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The Flux

Direktur Pemasaran Pertamina Agmad Bambang didampingi GM MOR III Jumali (kedua kanan) menyalami awak mobil tangki BBM saat mengecek
kesiapan seluruh personil dan infrastruktur di TBBM Jakarta Group, sekitar sepekan sebelum Ramadhan, (10/6).

Bicara mengenai ekonomi Indonesia, kajian Organisasi
untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (The
Organisation of Economic Cooperation and Development/
OECD) menilai, selama ini pertumbuhan ekonomi domestik
telah melampaui negara-negara lain di ASEAN, seperti
tercermin pada bagan.
Namun sejalan dengan terkoreksinya pertumbuhan
ekonomi global (lihat Market Update Energia No. 23 Tahun
LI), OECD turut memangkas prediksi pertumbuhan Indonesia
pada 2015 menjadi 4.9%, dari perkiraan awal 5.3%. Selain
karena sentimen ekonomi global, turunnya pertumbuhan di
Tanah Air dipicu sikap wait and see para Penggiat Investasi
karena menunggu implementasi Pemerintah Indonesia untuk
mendorong kinerja ekonomi, khususnya kebijakan investasi
serta pembangunan infrastruktur.
Melihat berbagai kondisi yang terjadi di luar serta dalam
negeri, Pemerintah Indonesia kini berupaya menjaga nilai
tukar. Bank Indonesia telah mewajibkan penggunaan Rupiah
bagi seluruh entitas untuk transaksinya, guna menjaga tingkat
pembelian Dolar AS. Selain itu, membebaskan pajak barang
mewah dan insentif pajak. Bank sentral juga telah melakukan
stress test* dan menyatakan sistem keuangan Indonesia
memiliki daya tahan kuat dalam menghadapi risiko depresiasi
nilai tukar hingga Rp 15.500 per Dolar AS.
Sebagai dua komponen penting bagi kinerja keuangan
Pertamina, pergerakan nilai tukar dan harga minyak dunia
perlu diwaspadai. No compromise.•
*stress test adalah simulasi untuk mengukur kekuatan daya tahan perbankan
terhadap pelemahan nilai tukar.
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
pertamina boyong
penghargaan
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
the best green awards 2015

Stok BBM - Elpiji Jelang
Ramadhan dan Lebaran Aman
Direktur Pemasaran
Pertamina, Ahmad
Bambang telah
menyiapkan langkahlangkah untuk
memastikan pasokan
BBM dan LPG selama
Ramadhan dan Hari Raya
Idul Fitri 1436 H dalam
kondisi aman. Untuk
ketahanan stok Premium
19 hari, Solar 22 hari,
Avtur 26 hari, Pertamax
26 hari, Pertamax Plus 37
hari, dan LPG 17 hari.

J A K ARTA – M e n u r u t
Ahmad Bambang, kesiapan
menjaga ketahanan stok ini
menjadi rutinitas Pertamina
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setiap tahunnya. Namun
yang menjadi perbedaan
tahun ini adalah kondisi
jalan yang harus diantisipasi
dimana pusat kemacetan
terjadi, terlebih lagi dengan
b e ro p e r a s i n y a t o l b a r u
yaitu Cikampek-Palimanan
(Cikapali) sepanjang 116 km.
“Tahun lalu tingkat kema
cetan di pintu keluar tol
Cikampek namun sekarang
kemacetan akan berpindah
ke wilayah Brebes. Karena
itu disamping ketahanan stok
SPBU yang akan dipenuhi
dan ditambah 2 SPBU di jalur
tol Cikapali yang akan segera
diresmikan,” ungkap Ahmad
Bambang.
Estimasi pemakaian BBM

Kiprah Anak Perusahaan :
launching bright cafe
di pertamina shipping

dan LPG pada masa puasa
dan lebaran tahun 2015 diper
kirakan naik dengan besaran
masing-masing Premium naik
18% dari rata-rata harian
normal 76.258 KL menjadi
89.817 KL, Avtur naik 10%
dari rata-rata harian normal
11.534 KL menjadi 12.701 KL
dan LPG naik 4% dari ratarata harian normal 19.793 MT
menjadi 20.517 MT. Adapun
Solar turun 11% dari ratarata harian normal 37.228 KL
menjadi 33.250 KL.
Agar stok tetap terjaga
dengan kondisi kemacetan
arus mudik dan arus balik
terjadi, Pertamina akan
menyiapkan Mobil Tangki
berisi penuh yang stand by
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di 23 titik SPBU di Jabar,
Banten dan Jawa Tengah,
serta 7 titik SPBU di Jatim
dan skid tank (isi LPG) di titik
SPBBE yang berada di jalur
rawan kemacetan total, serta
menyediakan 117 titik SPBU
Transit khusus sepeda motor.
“SPBU yang berada dijalur
mudik dan balik tersebut akan
kita siapkan untuk beroperasi
selama 1x24 jam dan Infor
masi Teknologi juga kita
kembangkan aplikasi untuk
mengetahui lokasi SPBU
terdekat yang beroperasi
sehingga bagi pengguna
Android, Blackberry, Iphone
bisa download aplikasi ter
Bersambung ke halaman 6

Utama :
contact pertamina raih
dua gold di ICCA 2015

Foto : PRIYO

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sedang diuji. Se
panjang pekan lalu, pergerakan Rupiah terhadap Dollar AS
telah menembus level Rp13.300, yang merupakan posisi
terendahnya sejak tahun 1998. Padahal asumsi nilai tukar
APBN tahun 2015 adalah Rp12.500 per Dolar AS. Penurunan
nilai tukar tidak hanya terjadi pada mata uang Indonesia,
namun juga berbagai mata uang lain. Hal ini disebabkan
oleh kekhawatiran publik akan kebijakan ekonomi di berbagai
negara, seperti rencana perubahan suku bunga Bank Sentral
AS, kondisi Yunani dan Uni Eropa, hingga prediksi pelaku
pasar atas turunnya pertumbuhan ekonomi dunia 2015.
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

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

Meraup benefit lewat
marketing operation
excellent
Pengantar Redaksi :
Marketing Operation Excellent (MOrE) menjadi refleksi dari lima prioritas
strategis direksi yang tengah digenjot oleh fungsi pemasaran dalam mening
katkan kinerja operasional dan mencapai financial benefit bagi perusahaan.
Sehingga sampai dengan Kuartal I 2015, Direktorat Pemasaran telah
mencatatkan kinerja positif dengan pencapaian laba sebesar USD 60,08 juta.
Berikut petikan wawancara dengan Direktur Pemasaran Pertamina
Ahmad Bambang, di ruang kerjanya lantai 13 Kantor Pusat Pertamina,
Kamis (11/6).
Bagaimana hasil Kinerja direktorat pemasaran Pertamina di
kuartal 1 tahun 2015? Fungsi marketing telah membuat Transformasi yang
disebut dengan Marketing Operation Excellent (MOrE) untuk meningkatkan
kinerja operasional dan mencapai finanacial benefit bagi perusahaan. Jadi
kunci MOrE ada 2 yaitu profit optimum dan operational excellent.
Target jangka panjang ini kita lakukan efisiensi yang tinggi mengingat
beban harga crude yang turun terlalu jauh sehingga akibatnya inventory
kita masih mahal. Untuk mengurangi tekanan nilai inventory yang tinggi,
yang harus kita lakukan yaitu efisiensi di bidang shipping, yaitu efisiensi
biaya perkapalan, efisiensi menekan losses, fokus pada peningkatan
kemampuan dan performance marketing, fokus pada peningkatan
efektivitas dan efisiensi supply chain dan fokus pada akselerasi dan
strategi pemenuhan kebutuhan infrastruktur.
Dengan adanya efisiensi tersebut, sampai dengan Kuartal I 2015,
Direktorat M&T telah mencatatkan kinerja positif dengan pencapaian
laba sebesar USD 60,08 juta. MOrE menargetkan selama 1 tahun ini
bisa capai laba USD 1,5-2,5 miliar dengan syarat jika situasi berjalan
dengan normal tanpa terjadi hal-hal diluar kendali kita.
Perbaikan Kinerja pemasaran tersebut ditopang oleh sektor apa
saja? Sektor yang membukukan kinerja positif pada Direktorat M&T adalah
dari penjualan Commercial Fuel Retail termasuk penjualan overseas di Timor
Leste, BBM Industri, LPG, dan Aviasi. Disamping itu, perbaikan kinerja ini juga
ditopang oleh tercapainya efisiensi dalam kegiatan operasi seperti: pengurangan
losses dan penghematan biaya distribusi.
Kalau dari volume, relatif di BBM yang menopang adalah BBM Non PSO
(Pertamax) yang melejit hampir 3 kali yang dulunya sehari cuma 2.700 KL per
hari dan sekarang sudah diatas 7.000 KL per hari jadi kita push di hal-hal yang
menghasilkan keuntungan. Selanjutnya untuk LPG 12 kg kita juga telah berani
naikkan harga.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan dari 5 prioritas strategis di
reksi, apakah sudah menunjukkan hasil yang lebih baik? Contohnya? Kami
menjabarkan 5 prioritas strategis direksi dalam program Marketing and Operation
Excellence (MOrE) yang terbagi dalam 5 program yaitu: Sales & Marketing Excellence,
Supply Chain Excellence, Shipping Excellence, Losses Control, Infrastructur Development.
Sejak kick off pada 10 Januari 2015, dari program MOrE tersebut Direktorat M&T telah
menghasilkan value creation sebesar +/- USD 50,35 juta dari target tahun 2015 sebesar
USD 307,93 juta. Termasuk jika stok nasional naik, maka Pertamina harus memiliki market
plan untuk menyiapkan itu semua.
Bagaimana target dari efisiensi tahun 2015? Efisiensi di 2015 total yang kita
targetkan ada 3 komponen yaitu, MOE ditahun 2015 sebesar USD 307,93 juta, yang kedua
yaitu Cutting Budget USD 120 juta dan yang ketiga lakukan Pool Saving ABO sehingga
orang dipaksa bekerja dengan budget yang ditentukan dan untuk nilai saving pool ini USD
141 juta. Jika bicara total secara keseluruhan hampir USD 600 juta untuk efisiensi yang
bisa kita lakukan.
Bagaimana pula target perbaikan bisnis hilir di 2015? Apa saja
yang akan menjadi sasaran? Target perbaikan bisnis hilir di 2015
secara umum adalah untuk meningkatkan profitabilitas, perbaikan
sarana dan fasilitas serta Operational Excellence. Sasarannya adalah bagaimana sekarang
yang semula rugi menjadi positif dengan menciptakan proses bisnis yang efisien namun tetap
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mengedepankan layanan yang prima serta memastikan sarana fasilitas supply dan distribusi yang andal dan
berikutnya adalah strategy pricing.
Dinamika usaha seperti apa yang akan menunjukkan positif bagi Pertamina? Pertamina tidak lepas
dari stakeholder dan saat ini kita tengah memberikan pemahaman apalagi dengan Pemerintahan yang baru ini.
Jika sudah ada pemahaman maka tidak akan ada masalah dan jika sudah berjalan maka apapun yang selama
ini usaha hilir dikondisikan rugi, bisa memberikan kontribusi positif bagi perusahaan dengan efisiensi dan program
Equal Treatment.
Jika ditanya kenapa industri hilir perusahaan migas lainnya yang diberikan penugasan BBM PSO masih
bisa untung sementara Pertamina tidak bisa untung? Jawabannya adalah Pertamina bisa jauh lebih besar
keuntungannya jika hanya menangani BBM PSO di wilayah Jawa dan Sumatera saja. Karena masalahnya,
Pertamina penyebaran BBM PSO harus keseluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke yang pendistribusiannya
hingga ke pelosok dengan menggunakan kapal dan pesawat, dan oleh karenanya biaya menjadi lebih besar.
Hal lainnya yaitu terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dimana kita lakukan pembayaran
sesuai dengan peraturan tetapi yang jadi pertanyaan apakah badan usaha lainnya juga melakukan pembayaran
PBBKB ke Pemprov setempat sesuai volume yang dilaporkan ke BPH Migas. Kita butuh data yang transparan
yang mungkin saja badan usaha lain bayar tetapi apakah laporannya sesuai. Karena jumlah PBBKB itu jumlahnya
cukup besar dimana Pertamina dalam kurun waktu satu bulan jumlah yang harus dibayar diatas Rp 1 triliun.
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Minggu ini adalah minggu pertama bagi umat muslim
menghadapi bulan suci Ramadhan atau bulan puasa. Awal
bulan puasa kadang disalahartikan oleh sebagian orang
sebagai penyesuaian. Yakni penyesuaian ritme kinerja,
karena jadwal tidur yang berubah, dimana harus bangun
lebih awal untuk sahur dan terjaga hingga pagi hari. Bahkan
ada yang berangggapan saatnya slow down. Mengurangi
ritme kinerja.
Padahal sejatinya bulan Ramadhan merupakan bulan
peak performance. Apalagi bagi Pertamina yang pada

Terkait penetapan harga BBM oleh Pemerintah, apakah harga penetapan tersebut secara bisnis
masih ekonomis bagi Pertamina? Ketika subsidi dicabut dari APBN kami berjuang sedang dalam tahap formulasi
yang didasarkan pada Cost Of Good Manufacture (COGM) yaitu ongkos produksi. Kemudian ditambah biaya
distribusinya yaitu Cost Of Good Sold (COGS) yang kemudian ditambah Margin SPBU sebagai agen ditambah
iuran ke BPH Migas sehingga menghasilkan harga pokok. Mestinya kalau sesuai harga, Premium itu harganya
lebih dari Rp 8.000 per liter.
Dengan berlakunya Perpres 191 Tahun 2014, terjadi perubahan yang cukup signifikan dimana BBM yang
disubsidi pemerintah hanya jenis Solar (subsidi tetap Rp 1.000/liter) dan Minyak Tanah. Sementara untuk jenis
Premium sudah tidak disubsidi pemerintah, dan dibagi menjadi 2 jenis yaitu Premium yang termasuk Jenis BBM
Umum (JBU) dan Premium yang termasuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
BBM yang harga jual ecerannya ditetapkan pemerintah adalah Solar Subsidi, Kerosene/Minyak Tanah subsidi
dan Premium Penugasan (JBKP). Sedangkan Premium Umum harganya ditetapkan oleh Badan Usaha.
Namun, mengingat Premium dan Solar dipakai oleh sebagian besar masyarakat dan kenaikan harganya akan
mendorong laju inflasi yang tinggi, pemerintah mengambil kebijakan untuk tetap mengendalikan harga premium
dan solar, termasuk Premium umum yang dijual di wilayah JAMALI dengan menetapkan harga jual di bawah
harga keekonomiannya.
Hal ini secara bisnis akan menekan profitabilitas bisnis hilir Pertamina. Terkait kondisi ini, kami telah berkoordinasi
dengan pemerintah agar potensi kerugian atas penetapan harga jual eceran yang dibawah harga keekonomian
dapat diminimalkan, serta mendapatkan kompensasi-kompensasi lainnya, misalnya percepat pembayaran utang
negara.

saat Ramadhan dan Lebaran menjadi bulan yang begitu

Bagaimana progress produk baru BBM “Pertalite” kapan akan diluncurkan dan sebagai edukasi
internal, apa kelebihan produk tersebut? Semua sudah kita siapkan Pertalite akan diluncurkan sesegera
mungkin apabila semua persyaratan untuk peluncuran produk baru BBM telah dimiliki oleh Pertamina. Saat ini
kami telah melakukan beberapa tahapan untuk peluncuran Pertalite meliputi, Market Survey, Lab dan Engine
Test, Diskusi terbuka dengan perwakilan pengusaha otomotif, media, dan konsumen, Persiapan Sarfas di SPBU
dan Depot, Konfigurasi IT System, Pendaftaran HAKI Pertalite, Permohonan penyesuaian Surat Ijin Usaha Niaga
Migas Pertamina.
Untuk penyesuaian ijin usaha niaga Migas khususnya untuk produk Pertalite sedang dalam proses pengajuan
kepada Menteri ESDM. Apabila ijin usaha niaga tersebut sudah dikantongi oleh Pertamina dan Stakeholder
Pertamina telah memberikan persetujuan untuk peluncuran Pertalite maka kami akan segera me-launching
produk tersebut.
Produk baru Pertalite memiliki keunggulan sebagai produk Gasoline yang memiliki Octane Number (RON) 90,
mengandung Aditif, Memenuhi standar RON mesin kendaraan dengan teknologi terkini yang ada di Indonesia
dan Memiliki harga yang terjangkau (di antara harga Premium dengan harga Pertamax).
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pertalite ini merupakan BBM yang berkualitas dengan harga
terjangkau.

pembelajaran bagi Pertamina untuk mengatasinya.

Mengapa muncul ide pembuatan Pertalite? apakah hal tersebut merupakan bagian dari inisiatif Dir.
Pemasaran dalam meningkatkan kinerja hilir? Sebetulnya Pertalite ini bukanlah ide baru tapi ide yang sudah
lama sebagai strategi marketing. Alasannya yaitu dinamisasi Penetapan Harga Jual Eceran Premium yang belum
sepenuhnya mengikuti Formula Harga yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi merugikan Pertamina. Salah satu
caranya adalah mengalihkan konsumen yang menggunakan Premium dengan cara memunculkan produk baru.
Alasan lainnya adalah karena kita melihat peluang secara teknis memungkinkan. Memberikan Alternatif BBM
(RON 90) yang memenuhi kebutuhan teknologi mesin kendaraan bermotor saat ini, namun dengan harga yang
lebih terjangkau (di antara harga Premium dan Pertamax).
Dengan diluncurkannya Pertalite tersebut maka diharapkan kinerja hilir akan meningkat dan konsumen yang
semula menggunakan Premium diharapkan akan berpindah menjadi pengguna Pertalite dan pada akhirnya ada
beberapa segmen konsumen Pertalite yang akan berpindah menggunakan Pertamax apabila disparitas harga
Pertalite dengan Pertamax tidak terlalu tinggi.
Ditengah krisis yang tengah dilanda oleh perusahaan migas, apakah ada peluang bisnis baru yang
akan dijalankan oleh fungsi pemasaran? Kita memang terus mencari peluang market, Kita mencari segala
kemungkinan yang peluang pasarnya ada supaya ktia tidak kalah bersaing. Dengan teknologi maka apapun
bisa. Hal lainnya yaitu kita mencari bagaimana mengatasi masalah Elpiji yang kapasitasnya diimpor. Sekarang
kebutuhan menyentuh angka 7 juta ton setahun sedang produksi dalam negeri hanya sekitar 2,4 juta ton. Apakah
kita mesti begitu terus, apalagi konsumen yang terbesar adalah Elpiji 3 kg.
Saya tengah berpikir bagaimana kita bisa membawa gas alam bisa dibawa sampai ke rumah tangga dan ini
perlu teknologi. Kita terus berjuang bagaimana PGN dan Pertagas Niaga bisa bersatu untuk menangkap peluang
market tersebut, baik melalui jaringan pipa maupun teknologi baru lainnya.•IRLI

memerlukan perhatian khusus, dalam memberikan layanan
bagi masyarakat, khususnya penyediaan BBM dan LPG
yang selalu meningkat selama dua bulan tersebut.
Direktur Pemasaran Ahmad Bambang, dalam kete
rangan persnya pekan lalu didampingi jajaran manajemen
di lingkungan Direktorat Pemasaran menjamin pasokan
BBM dan LPG selama Ramadhan dan Lebaran Aman.
Kesiapan menjaga ketahanan stok ini menjadi rutinitas
Pertamina setiap tahunnya.
Namun setiap tahun tantangannya akan berbeda.
Selain peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan serta
meningaktkan aktivitas masyarakat ketika Ramadhan
dan Lebaran, ada tantangan yang setiap tahun menjadi
Jika tahun-tahun lalu kemacetan, antrian SPBU terpusat
di kawasan Indramayu dan sekitarnya (pantura), kini
dengan beroperasinya tol baru yaitu Cikampek-Palimanan
(Cikapali), tingkat kemacetan akan bergeser ke arah
Jawa Tengah dan sekitarnya. Namun demikian, kawasan
Indramayu tetap menjadi perhatian, karena pemudik
kendaraan roda dua yang tidak bisa mengakses tol pun
diperkiraan akan bertambah.
Karena itu, bulan Ramadhan dan Puasa menjadi
saatnya untuk Gas Pol. Baik dalam memberikan layanan
kepada konsumen, meningkatkan kinerja sekaligus ibadah
kita kepada Allah SWT. Secara lahir dan batin, performance
insan Pertamina ditingkatkan pada bulan penuh berkah ini,
sehingga apa yang dijalankan dapat memberikan manfaat
dunia dan akhirat.
Tidak perlu memperdebatkan kapan puasa dimulai,
atau memperdebatkan kelompok mayoritas dan minoritas.
Karena, di perusahaan energi kebanggaan kita bersama
ini, kinerja pada bulan Ramadhan dan bulan lainnya tetap
harus sama. Yang membedakan adalah bagaimana di
bulan suci ini, kita meningkatkan kinerja yang lebih baik
dan berupaya apa yang dikerjakan menjadi berkah dan
pahala bagi semua.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melak
sanakannya.•

skk migas siap mencari
investor pengolah flare gas

JAKARTA (Kontan) - Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi (SKK Migas) bakal mengundang in
vestor untuk menanamkan modal di bidang
pengumpulan dan pengolahan flare gas atau
gas suar bakar. Kepala Sub Bagian Protokoler
dan Kehumasan SKK Migas Zuldadi Rafdi
mengatakan, selama ini flare gas milik kontrakrir
migas ada yang diolah dan ada yang langsung
dibuang. Namun ke depannya, SKK Migas akan
membuka pengolahan flare gas. “Siapapun
investor atau pemain gas yang berminat, bisa
datang dan bertemu kontraktor migas,” katanya.
Flare gas adalah gas ikutan bersama minyak bumi
yang selama ini dibuang. Saat ini, ada potensi
200 mmscfd flare gas yang tersebar di seluruh
Indonesia dan belum dimanfaatkan. Padahal, flare
gas bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik
dan liquified petroleum gas (LPG).

pemprov maluku peroleh
10 persen saham masela

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Pemerintah
Provinsi Maluku dipastikan akan memperoleh
porsi saham 10 persen di Blok Masela di Laut
Arafura yang saat ini dioperatori oleh Inpex
Masela Ltd, anak perusahaan Inpex Corporation.
Direktur Hulu Ditjen Migas Kementerian ESDM
Djoko Siswanto mengatakan, Kementerian
ESDM telag mengirimkan surat kepada Pemprov
Maluku terkait pemberian porsi saham 10 persen
di Blok Masela. Secara umum, menurutnya,
pemerintah memahami keinginan Pemprov
Maluku untuk mendapatkan porsi saham di
Blok Masela. Namun, keputusan resmi baru akan
diperoleh setelah rencana pengembangan (Plan of
Development/PoD I) selesai. “Pemerintah sudah
memahami keinginan Pemda Maluku. Namun,
keputusannya nanti menunggu PoD I selesai,”
tukasnya. Ia menegaskan, porsi saham bagi
daerah tidak ada artinya jika fasilitas produksi
belum ada. Karena itu, ia mendorong agar Inpex
segera membangun fasilitas produksi. Ia juga
mengingatkan porsi saham harus dimiliki BUMD
sepenuhya, jangan sampai jatuh ke perusahaan
swasta. Dana bagi hasil tersebut harus langsung
dimasukkan ke dalam pendaparan asli daerah
(PAD) atau ke rekening pemerintah daerah. Selain
itu, DPRD juga harus melakukan pengawasan.

indonesia jajaki impor
minyak langsung dari opec

JAKARTA (Investor Daily) - Indonesia menjajaki
kemungkinan mengimpor langsung minyak dari
negara-negara anggota OPEC, seperti Iran,
Irak, Angola, Kuwait, dan Arab Saudi. Rencana
itu dibahas dalam pertemuan bilateral dengan
negara-negara produsen minyak pada pertemuan
OPEC di Wina, Austria, pada 3-4 Juni ini. Kepala
Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM
Dadan Kusdiana mengungkapkan, dalam
pertemuan itu pemerintah Indonesia diwakili
Menteri ESDM Sudirman Said. Pertemuan
tersebut membahas tentang rencana pembelian
minyak langsung dari beberapa negara penghasil
minyak OPEC. Selain itu dibahas pula kerja sama
di bidang pengolahan minyak mentah. Nantinya
kesempatan kerja sama itu ditindaklanjuti Per
tamina.•

IMPLEMENTASI 5 PRIORITAS STRATEGIS

No. 24

Tahun LI, 15 Juni 2015

4

BTP New Initiatives 2015 Fokus pada
Value Creation dan Efisiensi
Untuk mempercepat proses transformasi dalam men
capai visi dan misi Pertamina sebagai perusahaan energi
nasional kelas dunia dan sebagai perusahaan Negara yang
memiiki kontribusi terbesar dalam mewujudkan ketahanan
energi nasional, Break Through Project (BTP) merupakan
salah satu vehicle yang cukup reliable dalam mendukung 5
Prioritas Strategis yang saat ini sudah dilaksanakan serentak
di seluruh lini perusahaan.
BTP Korporat 2015 saat ini terdiri dari 14 BTP New
Initiatives dan 10 BTP Proyek Prioritas Strategis. Khusus
untuk BTP New Initiatives 2015 akan lebih banyak
difokuskan pada pencapaian value creation atau efisiensi
yang diharapkan dapat mendukung kinerja keuangan dalam
mencapai pendapatan perusahaan. Target pencapaian
finansial untuk tahun 2015 ini adalah sebesar USD 479
Million dengan persebaran pada BTP seperti pada grafik
1 dibawah ini.

Target financial ini mengalami kenaikan dari target
sebelumnya sebesar USD 464 Million menjadi USD 479
Million. Kenaikan ini merupakan challenge yang diberikan
oleh BTP Corporate Cash Management sebesar USD 14,66
Million dikarenakan dinamika dan opportunity lain yang bisa
ditangkap oleh Project Team.
Pada bulan Mei 2015 ini, status keseluruhan dari BTP
New Initiatives 2015 adalah 98.26% atau masih berstatus
kuning. Namun selama 3 bulan berjalannya BTP ini bulan
Maret 2015, secara keseluruhan PMO masing-masing BTP
semakin mengalami kemajuan dalam melakukan koordinasi
dan usaha yang dilakukan untuk mencapai target break
thorugh berikutnya.

Penanganan Losses yang Cermat Hasilkan Efisiensi
JAKARTA – Supply Loss Minyak Mentah maupun BBM
menjadi perhatian bagi semua fungsi khususnya di
Pengolahan dan fungsi Pemasaran & Distribusi, karena
tingginya angka losses berdampak terhadap kerugian
yang akan diterima oleh perusahaan sehingga tidak banyak
memberikan kontribusi bagi profit.
Untuk memecahkan masalah tersebut, fungsi Integrated
Supply Change (ISC) melangsungkan Rapat Koordinasi
Penanganan Supply Loss Minyak Mentah, Intermedia dan
BBM yang diikuti oleh tim manajemen dari masing-masing
unit pengolahan di berbagai wilayah, pemasaran dan fungsi
keuangan.
Rakor yang berlangsung di lantai Ground Kantor Pusat
Pertamina, Rabu (3/6) ini adalah bagian dari proses kerja
dari tim Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak (PTKAM)
untuk mel ihat success story dan inisiasi yang bisa
mengurangi terjadinya losses.
Direktur Umum & SDM Pertamina Dwi Wahyu Daryoto
menyampaikan, kinerja Pertamina pada triwulan 1 tahun
2015 bulan Januari-Februari posisi laporan keuangan
masing-masing loss USD 110 juta. Tetapi pada bulan
Maret bisa mendapatkan keuntungan sekitar USD 240
juta. Jadi untuk TW 1 kinerja Pertamina positif dengan nilai
laba USD 28 juta.
“Kontribusi dari efisiensi itu sangat besar termasuk
dalam hal penanganan losses baik dari tim pengolahan,
pemasaran maupun dari fungsi ISC yang angkanya kurang
lebih mencapai USD 60 juta demikian juga dari sentralisasi
dari procurement mencapai USD 29 juta,” ungkap Dwi
Wahyu.
VP Quality System & Knowledge Management

Foto : ADITYO

RESUME
PEKAN INI

Direktur Umum & SDM Dwi Wahyu Daryoto membuka Rakor Penanganan
Supply Loss Minyak Mentah, Intermedia dan BBM.

Pertamina, Faisal Yusra yang bertindak sebagai Ketua tim
PTKAM berharap Rakor ini sebagai bagian dari strategi
management perusahaan untuk meningkatkan awareness
dari para pelaksananya sehingga bisa memitigasi terjadinya
losses. Dengan berkurangnya angka-angka losses,
tentunya profit bagi perusahaan akan meningkat.
“Tahun 2014 lalu kita sudah kehilangan sampai USD 535
juta yaitu hampir Rp 6 triliun lebih. Sesuai dengan arahan
direksi, kita berharap dapat mengurangi losses sampai
dengan USD 200 juta. Upaya-upaya untuk peningkatan
kinerja berbasis kepada penurunan losses ini menjadi suatu
hal yang strategis di perusahaan,” lanjut Faisal.
Sementara itu, Manager Crude & Black Intermediate Dom
Opt Pertamina, Benny Rosali Matcik juga mengharapkan
dengan adanya sinergi dari semua fungsi yang terkait,
volume supply loss minyak mentah yang sekarang pada
TW 1 ini 0, 3 persen bisa turun dari 0,3 persen untuk bisa
menunjang efisiensi perusahaan.•IRLI

Foto : RU IV

OPINI
PEKERJA
Validasi Profesionalitas
Pers dengan Uji
Kompetensi Wartawan
PURWOKERTO – Refinery Unit (RU) IV Cilacap

dalam menjalankan proses bisnisnya selalu
bersinggungan dengan pihak eksternal sebagai
stakeholders, termasuk insan pers. Peran
wartawan terhadap perusahaan dapat membantu
peningkatan corporate image dengan berita
yang positif atau dapat memperburuk citra
perusahaan dengan pemberitaan yang negatif.
Dalam menjalin relasi dan memberikan informasi
perusahaan kepada wartawan, satu hal yang
perlu diperhatikan adalah validitas kompetensi
dari wartawan tersebut.
Sebagai cara untuk mengetahui kompetensi
dan validitas wartawan, RU IV Cilacap bekerja
sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia
menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan
(UKW) bagi insan pers se-Jawa Tengah. Kegiatan
tersebut diadakan pada 19 – 20 Mei 2015 di Hotel
Santika Purwokerto. Sebanyak 50 insan pers dari
media massa lokal dan nasional mengikuti UKW.
Amir Machmud selaku Ketua PWI Jawa
Tengah menuturkan bahwa UKW ini dibagi
menjadi 3 jenjang yakni Muda, Madya, dan
Utama. “Suatu tantangan bagi wartawan
Indonesia adalah memiliki kompetensi. Acara ini
diadakan untuk menjawab tantangan tersebut
dengan mengukur segi profesinalisme kita
sebagai wartawan dan mengembangkan diri
dan profesi kita menjadi baik. Terima kasih
dan penghargaan kepada RU IV Cilacap yang
bekerjasama menyelenggarakan uji kompetensi
bagi wartawan wilayah,” ujar Amir Machmud.
Senada dengan Amir Machmud, Ketua
Bidang Organisasi PWI Pusat, Sasongko Tedjo
mengungkapkan tiga hal penting yang ada di
dunia media yakni Standardisasi Kompetensi
Wartawan, Standardisasi Kompetensi Peru
sahaan Media, dan Standardisasi Organisasi
Wartawan. “Terima kasih kepada RU IV yang
berkomitmen mendukung wartawan dengan
menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan
guna mengangkat harkat dan martabat profesi
wartawan karena memiliki sertifikasi kompetensi
yang valid,” ungkap Sasongko Tedjo.
Sementara itu, GA Manager RU IV Eko
Hernanto mengemukakan harapannya acara ini
dapat meningkatkan relasi antara RU IV Cilacap
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Menyimak CEO Monthly Letter – beberapa waktu lalu,

Beraneka ragam kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM),

Direktur Utama Pertamina menegaskan bahwa Pertamina akan

PKM, SS dan lain-lain kegiatan mutu manajemen yang

bermetamorfosa dari Good menjadi ke Great dengan dua syarat,

merupakan wujud konkrit dari continuous improvement sangat

yaitu Membangun “Tim Pemenang” dengan melakukan Sinergi.

perlu dan harus terus digalakkan untuk mencari cara/metode

Fardhu ‘ain dari suksesnya kedua syarat tersebut di

yang paling efektif dan efisien guna menjalankan operasional

atas adalah “Koordinasi”. Sebuah kata yang amat mahal

perusahaan dalam rangka mencapai pendapatan maksimal

implementasinya, namun bisa juga menjadi murah bila telah

baik dari cash in maupun cost saving. Beberapa hal tersebut

menjadi kebiasaan yang mendarah daging.

di atas itulah antara lain yang akan menjadi produk akhir MOrE

Di sisi lain, silo adalah kata-kata klasik yang selalu terngiang-

terus bergulir berkelanjutan.

ngiang ketika kita berbicara koordinasi, seperti layaknya “sekte-

Sesungguhnya, suatu intensitas bisnis berhasil lolos atau

sekte” dalam “agama Pertamina”. Semestinya hal itu harus

tidak dari krisis, bukan merupakan hasil perjuangan jangka

mulai disadarkan untuk kembali ke khitah perjuangan satu

pendek, akan tetapi merupakan hasil perjuangan panjang,

religi yaitu One Pertamina, yang dilakukan secara kaffah (utuh

terus menerus serta dengan strategi yang berwawasan. Ber

menyeluruh) dan inheren (secara otomatis merasuk dalam jiwa

strategi jangka panjang berarti harus melakukan penataan

setiap penganut paham One Pertamina).

ulang manajemen secara menyeluruh termasuk organisasi,

Situasi ekonomi yang kurang baik akhir-akhir ini, ditandai
dengan menurunnya harga minyak dunia, berdampak langsung

sistem dan budaya korporatnya, suatu pendakatan menyeluruh
dan integral.

pada pendapatan Pertamina, baik pendapatan di sektor hulu

Aspek jangka pendek dari krisis perlu memperoleh

maupun hilir, menjadikan krisis tampak terang benderang di

fokus perhatian. Banyak bisnis memasuki suasana terjebak

depan mata yang membutuhkan perhatian seluruh pekerja

kebingungan, saling menyalahkan, dan saling mencurigai

Pertamina.

apalagi kalau jajaran manajemen tidak tegar untuk memberi

Dalam dunia bisnis, sebenarnya hanya ada dua kutub

fokus dalam krisis ini. Bisnis tidak boleh kehilangan fokus

yang seharusnya menjadi fokus setiap insan pebisnis. Yaitu,

sebagai strategi pada saat-saat krisis ini. Kepanikan dalam

mendulang profit semaksimal mungkin dan mengendalikan

suasana yang memang tidak menentu membuat suasana

operasional dengan biaya seefisien mungkin. Untuk itulah,

bisnis makin runyam. Karena itu, akal sehat haruslah terus

Direktorat Pemasaran mencanangkan Program MOrE (Marketing

menjadi kendalinya.
Bisnis dalam era globalisasi akan sukses bila dilakukan

And Operation Excellent).
MOrE dapat diumpamakan sebagai transformasi Pertamina

oleh individu dalam kerja sama tim yang dapat membaurkan,

Direktorat Pemasaran jilid II, yang berkehendak untuk

keuletan bernegosiasi dengan wawasan (vision), kesabaran

merevitalisasi aktivitas marketing agar lebih efektif dalam maraup

dengan kekerasan hati (tenacity) dan fleksibilitas dengan fokus.

pangsa pasar dan membangun loyalitas pelanggan dengan

Bisnis melintasi jarak, keanekaragaman lingkungan dan

pendapatan yang maksimal serta efisiensi biaya operasional

waktu. Kondisi ini tidak boleh berhenti hanya karena adanya

tanpa mengurangi kehandalan sarana dan fasilitas khususnya

krisis dalam dunia yang cepat berubah. Kecepatan dan

keselamatan, keamanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan

tekad (speed and passion) merupakan aset yang tidak boleh

aktivitas HSSE.

diabaikan apalagi dalam membaurkan ketiga kondisi tersebut

Kondisi krisis tidak bisa lagi dihadapi dengan cara yang
biasa-biasa saja namun harus berinovasi termasuk dalam

di atas dengan tetap memegang teguh ketenangan sikap agar
tidak terbawa sikap coba-coba.

pengelolaannya. Kita semua tahu bahwa kondisi krisis yang

Bersaing dan berhasil dalam lingkungan global yang

ada pada saat ini merupakan dampak langsung dari munculnya

dinamis, memerlukan Sumber Daya Otak (SDO) yang inovatif

information superhighway dan digital economy yang merupakan

dan selalu siap untuk menanggapi perubahan yang cepat dan

karakterisktik fenomena globalisasi. Untuk itulah, guna

penuh turbolensi. Inovasi bukan sebagai subtitusi kerja keras

membendung dampak krisis tersebut perlu diimplementasikan

melainkan inovasi untuk bekerja dengan cerdas. SDO yang

Manajemen Generasi Kelima (The 5th Generation Management),

kredible dimiliki oleh mereka yang mempunyai visi tidak cepat

yang menuntut pentingnya membangun daya saing melalui

putus asa, inovatif/kreatif, cekatan memanfaatan tehnologi

Knowledge Creating Organitation and Knowledge Network.

yang dibutuhkan bisnisnya, dan yang sangat penting adalah

Pada intinya, daya saing sebuah badan usaha sangat
ditentukan oleh bagaimana organisasi itu dapat mentrans

mampu bekerja sama dalam tim dengan kredibilitas yang
andal.

formasikan data untuk dianalisis sehingga menjadi informasi,

Lalu dimanakah seharusnya kita berada pada kondisi krisis

dan informasi diberi penilaian (judgement) hingga menjadi ide.

seperti saat ini? Menjadi komponen yang bagus itulah tugas

Lalu ide tersebut diberi konteks, sehingga menjadi pengetahuan

kita, senantiasa aktif mengambil peran dan melakukannya

(knowledge).

dengan benar. Hendaklah selalu menghilangkan ego sektoral

dengan wartawan wilayah Jawa Tengah serta

Dari pengetahuan inilah, daya saing organisasi dapat

dan saling mendukung satu sama lain agar proses kerja

berdampak positif bagi corporate image peru

diwujudkan. Pada akhirnya barang dan jasa yang dihasilkan

sahaan. “Dengan adanya standar kompetensi

menjadi mudah dan cepat untuk mengimbangi kecepatan

oleh suatu perusahaan yang unggul akan selalu bertumpu pada

persaingan. Semua itu akan terwujud bila koordinasi berjalan

strategi yang berbasis pada sumber daya (resource-based)

dengan baik, yang akhirnya akan menghasilkan Tim Pemenang

dan knowledge-based. Hal yang demikianlah yang akan terus

dan sinergi kerja yang optimal.

wartawan, maka terdapat alat ukur profe
sionalitas wartawan yang jelas untuk menghindari
misleading information. Standar kompetensi
wartawan juga diperlukan untuk melindungi
kepentingan publik dan hak perusahaan untuk
mendapatkan pemberitaan yang valid,” tuturnya.
Pada prinsipnya, uji kompetensi wartawan
adalah sertifikasi untuk mengukur kemampuan
kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan
dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.•RU IV

mendorong perusahaan melakukan continuous – improvement,

Bila dalam situasi krisis seperti saat ini, ada di antara

dimana hanya ide-ide non linier lah yang akan bertahan di masa

pekerja yang masih belum mempunyai rasa kepedulian dan

mendatang.

kepekaan terhadap kondisi dan kebutuhan perusahaan, maka

Di sinilah pentingnya data sebagai basis untuk menganalisa

sesungguhnya dia telah mem-”begal” perusahaan tercinta ini,

dan menyusun forcasting, yang selanjutnya akan menjadi bahan

dan sejatinya dia telah membegal masa depan dirinya sendiri.

dasar pembuatan Action Plan.

Dari seluruh detail kegiatan

Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk mengambil peran

Action Plan selanjutnya diterjemahkan dalam satuan uang pada

dalam upaya ikut menyelamatkan perusahaan dari gonjang-

tabulasi Anggaran Biaya untuk mendapatkan gambaran proyeksi

ganjing krisis kali ini ? Do something, create something, achieve

pendapatan perusahaan.

success, build your legacy. Apa Idemu?•
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Sosialisasi PKB
di RU VI Balongan
BALONGAN - Pasca disahkannya Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) V antara perusahaan dengan
pekerja yang diwakili oleh Federasi Serikat Pekerja
Pertamina Bersatu (FSPPB), dilakukan Sosialisasi
PKB V 2015 – 2017 di RU VI Balongan pada 10
April 2015. Dalam kegiatan ini panitia menghadirkan
narasumber Saichu mewakili HR Kantor Pusat,
Manager HR Area RU VI Balongan Ika Helnayadi,
Ketua Umum SPPBB Priyo Titi Budi dan bertindak
selaku counterpart dari FSPPB Pusat disampaikan
oleh Fachrurozy .
Hadir pada kesempatan tersebut SMOM RU
VI Balongan Djoko Koen Suwito beserta Tim
Manajemen RU VI, Kepala Dinsosnakertrans
Kabupaten Indramayu, Wawang Irawan serta para
pekerja RU VI Balongan.
SMOM RU VI Balongan Djoko Koen Suwito
mengatakan, PKB bukan hanya milik pekerja,
tapi juga perusahaan. “PKB ini diharapkan
mampu menjadi titik tolak yang lebih baik bagi
kemajuan perusahaan dan kemaslahatan pekerja
dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan
keharmonisan sebagai keluarga besar Pertamina.
“Semoga harapan perusahaan dan harapan
pekerja dapat terlaksana dengan baik. Dengan
adanya perbaikan dalam kesejahteraan pekerja,
maka semangat pekerja untuk memberikan kon
tribusi terbaik bagi perusahaan juga harus me
ningkat sehingga world class energy company
dapat terwujud,” kata Djoko Koen.
Sedangkan, Kepala Dinsosnakertrans Wawang
Irawan menjelaskan, PKB merupakan suatu ke
sepakatan untuk mengatur syarat-syarat kerja yang
merupakan hasil perundingan dan kesepakatan
antara perusahaan dengan serikat pekerja yang
digunakan sebagai pedoman oleh kedua belah
pihak dalam pelaksanaan hubungan kerja.
“Overall, Pertamina telah memberikan dan
mengatur sistem kerja yang baik dalam PKB-nya
termasuk sistem pengupahan dan pesangon.
Mudah-mudahan melalui sosialisasi PKB ini pekerja
bisa memahami tugas pokoknya, hak dan kewajiban
pekerja dan perusahaan sehingga tercipta sinergi
hubungan kerja yang dapat berlangsung dengan
baik,” ujar Wawang.
Senada dengan Wawang Irawan, perwakilan
Presiden FSPPB, Fachrurozy menuturkan sosialisasi
ini merupakan wujud komitmen yang tinggi dari
perusahaan dan pekerja untuk menjalankan ama
nah UU dalam mewujudkan hubungan industrial
yang baik, sinergis, dinamis, dan berkeadilan. Ini
merupakan suatu tantangan dalam menjembatani
aspirasi pekerja dan perusahaan. Tema pokok
dalam penyusunan PKB periode V adalah “Sukses
Implementasi dan Perwujudan World Class
Employee”.
“PKB disusun untuk mewujudkan kesejahteraan
pekerja dan keluarga serta mendorong laba peru
sahaan semaksimal mungkin,”tutur Fachrurozy.•RU VI

JAKARTA – Ajang bergengsi
Indonesia Green Awards
(IGA) 2015 memberikan
p e n gh a r g a a n T h e B e s t
Indonesia Green Awards
kepada PT Pertamina
(Persero). The La Tofi School
CSR memberikan apresiasi
sejumlah perusahaan yang
mampu melakukan program
ramah lingkungan.
Pemberian anugerah ini
karena Pertamina meraih
pengh argaan di seluruh
kat egori. Antara lain, Pe
nyel amatan Sumber Da
y a A i r, P e n g e m b a n g a n
Energi Baru dan Terbaru
kan, Pengembangan Ke
anekaragaman Hayati, Pe
lopor Pencegahan Polusi,
Pengembangan Pengolahan
Sampah Terpadu, dan Peng
inspirasi Komunitas.
Manager
CSR
Pertamina Agus Mashud
menjelaskan, penghargaan
yang diberikan The La Tofi
ini sangat luar biasa. Terlebih
apresiasi dari kegiatan 100
juta menanam pohon.
Kemudian Pengembangan

Keanekaragaman Hayati,
dimana flora dan fauna
menjadi salah satu poin
penting dalam pelestariannya.
Tentu saja, Pengembangan
Energi Baru dan Terbarukan
juga termasuk di dalamnya
m e n g i n g a t P e rt am i n a
dituntut untuk mem an
faatkan sumber daya alam
demi keberlangsungan hajat
orang banyak.
“The La Tofi memberikan
penghargaan kepada 21
inisiator CSR, baik dari PT
Pertamina (Persero), PT Per
tamina EP, dan Unit Operasi.
Kategori tersebut sangat
terk ait dengan Pert amina
sehingga di masa mendatang
akan terus dik embangkan
melalui kegiatan CSR,” ka
ta Agus usai men erima
penghargaan IGA 2015, di
Hotel Kempinski, (4/6).
Lebih lanjut, Agus optimis
ke depan akan semakin ba
nyak lagi partisipasi dari anak
perusahaan dan unit operasi.
K a re n a i s u l i n g k u n g a n
sejalan dengan beberapa
pilar Pertamina Hijau. Secara

Foto : KUNTORO

Pertamina Boyong Penghargaan
The Best Green Awards 2015
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Pertamina mendapatkan penghargaan The Best Indonesia Green Awards dari
La Tofi School CSR. Penghargaan diterima oleh Manager CSR Pertamina Agus
Mashud dari Menteri Perindustrian Saleh Husin.

berkesinambungan, upaya ini
senantiasa diimplementasikan
di sejumlah Unit Operasi, AP
maupun Korporat.
Chairman The La Tofi
School of CSR, La Tofi, da
lam sambutannya menu
turk an, penghargaan ini
sen gaja diberikan kepada
inis iator lingkungan untuk
keberlanjutan bangsa.
Salah satu peraih penghar
gaan Kategori Penginspirasi
Komunitas dari RU V Balik
papan, Pandu Dharma Wi
caks ono, Founder Green

Generation Indonesia, sangat
bersyukur atas apresiasi yang
diperolehnya. Hal tersebut
diakuinya tidak terlepas dari
dukungan Pertamina dan
Green Generation.
Melalui konsep ‘Mengubah
Mindset Pelajar & Gaya Hidup
Pelajar Kota Balikpapan ter
hadap Lingkungan Sekolah
organisasi Green Generation’,
Pandu berharap Pertamina
semakin peduli terhadap
lingk ungan dan menjadi
role model bagi perusahaan
lainnya.•EGHA

Suplai Gas dari Pertamina untuk Rusun DKI
JAKARTA – Direktur Utama
PT Pertamina (Persero) Dwi
Soetjipto melakukan per
tem uan dengan Gubernur
DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama dalam rangka mem
bahas permasalahan energi
dan pemasangan gas ke ru
mah susun (Rusun).
Dalam kesempatan ter
sebut, Dwi menyatakan,
pihaknya berencana untuk
menyuplai listrik kepada
Pemprov DKI Jakarta. Listrik
ini merupakan energi alternatif
yang tengah dikembangkan
oleh Pertamina. “Kami juga
mendiskusikan rencana suplai
gas dan listrik ke rumah

susun,” ujar Direktur Utama
Pertamina di Balai Kota DKI
Jakarta, Jumat (22/5).
Terkait kerja sama tersebut,
Ahok, menjelaskan, akan
melakukan penandatangan
kesepahaman. Sehingga pi
haknya dapat menyerahkan
pengelolaan gas tersebut
kepada PT Jakarta Proper
tindo (Jakpro). “Kami juga
akan kerja sama bangun
pembangkit listrik tenaga
gas. Jadi kita mesti ada MoU
Pertamina Gas. Sedangkan
untuk jaminan menyuplai itu
nanti PT Jakpro,” tukasnya.
Sementara itu, Mantan
B u p a t i B e l i t u n g T i m u r,

Foto : WAHYU
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto memberikan keterangan pers setelah
bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

menginginkan kerja sama
antara Pemprov DKI Jakarta
dengan Pertamina mampu
memenuhi kebutuhan gas
bagi masyarakat agar segera
terpenuhi. Diharapkan rusun

tersebut dapat disambung
dengan pipa langsung.
“Kalau PGN mau juga
silakan. Siapa saja yang pu
nya jaringan pipanya,” tutup
Ahok.•EGHA

Stok BBM - ELpiji Jelang Ramadhan dan Lebaran Aman... (sambungan dari halaman 1)
sebut,” lanjutnya.
Di samping BBM, Perta
mina juga menjaga ketahanan
stok LPG diseluruh agen
dan pangkalan dipenuhi
kemudian SPBU dipersipkan
untuk menyalurkan LPG.
Bagi konsumen Pertamax,
Pertamax Plus dan Perta

mina Dex, Pertamina me
nyediakan produk BBK dalam
kemasan yang dijual di SPBU
Pertamina.
Vice President Gas Do
mestik Pertamina, B. Trikora
Putra mengatakan, pihak
nya telah mengantisipasi
pertumbuhan konsumsi yang

biasanya menjelang puasa
dan lebaran sebesar 5 persen
untuk LPG 3 kg dan 12 kg
dan ketersediaan stok juga
disiapkan di Depo Pertamina
maupun di SPBBE.
“Harga LPG 3 kg dan 12
kg terus dikontrol bersamasama dengan Pemda sesuai

dengan harga eceran tertinggi
yang dijual masing-masing
daerah. Kita sudah siapkan
hampir 4000 SPBU di seluruh
Indonesia yang menjadi outlet
penjualan LPG agar lebih me
mudahkan masyarakat untuk
mendapatkan LPG,” ungkap
Trikora.•IRLI
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Program Konversi Minyak
Tanah ke LPG Menjadi
Contoh bagi Dunia
JAKARTA - Terdapat tiga miliar orang yang

masih bergantung pada bahan bakar padat untuk
memasak, dan hal ini berdampak bagi lingkungan
dan kesehatan khususnya bagi perempuan dan
anak-anak. Berdasarkan data dari WHO, polusi
udara rumah tangga yang dihasilkan dari proses
memasak telah membunuh lebih dari 4 juta orang
setiap tahun dan menyebabkan berbagai penyakit
bagi jutaan orang lainnya (http://cleancookstoves.
org/).
Dibutuhkan akses untuk memasak yang
lebih bersih, aman, dan terjangkau, sekaligus
mengurangi konsumsi bahan bakar dan paparan
asap tungku yang berbahaya.
Global Alliance for Clean Cookstove (Aliansi)
yang didirikan pada bulan September 2010
oleh Hillary Rodham Clinton dan didukung oleh
Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, berupaya
mempromosikan penggunaan cara memasak

JAKARTA – Wakil Presiden
RI Jusuf Kalla yang juga
Ketua Umum Pimpinan Pusat
Dewan Masjid Indonesia
(DMI), memberikan apresiasi
kepada Pertamina sebagai
perusahaan yang membangun
masjid dan musholla ter
banyak di Indonesia, pada
(25/5). Penghargaan diberikan
oleh Wakil Presiden Jusuf
Kalla kepada Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto, di
kantor Wakil Presiden, Kebon
Sirih, Jakarta Pusat.
Dalam sambutannya,
Jusuf Kalla menyampaikan
pertimbangan terhadap pem
berian apresisasi tersebut,
yang didasarkan pada daerah
operasi Pertamina tersebar
dari Sabang hingga Merauke,
dimana hampir seluruh unit
operasinya baik di hulu mau
pun hilir memiliki fasilitas
masjid maupun musholla.
“Pertamina 100 persen tidak
ada tandingannya. Paling
mudah bisa dilihat, semua
SPBU Pertamina yang ter
sebar di seluruh Indonesia,
pasti memiliki musholla,”kata
Jusuf Kalla.

Foto : KUNTORO

Foto : DOMGAS

Dewan Masjid Indonesia Apresiasi Pertamina

Pertamina mendapatkan apresiasi dari Dewan Masjid Indonesia karena menjadi perusahaan yang membangun masjid dan
musholla terbanyak di Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI yang merangkap sebagai Ketua Umum
Pimpinan Pusat DMI Jusuf Kalla kepada Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto.

Sementara itu, Direktur
Utama Pertamina Dwi Soe
tjipto menyampaikan terima
kasih atas apresiasi yang
diberikan oleh Dewan Masjid
Indonesia. Menurutnya ke
beradaan masjid dan
musholla di Pertamina, bisa
dilihat hampir di seluruh
daerah operasi Pertamina dan
Anak Perusahaan. Pertamina

sebagai perusahaan energi
kebanggaan Indonesia juga
membantu pemb angunan
maup un renovasi ban yak
masjid dan musholla di selu
ruh Indonesia, khususnya di
sekitar daerah operasinya.
“Bahkan, kami menjadikan
pendirian masjid maupun
musholla sebagai salah
satu syarat bagi pendirian

SPBU. Hal ini kami lakukan
k a re n a k a m i y a k i n d a r i
masjid dan musholla itu lahir
insan-insan Pertamina yang
berkomitmen tinggi untuk
mengimplementasikan nilainilai dan budaya perusahaan,
yang clean, competitive,
confident, customer focus,
commercial, dan capable,”
ungkap Dwi.•DSU

yang bersih dan meningkatkan penggunaan
bersih.
Seema N Patel – Senior Associate dari Global
Alliance for Clean Cookstoves mengadakan
kunjungan ke Depot LPG Tanjung Priok dan jalur
distribusi LPG serta masyarakat pengguna LPG
3 kg, di Jakarta (29/05). Seema ingin melihat
secara dekat bagaimana program konversi
bisa dilaksanakan begitu massive dalam jumlah
yang sangat signifikan. Seema mendapatkan
tanggapan langsung dari pengguna bahwa
LPG jauh lebih efisien dan lebih bersih bila
dibandingkan dengan minyak tanah.
“Di banyak negara, LPG cepat berkembang
menjadi sumber bahan bakar untuk memasak.
Program konversi minyak tanah ke LPG di
Indonesia merupakan contoh yang sangat
menarik dari pengembangan pasar akan bahan
bakar bersih yang dapat memberikan dampak
positif bagi kesehatan dan lingkungan”, jelas
Seema.
Aliansi ini memiliki target dalam tenggang
waktu 10 tahun mendorong penggunaan tungku
masak dan bahan bakar yang bersih bagi 100 juta
rumah tangga hingga tahun 2020. Di Indonesia
program konversi bisa mencapai 50 juta rumah
tangga dan usaha mikro dalam kurun waktu
kurang dari 4 tahun. Hingga saat ini sudah
didistribusikan 56 juta paket perdana di hampir
seluruh Indonesia.•DOMGAS

Pertamina Dukung Peringatan Hari Nusantara
JAKARTA – Menteri ESDM
Sudirman Said didampingi oleh
Gubernur Aceh Zaini Abdullah
serta wakil Gubernur Jawa
Barat Deddy Mizswar secara
resmi meluncurkan Peringatan
Hari Nusantara ke-15 tahun
2015 yang berlangsung di
Pelabuhan Nelayan Nusantara
Kejawan, Cirebon, (1/6).
Peringatan Hari Nusantara
merupakan perhelatan tahunan
yang diselenggarakan dalam
rangka memperingati Deklarasi
Juanda yang dicetuskan pada
13 Desember 1957 oleh Perda
na Menteri Indonesia saat itu,
Djuanda Kartawidjaya. Pada
tahun ini Menteri ESDM terpilih
sebagai Ketua Pelaksana Na
sion al Peringatan Hari Nu
santara yang mengambil tema
“Infrastruktur Energi untuk
Mend ukung Pembangunan
Indonesia sebagai Poros Ma
ritim Dunia”.
Selain meresmikan pera
yaan Hari Nusantara tersebut
Menteri ESDM juga melihat
secara langsung booth Perta
mina yang menampilkan pro
gram CSR Pertamina, Sudir

Foto : KUNTORO

tungku masak dan bahan bakar yang lebih

Menteri ESDM Sudirman Said (kedua kanan) didampingi Direktur Umum & SDM Pertamina Dwi Wahyu Daryoto (kedua
kiri) dann VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mendengarkan penjelasan tentang program CSR
Pertamina dalam acara peringatan Hari Nusantara di Pelabuhan Nelayan Nusantara Kejawan, Cirebon.

man Said menyampaikan ap
resiasi atas peran serta Perta
mina dalam upaya menyejah
terakan masyarakat di pelosok
Nusantara melalui program
CSR-nya.
Dalam kesempatan ter
sebut Direktur SDM & Umum
Pertamina Dwi Wahyu Daryoto
mengatakan partisipasi Per
tamina sendiri dalam Hari

Nusantara Pertamina telah
terintegratesi dengan konsep
BUMN Bina Desa. “Sesuai
arahan Menteri ESDM, Per
tamina terlibat sec ara aktif
membina desa-des a yang
ada di sekitar wilayah operasi
sehingga terintegrasi dalam
berbagai bidang,” ujarnya.
Dwi menjelaskan, Perta
mina telah berbuat dari Sa

bang sampai Merauke, baik
yang berhubungan dengan
pendidikan, kesehatan, pe
lestarian alam maupun pe
ningkatan ekonomi masya
rakat. Program yang telah
terintegrasi tersebut disebut
dengan Kawasan Ekonomi
Masyarakat (KEM), sebanyak
32 KEM tersebar 22 propinsi
seluruh Indonesia.•Kuntoro
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Aksi Sosial Pertamina
Peduli Sinabung
KARO - Pada Sabtu, 6 Juni 2015 diserahterimakan
bantuan logistik berupa beras, minyak goreng,

gula, susu, pembalut, popok bayi, makanan ke
masan dalam kaleng dan masker senilai Rp 40
juta kepada Posko Logistik Bencana Gunung
Sinabung.
Bantuan ini diserahkan oleh Ketua Umum
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran I (SPP
UPms-I), Sutrisno kepada Sekretaris Daerah Kab.
Karo, Saberina Tarigan.
Bantuan bersumber dari dana Corporate
Social Responsibility (CSR), Small Medium Enter
prises & Social Responsibility (SME & SR) Part
nership Program/Program Kemitraan & Bina Ling
kungan (PKBL), dan sumbangan pekerja.•MOR I

KAMOJANG - Panas bumi
merupakan potensi energi
yang sangat besar yang
dimiliki oleh Indonesia. PT
Pertamina Geothermal Energy
(PGE) diberi kepercayaan
oleh pemerintah untuk
mengelola sebagian besar
Wilayah Kerja Pertambangan
(WKP) panas bumi di tanah
air. Potensi energi yang luar
biasa ini mendorong PGE
untuk melakukan edukasi
kepada masyarakat mengenai
energi panas bumi. Pada
tahun 2014, PGE memulai
pembangunan Geothermal
Information Center (GIC). GIC
adalah bagian dari corporate
social responsibility PGE
berupa kegiatan edukasi
energi panas bumi kepada
masyarakat. Di GIC, kita
dapat menggali informasi
mengenai proses dan sejarah
geothermal pertama dan
tertua di Indonesia berupa
pengembangan panas bumi
di Kamojang sebagai pelopor
bagi pengembangan energi
terbarukan, nergi bersih dan
ramah lingkungan.
“Geothermal Information
Center ini didirikan PGE

Foto : ADITYO

Foto : MOR I

Bisnis Berkelanjutan Energi Panas Bumi

Seorang pekerja PGE sedang menjelaskan tentang wilayah operasi PGE Area Kamojang di Geothermal Information Center
kepada beberapa siswa SMA.

sebagai bentuk Center of
Excellence, dan merupakan
pusat informasi energi panas
bumi pertama di Indonesia,”
tutur Direktur Utama PGE Irfan
Zainuddin.
Selain GIC, PGE Area
Kamojang membantu masya
rakat sekitar untuk mengem
bangkan usaha mikro yang
ramah lingkungan juga,
yaitu budidaya jamur tiram
den gan pemanfaatan uap

geothermal sebagai fasilitas
sterilisasi jamur. Program ini
dimulai pada tahun 2013
dengan pembangunan fa
silitas sterilisasi jamur tiram.
Kemudian dibentuklah ke
lomp ok budidaya jamur
“Sauyunan” yang dikelola
secara mandiri oleh masyarat
yang terdiri dari pemuda
pengangguran asli Dusun
Kamojang, dan kelompok
budidaya jamur di PKBM An

Nur. Dengan pemanfaatan
uap geothermal, mampu
menghemat ongkos produksi
jamur tiram dan meningkatkan
pendapatan kelompok.
“Setelah mendapatkan
bantuan dari PGE, pen
dapatan meningkat tiga kali
lipat dan saya tidak me
ngeluarkan biaya lagi untuk
membeli gas,” jelas Apong,
salah satu anggota kelompok
jamur Sauyunan.•DSU

Pelatihan Kewirausahaan untuk 50 UMKM Cilacap
per kapita masyarakat Cilacap

Kec il Menengah (UMKM)

Sementara Rommy Her

Cilacap yang tergabung

yanto selaku narasumber

dalam kelompok mitra bi

yang juga sebagai Direk

naan CSR (Corporate So

tur Komunitas Hijau dari

MAKASSAR - Sebagai rasa tanggung jawab

cial Responsibility) RU IV

Yogyakarta, selain mema

Cilacap antusias mengikuti

parkan tentang seluk beluk

Program Corporate Social Responsibility

pelatihan kewirausahaan

dan tantangan dalam meng

yang diselenggarakan RU

hadapi usaha, juga banyak

IV pada 9-10 Mei 2015 di

memberikan motivasi tentang

Banjarnegara.

kiat-kiat menjadi orang suk

k e l o m p o k U s a h a M i k ro

PTK Bantu Sekolah
di Makassar
sosial perusahaan terhadap stakeholders,
merupakan suatu komitmen perusahaan
untuk menciptakan rasa kepedulian terhadap
masyarakat sekitar.
Pada 30 April 2015, PTK memberikan
bantuan 10 unit komputer kepada SMP
Perguruan Islam Makassar. Bantuan ini
diserahterimakan melalui Manager PTK Cabang
Makassar, Nofrianto (saat masih menjabat)
kepada Kepala SMP Perguruan Islam Makassar,
H. Madju Chaair,SE.
Pemberian komputer merupakan salah satu
program Corporate Social Responsibility bidang
Pendidikan. Semoga dengan dilaksanakan CSR
pemberian komputer dapat membantu para
siswa untuk menambah wawasan pelajaran
TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan
meningkatkan nilai pendidikan.•PTK

pada umumnya.

Tujuan diselenggara

ses dalam menjalankan usa

kannya pelatihan tersebut

hanya termasuk teknik mem

seperti diungkapkan General

promosikan hasil usaha itu

Affairs RU IV Eko Hernanto

sendiri.

adalah sebagai wujud kepe

Selain itu, untuk keber

dulian RU IV terhadap UMKM

hasilan usaha itu sendiri,

di Cilacap, khususnya yang

ditekankan juga akan penting

tergabung dalam mitra binaan

nya perencanaan yang kuat

RU IV. Eko berharap para

dan matang sebelum memulai

mitra binaan bisa mengelola

usaha, upaya pemecahan

hasil usahanya dengan secara

masalah melalui diskusi ke

mandiri dan mendapatkan

lompok. Dikatakan, bahwa

keuntungan, yang tentunya

jumlah pengusaha atau

juga berimbas pada pening

wirausaha di Indonesia saat

katan kesejahteraan peserta

ini hanya sekitar 1,6 % dari

khususnya dan pendapatan

jumlah penduduk.

Foto : RU IV

Foto : PTK

CILACAP – Sebanyak 50

“Hal ini menggambarkan

50 peserta yang sebelumnya

bahwa Indonesia cukup

telah menerima bantuan

jauh tertinggal dibandingkan

CSR untuk pengembangan

negara tetangga seperti

usaha berbasis kelompok

Malaysia dan Singapura yang

masyarakat dari RU IV, terdiri

mencapai 4% sampai dengan

dari berbagai jenis bidang

7%.” ujar Rommy Heryanto.

usaha seperti pertanian,

Ia juga menambahkan

peternakan, olahan makanan,

bahwa dengan bertambahnya

budidaya perikanan sampai

jumlah pengusaha atau

dengan kerajinan tangan.

wirausaha akan mampu

Pada kesempatan ter

mend orong pertumbuhan

sebut, para peserta juga

ekonomi nasional dan me

diajak meninjau UMKM yang

ningkatkan jumlah lapangan

sudah berhasil dalam me

pekerjaan.

ngelola usaha makanan yang

Pelatihan ini diikuti oleh

ada di Banjarnegara.• RU IV
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Bantuan Alat Kesehatan
untuk Warga Klayas

Foto : URIP

Sorong – GM RU VII I Gusti Bagus Prihanta
menyapa anak-anak Kampung Klayas seusai
memberikan bantuan berupa alat kesehatan di
Pos Persalinan Desa Kampung Klayas, Distrik
Saget, Sorong, Papua Barat, pada (3/6). Bantuan
sebanyak 96 item diserahkan Kepala Kampung
Klayas Wempie Katumlas.
“Semoga bantuan ini dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat disini,” ujat I Gusti
Bagus Prihanta.•PRIYO

SPP UPms-1 Peduli
Pengungsi Rohingya
LHOKSEUMAWE - Serikat Pekerja Pertamina
Unit Pemasaran 1 (SPP UPms-1) Lhokseumawe
memberikan 350 paket kepada pengungsi
Rohingnya, pada (7/6) senilai Rp 17 juta.
Paket ini terdiri dari pasta gigi, sikat gigi,
sabun mandi cair/batangan, shampoo, biskuit
dan pakaian layak pakai. Bantuan ini juga
bersumber dari sumbangan para pekerja Terminal
BBM Lhokseumawe dan PT Elnusa Petrofin
Lhokseumawe.MOR I

PAPUA - Puluhan balita
dengan lahap menyantap
makan siang di Posy and u
Ninaiwerek, Distrik Wale
legama, Jayawijaya, Papua.
Menu makan lengkap bubur
ubi, lauk perkedel jagung
dan sayur berkuah, disajikan
rutin dalam program makanan
tambahan bagi balita, ber
samaan dengan kegiatan
timbang badan di Posyandu
binaan Pertamina ini.
Para ibu rumah tangga
rata-rata membawa 3 hingga
4 anak mereka ke posyandu
yang digelar 3 kali setiap
bulan. Kegiatan Posyandu ini
tentu tidak mereka sia-siakan
mengingat akses menuju
sarana kesehatan sangat sulit
didapat di desa terpencil itu.
Di sana setiap keluarga
rata-rata memiliki 7 orang
anak. Para orang tua sibuk
menggarap kebun, sehingga
kurang memperhatikan gizi
dan kesehatan anak-anak.
Faktir gizi kurang dan gizi
buruk pada anak sering terjadi
disebabkan oleh konsumsi
makanan kunyahan ibu. Selain
itu pemberian ASI masih
kurang lantaran minimnya
pengetahuan tentang ASI.
Bantuan susu yang di
berikan oleh Dinas Kese
hatan dirasa kurang mema
dai, karena tidak berarti
tanpa dukungan makanan
tambahan dan edukasi ke
pada masyarakat. Edukasi
kesehatan, kian tak ter
jangkau karena lokasi desa
yang terpencil, dan jauh

Foto : CSR

Foto : PRIYO

Semangat Perbaikan Gizi dari
Pegunungan Jayawijaya

Puluhan balita dengan lahap menyantap makan siang di Posyandu Ninaiwerek, Desa Walelegama, Distrik Walelegama,
Jayawijaya, Papua.

dari Puskesmas, sehingga
masyarakat enggan mengikuti
penyuluhan kesehatan.
Melihat kondisi tersebut,
lahirlah inisiatif warga untuk
mengaktifkan kegiatan Pos
yandu Ninaiwerek yang dimo
tori Suster Pony Lesidui. Se
tiap bulan, 2 hingga 3 kali
diadakan kegiatan yang me
liputi pengelolaaan, distribusi
serta pelatihan pengolahan
menu Pemberian Makanan
Tambahan (PMT). Menu PMT
disusun oleh Suster Pony
untuk jangka waktu enam
hari dan dilaksanakan selama
90 hari untuk menanggulangi
masalah gizi buruk pada ibu
dan anak.
Pertamina melalui pro
gram Pertamina Sehati,
bekerja sama dengan PKBI
(Perkumpulan Keluarga Beren
cana Indonesia) memberikan
dukungan perbaikan gizi
balta melalui pemberian ma

kanan tambahan, edukasi,
monitoring gizi bayi dan
balita, Kesehatan Ibu dan
Anak, serta home visit. Kerja
sama dengan PKBI tersebut
untuk memudahkan akses
masuknya gerakan Pertamina
Sehati kepada masyarakat
yang tepat sasaran, dengan
program yang berkelanjutan.
Kini sedikit demi sedikit,
semangat perbaikan gizi
mulai bangkit dari kawasan
pengunungan Jayawijaya.
Posyandu Ninaiwerek kini
sudah memiliki Bidan Leriget
Ikpay, sebagai penanggung
jawab kegiatan. Selain
Suster Pony Lesidui sebagai
perawat juga ada 5 kader
posyandu yang aktif dalam
kegiatan Posyandu di Distrik
Walelagama.
Manager CSR Pertamina
Agus Mashud menyatakan
Program Pertamina Sehati
di wilayah Papua, khususnya

di Kabupaten Jayawijaya,
telah menjangkau dua Dis
trik (Desa) dengan 8 Pos
yandu. “Pada dasarnya
kegiatan Pertamina Sehati,
akan bermuara pada upaya
peru sahaan mendukung
p e nc a p a i a n M i l l e n n i u m
Development Goals (MDGs),
yakni mengurangi angka
kematian bayi, anak, ibu hamil
dan melahirkan,” jelasnya.
Kegiatan Pertamina Se
hati di Posyandu Ninaiwerek,
perlahan tapi pasti telah me
ningkatkan keaktifan kader
kesehatan yang berasal dari
masyarakat setempat se
kaligus meningk atkan ke
sadaran masyarakat terhadap
perbaikan gizi bayi, balita dan
ibu hamil. “Perubahan sosial
ini akan terus kami dorong
melalui pengintegrasian ke
giatan Posyandu dengan Pos
PAUD,” pungkasnya.•DSU

Donor Darah di Kantor
Pusat Pertamina
JAKARTA - Fungsi Medical HR bekerja
sama dengan PMI Jakarta menyelenggarakan
kegiatan Donor Darah triwulan kedua tahun
2015 bagi pekerja Pertamina, pada (1/6). Acara
berlangsung di Lantai Ground, Kantor Pusat
Pertamina. Kegiatan donor darah ini berhasil
menghimpun 342 kantong dari 342 pendonor.URIP

DUMAI - Refinery Unit II

acara tersebut. Hadir dalam

Dumai menggelar Pertamina

acara tersebut Manajamen

Mengajar di SMA YKPP

Pertamina sebagai pengajar.

Dumai. Pertamina Mengajar

Diantaranya Section Head

dilaksanakan di Aula SMA

Public Relation, Yefrizon,

YKPP, pada Senin (25/5).

Officer Relation, Ahad Ra

Program Pertamina Me

hedi dan Zulhendra serta

ngajar ini dalam rangka mem

Riduan dari Bagian Utilities.

peringati Hari Kebangkitan

Selain mengedukasi pe

Nasional (Harkitnas).

lajar tentang profil Pertamina

Foto : RU II

Foto : URIP

Pertamina Mengajar di SMA YKPP Dumai

Sekitar 300 siswa leng

dan proses pengolahan air

kap dengan para tenaga

bersih, para siswa pun diberi

area pengolahan air bersih

pengajar antusias mengikuti

kesempatan mengunjungi

WTP (Water Treatment Plant)

yang berada di Komplek
Bukit Datuk.•RU II

SINOPSIS

Setiap Orang dalam hidupnya pernah membuat
keputusan, bahkan jumlah keputusan yang telah
dibuat banak sekali. Keputusan-keputusan yang dibuat
orang ada yang dampaknya kecil, tetapi ada juga yang
sangat besar dan dirasakan dalam waktu yang lama.
Sebagai contoh ketika seseorang telah memutuskan
untuk memilih bersekolah dengan jurusan tertentu
yang dia ambil, keputusan tersebut akan berdampak
jangka panjang dan akan menentukan masa depan
karier nya.
Jelas dalam hal ini bahwa dampak dari suatu
keputusan sangat besar artinya, di dalam bisnispun
demikian, keputusan yang diambil akan menentukan
dampak yang besar. Sedemikian jelasnya dampak
dari pengambilan keputusan dalam bisnis tentunya
ada beberapa hal yang harus di ketahui yaitu salah
satunya ialah peran riset dalam pemasaran, saat ini
telah banyak perusahaan yang menyadari pentingnya
riset. Oleh karena dengan riset, perusahaan bias
mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya. Riset dimaksudkan untuk memperoleh
informasi yang didasarkan fakta yang diperlukan
manajemen sebelum dan membuat keputusan, selain
itu riset juga digunakan untuk mengevaluasi kebijakan
– kebijakan yang telah dibuat apakah efektif atau tidak.
Berikutnya ialah identifikasi masalah dalam
pemasaran dalam arti saat perusahaan menghadapi
berbagai macam masalah yang perlu ditangani,
manajer pemasaran tidak luput dari masalah-masalah
ini, dan dia harus dapat menanganinya dengan sebaikbaiknya. Bentuk dalam mengidentifikasi permasalahan
tentunya cukup banyak salah satunya ialah akar dari
permasalahan dan gejala dari suatu permasalahan,
yang didalamnya perlu dilakukan yaitu memahami
kondisi, mengamati gejala, mencari akar permasalahan
dan menentukan solusi.
Setelah pengidentifikasian selesai maka dilanjutkan
dalam bentuk perumusan masalah dalam riset
pemasaran, dalam arti bahwa masalah hanya dapat
diketahui jawabanya dengan mengumpulkan data.
Kalau suatu permasalahan tidak dapat dijawab dengan
mengumpulkan data berarti permasalahan tersebut
tidak dapat diteliti dan bukan masalah riset. Hal
tersebut berkaitan dengan perumusan kuantitas dalam
permasalahan, apakah perumusan itu dampaknya
akan besar atau tidak.
Buku yang ditulis oleh Ronny Kountur ini terdiri
dari 18 bab yang dibagi menjadi 8 bagian, mungkin
saja telah banyak buku yang menyajikan penulisan
tentang riset dalam pemasaran, namun buku ini
disajikan dengan bahasa yang sederhana sehingga
para pembaca dengan mudah memahami buku ini
yang berjudul “Menguasai Riset Pemasaran – Cara
Mudah dan Praktis”.•PERPUSTAKAAN
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Audit CIP	 di PT Badak NGL :
Demi Improvement yang Berkelanjutan

STK Berbasis Proses Bisnis di AP :
Dimulai Dari PT Pertamina Gas

Kegiatan Audit CIP merupakan tahapan dalam siklus kegiatan
Continuous Improvement of Pertamina (CIP) yang bertujuan untuk
memastikan terlaksananya kegiatan improvement pada tahun berjalan
serta konsistensi implementasi dan value creation hasil improvement
perioda yang lalu.
Berdasarkan kesepakatan pada Quality Management Forum (QMF)
akhir tahun 2014 dan dituangkan dalam Calendar of Event (CoE) kegiatan
CIP tahun 2015, maka kegiatan Audit CIP pada tahun 2015 wajib
dilaksanakan di seluruh Unit Operasi/Unit Bisnis Pertamina dan Anak
Perusahaan secara periodik.
Demikian pula halnya dengan salah satu Anak Perusahaan di Direktorat Energi Baru & Terbarukan,
yaitu PT Badak NGL, yang pada tanggal 3 – 5 Juni 2015 lalu telah melaksanakan Audit Kegiatan
untuk CIP yang terdaftar di tahun 2015 dan Audit Implementasi terhadap 3 (tiga) Tim CIP peserta
APQ Award tahun 2014 dan Temu Karya Mutu & Produktifitas Nasional (TKMPN) tahun 2014.
Pelaksanaan Audit CIP di PT Badak NGL dilakukan oleh Auditor CIP dari QM Upstream & Gas
dan QM Korporat (Fungsi QSKM), yang selain memantau progress penyelesaian Delapan Langkah
kegiatan CIP, mentoring dan coaching penyelesaian kendala yang dihadapi Tim CIP, juga memastikan
keberlanjutan hasil improvement pasca APQ Award tahun 2014. Adapun hasil pelaksanaan audit CIP,
yang terbagi atas audit kegiatan dan audit implementasi, adalah sebagai berikut :
1.	Audit Kegiatan :
• Jumlah Tim CIP yang sudah terdaftar hingga awal Juni 2015 berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan)
Tim, yang terdiri dari SS (I-Prove) sebanyak 23 (dua puluh tiga) Tim; GKM (FT-Prove) sebanyak
12 (dua belas) Tim dan PKM (PC-Prove) sebanyak 4 (empat) Tim.
• Pada saat audit, terdapat tambahan sebanyak 8 (delapan) Judul CIP yang didaftarkan sehingga
total Judul CIP PT Badak NGL Tahun 2015 adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh), meningkat
38% dari realisasi tahun 2014 yang hanya menyelesaikan 34 (tiga puluh empat) judul CIP.
• Audit Kegiatan CIP pada 3 – 5 Juni 2015 baru menyelesaikan 29 (dua puluh Sembilan) Tim CIP
sehingga untuk Tim CIP yang belum dilaksanakan audit kegiatan akan dilakukan oleh Auditor
CIP internal PT Badak NGL pada Minggu II Juni 2015.
• Sebagian judul CIP yang diajukan masih belum memenuhi kaidah
penulisan Judul Risalah menggunakan Pola ABCD Komet sehingga
masih perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan permasalahannya
• Progress Kegiatan Tim CIP yang telah diaudit sesuai konsep Delapan
Langkah kegiatan CIP adalah : 1 (satu) Tim baru menyelesaikan
Langkah I, 1 (satu) Tim menyelesaikan hingga langkah III, 4 (empat)
Tim menyelesaikan hingga Langkah V, 14 (empat belas) Tim
menyelesaikan hingga langkah VI, dan 4 (empat) Tim sudah menyelesaikan hingga langkah VII.
• Perkiraan (prognosa) nilai value creation dari 29 (dua puluh sembilan) Tim CIP PT Badak NGL
yang sudah dilakukan Audit Kegiatan adalah sebesar Rp 4.8 Milyar.
• Audit Kegiatan ini sekaligus sebagai pendataan Tim CIP yang boleh mengikuti kegiatan forum
Presentasi CIP dari tingkat Unit hingga ke APQ Award 2015 sesuai persyaratan.

Seperti diketahui bahwa di setiap unit bisnis maupun unit operasi yang ada PT.Pertamina
(Persero) maupun anak perusahaan Pertamina telah menerapkan dan melakukan sertifikasi ISO.
Tidak luput juga dengan PT Pertamina Gas dalam mengelola bisnisnya agar lebih effektif dan
efisien guna mendukung visi misi PT.Pertamina Gas.
PT.Pertamina Gas telah menerapkan dan
mensertifikasi kegiatan bisnisnya dengan ISO integrasi
9001; 14001 dan 17025. Seperti biasanya dalam
penerapan kegiatan ISO salah satu kegiatan yang
terpenting dan harus dipenuhi adalah pelaksanaan
Audit, baik audit Internal maupun audit yang
dilakukan oleh badan sertifikasi yangdikenal dengan
audit Eksternal. Dalam pelaksanaan audit baik oleh
pihak internal maupun eksternal, sering kali muncul
pertanyaan sederhana antara lain sbb:
1. Tolong jelaskan proses bisnis yang ada dalam kegiatan saudara?
2. Bagaimana tata cara saudara menjalankan proses bisnis yang saudara lakukan?
3. Apakah tata cara itu sudah distandarkan?
4. Adakah catatan tertulis sebagai dasar anda melakukan aktivitas tersebut?
Dari pertanyaan sederhana tersebut di atas, muncul beberapa kata kunci yaitu Dasar
Aturan; Ketentuan; Aturan Yang Baku; Kebijakan Perusahaan; standar yang harus tercatat dan
terdokumentasikan.
Pencatatan dokumen aturan/ketentuan yang baku diperusahaan lain dikenal dengan “Standard
Operating Procedure” (S O P), sedangkan di Pertamina istilah SOP diganti dengan “Sistem dan
Tata Kerja” (STK). PT Pertamina Gas yang selama ini telah mempunyai Sistem Tata Kerja namun
belum sejalan dengan yang diterapkan di PT Pertamina (Persero), untuk itulah PT Pertamina Gas
mengadakan workshop penyusunan Sistem Tata Kerja berbasis proses bisnis agar sesuai dengan
yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero).
Kegiatan workshop penyusunan Sistem Tata Kerja
berbasis proses bisnis yang dilaksanakan pada tanggal
25 - 27 Juni 2015 di kantor cabang Surabaya diikuti oleh 30
(tiga puluh) peserta dari seluruh fungsi di PT Pertamina Gas.
Dalam kegiatan workshop tersebut disampaikan materi
tentang Management Sistem tata Kerja Pertamina dengan
tujuan untuk meningkatkan dan penyamaan pemahaman
para peserta tentang Sistem Tata Kerja, yang nantinya
sebagai bekal peserta dalam melakukan penyusunan dan
penyempurnaan Sistem Tata Kerja di Pertamina Gas.
Selain penyampaian materi Manajemen Sistem Tata Kerja Pertamina (MSTKP) juga dilakukan
challenge session tentang draft Pedoman STK dari PT Pertamina Gas yang mengadop MSTK
Pertamina. Setelah dicapainya kesepatakan dalam penyusunan draft MSTK Pertamina Gas, maka
dilakukan inventarisasi STK yang ada di Pertamina Gas untuk dilakukan penyempurnaan, dalam
proses inilah baru diketahui bahwa PT Pertamina Gas dalam menerapkan ISO Integrasi banyak
memiliki STK yang sejenis yang telah dibuat di berbagai area yang menerapkan ISO. Hal ini mungkin
juga terjadi di seluruh unit bisnis maupun unit operasi yang menerapkan ISO.
Setelah dilakukan diskusi diantara peserta workshop maka disepakati bahwa untuk STK yang
sejenis yang dipersyaratkan dalam penerapan ISO akan dijadikan satu dan dikelola oleh fungsi
pengelola dokumen di kantor pusat PT Pertamina Gas.
Disamping itu juga untuk STK lainya dilakukan evaluasi sesuai dengan proses bisnis yang
ada, dari hasil evaluasi maka terdapat beberapa STK yang mempunya proses bisnis sama akan
digabung menjadi satu, serta STK yang belum berbasis proses bisnis akan dilakukan kajian ulang
agar dalam pembahasan prosesnya dapat dilihat secara
komprehensif.
Diakhir pelaksanaan workshop para perserta sangat
merasakan betapa pentingnya pembuatan STK jika
dilakukan dengan pendekatan melalui proses bisnis,
sehingga dapat diketahui apakah seluruh proses bisnis
sudah didukung oleh STK, dan apakah STK yang sudah
dibuat itu sudah membahas satu proses bisnis secara
menyeluruh atau secara end to end process.
Nah…. Kalau PT Pertamina Gas sudah merasakan
betapa pentingnya penyususnan STK berdasarkan proses
bisnis, maka lagi yang ingin siapa merasakannya? Cepat susun jadwal dan koordinasikan dengan
Fungsi System & Business Process – QSKM segera!!!.

2.	Audit Implementasi :
Dilakukan terhadap 3 (tiga) Tim CIP PT Badak NGL yang mengikuti APQA tahun 2014, yaitu SS
Qirom & Nasri; GKM Charlie 2 dan GKM Patas, di mana ketiga hasil CIP tersebut dinilai masih
konsisten dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pelaksanaan Kegiatan Audit CIP di PT Badak NG oleh Auditor CIP dari Fungsi QSKM, Imam Hidayat dan Adriwal.

Hal lain yang didapatkan dari kegiatan audit CIP di PT Badak NGL adalah bahwa kegiatan CIP
yang selama ini hanya didominasi oleh pekerja dari Fungsi Operation dan Maintenance, saat ini telah
meluas dengan munculnya Tim CIP dari Fungsi IT, Security, dan Procurement.
Dengan pelaksanaan Audit CIP di PT Badak NGL ini diharapkan kegiatan CIP yang sedang
berlangsung dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan semua sehingga mendapatkan value
creation yang berkontribusi bagi peningkatan laba Perusahaan dan memiliki andil dalam mensukseskan
5 Prioritas Strategis Pertamina 2015.
BRAVO PT BADAK NGL
Keep Inovating….! Keep Improving….!
Oleh: Pahlizatra – Quality Management Upstream & Gas, QSKM

BUATLAH STK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN !!!
JANGAN TAKUT MENGUBAH STK JIKA SUDAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN KONDISI
LAPANGAN !!!
Oleh: Muhammad Syafirin – Quality, System and Knowledge Manageemnt, 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

sumber : intips-kesehatan.blogspot.com

Foto : KUNTORO

JAKARTA – Dalam rangka menyambut hari ulang tahun
ke-15 Persatuan Wanita Patra (PWP), PWP Pusat menga
dakan aneka lomba, seperti lomba mengupas buah nanas,
membuat salad buah, membuat sarung ketupat serta lomba
mendendangkan lagu dangdut. Acara lomba tersebut di
selenggarakan gedung PWP Simprug, pada Kamis (28/5).
Ketua Panitia HUT ke-15 PWP Atu Samsyu Alam
mengatakan, tujuan diadakannya lomba-lomba tersebut,
selain untuk memeriahkan HUT PWP, juga diharapkan dapat
mengembangkan potensi bakat dan keterampilan anggota
PWP. “Bukan soal siapa yang menang dan kalah. Namun,
acara ini bisa menambah tali silaturahmi, serta keterampilan
seluruh peserta,” kata Atu Samsyu Alam saat membuka
acara perlombaan.
Perlombaan tersebut diikuti oleh seluruh Direktorat
Pertamina. Dengan antusias mereka membuat sarung
ketupat dari janur dan mengupas buah nanas sampai jari
tangannya terluka. Sementara peserta yang lain ada yang
sibuk membuat salad dari aneka buah dan yang lain ada
yang asik bergoyang sambil mendukung peserta bernyanyi
dangdut.

Di akhir acara semua peserta menjadi pemenang. Selain
juara I, II, III ada juga juara harapan I,II,III di setiap kategori.
Pemenang lomba membuat salad, yaitu Dit. Pemasaran,
Dit. EBT, dan Dit. Pengolahan. Pemenang lomba mengupas
nanas diraih oleh Dit. Hulu, Dit Pengolahan dan Dit EBT.
Sedangkan lomba membuat sarung ketupat dimenangkan
oleh Dit. EBT, Dit. Pemasaran, dan Dit. Pengolahan. Untuk
kategori menyanyi diraih oleh Dit. Pengolahan, Dit. EBT, dan
Dit. SDM dan Umum.•Kuntoro

Serah Terima Jabatan Ketua PWP Anak Perusahaan Hulu
Jakarta – Ketua Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat
Direktorat Hulu berfoto bersama usai acara serah terima
jabatan Ketua PWP Direktorat Hulu Pertamina EP, Pertamina
Geothermal Energy, PT Pertamina Drilling Service Indonesia
dan Pertamina EP Cepu di Gedung PWP, Simprug pada
Senin (1/6). Serah terima jabatan ini disaksikan oleh Ketua
PWP Dit. Hulu Atu Syamsul Alam. Ketua PWP Tk. Pusat
Pertamina EP Yuliana Rony Gunawan menggantikan Esty
Adriansyah, Ketua PWP Tk. Pusat PT Pertamina Geothermal
Energy Myrna Irfan Zainuddin menggantikan Yuliana Rony
Gunawan, Ketua PWP Tk. Pusat PT Pertamina Drilling
Service Indonesia Nurul Lelin Aprianto menggantikan Mira
Faried Rudiono dan Ketua PWP Tk. Pusat PT Pertamina

Foto : PRIYO

“Pensiun” merupakan salah satu peristiwa yang
akan dihadapi oleh sebagian orang yang bekerja
pada sebuah perusahaan atau sistem kepegawaian
pada suatu sistem pemerintahan. Faktanya, umur
merupakan salah satu penanda bahwa orang
tersebut layak pensiun atau tidak. Tingkat kesehatan
tubuh seseorang yang mendekati pensiun juga
biasanya menurun drastis. Untuk itulah, sangat
penting untuk menjaga kesehatan tubuh menjelang
masa pensiun tiba. Lalu, apa saja tips tetap sehat
menjelang masa pensiun tiba tersebut?
Usahakan Agar Otak Tetap Aktif Setiap Saat.
Seiring bertambahnya umur menjelang pensiun,
maka kita sering dihadapkan dengan rasa malas
untuk mempelajari hal-hal baru. Padahal, organ otak
harus tetap aktif untuk meningkatkan daya ingat dan
mencegah penyakit Alzheimer maupun demensia.
Sering membaca buku, mengisi teka-teki silang,
belajar bahasa asing dan mempelajari hal-hal baru
dapat menjaga agar otak tetap aktif.
Berolahraga Ringan. Jangan biarkan tubuh
bermalas-malasan di kasur sepanjang hari. Mulailah
mengatur jadwal untuk berolahraga ringan yang
mudah dan tidak memberatkan anda. Anda dapat
memulainya dengan bangun lebih pagi dan beranjak
dari kamar tidur untuk melakukan aktivitas me
nyehatkan seperti berjalan kaki di sekitar rumah Anda.
Tambahkan Waktu untuk Berinteraksi de
ngan Orang Lain. Jangan biarkan diri anda terlihat
melamun, sendirian dan kesepian. Anda dapat mulai
dengan mengobrol dengan suami/istri Anda maupun
melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi
orang lain (bergabung dengan komunitas yang anda
minati).
Mengunjungi Tempat-tempat Baru. Inilah
salah satu aktivitas yang menyehatkan sekaligus
menyenangkan yang bisa Anda lakukan. Dengan me
ngunjungi tempat-tempat baru dapat lebih membuka
wawasan baru plus dapat mengolahragakan tubuh
tanpa Anda sadari.
Lakukan Olahraga Keseimbangan Tubuh.
Otot, sendi serta tulang perlu dilatih dan digerakkan
agar tetap sehat dan kuat untuk menopang berat
tubuh Anda. Ada berbagai jenis olahraga yang di
sarankan untuk dilakukan seperti berenang, latihan
yoga serta berjalan di medan yang naik turun.
Tidur Lebih Awal. Sangat penting untuk me
wajibkan diri tidur cukup setiap malamnya, terlebih
bagi mereka yang sudah dewasa maupun menua.
Sangat disarankan untuk membuat kondisi kamar
tidur yang nyaman, tenang dan hangat serta memiliki
pencahayaan yang redup.
Agendakan Waktu dengan Dokter Anda.
Kondisi kesehatan yang tidak stabil tentunya mem
buat Anda merasa khawatir setiap saat. Untuk itulah,
sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter
pilihan Anda tentang kondisi kesehatan tubuh Anda
terkini.•

Aneka Lomba Sambut HUT ke-15 PWP
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EP Cepu Esty Andriansyah menggantikan Ade Amril T.
Mandailing.•PRIYO

PWP RU II Bantu Dua Posyandu
DUMAI - Pada Senin (18/5), Persatuan Wanita Patra (PWP)
RU II memberikan bantuan makanan sehat untuk balita,
berupa kacang hijau, susu, roti dan telur. Pemberian bantuan
itu diperuntukan bagi dua posyandu, yaitu Posyandu Bunga
Tanjung dan Cemara yang berlokasi di Kelurahan Bukit
Timah.
“Semoga bantuan ini dapat memenuhi kebutuhan gizi
balita yang menjadi binaan Posyandu Bunga Tanjung dan
Cemara,” ujar Ketua PWP RU II Edha Afdal.•RU II

Foto : RU II

Tetap sehat
jelang pensiun
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PWP RU VI Adakan Kursus Membuat Olahan Coklat
BALONGAN - PWP T RU VI Balongan kembali melaksanakan
kegiatan kreatif yang diikuti oleh anggota PWP. Kegiatan
yang dilaksanakan oleh bidang pendidikan berupa kursus
singkat membuat makanan olahan dari bahan Cokelat.
Kegiatan ini bertujuan untuk menambah kreatifitas
anggota PWP RU VI dalam membuat makanan olahan
di rumah. Selain kursus, sebelumnya bidang pendidikan
PWP RU VI juga telah banyak mengadakan kegiatan kreatif
lainnya, seperti kursus membuat hantaran, kursus membuat
rangkaian bunga dan sebagainya.
Hadir pada kegiatan ini Ketua PWP RU VI Balongan
Nirwana Yulian Dekri yang mendukung penuh kegiatan positif
yang diadakan PWP RU VI dan sebagai instruktur Andry W
Manumayoso dari YPKP Jakarta.

Foto : RU VI

sumber : newscenter.berkeley.edu

TIPS

PERSATUAN WANITA PATRA

Para peserta diajarkan cara mencmapur cokelat dengan
berbagai macam bahan lain, seperti susu dan kacangkacangan sehingga bisa diolah menjadi coklat dengan
berbagai rasa.•Riki Hamdani
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Rapat Penyusunan Roadmap BUMN

Foto : WAHYU

Jakarta - Kementerian BUMN menggelar Rapat Penyusunan Program Kerja Roadmap BUMN periode
2015-2019 , di Lantai M Kantor Pusat Pertamina, Kamis (28/5). Rapat Kerja yang dihadiri oleh Menteri Negara
BUMN, Rini Soemarno bersama jajaran direksi dari 131 BUMN ini dalam rangka persiapan kementerian BUMN
membuat roadmap Transformasi BUMN dengan mengedepankan BUMN meningkatkan nilai sebagai agen
pembangunan. Dalam Roadmap, Rini mengharapkan adanya kesiapan BUMN dalam 5 tahun mendatang
menjadi BUMN yang tangguh, profesional dan betul-betul berperan lebih luas dalam pembangunan ekonomi
dalam negeri.•IRLI

Foto : ISTIMEWA

Master Bridge Pertamina Borong Kejuaraan Syabas Masters Pairs (SMP)
SURABAYA – Empat pasangan master bridge dari Pertamina Bridge Club (PBC) memborong penghargaan di Kejuaraan
Syabas Masters Pairs (SMP), yang digelar dari hari Jumat – Minggu (5 – 7/6), di Surabaya. Atlet bridge asal klub PBC, Taufik
Asbi menjelaskan, pada event ini total ada 7 pasangan PBC yang ikut. Dari tujuh pasangan tersebut, empat di antaranya masuk
ke posisi enam besar. Empat pasangan yang meraih posisi enam besar dan membawa pulang piala serta uang pembinaan,
masing-masing pasangan Franky Karwur-JA George di peringkat kedua, Suci Amita Dewi-Kristina Wahyu di peringkat
ketiga, David PH-Lusje O-Beni J Bradi di posisi kelima, serta Noldy Ngantung-Syahrial Ali di peringkat keenam. Sedangkan
tiga pasangan lainnya, Kurniadi Djauhari-Victor H Manoppo, Robert P Tobing-Taufik G Asbi, dan Conny Sumampouw-Rury
Andhani masing-masing ada di posisi ke-7, 10 dan 17.•DSU

Kilang RU VII Penuhi Kebutuhan BBM di Papua dan Maluku

Foto :PRIYO

JAKARTA – Seorang Petugas berjalan melintas di depan Kilang Pengolahan Pertamina Unit VII Kasim, Sorong, Papua
Barat pada Rabu (3/6). Kilang RU VII dapat memproduksi 10.000 ribu barel per hari guna memenuhi kebutuhan
Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua dan Maluku. Produksi dari kilang pengolahan ini menghasilkan produk Bahan
Bakar Minyak jenis Premium dan Solar.•PRIYO

Plaju – Mengangkat tema “Kristus Yang Bangkit, Mengutus Kita Mewujudkan Damai Sejahtera”, Badan Koordinasi Umat
Kristiani (Bakorumkris) RU III menggelar perayaan Paskah tahun 2015 yang dihadiri oleh segenap pengurus dan keluarga
besar Bakorumkris RU III, di Gedung Patra Ogan, (8/5). Perayaan paskah diawali dengan rangkaian tata ibadah bersama,
serta diisi dengan penampilan vocal group Pemuda HKBP Sungai Gerong, pemberian firman serta doa bersama. Ketua
Bakorumkris RU III, Keyson Lumban Batu mengatakan, perayaan Paskah ini bertujuan untuk mengajak seluruh umat Kristiani
RU III memahami arti Paskah yang begitu dalam, dengan rasa syukur dan suka cita. Pada kesempatan tersebut, Keyson
turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan perayaan Paskah
2015. Selanjutnya, di akhir acara turut dilakukan pengumpulan dana oleh para jemaat, yang hasilnya disumbangkan untuk
gereja-gereja yang berada di lingkungan RU III.•RU III

Mahasiswa UNHAN Kunjungan Studi ke RU II
DUMAI - Universitas Pertahanan (UNHAN) Indonesia melakukan kunjungan studi ke RU II Dumai, belum lama ini.
Kedatangan mahasiswa Fakultas Manajemen Pertahanan Program Studi Ketahanan Energi itu disambut hangat tim
Public Relations RU II. Dalam pertemuan itu, Section Head PR RU II Yefrizon, memaparkan tentang profil kilang
RU II di hadapan mahasiswa UNHAN. Bersama tim PR, rombongan pun mengunjungi area Kilang. Dekan Fakultas
Management Pertahanan, Arsegianto didampingi Ketua Program Studi, Dr.Ir.Rudy Laksmono menyebutkan bahwa
peserta studi industri adalah para mahasiswa program beasiswa yang sedang menempuh pendidikan S2.•RU II
Foto : RU II

Foto : RU III

Perayaan Paskah Bakorumkris RU III

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

tatang suryana
PJ. Direktur Keuangan
PT Patra Jasa

budi rahardjo
PJ. Direktur Keuangan
PT Elnusa Tbk.

zulfihansyah kamil
isban
Direktur Operasi
PT Pertamina Retail

afandi

Vice President Retail Fuel Marketing,
Direktorat Pemasaran

jumali

Foto : ADITYO

General Manager Marketing Operation
Region III

romulo hutapea

agustinus santanu B.

General Manager Marketing Operation
Region I

Channel Management Manager,
Direktorat Pemasaran
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Launching Bright Cafe di Pertamina Shipping
JAKARTA - Dalam rangka
meningkatkan kualitas dan
pelayanan kepada pelang
gan, PT Pertamina Retail
me-launching Bright Café
di lingkungan Kantor
Pertamina Shipping. Se
c a r a s i m b o l i s , D i re k t u r
Pemasaran PT Pertamina
(Persero), Ahmad Bambang
didampingi Direktur Utama
Pertamina Retail, Toharso,
dan SVP Shipping, Mulyono,
melakukan pemotongan pita
pada pembukaan Bright Café
ke-9, Jumat (5/6).
Dalam sambutannya,
Ahmad Bambang, berharap
Bright Café bisa merambah
ke beberapa anak perusa
haan Pertamina yang lain.
“Sem oga semakin maju,”
singkatnya.
Bright Café telah ber
op erasi di kantor pus at
Pertamina, MOR III, SPBU
MT Haryono, SPBU Gatot
Subroto, Patrajasa, SPBU
Dago Bandung, Bandara
Kualanamu Medan, hingga
MOR V Surabaya. Konsep
Bright Café sebagai tempat
minum kopi dengan nuansa
retro klas ik yang nyaman,
harga terjangkau, kualitas
produk serta pelayanan cepat

Foto : KUNTORO

Senior Vice President
Fuel Marketing & Distribution,
Direktorat Pemasaran
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Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menyaksikan penyerahan potongan pertama tumpeng dari Direktur Utama
PT Pertamina Retail Toharso kepada SVP Shipping Mulyono sebagai tanda diresmikannya Bright Cafe di lingkungan kantor
Pertamina Shipping, Jl. Yosudarso, Jakarta.

sesuai dengan kebutuhan
perkantoran.
Direktur Utama PT
Pertamina Retail Toh ars o
mengaku pihaknya selalu
mengupayakan untuk terus
meningkatkan kualitas dan
pelayanan Bright Café.
Tidak hanya di Kantor Pusat
Pertamina tetapi ke depannya
secara bertahap akan terus
bertambah dan berkembang.
“Dengan begitu, tingkat
pelayanan kepada pelanggan

akan terus terjaga dan merasa
nyaman,” ucapnya.
Café ini juga berfungsi
sebagai destinasi untuk me
lakukan meeting dengan
partner bisnis atau tamu un
dangan yang ilengkapi fasilitas
internet free wifi serta ruang
live music.
“Ini merupakan langkah
strategis karena biasanya
teman kami dari Perkapalan
ingin istirahat selalu kebi
ngungan harus menunggu

dimana. Dengan adanya
Bright Café ini, diharapkan
mereka bisa melepas lelah
sambil menikmati menu yang
tersedia disini,” ungkap SVP
Shipping, Mulyono.
Selama pembukaan
berlangsung, Bright Café
Pertamina Perkapalan
memberikan Diskon khusus
20% untuk semua menu
makanan maupun minuman
sampai 30 Juni 2015.•EGHA

Penerapan SAP di JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd.
JAKARTA - JOB Perta
mina – Golden Spike In
donesia Ltd. akhirnya me
nyusul menerapkan SAP
sebagaimana yang sud ah
diterapkan di anak peru
sahaan dibawah PHE lainnya.
“Ini merupakan suatu quantum
leap bagi kami, karena kami
banyak keterbatasan secara
sistem, yang selama ini ma
nual, mulai sekarang bisa
menerapkan sistem MySAP. “
Demikian dikatakan GM
JOB Pertamina – Golden
Spike Indonesia Ltd. Akhmad
Tri Budi Prabowo usai acara
Go Live Implementasi ERP
JOB Pertamina – Golden Spike
Indonesia Ltd. di kantornya
Menara Rajawali, kawasan
Mega Kuningan Jakarta, Rabu
(3/6). Hadir pula antara lain VP
IT Solutions CSS Bambang
Rudi dan Senior Manager ICT
PHE Dwi Budhi.
Akhmad berharap dengan
MySAP semuanya bisa ter
sistem dan tertata dengan

baik. “Dengan sistem yang
sudah otomatik, seharusnya
juga menjadi lebih efisien.”
Bambang Rudi menya
takan, Go Live ini merupakan
wujud kerja sama antara
CSS, PHE dan JOB Per
tamina-Golden Spike In
donesia Limited untuk bisa
menerapkan sistem ERP.
Karena pada prinsipnya
ERP ini bukan proyek yang
dominan pada IT, tetapi
memang dari proses bisnis.
“Jadi memang keterlibatan
teman-teman bisnis cukup
tinggi sekali terhadap ke
berhasilan implementasi ERP
ini,” kata Rudi.
Go Live implementasi ERP
adalah suatu awal dari per
jalanan untuk menerapkan
satu sistem terkait dengan
proses bisnisnya. “Karena
sistemnya bagus tidak
sekadar sistem itu ada, tetapi
juga bagaimana kita samasama memanfaatkannya,”
lanjut Rudi. “Sebab yang kita

Foto : URIP

muchamad iskandar

Foto : ADITYO

Foto : ADITYO

Foto : ADITYO

Foto : ADITYO

Foto : ADITYO

Foto : ADITYO

Foto : ADITYO

POSISI

lihat adalah content-nya.“
Dwi Budhi mengatakan,
SAP ini merupakan sistem
yang world class. Maka ke
pada SKK Migas, Dwi Budhi
menyatakan bahwa semua
di PHE dan anak peru
sah aan PHE harus world
class. “Sehingga jika kita
perb andingkan, tidak akan
kalah. Tetapi bagaimana
suatu sistem yang baik ini
dijalankan dengan konsep
minimalis,” tutur Dwi Budhi.
Dwi Budhi juga meng
ingatkan bahwa keberhasilan

implementasi ERP ini ter
gantung pada sumber daya
manusianya. “Kita harus
betul-betul real time. Kalau
ada dokumen bisa kita trace.
Dokumennya ada dimana dan
prosesnya sudah sejauhmana.
Keterlambatan di salah satu
fungsi akan mengganggu
proses berikutnya. Itulah yang
akan di-handle oleh SAP. Jadi
keberhasilan impelementasi
ini akan tergantung pada
sumber daya manusianya,”
tegas Budhi.•URIP
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Jakarta - Mengangkat tema Pencegahan
Tindak Pidana Korupsi, PEPC mengadakan acara
sosialisasi GCG di Lantai 5 Ruang Banyu Urip
Gedung Patra Jasa, pada (8/6).
Sosialisasi GCG dimulai dengan menyaksikan
video safety induction (standard keselamatan peru
sahaan), yang disampaikan oleh Fungsi HSSE.
Dalam kesempatan tersebut, Manajer Internal
Audit PEPC Rakutta Tarigan menyampaikan,
implementasi GCG sudah dilakukan oleh PEPC
dengan infrastruktur yang dimiliki, antara lain
Code of Corporate Governance (COCG), Board
of Manager, Whistle Blower System (WBS), dan
melakukan aplikasi gratifikasi. Menurut Tarigan,
implementasi GCG di PEPC sudah di-assessment
pihak eksternal tahun 2014 dan mendapat nilai
77,57 %. Ia mengimbau agar ke depannya GCG
di PEPC akan lebih baik, karena GCG merupakan
etika untuk melaksanakan pekerjaan sesuai pro
sedur kerja, TKO, dan sebagainya.
Sementara Direktur Utama PEPC Adriansyah
menegaskan, GCG adalah bagian embedded dari
suatu eksekusi bisnis perusahaan. “GCG adalah
koridor bagaimana pekerja melaksanakan bisnis
perusahaan, dinyatakan dalam bentuk aturanaturan berikut konsekuensinya. Akan tetapi,
kembali lagi seperti HSSE, aturan itu tidak ada
gunanya apabila kita tidak bisa melaksanakannya
dengan hati,” ujar Adriansyah. Karena itu, ia
berharap dengan sosialisasi GCG ini, pekerja PEPC
melaksanakan GCG demi kepentingan dirinya
sendiri dan perusahaan.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad
Yusuf menyampaikan materi sosialisasi GCG
dengan konteks Pencegahan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. PPATK atau Badan
Intelejen Keuangan (FIU -Financial Intelegent
Unit-) yang bertugas menerima informasi transaksi
keuangan dari sumber terpercaya, menganalisa
dan melakukan penelitian atas informasi yang
masuk, kemudian melaporkan informasi yang
mencurigakan ke penegak hukum, pajak, dan
lain-lain. Secara umum Kepala PPATK menjelaskan
bagaimana cara kerja proses tersebut diatas.
Demikian juga mengenai proses pencucian
uang, dijelaskan secara detil bagaimana money
laundering bisa terjadi.
Untuk mencegah tindakan yang bernuansa
korupsi, gratifikasi, maupun money laundering,
GCG sangat layak untuk diimplementasi dan
dilaksanakan di perusahaan. Menurut Yusuf ada
lima parameter yang tercermin jika GCG sudah
dilaksanakan dengan baik, yaitu leadership,
direction, control, accountability, dan assists.
“Jika kelima parameter tersebut dimiliki, yang
keluar bukan hanya output (produk) tapi outcome
(yang dirasakan manfaatnya oleh banyak orang),”
pungkas Yusuf.
Acara yang diikuti oleh seluruh pekerja PEPC
ini diakhiri dengan tanya jawab.•PEPC

Foto : KUNTORO

Sosialisasi GCG di PEPC

JAKARTA - Rencana revisi
UU Migas No. 22 tahun
2001 terus menjadi sorotan
berbagai kalangan dengan
mengelar berbagai forum,
termasuk di Sarasehan
“Kedaulatan Energi, Un
dang-undang Migas dan
Pertamina”. Sarasehan dise
lenggarakan oleh Serikat
Pekerja Pertamina EP di
Gedung Standard Chartered,
Senin (8/6).
Ta m p i l s e b a g a i
pembicara adalah Ketua
IATMI (Ikatan Ahli Teknik
Perminyakan Indonesia) Alfi
Rusin, Kepala Humas SKK
Migas Elan Biantoro, Ketua
Dewan Penasehat FSPPB
Ugan Gandar, Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja
Migas Indonesia Faisal
Yusra, dan SVP Upstream
Business Development
Direktorat Hulu Denie S.
Tampubolon. Sarasehan
j u g a d i h a d i r i P re s i d e n
Direktur Pertamina EP Rony
Gunawan, Presiden FSPPB
Eko Wahyu Laksmono dan
Ketua SP Pertamina EP
Asep Samsul Arifin. Dis
kusi dimoderatori oleh VP
Corporate Communication
Pert am ina W ianda Pus
ponegoro.
Rony Gunawan menya

Sarasehan “Kedaulatan Energi, Undang-undang Migas dan Pertamina” yang diselenggarakan Serikat Pekerja Pertamina
EP menyoroti rencana revisi UU Migas No. 22 Tahun 2001.

takan isu energi merupakan
isu yang paling seksi untuk
dibicarakan oleh banyak
pihak, terutama jika
membicarakan Pertamina.
Berkaitan dengan revisi
UU Migas, maka isu pun
bertambah panas dengan
rencana pembentukan
BUMN khusus penganti SKK
Migas. “Hal ini menarik untuk
dicermati karena semuanya
bersinggungan langsung
dengan Pertamina,” kata
Rony.
Sementara Elan Biantoro
menyatakan bahwa industri
migas Indonesia sedang
berada di persimpangan
j a l a n m e n u j u re g u l a s i
yang lebih kuat, lebih

berjangka panjang dan lebih
bermanfaat untuk negara.
“Untuk itu penyusunan UU
Migas ini harus terbuka,
terutama kepada para
pihak yang terlibat. Jangan
sampai rancangan ini hanya
direncanakan oleh segelintir
orang yang ujung-ujung
nya ada sesuatu yang di
sembunyikan,” kata Elan.
Hal yang sama
ditegaskan Faisal Yusra.
Menurutnya, pembahasan
UU Migas yang baru
harus lebih komprehensif,
mencakup aspek-aspek
ipoleksosbudhankamnas.
“Jadi bagaimana memba
ngun penguasaan dan pe
ngusahaan migas Indonesia

berbasis pada pembentukan
kedaulatan migas melalui
perusahaan milik negara,
yaitu Pertamina, dengan cara
nasionalisasi dan bertahap,”
kata Faisal. “Perusahaan
asing itu adalah mitra untuk
menangani supply chain ter
tentu di dalam proses bisnis
migas ini.”
Faisal berharap UU
Migas yang baru tidak lagi
mengakomodir pesananpesanan kelompok tertentu.
Namun ia mengakui bahwa di
setiap rezim selalu ada orangorang yang berpikirnya tidak
komprehensif dan hanya
mementingkan aspek bisnis
saja. Hal inilah yang harus
bisa diatasi.•URIP

PT Tugu Pratama Indonesia Sharing Produk Personal Lines
di PT Pertamina Retail
Jakarta - Guna menjalin

Vice President Marketing

sinergi anak perusahaan

Secretary M. Ivan Asmara,

silaturahmi dan membentuk

Pertamina, PT Tugu Pratama
Indonesia (TPI) melakukan
kunjungan sekaligus sharing
produk retail di Kantor Pusat
PT Pertamina Retail, pada
(4/6).
Rombongan TPI yang
terdiri dari Direktur

Ke

uangan dan Jasa Korporat
Hendroyono dan beberapa
divisi terkait di antaranya
Konsumer, Spesial U/W
dan Corporate Secretary,
menerima sambutan hangat
dari Direktur Keuangan PT
Pertamina Retail Azwani,

Sandi Ali Rahman, Corporate
dan beberapa divisi dan
bagian terkait, seperti Mar
keting dan Bright.
Dalam sharing-nya, TPI
akan membuka channel
distribusi baru den gan

Foto : PT TPI

Foto : PEPC

UU Migas Harus Kuat, Solid, dan
Berjangka Panjang

bekerja sama melalui
partnership, terlebih
Pertamina Retail mempunyai
bisnis yang sudah berjalan
seperti Bright Store, Bright
Wash dan mas ih banyak
lainnya.
Seperti diketahui, TPI
telah merambah produk
Retail sejak 2014 lalu, melalui

p ro d u k P e r s o n a l L i n e s
yang di antaranya Asuransi
Rumah Tinggal, Asuransi
Kendaraan Bermotor, Asu
ransi Kecelakaan Diri, dan
Asuransi Perjalanan. Pro
duk ini diharapkan dapat
memberikan pelayanan yang

dibutuhkan bagi masyarakat
serta memperkuat akses
pasar produk asuransi de
ngan target non-corporate
(consumer dan commercial)
sehingga sinergi yang di
hasilkan dapat tercapai.•TPI
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dimoderatori oleh Ketua PP
Muhammadiyah DR. Din
Syamsuddin.
Wianda menyebutkan
selain dari Pertamina sendiri,
juga adanya dorongan dan
inisiatif dari berbagai kelompok
masyarakat, di antaranya
PP Muhammadiyah,
yang ingin berkontribusi
menjadi kekuatan nasional,
bagaimana Pertamina bisa
memenuhi kebutuhan ener
gi masyarakat. “Ini terbukti
dengan gerakan jihad
konstitusi yang digagas oleh
PP Muhammadiyah,” kata
Wianda.
Bisnis Pertamina dari
hulu sampai ke hilir, juga
merupakan suatu kekuatan
yang dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat untuk bisa
menjamin ketersediaan
energi. “Kita ingin dipandang
sebaga representasi dari

negara. Pertamina sebagai
representasi di bidang migas
untuk Indonesia. Kita juga
ingin dipandang sebagai ba
dan usaha yang mampu
bersaing dengan perusahaanperusahaan internasional,”
ujarnya.
Ia menegaskan, Pertamina
sebagai manajemen operasi
migas di Indonesia, dan
Pemerintah tetap sebagai
regulator. “Intinya, kita ingin
mnjadi instrumen utama dari
pemerintah untuk melaksana
kan tugas-tugas pemenuhan
energi nasional,” tegasnya.
Sementara Kurtubi me
ngemukakan buruknya
sistem tata kelola migas
saat ini yang berdasarkan
pada UU Migas No. 22 tahun
2001, yang sebagian besar
pasal-pasal pokoknya sudah
dicabut oleh Mahkamah
Konstitusi. Ia pun menyoroti

Sosialisasi Narkoba di RU II

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro
berbicara pada diskusi publik yang diadakan PP Muhammadiyah.

rang ini tidak lepas dalam
konteks diberlakukannya
Foreign Corruption Act di
AS. Tegasnya, ada pihakpihak yang ketakutan terkena
Foreign Corruptian Act ter
sebut.
Tentang sistem tata kelola
migas nasional, Noorsy ter
masuk pihak yang menolak
dikembalikan peran SKK

Migas ke Pertamina, dan
setuju untuk membentuk be
berapa BUMN migas, seperti
halnya China.
Seusai pemaparan ke
tiganya, diskusi dilanjutkan
dengan tanya jawab yang
cukup panas dari para
peserta yang hadir. Tentu ada
yang pro dan kontra untuk
setiap isu.•URIP

Forum Komet Triwulan II Direktorat Pemasaran :

Pekerja di Kawal untuk Terus Berinovasi

Foto :RU II

DUMAI - RU II Dumai bersinergi dengan
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh
(SP-KMPT) dan Serikat Pekerja Mitra Putri
Tujuh (SP-MP7) menggelar Sosialisasi
Bahaya Narkoba di Balai Pertemuan
Sasana Mitra Komplek Bukit Datuk,
pada Minggu (24/5). Seminar sehari
yang diperuntukkan bagi masyarakat
umum, pekerja, mitra kerja, mahasiswa
dan pelajar tersebut dalam rangka
memperingati May Day 2015.
Hadir sebagai pembicara di antaranya
Kepala BNK Dumai Affifudinsyah, KBO
Binmas Polres Dumai S. Zuhri, Sat
Narkoba Polres Dumai Sugiarto, Kepala
Seksi Penegakan Hukum BNK Dumai,
Shintia Riza, perwakilan Pertamina
Hospital Dumai (PHD), dr. Deddy Khairul
dan LSM Bahtera, Bobby Sri Handayani.

kelemahan UU Migas yang
menempatkan Pemerintah
sebagai penandatanganan
kontrak, sejajar dengan
para investor. Ke depan,
Kurtubi menolak dibentuknya
BUMN khusus pengganti
SKK Migas (pengganti BP
Migas), dan lebih memilih
opsi ditempatkan di bawah
Pertamina.
Sedangkan Ichsanuddin
Noorsy dalam paparannya
secara tegas mengatakan
bahwa sistem tata kelola
migas sekarang ini am
buradul. Kerusakan dimulai
ketika IMF memerintahkan
Indonesia untuk mereformasi
tata kelola migas nasional
tahun 1998, yang kemudian
mendorong lahirnya UU
Migas No. 22/2001. Noorsy
menempatkan berbagai per
soalan sektor energi yang
menimpa Indonesia sek a

Dalam kesempatan tersebut dua
pengidap penyakit HIV dan Aids Rizki
dan Fahmi memberikan testimoni.
Pjs. GM RU II Dumai Azwar Syahidin
beserta jajaran Tim Manajemen RU II
pun tampak mengikuti sosialisasi hingga
acara selesai.
Ketua Panitia Sosialisasi Bahaya
Narkoba, Amrizal didampingi Ketua
SP-KMPT, Seno Haryono, menjelaskan
bahwa penyelenggaran sosialisasi
tersebut merupakan wujud tanggung
jawab Pertamina membebaskan
generasi muda dari bahaya narkoba.
“Kegiatan ini adalah sinergi
Pertamina RU II, mitra kerja dan elemen
pekerja Kota Dumai untuk mewujudkan
Kota Dumai Bebas Narkoba,”ujar
Amrizal.•RU II

J A K ARTA – D i r e k t o r a t
Pem asaran kembali me
laksanakan Forum Knowledge
Management (Komet) Tri
wulan ke-2 tahun 2015 di
Ground Kantor Pusat Per
tamina, Jumat (5/6). Sharing
Knowledge kali ini dilakukan
oleh PT Pertamina Trans
Kontinental (PTK) selaku anak
perusahaan dari direktorat
pemasaran.
Direktur Utama PTK,
Subagjo Hari Moeljanto ber
kesempatan memaparkan
bagaimana mempercepat
pertumbuhan laba perusahaan
melalui penerapan strategi
RRE (Reborn, Revitalization,
Expantion) di PTK. Kemudian
dilanjutkan oleh Deputy Di
rector Commercial tentang
bag aimana meningkatkan
pendapatan perusahaan
dengan melakukan ekspansi
market ke sektor pendukung
upstream di PTK.
“Di forum ini kami sharing
bagaimana PTK menyehatkan
kembali kondisi keuangan
kembali,” ungkap Subagyo.
Ia memaparkan, dalam
meningkatkan kinerja PTK,
pihaknya menjalankan tiga
strategi yaitu yaitu Reborn,
Expantion, dan Revitalization.
Reborn yaitu fokus bisnis
pada Upstream Support

Foto : ADITYO

JAKARTA - Berbagai ma
sukan yang berkaitan dengan
revisi UU Migas pengganti
UU Migas No. 22 tahun 2001
terus bermunculan. Misalnya
mengenai peran Pertamina,
dimana SKK Migas harus
ditempatkan, dan berapa
jumlah BUMN migas yang
ideal.
Hal tersebut juga me
ngem uka dalam diskusi
publik “Mendambakan UU
Migas yang Konstitusional”
di Auditorium Kantor PP
Muhamadiyah, Jakarta, pada
Jumat (5/6). Hadir sebagai
pemb icara dalam diskusi
ters ebut Vice President
Corp orate Communication
Pertamina Wianda Puspo
negoro, anggota Komisi
VII DPR RI Kurtubi (Partai
Nasdem) dan pengamat ke
bijakan publik Ichsanuddin
Noorsy. Diskusi dibuka dan

Foto : WAHYU
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Direktur Utama PTK Subagjo Hari Moeljanto menjelaskan penerapan strategi
RRE (Reborn, Revitalization, dan Expantion) dalam meningkatkan kinerja PTK.

Vessel (OSV), One Stop
Shopping Marine Service
dan pengembangan bisnis
bernilai tambah.
Untuk Expansion, PTK
melakukan peningkatan
jumlah armada dan kinerja
kapal milik dan peningkatan
kapasitas dan kapabilitas
SDM serta budaya kerja
perusahaan dan membangun
komitmen. Sedangkan Revi
tal ization, PTK melakukan
efisiensi secara menyeluruh
sesuai kewajaran dan pe
nyelesaian masalah finansial
(kesulitan cash flow) dan pe
nambahan equity atau modal.
Subagyo mengatakan,
PTK akan konsisten dalam
pelaksanaan Komet. Karena
itu, pekerja PTK akan dikawal
untuk selalu melakukan inovasi

agar kompetisi maupun skill
yang ada disetiap individu
tersimpan secara sistem di
perusahaan.
Sementara itu, Manager
Quality Management Perta
mina, Made Ali Putra menilai
upaya yang telah dijalankan
oleh PTK sejalan dengan
5 prioritas strategis yang
ditetapkan oleh Direksi Per
tamina. PTK telah melakukan
pengembangan bisnis
yaitu pencapaian laba dan
challence yang dianjurkan
oleh Direktur Pemasaran
sebesar Rp 312 miliar.
“ Te n t u n y a a d a v a l u e
creation yang kita capai se
hingga keberhasilan ini bisa
ditiru oleh anak perusahaan
lainnya di Direktorat Pema
saran,” ungkap Made.•IRLI
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Mengenal Lebih Dalam “Isi Perut” Kapal LPG Terbesar di Dunia
Akhir Mei 2014, PT Pertamina (Persero) secara resmi
telah menambah portfolio kepemilikan kapal jenis kapal LPG
tipe Very Large Gas Carrier (VLGC) sebanyak 2(dua) unit.
Kapal dengan ukuran 84.000 m3 merupakan kapal LPG
terbesar di dunia saat ini. Pembangunan kapal di galangan
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. – Korea ini dimulai dari
tahapan engineering design sampai dengan tahap akhir
konstruksi serta gas trial dimana semua proses berada di
bawah pengawasan langsung tim dari Fungsi New Ships
Project Coordinator (NSPC), Shipping.
Pelayaran perdana kapal VLGC dari Korea menuju
Indonesia langsung diawaki penuh oleh awak kapal Fungsi
Shipping yang seluruhnya adalah putra Indonesia.

Kapal VLGC tersebut memiliki total panjang setara
dengan dua kali panjang lapangan bola ini (± 226 m) dan
tinggi setara gedung 7 lantai (±23 m). Di dalamnya terdapat
8 unit tangki LPG yang terpisah/independen terhadap
konstruksi lambung kapal itu sendiri.
Mengacu pada aturan International Code For The
Construction And Equipment Of Ships Carrying Liquefied
Gases In Bulk (IGC Code), secara umum jenis tangki
kargo dibedakan menjadi 2, yaitu independent tanks dan
membrane tanks. Kedua kapal VLGC yang dinamai MT

Pertamina Gas 1 dan MT Pertamina Gas 2 ini menggunakan tipe
independent tanks. Adapun perbedaan antara kedua tipe di atas
adalah desain membrane tanks langsung menyatu dengan sisi
konstruksi lambung kapal sedangkan independent tanks dibuat
berdiri terpisah yang dilengkapi dengan konstruksi supporting
antara tanki kargo dengan sisi konstruksi lambung kapal.

Konstruksi tangki LPG tipe independent ini terbuat dari
material khusus yaitu Carbon Manganese Low Temperature
Steel, Grade “ LT-FN32MC” (Yield STR: 312 N/m2), guna
memenuhi kondisi kargo LPG pada kondisi fully refrigerated
yang mencapai suhu -46 oC. Sebagai tambahan proteksi,
sisi luar tangki ini setelah dicat epoxy dilapisi kembali dengan
bahan insulasi foam khusus yang terbuat dari Polyurethane. Di
dalam konstruksi tangki LPG ini juga dilengkapi dengan sekat
memanjang dan sekat melintang guna menjaga stabilitas dan
kekuatan struktur lambung kapal saat berlayar di lautan bebas.
Sekat melintangnya dilengkapi dengan lubang-lubang yang
dikenal dengan istilah Swash Transversal Bulkhead, berguna
untuk mengurangi gerak permukaan bebas cairan LPG disaat
kapal tidak terisi penuh, sehingga dapat mengurangi gerakan
oleng kapal ketika berlayar.
Ketika konstruksi tangki LPG telah selesai dan dilapisi
pelindung Foam/Polyuretahne, maka tangki ini telah siap

Audit Sistem Manajemen
Pengamanan, RU VI Kembali
Raih Gold

Foto : RU IV

RU IV Beri Ilmu Pemadam Kebakaran
Bagi Masyarakat
PURWOKERTO – Kemam
puan dan keandalan Tim
Fireman Refinery Unit (RU)
IV Cilacap sudah tidak dira
gukan lagi. Dalam berbagai
kesempatan, RU IV kerap
diundang sebagai instruktur
pelatihan pemadam kebakar
an bagi masyarakat, pelajar,
maupun kaum akademisi.
Kali ini, RU IV Cilacap
diundang sebagai instruk
tur pelatihan pemadam ke
bakaran yang diselenggarakan
oleh Fakultas Kedokteran
Universitas Jenderal Soe
dirman (UNSOED) di Gedung
Dekanat Lantai 3 Fakultas Ke
dokteran. Hadir HSE Manager
Leodan Haadin, Hadi Prayitno
dari Pelatihan HSE, dan Erafini
Darma selaku perwakilan
Public Relations RU IV.
Endang Istanti sebagai
ketua panitia mengatakan,
kegiatan ini merupakan kerja
sama antara Fakultas Ke
dokteran Unsoed dengan RU
IV Cilacap. “Acara ini diikuti
oleh 150 orang yang terdiri
dari tenaga pendidik, tenaga
kependidikan, dan staff dari
Fakultas Kedokteran Unsoed,

Rumah Sakit Margono Su
karyo, dan mengundang per
wakilan masyarakat sekitar
kampus,” ujar Endang.
Pada kesempatan itu,
HSE Manager Leodan Haadin
m e n y a m p a i k a n , a d an y a
perm intaan pel atihan dari
mas yarakat men unjukkan
adanya perubahan mindset
masyarakat bahwa aspek
keselamatan kerja menjadi
sebuah kebutuhan.
Pelatihan tersebut diawali
dengan pemaparan mengenai
teori api dan pemadamannya
yang disampaikan oleh Hadi
Prayitno. Lebih jauh dijelaskan
bahwa strategi pemadaman
api terdiri dari berbagai cara,

diletakkan di dalam lambung kapal, dimana sebelumnya
telah didesain dan dibuat beberapa konstruksi penyangga,
yang lebih dikenal dengan istilah : Vertical support , Lower
Center Anti-Rolling Chock, Upper Center Anti-Rolling
Chock, Anti Floating Chock dan Anti Pitching Chock. Semua
jenis penyangga tersebut akan dilapisi dengan kayu khusus
yang disebut presswood serta resin chock sebagai bantalan
antara pelat baja tanki LPG dan pelat lambung dalam kapal.
Setelah proses instalasi kedalam lambung kapal ini
selesai maka dilanjutkan dengan pengujian hydrostatic test
dan leakage test final guna pengujian terakhir atas kekuatan
dan kekedapan dari tangki LPG ini. Selanjutnya pengukuran
volume final atau tank calibration masing masing tangki LPG
ini dilakukan oleh pihak independen yang telah mendapatkan
pengakuan internasional untuk mengukur kapasitas final
tanki LPG ini.• I gusti ngurah

yaitu cooling (pendinginan),
smothering (penyelimutan),
starvition (menghilangkan
bahan bakar), dan break
chain reaction (memutus
rantai reaksi kimia). Hadi
juga menjelaskan mengenai
bagaimana menggunakan
LPG yang baik dan bagaimana
mengatasi apabila terjadi
kebocoran sehingga mampu
mencegah pemaparan.
Usai penjelasan, peserta
diajak untuk memadamkan
api di lapangan FK Unsoed.
“Ternyata kalau sudah tahu
ilmunya, cukup mudah untuk
memadamkan api kecil.” ujar
Endang, salah satu peserta
pelatihan ini.• RU IV

BALONGAN – Guna meningkatkan sistem

Suwito menegaskan, meskipun sektor pe

pengamanan serta mencegah dan mengu

ngamanan meraih peringkat Gold, nilai ini

rangi kerugian akibat ancaman maupun

diharapkan tidak mengurangi kesiagaan

gangguan secara efisien dan produktif, RU

security dalam menjaga keamanan kilang

VI Balongan kembali melaksanakan audit

RU VI Balongan.

Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)

Joko Koen juga berharap temuan yang

yang dilaksanakan selama 3 hari yakni 30

didapatkan oleh tim audit diperbaiki dengan

Maret – 1 April 2015.

serius oleh Security Section sehingga

Audit Sistem Manajemen Pengamanan

keamanan kilang RU VI bisa lebih terjamin.

ini melibatkan pekerja dan tim manajemen

Sedangkan, waktu yang diberikan oleh tim

RU VI. Pada audit SPM ini, RU VI Balongan

audit kepada security untuk memperbaiki

menghadirkan auditor dari Polda Jabar

temuan-temuan tersebut yakni maksimum

serta Sucofindo yang diken al memiliki

dalam waktu 2 bulan. Beberapa di antara

tenaga ahli berp engalaman di bidang

yang harus diperbaiki, yakni pemenuhan

industrial security, security risk dan

terhadap kompetensi kesesuaian seragam

security assessment yang kompeten untuk

dan atrib ut anggota Security RU VI,

melakukan proses audit.

pembaharuan informasi tentang Obvitnas

Melalui closing meeting surveillance

yang telah mengalami perubahan peraturan

SMP yang dilaksanakan di ruang rapat

perundangannya, pengecekan kartu dan

Adm Building RU VI Balongan, Tim Audit

surat sepeda motor yang terparkir di area

memaparkan, sistem manajemen penga

parkir, memeriksa barang bawaan tamu yang

manan di RU VI Balongan meraih nilai

datang dan lainnya.

87.5% (Gold). Ini merupakan prestasi

Sementara Security Section RU VI

yang sama seperti audit SMP sebelumnya,

Balongan Karyadi beserta jajarannya

dimana pada tahun 2013 RU VI juga

berkomitmen akan men indaklanjuti dan

meraih Gold di sektor pengamanan objek

memperbaiki temuan tersebut sesuai waktu

vital nasional.

yang ditetapkan oleh auditor demi terciptanya

SMOM RU VI Balongan, Joko Koen

keamanan di RU VI Balongan.•RU VI
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Workshop Awareness dan Sosialisasi
Implementasi ISO 9001
JAKARTA - “Kita punya

Academy) dan Asisten

target untuk tahun 2015 ini,

Man ager Standardization

yaitu mengimplementasikan

Management Teguh Iman

ISO 9001 untuk fungsi kor

toro.

porat dan anak perusahaan
100%.”

Diharapkan

setelah

pelatihan ini, para peserta

Demikian disampaikan

yang terdiri dari PIC ma

Manager Quality Mana

najemen mutu dari berbagai

gement Korporat Annisrul

direktorat dan anak peru

Waqie, usai acara Workshop

sahaan, mempunyai bekal.

Awareness & Sosialisasi

“Setelah kegiatan ini, kita

Implementasi ISO 9001,

akan du
kung dengan

yang berlangsung di Lantai

coaching implementasi ISO

Ground Gedung Utama

9001 di Kantor Pusat ini,”

“Edisi 2015 ini akan memuat

Solichin mengakui bahwa

Kantor Pusat Pertamina,

ujar Annisrul.

tambahan mengenai risk

revisi-revisi ini menunjukkan

Solichin dari BSI sebagai

management, yaitu ba

adanya evolusi sejak ISO

Tampil sebagai pem

pembuat ISO menjelaskan

gaimana memastikan or

9001 dirilis pertama kali pada

bicara dalam acara terse

landasan filosofi ISO. Ia

ganisasi sustain,” kata

tahun 1987.

but Ma
nager Quality

menjel ask an quality ma

Solichin. “Jadi kalau edisi

Acara diikuti para PIC

Man agement Korporat

nagement system ber

2008 menekankan ke

(person in charge) ma

Annisrul Waqie, Solichin

basiskan ISO 9001 : 2008,

puasan customer, maka

najemen mutu dari berbagai

(instruktur dari British Stan

yang mana standard ini akan

edisi 2015 ini menekankan

direktorat dan anak peru

dard Institution, Training

direvisi ke edisi tahun 2015.

risk management.”

sahaan.•URIP

Rabu (27/5).

Foto : ADITYO

MEDAN - Melalui gelaran lomba pembuatan
video kampanye hemat BBM, mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
(UMSU) mengajak generasi muda untuk peduli
energi. Launching lomba ini diselenggarakan
pada saat pembukaan Pesta Komunikasi,
Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMSU,
Selasa (19/5). Acara yang juga disponsori oleh
Pertamina itu dibuka langsung oleh Dekan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UMSU Rudianto.
Dikatakan olehnya, hasil karya peserta lomba
video kampanye hemat BBM ini akan disiarkan
melalui saluran Televisi Muhammadiyah. Ja
ringan TV Muhammadiyah adalah jaringan TV
kabel berbayar yang saat ini disiarkan terbatas
untuk kalangan Muhammadiyah.
Sementara itu, Sr. Spv. External Relation
MOR I Pertamina Zainal Abidin mengatakan,
pertumbuhan konsumsi BBM di Indonesia
terhitung 2008 rata-rata mengalami peningkatan
sebesar 8,5 %. Dengan kecenderungan penu
runan produksi migas nasional, maka sudah
seyogianya masyarakat juga diedukasi untuk
sadar akan pentingnya hemat energi. “Karena
itu, kami mendukung langkah teman-teman di
UMSU untuk menghasilkan karya-karya kam
panye ini. Apalagi, hasilnya juga akan disebarkan
melalui sosial media,” pungkasnya.•MOR I

Tahun LI, 15 Juni 2015

Workshop awareness & sosialisasi implementasi ISO 9001 diikuti para PIC (person
in charge) manajemen mutu dari berbagai direktorat dan anak perusahaan.

Kick Off Meeting ISRS RU II Dumai
DUMAI - Dalam rencana
mengimplementasikan ISRS
(International Sustainability
Rating System) di RU II
Dumai, RU II melaksanakan
Kick Off Meeting ISRS,
pada15 April 2015.
Pada kesempatan ini,
VP HSSE Corporate Djoko
Susanto memberikan pe
ngant ar terkait Process
Safety Management dan
pengenalan ISRS 8.
Dalam penjelasannya,
Djoko menerangkan pen
tingn ya aspek QHSSE
(Quality, Health, Safety,
Security & Environmental)
dalam pencapaian profit
suatu perusahaan. Profit
diperoleh melalui revenue
dikurangi cost.
Djoko berharap, dengan
mengimplemantasikan
ISRS, RU II dapat mengu
rangi cost karena ISRS akan
memotret implementasi
sistem QHSSE di RU II
Dumai dan memberikan
saran untuk mengefektifkan
sistem sehingga imple
mentasi QHSSE ini dapat
terimp lementasi dengan
lebih baik.
“ISRS bukan membahas

Foto : RU II

MOR I Dukung Lomba
Video Kampanye
Hemat BBM
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Kick off Meeting ISRS menjadi langkah awal RU II mengimplementasikan ISRS
dalam operasionalnya.

aspek HSE saja, tetapi juga
membahas seluruh aspek
Bisnis RU II. Mulai dari
leadership (kepemimpinan
GM dan Tim Manajemen
RU II), perencanaan, im
plementasi, monitoring dan
review,” jelas Djoko.
RU II dapat mening
katkan profit melalui pengu
rangan cost yang diperoleh
akibat adanya peningkatan
aspek HSSE, peningkatan
realibility, pengurangan
operating cost, pengurangan
maintenance cost dan
personal cost.
Melalui implementasi ini
diharapkan tidak akan ada
cost RU II yang diperoleh
akibat terjadinya kecelakaan

kerja, pencemaran ling
kungan, unplanned shut
down, dan kerugian ope
rasional lainnya. “Good HSE
is Good Business,” tegas
Djoko.
Sementara GM RU II
bersama tim manajemen RU
II lainnya berkomitmen untuk
mengimplementasikan ISRS
di RU II Dumai. Karena
itu, ia mengharapkan
supp ort seluruh pekerja
RU II agar dapat meng
imp lementasikan Sistem
Manajemen QHSSE de
ngan baik dalam usaha
untuk mencapai Visi RU II
“Menjadi Kilang Minyak dan
Petrokimia yang Kompetitif
di Asia Tenggara”.•RU II
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Program Mitigasi Losses Menuju Pertamina yang Ekselen
Dalam menghadapi tantangan dan upaya pengurangan losses
di Perusahaan, Tim PTKAM menyusun beberapa strategi dan
rencana. Tim yang dibentuk melalui Surat Perintah DIrektur Utama
no 010/C00000/2015-S0 tentang Tim Pembenahan Tata Kelola
Arus Minyak (PTKAM) Korporat, diharapkan dapat menjamin proses
serah terima minyak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Sebagai tindak lanjut rencana tersebut, telah disusun rencana
kerja yang diharapkan dapat menjamin penurunan losses sampai
level yang diinginkan. Tim PTKAM kemudian menyusun program

kerja dalam 4 (empat) tahapan. Setiap penyelesaian tahap ini di
harapkan membawa dampak yang signifikan terhadap penurunan
losses serah terima minyak.
Tahapan rencana kerja terbagi dalam tahap penemuan akar
permasalahan terjadinya losses root cause; tahapan performance
test & readiness; tahap pembenahan tata kelola arus minyak dalam
corrective action, serta tahap pengendalian & konsistensi.
Tahap pertama (root cause) disusun dengan penerbitan instruksi
Direksi dalam upaya peningkatan kepedulian manajemen Unit Bis
nis dan Operasi dalam pembenahan losses. aktifitas dilanjutkan
dengan melakukan evaluasi terminal-terminal terpilih dalam rangka
pengidentifikasian akar permasalahan di terminal, depot, tangki timbun,
maupun alat angkut yang diperkirakan memiliki losses yang besar.
Tahap kedua, merupakan uji compliance dan kegiatan rekonsiliasi
yang dilakukan di lokasi kerja yang terkait dengan tata kelola serah
terima minyak. Konsolidasi melibatkan tim PTKAM di setiap Direktorat,
surveyor, owner kapal, loading master, operation head sebagai
pihak-pihak terkait dalam kegiatan serah terima minyak. Diharapkan
melalui tahap ini, seluruh aspek siap dalam aktifitas bersama dalam
penanganan losses di Perusahaan.
Tahap ketiga, yang merupakan corrective action merupakan
inti kegiatan perbaikan kembali pengelolaan serah terima minyak
secara menyeluruh. Tahap ini terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan penting
yakni perubahan dan perbaikan sistem dan prosedur serah terima
minyak, kesiapan alat/sistem serah terima minyak, serta pengendalian
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AKSI PTKAM

Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak - Korporat

personalia yang terlibat langsung dalam kegiatan serah terima
minyak.
Tahap keempat, merupakan tahap sustainability. Di tahap
ini monitoring dalam menjaga standar pengelolaan serah terima
minyak yang menjadi bagian penting dan diukur melalui tingkat
penurunan prosentasi susut serah terima minyak. Monitoring
dilakukan dengan pengukuran kegiatan operasional harian
dan tindak lanjut penyelesaian terhadap temuan yang terjadi di
lapangan.
Semoga keberkahan dirasa dalam menjalankan rencana kerja
ini, dalam menjamin setiap tetes minyak dapat dipertanggungjawab
kan kelak di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.•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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Field Tarakan: Menggali Efisiensi Memetik Profit

HULU TRANSFORMATION CORNER

Tarakan –Penurunan harga minyak dunia hingga menyentuh

dari sumur-sumur suspended. “Yang kami lakukan adalah me

angka sekitar US$ 50-an per barel sejak pertengahan 2014

mompakan air formasi ke dalam sumur sehingga akumulasi minyak

memaksa seluruh korporasi, pemain di bisnis hulu migas

yang ada bisa di-recover,” tambah Tri menunjukkan salah satu kiat

melakukan berbagai langkah improvisasi operasi yang menjurus

operasi yang ditempuhnya. Pemisahan minyak dengan air dilakukan

pada efisiensi dan penghematan pengeluaran biaya. Hal ini

dipermukaan menggunakan separator home made dari drum bekas,

memerlukan kearifan dan kesiapan semua pihak di seluruh

dan hasilnya ditampung ke stasiun pengumpul. Rata-rata produksi

lini jajaran operasi. Rekalkulasi menyeluruh serta rasionalisasi

dari sumur-sumur suspended, itu sekitar 6-10 barel minyak per

semua rencana kerja dan anggaran tidak terelakkan. “Kita harus

hari (BOPD). Sumur-sumur yang di-treatment dengan metode

mengubah pola pikir, era production at any cost sudah berakhir.

ini biasanya adalah sumur suspended yang produksinya bersifat

Maka, pastikan penggunaan biaya investasi maupun operasi

intermittent, berlokasi di tengah pemukiman, dan fasilitas umum

secara tepat guna dan efisien,” demikian tegas Direktur Hulu

lainnya, sehingga tidak dapat diakses dengan menggunakan hoist.

Pertamina, Syamsu Alam dalam berbagai kesempatan sebagai

Selain itu, hal yang sama juga dilakukan pada sumur-sumur yang

referensi seluruh pekerja di strata manapun dia berada.

sudah direaktifasi namun tidak dapat di-install artificial lift karena

Selaras dengan pesan dimaksud, sejak awal 2015 Direktorat

well integrity, fish problem dll. “Kami memiliki tim khusus yang

Hulu Pertamina telah mencanangkan kebijakan pengembangan

sehari-hari melakukan pekerjaan ini. Inovasi sederhana tersebut

inovasi dan terobosan-terobosan operasi ke seluruh Anak

memperoleh penghargaan Gold dalam ajang CIP tahun lalu,” imbuh

Perusahaan Bidang Hulu (APH). Langkah-langkah tersebut

Tri menunjukkan keandalan improvement yang dilakukan jajaran

merupakan suatu keniscayaan dalam upaya meningkatkan

Field Tarakan.

efektifitas serta efisiensi pembiayaan agar mampu bertahan

Kinerja produksi Field Tarakan di Quartal-1 2015 rata-rata

di tengah terpaan krisis harga yang entah kapan akan reda.

sebesar 1.984 bopd atau 109.84% dari target RKAP. Performa

Implementasi kebijakan dan strategi yang menunjang efisiensi,

produksi Tarakan Field ini sangat dipengaruhi salah satunya oleh

itu terus dipantau dan dievaluasi dari waktu ke waktu, khususnya

produksi sumur-sumur eksisting, dimana s/d Q-1 2015 produksi

di lapangan-lapangan yang kondisi sumurnya berkadar air tinggi.

eksisting Field Tarakan sebesar 1.871 bopd, dengan laju decline

Kebijakan radikal, penutupan sumur akan dilakukan manakala

rata rata sebesar 0.6%/bulan. Jika dibandingkan dengan laju

keadaan reservoir sudah sangat water saturated dan produksinya

penurunan produksi sumur existing tahun 2014 rata-rata sebesar

tidak efisien dalam kondisi krsis harga crude dewasa ini.

1.1%/bulan. “Jika melihat komponen angka produksi per kegiatan

Gema efektifitas dan efisiensi operasi menjalar ke seluruh

di suatu lapangan, produksi eksisting memiliki prosentase paling

asset APH, tak terkecuali di Pertamina EP (PEP) Aset- 5, Field

tinggi. Untuk itu, sesuai dengan himbauan Direktur Operasi dan

Tarakan yang berlokasi di wilayah Kalimantan Utara. Meski

Produksi PEP, kami berusaha untuk menahan laju decline produksi

jauh dari kantor pusat Jakarta, semangat efisiensi operasi

dengan menurunkan angka low & off sumur, lebih praktisnya adalah

mengisi setiap tahapan kerja keseharian sehingga mampu

mengefektifkan perawatan sumur dan efisiensi pompa,” ujar Tri.

menuai penghematan sebesar USD 40.500,- per bulan lewat

Daerah PEP Aset-5, Field Tarakan merupakan wilayah kerja

rekalkulasi dan mengubah lifting 15 HPU rental ke Pumping

blok terminasi dari Medco pada 2008 yang terdiri atas dua area

unit asset hasil rekondisi, serta relokasi dari sumur-sumur ex

operasi, yakni Tarakan dan Sembakung. Melihat kedua area

optimasi yang menggunakan submersible pump aset sendiri.

tersebut didominasi oleh sumur-sumur yang sudah suspended maka

“Tarakan Field dituntut lebih mengedepankan effisiensi anggaran

reaktivasi sumur di kedua asset tersebut menjadi andalan untuk

agar profit tetap terjaga. Salah satu upaya adalah dengan

mendongkrak produksi. Rata-rata produksi sebelumnya 80-90 bopd

renegosiasi nilai kontrak berjalan berbagai

dapat di dinaikkan hingga 750 bopd, dengan puncak produksi 866

fasilitas penunjang operasi, seperti oil

bopd. Kinerja pproduksi tersebut menunjukkan bahwa Field Tarakan

barge, alat berat, dan kontrak HPU, serta

telah berhasil mengembalikan produksinya ke level era 80an.

penghentian operasi hoist kontrak,” ungkap
Tri Sasongko, Field Manager Tarakan.

Di area Sembakung, reaktifasi SBK–06 telah dilakukan dengan
hasil minyak, dilanjutkan dengan pilot project lifting SRP di tengah

Menurut Tri, upaya melakukan tero

keterbatasan lifting HJP di area Sembakung. Upaya ini berhasil

bosan dan inovasi terus digalakkan meski

meningatkan produksi gas yang digunakan untuk pembangkit

sederhana. Contohnya, me-recover minyak

listrik Area Nunukan dan Sebatik. Lebih lanjut Tri menambahkan, ke

Foto : PEP
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“Salah satu laboratorium computer, Program CSR Field Tarakan di Desa
Atap (Kaltara), ketika dikunjungi oleh Tri Sasongko”

depan untuk mempertahankan performance produksi utamanya
sepanjang 2015, ini maka kegiatan–kegiatan well intervention
existing serta reaktivasi sumur suspended masih menjadi
opsi yang rasional, walaupun tingkat kesulitannya akan relatif
meningkat karena masalah sosial, khususnya penyerobotan
lahan/lokasi sumur oleh masyarakat yang sangat agresif. Meski
demikian, upaya-upaya non teknis juga terus dilakukan melalui
pengembangan kebijakan komunikasi dan koordinasi dengan
para , pemangku kepentingan.
Selain itu, menurut Tri keberhasilan tersebut, juga tak
terlepas dari dukungan masyarakat sekitar yang digalang melalui
program-program CSR. Seperti melalui Program Desa Binaan,
Tarakan Field melaksanakan Program pengelolaan sampah
skala lingkungan dengan prinsip S3R (Sortir, Reduce, Reuse
& Recycle) di Kampung 6. Program ini mendapat apresiasi
sebagai nominasi dalam Kalpataru dan mendapatkan Indonesian
Green Award (IGA) 2015. Serta dalam bidang pendidikan,
Field Tarakan memberikan bantuan laboratorium komputer di
Desa Atap, Sembakung dan Nunukan. Sedangkan dibidang
pengelolaan lingkungan sejak 2009 telah melakukan efisiensi
energi dan penurunan emisi dengan berbagai program seperti
penggantian lifting dari konventional ke ESP, lampu hemat
energi dan solar cell serta ditambah dengan program penurunan
emisi. “Dari kegiatan ini berhasil meningkatkan efisiensi energi
hingga 38.13%, dan penurunan emisi sebesar 1.695.66 ton
CO2 eq atau sekitar 23.54 %. Di samping itu, pada 2015,
ini Field Tarakan juga memperoleh IGA melalui Konservasi
Keanekaragaman Hayati dengan mengembangkan Kawasan
Konservasi Mangrove Bekantan,” pungkas Tri mewartakan
prestasi dalam penyelamatan lingkungan.•DIT. HULU

JAKARTA - Contact Perta
mina 500 000 berhasil meraih
dua peringkat gold dalam
ajang The Best Contact
Center Indonesia (TBCCI)
2015 yang berlangsung di
Balai Kartini, Jakarta Selatan,
Kamis (4/6). Kedua peringkat
gold didapat dari kategori
Korporat sebagai The Best
Contact Center Operations;
dan kategori Individu sebagai
The Best Supervisor In
bound atas nama Vidya Fitri
Kardinah.
Hadir dan menerima
penganugerahan tersebut VP
Corporate Communication
Pertamina Wianda Puspo

negoro. Ia menyatakan,
prestasi ini merupakan hal
yang membanggakan bagi
Pertamina. “Tentunya ini
membuktikan bahwa ker
ja keras, dedikasi dan
ketekunan yang ditunjukkan
Contact Pertamina mem
buahkan hasil yang luar
biasa,” kata Wianda.
Wianda pun mengakui
ketatnya persaingan untuk
meraih peringkat terbaik
dalam ajang tahunan yang
sudah digelar sembilan kali
ini. Kompetitor terberat
datang dari bank-bank besar
dan institusi pemerintah yang
jumlah agent-nya lebih besar

dari agent yang dimiliki
Contact Pertamina.
W i a n d a b e r s y u k u r,
Contact Pertamina meraih
prestasi ini, mengingat
karakteristik bisnis Pertamina
yang sangat rumit dari segi
handling sampai materimateri bisnis yang harus
dikuasai. “Ini membuktikan,
ke depan, Contact Pertamina
semakin yakin mampu tum
buh menjadi contact center
yang semakin baik. Yang
terpenting, kita harus terus
memberikan pelayanan
terbaik bagi pelanggan
Pertamina di seluruh Indo
nesia,” ujarnya.•URIP

Foto : ADITYO

Contact Pertamina Raih Dua Peringkat Gold

Contact Pertamina 500 000 mendapatkan dua penghargaan The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2015. Penghargaan
diterima Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro.

