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Dalam dunia investasi, pengelola dana (fund manager)
dihadapkan dengan beragam instrumen keuangan sebagai
pilihan investasi. Untuk menilai instrumen mana yang
lebih menarik, para pelaku investasi ini menggunakan
berbagai tolok ukur. Katakanlah untuk obligasi (bond),
sering dipakai metode “curve”, yaitu perbandingan kinerja
imbal hasil (yield) obligasi sasaran terhadap obligasi
acuan (benchmark bond). Perbandingan yield tersebut
memperlihatkan delta atau spread antara obligasi dengan
obligasi acuan. Semakin besar spread artinya imbal
hasilnya makin besar, dan sejalan dengan itu dinilai makin
berisiko.
Sebagai informasi, obligasi acuan yang umum dipakai
oleh pelaku pasar adalah obligasi Amerika Serikat atau
sering disebut sebagai US Treasury Bond (T-bond). T-bond
dipandang sebagai investasi yang relatif paling aman dan
tidak berisiko, sehingga imbal hasilnya sangat rendah
bahkan hingga kisaran 2%. Sementara itu, yield obligasi
adalah besaran biaya pendanaan yang harus dibayar
kepada investor, sebagai imbal hasil dari investasinya (cost
of money). Semakin besar imbal hasil, semakin mahal
biaya yang harus dibayar penerbit obligasi kepada investor.
Bagi penerbit seperti Pertamina, sangatlah penting
untuk memahami bagaimana curve ini bereaksi terhadap
pelaku pasar. Investor tentu ingin mendapatkan imbal hasil
yang baik, namun umumnya juga tidak menempatkan
investasinya di instrumen yang sangat berisiko. Sehingga,
curve menjadi indikator penting.

Sementara dari kaca mata penerbit obligasi, spread
T-bond yang tipis menandakan biaya pendanaan yang
relatif murah. Seperti curve antara obligasi Pertamina 10
tahun berikut. Pada grafik terlihat, spread curve rata-rata
obligasi Pertamina dan T-bond adalah 3%, atau 300 basis
poin (bps) lebih tinggi. Namun spread Pertamina masih
dinilai lebih baik dibandingkan dengan BUMN lain.
Untuk menjaga, atau bahkan memperkecil spread
curve dibutuhkan performa yang solid. Kinerja operasional,
kesehatan keuangan dan efisiensi, investasi produktif,
serta akses komunikasi yang baik adalah ujung tombak
kepercayaan global terhadap Pertamina.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
pengolahan
kembangkan
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
produk-produk berbasis riset

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berjabat tangan dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berjabat tangan usai menandatangani MoU antara Pertamina
dan Pemerintah Provinsi Jabar untuk perencanaan dan pembangunan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di
Kantor Pusat Pertamina.

Foto : KUNTORO

The Curve

Pertamina Akan Bangun DPPU
Bandara Internasional Jawa Barat
Dalam rangka meningkatkan
lajunya pertumbuhan
perekonomian Jawa Barat,
PT Pertamina (Persero) dan
Pemerintah Provinsi Jawa
Barat menjalin kesepakatan
kerja sama untuk rencana
pembangunan Depot
Pengisian Pesawat Udara
(DPPU) untuk Bandar Udara
Internasional Jawa Barat
(BIJB) Kertajati, Majalengka,
Jawa Barat.

Jakarta – Kesepakatan kerja
sama tersebut ditandatangani
oleh Direktur Utama Pertamina,
Soetjipto dengan Gubernur
Jawa Barat, Ahmad Heryawan di
Ruang Pertamax Lantai 21 Kantor
Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa
(26/5). Kesepakatan bersama
akan mencakup perencanaan
hingga pembangunan DPPU
BIJB.
“Kami mengucapkan
terima kasih atas kepercayaan
Pemerintah Provinsi Jawa
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Barat kepada Pertamina untuk
penyediaan bahan bakar
pesawat udara di BIJB yang
diyakini akan menjadi pemicu
bagi pertumbuhan investasi dan
perekonomian masyarakat Jawa
Barat. Keberadaan Pertamina
dalam penyediaan bahan bakar
di BIJB juga merupakan bukti
konkret kontribusi perusahaan
dalam penyediaan bahan bakar,
khususn ya untuk pesawat
udara,” terang Dwi.
Dwi mengatakan bahwa
untuk pembangunan proyek
DPPU tersebut, Pertamina juga
akan bekerja sama dengan
BUMD setempat sesuai arahan
Gubernur Jabar supaya BUMN
dan BUMD bisa tumbuh ber
sama-sama. Dengan kerja sama
tersebut, Pertamina mendukung
perkembangan ekonomi daerah
Jawa Barat.
Investasi untuk kesemua
pembangunan ini diakui Dwi
berkisar Rp 400 miliar. “Untuk
pembangunan DDPU ini kita

Kiprah Anak Perusahaan :
rambah bisnis baru, pdsi jalin kerja sama
dengan lima perusahaan

akan menyesuaikan dengan
selesainya pembangunan ban
dara yaitu di tahun 2017 jadi
akan memakan waktu dua
t ahun unt uk penyelesaian
pembangunan DPPU ini,” jelas
Dwi.
Saat ini, Pertamina telah
mengelola sebanyak 62 DPPU
yang tersebar di seluruh
I n d o n e s i a d e n g a n p ro d u k
utama berupa Avtur dan Avgas.
Pertam ina memproyeksikan
pertumbuhan permintaan Avtur
di Indonesia berada di kisaran
2,5%-6% per tahun dalam
beberapa tahun mendatang, di
mana dalam dua tahun terakhir
konsumsi Avtur telah berada di
kisaran 4 juta kiloliter per tahun.
Kerja sama ini juga me
nurut Ahmad Heryawan sebagai
upaya percepatan penyelesaian
pembangunan BIJB dengan
pembangunan DPPU, sehingga
sistem pasokan Bahan Bakar
Min yak Penerbangan dapat
terintegrasi dalam kesatuan
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infrastruktur di BIJB.
“Bandara ini kita dedik a 
sikan untuk kemajuan bangsa
khususnya bagi warga Jawa
Barat. Ini akan menjadi terobosan
karena jika bandara ini jadi maka
akan menjadi bandara pertama
dalam skala besar yang dikelola
oleh BUMN bersama BUMD,”
ungkap pria yang akrab disapa
Aher.
Dikatakannya, dengan MOU
dan kerjasama pembangunan
DPPU ini menjadi sebuah ke
majuan yang berarti dan keserius
an Pemerintah Jawa Barat sudah
mulai menampakkan hasil dan
membuktikan terus semakin
maju untuk menyelesaikan BIJB.
DPPU merupakan salah satu
fasilitas penunjang yang sangat
penting bagi terlaksananya
penerbangan di suatu bandar
udara. Karena tanpa didukung
oleh DPPU, pesawat-pesawat
yang akan digunakan tidak dapat
terbang tanpa adanya Avtur yang
dipasok oleh Pertamina.•IRLI

Utama :
pertamina tandatangani
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enam pilar menuju
world class shipping
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Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat

Pengantar Redaksi :
Sejalan dengan visinya Pertamina menjadi World Class National Energy
Company, tentunya Pertamina Shipping juga bergerak maju untuk
menjadi World Class Shipping Company. Program enam pilar menjadi
acuan bagi Pertamina Shipping untuk go international sehingga bisa
mengibarkan bendera Pertamina dan Merah Putih di pelabuhan di seluruh
dunia. Berikut hasil wawancara SVP Shipping Pertamina, Mulyono di
Lantai 13 Kantor Pusat Pertamina, Rabu (22/4).
Apa peran utama Pertamina Shipping terkait tugas dan
tanggung jawabnya? Tugas pokok Pertamina Shipping diatur dalam
Kepres no 169 tahun 2000. Dengan adanya Kepres ini tentunya Pertamina
Shipping memiliki fungsi yang strategis. Sesuai dengan Kepres, tugas
Pertamina Shipping ada dua, yaitu menyelenggarakan angkutan laut
dan sungai untuk Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi serta olahnya. Tugas
kedua mengelola kapal milik dan kapal yang disewa oleh Pertamina.
Tugas pokok Pertamina Shipping sangatlah berat karena sekitar
90 persen komoditi Pertamina diangkut oleh Kapal. Tahun 2014 kita
mengangkut sekitar 100 juta KL, sama dengan 2,5 kali BBM PSO
karena Pertamina Shipping juga mengangkut produk BBM PSO dan
Non PSO, minyak mentah, nafta gas bumi, petrokimia dan produk kilang
yang lainnya.
Tahun 2015 akan diangkut sekitar 104 juta KL dengan jumlah kapal
sekitar 240 kapal tanker. Pertamina Shipping juga meng-handle seluruh
pelabuhan yang ada di Pertamina. Tugas lainnya adalah hampir 90 persen
energi primer di Indonesia diangkut oleh kapal.
Jika kapal yang dimiliki adalah 240 kapal, sementara 1 kapal
berjumlah 20 orang maka ada 4.800 orang yang ada di kapal setiap
harinya selama 24 jam bekerja di tengah laut. Pertamina Shipping
memang tidak terlihat karena kami berada di belakang dimana kami bisa
menjaga stok dan suplai dengan baik dan tepat waktu.
Direksi mencanangkan 5 prioritas strategis, yang diantaranya
menyatakan efisiensi di semua lini dan peningkatan infrastruktur
& marketing. Apa yang bisa dikontribusikan Pertamina Shipping
untuk mendukung 5 strategi utama perusahaan ini? Sehubungan
dengan 5 pilar dari direksi tersebut, kami di Pertamina Shipping
melakukan efisiensi dengan target 2015 sekitar USD 80 juta atau Rp 1
triliun. Kami melakukan pemotongan anggaran dimana untuk Direktorat
Pemasaran sebesar Rp 3 triliun.
Untuk infrastruktur, kami memiliki program untuk meremajakan dan
melakukan ekspansi kepemilikan kapal milik. Sekarang ini kapal yang
kita operasikan dari 240 kapal tersebut hanya 65 kapal milik Pertamina.
Sedangkan untuk kebutuhan impor, kebutuhan ada sekitar 45 unit kapal
namun kita baru miliki 8 unit kapal milik jadi sisanya masih ditangani
kapal milik orang lain.
Rencana ke depan kami mempunyai target sesuai dengan RJPP
tahun 2015, yaitu Pertamina Shipping akan meningkatkan kepemilikan
kapalnya dimana saat ini kita memiliki 1, 8 juta DWT mudah-mudahan
tahun 2019 sudah bisa mencapai 2,7 juta DWT.
Apa rencana kerja dan pengembangan armada Pertamina
Shipping sudah menyesuaikan dengan 5 prioritas strategis
tersebut? Pertamina memiliki misi menjadi World Class Nasional Energy
Company. Sudah tentu fungsi World Class Shipping Company. Untuk
itu kami memiliki program yaitu ada 6 pilar.
Pilar pertama, peningkatan kepemilikan kapal. Pertamina Shipping
saat ini memiliki 1,7 juta DWT kita berada pada posisi 39 dunia. Tapi jika
digabungkan antara kapal milik dengan kapal charter berjumlah 4,9 DWT
dan berada pada posisi no 24 dunia.
Pilar kedua, kapalnya harus mempunyai standar internasional dengan
syarat kapal tersebut bisa diterima diseluruh pelabuhan di dunia yaitu
telah memenuhi persyaratan SIRE (Ship Inspection Report Programme).
Tahun 2014, Pertamina Shipping sudah punya 17 unit kapal yang bisa
trading ke seluruh dunia. Target tahun 2018 akan ada 25 kapal kami
yang bisa berlayar ke seluruh dunia.
Pilar ketiga, ship management terkelola dengan baik. Pilar keempat
adalah Trading Area. Jika ingin world class maka kapal yang berlayar tidak

hanya di Indonesia tapi bisa ke seluruh dunia. Trading area ini telah
bisa kita buktikan Kapal Gunung Geulis yang pernah mengambil
kargo ke Arzew Aljazair pada tanggal 8 februari 2014.
Ini milestone pertama kali setelah 27 tahun kapal Pertamina tidak
pernah go internasional. Sekarang Pertamina Gas 1 dan Pertamina
Gas 2 tengah mengambil kargo ke timur tengan dan saudi Aramco.
Pilar kelima, safety perkapalan kita harus memenuhi standar
internasional yang bestandar pada ISM Code dan ISO 9001 :
2000 demi menjamin pengoperasian kapal yang aman dibawah
manajeman Pertamina. Pilar yang keenam yaitu SDM-nya harus
memenuhi standar internasional dimana awak kapal kami harus
memenuhi standar Marine Labour Convention.
Bagaimana memaksimalkan armada milik Pertamina
untuk mendukung efisiensi ? (misalnya pemanfaatan kapal
milik untuk sistem FOB “Free on Board”). Untuk memaksimalkan
kapal-kapal milik kita, sebenarnya peluangnya besar sekali. Kapal
milik Pertamina yang bisa go international sudah ada 17 unit. Tetapi
sekarang yang baru digunakan ada sekitar 8 unit, karena sisanya
yang 9 unit tersebut masih digunakan untuk mengangkut kargo di
dalam negeri.
Go international sangatlah penting karena begitu kita berlayar
diluar negeri maka kita bisa mengibarkan benderanya Pertamina
dan juga bendera Merah Putih kita. Ini sebagai sarana promosi
juga bagi kita.
Berapa total armada milik saat ini? Total armada kita saat ini
ada 65 unit kapal. Terdiri dari 8 LR, 13 MR, 8 GV, 25 SMALL Tanker,
2 VLCC, 2 midsize, 5 small LPG, 2 PSO dengan total 1, 780 juta
dwt. Kendala kita adalah dengan kapal 65 unit, Nahkoda kita hanya
32 orang jadi sisanya nakhoda kontrak. Sekarang ini hingga diakhir
tahun 2014 nakhoda kita sudah berjumlah 57 orang. Karena untuk
menyiapkan seorang menjadi Nakhoda Kapal Besar itu sangatlah
panjang perjalanan kariernya.
Bagaimana upaya memaksimalkan operasi dan mengim
banginya dengan perawatan kapal agar kapal milik bisa minim
idle-nya? Agar operasi bisa efisien, efektif, cost-nya harus rendah
ada beberapa hal yang kita lakukan. Setiap bulan kita berdiskusi
dengan para customer kita membuat master program yaitu rencana
pendistribusian produk dan non produk. Master program ini yang
kita gunakan sebagai dasar kerja bagi setiap fungsi di Pertamina
Shipping .
Setiap bulan berikutnya kita melihat kembali apakah master
program itu sudah dijalankan. Rapat mingguan antar fungsi juga
kita lakukan, dan juga rapat harian untuk melihat rencana suplai
dan distribusinya.
Sejauh ini bagaimana mengatasi losses yang terjadi di
Pertamina Shipping? Losses menjadi fokus utama bagi Pertamina
Shipping. Losses di Pertamina dibagi menjadi 4 Losses yaitu Loading
Loss (R1), Transportasi Loss (R2), Discharge Loss (R3), Supply Loss
(R4). Namun sekarang ini Pertamina Shipping membuat program
Losses 1 (Satu) R adalah langkah baru yang dilakukan Pertamina
Shipping dalam pengelolaan Losses untuk kapal charter.
Konsep 1 (satu) R pada dasarnya adalah bagaimana pengelo
laan losses bisa dilakukan secara terintegrasi dimana titik-titik
konsentrasi pengelolaan losses akan fokus pada penemuan hasil
survei yang ada di lapangan.
Banyak hal yang telah kami lakukan untuk menekan angka
losses baik itu pada saat pengawasan kapal muat, pengawasan
pada saat kapal bongkar, pengawasan loading master. Pada saat
kapal berlayarpun setiap jam 12 siang harus ada laporan.
Berapa finansial yang bisa dihemat dengan meminimalisir
losses hingga Februari/Maret 2015 ? Hingga periode Maret
2015, sekitar USD 17 juta dari target USD 87 juta dan terealisasi
28 persen dari target.•IRLI

EDITORIAL
Solusi Hingga
ke Akar Masalah
Perusahaan yang berhubungan langsung
dengan konsumen, cenderung menganggap
keluhan konsumen sebagai kritik yang kurang
enak didengar. Apalagi jika kritik tersebut dinilai
bisa mengganggu reputasi perusahaan, yang
secara tidak langsung dan lambat laun bisa
berdampak pada perputaran roda bisnis.
Padahal jika bijak melihat dari sudut pandang
lain, keluhan pelanggan bisa diibaratkan sebagai
hadiah, yang memacu sebuah perusahaan untuk
maju dan berkembang. Pendiri Microsoft, Bill
Gates bahkan berpendapat, “Pelanggan Anda
yang paling kecewa adalah sumber pembelajaran
terbaik”.
Dengan melihat keluhan pelanggan sebagai
sumber pembelajaran, dampaknya akan
memberikan kontribusi terhadap kemajuan
perusahaan. Keluhan jika dilihat lebih luas, justru
menjadi masukan berharga untuk mengetahui
sudut kelemahan perusahaan, baik itu dari segi
layanan, produk dan kinerja.
Sebaliknya jika keluhan tidak di-manage
dengan baik, justru akan menjadi awal kehan
curan sebuah perusahaan. Perbedaan cara
pandang dan menangani keluhan, berdampak
pada output yang dihasilkan. Ketika keluhan
hanya diperlakukan sebagai sampah, angin lalu,
tanpa ada solusi dan pendekatan emosional
dengan pelanggan, maka hal itu akan menjadi
bumerang bagi reputasi dan keberlanjutan
usaha. Sebaliknya ketika keluhan dianggap
sebagai sumber pembelajaran, maka perusahaan
dan karyawan yang ada di dalamnya masih
diberi kesempatan untuk introspeksi diri, te
rus berbenah, dinamis dalam menyikapi per
kembangan bisnis yang penuh persaingan.
Pertamina dengan tata nilai 6C-nya, dimana
salah satunya merupakan costumer focus, telah
mencoba mencerminkan upaya-upaya untuk
berorientasi pada kepentingan pelanggan, serta
berkomitmen memberikan layanan terbaik. Hal
itu bukan hanya sekadar tulisan hitam di atas
putih, atau dihapalkan saja. Tetapi bagaimana
mengimplementasikannya dalam kegiatan
sehari-hari. Apakah ketika keluhan pelanggan
telah ditangani, serta diupayakan penyelesaian
terbaik akan berhenti disitu saja?
Ternyata tidak. Masih ada tahapan panjang
lainnya, yakni mencari akar permasalahan keluhan
dan secara internal melakukan pembenahan
serta perbaikan yang termonitor berkala. Tindak
lanjut dari upaya-upaya ini yang seharusnya
kembali ditingkatkan dan digencarkan kembali di
lingkungan internal Pertamina. Agar keluhan tidak
sekadar selesai pada penyelesaikan masalah
dengan pelanggan saja, serta melahirkan keluhan
berikutnya dengan akar masalah yang sama.
Memang bukan sebuah pekerjaan yang
mudah, tetapi menjadi mudah apabila seluruh
pekerja dan tenaga kerja jasa penunjang yang
berkaitan dengan bisnis Pertamina, memiliki
pandangan yang sama terhadap sikap customer
focus, responsif terhadap penanganan keluhan
serta ditindaklanjuti dengan memperbaiki
hasil mitigasi akar masalah. Tentu saja hal ini
akan mendongkrak reputasi dan kepercayaan
pelanggan pada bisnis kita sebagai perusahaan
energi kebanggaan bangsa.•
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AKSI PTKAM :

Menggugah Kesadaran Pelaku
Tata Kelola Minyak di Lapangan
Alfian Nasution (VP Supply & Distribution) dan I Putu
Benedin (VP Shipping Operation) dari Tim Reformasi
Losses (TRL) bekerjasama dengan Faisal Yusra (VP
System Knowledge & Quality) dari tim Pembenahan
Tata Kelola Arus Minyak (PTKAM) telah melakukan
sosialisai dan menggugah kesadaran para pekerja
selaku pelaksana operasi serah terima BBM di terminal
Tanjunguban, Kijang dan Kabil Kepulauan Riau untuk
benar-benar berusaha mengurangi kebocoran BBM
dalam proses serah terima di pelabuhan (13/5).
TRL yang bekerja berdasarkan surat perintah Dirut
No.Prin-006/C00000/2015, 2 Februari 2015, dan
PTKAM yang bekerja berdasarkan surat perintah Dirut
No.Prin-006/C00000/2015, 6 Maret 2015, adalah
suatu perintah direksi Pertamina kepada pekerjanya
untuk serius mengatasi losses (kebocoran) BBM yang
terjadi dalam proses serah terima minyak dari kilang
ke depo, atau dari terminal ekploitasi dan produksi
ke kilang.
Sebagaimana penjelasan Alfian Nasution kepada
pekerja Pertamina yang hadir dalam ruang rapat
Terminal BBM Tanjunguban, tujuan dari kami jauhjauh dari Jakarta datang ke Tanjunguban adalah untuk
memberitahu kepada Saudara-saudara semua, selaku
ujung tombak kami di lapangan, bahwa dalam soal
losses Direksi Pertamina tidak main-main lagi. “Tim
Pengendalian losses, baik tingkat korporat maupun
tingkat wilayah seperti terminal BBM, dibentuk adalah
untuk melakukan penekanan losses baik supply loss
maupun working loss,” ujar VP S&D tersebut.
Sementara itu Faisal Yusra dalam kesempatan
memberikan pencerahan kepada pekerja di TU ini,
kembali mengingatkan betapa besarnya losses yang
terjadi tahun lalu. “Dari data yang terpeta tahun 2014,

proses loading atau discharging, agar diblokir (blind

kebocoran yang terjadi dalam proses serah terima

flange).

BBM di semua kegiatan proses serah terima minyak

TRL yang mendengarkan permasalahan di

(terminal, kilang, kapal dan depo) cukup besar. Kalau

terminal yang disampaikan secara bergantian

saja pekerja Pertamina di seluruh lini, secara sadar

oleh Operation Head Tanjunguban (Bintana JR),

bahu membahu dalam mencegah losses, diharapkan

OH Kijang (Muhammadi) dan OH Kabil (C. Hary

tahun 2015 ini kebocoran yang demikian tinggi

Sulistiyono) memberi penegasan, bahwa semua

tersebut bisa dihilangkan, minimal dapat dikurangi

kendala di lapangan kami tampung dan catat guna

secara sistemik yang terukur”.

dicarikan jalan keluarnya. Tak lama lagi, bila ada

Dalam pengarahannya, VP QS & KM ini menyam
paikan, “bahwa toleransi R-3 yang diberikan peru

Pedoman, TKO dan TKI yang tidak relevan lagi
dengan kondisi sekarang akan disempurnakan.

sahaan sebesar 0,3% untuk terminal bukanlah

“Yang menjadi sasaran kita bersama di seluruh

kewajaran dalam operasi. Hal ini adalah termasuk

lini serah terima BBM adalah menekan sekuat

inefisiensi yang wajib dikendalikan. Misalnya, di

kemampuan masing-masing untuk tidak memberi

lapangan kalau adan jalur pipa penerimaan atau pipa

peluang terjadinya losses di tempat kerja kita”,

penyaluran yang tidak digunakan selama berlangsung

demikian Alfian.•mm

inDONESIA JAJAKI BELI MINYAK
DARI IRAN

JAKARTA (Kompas) - Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian ESDM tengah menjajaki

kemungkinan membeli minyak mentah dari
Iran. Pada (23/5), Menteri ESDM bersama
Menteri Koordinaror Perekonomian Sofyan Djalil
berkunjung ke Iran bertemu dengan Menteri
Perminyakan Iran Bijan Namdar Zangeneh. Pada
pertemuan itu, pembicaraan mengarah pada soal
kerja sama bidang energi kedua negara. “Ada
dua hal penting yang disepakati dari pertemuan
tersebut. Yaitu, pembelian minyak mentah dari
Iran dan membuka kesempatan bagi Indonesia
untuk berbisnis di sektor hulu dan gas bumi
di Iran,” ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik
Kementerian ESDM Dadan Kusdiana. Kerja sama
Indonesia-Iran juga menyangkut pengolahan
minyak dan fasilitas penyimpanan.

10 WK Blok Migas Dilelang

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Sebanyak 10
wilayah kerja migas akan dilelang tahun ini, dengan

perincian delapan wilayah kerja konvensional
dan dua non konvensional. Dirjen Migas IGN
Wiratmadja Puja mengatakan, penawaran WK
konvensional akan dilakukan dalam dua cara,
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Menuju Procurement Excellent untuk Efisiensi
JAKARTA – Fungsi Pengadaan atau Procurement memiliki
posisi yang penting bagi Pertamina untuk mencapai target
produksi tahunan dan memenuhi aspirasi pertumbuhan jangka
panjang. Procurement juga dinilai penting untuk diterapkan
pada perusahaan migas karena dapat menghasilkan penghe
matan besar jika transformasi dapat dikelola dengan baik.
Dalam rangka merealisasikan lima langkah prioritas
strategis, yaitu Efisiensi di semua lini, diterbitkan buku
pedoman Pertamina Procurement Way (PPW) agar penge
lolaan procurement berjalan optimal.
PPW adalah dokumen yang disusun sebagai bagian
dari pekerjaan yang dilakukan oleh fungsi Procurement
Excellence Group di Direktorat Hulu dan Korporat untuk
kategori manajemen dan sentralisasi proses procurement
di Pertamina. PPW merupakan gambaran menyeluruh dari
proses yang diperlukan untuk sukses menjalankan strategic
procurement.
“Tentunya kita semua sudah saling memahami 5 prioritas
strategis Pertamina. Karena itulah, dengan adanya PPW ini
kita bisa mengelola procurement lebih efisien lagi menuju
procurement excellent,” kata Direktur Umum dan SDM
Pertamina, Dwi Daryoto dalam peluncuran buku pedoman
PPW di Lantai M Kantor Pusat Pertamina, Rabu (13/5).
Mengingat persaingan bisnis industri migas yang semakin
ketat, Dwi kembali menegaskan agar para pekerja harus siap
mendunia dengan kompetensi yang semakin tinggi untuk

Foto : RAHMAN

RESUME
PEKAN INI

Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto dalam peluncuran buku pedoman
Pertamina Procurement Way (PPW) sebagai realisasi salah satu lima prioritas
strategis perusahaan.

menuju World Class Company di tahun 2025.
Sementara itu SVP Asset Management Pertamina,
Gathot Harsono mengungkapkan, Pertamina sudah meng
gulirkan tiga inisiatif utama dalam tujuh bulan terakhir untuk
mendorong keunggulan procurement. Yaitu strategi berbasis
kategori mengoptimalisasikan keputusan pengadaan untuk
tiap produk atau supplier, mendorong input negosiasi dengan
aksi mengidentifikasi komoditas utama, memanfaatkan pe
rangkat canggih untuk penyusunan strategi kategori dan
menyusun strategi untuk kategori-kategori yang diidentifikasi
memiliki fungsi strategis.•nabila/irli

yakni penwaran langsung dan lelang reguler.
Sedangkan untuk WK non konvensional dilakukan
empat WK akan ditawarkan secara langsung,
yakni Rupat Labuhan di lepas pantai Riau dan
Sumatera Utara, North Jabung di Riau dan Jambi,
Southwest Bengara di Kalimantan Timur dan
West Berau di lepas pantai Papua Barat. Sisanya,
empat WK konvensional yang dilelang reguler
adalah West Asri di lepas pantai Lampung, Oti
di lepas pantai Kalimantan Timur, Manakarra
Mamuju di lepas pantai Sulawesi Barat, dan
Kasuri II di Papua. Dua WK non konvensional yang
dilelang melalui lelang langsung tahun ini, yaitu
MNK Batu Ampar di Kalimantan Timur dan MNK
Blora di Jawa Tengah. Rencana lelang tersebut
akan dilakukan di tengah lesunya harga minyak
dunia yang berkisar 60 dolar per barel. Hal lain
yang menjadi sorotan, yakni kapabilitas KKKS
yang memenangkan lelang

uji spesifikasi pertalite
rampung

JAKARTA (Koran Tempo) - Pusat Penelitian

dan Teknologi Migas (Lemigas) Kementerian
ESDM telah merampungkan uji spesifikasi usulan
bahan bakar baru yang diajukan Pertamina.
Kementerian mengatakan BBM jenis baru yang
dinamai Pertalite itu sudah memnuhi spesifikasi
yang disyaratkan untuk bisa diluncurkan ke
masyarakat. “Tinggal menunggu izin distribusi.
Saat ini sedang dalam proses,” ujar Dirjen Migas
IGN Wiratmadja Puja. Pertalite adalah bahan bakar
baru yang sedianya akan diluncurkan Pertamina.
Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Ahmad
Bambang sebelumnya menyebutkan, Pertalite
akan digelontorkan sebanyak 500 kiloliter per
hati pada awal distribusi. Secara bertahap,
penyalurannya bakal ditambah menjadi 1.000
kiloliter per hari.•

Corporate University Berdampak Positif
bagi Perusahaan
JAKARTA – P e r t a m i n a
menjadi tuan rumah dalam
pelaksanaan 4th Corporate
University Summit (Indonesia)
2015 pada 20-21 Mei lalu.
Sekitar 200 peserta
dari berbagai perusahaan
hadir mengikuti gelaran ta
hunan yang mengambil
tema “Accelerate Business
Performance by Creating
the Productive (Lean &
Mean) Organization – Role of
Corporate Learning”. Acara
ini membahas perkembangan
dan optimalisasi peranan
Corporate University di
masing-masing perusahaan.
Kegiatan ini juga sebagai
ajang berbagi pengalaman
dari perusahaan terkemuka
baik di dalam maupun luar
negeri dalam menerapkan
Corporate University dari
berbagai aspek.
Direktur Umum & SDM
Pertamina, Dwi Wahyu Dar
yoto, saat membuka acara
di Lantai M Kantor Pusat
Pertamina, Rabu (20/5)
mengatakan, dengan tema
ters ebut diharapkan dapat
memberikan paparan dan
pemahaman yang lebih jelas
bagi pelaku pengelolaan akan

peran strategis yang dapat
dilak ukan oleh Corporate
University.
“Corporate University ini
diharapkan dapat membantu
percepatan pertumbuhan ki
nerja bisnis dan produktifitas
organisasi melalui kegiatankegiatan pembelajaran di
perusahaan,” lanjut Dwi.
Pembicara yang had ir
dengan berbagai penga
laman tentang penerapan
Corporate University adalah
pimpinan perusahaan ter
kemuka di Indonesia dan
m a nc a n e g a r a , s e p e r t i
Menteri BUMN pertama RI
Tanri Abeng, mantan Menteri
Pendidikan KH. Mohammad
Nuh, President Director PT
Angkasa Pura II, Budi Karya
Sumadi, Direktur Umum &
SDM BPJS Ketenagakerjaan,
Amri Yusuf, Director Business
Strategy & Development, PT
Semen Indonesia, Rizkan
Chandra, Direktur Operasi
Jawa Bali PT PLN, Supangkat
Iwan Santoso, HR Director
Oleo Chemical Malaysia,
Shamsol Anuar dan mantan
COE Petronas Leadership
Center, Yasir Abdul Rahman.
Melalui penyelenggaraan

Foto :PRIYO

dengan penawaran langsung. Ia menjelaskan,

4th Corporate University Summit (Indonesia) 2015 menjadi ajang berbagi
pengalaman dari perusahaan terkemuka baik di dalam maupun luar negeri dalam
menerapkan Corporate University dari berbagai aspek.

event ini diharapkan menjadi
wahana untuk dapat berbagi
pengalaman dan success
story implementasi Corporate
University di perusahaan.
Keb erhasilan Corporate
University tentunya akan
memberikan kontribusi yang
signifikan bagi perekonomian
bangsa.
VP Pertamina Corporate
U n i v e r s i t y, I h s a n u d d i n
Usman mengakui gelaran
Corporate University Summit
yang keempat ini sebagai
refleksi atas apa yang telah
dilakukan oleh Corporate
University dan seberapa
jauh impact terhadap bisnis
perusahaan dan dengan ref
leksi tersebutlah akan dike

tahui hal-hal yang belum ter
implementasi.
“Corporate University
akan efektif kalau didukung
oleh bisnis. Dengan kita
berkumpul disini maka akan
lebih mengetahui bagaimana
dinamika corporate university
tersebut berjalan dengan
efektif,” lanjut Ihsan.
Saat ini Pertamina Cor
porate University lebih
efisien dalam menentukan
program dengan adanya
Mobile Learning sehingga
pekerja Pertamina akan ter
biasa belajar dimanapun
dirinya berada dengan me
manfaatkan akses teknologi
gadget.•IRLI
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JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR, Tamsil
Linrung menilai Tata Kelola Gas Bumi Nasional
saat ini telah menyimpang dari pasal 33
Undang-Undang 1945, yang mengamanatkan
penguasaan negara atas sumber daya alam
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Namun menurutnya yang berlaku sekarang
adalah kebijakan dan industri pengelolaan
migas yang liberal.
“Kondisi ini telah berdampak terhadap
beragam permasalahan pengelolaan gas
bumi. Yaitu, kurangnya pasokan gas, belum
terbangunnya infrastruktur, mahalnya harga
gas, adanya pengaruh swasta sebagai trader
atau borker gas,” ungkap Tamsil dalam Seminar
Nasional Tata Kelola Gas Bumi Konstitusional
di ruang GBHN Nusantara V, MPR RI Senayan,
Jakarta, Kamis (21/5).
Menurut Tamsil, pengelolaan gas bumi
harus dijalankan sesuai dengan amanat
konstitusi dan berbagai peraturan di bawahnya
harus diperbaiki, termasuk perbaikan atas UU
Migas yang menjadi salah satu RUU prioritas
2015. Karena kurang optimalnya pemanfaatan
gas bumi domestik telah mengakibatkan defisit
gas hingga 2.524 MMscfd ditahun 2014.
Sementara itu Dirjen Migas Kementerian
ESDM, I Gede Nyoman Wiratmadja Puja menilai
pemerintah berhati-hati dalam mengoptimalkan
peran gas sebagai motor utama pemenuhan
kebutuhan energi nasional. Sebab, selama 15
tahun terakhir, belum ada penemuan sumber
gas baru di Indonesia.
“Kalau tidak ada penemuan sumber baru,
mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan
impor gas. Apalagi pertumbuhan industri
akan meningkat, maka kebutuhan energi
lebih tinggi lagi. Pada 2019 Indonesia harus
bersiap menjadi pengimpor gas alam. Sebab,
kebutuhan gas bumi dalam negeri makin hari
semakin bertambah,” kata Wiratmaja.
Menanggapi hal tersebut Direktur Indonesian
Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara
mengatakan gas bumi nasional diperlukan
perbaikan pengelolaan dalam bidang alokasi
gas bumi yang diberikan kepada BUMN seperti
Pertamina yang bertindak sebagai pengelola
gas yang berkompeten untuk melakukan pen
jaminan penyediaan yang handal dan perluasan
pemanfaatan gas.
Selanjutnya pembangunan dan pengem
bangan infrastruktur harus didukung oleh
pemerintah serta diperlukannya perbaikan
pengelolaan dalam bidang niaga gas bumi,
termasuk penetapan harga jual gas bumi oleh
pemerintah.•IRLI

Foto : KUNTORO

Pengelolaan Gas
Bumi Nasional
Perlu Perbaikan

JAKARTA - Isu seputar
kilang tidak pernah sepi.
Mulai dari kapasitasnya,
produk-produknya hingga
RDMP dan pembangunan
kilang baru (New Grass Roots
Refinery) menarik perhatian
publik. Apalagi dalam situasi
dimana Pertamina dituntut
harus bisa memenuhi
kebutuhan energi (baca BBM)
dalam negeri.
Hal itu mencuat saat
diselenggarakannya Diskusi
Publik “Pengembangan
Produk-produk Pengoalahan
Pertamina”, Senin (18/5) d
Lantai M Gedung Utama
Kantor Pusat Pertamina.
Acara dibuka oleh Direktur
Pengolahan Pertamina
Rachmad Hardadi.
Menurut Rachmad Har
dadi, banyak riset yang sudah
dilakukan Divisi R & D Dit.
Pengolahan, dan kini sudah
waktunya hasil-hasil riset itu
dipublikasikan kepada ma
syarakat. “Dan pada akhirnya
nanti, tidak hanya menjadi
suatu hasil riset, insya Allah
menjadi jurus-jurus yang
bisa dilakukan untuk bisa
menghasilkan diferensiasi
produk yang lebih ramah
lingkungan, lebih berkualitas,
dan tentunya lebih ekonomis,”
kata Hardadi.
Dan yang paling penting,
masyarakat punya pilihanpilihan terhadap diversifikasi
produk yang dihasilkan Direk
torat Pertamina.

Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi mengungkapkan rencana Pertamina meng-upgrade empat kilang sesuai
RDMP (Refinery Development Master Plan) dan membangun empat kilang baru (New Grass Roots Refinery, NGRR).

Hardadi juga mengung
kapkan rencana Pertamina
meng-upgrade empat kilang
sesuai RDMP (Refinery
Development Master Plan)
dan membangun empat
kilang baru (New Grass Roots
Refinery, NGRR). Namun
dalam jangka waktu pendek
ia mengungkapkan rencana
Pertamina untuk mengakui
sisi dan atau juga merelokasi
kilang.
Acara juga diisi dengan
presentasi dari Vice President
Research & Development (R
& D) Pengolahan Eko Wahyu
Laksmono bertajuk “Produk
Enegi Baru dan Terbarukan
Direktorat Pengolahan Perta
mina”.
Eko memaparkan, Per

tamina tidak hanya mengha
silkan BBM saja, tetapi juga
siap menghasilkan energi
berbasiskan energi baru dan
terbarukan. Ia memaparkan
beberapa jenis energi baru
hasil riset timnya, seperti
minyak nabati (algae).
Namun di lain sisi, ia
menyayangkan bahwa R &
D belum menjadi prioritas di
negara kita. Padahal, semua
pengembangan energi baru
dan terbarukan harus berbasis
riset. Ia pun menegaskan
bahwa keberhasilan sebuah
riset adalah 50 : 50. Artinya,
peluang berhasil dan ga
galnya bisa sama besar. Ia
berharap jika sebuah riset
gagal, seharusnya riset itu
dilanjutkan, bukan justru ditu

tup. “Nah, kadang-kadang
kita belum bisa menerima
kegagalan,” ujar Eko Wahyu.
Setelah itu, talkshow
m e n g h a d i r k a n D i re k t u r
Pengolahan Rachmad Har
dadi, Ast. Dep. Urusan
Verifikasi Pengolahan Limbah
B3 Kementerian Lingkungan
Hidup & Kehutanan Sayid
Muh adhar, dan pengurus
harian YLKI Tulus Abadi.
Talkshow dimoderatori oleh
VP Corporate Communication
Wianda Pusponegoro.
Di bagian talkshow,
Tulus Abadi mengkritisi si
kap pemerintah yang tidak
konsisten dalam pengem
bangan energi baru dan ter
barukan.•URIP

Improvement Pertamina di IPA Convex 2015
Jakarta – Pertamina
memeriahkan penyeleng
garaan Indonesian Petroleum
Association (IPA) Convention
and Exhibition ke-39, dengan
berbagai inovasi dan improve
ment. Publik dari berbagai
kalangan jadi lebih mengenal
Pertamina.
Dalam acara yang ber
langsung di Jakarta Con
vention Center ini, Pertamina
berusaha menyuguhkan halhal baru kepada publik. Di
booth Pertamina, pengunjung
d i s ug u h k a n b e r b a g a i
pemaparan terkait teknologi
di upstream, seperti teknologiteknologi seismic yang
berguna untuk mengetahui
lebih luas, dan dalam tentang

re s o u rc e s m i n y a k y a n g
terkandung dalam bumi.
Ada juga inovasi-inovasi
yang berkaitan dengan
efisiensi dalam melaksanakan
operasional baik di upstream,
refinery, maupun infrastruktur
yang tengah dikembangkan.
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto, saat ditemui di
booth Pertamina, mengatakan
bahwa temuan-temuan dari
para insan Pertamina tersebut
merupakan bagian dari
langkah Pertamina yang lebih
bergerak untuk bisa menjadi
pemain utama di bisnis migas
global.
Sejak hari pertama, booth
Pertamina tidak pernah sepi
dialiri pengunjung. Sebagai

Foto : ADITYO
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Pengolahan Kembangkan
Produk-produk Berbasis Riset

5

Pengunjung sangat antusias mendengarkan pemaparan tentang bisnis Pertamina
di stand Pertamina saat IPA Convention and Exhibition ke-39 berlangsung.

reward, Pertamina mem
bagikan sejumlah hadiah
menarik. Mulai dari souvenir
hingga doorprize, seperti ipad.
Dalam IPA Convex, pre
sentasi yang dihadiri oleh para

delegasi dari berbagai negara,
para praktisi, akademisi, para
professional, pemerintah,
dan pemangku kepentingan
lainnya.•SAHRUL
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PEP Sangasanga Field
Latih Guru Paud & TK
Sangasanga – Memperingati Hari
Pendidikan Nasional, PT Pertamina EP
Field Sangasanga kembali melaksanakan
pelatihan guru PAUD/TK pada Senin (5/5) di
Gedung Training Center Pertamina EP Field
Sangasanga.
Acara ini dihadiri 46 peserta dari 22 PAUD /
TK yang berasal dari Kecamatan Sangasanga,
Samboja, Anggana dan Kelurahan Bantuas
Mereka sangat antusias dalam mengikuti acara
ini. Pelatihan kali ini menghadirkan trainer,
praktisi PAUD dari Semarang, Dedy Andrianto.
Arief Setiawan selaku Pjs. Field Manager
Pertamina EP Sangasanga mengatakan,
kegiatan ini merupakan dari program
Corporate Social Responsibility (CSR) dan
pelayanan perusahaan BUMN itu kepada
masyarakat, khususnya dalam peningkatan
mutu pendidikan. “Kegiatan ini lanjutan dari
kegiatan serupa yang telah dilaksanakan tahun

SUMBAR – Bupati Padang
Pariaman, Ali Mukhni
menguc apkan terima ka
sih kepada Pertamina
yang telah membantu me
ningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa Sintuk,
Kecamatan Sintuk Toboh
Gadang, Padang Pariaman,
Sumatera Barat. Hal tersebut
dikemukakannya dalam
acara serah terima Kawasan
Ekonomi Masyarakat (KEM)
PERTAMINA Flip, pada Rabu
(13/5), di Desa Sintuk.
“Program KEM ini meru
pakan satu satunya di Su
matera Barat dan menjadi
percontohan. Jalan masuk
kawasan akan dibuat hotmix
dan akan dibuat jembatan
penghubung sehingga akan
lebih mudah akses nya,” ujar
Ali Mukhni.
Program tersebut dilak
sanakan atas kerja sama
antara Pertamina dengan
Flipmas Indonesia. Sementara
untuk program di Sumatera
Barat dikreasikan oleh Flipmas
Wilayah Minangkabau. Se

bagai informasi, Flipmas
adalah Forum Layanan Ilmu
Pengetahuan & Teknologi
bagi Masyarakat yang ang
gotanya semua dosen per
guruan tinggi yang ada di
Indonesia.
Ketua Flipmas Wilayah
Minangkabau, Eliza Nurdin
melaporkan, program tahap
I KEM yang berakhir 31 Mei
2015 di Nagari Sintuk adalah
p ro g a m p e r t a n i a n y a n g
serba organik dan segera
disertifikasi sehingga produksi
KEM Sintuk dapat diterima
pasar internasional, walau
sekarang baru untuk pasar
lokal.
Sementara itu, SME&SR
Partnership Program Region
II Manager Khalid Busnia
menyampaikan, dalam tugas
nya Pertamina tidak saja
menyalurkan BBM dan non
BBM tetapi juga mempunyai
tugas Tanggung Jawab Sosial
terhadap Lingkungan (TJSL).
“KEM PERTAMINA FLip
Nagari Sintuk merupakan satu
satunya yang ada di propinsi

Foto : MOR I

Foto : PEP SANGASAN
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Serah Terima Kawasan Ekonomi Masyarakat
untuk Masyarakat Sumbar

Sumatera Barat sehingga
bisa menjadi percontohan
kegiatan sejenis,” tambahnya.
Khalid Busnia menge
mukakan, KEM Sintuk selain
menghasilkan sayuran or
ganik dan jamur tiram, ju
ga sudah memproduksi pu
puk organik dengan nama
ROTAN (Ramuan Organik
Tanaman) dan pestisida or
ganik dengan nama ROMA
(Ramuan Organik Hama). Di
kawasan itu benar-benar tidak
menggunakan pupuk atau
pestisida kimia jadi aman bagi
kesehatan manusia.
“Pupuk dan pestisida

yang dihasilkan oleh anggota
kelompok KEM juga sudah
dipasarkan keluar wilayah.
Hasil pertanian dari cara ber
cocok tanam organik sangat
bag us dan sesuai standar
internasional sehingga apabila
ada peluang ekspor sudah
tidak khawatir lagi,” imbuhnya.
Saat ini hasil produksi
yang dihasilkan KEM Sintuk
selain sayuran organik, pupuk
organik, jamur tiram, kripik
singkong, dan kripik pisang,
juga membuat anyaman dari
lidi daun kelapa yang dijadikan
tempat buah ataupun piring
anyaman.•MOR I

2013,” kata Arief.
berikan bantuan paket alat permainan edukasi
kepada seluruh PAUD/TK yang menjadi
peserta. Ia berharap, peralatan tersebut bisa
bermanfaat dalam menunjang sarana dan
prasarana mengajar para guru.
Acara dihadiri dan dibuka Kepala Bidang
PNFI dari Disdik Kukar, Hajerin SPd MPd,
beserta Kepala Seksi PAUD Disdik Kukar Saiful,
dan Sekretaris Camat Sangasanga, Jumeri.
Tampak pula Ketua Himpaudi Kukar Herawti
Puspita Sari SPd.
Hajerin mengatakan,Disdik sangat
mendukung kegiatan tersebut dan mengu
capkan terima kasih atas perhatian PT
Pertamina EP Sangasanga atas kepeduliannya
dalam pengembangan dan Peningkatan
Kualitas Pendidikan di Kukar.
Kegiatan ini sangat membantu para guru
dalam meningkatkan kemampuan belajar me
ngajarnya, sehingga mampu menghasilkan
anak-anak didik yang cerdas dan berakhlak
mulia. Ia mengimbau, kepada peserta agar
mampu mentransfer ilmu yang didapat dari
pelatihan ini kepada teman-teman yang belum
mengikuti pelatihan.•PEP SANGASANGA

RU VI Balongan Selenggarakan Pelatihan
Las Bersertifikasi

BALONGAN - S e b a g a i

berbasis kompetensi yang

wujud kepedulian terhadap

dibutuhkan adalah pelatihan

masyarakat di Kabupaten

las bersertifikasi.

Indramayu, Pertamina RU VI

Untuk menjaga kualitas

Balongan menyelenggarakan

pes erta pelatihan, pada

P ro g r a m P e l a t i h a n L a s

kegiatan ini terlebih dahulu

Bersertifikasi. Kegiatan ini

dilakukan seleksi peserta

merupakan implementasi dari

yang meliputi seleksi ter

Program CSR RU VI Balongan

tulis, seleksi wawancara, se

bidang pemberdayaan yang

leksi keahlian, dan seleksi

bertujuan untuk mendidik

kesehatan. Total peserta

masyarakat mandiri dan

mencapai 100 orang, dengan

membantu menekan jumlah

80% berasal dari Kecamatan

pengangguran di Indramayu.

Balongan. Sisanya wilayah

Pelatihan ini diadakan

Ring II Kegiatan Operasional

berdasarkan hasil pemetaan

RU VI Balongan. Namun dari

sosial (social mapping) yang

100 pendaftar, jumlah peserta

dilakukan RU VI Balongan.

yang berhasil lolos seleksi

Hasil menunjukkan bahwa

hingga seleksi tahap akhir

masyarakat terutama

adalah dua orang.

yang tinggal di Ring I

Dalam pelaksanaannya,

Kegiatan Operasional RU

RU VI Balongan menggandeng

VI Balongan membutuhkan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja,

suatu pelatihan berbasis

dan Transmigrasi Kabupaten

kompetensi yang nantinya

Indramayu sebagai penye

dapat digunakan saat bekerja.

lenggara pelatihan. Pelatihan

Salah satunya yakni pelatihan

ini digelar selama dua bulan,

Foto : RU VI

Pada kegiatan ini, Pertamina EP juga mem

yakni bulan Desember

Djoko Koen Suwito didam

2014 hingga Januari 2015,

pingi Bupati Indramayu Anna

sementara tahap ujian akhir

Sophannah.

berlangsung bulan Februari

Diharapkan dengan

dan Maret 2015. Total biaya

adan ya pelatihan ini dapat

yang dikeluarkan dalam

meningkatkan produktivitas

pelatihan ini adalah Rp. 230

pemuda di Kabupaten In

juta.

dram ayu, sehingga dap at

Penyerahan Sertifikat

menekan angka penga ng

Las bagi peserta yang lulus

guran. Selain itu, pelatihan ini

dilaksanakan di Pendopo

diharapkan mampu meng

Kabupaten Indramayu oleh

hasilkan juru las bersertifikasi

Senior Manager Operation

yang merupakan salah satu

& Manufaturing

(SMOM)

syarat yang harus dipenuhi

Pertamina RU VI Balongan

pekerja las di perusahaan.•Riki
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RU III Dukung
Program 4.000 Kader
Lingkungan Kota
Palembang
Plaju – Dalam rangka mendukung
Program Pemerintah Kota Palembang,
membentuk kader lingkungan, RU III Plaju
menyerahkan bantuan 50 tong sampah
pemilahan dan 500 kaos senilai Rp 75 juta
kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH)
Kota Palembang, Kamis (12/3). Bertempat
di Conference Room GM RU III, penyerahan
bantuan secara simbolis diberikan oleh
Senior Manager Operation Manufacturing
RU III, Dadi Sugiana selaku Pjs. General
Manager RU III kepada Kepala Dinas
BLH Kota Palembang, Ir. M. Tabrani dan
disaksikan oleh tim manajemen RU III dan

MEDAN – Wajah-wajah para
pengungsi dari Rohingya
ini berseri dan bersyukur,
ketika mobil bantuan Badan
Dakwah Islam (BDI) Marketing
Operation Region (MOR) I
datang. Mereka pun dengan
semangat, membantu me
nurunkan bantuan berupa
1.000 kaleng kornet, 5 unit
tikar plastik, 100 unit sejadah,
17 kg buah-buahan, 67 kotak
susu, 30 kg gula dan 30 kotak
teh kotak saat datang di
pengungsian mereka di Jalan
Pandang Bulan Medan.
“Bantuan yang dibe
rikan ini berasal dari pro
gram Corporate Social
Responsibility (CSR) Per
tamina dan Small Medium
Enterp rises & Social Res
ponsibility (SME & SR)
Partnership Program yang
diserahkan melalui BDI MOR
I Medan,” ungkap Sutrisno,
Wakil Ketua Umum BDI MOR
I yang didampingi oleh Tim

Sutrisno, Wakil Ketua Umum BDI MOR I yang didampingi oleh Tim Bidang Sosial BDI MOR I, Brasto Galih Nugroho dan
Silvani Maiyestuhariani menyerahkan bantuan ke pengungsi Rohingya di posko pengungsian Jalan Pandang Bulan, Medan.

Bidang Sosial BDI MOR I
Brasto Galih Nugroho dan
Silvani Maiyestuhariani.
Sutrisno juga mengung
kapkan, 104 pengungsi yang
terdiri 96 pria dan 8 wanita ini
memerlukan bantuan yang
layak bagi mereka.

“Kepedulian ini adalah
sebagai rasa persaudaraan
bagi umat muslim,” tambah
nya.
Bahkan Sutrisno juga
mengungkapkan bahwa
bantuan ini adalah bantuan
BDI yang pertama, namun

Foto : MOR I

Foto : RU III

Bantuan untuk Pengungsi Rohingya

bukan yang terakhir.
Bantuan yang diterima
langsung oleh salah seorang
warga pengungsi bernama
Masud Chaird yang disaksikan
seluruh pengungsi dan tim
Imigrasi Kelas I khusus Medan
ini.•wali

pejabat BLH Kota Palembang.
bantuan tersebut merupakan salah satu
wujud komitmen perusahaan yang peduli
kepada lingkungan melalui dukungan
terhadap program pemerintah Kota
Palembang dalam membentuk kader
lingkungan. Selain itu menurutnya, bantuan
yang diberikan juga sebagai bentuk sinergi
Pertamina dan BLH sebagai perwakilan
pemerintah kota dalam pengelolaan
lingkungan hidup di kota Palembang. “Melalui
bantuan yang kami berikan, diharapkan
selain dapat mendukung keberlanjutan
kegiatan BLH Kota Palembang dalam
menggerakkan kader lingkungan, juga dapat
turut membantu kota Palembang untuk
meraih penghargaan Adipura,” ujar Dadi.
Hal senada diungkapkan Ir. M. Tabrani.
Ia menuturkan program kader lingkungan
merupakan bagian dari pelaksanaan
program pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup (Adipura).
Bantuan tong sampah pemilahan nantinya
akan digunakan untuk menunjang keber
lanjutan kader lingkungan, sedangkan
kaos digunakan pada peresmian kader
lingkungan tahun ini.
“Target kami, di akhir tahun 2015 ini,
kami dapat merekrut 4.000 kader ling
kungan,” pungkasnya.•RU III

Duta BUMN Pertamina Gelar Kegiatan Sosial

BEKASI - Duta dan Pe
muda BUMN bekerja sama
dengan komunitas Akulah
Sang Juara, PMI Cabang
Bekasi, Komunitas Jendela,
serta Komunitas Inspirasi
Jelajah Pulau, pada Sabtu,
25 April 2015 berpartisipasi
dalam kegiatan First Aider
Juara bersama adik-adik
juara dari Komunitas Jendela
Manggarai dan Panti Asuhan
Dafa Fokus. Kegiatan yang
dilaksanakan di Kantor PMI
Cabang Bekasi ini bertujuan
untuk mengedukasi mereka
mengenai pertolongan per
tama sejak dini (Basic First
Aider Training).
Salah satu hal yang mela
tarb elakangi kegiatan ini
adalah banyaknya kejadian
dimana kita kehilangan ke
luarga atau rekan terdekat
secara mendadak karena
minimnya pengetahuan ten
tang apa yang harus dila
kukan saat Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan
(P3K). Untuk itu, menjadi
penting bagi setiap orang
menguasai hal tersebut
dan dapat menerapkannya

Pemanfaatan Lahan Penyangga RU VI untuk Pertanian

Foto :ISTIMEWA

Dadi mengungkapkan, penyerahan

dengan hal yang tepat
pada saat peristiwa tidak
mengenakkan itu terjadi.
Dan tidak ada salahnya,
bahkan sangat penting
pengetahuan tersebut mulai
ditanamkan semenjak dini
yaitu pada anak-anak.
Untuk itulah kegiatan ini
ditujukan kepada adik-adik
kita di usia mereka yang
masih muda.
Acara di hari Sabtu
itu kemudian dilanjutkan
d eng an sesi Seleb ras i

(Selaraskan Potensi Berbagi
Inspirasi) yang dibawakan
oleh Duta dan Pemuda
BUMN, melalui kegiatan
Lukis Kaus Mimpi. Dalam
kegiatan ini adik- adik juara
diminta untuk melukiskan
cita-cita mereka pada se
buah kaus putih. Disini para
Duta & Pemuda BUMN
meng-encourage adik-adik
juara kita untuk berani ber
mimpi serta percaya bahwa
mimpinya dapat terwujud
dengan keyakinan, usaha

serta doa tentunya. Di
akhir kegiatan tiga orang
adik terpilih yang dapat
menjelaskan cita-cita yang
digambarnya dengan baik,
mendapat hadiah khusus
dari Duta & Pemuda BUMN.
Ke depannya kegiata n
serupa masih akan dilak
sanakan oleh Duta & Pe
muda BUMN bekerja sama
dengan Komunitas Akulah
Sang Juara.• Rima Widiani
Rahayu

SINOPSIS
		

Judul		
Pengarang
No. Klasifikasi
Penerbit

: Move ON Mood On		
: Gufron Hidayat
: 302.14 Hid.m
: Mutiara Allamah Utama

Dewasa ini makin banyak orang yang mempersenjatai diri
dengan beberapa pekerjaan secara moonlighting. Sebagian
melakukannya untuk mendapatkan penghasilan tambahan,
meningkatkan karier/employability atau mempersiapkan diri
menjelang pensiun, sementara bagi mahasiswa dan lulusan
baru perguruan tinggi melakukan moonlighting dapat menjadi
sarana untuk memasuki dunia kerja, memperluas jaringan
atau mendapatkan pengalaman kerja. Yang lain mungkin
melakukan moonlighting untuk menekuni bisnis, hobi, atau
obsesi pribadi terhadap bidang tertentu. Seperti berulang kali
ditegaskan dalam buku ini terlalu naif bila kita menghabiskan
seluruh hidup dengan melakukan pekerjaan yang “itu-itu saja”,
yang mungkin juga bukan minat atau obsesi kita. Mengapa
tidak mencoba menggali potensi dan hobi yang terpendam
dengan melakukannya secara moonlighting, tanpa harus
keluar dari perusahaan atau organisasi tempat Anda bekerja
saat ini. Namun, moonlighting bukan untuk semua orang dan
tidak semua orang mampu melakoninya.
Diperlukan motivasi dan kendali waktu (time management)
yang kuat untuk menjalani pekerjaan ganda tersebut.
Iming-iming yang bersifat finansial jangka pendek saja
tidak cukup. Seperti akan dibahas dalam buku ini justru
manfaat nonfinansial atau manfaat finansial jangka panjang
yang sesungguhnya dapat memacu adrenalin orang untuk
memilih dan menjalaninya. Bagi karyawan yang tidak berhasil
mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya
atau obsesinya, moonlighting dapat dijadikan sarana untuk
menyalurkan bakat terpendam yang dimiliki atau impian
yang ingin dicapainya. Keluar atau mengundurkan dari
pekerjaan saat ini bukan pilihan yang bijak. Lebih baik tetap
mempertahankan pekerjaan saat ini sambil terus menjajal
bidang lain yang anda minati atau memperkaya hidup anda
dengan melakukan moonlighting.
Terlebih lagi tidak ada perusahaan atau organisasi yang
dapat menjanjikan pekerjaan seumur hidup. Apalagi dengan
adanya krisis global seperti sekarang ini. Bahkan, mereka
yang bekerja dengan sangat baik sekalipun harus siap-siap di
PHK. Dalam buku ini akan dibahas mengenai pekerjaan ganda
pada umumnya serta daya tarik untuk melakukannya. Namun,
moonlighting juga berpotensi menimbulkan dilema dan konflik
bila tidak dilakukan dengan pertimbangan matang. Buku ini
mencoba memberi panduan praktis bagaimana merencanakan
dan menjalani moonlighting dengan tetap menjaga etika
sebagai seorang karyawan. Tujuannya tidak lain agar sambilan
yang kita lakukan tersebut tidak menelantarkan pekerjaan
utama atau menimbulkan konflik kepentingan dengan
perusahaan atau organisasi di mana kita bekerja saat ini.
Persaingan dalam buku jenis ini relatif ketat. Banyak bukubuku tentang karier dan usaha yang beredar di pasaran, buku
ini hadir ke hadapan pembaca untuk menjelaskan kunci-kunci
sukses mereka yang terangkum dalam kunci-kunci untuk
meraih sukses dalam hidup, sukses dalam belajar, sukses
dalam olah raga, sukses dalam seni, sukses dalam karir, sukses
dalam berwirausaha, dan kunci sukses dalam menekuni hobi
dan kreativitas. Namun, berbeda dengan buku-buku yang
umumnya menyajikan “menu” usaha sambilan, tip dan trik
menghadapi wawancara, buku ini lebih bersifat motivasi dan
melihat karier dalam perspektif yang lebih luas. Misalnya,
dalam kebanyakan buku-buku tentang karier fokusnya hanya
pada bagaimana mendapatkan karier mulai dari bagaimana
menulis lamaran, membuat curriculum vitae, menghadapi
wawancara, atau bagaimana menjadi kaya sebagai karyawan,
dan lain-lain.•PERPUSTAKAAN
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Implementasi ISO 9001 Seluruh Fungsi Kantor Pusat
untuk Peningkatan Kinerja Korporat
Dalam rangka mendukung Perusahaan menjadi World Class National Energy Company
terutama dalam memperbaiki kualitas kerja serta menjamin efisiensi di seluruh lini, fungsi
Quality Management Corporate dibawah naungan fungsi Quality, System and Knowledge
Management (QSKM) telah melaksanakan program awareness dan pembekalan bagi
Person In Charge (PIC) Implementator ISO 9001 di Kantor Pusat pada tanggal 27 Mei
2015. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang ISO 9001:2008 dan
ISO 9001:2015 bagi seluruh PIC dari fungsi-fungsi yang ada di Kantor Pusat Pertamina.
Kegiatan ini juga menjadi sarana
untuk memfasilitasi pelaksanaan program
implementasi ISO 9001 di seluruh fungsi yang
ada di lingkungan kantor pusat. Peranan
strategis yang dimiliki Fungsi yang ada di
Kantor Pusat terutama selaku penyusun
kebijakan dan rencana strategis dalam
menjalankan proses bisnis Pertamina di Unit
Bisnis/Operasi/Region/Anak Perusahaan,
maka sangat diperlukan sistem kerja yang
dapat menjamin bahwa proses bisnis yang ada di fungsi-fungsi kantor pusat adalah proses
yang valid, standard, dapat diandalkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan.
Fungsi dapat menerapkan berbagai sistem standar contohnya ISO 9001 dalam
memenuhi syarat tersebut di atas, namun penerapan (sertifikasi sistem standar) tersebut akan
muncul dengan biaya yang tidak sedikit. Apabila yang dibutuhkan adalah penerapannya,
dan bukan sertifikatnya, maka implementasi sistem standar adalah pilihan strategis yang
mesti dipilih, ISO 9001:2008 adalah salah satu sistem standar untuk memastikan proses
bisnis yang ada di fungsi di Kantor Pusat mampu telusur dan menjamin keluaran yang
berkualitas bagi proses bisnis secara keseluruhan di Pertamina.
Awareness dan Sosialisasi
Implementasi ISO 9001 di wilayah
Kantor Pusat tersebut mengundang
para PIC implementasi fungsi-fungsi
yang ada di kantor pusat sebagai
strategi dalam mengimplementasi
ISO 9001:2008 di lingkungan kantor
pusat dengan PIC fungsi sebagai
agent implementor. Tindak lanjut dari
kegiatan ini adalah agar PIC dapat:
membentuk tim implementasi ISO
9001, memiliki pemahaman tentang
implementasi ISO 9001 bagi para PIC, memfasilitasi implementasi ISO 9001 di fungsinya,
Mendorong progress implementasi ISO 9001,serta menindaklanjuti gap yang terjadi pada
saat implementasi ISO 9001.
Sebagai aksi nyata dan sebagai pilot project yang memberikan contoh dari implementasi
sistem standar pada sebuah fungsi di Kantor Pusat maka pada tanggal 26-27 Mei 2015
Fungsi QSKM melakukan Audit implementasi ISO 9001:2008. Audit ini menyertakan seluruh
fungsi di bawah VP QSKM sebagai lingkup implementasi ISO 9001:2008.
Para auditor yang ditunjuk melalui Surat Perintah Direktur SDM & Umum No. 019/
K00000/2015-S0 tentang Tim Implementasi ISO 9001:2008 di Fungsi QSKM terdiri dari
multi direktorat, Dengan Leader Internal Auditor Muhammad Syafirin dan tim auditor Irmuda
Eka Chandra, Tirza Lousie F Suling, Yudi Nugraha, Shynta Dewi, Susanti Chandra, Ayu
Kusumodewi dan Martino F Saudi yang menjadi auditor dalam melihat seberapa comply
Fungsi QSKM terhadap ISO 9001:2008.
Hasil dari audit ini diperoleh temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Fungsi
QSKM dalam upaya fungsi QSKM tetap comply terhadap ISO 9001:2008 yang akan
dibahas pada Management Review.
Audit Implementasi sistem standar ini berfungsi laiknya suatu “pit-stop” dalam ajang
mobil balap, audit ini berfungsi sebagai pengecekan apakah secara sistem dan standar,
proses bisnis Fungsi QSKM telah mengikuti standard dan aturan-aturan yang berlaku serta
telah melakukan fungsi nya dengan baik. Selain itu, Audit Implementasi juga merupakan

langkah awal dalam memberikan panduan dan teknis implementasi sistem standar dalam
suatu fungsi.
Diharapkan dengan adanya Proses satu siklus implementasi ISO 9001 di fungsi QSKM
yang telah berjalan dari tahun 2013 ini memberikan experience dan exposure bagi fungsi
QSKM untuk lebih familiar dalam menyebarluaskan metode serta tata cara implementasi
ISO 9001 ke fungsi lain di Kantor Pusat.

Diharapkan Implementasi sistem standar ini akan memberikan kontribusi positif
kedalam salah satu dari 5 (lima) arahan strategis direksi yakni efisiensi di semua lini dengan
sekaligus meningkatkan kualitas kerja di fungsi-fungsi Pertamina.

Do what you write, Write what you do
Insan Mutu…Semangat!!! Hebat!!!
Pertamina…Jaya!!! Jaya!!!!
Oleh: Senna Gumilar - QSKM - Dit. HR & General Affairs

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

Salah satu asuransi yang memberikan layanan produk
layanan kendaraan bermotor yang bisa direkomendasikan
adalah Asuransi Kendaraan Bermotor TPI. Apa saja resiko
yang dijamin dalam produk asuransi kendaraan bermotor
TPI :
a. Jaminan standar: Comprehensive dan TLO (Total Loss
Only)
- tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok
- perbuatan jahat
- pencurian
- kebakaran
- kerugian dan atau kerusakan selama Kendaraan
Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal
untuk penyeberangan yang berada di bawah
pengaw asan Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan
yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami
kecelakaan.
b. Jaminan perluasan sebagai benefit tambahan untuk
jaminan utama (dikenakan tambahan premi)
- Huru Hara
- Terrorisme & Sabotase
- Gempa, Tsunami, Letusan Gunung Berapi
- Angin topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor
- Tanggung Jawab Hukum (TJH) Pihak Ketiga
- Personal Accident (PA) Driver (termasuk Medical
Expenses 10% dari limit pertanggungan PA)
- Personal Accident (PA) Passenger (termasuk Medical
Expenses 10% dari limit pertanggungan PA)
Apa Perbedaan antara jaminan Comprehensive dan
TLO?
A. Comprehensive. Memberikan perlindungan menyeluruh
terhadap kerusakan dan/atau kerugian pada kendaraan
baik sebagian maupun total sebagai akibat dari kecelakaan
yang datang secara tiba-tiba dan tak terduga, termasuk
juga hilangnya kendaraan atau bagian daripadanya karena
pencurian maupun musnah atau rusak karena terbakar.
B. Total Loss Only (TLO). Memberikan perlindungan
terhadap kerugian atau kerusakan total pada kendaraan
sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang datang secara
tiba-tiba dan tak terduga, termasuk juga hilangnya kendaraan
secara menyeluruh karena pencurian maupun musnah
atau rusak karena terbakar. Yang dimaksud kerusakan total
adalah apabila biaya perbaikan mencapai 75% atau lebih
dari harga kendaraan.
Berapa batasan usia kendaraan yang masih bisa
diasuransikan dan Mobil apa saja yang dapat diasu
ransikan? Khusus untuk karyawan Pertamina, tidak ada
batasan usia kendaraan untuk jaminan Comprehensive
dan TLO dan tidak ada pembatasan golongan kendaraan
berdasarkan jenis kendaraan
1. Bila mengalami kecelakaan, kapan saya harus me
laporkannya pada asuransi ? Kecelakaan maksimum
dilaporkan 3x24 jam sebagai notifikasi utama via email,
fax, maupun via pos.
2. Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dalam
pengajuan asuransi ini? Form pengajuan asuransi,
Copy KTP, Copy STNK untuk asuransi kendaraan ber
motor.
3. Apakah keunggulan Asuransi Kendaraan bermotor
TPI dibandingkan yang asuransi lainnya yang se
jenis?
- Khusus untuk Pertamina group, TPI memberikan No
Claim Discount atau sistem pembayaran premi dengan
cicilan.
- Proses klaim mudah dan cepat dengan jaringan bengkel
yang luas di seluruh Indonesia.
- Tersedianya fasilitas mobil pengganti dengan tambahan
premi yang terjangkau untuk Wilayah Jakarta.
- Fasilitas derek bengkel gratis.
- Biaya ambulans gratis akibat kecelakaan.•
sumber : http://Tugu Pratama Indonesia
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CILACAP – Untuk meningkatkan produktivitas anggota dan
masyarakat, PWP RU IV mengadakan perlombaan cerdas
cermat antar fungsi dan majlis taklim mengenai pengetahuan
agama Islam dengan tema yang berbeda setiap tahun. Kali
ini diadakan bagi anggota PWP di Gedung PWP RU IV
Komperta Gunung Simping Cilacap, pada (28/4). Lomba
tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan Peringatan
HUT ke-15 PWP RU IV Cilacap. Acara tersebut dibuka oleh
Wakil Ketua PWP RU IV Cilacap Ny. Gunarno.
“Acara ini kami selenggarakan dengan tujuan untuk
memotivasi anggota PWP RU IV dalam memahami,
menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam sehingga
dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.” ujar Ny. Gunarno.
Selama perlombaan, para peserta diuji pengetahuannya

Foto : RU IV

Uji Pengetahuan Islam dengan Cerdas Cermat

mengenai agama Islam yakni seputar bacaan Quran, rukun
Islam, tafsir Quran, dan lain sebagainya.
Setelah melalui beberapa ronde yang cukup ketat, tim
RFCC meraih peringkat I, disusul oleh tim Produksi, dan
tim ME.•RU IV

PWP RU VI Lestarikan Budaya Bangsa melalui
Lomba Busana Batik
BALONGAN – Persatuan Wanita Patra (PWP) RU VI
Balongan menyelenggarakan Kreasi Busana Batik Modern
di Gedung Pertemuan Patra Ayu, Bumi Patra, pada (30/4).
Kegiatan yang merupakan program kerja bidang pendidikan
PWP RU VI ini diikuti 25 anggota PWP RU VI Balongan.
Seluruh peserta yang tampil terlihat cantik dan anggun
memakai batik kreasi dan berhasil memikat hati para dewan
juri. Antusiasme penonton juga terlihat tinggi menyaksikan
rekan-rekannya berjalan bagai peragawati.
Ketua PWP RU VI Balongan Nirwana Yulian Dekri
mengatakan, kegiatan ini diadakan dalam upaya meles
tarikan batik yang telah ditetapkan UNESCO sebagai
Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi
(Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of
Humanity). Selain itu, lomba ini dilaksanakan dalam rangka
memperingati Hari Kartini dan menyambut HUT ke-15 PWP.
Lomba Busana Batik Kreasi ini diharapkan bisa menggali
potensi dan eksistensi perancang busana dan mendorong

Foto : RU VI

Sebelum memilih asuransi kendaraan bermotor Anda
perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
- Jangan terpaku pada tarif premi murah. Ketatnya per
saingan, membuat perusahaan asuransi banting harga,
menawarkan tarif premi murah. Padahal belum tentu ada
jaminan pelayanan.
- Lihat paket asuransi yang ditawarkan. Misalnya luas
jaminan sampai seberapa banyak. Luas jaminan ini harus
disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan Anda.
- Perhatikan jaringan dari perusahaan asuransi yang
bersangkutan. Misalnya berapa banyak kantor cabang,
bengkel rekanan, sehingga memudahkan proses klaim
asuransi.
- Tanyakan kemudahan, fasilitas atau nilai tambah yang bisa
diperoleh bila membeli polis di perusahaan itu. Misalnya,
apakah ada mobil derek, mobil pengganti atau hotline
service, jasa montir, mobil ambulans dan lain sebagainya.
Dan, yang tak kalah pentingnya adalah kemudahan untuk
melakukan perubahan-perubahan serta kemudahan
dalam bertanya.
- Perlu dipertimbangkan bonafiditas perusahaan asuran
sinya. Jangan tergiur dengan klaim perusahaan asuransi
terbaik, padahal kondisi keuangannya tidak mumpuni.
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kecintaan masyarakat pada batik sebagai produk unggulan
daerah, serta melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa
melalui seni batik.
Hadiah dalam lomba ini berupa tropy dan uang
pembinaan untuk Juara I, II, dan III serta Harapan I, II dan
III.•Riki Hamdani

Turnamen Tenis Meja HUT PWP di RU IV Cilacap
CILACAP – Menyambut HUT ke-15 PWP RU IV Cilacap,
digelar turnamen tenis meja yang diperuntukkan bagi

anggota PWP RU IV. Kegiatan tersebut berlangsung di
Gedung Fastron PWP, pada (3/5). Hadir dalam kesempatan
tersebut seluruh pengurus PWP RU IV, anggota PWP serta
tim manajemen RU IV Cilacap.
”Kegiatan turnamen tenis meja merupakan bentuk
akomodasi organisasi terhadap potensi anggota PWP
dalam bidang olahraga sekaligus sebagai sarana untuk
membudayakan Gerakan Hidup Sehat sebagai lifestyle

Foto : RU IV

TIPS
memilih asuransi
kendaraan bermotor
terpercaya

PERSATUAN WANITA PATRA

sehari-hari. Momentum HUT PWP RU IV Cilacap merupakan
salah satu ajang yang baik untuk menyelenggarakan

dilakukan perhitungan poin tertinggi. Bagi tim yang memiliki

turnamen ini,” ujar Fitri Hidayaturrahim saat membuka acara.

poin tertinggi dapat melaju ke semi final untuk diadu dengan

Kepedulian PWP RU IV Cilacap terhadap bidang

tim dari grup lainnya.

olahraga terutama tenis meja sudah terlihat sejak lama.

”Satu hal yang penting dalam pertandingan ini adalah

Pada tahun 2014, secara rutin PWP mengadakan latihan

sportifitas. Para peserta diharapkan dapat mengikuti

tenis meja untuk anggota PWP sebagai bentuk kesadaran

pertandingan dengan baik tanpa mengabaikan prinsip

terhadap arti penting olahraga bagi kesehatan dan sebagai

sportivitas tersebut,” tukas Yuherwin selaku tim BAPOR

ajang silaturahmi di antara anggota PWP RU IV Cilacap.

RU IV Cilacap.

Pelaksanaan turnamen juga melibatkan BAPOR

Setelah melalui pertandingan yang ketat, tim dari

RU IV Cilacap. Pertandingan ini diikuti oleh 9 tim yang

Fungsi RPO keluar sebagai juara I, diikuti tim dari Fungsi

memperebutkan Piala Ketua PWP RU IV Cilacap.

Production, dan Fungsi Production I. Sedangkan juara

Pertandingan dimulai dengan sistem satu kompetisi, di

Harapan I diraih oleh Fungsi ME, juara Harapan II diraih

mana masing-masing grup terdiri dari 3 tim fungsi yang

oleh Fungsi Eng & Dev, dan juara Harapan III diraih oleh

berpartisipasi. Setelah melalui pertandingan penyisihan,

Fungsi GA.• RU IV
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JAKARTA – Di hari terakhir pelaksanaan Pameran Indonesian Petroleum Association (IPA) ke-39, pada Jumat
(22/5), PT Pertamina (Persero) menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan Medco Energy terkait
pasokan LNG (gas alam cair) dari Pertamina sebesar hingga 250 mmscfd untuk Proyek Jawa-1 IPP PLN.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Energi Baru Terbarukan Pertamina, Yenni Andayani dan Direktur
Utama Medco Energy, Lukman Mahfoed yang disaksikan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Sudirman
Said, di ruang Cendrawasih 3 JHCC.•IRLI

Foto : ADITYO

Penandatanganan HOA antara Pertamina dengan Medco

Foto : PRIYO

Sambut Ramadan, BDI Pertamina Adakan Pengajian
JAKARTA – Badan Dawah Islam Pertamina mengadakan pengajian bulanan yang digelar di Lantai M,
Gedung Pertamina, Jakarta pada Senin (25/5). Penceramah Ustad Bachtiar Nasir menyampaikan tausiah
mengenai “Sambut Ramadan”. Penceramah mengajak para pekerja agar di bulan Sya’ban ini menjadi
bulan yang tepat untuk memperbaiki iman. Ustad Bachtiar Nasir mengingatkan agar seluruh pekerja muslim
memperbaiki diri dengan kesucian dan keimanan. “Niscaya Allah akan tampilkan sisi luarmu dengan sebaikbaiknya,” ujarnya.•PRIYO

Jakarta - Pengunjung yang terdiri dari siswa, mahasiswa dan karang taruna memenuhi booth Pertamina pada
acara Indonesia Climate Change Education Forum & Expo 2015 di JCC Senayan, Sabtu (17/5). Pada kesempatan
ini Abiza Ramadan, pekerja PGE Area Kamojang memberikan edukasi kepada pengunjung pameran, tentang energi
geothermal yang ramah lingkungan dan program CSR PGE, yaitu pemanfaatan uap untuk jamur. Sesuai dengan tema
pada pameran tersebut, Pertamina melalui program CSR juga memberikan 800 bibit pohon kepada pengunjung booth
selama pameran berlangsung.•WAHYU

Foto : WAHYU

Pertamina Edukasi Pengunjung Indonesia Climate Change Education
Forum & Expo 2015

Automatic Tank Gauging di Plumpang

Foto :PRIYO

JAKARTA - Seorang petugas melakukan pengecekan alat ATG (Automatic Tank Gauging) yang digunakan untuk mengukur
secara pasti kapasitas tangki BBM di Terminal Bahan Bakar Minyak Plumpang, Jakarta pada Rabu (15/4). Pertamina terus
berupaya meningkatkan pelayanan kepada konsumen melalui sistem distribusi yang terintegrasi dengan menerapkan
peralatan otomatis agar proses pengisian lebih efisien sekaligus mengurangi potensi adanya losses.•PRIYO

Kunjungan Finalis Kompetisi PR Vaganza Pekan Komunikasi UI
ke Pertamina

Foto : STARFY

JAKARTA – Pada hari kamis (23/4), puluhan mahasiswa dari berbagai Universitas seperti Universitas Indonesia,
Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, dan London School of Public
Relations mengunjungi Pertamina dalam rangka Company Visit dan mempelajari mengenai fungsi Coorporate
Secretary. Berkumpul di Ruangan Media Center Gedung Perwira, peserta yang merupakan finalis kompetisi PR
Vaganza Pekan Komunikasi UI 2015 ini aktif bertanya mengenai kehumasan di Pertamina. Kunjungan ini disambut
oleh Internal Relations Manager Pertamina Agus Budiyono. Selain itu,mereka berkesempatan mengunjungi ruang
redaksi Energia dan mempelajari proses pembuatan tabloid.•STARFY
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iman setiawan
Project Coordinator II
Direktorat Pemasaran

ida yusmiati

Foto : WAHYU

Vice President Business Initiatives &
Valuation

agus mashud S. Asngari

mindaryoko

Corporate Social Responsibility Manager,
Corporate Secretary

BOD Support Manager,
Corporate Secretary

Rambah Bisnis Baru, PDSI Jalin Kerja Sama
dengan Lima Perusahaan
JAKARTA – Dalam rangka
pengembangan bisnis
perus ahaan, PT Pertamina
Drilling Service Indonesia
(PDSI) melangsungkan pe
nandatanganan Memorandum
of Understanding (MoU)
dengan lima perusahaan pro
dusen yang masing-masing
bergerak di bidang yang ber
beda.
Penandatanganan yang
berlangsung di Graha PDSI,
Selasa (19/5) dilakukan oleh
Direktur Utama PT PDSI, Lelin
Eprianto bersama dengan
General Manager American
Block Manufacturing Co,
S u d i p S i n h a , P re s i d e n t
Director PT Arbecel Chemical
International, Jhonny Lon
toh, Direktur Utama PT
Astajaya Nirwighnata, Djoni
Indra, President Director PT
Future Pipe Industries, Imad
Makhzoumi dan General Ma
nager PT Tridaya Esa Pakarti,
Natasha Agrippa.
“Kita berharap mem
peroleh harga sparepart yang
terbaik yaitu harga pabrikan
dari perusahaan mereka dan
kita akan menjualkan produk
mereka kepada klien dengan

Foto : WAHYU
Foto : WAHYU
Foto : WAHYU

Brand Management Manager,
Corporate Communication,
Corporate Secretary

ifki sukarya

Media Manager,
Corporate Communication,
Corporate Secretary

NOVAN HENDIAN

Asset Management MOR VIII Manager,
Asset Management,
Direktorat SDM & Umum

Merangkul lima perusahaan agar bisnisnya lebih berkembang, PT PDSI siap bersaing menjadi penyedia jasa manufacturing,
sparepart, fiber pipe, drilling equipment dan chemical dengan harga kompetitif.

memperoleh benefit dan profit
dari penjualan tersebut,”
ungkap Lelin.
Kerja sama ini menun
jukkan bahwa PDSI tidak
ha
nya fokus usaha di
bidang jasa drilling, namun
juga pengembangan bis
nis di berbagai bidang lain
nya, seperti penyedia ma
nufacturing, sparepart, fiber
pipe, drilling equipment dan
chemical. Hal ini sebagai

wujud pengembangan bisnis
dalam rangka efisiensi se
kaligus meningkatkan revenue
bagi perusahaan.
“Kelima perusahaan
tersebut adalah produsen
sehingga kita bisa men
dapatkan harga yang kom
petitif. Sebelumnya, kita men
dapatkan sparepart tidak dari
pabrikannya. Mou ini bukan
hanya efisiensi yang bisa kita
dapatkan tetapi menjadi new

revenue bagi PDSI,” jelas
Lelin.
Untuk bisnis baru yang
tengah dikembangkan PDSI,
Lelin mengakui pihaknya
sudah mempersiapkan pang
sa pasar yang akan menjadi
konsumen PDSI sebagai
pen yedia lima jenis jasa
tersebut dengan harga yang
siap bersaing dengan para
kompetitor.•IRLI

Danlanal Sangatta Koordinasi Penguatan Pengamanan
Wilayah Kerja PEP Sangatta Field
Sangatta – Dalam rangka

dan Komandan Polisi Militter

koordinasi pengamanan objek

Pada pertemuan tersebut,

vital nasional, Komandan

Abdul Muhar selaku Sangatta

Pangkalan TNI AL Sangatta

Field Manager menyampaikan

(Danlanal STA) melakukan

bahwa keamanan di Lapang

kunjungan kerja ke Pertamina

an Sangatta sangat baik. “Hal

EP Asset 5 Sangatta Field,

ini juga tidak dapat terlepas

Selasa (19/5). Silaturahmi ini

dari dukungan dan kerja sama

sekaligus sebagai kesempatan

baik dengan pihak Lanal se

perdana Letkol Laut (P) Dony

lama ini,” ujar Muhar.

silaturahmi dan penguatan
agoes boedijono
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Foto : ADITYO

Direktur Utama
PT Patra Niaga
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(Danpomal).

Foto : PEP SANGATTA FIELD

gandhi sriwidodo

Foto : WAHYU

Foto : SAHRUL

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

POSISI

nyampaikan ucapan terima

sekitar laut serta pengamanan

Suharto untuk berkunjung

Abdul Muhar juga meng

kasih atas sambutan dari tim

transportasinya menjadi

ke Lapangan Sangatta sejak

ungkapkan bahwa sudah

manajemen Sangatta Field. Ia

prioritas kami,” tegas pria

pengangkatannya sebagai

ketiga kalinya ia menyambut

juga mengungkapkan bahwa

yang sebelumnya bertugas di

Danlanal STA menggantikan

kunjungan kerja Danlanal

Migas adalah aset negara

Mabes TNI Cilangkap Jakarta.

Letkol Laut (P) Dadang

yang berbeda selama beliau

yang juga termasuk dalam

Ajang silaturahmi dan dis

Soemantri, pada (20/4) lalu.

bertugas menjadi Sangatta

objek vital nasional yang harus

kusi ditutup dengan penye

Dony Suharto disambut

Field Manager. ”Walaupun

dilindungi bersama oleh TNI.

rahan cenderamata dari

oleh Sangatta Field Manager

komando berganti, semoga

“Salah satu misi dari

Lanal STA kepada Pertamina

beserta tim manajemen. Turut

hubungan baik tetap selalu

TNI AL adalah mengawal

EP Sangatta Field maupun

hadir mendampingi pada

terjaga,” harap Muhar.

terbentuknya poros maritim

sebaliknya. Tak hanya itu,

kunjungan tersebut Perwira

Menyambung sambutan

dunia di Indonesia dan

kegiatan dilanjutkan site visit

Seksi Intelijen (Pasintel), Per

yang disampaikan Abdul

penjagaan obvitnas migas

ke fasilitas produksi loading

wira Seksi Operasi (Pasiops),

Muhar, Dony Suharto me

terutama yang berada di

terminal.•SK
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Pertamina Lubricants Hasilkan Laba Bersih Rp 1,86 Triliun
revisi RKAP 2014, yaitu

Subsidiary Joint Venture

sebesar Rp.1,855 triliun.

Tahun Buku 2013 – 2014

(SJV) PT Pertamina (Per

(Periode 23 September

sero).

Pada tahun pertama
sejak resmi menjadi

Desember

Berdasarkan Laporan

anak perus ahaan, Pert a

2014) merupakan RUPS

Keuangan Tahun Buku

mina Lubricants mamp u

yang pertama kali dilak

2014 (Audited) yang dibuat

mempertahankan pen

sanakan oleh PT Pertamina

oleh Kantor Akuntan

c a p a i a n m a r k e t s h a re

Lubricants (PT PL) sejak

Publ ik Tanudiredja, Wib i

produk lubricants di angka

resmi menjadi anak peru

sana & Rekan (Pricewa

61% dengan tingkat

sahaan Pertamina pada

terhouseCoopers/PWC),

kepuasan pelanggan

1 November 2013. RUPS

Pertamina Lubricants ber

(Customer Sat isf action

yang dilaksanakan pada 23

hasil membukukan laba

Index) produk lubric ants

April 2015 ini dihadiri oleh

bersih (audited) sebesar Rp.

sebesar 4.0 skala likert

Kuasa Pemegang Saham

1,863 triliun dengan pen

(naik dari realisasi tahun

PT PL yaitu SVP Controller,

dapat wajar dalam semua

2013), melebihi target pada

Direktorat Keuangan PT

hal material serta predikat

KPI 2014. Namun di sisi

Pertamina (Persero) Yudi

SEHAT (AA) untuk Tingkat

lain, terjadinya penurunan

Wahyudi dan Perwakilan

Kinerja Perusahaan Tahun

pencapaian total sales vo

Manejemen PDV Tatang

Buku 2014. Pencapaian

lume 2014 sebesar 30%

Suryana, Komisaris Utama

ini naik sebesar 0,43%

dan realisasi sales volume

PT PL Ahmad Bamb ang

terhadap target yang

domestik sebesar 11% dari

dan Komisaris Taryono,

ditetapkan oleh korporasi

target yang ditetapkan saat

Direksi PT PL, Perwakilan

pada saat challenge session

RKAP 2014. Ini menjadi

2013-31

tantangan besar yang harus
dihadapi bagi Pertamina
Lubricants untuk terus me

ningkatkan kinerja dalam
rangka mempertahankan
pencapaian market share

Foto : PERTAMINA LUBRICANTS

Kantor Notaris dan Fungsi

Umum Pemegang Saham)

di tahun 2015.
Dari segi operasional
pad a tahun pertama ini
PT Pertamina Lubricants
telah berhasil meraih dua
p eng harg aan PRO PE R
dari Kem enterian Ling
kunga n Hidup yaitu ka
tegori “HIJAU” untuk
Prod uction Unit Cilacap
(PUC) dan kategori “BIRU”
u n t u k P ro d u c t i o n U n i t
Gresik (PUG). Sedangkan
dari segi marketing, di
tahun 2014 Pertamina

Suasana RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT Pertamina Lubricants
Tahun Buku 2013 – 2014 (Periode 23 September 2013 – 31 Desember 2014).

Lubricants telah melakukan
terobosan sebagai bentuk
langkah korporasi untuk
mengembangkan bisn is
overseas dengan me
lakukan akuisisi Pabrik pelu
mas AMACO Production
Co., Ltd. Di Thailand. Hal
ini merupakan salah satu

langkah strategis untuk
mengok ohkan eksistensi
Pertamina Lubricants di
wilay ah ASEAN dan Indo
China, sejalan dengan
visi Pertamina Lubricants
u nt u k m e n j a d i W o r l d
Class Lubricants Com
pany.•PERTAMINA LUBRICANTS

Foto : PGE

JAKARTA – RUPS (Rapat

Nusantara Regas Benchmark IT
ke PT Pertamina Geothermal Energy
JAKARTA – Dalam rangka

tentang pengelolaan dan

yang diberikan oleh CSS

mempelajari pengelolaan

implementasi IT di PGE serta

untuk kebutuhan infrastruktur

IT di Anak Perusahaan, PT

kegiatan PGE hingga saat ini.

IT PGE.

Nusantara Regas menga

Usai pemaparan acara

Di bidang IT Application,

dakan kunjungan ke PT

dilanjutkan dengan diskusi.

dibahas tentang pengelolaan

Pertamina Geothermal

Dalam benchmark tersebut,

aplikasi ERP dan Non ERP

Energy (PGE) di Kantor

didiskusikan mengenai IT

yang ada di PGE. PGE

Pusat PGE, Menara Cak

Governance yang memba

berbagi pengalaman dan tips

rawala, Lantai 10, Jakarta,

has IT Masterplan di PGE

kepada Nusantara Regas

pada (19/5). Rombongan

serta masukan untuk me

bagaimana strategi untuk

PT Nusantara Regas

nyempurnakan IT Masterplan

mengoptimalkan MySAP

yang dipimpin oleh Pjs.

yang sedang disusun oleh

di Nusantara Regas dan

GM Engineering dan Pe

Nusantara Regas.

supporting CSS dalam hal

meliharaan Novrizal diterima

Di bidang IT Infra

pengembangan aplikasi yang

oleh Senior Manager Geo

structure, dibahas strategi

terintegrasi dengan MySAP.

matics & ICT Ario Bintoro.

pengelolaan infrastruktur

Sedangkan untuk IT

Dalam kesempatan

IT di PGE yang meliputi ja

Service, dibahas mengenai

ters ebut Ario Bintoro me

ringan, Data Center dan

pengelolaan servicedesk dan

nyampaikan, pemaparan

Multimedia juga supporting

fasilitas IT di PGE.•PGE
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DUMAI - Dalam rangkaian Bulan Komet
(Knowledge Management), Quality Management
RU II Dumai menyelenggarakan ‘Forum Komet
Kolaborasi RU II dan Patra SK’. Sharing
pengetahuan antara dua perusahaan itu
berlangsung di Ruang Rapat Main Office, pada
(8/4).
Forum Komet tersebut mengambil tema
tentang ‘Efisiensi Biaya Operasi Dengan
Membuat Tempat Fasilitas Cleaning HE di Area
Hydrocracker’. Masing-masing perusahaan
memberikan presentasi terkait tema tersebut.
Untuk perwakilkan RU II materi dipaparkan
oleh Sunardi dari OPI. Sementara pihak
Patra SK presentasi materi dibawakan oleh
Syahkundiar.•RU II

penggunaan aplikasi E-Corr
secara perdana oleh GM RU
III melalui approval memo
dan penandatanganan surat
edaran yang dikirimkan ke
pada seluruh tim manajemen
RU III.
GM RU III Mahendrata
Sudibja menyambut baik
program ini. “Melalui mo
men Go Live Aplikasi
e-Correspondence, saya
mengajak seluruh tim mana
jemen dan pekerja untuk
mendukung dan memberikan
komitmen penuh dalam pe
nerapan E-Corr di RU III,”
ujarnya.
Sementara Manager
IT Change Management
Kantor Pusat, Asep Budiman
berharap implementasi ap
likasi E-Corr menjadi awal
perubahan budaya dan mind
set pekerja ke arah paper less
oriented. Selain itu, aspek data
sec ure dapat ditingkatkan
sehingga dapat meminimalisir
kebocoran informasi rahasia.
”Kesuksesan implementasi

Foto : RU III

Forum Komet
Kolaborasi RU II
dan Patra SK

Plaju – Guna mendukung
pelaksanaan proses bisnis
office administration yang
lebih efektif dan efisien serta
mendorong transformasi
budaya lesspaper, Go Live
Aplikasi e-Correspondence
dilakukan di Refinery
Unit (RU) III, pada (5/5).
Aplikasi E-Correspondence
(E-Corr) merupakan sistem
korespondensi elektronik
yang merupakan bagian
dari enterprise portal intra
Pertamina menggantikan
sistem korespodensi yang
selama ini masih dijalankan
secara manual dan paper
based oriented.
Go Live aplikasi ini ditandai
dengan Penandatanganan
Pakta Komitmen Manajemen
atas Penggunaan e-Corres
pondence oleh GM RU III
Mah endrata Sudibja diikuti
seluruh tim manajemen
dan disaksikan Manager IT
Change Management Kantor
Pusat, Asep Budiman.
Selanjutnya juga dilakukan

Penandatanganan Pakta Komitmen Go Live Aplikasi E-Corr di RU III oleh IT Area
Manager, Achmad Sembada.

E-Corr ini bergantung pada
resource atau para pekerja
dalam menggunakannya.
Seluruh pekerja RU III harus
mampu beradaptasi dengan
cepat dalam penggunaan
E-Corr,” tegas Asep Budiman.
Guna memp ers iapkan
implementasi aplikasi E-Corr
di RU III, IT Area Manager,
Achmad Sembada dalam
laporannya menj el askan,
pada awal bulan April lalu,
telah diselenggarakan
training e-Corr di RU III yang
berlangsung selama 3 hari (30

Maret – 1 April 2015), diikuti
para sekretaris/administrator,
pekerja PIC E-Corr, serta
Tim Manajemen dan Section
Head. “Setelah pelaksanaan
Go Live E-Corr, IT Area akan
tetap memberikan dukungan
penuh melalui penyediaan
jaringan yang telah diperkuat,
klinik konsultasi, call center
dan mailing list e-corr untuk
men-support berbagai per
masalahan ataupun mem
berikan panduan dalam
menggunakan aplikasi ini,”
jelas Sembada.•RU III

Tingkatkan HSE Awareness, RU V Gelar
Training Bagi Kontraktor
BALIKPAPAN - Sebagai
upaya peningkatan awareness
terhadap aspek HSE bagi
para kontraktor, Refinery Unit
V (RU V) menggelar pelatihan
bertajuk “HSE Awareness
bagi Kontraktor – Pit Shut
Down” di Ruang Restorasi
Banua Patra, Balikpapan,
belum lama ini.
Sebanyak 25 kontraktor
mengikuti upskilling guna
m e m p e r s i a p k a n p e r f o r
manya dalam agenda Plant
Corrective Maintenance
(PCM) yang akan diadakan
tahun ini. Acara yang digelar
selama satu hari dengan
form at classroom tersebut
dibuka oleh Manajer HSE RU
V, Tjahjo Widojoko.
Dalam kesempatan
tersebut, Tjahjo Widojoko
memaparkan pentingnya
pendalaman wawasan HSE
bagi para kontraktor agar
senantiasa mengikuti pro
sedur penanganan yang
benar dalam bekerja.
“Tentunya, HSE Awareness
harus diimplementasikan
oleh semua lapisan, baik
m a n a j e m e n k o n t r a k t o r,
p en g a w a s l a p a n g a n
kontraktor maupun safety

Foto : KEISHKARA

Foto : RU II

Go Live Aplikasi E-Correspondence di RU III
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Manager HSE RU V Tjahjo Widojoko menekankan pentingnya wawasan HSE
yang memadai bagi para kontraktor dalam pembukaan Training HSE Awareness.

man kontraktor,” ujar Tjahjo.
Ia pun berharap, Training
HSE Awareness Kontraktor
dapat menjadi media untuk
sosialisasi ulang terhadap
peraturan-peraturan HSE
yang berlaku di RU V.
Selama satu hari, para
peserta akan mendapat
pend alaman materi yang
meliputi aspek-aspek Sa
fety, Security, Health dan
Environment. Materi tersebut
antara lain mencakup dasardasar penggunaan APD dan
Observasi APD, SIKA dan
Observasi SIKA, maupun
Keselamatan Memasuki
Ruang Terbatas.
Di bidang Environment,
dibahas pula tentang Basic
Enviro dan pengelolaan

limbah. Ada pula materi
Security terkait tata tertib
memasuki kilang. Instrukturinstruktur yang hadir berasal
dari pekerja HSE dan Security
RU V.
Para peserta pun
mendapatkan pemaparan
langkah-langkah pengelolaan
limbah mulai dari pemilahan
limbah, sumber limbah,
hingga penanganan bocoran
gas. Instruktur pun tetap
menegaskan kewajiban
penerapan aspek HSE
dalam penanganan bocoran
gas seperti penggunaan
APD yang diperlukan dan
kewajiban untuk melapor
kepada pengawas lapangan
sesegera mungkin.•Keishkara
Hanandhita Putri
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Pelatihan Crew di atas Kapal dalam Menunjang Operasi Distribusi Pertamina
Pertamina.
Meskipun VLGC tersebut
masih terbilang muda, na
mun tidak berarti minim
pen galaman dan prestasi,
terbukti dari suksesnya
program kerja lifting cargo
ocean going VLGC Pertamina
Gas 2 pengangkutan impor
LPG dari Ruwais, Uni
Emirat Arab secara berkala.
Pelayaran yang ditempuh
pun tak kalah menantang
ketika VLGC tersebut harus
menempuh pelayaran So
malia, yang merupakan
salah satu wilayah rawan
pembajakan.
Rute pelayaran tersebut
menjadi tantangan tersendiri
bagi rekan-rekan di kapal. Ka
rena, selain dituntut melakukan
lifting cargo sesuai dengan
jadwal yang telah ditetapkan,
mereka juga dihadapkan
den gan operasional yang

mengedepankan sisi safety
dan standar operasional gas
carrier kelas dunia.
Kunci sukses dalam
mengamankan aset negara
ini ditempuh dengan melak
sanakan pelatihan dan pen
jagaan anti pembajakan se
lama pelayaran. Di antaranya,
penjagaan menggunakan
dummy, roller drum, dan
senjata jet air pada port
quarter serta main deck.
Selain melaksanakan
penjagaan anti pembajakan,
kapal pun menunjukkan kon
sistensinya dalam mengede
pankan keselamatan dalam
bekerja. Hal ini ditempuh
dengan melatih para personil
agar dapat menguasai dan
mengantisipasi kondisi
darurat dalam menggunakan
peralatan safety. Beberapa
pelatihan tersebut, yaitu
pelatihan mengenai kese

lamatan di kamar mesin,
pelatihan lifeboat, pelatihan
penggunaan lifecraft, dan
pelatihan keadaan darurat.
Selain itu, dukungan
dari Management Shipping
pun terus digulirkan demi
keselamatan para crew serta
suksesnya operasional kapal.
Salah satu dukungan yang
disampaikan manajemen
adalah dengan mengadakan
pelatihan secara online diatas
kapal. Hal ini tentu merupakan
suatu keuntungan bagi awak
kapal agar dapat terus mengupdate pengetahuan dan
keterampilan awak kapal
tidak hanya mengenai ope
rasional dan teknis dalam
bekerja tetapi juga me
ningkatkan upaya menjaga
keselamatan tanpa harus
menunggu sampai dengan
sign off.•SHIPPING
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JAKARTA - VLGC Pertamina
Gas 2 merupakan bukti
nyata upaya Pertamina
menuju World Class Energy
Company untuk mendukung
pendistribusian energi ke
seluruh negeri. VLGC ini tak
hanya berperan sebagai LPG
Carrier, namun juga berfungsi
sebagai floating storage untuk
kapal-kapal pengangkut yang
lebih kecil serta sebagai kapal
untuk international trading.
Bagi Pertamina, tentu
ini merupakan salah satu
upaya peningkatan efisiensi
biaya transportasi, terlebih
lagi dengan kondisi geografis
Indonesia sebagai negara
kepulauan, efisiensi biaya
transportasi menjadi faktor
yang sangat penting di bisnis
hilir migas. Sehingga dapat
kita pahami bahwa VLGC
merupakan faktor kunci yang
penting dalam proses bisnis

a. Pelatihan lifeboat
b. Regular safety meeting
c. Pelatihan penggunaan life craft (perahu keselamatan)
d. Pelatihan menggunakan fire pump darurat
e. Pelatihan menggunakan menutup katup darurat secara cepat dalam keadaan
darurat
f. Pelatihan keselamatan di kamar mesin
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Jakarta – “Pastikan penggunaan biaya investasi maupun
operasi secara tepat guna dan efisien. Ubah pola pikir,
era production at any cost sudah berakhir,” ucap Syamsu
Alam, Direktur Hulu Pertamina pada saat Town Hall Meeting
Upstream beberapa waktu lalu. Alam megharapkan strategi
ini segera diterapkan oleh seluruh jajaran dan lini operasi di
anak perusahaan bidang hulu Pertamina (APH). Langkah
ini, merupakan wujud perbaikan kedalam yang harus
dilakukan dalam rangka mengantisipasi krisis pasar minyak
mentah dunia dengan harga sekitar US $ 50,- per barel
sejak medio 2014. Pesan yang dicanangkan Direktur Hulu,
ternyata bertalu hingga ke kawasan frontier Wilayah Kerja
Pertamina EP (PEP) Field Papua. Hal tersebut dapat diurut
lewat keberhasilan Field Papua dengan segala keterbatasan
fasilitas dan sumberdaya, karena letaknya yang jauh dari ibu
kota, berhasil menekan Anggaran Biaya Operasi (ABO) 2015
cukup signifikan.
“Penutupan beberapa sumur di Klamono yang memiliki
water cut/kadar air > 99.5% merupakan salah satu kiat kami
untuk meningkatkan efisiensi operasi karena mengurangi
konsumsi solar akibat penurunan beban listrik,” ungkap
Field Manager PEP Papua, Sumadi Paryoto mengutarakan
langkah penghematan yang dilakukannya. Menurut Sumadi,
jajarannya juga membuat langkah terobosan dan inovasi
dengan cara mengganti intermediate bearing dan neck ring
pompa ESP dari Nitrile Rubber menjadi Viton. Hal ini, ternyata
mampu memperpanjang umur pompa. Inovasi tersebut
sudah diujicoba pada sumur KLO-104,
sejak 27 Februari 2014 lalu dan hingga
kini masih beroperasi dengan baik,
serta belum pernah mengalami planning
electricity shutdown.
Lebih lanjut Sumadi menambahkan
bahwa PEP Field Papua sepanjang 2014
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hingga kwartal I/2015 sudah menjalankan berbagai langkah
kebijakan terkait penghematan anggaran operasional, seperti:
(1) melakukan setting frekuensi dan choke pada sumur-sumur
ESP sesuai dengan kemampuan sumur dan rate optimum
pompa; (2) penggantian/upsizing header/manifold di Stasiun
Pengumpul (SP) untuk menyesuaikan program Gross Up
Lapangan Klamono; (3) melengkapi pressure gauge pada flow
line sumur-sumur produksi; dan (4) melakukan analisis aliran
pada sumur-sumur produksi berdasarkan data flow rate, well
head pressure, flow line pressure, manifold/header pressure,
serta beda elevasi antara well head dengan SP.
Masih menurut Sumadi, beberapa hal lain yang ditempuh
oleh PEP Field Papua dalam meningkatkan efisiensi di segala
lini adalah melalui optimalisasi kinerja genset yang beroperasi
di Klamono, sehingga pemakaiannya dapat dikurangi dari 3
unit menjadi 2. Dengan demikian, kontrak genset yang tidak
digunakan dihentikan akhir Maret 2015 lalu. Di samping itu,
dilakukan juga pengurangan jumlah kendaraan sewa dari 7 unit
menjadi 4 unit, serta memperketat jam kerja lembur khususnya
untuk tenaga-tenaga administrasi yang tidak terlibat langsung
dalam operasi. “Dari langkah-langkah dan kebijakan efisiensi
yang ditempuh tersebut, PEP Field Papua telah memetik
efisiensi ABO 2015 per 25 Mei 2015 sebesar Rp 7,8 miliar,”
imbuh Sumadi mewartakan rasa syukurnya.
Kebijakan lain yang ditempuh PEP Field Papua dalam
meningkatkan efisiensi ABO 2015 dengan mengalihkan
anggaran kegiatan di Klamono ke Salawati. Sebagai contoh
yang dilakukan saat ini adalah optimasi Pembangkit Listrik
Tenaga Diesel (PLTD) Klamono yang direncanakan akan
mengurangi anggaran konsumsi solar PLTD untuk Klamono.
Dengan strategi ini diharapkan ABO untuk solar PLTD dapat
dialihkan untuk RK di Salawati yang masih memerlukan dana.
“Hasil kalkulasi menunjukkan untuk menurunkan konsumsi solar
PLTD Klamono sebesar 750 L/hari atau sebesar Rp. 9.000.000/
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PEP Field Papua:
Ubah Strategi Raup Efisiensi Rp 7,8 M

16

Para Pekerja Field Papua dengan latar belakang Fasilitas Produksi Lapangan
Salawati (6/1/2015).

hari akan membuat sumur-sumur di Klamono berstatus off.
Meski demikian, gain yang diperoleh dari realisai Rencana
Kerja Sumur di Salawati akan jauh lebih besar dibandingkan
angka loss produksi di Klamono,” pungkas Sumadi optimis.
PEP Field Papua merupakan bagian dari PEP Asset 5
yang mengelola 2 struktur lapangan minyak utama yaitu
Klamono dan Salawati. Lapangan Salawati merupakan
aset produksi alih kelola dari TAC Intermega sejak 9 Januari
2015. Produksi harian dari Klamono grup rata-rata adalah
(+/-) 840 barel minyak per hari (BOPD) dan Salawati sekitar
400 BOPD. Pada kuartal pertama 2015 produksi Field
Papua melebihi target sebesar 103% dengan produksi
1.217 BOPD. “Salah satu kunci untuk mencapai target
produksi lebih dari 100% selama tahun 2015 ini adalah
dengan menerapkan metode low & off seminimal mungkin.
Sampai 25 Mei 2015 rataan low & off Field Papua sebesar
5.6%. Angka low & off tersebut, utamanya karena fasilitas
produksi lapangan Salawati ex TAC Intermega yang sudah
tua sehingga memerlukan perbaikan dan penggantian,
seperti bocornya pipa atau compressor,” pungkas Sumadi
mengunci perbincangan.•DIT. HULU

PT Pertamina (Persero)
melalui PT Pertamina
Hulu Energi secara
resmi mendapatkan
kepercayaan
pengelolaan tiga blok
minyak dan gas bumi,
yaitu Blok Abar, Blok
Anggursi, dan Blok
Migas Non Konvensional
(MNK) Sakakemang.
Penandatanganan kerja
sama bidang migas
tahun 2015 ini dilakukan
pada ajang the 39th
Indonesian Petroleum
Association Convention
and Exhibition (IPA
CONVEX) 2015, pada
(23/5).
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Pertamina Tandatangani Tiga PSC Migas

Penandatanganan kerja sama bidang migas tahun 2015 ini dilakukan pada ajang the 39th Indonesian Petroleum Association
Convention and Exhibition (IPA CONVEX) 2015, pada (23/5). Dari PHE diwakili oleh Pjs. Direktur Utama PHE Rudy Ryacudu
(kedua dari kanan).

National Energy Company

kontribusinya sebagai NOC

mencapai 248,4 MBOPD dan

mendapatkan kepercayaan

Pengembangan bisnis

pada 2025. Dengan se

dari posisi saat ini yang masih

gas 1,63 BSCFD. Catatan

Jakarta – PHE Abar dan

dari pemerintah untuk me

hulu merupakan salah satu

mangat aggressive upstream,

sekitar 23% terhadap total

kinerja tersebut cukup po

PHE Anggursi, dua peru

ngelola blok-blok migas

dari 5 pilar prioritas strategis

p r o f i t a b l e d o w ns t r e a m

produksi nasional.

sitif di tengah produksi mi

sahaan afiliasi dari Pertamina

tersebut. Blok-blok ini sekali

Pertamina untuk mencapai

Pertamina terus berupaya

Hingga kuartal I 2015,

Hulu Energi, bertindak se

lagi memberikan kesempatan

visi sebagai World Class

untuk dapat meningkatkan

produksi minyak Pertamina

“Kami sangat bangga

Pertamina Syamsu Alam.

gas nasional yang terus tu
run.•RILIS

