan indikator yang
telah lampau dari kinerja perusahaan yang telah
dicapai (lag indicator). Tantangan lain yang lebih
praktis antara lain berupa penetapan benchmark
terhadap pesaingan penyelarasan antara indikator
finansial dan non finansial, konsistensi penerapan
antar unit usaha dan antar wilayah, penyaringan
berbagai kepentingan stakeholder, penggunaan
angka yang tepat dalam pengukuran, dan
identifikasi key performance indikator.
Di samping tantangan di atas masih ada
beberapa tantangan lain, seperti faktor politis
(misal adanya perintah dari kementerian untuk
menerapkan Sistem Manajemen Kinerja tertentu),
adanya kecenderungan orang untuk takut diukur,
validitas data, dan perilaku orang-orang dalam
organisasi/perusahaan yang cenderung menolak
(resisten) adanya pembaruan Sistem Manajemen
Kinerja.
Pengukuran Kinerja vs Strategi
Perusahaan

Tuntutan untuk mengembangkan model

pengukuran kinerja organisasi, selain didorong oleh
kekuatan sosial dan teknologi, juga karena adanya
pandangan pragmatis mengenai ketidaksesuaian

TAHAP PERANCANGAN SISTEM
MANAJEMEN KINERJA

Perancangan Sistem Manajemen Kinerja dapat

dibagi menjadi empat tahap berikut:
1. Tahap 0: Fondasi

Pemahaman atas pedoman prinsip yang

harus dijadikan fondasi bagi rancangan
Sistem Manajemen Kinerja yang menyangkut
pemahaman berbagai macam pendekatan Sistem
Manajemen Kinerja yang sudah ada, esensi dari
Sistem Manajemen Kinerja, konstekstual Sistem
Manajemen Kinerja.
2. Tahap 1: Informasi dasar

Informasi dasar yang diperlukan sebagai

masukan bagi perancangan Sistem Manajemen
Kinerja yang pada dasarnya menyangkut
lingkungan usaha yang saat ini sedang digeluti
yang terdiri dari informasi tentang industri,
pemerintah dan masyarakat, pasar dan pesaing,
serta produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan.
3. Tahap 2: Perancangan

Merupakan langkah perancangan Sistem

Manajemen Kinerja yang terdiri dari penentuan
visi-misi, strategi, dan kerangka kerja yang
dipilih sebagai dasar penentuan variabel kinerja,
keterkaitan antar variabel, dan tolok banding
(benchmark) yang akan diambil.
4. Tahap 3: Penerapan

Merupakan tahap penerapan rancangan yang

meliputi displai yang akan didukung, laporan yang

akan dirancang, sosialisasi Sistem Manajemen Kinerja
kepada seluruh karyawan, analisis manfaat/biaya bagi
penerapan Sistem Manajemen Kinerja, modifikasi
proses jika diperlukan, pelatihan yang harus disertakan,
sumber daya yang akan terlibat dalam penerapan,
dan kedudukan Sistem Manajemen Kinerja saat ini
terhadap Sistem manajemen Kinerja yang baru. Pada
saat penerapan harus diuji apakah Sistem Manajemen
Kinerja telah mengakomodasikan 4 hal utama, yaitu
pengukuran, evaluasi, diagnosis, dan tindak lanjut
yang diperlukan jika kinerja perusahaan,organisasi
menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.
5. Tahap 4: Penyegaran

Merupakan langkah evaluasi terhadap kemutakhiran

Sistem Manajemen Kinerja yang dirancang dengan
mempertimbangkan informasi dan perkembangan
pengetahuan terkini.•
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PEPC Hadiri Apel
Bela Negara 2016 di
Bojonegoro
BOJONEGORO - Bertempat di Stadion Letjend
H. Sudirman, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla
menghadiri Apel Bela Negara yang mengusung
tema “Tekad Bela Negara dengan Karya dan
Revolusi Mental”, pada (17/5). Jusuf Kalla
(JK) terlihat hadir dengan didampingi para pe
jabat negara, di antaranya Menteri Pertahanan
R yamizard R yacudu, Panglima TNI Gatot
Nurmantyo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo,
dan Bupati Bojonegoro Suyoto. Acara yang diikuti
oleh 15 ribu peserta apel turut dihadiri oleh para
undangan dari berbagai kalangan, termasuk di
antaranya pekerja PT Pertamina EP Cepu.
Dalam sambutannya, JK memberikan apre
siasi kepada Pemkab Bojonegoro yang turut
meningkatkan ekonomi nasional. Melalui ikrar
dalam apel bela negara, JK menegaskan semua
komponen baik pemerintah maupun rakyat harus
siap menjalankan tugas-tugas kenegaraan.
“Bela negara tidak hanya perang, tetapi bela
negara dengan memperkuat bangsa ini dari halhal penting untuk kemajuan bersama,” tandas
JK. Hal-hal penting yang dimaksud adalah,
mendahulukan mental kita, baik kejujuran,
kerajinan, dan sikap-sikap terpuji lainnya. Wapres
menghargai peningkatan ekonomi di Kabupaten
Bojonegoro, khususnya di sektor pertanian dan
migas. “Kekayaan Bojonegoro sebagai daerah
penghasil migas merupakan sumbangan besar
bagi bangsa ini, pencapaian hasil yang baik di
harapkan menghasilkan pemimpin yang maju,
baik, jujur, dan berkeadilan,” pungkas JK.
Usai gelar apel bela negara di dalam stadion,
Wapres Jusuf Kalla bersama rombongan
didampingi Bupati Bojonegoro dan Gubernur Jawa
Timur meninjau stand pameran, antara lain stand
Proyek Banyu Urip, Proyek Jambaran-Tiung Biru,
Desa Wisata sumur tua Wonocolo, serta stand
Corporate Social Responsibility PT Pertamina EP
Cepu dan ExxonMobil Cepu Limited.•PEPC

JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) melalui PT Perta
mina Hulu Energi (PHE)
Ambalat Timur secara resmi
mendapatkan kepercayaan
pengelolaan Blok Minyak dan
Gas Bumi yaitu Blok East
Ambalat, pada Rabu (25/5).
Kontrak pengelolaan Blok
yang berada di perbatasan
Indonesia-Malaysia itu
ditandatangani oleh Direktur
Eksplorasi PT PHE Rudy
Ryacudu, disaksikan Menteri
Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Sudirman
Said, dalam ajanga The 40th
IPA Conventian and Exhibition
2016.
PT PHE Ambalat Timur
yang merupakan afiliasi dari
PT Pertamina Hulu Energi,
bertindak selaku operator
dengan Participating Interest
100% pada Blok tersebut.
Production Sharing Contract
(PSC) tersebut akan berlaku
selama 30 tahun.
Blok East Ambalat secara
geologi berada di Cekungan
Tarakan, perairan laut dalam
Kalimantan Utara, dengan
jarak ± 80 km di sebelah

Foto : ADITYo

Foto : PEP

Blok East Ambalat Dikelola Pertamina

Direktur Eksplorasi PT PHE Rudy Ryacudu menandatangani kontrak pengelolaan Blok yang berada di perbatasan
Indonesia-Malaysia, disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dalam ajanga The 40th
IPA Conventian and Exhibition 2016.

Timur Kota Tarakan dengan
kedalaman air laut berkisar
2.000 m, mencakup area
seluas 4.735 km2.
Vice President Corporate
Commnication Pertamina,
Wianda Pusponegoro me
nyatakan, dengan menggarap
Blok East Ambalat, Pertamina
ingin meningkatkan kontribusi
perseroan terhadap produksi
minyak nasional. Saat ini,
Pertamina baru menyumbang

26 persen dari total produksi
migas nasional.
“Penguasaan Blok East
Ambalat juga memiliki arti
strategis bagi Pertamina dalam
upaya mengembangkan
aktivitas eksplorasi aset
domestik, khususnya di area
deep water dan frontier,” kata
Wianda.
Dalam sambutannya,
Sudirman Said berharap agar
Pertamina bisa mengelola

blok tersebut dengan baik
sehingga bisa memberikan
kontribusi bagi negara. “Meski
(kontrak) yang ditandatangani
tidak sebanyak tahun lalu, kita
tetap harus optimis,” kata
Sudirman Said.
Pada saat bersamaan se
lain kontrak Blok East Ambalat,
juga ditantangani kontrak
migas nonkonvensional yakni
Blok MNK Central Bangkanai
oleh PT Adaco Energy.•DSU

PT Pertamina Retail Bentuk Siswa SMK Siap Kerja
JAKARTA - PT Pertamina Retail bekerja sama dengan SMK
Kemala Bhayangkari 1 Jakarta untuk menyelenggarakan ke
giatan program “Siswa Terampil Mekanik”, pada (26/4). Para
siswa SMK diberikan pelatihan dan praktik penggantian Pelumas
motor untuk 120 siswa jurusan Teknik Otomotif. Pelatihan ini
disampaikan oleh Joko Sumantoyo sebagai perwakilan dari
Bright Olimart (BOM) yang merupakan salah satu lini Bisnis PT
Pertamina Retail yang berada di SPBU COCO.
Dalam kegiatan ini dibuka oleh sebagai Kepala Sekolah SMK
Kemala Bhayangkari 1 Jakarta Bambang Suprijanto. “Dengan
pelatihan ini para siswa diharapkan dapat menjadi tenaga
terampil dan mandiri dalam memahami teknik kendaraan ringan
sesuai dengan kebutuhan dunia usaha,” ujarnya. Bambang

juga mengingatkan agar para siswa mengikuti pelatihan
dengan sungguh-sungguh sehingga dapat memperoleh bekal
pengetahuan keterampilan dan sikap untuk pengembangan
diri, membentuk SDM yang berkualitas, serta inovatif dan
kreatif.
Acara ditutup dengan praktik penggantian pelumas untuk
empat sepeda motor yang dipandu oleh mekanik BOM.
Pada kegiatan ini PT Pertamina Retail memberikan bantuan
berupa seperangkat peralatan penggantian Pelumas, dimana
diharapkan kepada para siswa dapat melakukan penggantian
pelumas dan dapat dibuka usaha secara komersil dengan
kebutuhan pelumasnya akan di-support oleh BOM.•PERTAMINA
RETAIL

J a k a r ta – A p r e s i a s i
terhadap komitmen Badak
LNG dalam menghijaukan
seluruh aspek bisnis terus
bergulir. Kali ini, Badak
LNG meraih penghargaan
Indonesia Green Awards 2016
yang digagas oleh La Tofi
School of CSR, Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, serta Kementerian
Perindustrian. Penghargaan
diterima oleh Senior Manager
SHE-Q Department Honorus
Hendryarno, pada (21/5).

Pada penghargaan yang
merupakan apresiasi atas
upaya perusahaan dalam
perbaikan mutu lingkungan
ini, Badak LNG berhasil
meraih lima kategori, yaitu
Penyelamatan Sumber
Daya Air, Mengembangkan
Keanekaragaman Hayati,
Mempelopori Pencegahan
Polusi, Zero Emission pa
da Start Up Kilang LNG,
Mengembangkan Pengo
lahan Sampah Terpadu, serta
Membangun Mekanisme

Pencegahan dan Penanganan
Kebakaran Lahan Digantikan
dengan Mengembangkan Pa
riwisata Berbasis Lingkungan.
Selama lebih dari empat
dekade mengoperasikan
kilang LNG dengan aman,
andal, dan efisien, Badak
LNG juga berkomitmen
menghijaukan seluruh aspek
bisnis. Sesuai dengan misi
perusahaan, sebagai peraih
PROPER Emas selama lima
kali berturut-turut, Badak LNG
juga melandasinya dengan

komitmen dan kebijakan serta
diimplementasikan secara
terstruktur menggunakan
Sistem Manajemen Ling
kungan.
Komitmen Badak
LNG terhadap lingkungan
dituangkan ke dalam ke
b i j a k a n S H E Q ( S a f e t y,
Health, Environment, Quality
Policy) dan Kebijakan Hijau
(Green Policy). Sebagai im
plementasi, perusahaan yang
beroperasi sejak 26 November
1974 ini telah melakukan

Foto : BADAK LNG

Badak LNG Meraih Indonesia Green Awards 2016

beragam aksi ‘hijau’, baik
dalam kegiatan operasional
kilang maupun pada as
pek pendukung seperti

pelestarian lingkungan dan
pemberdayaan masyarakat.•
BADAK NGL

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

POSISI

No. 23

Tahun LII, 6 Juni 2016

17

Vice President Business Development,
PT Pertamina Gas

linda sunarti

President Director Pertagas Niaga

Akhmad Miftah

Manager Upstream Operation
Evaluation,
Direktorat Hulu

Fernando TP
Panggabean

Cornelius Simanjuntak

Rachmi Ariefianti

Foto : PRIYO

Foto :KUNTORO

Foto : ADITYO

Internal Audit Sumbagut Manager,
Internal Audit

JAKARTA – Pertamina Hulu
Energi Offshore North West
Java (PHE ONWJ) sukses
menyelenggarakan Townhall
ERP SAP pada Jumat, 27
Mei 2016. Sebelumnya, PHE
ONWJ sudah melaksanakan
Kick Off Implementasi ERP
SAP, pada 5 April 2016, di
Kantor Pusat PHE ONWJ.
Implementasi ERP SAP
ters ebut kemudian diberi
nama Phoenix Project. Kata
‘Phoenix’ memiliki filosofi
bermakna burung legendaris
yang dapat reinkarnasi dan
muncul dengan sosok yang
baru dan lebih baik.
Townhall Phoenix Project
ini merupakan sosialisasi
implementasi ERP SAP
yang dihadiri oleh Pekerja
PHE ONWJ baik yang
berada di Kantor Pusat se
kitar 300 orang, dan yang
berada di Area. Bagi pe
kerja yang berada di Area
menggunakan fasilitas video
conference sehingga dapat
berpartisipasi dalam acara
Townhall Phoenix Project,
di antaranya Lima, Echo,
BCS, Papa, Foxtrot, MM,
OPF Balongan, OPF Muara
Karang, Central Plant (NGL),
KLA, dan Uniform. Acara
berlangsung di Ruang Ser

Foto : CSS

merry marteighianti

Foto : wahyu

Foto : wahyu

Foto : KUNTORO

Foto : PRIYO

Foto : PERTAGAS

Townhall ERP SAP Phoenix Project di PHE ONWJ

baguna Gedung PHE ONWJ
yang beralamat di Jalan Tb.
Simatupang Kav. 99 Jakarta
Selatan.
“Project Phoenix me
rupakan pemilihan nama yang
menarik dan mudah diingat.
Perubahan ini pastinya
mengarah ke yang lebih baik.
Saya harap segenap rekanrekan mampu berintegrasi
maksimal demi suksesnya
migrasi SAP ini, baik dari
pihak PHE ONWJ dengan
pihak CSS,” ujar President
GM PHE ONWJ, Irwansyah.
Hal ini didukung oleh Direktur
Finance & Business Support
(FBS), bahwa migrasi SAP
ini bertujuan untuk integrasi
dengan Pertamina secara
keseluruhan, yang mana
sistem SAP ini merupakan

best practice di perusahaan
energi dunia.
Sebelum memutuskan
untuk implementasi ERP
SAP, PHE ONWJ sudah
menggunakan ERP Oracle,
dan sekarang mulai me
langkah maju untuk imple
mentasi ERP SAP di
PHE ONWJ. Dalam kick
off dinyatakan bahwa Im
plementasi ERP SAP ini akan
go live pada Januari 2017
mendatang. Hal tersebut
juga ditekankan kembali oleh
Irwansyah di acara Townhall
Phoenix Project.
Tedi Kur niadi selaku
Koordinator Project Mana
gement Officer (PMO) dari
Phoenix Project melaporkan
bahwa, saat ini Phoenix
Project sedang mencapai

tahap Business Blueprint
Work Output (BBWO).
BBWO ini berfungsi untuk
menyelaraskan proses bisnis
di PHE ONWJ saat akan
diimplementasikannya ERP
SAP.
“Keuntungan-keuntung
an yang kita dapat dari
perub ahan ini, terutama
untuk laporan keuangan
yang realtime, terintegrasi
satu sama lain dan dapat
diakses kapan saja. SAP
juga memungkinkan adanya
satu flow transaksi yang
kons isten, sehingga tata
kelola budget lebih baik
daripada sebelumnya.” Tegas
Vice President Finance &
Commercials, Bambang
Wijanarko.•CSS

Legal Services Business Dev Manager,
Legal Councel & Compliance

Legal Service Products Manager,
Legal Counsel & Compliance

Herry Hernawan

SJV Business Strategy Manager,
Direktorat Keuangan

Ida Bagus Komang
Dwijaksara

Service Crime & Regulatory Dispute
Manager,
Legal Counsel & Compliance

Go Live SAP Plant Maintenance
Sukses di PT. Perta-Samtan Gas
Jakarta – PT. Perta-Samtan
Gas sukses menyelenggarakan
Go Live SAP Plant Maintenance
(PM) di Ruang Rapat LPG
Kantor PT. Perta-Samtan Gas,
yang beralamat di Gedung
Bursa Efek Indonesia (BEI),
Jakarta. Go live yang diadakan
pada Jumat 27 Mei 2016 ini
dihadiri oleh Direktur Operasi
PT. Perta-Samtan Gas Budi
yana dan Vice President IT
Solution Pertamina Lukito Su
warno.
“Hari ini kita sudah mela
kukan perubahan sistem kerja
khususnya di maintenance
management, yang selama
ini dilakukan secara manual.
Sek arang kita akan bekerja

berbasis IT, yaitu menggunakan
SAP PM. Pada 30 Mei 2016,
kita mulai eksekusi transaksi di
kedua plant, yaitu Prabumulih
dan Sungai Gerong,” ujar
Djupri, selaku Project Koor
dinator SAP PM.
Dalam sambutannya, Lu
kito Suwarno menegaskan,
tim CSS selalu siap membantu
setiap kendala yang dihadapi
nantinya. Beberapa tim CSS
pun akan ada yang standby
di beberapa area PT. PertaSamtan Gas untuk men
dampingi tim operasi setelah
Go Live. Acara ini diakhiri
dengan sesi photo bersama
pekerja yang mengikuti Go
Live SAP PM.•BmW

Joint Promo Pertamina Enduro
dengan Telkom
KALIMANTAN - SR VI Kalimantan melakukan sinergi
promo yang cukup baik dengan PT Telkom Indonesia
dengan produk unggulan masing-masing, yaitu Pertamina
Enduro dan wifi.id. Sinergi ini merupakan runtutan dari
sinergi promo yang dilakukan SR VI sebelumnya dengan
BUMN lainnya, yaitu Bank BRI, dan Garuda Indonesia.
Sales Region Manager VI – Kalimantan Abdul Hafid Rasjid
menjelaskan, bentuk promo ini adalah setiap pembelian
voucher wifi.id senilai Rp. 5.000, edisi Pertamina Enduro
akan dapat ditukarkan dengan hadiah langsung saat
melakukan pembelian pelumas Enduro pada Bengkel
Enduro yang ditunjuk hingga Juni 2016. “Bulan ini, promo
masih bisa dinikmati di Kalimantan Timur, namun mulai
bulan depan kami akan melakukan promo di seluruh area
SR VI Kalimantan.•BmW
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Teknisi AC Ikuti Pelatihan
Musicool Domgas Sulawesi
MAKASSAR - Domestic Gas Sulawesi menga

dakan pengenalan dan pelatihan penggunaan
produk refrigerant MUSICool untuk 50 teknisi
AC seluruh Sulawesi. Pelatihan ini dilaksanakan
selama 2 hari (31/5-1/6) di Kantor MOR VII
Makassar.
Materi yang disampaikan dalam pelatihan
tersebut di antaranya mengenai perkembangan
peraturan pemerintah terkait penggunaan
refrigerant yang ramah lingkungan, peluang
bisnis dari produk MUSIcool, syarat-syarat untuk
menjadi teknisi MUSIcool dan kegiatan praktik
retrofit mesin pendingin dari yang sebelumnya
menggunakan Freon menjadi MUSIcool. Materi

JAKARTA – P e r t a m i n a
Refinery Unit II Dumai, kembali
mendulang prestasi. Kali ini
penghargaan diperoleh untuk
pengelolaan Kes elamatan
dan Kesehatan Kerja dalam
a j a n g K 3 Aw a rd s 2 0 1 6
yang diselenggarakan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan
RI, (18/5). Pada kesempatan
tersebut Manajer HSE RU
II Dumai, Sakti Purbaya
menerima award yang di
serahkan oleh Menteri Tenaga
Kerja Hanif Dhakiri atas peng
hargaan yang diterima RU II
Dumai yang berhasil menekan
angka kecelakaan sampai nihil
dalam periode 2012-2015.
K3 Awards merupakan
bentuk apresiasi pemerintah
terhadap penyelenggaraan K3
oleh perusahaan yang berhasil
menekan angka kecelakaan
sampai nihil kecelakaan kerja

dalam periode tertentu. Hal
ini diharapkan memberikan
motivasi dan dorongan bagi
perusahaan-perusahaan ser
ta berbagai pihak terkait dan
dapat meningkatkan produk
tivitas serta kesejahteraan
tenaga kerja.
“Penghargaan nihil ke
celakaan kerja tahun ini
diberikan kepada 840
perusahaan berdasarkan
penilaian secara berjenjang
dari tingkat Kabupaten/Kota,
Provinsi dan Pusat,” ujar
Plt. Dirjen Binwasnaker dan
K3, Maruli Apul Hasoloan
pada laporan acara peng
anugerahan K3.
Sedangkan penghargaan
SMK3 tahun ini, lanjut
Maruli, diberikan kepada
714 perusahaan yang te
lah menerapkan SMK3
berdasarkan evaluasi laporan

Foto : ADITYO

Foto : MOR VII

Pertamina RU II Dumai Raih K3 Awards 2016
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Manajer HSE RU II Dumai, Sakti Purbaya menerima award yang diserahkan
oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri atas penghargaan yang diterima RU
II Dumai yang berhasil menekan angka kecelakaan sampai nihil dalam periode
2012 hingga 2015.

audit yang dilakukan oleh
lembaga audit SMK3. Selain
itu, penghargaan program
penc egahan HIV AIDS di
tempat kerja diberikan kepada
100 perusahaan.
“Penghargaan ini semakin

memacu kami untuk selalu
memperhatikan penerapan
HSSE di lingkungan RU II
Dumai, karena bagiamanapun
safety is our priority,”kata
Sakti Purbaya usai menerima
penghargaan tersebut.•DSU

disampaikan oleh Tatang Hidayat dan Deddy
Rachmat (pakar refrigerant Indonesia) dari

xxx

Pertamina dan HIMPATUR.
Saat ini penjualan musiCool di Sulawesi
mencapai angka 3 MT per tahun namun masih
terdapat potensi peningkatan penjualan, terutama

JAKARTA – Direktur
Utama Pertamina Dwi
Soetjipto bersama
dengan seluruh Direksi
dan tim manajemen
Pertamina mengikuti
Rapat Umum
Pemegang Saham
di Lantai 5, Gedung
Kementerian BUMN,
Jakarta pada Selasa
(31/5). RUPS ini
membahas mengenai
laporan tahunan tahun
buku 2015.•PRIYO

sejak dilarangnya penggunaan Freon jenis R22 di
Indonesia sejak tahun 2015. MUSIcool merupakan
alternatif pengganti R22 yang mampu memberikan
penghematan energi dan juga ramah lingkungan.
Pelatihan ini dimaksudkan untuk menambah pe
ngetahuan teknisi mengenai Musicool sebagai
salah satu strategi memperluas pasar.
MUSIcool yang dipasarkan di MOR VII MC-22
(untuk segala jenis pendingin yang menggunakan
refrigerant R22) dan MC-134 (untuk segala jenis
Foto : PRIYO

pendingin yang menggunakan refrigerant R134).•
MOR VII

Transformasi Elnusa Petrofin Berbuah Prestasi
dan sebelumnya pernah
mendapatkan penghargaan
yang sama pada 2013.
Penghargaan tersebut
didapat atas komitmen
kerja keras dan kerja cerdas
PT Elnusa Petrofin dalam
membangun sistem yang
kokoh sehingga dapat
memberikan jasa terbaik
kepada pelanggan.
Haris Syahrudin, Mar
keting & Operation Direc
t o r P T E l n u s a P e t ro f i n
mengungkapkan, dip ero
lehnya beberapa peng
harg aan dari pelanggan
ini merupakan salah satu
bukti pengakuan eksternal

atas kinerja Perseroan yang
memuaskan pelanggan.
“Bagi seluruh karyawan
PT Elnusa Petrofin, kepuasan
pelanggan merupakan

bagian komitmen operation
service excellent di seluruh
proyek yang dikerjakan
PT Elnusa Petrofin,” tukas
Haris.•ELNUSA PETROFIN

Berikut penghargaan yang telah diraih PT Elnusa Petrofin
selama mengelola VHS di TBBM pelanggan tahun 2016 :
Good Losses Control in Fuel Terminal Handling di TBBM Pulau Laut
(periode Nov’15 – Apr’16) dari Pertamina – TBBM kota Baru Grup,
tanggal 3 Mei 2016.
Good Performance in Fuel Terminal Handling di TBBM Pulau Laut
(periode Nov’15 – Apr’16) dari PT Indonesia Bulk Terminal tanggal
11 Mei 2016.
Good Customer Satisfaction in Fuel Terminal Handling di TBBM Pulau
Laut (periode Nov’15 – Apr’16) dari PT Adaro Indonesia, tanggal 17
Mei 2016.
Best Customer Satisfaction VHS Operator di site ITM Banpu Bontang
(periode Jan-Des 2015) dari PT Tambang Raya Usaha Tama tanggal
22 April 2016.

Tim Elnusa Petrofin di lokasi Jetty 2 (dermaga loading) di TBBM Pulau Laut

Foto : ELNUSA PETROFIN

Plaju – Pada tanggal 26 Mei
2016, PT Elnusa Petrofin anak
usaha PT Elnusa Tbk yang
khusus bergerak di bidang
jasa logistik dan distribusi
migas, kembali meraih
beberapa penghargaan dari
beberapa klien pada awal
2016. Penghargaan yang
diraih di antaranya adalah
penghargaan atas kinerja
PT Elnusa Petrofin dalam
pengelolaan Vendor Held
Stock (VHS) di Terminal
Bahan Bakar Minyak (TBBM)
milik pihak swasta /klien.
PT Elnusa Petrofin
telah memulai mengelola
TBBM tersebut sejak 2009

Best Customer Satisfaction VHS Operator di ITM Banpu Bontang
(periode Jan – Des 2015) dari PT Indomico Mandiri, 22 April 2016.
Best Customer Satisfaction VHS Operator di ITM Banpu Melak (periode
Jan – Des 2015) dari PT Trubaindo Coal Mining tanggal 15 Mei 2016.
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CILACAP - Untuk meningkatkan fleksibilitas dan
mengembangkan inovasi agar kinerja Kilang RU IV
unggul dengan memanfaatkan penghematan dari
cost produksi energi , RU IV menggelar Workshop
Inisiatif Energi, pada (11/4).
Dalam kesempatan tersebut, Senior Manager
Operation Manufacturing RU IV Dadi Sugiana
menuturkan, sebagai pelaku usaha, pekerja
RU IV wajib menelurkan ide-ide fresh untuk
memb antu perusahaan meningkatkan profit
dan mengefisiensikan beberapa hal agar bisa
bersaing sesuai standar internasional. “Semoga
seluruh jajaran manajemen ataupun pekerja ikut
aktif berkomitmen untuk terus menjadikan kilang
minyak kita kompetitif dengan cara efisiensi energi,
meningkatkan kualitas serta dapat bersaing dengan
para kompetitor dalam bisnis energi,” tuturnya.
Acara yang diadakan di Gedung Griya Patra
tersebut menjadi arena mencurahkan seluruh
inovasi para pekerja didalam menuangkan ide-ide
kreatif serta berdiskusi guna menemukan strategi jitu
dalam mengembangkan kilang RU IV. Sudi Kasiyan
mengaku sangat bahagia bisa bergabung dengan
para tim manajemen dan pekerja di RU IV .
Sudi Kasiyan, Technical Expert & Strategic
Advisor dari Direktorat Pengolahan yang menjadi
narasumber dalam workshop tersebut mengaku
bangga dengan kemajuan RU IV. Pasalnya, ia
pernah menjadi bagian dari pada kemajuan kilang
RU IV.
Sudi Kasiyan mengungkapkan, dalam Solomon
Study data 2014, terdapat 563 potensi safety
energy di seluruh RU ang memungkinkan kita untuk
bisa melakukan save energy dan potensi energi di
RU IV adalah yang tertinggi, yaitu US$ 163 juta.
Inilah yang mendorong para pekerja untuk ikut
mengamankan nilai energy yang begitu besar yang
dimiliki oleh Kilang RU IV. Tentunya tidak hanya
fungsi Engineering & Development saja, tetapi juga
keterlibatan baik dari Fungsi Maintenance Execution
& Fungsi Maintenance Planning Support yang
memahami seluk beluk kilang RU IV. Menurut Sudi
Kasiyan, peran para pekerja menjadi kekuatan yang
besar untuk membawa perusahaan menuju World
Class Company.• Han-RU IV

Foto : MOR III

RU IV Adakan Workshop
Energi Inisiatif

JAKARTA – Dalam rangka
pencapaian penjualan BBK
yang telah melampaui target,
MOR III memberikan apresiasi
kepada pengusaha SPBU
atas kerja sama dan sinergi
yang baik dalam penjualan
BBK, terutama produk Per
talite dan Pertamax. Ke
giatan ini diselenggarakan di
Restoran Tesate, Menteng
(25/5), dengan dihadiri oleh
General Manager MOR III, RFM
Manager MOR III, serta seluruh
tim Sales Representative.
Pengusaha SPBU yang di
berikan apresiasi adalah
SPBU dengan peningkatan
penjualan di angka 30%. Bah
kan, salah satu SPBU berhasil
mencatatkan peningkatan
penjualan BBK hingga 300%
dibandingkan tahun 2015.
Hingga bulan April 2016,
MOR III berhasil mencapai
122% target penjualan BBK,
yaitu hampir sekitar 780.000
KL. Dari segi komposisi,

penjualan BBK di MOR III
juga sudah mencapai 30%
dari total penjualan pro
duk BBM jenis Gasoline.
Khusus untuk produk Per
tamax, peningkatannya ada
lah sekitar 300 KL/hari se
dangkan produk Pertalite
meningkat sebesar 500 KL/
hari. Hal ini tentunya men
jadi salah satu peluang un
tuk menyumbang porsi la

ba Pertamina di tahun ini,
mengingat target penjualan
BBK di tahun 2016 adalah
sebesar 1,6 juta KL.
“PR kita saat ini adalah
mengoptimalkan penjualan
Solar Non PSO, yaitu Dexlite
dan Pertamina Dex. Kami
harap penjualan Dexlite dapat
sesukses penjualan Pertalite.
Tentunya supply Dexlite juga
akan terus dioptimalkan,” ujar

Jumali selaku GM MOR III.
Dalam kesempatan tersebut,
Jumali juga berterima kasih
kepada pengusaha SPBU
dan meminta masukan atas
pelayanan dari Pertam ina.
Seiring dengan bertambahnya
varian produk BBM, maka
pemantauan pas okan di
lapangan harus semakin di
tingkatkan agar stok SPBU
selalu aman.•MOR III

Pekerja RU VI Ikuti Pelatihan Penyelesaian
Masalah Berbasis CIP
BALONGAN — RU VI Balongan melalui fungsi HR dan GM
menyelenggarakan kegiatan pelatihan penyelesaian masalah
pekerjaan dan ide inovasi berbasis CIP yang berlangsung di
gedung Diklat RU VI. Program ini dilaksanakan dua hari, pada
20 – 21 April 2016. Kegiatan dibuka oleh Unit Manager HR RU
VI Ika Helnayadi.
Peserta pada pelatihan ini adalah pekerja RU VI dari be
berapa bidang posisi pekerjaan, di antaranya panelman dan
operator berjumlah sekitar 30 orang.
Ika mengatakan, pelatihan akan menjadi nilai tambah bagi
peserta sehingga ke depannya bisa membuat improvement
untuk efisiensi di kilang RU VI Balongan. Menurutnya,
perusahaan yang bisa survive adalah yang bisa beradaptasi
dan dengan SDM yang bisa beradaptasi pula terhadap segala
perubahan yang tidak pasti seperti penurunan harga crude yang
berimbas pada proses bisnis Pertamina.
Dengan adanya pelatihan ini, pekerja RU VI diharapkan
dapat berkontribusi dan mendukung 5 program Prioritas
Strategis Pertamina. Wujud nyata dari inovasi dan perbaikan
dapat dituangkan dalam bentuk value creation. Continuous

Foto : RU VI

Foto : RU IV

Lampaui Target Penjualan BBK, MOR III Beri
Apresiasi kepada Pengusaha SPBU
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Improvement Program (CIP) dinilai sebagai wadah bagi para
pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan dan perbaikan yang
berkelanjutan.
Pada kegiatan tersebut, peserta diberi pemahaman tentang
konsep DELTA (Delapan Langkah Tujuh Alat) (DELTA), dengan
Prinsip-prinsip Plan, Do, Check, Action.•Riki Hamdani

Plaju – Dalam meng
antisipasi, mendeteksi dan
menghadapi berbagai an
caman, gangguan ham
batan dan tantangan di
lingk ungan perusahaan,
serta sejalan dengan Pera
turan Kapolri No. 24 Tahun
2007 tentang Sistem
Manaj emen Pengamanan

Organisasi Perusahaan, RU
III menerapkan Sistem Ma
najemen Pengamanan (SMP)
yang terintegrasi dengan
sistem manajemen lainnya
dan berhasil meraih peringkat
gold di tahun 2015.
Guna memastikan kon
sistensi penerapan SMP di
RU III, RU III melalui Security

Section mengadakan Up
skilling PIC SMP dalam
rangk a menghadapi Audit
Surveillance. Upskilling dilak
sanakan selama dua hari,
pada (14-15/4) di Ruang Ra
pat Security Section dengan
narasumber dari Sucofindo
dan Security Strategy.
Upskilling yang diikuti oleh

seluruh PIC SMP RU III ini
dibuka oleh Security Section
Head, Ajad Wahyu Triyono.
Ajad berharap, melalui
upskilling yang diberikan
kepada para PIC SMP RU
III, nantinya pelaksanaan
Audit Surveillance SMP ti
dak menemui gap ataupun
kendala.•Comm & Rel RU III

Foto : RU III

Upskilling PIC Sistem Manajemen Pengamanan RU III
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PWP Pusat Semarakkan HUT ke-16 dengan Berbagai Lomba
make up. Penilaian setiap lomba dilakukan oleh juri juri yang
berkompeten di bidangnya.
Acara seperti ini diharapkan dapat mempererat hubungan
antar sesama anggota PWP dan dapat menggali potensi
dan kreativitas yang dimiliki oleh anggota PWP. “Lomba ini
dapat mendorong anggota untuk menggagas kreativitas dan
menggali potensi diri dari berbagai bidang yang dilombakan
dan dapat membangun inspirasi agar menjadi pribadi lebih
baik serta semangat yang ada dapat mempererat hubungan
keanggotaan sesama anggota PWP,” ujar Handini saat
sambutan pembukaan lomba.•PRIYO

Foto : PRIYO

SIMPRUG – Ketua Umum Persatuan Wanita Patra Pusat
Handini Dwi Soetjipto bersama dengan Ketua PWP Pusat
Ria Arief Budiman, Titi Dwi Daryoto, Dhanik Rahmad
Hardadi, Endah Ahmad Bambang dan Atu Syamsu Alam
membuka lomba dalam rangka Hut PWP ke-16 di Gedung
PWP, Simprug, Jakarta pada Selasa (24/5).
Dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-16 PWP, dengan
tema “kreatif, innovatif dan inspiratif”, Persatuan Wanita
Patra mengadakan lomba yang diikuti oleh seluruh direktorat
PWP Pusat. Ada 4 lomba yang diadakan, yaitu lomba me
nyanyi melayu, membuat es buah , menghias cup cake dan

PWP Direktorat Keuangan Salurkan Bantuan ke Panti Asuhan
SEMARANG – Ketua Persatuan Wanita Patra Pusat

PWP Pusat dalam rangka menyambut bulan Ramadhan

para siswa saat acara pemberian bantuan sosial di Panti

penyelesaian pembangunan. “Semoga bantuan sosial ini

Direktorat Keuangan Ria Arief Budiman disambut oleh

1436 H. Baksos ini diharapkan dapat membantu proses

Asuhan Yatim Piatu Al-Khairani, Gang Kemis, Pondok

dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Ria saat

Kelapa, Jakarta, pada Rabu (1/6).

memberikan sambutan pembukaan.

Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat bekerja sama

Selain bantuan dari Pertamina, anggota PWP Direktorat

dengan PKBL Pertamina memberikan bantuan berupa

Keuangan juga menyisihkan sebagian rezekinya untuk

dana pembangunan sebesar Rp 50 juta untuk yayasan

disumbangkan langsung kepada yayasan dan diberikan
Foto : PRIYO

yatim piatu Al-Khairani.
Acara bakti sosial ini diadakan oleh direktorat keuangan

HUT PWP MOR VII Apresiasi Wanita Tangguh

Foto : MOR VII

Makassar – Dalam rangka merayakan HUT ke-16,
PWP Tingkat Wilayah MOR VII merayakan HUT dengan

secara simbolis kepada Ketua Yayasan Khairani.•PRIYO

pelayan, tukang sapu jalan, tukang becak, penjual jamu
dan pemulung.
Selain itu, PWP Tingkat Wilayah MOR VII juga memberikan
bantuan pendidikan ke 16 anak-anak pekerja TKJP, cleaning
service dan driver di lingkungan MOR VII.
Ketua Panitia HUT PWP ke 16, Intan Iwan Yudha dalam
sambutannya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak
yang mendukung pelaksanaan HUT PWP ke 16.
Acara HUT tidak hanya dihadiri oleh anggota PWP tetapi
juga pekerja dan TKJP di Kantor MOR VII. Selain itu, acara
dihadiri oleh Ketua PWP Tingkat Wilayah MOR VII, Ita Tengku
Badarsyah, beserta seluruh pengurus dan tim manajemen
MOR VII.•MOR VII

memberikan penghargaan kepada wanita tangguh di lingkungan
MOR VII.
Bentuk kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari lomba-lomba
kekompakan, bakti sosial dan pemberian apresiasi kepada
masyarakat di lingkungan MOR VII.
Bakti sosial terdiri dari pemberian sembako ke Panti Asuhan
Hikmah, Panti Asuhan Wahyu Ilahi dan Panti Asuhan Murni serta
bantuan satu unit mesin cuci ke Panti Asuhan Rabbani Yayasan
Islam Waturuwa Timor Timur, Sulawesi Selatan yang berada di
Kabupaten Maros bekerja sama dengan SME SMPP.
Apresiasi diberikan melalui pemberian bingkisan kepada
16 anggota Himpana Makassar dan 16 wanita tangguh
dari berbagai macam profesi yang terdiiri dari buruh harian,

BALONGAN – PWP RU VI Balongan menyelenggarakan
pertandingan voli, di Gedung GOR Komperta Bumi Patra,
(26/4). Kegiatan yang merupakan program kerja bidang
pendidikan PWP RU VI diikuti 5 kontingen dari berbagai
fungsi di RU VI Balongan. Kelima tim tersebut terdiri, yaitu
Tim Anggrek, Bougenvil, Cempaka, Dahlia dan Edelwes.
Seluruh peserta yang tampil pada pertandingan
terlihat begitu semangat untuk mengikuti pertandingan ini.
Pertandingan dibuka oleh Ketua PWP RU VI Nirwana Yulian
Dekri.
Ketua PWP RU VI Balongan Nirwana Yulian Dekri

Foto : RU VI

PWP RU VI Adakan Lomba Voli
menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemain
yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut mengikuti
pertandingan selama 4 hari berturut-turut. Kegiatan ini adalah
dalam rangka menyambut HUT PWP RU VI Balongan yang
ke XVI, selain pertandingan juga memperkuat jalinan talih
silaturahmi antara istri-istri pekerja.
Nirwana menegaskan, perlombaan ini bukan dilihat dari
menang atau kalah, namun yang terpenting adalah upaya
PWP dalam memupuk tali silaturahmi di antara pengurus
dan istri pekerja.•RU VI

Plaju – Dalam rangka memperingati HUT Ke-16, Bidang
Sosial Budaya PWP RU III menggelar dzikir bersama yang
sekaligus memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
1437 H, di Masjid Darul Ridhwan Plaju, Senin (16/5). Kegiatan
dihadiri Ketua PWP RU III, Vitri Mahendrata, para pengurus
dan anggota PWP serta para ibu pengajian di lingkungan
RU III Plaju.
Mengangkat tema ‘Melalui Pemahaman Isra Mi’raj Kita
Tingkatkan Iman dan Taqwa Untuk Mempersiapkan Kesucian

Foto :RU III

Sambut HUT dan Peringatan Isra Miraj, PWP RU III Gelar Dzikir Bersama

Lahir dan Batin Dalam Menyongsong Bulan Ramadhan
Mubarok’, kegiatan dizkir berlangsung dengan khidmat dengan

dipimpin oleh Ustadz Hidayatullah.
Dalam sambutannya, Vitri mengatakan, peringatan
Isra Miraj rutin dilaksanakan setiap tahunnya sebagai salah
satu wujud rasa syukur dan keyakinan atas risalah Nabi
Muhammad SAW. “Semoga dengan peringatan ini dapat
memperdalam keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah
SWT,” ujarnya.
Kegiatan dzikir ditutup dengan sholat zuhur berjamaah
dan ramah-tamah.•Comm&Rel RU III
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Komisaris Utama Pertamina Management Walkthrough
ke DPPU Kualanamu

Foto : MOR I

MEDAN – Untuk melihat langsung operasional pelayanan di Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Kualanamu,
Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng melakukan Management Walkthrough pada, (13/5). Dalam kesempatan
tersebut, Kepala DPPU Kualanamu I Made Dirga menjelaskan tentang sarana dan fasilitas yang ada untuk mendukung
kelancaran operasional pelayanan bahan bakar Avtur untuk penerbangan di wilayah Medan. DPPU Kualanamu
membawahi DPPU Polonia, DPPU Silangit, dan DPPU Pinang Sori. Tampak Komisaris Utama didampingi GM MOR I
Romulo Hutapea dan tim manajemen memantau operasional DPPU.•MOR I

Month Of Energizing Production II RU IV

Foto : RU IV

CILACAP – Pada Senin 9 Mei 2016, di gedung olahraga Patra Ria Cilacap, Senior Manager Operation & Manufacturing
Refinery Unit IV Cilacap Dadi Sugiana mencanangkan bulan Mei sebagai month of energizing Production II. Di hadapan
pekerja Fungsi Production II yang mengikuti acara pembukaan ini, Dadi Sugiana menyampaikan digelarnya kegiatan
ini dimaksudkan untuk memberikan semangat lebih kepada pekerja Production II dimana dalam waktu dekat akan
melaksanakan kegiatan turn around. Dadi mengingatkan, ke depannya, RU IV Cilacap akan melaksanakan banyak
proyek-proyek baru sehingga diperlukan semangat dan kerja sama tim yang baik. Kegiatan yang dilaksanakan hingga
22 Mei 2016 ini diisi dengan pertandingan bulutangkis, tenis meja, futsal dan sepeda santai.• Aji-RU IV

Surabaya – Antusiasme terpancar dari wajah puluhan mahasiswa universitas Widya Mandala Surabaya saat
mendengarkan pemaparan mengenai implementasi CSR di Pertamina yang disampaikan oleh Officer CSR Pertamina
MOR V Ahad Rahedi (22/4). Kegiatan pemaparan tersebut merupakan bagian dari company visit mahasiswa Fakultas
Ilmu Komunikasi Universitas Widya Mandala Surabaya ke kantor MOR V Jatim Balinus. Para mahasiswa semester tiga
tersebut juga mendapatkan informasi mengenai proses bisnis Pertamina dan produk-produk yang dipasarkan Pertamina
khususnya di wilayah pemasaran Region V serta proses penyampaian pesan yang dilakukan di fungsi Communication
& Relations oleh Officer Communication & Relation Alih Istik Wahyuni. Sebelumnya, Area Manager Communication &
Relations Jatim Balinus Heppy Wulansari membuka kegiatan kunjungan mahasiswa tersebut.•MOR V

Foto : MOR V

Mahasiswa Fikom Universitas Widya Mandala Kunjungi ke MOR V

Peresmian Dojo Bandung Karate Club di MOR V

Foto : MOR V

SURABAYA – Sebagai salah satu perusahaan yang peduli dan memberikan dukungan akan perkembangan olahraga
di Indonesia, Pertamina memfasilitasi pendirian Dojo Bandung Karate Club (BKC) di kantor Pertamina Marketing
Operation Region (MOR) V Surabaya, pada (14/5). Peresmian Dojo BKC Pertamina MOR V dihadiri oleh Ketua BKC
Pertamina Ugan Gandar, Ketua Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Kota Surabaya Gazman Ghazali, Wakil
Ketua Dewan Guru BKC Agus Hafid, dan GM Pertamina MOR V Ageng Giriyono.Dojo BKC Pertamina diharapkan
dapat membangun suatu jembatan antar pihak internal Pertamina dengan masyarakat melalui medium olahraga
karate ini, sehingga sebagai salah satu objek vital nasional Pertamina tidak hanya dijaga dari dalam tetapi juga dari
luar. Dalam peresmian tersebut juga dilakukan demo keahlian para karateka BKC, serta penganugerahan sabuk
hitam kehormatan kepada GM MOR V Ageng Giriyono, Unit Manager HR Jatim Balinus Pulung Megomoyo, HSSE
Region Manager V Syamsul Arifin, dan Ketua persemian dojo BKC MOR V, Pamuji Harjo. Dojo ini menambah jumlah
dojo BKC yang berada di wilayah Jawa Timur menjadi tujuh cabang setelah Banyuwangi, Tuban, Malang, Lumajang,
Kediri, dan Madiun.•MOR V

BALONGAN - Koperasi Serba Usaha Pekerja Patra (Kopsuper) RU VI Balongan sukses melaksanakan Rapat Anggota
Tahunan (RAT) untuk tahun buku 2015. RAT ini diselenggarakan di Gedung Patra Ayu, Bumi Patra, Indramayu, Sabtu (16/4)
Ketua Kopsuper Suharto PH mengatakan, realisasi pendapatan usaha (SHU) tahun 2015 mengalami kenaikan (27,14%)
dibandingkan dengan tahun 2014. Tahun 2015 SHU yang direalisasikan sebesar Rp 2.107.370.325. “Untuk pembagian
SHU kepada anggota tahun 2015 adalah sebesar 52,5% dari total SHU dari tahun buku 2015, dengan formulasi besaran
untuk masing-masing anggota 70% berdasarkan simpanan dan 30% berdasarkan transaksi usaha”, tegas Suharto.Suharto
menambahkan, saat ini Kopsuper telah memiliki 2 PT dengan skala kecil dan sedang, di antaranya PT Karya Patra Wiralodra
dan PT Karya Patra Utama. Rosida mewakili Dinas Koperasi Indramayu mengapresiasi Kopsuper. “Kopsuper merupakan
koperasi yang sehat dan menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Bahkan, Kopsuper menjadi koperasi pertama di
Indramayu yang bisa merealisasikan SHU mencapai Rp 2 miliar,” ujarnya.•Riki Hamdani

Foto : RU VI

Kopsuper Raih SHU Lebih dari Rp 2 Miliar
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CILACAP - Menyambut HUT ke-59 Pertamina pada
10 Desember 2016 yang akan datang, Pertamina
menyelenggarakan lomba logo dengan tema
“Energi untuk Ciptakan Karya Mendunia”. Lomba
berlangsung sejak launching pada 2 Juni 2016,
dan akan berakhir pada 10 Agustus 2016. Penjurian
akan dilakukan pada 13 Agustus 2016, dan hasil
lomba akan diumumkan pada 17 Agustus 2016.
Demikian dikemukakan oleh VP Corporate
Communication Pertamina Wianda Pusponegoro
dalam konferensi pers launching Lomba Logo
HUT ke-59 Pertamina di Art Totel Thamrin, Jakarta,
pada Kamis (2/6). Hadir dalam acara tersebut
Brand Manager Agus Budiyono dan External
Communication Manager Ifki Sukarya. Hadir pula
Estu, seniman grafiti, membuat karya grafis dengan
tema 59 Tahun Pertamina sebagai contoh.
Wianda menyatakan, lomba logo ini terbuka
untuk umum, termasuk kaum muda dari seluruh
Indonesia. Karya logo bersifat bebas, namun men
cerminkan pandangan si artis tentang Pertamina.
“Bentuk karyanya bebas, namun harus bisa diupload di media-media digital. Karena akan kita
gunakan setahun penuh dalam berbagai bentuk
publikasi Pertamina,” kata Wianda.
Dengan tema tersebut di atas, lanjut Wianda,
maka Pertamina juga akan menjadi saluran energienergi positif masyarakat Indonesia, khususnya
kaum muda, dalam menciptakan karya yang di
harapkan bisa mendunia.
Ada dua jenis/kategori pemenang, yaitu kategori
Pemenang Pilihan Juri dan kategori Pemenang
Pilihan Netizen. Total hadiah yang disediakan adalah
Rp 59 juta. Untuk informasi lebih lanjut, peminat
lomba bisa melihat website www.pertamina.com/
lombalogo59. •URIP

Foto :ADITYO

Lomba Logo Menyambut
HUT Ke-59 Pertamina

JAKARTA – M a r a k n y a
kasus kriminalitas dengan
korban perempuan,
mengi nspirasi Pertamina
melakukan kegiatan bersama
upaya pencegahan tindak
kriminalitas terhadap pe
rempuan, yang dikemas da
lam acara Berbagi Tips &
Trik Perlindungan Diri bagi
Pekerja Perempuan. Acara
yang diikuti puluhan pekerja
perempuan tersebut diinisisi
oleh komunitas Monas, yang
merupakan bagian dari ke
lomp ok Culture Change
Agent.
Latihan diisi deng an
praktik langsung perlindungan
diri secara sederhana yang
bisa dilakukan perempuan
ketika mendapat ancaman
dari luar dan diajarkan
langsung oleh Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto,
di Lantai M, Kantor Pusat
Pertamina, pada (2/6).
Dwi Soetjipto yang me
rupakan Ketua Keluarga
Silat Nasional (Kelatnas)
Perisai Diri mengungkapkan
keprihatinannya terhadap

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengajarkan pekerja perempuan Pertamina bagaimana melindungi diri dari orang
jahat dengan cara yang sederhana.

kasus kriminalitas yang me
nimpa perempuan. “Ten
tunya dengan latihan bersama
tentang Tips Trik Perlindungan
Diri atau self defense ini
bisa menjadi bekal pekerja
perempuan Pertamina dalam
mengatasi ancaman aksi
tindak kejahatan. Dan yang
terpenting tips sederhana ini
bisa juga diajarkan kepada
rekan serta keluarga lainnya.
Saya rasa ini sangat positif,
apalagi di kantor pusat saja

ada 845 pekerja perempuan,”
jelas pria yang memegang
gelar Pendekar Silat ini.
Para peserta merasakan
manfaat yang didapat dari
kegiatan ini. “Sangat ber
manfaat dalam melatih
gerakan reflek yang benar,
saat menghadapi ancaman
dari orang lain. Kita jadi tahu
titik-titik lemah lawan, dan
mampu mengubah mindset
melumpuhkan lawan itu
bisa dilakukan dengan cara

MOR VII Siap Layani Konsumen Sulawesi
Makassar – Tim Satuan

Juni 2016. Hal tersebut

Tugas (Satgas) dan seluruh

disampaikan oleh GM MOR

Marketing Operation Region

VII

(MOR) VII siap memenuhi

dalam press conference

kebutuhan BBM dan LPG

yang diadakan pada Selasa,

masyarakat menjelang bulan

31 Juni 2016 di kantor MOR

Ramadhan dan Idul Fitri 1437

VII Makassar.

Tengku Badarsyah,

Hijriah, yang diperkirakan

“Untuk memastikan

akan jatuh pada 6 dan 7

ketersediaan suplai BBM dan
LPG menjelang dan pasca
Idul Fitri 1435 H, Pertamina

Warga Surabaya Melaju Lebih
Sehat dengan Pertalite Zumba Party

sudah menyiapkan langkah-

para peserta lainya pun untuk
mengikuti gerakan yang riang
tersebut. Hal ini merupakan
kegiatan flashmob sebagai
salah satu bagian dan daya
tarik dari kegiatan Pertalite
Zumba Party dengan tema
“Melaju Lebih Jauh” ini.
GM MOR V Ageng
Giriyono yang ikut dalam
kegiatan tersebut men ga
takan, kegiatan ini meru
pakan salah satu inisiatif
Pertamina di MOR V untuk
terus menggaungkan demam
Pertalite melalui gaya hidup

jam operasi TBBM dan

langkah, seperti stok build
up BBM dan LPG sejak
H-15 s/d H+15, menambah
Terminal LPG, antisipasi
switching armada mobil
tanki, menyediakan buffer
Foto : MOR V

Surabaya – Hentakan
irama musik dengan beat
cepat memacu para peserta
Pertalite Zumba Party yang
diadakan di area Car Free Day
(CFD) Jalan Darmo Surabaya,
pada (15/5).
Antusiasme para pe
serta mengikuti gerakan dari
instruktur aerobik profesional
pun bertambah setelah
secara serentak, puluhan
orang dengan baju serb a
hijau melambangkan warna
Pertalite melakukan gerakan
yang sama serta mengajak

menyerang dan menghindar,”
ujar Meidina.
Komisi Nasional Anti
Kekerasan Terhadap Pe
rempuan (Komnas Perem
puan) dalam laporan tahun
annya pada Maret 2016
mencatat kasus kekerasan
terh adap perempuan se
makin meluas, dimana kasus
kekerasan seksual meningkat
di urutan ke-2 diikuti dengan
kasus kekerasan fisik dan
psikis.•DSU

Foto : MOR VII

Foto : PRIYO

Direktur Utama Pertamina Berbagi Tips Trik
Perlindungan Diri bagi Pekerja Perempuan
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sehat.
“Kegiatan ini sengaja kami
lakukan di area CFD dimana
para pengunjung mem ang
sesuai dengan tujuan acara
ini, yaitu pengguna potensial
Pertalite yang peduli dengan
gaya hidup sehat. Karena itu
kita bungkus kegiatan kebu

garan ini dengan acara yang
fun,” ungkap Ageng.
Selain olahraga bersama,
pada Pertalite Zumba Party
ini juga disisipkan beragam
games menarik salah satunya
adalah selfie competition
berhadiah seru.•MOR V

stok tabung LPG 3 kg,” jelas
Tengku Badarsyah.
Untuk mengantisipasi
pangkalan LPG yang libur
pada hari raya, setidaknya
sudah disiapkan 166 yang
menjual LPG. Koord inasi
juga dilaksanakan dengan
bank persepsi untuk dapat
melayani transaksi B2B
Pertamina meskipun pada

hari libur.
Dari data historis,
k e b u t u h a n p re m i u m d i
Sulawesi diprediksi me
ningkat sebesar 8% se
mentara Solar menurun
seb esar 8%. Kebutuhan
LPG memasuki bulan pua
sa diprediksi meningkat
maksimal 16% dari realisasi
bulan sebelumnya.
Konsumsi rata-rata Pre
mium di MOR VII Sulawesi
sebesar 5.925 KL per hari,
solar sebesar 2.223 KL
per hari dan LPG sebesar
1.179 MT per hari. Penjualan
Pertalite saat saat ini sudah
mencapai 378 KL per hari
dan Pertamax sebesar 142
KL per hari.•MOR VII
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Menyigi Kiat JOB PTOK Jaga Kinerja di Kala Sulit

dan gas 8,936 MMSCFD (105,5%). “Keberhasilan itu kami dapat setelah
melakukan beberapa terobosan dan inovasi untuk menjaga agar kinerja
produksi tetap baik,” ujar Indra.
Melihat fakta lapangan-lapangan existing di JOB PTOK sudah sangat
mature dengan usia produksi lebih dari 26 tahun, tentu banyak inovasi
dan terobosan operasi yang dilakukan supaya kinerja produksinya tetap
membanggakan. Beberapa langkah baik bersifat teknis maupun non teknis
yang dilakukan untuk menjaga serta meningkatkan produksi, diantaranya:
(a) pelaksanaan waterflood di area sumur-sumur North East Air Serdang
(NE-ASD) dan Guruh sehingga mampu meningkatkan recovery factor
menjadi sekitar 44% (saat ini) dan masih bertambah lagi; (b) stimulasi acid
tunneling di beberapa sumur open hole; (c) acid fracturing; (d) Pengeboran
sumur horizontal (horizontal well drilling); (e) optimasi artificial lift, dan (f)
pemasangan tank on site.
Di samping upaya teknis di atas, langkah-langkah dalam rangka menjaga
unplanned shutdown tinggi juga dilakukan dari faktor non teknis, seperti
segi pengamanan. Untuk meningkatkan keamanan, JOB PTOK selama
ini menjalankan kebijakan pengamanan berbasis pada masyarakat sekitar
(community based security). “Bagi JOB PTOK tantangan ke depan tidak akan
semakin mudah. Meski, secara operasional biaya mengalami pemotongan
sekitar 24%, pencapaian target produksi justru mengalami kenaikan. Jadi,
walaupun biaya menurunan, namun target produksi yang telah diamanahkan
pada 2016 ini harus diupayakan sekuat tenaga,” tegas Indra, optimis.
Menurut Indra, secara geologis wilayah kerja JOB PTOK termasuk dalam
kawasan Cekungan Sumatera Selatan (South Sumatera Basin), dengan target
utama penghasil hydrocarbon adalah lapisan-lapisan batugamping Formasi
Baturaja (BRF) dan batupasir Formasi Talang Akar (TAF). “JOB PTOK terus
melakukan langkah-langkah pemeliharaan serta perbaikan terhadap fasilitas
dan penunjang produksi agar kehandalannya tetap terjaga. Pemeliharaan
tersebut, baik bersifat rutin (preventive maintenance) maupun berupa proyek
capital atau planned shut-down,” imbuh Indra.
Lebih jauh Indra menambahkan, pada Oktober 2015 lalu telah sukses
dilakukan total shut-down dengan pekerjaan utama berupa penggantian
breaker power generation unit (PGU) serta beberapa pekerjaan tambahan
seperti cleaning gas slug catcher, modifikasi perpipaan di sistim fuel gas,
perbaikan dan penggantian sistem distribusi. Di samping itu, dilaksanakan
juga pemasangan dan pengoperasian 2 buah unit Gas Compressor untuk

MOR IV Futsal dengan Wartawan

SEMARANG - Menjalin hu
bungan baik dengan media
merupakan salah satu ke
wajiban sebuah perusahaan.
Hal ini merupakan cara efektif
untuk dapat memb angun,
menjaga dan meningkatkan
citra perusahaan di
masyarakat mengingat media
merupakan wadah penyalur
informasi dari perusahaan
ke masyarakat. Guna men
dukung upaya tersebut, MOR
IV mengadakan kegiatan
bersama dengan awak media
yang bertajuk Media Sport
Day: Futsal Friendly Match,
pada Selasa (3/5), di Stadion
Futsal Pamularsih, Semarang.
Kegiatan yang berte
makan Enhance Togetherness
Through Sportmanship ini

merup akan acara futsal
bers ama antara karyawan
MOR IV dengan berbagai
awak media, baik lokal
maupun nasional. Acara
diselenggarakan oleh fungsi
Communication & Relations
bekerja sama dengan Bapor
Futsal dan dibuka oleh GM
MOR IV, Kusnendar dengan
simbolisasi tendangan bebas
ke arah gawang.
Ditemui di sela-sela acara,
Kusnendar menyatakan,
sinergi antara perusahaan
dan awak media merupakan
hal yang patut dilakukan. Hal
tersebut tidak hanya berperan
dalam menumbuhkan hu
bungan yang baik, namun
juga sebagai upaya menja
dikan media sebagai mitra

HULU TRANSFORMATION CORNER

Pompa angguk di salah satu sumur di Desa Air Serdang, Kecamatan Peninjauan
Kabupaten Ogan Komering Ulu – Sumsel.

menggantian compressor yang lama karena produksi gas dari lapangan
Mandala akan turun secara alami. Dengan terpasang dan beroperasinya
ke-2 Gas Compressor sejak Juni 2015 maka JOB PTOK mampu
mempertahankan sales gas sekitar 6-7 MMSCFD dan dapat mencapai
target produksi gas sekitar 103% dari target Work Plan & Budget (WP&B).
“Dalam menjaga tingkat dan keberlanjutan produksi di daerah Ogan
Komering, JOB PTOK berhasil menemukan cadangan baru migas lewat
pengeboran sumur eksplorasi lokasi Jantung Baru (JTB-1) dan North
Meraksa (NRM-1) pada 2015 lalu. Satu hal yang menggembirakan,
pengeboran tersebut menggunakan biaya lebih murah sebesar 62% dari
anggaran dengan cost per foot 368 dolar AS,” aku Indra. Keberhasilan
itu, diperoleh lewat serangkaian inovasi operasi, antara lain: penerapan
kebijakan QHSSE, perbaikan rencana pengeboran, penggunaan material
pengeboran secara lebih efisien, pemilihan peralatan dengan harga
lebih kompetitif, serta menekan hari mobilisasi dan moving antar sumur.
Semua usaha itu, selain berdampak relatif pada kecilnya cost/foot juga
menghasilkan NPT (Non productive Time) sangat rendah, hanya 1,5%.
Jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 5%. “Dengan kesuksesan
tersebut JOB PTOK mendapat penghargaan The Best Performance 2015
Exploration Drilling Onshore,” pungkas Indra menutup perbincangan.•DIT.
HULU

Foto : MOR IV

Jakarta – Fenomena penurunan harga crude dunia yang hingga saat
ini belum pulih, berdampak signifikan pada kebijakan strategis setiap
perusahaan minyak dan gas bumi (migas), terutama yang bergerak di
sektor hulu. Kalkulasi tingkat keenomian yang sebagian besar dipengaruhi
biaya-biaya investasi dan operasi dilakukan secara super ketat. Sebab,
akan sangat menentukan hidup atau matinya suatu perusahaan dalam
jangka panjang.
Menyikapi kondisi di atas, Joint Operation Body Pertamina – Talisman
Ogan Komering (JOB PTOK) terus berupaya dari dua dimensi kerja,
yaitu satu sisi produksi tetap terjaga, sementara di sisi lain melakukakan
langkah efisiensi supaya pertumbuhan terpelihara. “Langkah efisiensi,
kami lakukan lewat beberapa strategi dan opsi lebih fokus, sehingga di
samping survive juga memperoleh pertumbuhan yang berkelanjutan,”
ungkap General Manager PTOK, Indra Shahab, Kamis (2/6) lalu.
Lebih lanjut Indra menerangkan langkah-langkah strategis yang
ditempuh, antara lain (1) melakukan re-negosiasi kontrak-kontrak baik
yang ada di lapangan maupun kantor pusat, (2) memperbaiki manajemen
dan skedul pengiriman material serta peralatan operasi, (3) reskedul crew
change secara lebih akurat, (4) meniadakan trip pada hari tertentu untuk
land transportation, dan sebagainya.
Langkah strategis tersebut berhasil menjaga performance produksi
JOB PTOK sepanjang 2015. ”Produksi minyak dan kondensat JOB
PTOK tahun lalu adalah sebesar 2.912 barel minyak per hari (BOPD).
Atau 98,5 %, dari target SKKMigas sebesar 2.957 (BOPD). Sedangkan
produksi gas di atas target yang ditetapkan oleh SKK Migas, yakni
untuk gas delivery sebesar 8.296 juta kaki kubik per hari (MMSCFD),
atau 103,5% dari target SKKMigas (8.014 MMSCFD),” terang Indra
mewartakan pencapaian kinerja jajarannya.
Performa yang diraih tersebut tetap dirawat
dengan segala cara dalam tahun ini. Hal itu tercermin
dari target produksi minyak dan angka outlook 2016.
Target produksi minyak+kondensat naik menjadi
2.442 BOPD, lebih tinggi dari target awal SKK Migas
sebesar 2.387 BOPD. Demikian juga produksi gas
delivery naik menjadi 7,10 MMSCFD dari target awal
6,72MMSCFD. Dari sisi capaian produksi year to date
April 2016: minyak sebesar 2.622 BOPD (104,3%)
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perusahaan, terutama
dalam menyiarkan informasi
mengenai kesadaran untuk
bijak dalam menggunakan
energi.
Muslim Dharmawan se
laku Officer Communication
& Relations MOR IV me
nyampaikan, antusiasme
awak media atas penyeleng
garaan kegiatan ini terbilang
cukup baik. Tercatat sekitar
15 wartawan hadir yang
kebanyakan berlatarbelakang
wartawan ekonomi dan bisnis.
“Selain kegiatan ini, pro
gram seperti Coffee Morning
maupun Lunch Meeting akan
menjadi salah satu upaya
kami dalam menciptakan
enggagement dengan awak
media”, kata Muslim.•MOR IV
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Too Big to Fail

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menjadi salah satu narasumber pada plenary session dengan tema “Surviving the Oil and Gas Industry in Indonesia under
Current Oil Price” pada ajang The 40th IPA Convention and Exhibition, di Jakarta Convention Center, Rabu (25/5)

Dwi Soetjipto:
Sinergi Merupakan Kunci untuk Survive

JAKARTA – Direktur Utama
P T P e r t a m i n a ( P e r s e ro )
Dwi Soetjipto mengatakan,
sinergi antar stakeholders
merupakan kunci sukses
untuk dapat survive di tengah
harga minyak yang rendah.
Hal tersebut ia katakan saat
mengisi salah satu plenary
session dengan tema
“Surviving the Oil and Gas
Industry in Indonesia under
Current Oil Price” pada ajang
The 40th IPA Convention
and Exhibition, di Jakarta
Convention Center, Rabu
(25/5) lalu. Dwi mengatakan,
Pertamina memiliki tanggung
jawab yang lebih besar se
bagai perusahaan negara,
yakni untuk menciptakan
ketahanan energi nasional.
“Pertamina merupakan
perusahaan negara. Kita
tidak hanya berpikir sebagai
perusahaan biasa, namun
juga kita harus berpikir ba
gaimana meningkatkan ke
amanan energi negara. Inilah

transformasi yang sedang kita
laksanakan,” ucap Dwi.
Dwi menjelaskan, ada
banyak tantangan yang
dialami Pertamina, seperti
belum menjadi produsen
mayoritas minyak nasional,
kapasitas kilang yang rendah,
energi baru terbarukan yang
belum berkembang pesat,
dan lain sebagainya. Oleh
karena itu, menurutnya, si
nergi antar stakeholders
baik pemerintah maupun
sektor swasta menjadi kunci
utama mencapai ketahanan
energi nasional, di samping
lima prioritas strategi yang
juga sedang dijalankan oleh
Pertamina.
“Kita melihat di antara
perusahaan minyak, Perta
mina hanya mem iliki 26%
dari produksi nasional. Jadi
ini salah satu tantangan un
tuk Pertamina. Selain itu, ka
pasitas kilang Pertamina juga
relatif rendah, dimana kilang
terakhir dibangun di tahun

1990 sehingga efisiensinya
cukup rendah. Selain itu, per
mintaan nasional 1,6 juta barel
per hari, sementara produksi
kilang hanya 800.000 barel
per hari sehingga kita harus
impor 50% produk. Energi
baru terbarukan pun masih
rendah dan perlu untuk diting
katkan. Ini menjadi tantangan
kita bersama,” ucapnya.
“Tentu saja hal ini tidak
dapat diselesaikan dengan
Pertamina saja. Kami
mengundang seluruh pihak
untuk mengambil bagian
dalam penyelesaian masalah
ters ebut. Pertamina telah
membuat lima pilar strategis
perusahaan, yang dapat
membuat kita tetap survive
dan membuat keamanan
energi nasional lebih baik,”
tambah Dwi.
Dwi juga menjelaskan
mengenai lima prioritas stra
tegis Pertamina kepada forum
yang dihadiri oleh seluruh insan
Migas di Indonesia tersebut.

Ia menjelaskan, peningkatan
bisnis hulu, efisiensi di semua
lini, pengembangan kapa
sitas kilang, penguatan in
frakstruktur, peningkatan pe
masaran di hilir, dan penguatan
pendanaan merupakan kunci
utama Pertamina untuk da
pat survive di tengah harga
minyak saat ini.
Selain Dwi Soetjipto,
turut menjadi pembicara,
yakni Deputy Chief of Staff
Office Indonesia Darmawan
Prasodjo, Head of Asia Pasific
Research WoodMackenzie
Craig McMahon, VP
Commercial & New Business
Development Shell Asia
Cederic Cremers, VP Global
Mark eting Schlumberger,
serta Menteri Keuangan
Republik Indonesia Bambang
Brodjonegoro sebagai
Keynote Speaker. Sementara
forum dimoderatori oleh
Ilmuwan dan peneliti Indo
nesia Prof. Dewi Fortuna
Anwar.•Starfy

Pertamina dan NIOC Sepakati Jual Beli LPG 600.000 MT
JAKARTA – PT Pertamina (Persero) dan National Iranian Oil
Company menandatangani Head of Agreement (HoA) jual
beli Liquefied Petroleum Gas (LPG) refrigerated dengan total
volume mencapai 600.000 MT, pada (30/5).
Penandatanganan tersebut dilakukan di Teheran antara
Senior Vice President Integrated Supply Chain Pertamina
Daniel Syahputra Purba dan Vice Director for International
Affairs, Petroleum Product Marketing and Operation
NIOC Moradi. Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri
Perminyakan Iran Bijan Namdar Zanggeneh ikut menyaksikan
penandatanganan kesepakatan konkret dan bersejarah
antara Pertamina dan NIOC.
Vice President Corporate Communication Pertamina
Wianda Pusponegoro mengatakan, kesepakatan Pertamina
untuk pembelian LPG Refrigerated dari NIOC akan mulai
efektif berjalan dengan target delivery perdana pada kuartal

keempat 2016. Tahun ini, dijadwalkan pengiriman dilakukan
sebanyak dua kargo, sedangkan pada tahun 2017 akan diki
rimkan 12 kargo sehingga total volume mencapai 600.000
MT.
“Kesepakatan ini sangat strategis mengingat kebutuhan
LPG di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2016, penjualan LPG Pertamina mencapai 7,5 juta
MT atau meningkat sekitar 13,6% dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Pasokan dari Iran akan meningkatkan
ketahanan pasokan LPG nasional,” terang Wianda.
Wianda menjelaskan selain kesepakatan LPG tersebut,
Pertamina dan NIOC juga sepakat untuk melanjutkan
pembicaraan mengenai pasokan minyak mentah untuk
kebutuhan Pertamina. Pertamina dan NIOC juga akan
melakukan pembicaraan lebih jauh terkait dengan peluang
kerja sama di sektor upstream.•RILIS

Berakhirnya Liga Inggris musim 2015/2016 ditandai dengan
kejutan yang cukup mencengangkan. Ibarat cerita dari negeri
dongeng, Leicester City, tim yang tidak diunggulkan dalam bursa
juara Liga Inggris mampu membalikkan prediksi para pengamat
sepakbola dengan merengkuh trofi juara Liga pertama mereka.
Menarik untuk dicermati bahwa saat menjuarai liga, seluruh
skuad Leicester City hanya bernilai 72 juta euro, jauh sekali jika
dibandingkan dengan 5 tim besar lainnya, seperti Manchester
City dengan 560 juta euro, Manchester United dengan 533
juta euro, disusul Chelsea (407 juta euro), Liverpool (344 juta
euro), dan Arsenal (305 juta euro). Tidak dapat dipungkiri bahwa
salah satu faktor yang menyebabkan Leicester bisa juara adalah
kejatuhan tim-tim besar tersebut di musim 2015/2016. Sekuat
apapun kekuatan finansial tim-tim besar itu, ternyata tidak
mampu mendongkrak performa mereka di atas lapangan. Tentu
saja hal ini akan berimbas terhadap pendapatan tim-tim besar
tersebut karena prestasi sebuah tim sepakbola berbanding lurus
dengan jumlah pendapatan mereka.
Fenomena ini juga terjadi dalam dunia bisnis, di mana
perusahaan-perusahaan besar yang telah berdiri ratusan tahun,
memiliki aset hingga triliunan dolar, dan dianggap sebagai
perusahaan yang “Too Big To Fail” tetap tidak mampu terhindar
dari risiko kebangkrutan. Contoh 5 kebangkrutan terbesar dalam
sejarah adalah Lehman Brothers dengan total aset US$ 691
triliun, Washington Mutual ( 327,9 triliun dolar AS), WorldCom
(103,9 triliun dolar AS), General Motors (91 triliun dolar AS), dan
CIT (71 triliun dolar AS). Dua teratas dari 5 kebangkrutan terbesar
tersebut terjadi saat krisis ekonomi global tahun 2007-2008.
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan perusahaan
mengalami kebangkrutan diantaranya adalah kondisi pasar
dan ekonomi yang kurang bagus dalam mendukung bisnis
perusahaan. Seperti yang terjadi dalam industri migas, ketika
harga minyak mengalami penurunan hingga 70% meng
akibatkan beberapa perusahaan shale oil di Amerika mengalami
loss event berupa kebangkrutan, seperti American Eagle Energy,
Quicksilver Resources, BPZ Resources, and WBH Energy. Selain
kondisi pasar, faktor lainnya berhubungan dengan masalah
pendanaan eksternal. Banyak perusahaan migas melakukan
penarikan hutang cukup besar saat harga minyak menembus
150 dolar AS/bbl. Sementara kondisi terkini harga minyak masih
di kisaran 48 dolar AS/bbl yang tentu saja bukan kondisi yang
baik bagi perusahaan migas. Menurut The Wall Street Journal,
pada 2016, sebesar 50% perusahaan migas yang berhutang
pada beberapa bank besar di Amerika berpotensi terpapar risiko
default. Sebanyak 51 perusahaan migas di Amerika Utara telah
mengajukan pailit sejak awal 2015 dengan total hutang kumulatif
mencapai 17,4 miliar dolar AS. Sebagai informasi menurut Bank
for International Settlements, bahwa pada 2014, total hutang
perusahaan migas mencapai 3 triliun dolar AS, naik 3 kali lipat
dibandingkan pada 2006. Dengan demikian, Pertamina sebagai
perusahaan migas nasional terbesar yang memiliki hutang global
bond akan terpapar risiko default seperti beberapa perusahaan
migas Amerika di atas. Selain kedua faktor di atas, buruknya
pengambilan keputusan strategis juga menjadi penyebab
perusahaan mengalami kebangkrutan. Kurangnya data dan
informasi yang valid dikombinasikan dengan perencanaan
strategis yang buruk disertai manajemen risiko yang kurang
optimal akan mendorong pengambilan keputusan yang kurang
tepat. Hal ini seperti yang terjadi pada kejatuhan Nokia akibat
manajemennya terlambat dan gagal dalam mengidentifikasi
serta memitigasi potensi risiko teknologi berupa perubahan
kebutuhan konsumen yang lebih memilih handphone touch
screen dan munculnya kompetitor baru dari kawasan Asia,
seperti Samsung.
Pertamina sebagai BUMN terbesar nasional harus se
nantiasa waspada terhadap segala perubahan yang terjadi,
baik teknologi, kebutuhan pasar, kompetitor, potensi default
global bond, dan potensi risiko bisnis lainnya yang bersumber
dari internal maupun eksternal. Manajemen beserta para
pekerjanya sebagai risk owner harus mampu mengidentifikasi
dan memitigasi risiko serta dapat segera beradaptasi terhadap
perubahan yang terjadi dengan senantiasa meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas untuk dapat berkompetisi di kancah
nasional dan internasional. Upaya tersebut diharapkan mampu
meminimalkan potensi risiko yang ada dan Pertamina tetap
menjadi “Too Big To Fail” dengan resiliensi tinggi untuk bertahan
dari gelombang perubahan skala nasional dan global.•
Sumber : Strategic Planning Risk Management – Direktorat Keuangan

