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Baru-baru saja, secara berturut-turut Pertamina
kedatangan tiga Lembaga Pemeringkat Global (global rating
agencies) Standard & Poor’s, Moody’s, dan Fitch Ratings
guna melakukan review tahunan atas peringkat kredit jangka
panjang yang telah dimiliki Perseroan. Proses review ini akan
menilai apakah peringkat kredit Pertamina berubah naik,
turun, atau tetap sama.
Sebagai informasi, rating Pertamina saat ini adalah BB+
Outlook Stabil (S&P), BBB- Outlook Stabil (Fitch), dan Baa3
Outlook Stabil (Moody’s). Peringkat tersebut sama dengan
credit rating Negara Indonesia (sovereign) karena Pertamina
adalah BUMN dan pelaksana mandat publik strategis.
Pun sejalan dengan sovereign, rating Pertamina termasuk
peringkat layak investasi (investment grade), atau masuk
dalam kelompok kredit yang baik seperti tercermin pada
gambar. Ini menunjukkan kepercayaan Pelaku Pasar Uang
akan prospek bisnis Pertamina dan kemampuan mengelola
risiko gagal bayar pinjaman.
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Good Standing

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menandatangani Head of Agreement (HoA) untuk rencana pasokan gas ke pembangkit listrik PLN.
Kesepakatan tersebut dilakukan bersamaan dengan Launching Program Pembangkit Listrik 35.000 MW oleh Presiden Joko Widodo, Menteri
BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said dan beserta jajarannya di Pantai Goa Cemara, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, (4/5). Kerja
sama tersebut sebagai bentuk sinergi antar perusahaan BUMN, dimana PT Pertamina Persero siap memasok gas sebanyak 100 juta kaki juta
standar kubik per hari (mmscfd) untuk proyek pembangkit listrik 35.000 MW.

Pertamina Pasok Gas
Pembangkit Listrik PLN
Pada pertemuan yang dihadiri hampir semua fungsi,
rating agencies mengajukan beberapa pertanyaan terkait
perkembangan operasional, keuangan, strategi jangka
menengah, serta isu hangat seperti dampak harga minyak
terhadap investasi, kebijakan BBM, RDMP, serta target lima
tahunan. Walau diakui konsistensi data dapat dilakukan
dengan lebih baik, namun pertanyaan-pertanyaan terjawab
dengan cukup meyakinkan. Selain karena sebelumnya telah
dilakukan koordinasi data dengan para PIC, komunikasi dan
interaksi hubungan baik yang telah terjalin antara Fungsi
Investor Relations dengan rating agencies turut membantu
meyakinkan mereka.
Pertamina masih menunggu hasil review tersebut.
Namun secara umum, Perseroan dinilai masih sehat
di tengah kondisi migas yang kurang menguntungkan.
Ditambah dengan indikator ekonomi Indonesia yang turun
tahun ini, Pertamina diharapkan tetap mampu berdiri tegak.
Yang harus dilakukan adalah menjaga performa positif,
transparansi dan meningkatkan hubungan baik. Seperti
penjelasan S&P, “melalui keterbukaan informasi, Komunitas
Investasi dapat melihat keseriusan upaya Perusahaan dalam
melewati krisis”. Sehingga, Pertamina dipandang ‘in good
standing’, yakni kredibel, dapat dipercaya (reliable) dan
mampu (capable) untuk melaksanakan program kerja dan
hutangnya.
A company of good standing di mata Lembaga
Pemeringkat Internasional.
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
pergantian
dewan
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
komisaris Pertamina

PT Pertamina (Persero)
menyiapkan gas
sebanyak 100 mmscfd
yang bersumber dari
Jambaran – Tiung
Biru – Cendana untuk
pembangkit listrik PT
Perusahaan Listrik
Negara (Persero).
Rencana pasokan
tersebut sebagai bagian
dari upaya perusahaan
untuk mendukung
program pemerintah
dalam rangka penyediaan
tenaga listrik 35.000 MW.

dihadiri oleh Presiden Joko

telah mendapatkan alokasi gas

juga telah berkomitmen untuk

Widodo.

dari lapangan Jambaran – Tiung

menjadi bagian dari solusi

“Pertamina selaku BUMN

Biru –dan Cendana sebesar

penyediaan tenaga listrik na

energi yang menjadi agent of

100 mmscfd dengan proyeksi

sional berbasis energi primer

development sangat berbangga

produksi pada 2018.

yang ramah lingkungan dengan

BANTUL – Pertamina dan

Segera setelah penan

PLN menandatangani Head
of Agreement (HoA) untuk

renc ana pasokan gas dalam
launching Program Pembangkit
Listrik 35.000 MW dan Penan
datanganan Jual Beli Gas yang
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dapat bersinergi dengan PLN

“Alokasi gas tersebut siap

terus menggalakkan pengem

yang merupakan BUMN

untuk dipasok ke pembangkit

bangan panas bumi. Pada

ketenagalistrikan sebagai pe

PLN,” katanya.

2019, Pertamina menargetkan

mikul amanat pemerintah un

Pertamina, lanjut Dwi, se

penambahan kapasitas terpa

tuk program penyediaan te

dang membangun infrastruktur

sang PLTP sebesar 907 MW

naga listrik 35.000 MW. Pe

untuk mendukung jaminan

atau naik signifikan dari kondisi

nandatanganan HoA ini meru

pemenuhan gas untuk PLN,

saat ini sebesar 437 MW.

pakan bentuk nyata dukungan

salah satunya berupa jaringan

“Untuk penyediaan energi

Pertamina kepada PLN untuk

pipa transmisi dari Gresik ke

panas bumi ini kami tidak

mewujudkan amanat pemerintah

Semarang yang merupakan

pern ah berhenti melakukan

tersebut,” tutur Direktur Utama

bagian dari investasi perseroan

pengembangan. Dengan 15

Pertamina Dwi Soetjipto.

untuk mewujudkan jaringan

WKP yang dikelola oleh Per

pipa gas Trans Java Pipeline.

tamina, kami memiliki target

datanganan HoA ini, katanya,

Infrastruktur tersebut akan

pada 2025 dapat mengem

Pertamina akan bekerja cepat

memb erikan fleksibilitas pa

bangkan panas bumi dengan

untuk memastikan gas dapat

sokan gas untuk pembangkit

kap asitas pembangkitan se

dialirkan kepada pembangkit

sesuai dengan kebutuhan PLN,

besar 2.200 MW baik dari total

listrik PLN sesuai kebutuhannya

utamanya di Jawa bagian Timur.

project maupun produksi uap,”

secara tepat waktu. Pertamina

Sementara itu, Pertamina

Kiprah Anak Perusahaan :
penutupan bps pep :
cintai lapangan dan jangan cengeng
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tutup Dwi.•ADITYO/DSU

Utama :
pertamina sosialisasikan pertalite
ke gaikindo dan aisi
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MISI

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

Hadapi krisis
dengan optimis
dan percaya diri
Pengantar Redaksi :

Di tengah kondisi harga minyak dunia yang tengah lesu, Pertamina

terus fokus menjalankan langkah-langkah strategisnya dalam meng
hadapi krisis tersebut. Salah satunya yaitu Efisiensi untuk perbaikan
kinerja keuangan dan hal tersebut telah terbukti dimana pada Tri
Wulan Pertama (TW 1) berhasil tunjukkan kinerja keuangan yang
positif. Berikut petikan wawancara Energia Weekly bersama Direktur

Keuangan Pertamina, Arief Budiman, di ruang rapat direksi lantai
3 Kantor Pusat Pertamina, Selasa (5/5).

Bagaimana hasil kinerja keuangan Pertamina TW 1 tahun

2015? Seperti diketahui bersama, kinerja keuangan di JanuariFebruari memang kurang baik dengan kerugian masing-masing loss
110 juta dolar AS. Tetapi Alhamdulillah pada bulan Maret kita bisa
mendapatkan keuntungan sekitar 240 juta dolar AS. Jadi untuk
TW 1 kinerja kita positif dengan laba kurang lebih 28 juta dolar
AS. Kita harapkan ke depannya bisa mempertahankan tingkat
keuntungan seperti pada bulan Maret.
Perbaikan kinerja keuangan tersebut ditopang oleh sek

tor apa saja? Kinerja positif pada bulan Maret tersebut didukung oleh

kinerja operasi baik Hulu maupun Hilir yang semuanya meningkat.

Perlu saya sampaikan bahwa kerugian di Januari-Februari masih
dipengaruhi efek persediaan minyak, baik produk maupun minyak mentah.
Harga minyak di Januari-Februari menurun jauh dari Desember 2014, padahal
kita sudah membeli produk minyak maupun minyak mentah dengan harga
yang tinggi yang tidak bisa kita jual dengan harga pembelian sehingga kita
mengalami “kerugian”. Mulai Maret, stok minyak yang kita beli dengan harga
mahal sudah hampir terjual habis.
Kinerja operasi di Hulu cukup meningkat, produksi migas yang di JanuariFebruari sekitar 520 ribu boepd, di Maret sudah mencapai 550 ribu boepd.
Demikian pula di Hilir, yield produk bernilai tinggi meningkat dengan penjualan
yang stabil.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan dari lima prioritas strategis

direksi, apakah sudah menunjukkan hasil yang lebih baik? Lima strategi

tersebut telah menjadi bagian dari kerja kita sehari-hari. Tetapi memang ada
beberapa proyek dengan kisaran 20-30 proyek utama yang memang mendukung
lima prioritas strategis ini. Pada Kuartal 1 yang sudah memberikan hasil langsung
jumlahnya sekitar 50 juta dolar AS.

Nilai tersebut yang didapat dari sentralisasi pengadaan barang dan jasa
non-minyak yang menghasilkan penghematan 27 juta dolar AS. Untuk
pembelian produk minyak dan minyak mentah, melalui misalnya pengambilan
sendiri produk dengan kapal Pertamina, kita mampu memperoleh
penghematan sekitar 22 juta dolar AS. Sehingga totalnya di Kuartal
1 itu sudah hampir 50 juta dolar AS.
Untuk tahun ini, tentunya minimal kita bisa mencapai 4 kali lebih tinggi dari hasil
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itu, sementara stretch targetnya sendiri mencapai 200
juta dolar AS untuk seluruh tahun 2015.
Bagaimana target dari efisiensi tahun 2015?

Dengan kondisi seperti saat ini, investasi apa

saja yang dikurangi selain rencana pembangunan

Pertamina Tower? Semula kita menganggarkan 7
miliar dolar AS untuk Capex dan kita turunkan ke angka

Yang pastinya sudah kita refleksikan pada RKAP yang

4,4 miliar dolar AS jadi hampir 40 persen. Untuk Capex,

sudah kita revisi. Target minimalnya kita menurunkan

sementara ini kita meninjau kembali akusisi di luar negeri

OPEX 30 persen dan investasi kita turunkan sebesar

yang jumlahnya cukup besar. Kita akan lakukan sampai

40 persen, tanpa mengurangi hal-hal yang masih

kondisi keuangan Pertamina lebih baik. Karena pada

memberikan nilai tambah bagi kita.

saat yang bersamaan juga kita mempersiapkan diri untuk
mengambil alih aset-aset Hulu di domestik yang cukup

Bagaimana pula target perbaikan struktur

keuangan 2015? Ada tiga aspek untuk melakukan

besar, seperti blok Mahakam.
Selain itu, dengan harga minyak yang turun ini, kita

perbaikan struktur keuangan. Pertama, penyelesaian

melihat adanya potensi untuk mendapatkan harga

hutang piutang dengan Pemerintah dan peningkatan

yang lebih baik dari pemasok-pemasok kita. Secara

pengelolaan manajemen kas. Kita mencoba meng

keseluruhan di luar akuisisi, secara komposisi nett-nya

optimalkan pengelolaan kas sebagai korporasi dimana

kita hanya mengurangi anggaran investasi sebesar 15

jika ada kas berlebih maka kita gunakan untuk me

persen, sejalan dengan apa yang dilakukan perusahaan

minimalkan pinjaman jangka pendek dan disimpan pada

migas terkemuka di dunia.

instrumen-instrumen yang paling optimal. Hal ini juga
dilakukan melalui koordinasi yang

Jika bisa diprediksikan,

lebih erat antara induk dan anak-

kira-kira berapa lama lagi

anak perusahaan.

keuangan Pertamina itu bisa

mapan? Saat ini keuangan

Kedua, dari optimalisasi aset.

Pertamina masih cukup bagus,

Kita tahu bahwa kita banyak
memiliki tanah dan gedung

tapi kita juga harus siap dengan

yang sampai sejauh ini belum

kondisi harga rendah yang mung

dipergunakan secara optimal.

kin akan berlangsung 2-3 tahun

Untuk tahun ini kita target peng

lagi. Jika dalam 2 tahun ini kita

gunaan aset sekitar 80 juta dolar

bisa betul-betul efisien dan dapat

AS, semoga bisa terealisasi.

menyelesaian semua proyek

Ketiga, peninjauan kembali

yang kita janjikan secara on time

pengelolaan anak-anak peru

dan on budget maka kondisi

sahaan, baik yang core maupun

keuangan kita akan cukup kuat.

yang non core; di mana kita men

Berhutang itu tidak masalah

cari cara pengelolaan yang paling

selama kita bisa men-deliver dan

optimal.

memberikan hasil sesuai dengan
apa yang kita janjikan.

Pada Kuartal 1, untuk pilar
perbaikan struktur keuangan ini

Perlu diingat bahwa jika terjadi

lebih banyak berkonsentrasi pada

keterlambatan proyek, maka bu

penyelesaian hutang piutang

nga tambahan dari pinjaman

dengan pemerintah. Alhamdulillah,

juga akan bertambah, belum lagi
potensi keuntungan yang hilang.

pemerintah sudah mempercepat
pembayaran tagihan kita. Dengan pembayaran yang

Efisiensi memang sangat penting, namun demikian tidak

lebih cepat ini, yang semula kita harus berhutang untuk

kalah pentingnya adalah bahwa semua proyek yang kita

kegiatan operasi kita dan sekarang tingkat hutang

janjikan harus on time dan on budget.

jangka pendek kita sudah bisa mulai diturunkan hampir
30 persen.
Lantas perkembangan penyelesaian hutang-

Pesan apa yang ingin disampaikan bagi para

pekerja di segala lini? Saya mengimbau agar para

pekerja bisa terus fokus dalam melakukan efisiensi – dan

hutang Pertamina bagaimana? Seperti saya ungkap

juga lebih inovatif, karena dalam situasi krisis ini kita tidak

tadi, pemerintah sudah mempercepat pembayaran dan

mungkin untuk menunggu arahan dari direksi semata.

sudah melunasi juga beberapa tagihan Pertamina. Jadi,

Kita membutuhkan ide-ide dari yang kecil hingga ide-

yang semula kita menggunakan hutang jangka pendek

ide besar. Kemudian untuk proyek-proyek supaya bisa

untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari,

menghasilkan sesuai dengan yang dijanjikan.

sekarang ini sudah bisa kita turunkan kuantitasnya. Untuk

Hal yang lebih utama adalah kita harus optimis karena

jangka panjang masih mengikuti sesuai dengan jadwal.

kita selalu bilang bahwa Pertamina Fortune 500 Company

Dengan budget kita yang baru dan apabila kita dapat

maka harus tunjukkan baik dari sisi kinerja operasi dan

mempertahankan hasil kinerja keuangan seperti di bulan

Fighting Spirit. Kinerja harus dapat menunjukkan bahwa

Maret, maka tidak ada masalah bagi kita untuk melunasi

kita bisa berlaku secara world class, termasuk menjaga

kewajiban-kewajiban kita.

semangat dan tetap percaya diri dan optimis dalam
menghadapi krisis.•Irli

EDITORIAL
Together
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Pertamina kini mempunyai jajaran Dewan Ko
misaris yang baru, setelah secara resmi dilantik
oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Rini Soemarno pada Rabu pekan lalu.
Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng, terpilih
sebagai Komisaris Utama, sementara Anggota
Komisaris lainnya yakni Sahala Lumban Gaol yang
merupakan Staf Ahli Menteri BUMN, Suahasil
Nazara yang saat ini menjabat sebagai Kepala
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan
dan Widyawan Prawiraatmadja, Staf Khusus
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Keberadaan Dewan Komisaris dalam
perusahaan pada dasarnya untuk melaksanakan
pengawasan dan pemberian nasihat kepada
Direksi demi kepentingan Perseroan, sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam
hal ini, komisaris memegang peranan penting
mendukung operasi, serta tata kelola perusahaan
yang baik.
Karena itu Menteri BUMN Rini Soemarno
berharap agar Dewan Komisaris baru dan Direksi
Pertamina bisa bersama-sama berjuang dalam
menghadapi tantangan besar perusahaan ke
depan. Mengingat saat ini Pertamina tengah
bertransformasi dalam upaya menghadapi
tantangan global di tengah pasar terbuka.
Sebagai korporasi yang tengah menunju sebagai
perusahaan berkelas dunia, Pertamina harus
dapat berkompetisi, terbuka dan bisa melakukan
efisiensi besar-besaran di tengah kondisi ekonomi
global yang masih belum bersahabat dengan
bisnis migas.
Karena itu, menjadi keharusan bagi Dewan
Komisaris dan juga Dewan Direksi di perusahaan
energi sebesar Pertamina untuk solid dan menjalin
kerja sama dengan baik, tanpa mengesampingkan
kewajiban dan fungsi masing-masing.
Karena itu, Komisaris Utama Tanri Abeng
menginginkan Dewan Komisaris Pertamina saat
ini menjadi tim yang solid dalam mendukung,
membantu dan mengawasi tim Direksi. Baik
Komisaris maupun Direksi merupakan satu
kesatuan dalam mendukung kemajuan Pertamina,
yang telah memiliki roadmap jelas, capaiancapaian yang bagus dan perlu ditingkatkan agar
dapat berkembang lebih bagus. “We have to
work together,” begitu janji Tanri Abeng.
Harmonisasi Dewan Komisaris dan Dewan
Direksi Pertamina ini menjadi salah satu kunci
dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan agar
bisa berjalan sesuai rute yang telah ditetapkan
serta direncanakan.
Sebelumnya, Komisaris Utama Pertamina
dan Dewan Direksi juga merupakan dream team
yang begitu kompak dalam upaya memajukan
perusahaan. Sebagaimana dis ampaikan
Komisaris Utama sebelumnya Sugiharto, dalam
lima tahun terakhir, sinergitas dan kerja sama
positif antara Dewan Komisars dan Dewan
Direksi telah membuat Pertamina mengalami
perubahan yang lebih baik, menyangkut SDM,
Kinerja Operasi, Kinerja Keuanga, Sosial dan
Lingkungan. “Keterbukaan begitu luas diberikan
oleh manajemen Pertamina. Meskipun terjadi
pergantian, tapi continuity and policy terlihat
konstan,” ungkap Sugiharto.
Terima kasih Dewan Komisaris sebelumnya,
dan selamat bertugas Dewan Komisaris baru.•

RESUME
PEKAN INI

IMPLEMENTASI 5 PRIORITAS STRATEGIS

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Menteri
Koord inator Bidang Perekonomian Sofyan
Djalil menegaskan percepatan pembangunan
empat kilang minyak baru akan dijadikan
prioritas nasional. Platform percepatan ini akan
disandingkan dengan proyek pembangunan
pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Sofyan
mengatakan percepatan pembangunan kilang itu
dibutuhkan lantaran selama ini Indonesia masih
kekurangan BBM. “Ya [percepatan perlu] karena
kita kekurangan produk, nah itu untuk proyek
nanti diinisiasi oleh Pertamina,” katanya. Untuk
memuluskan langkah tersebut, pemerintah akan
menerbitkan peraturan presiden.

IGN WIRATMADJA PUJA JABAT
DIRJEN MIGAS

JAKARTA (Investor Daily) - Menteri ESDM
Sudirman Said mengumumkan IGN Wiratmadja
Puja yang kini menjadi Plt Dirjen Migas ditetapkan
sebagai Dirjen Migas definitif. Proses pemilihan
Wiratmaja melalui proses lelang secara terbuka.
“Setelah melalui seleksi yang panjang, akhirnya
terpilih orang yang pas. Selamat Prof Wiratmadja
akan jadi Dirjen Migas yang akan dilantik pada
Kamis Depan (14/5, red),” kata Sudirman Said
pada acara Tatap Muka Menteri ESDM dengan
Kontraktor di SKK Migas, pada (5/5). Sebelum
menggantikan Naryanto Wargimin pada Januari
2015 lalu, Wiratmadja merupakan guru besar
Institut Teknologi Bandung.

kepuTUSAN DIAMBIL SETAHUN
SEBELUM KONTRAK HABIS

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Kementerian
ESDM akan menerbitkan peraturan menteri
tentang mekanisme pengelolaan blok migas yang
akan berakhir masa kontrak. Beleid itu menitahkan
keputusan penolakan atau persetujuan diambil
paling lambat setahun sebelum kontrak habis.
Plt Dirjen Migas IGN Wiratmadja Puja mengatakan
keputusan persetujuan atau penolakan mengenai
wilayah kerja yang akan habis masa kontrak kerja
sama dikeluarkan paling lambat setahun sebelum
kontrak berakhir. Menurutnya, batas waktu
tersebut diambil agar keberlangsungan produksi
migas bisa dipertahankan. Dia menjelaskan,
pengelolaan wilayah kerja yang akan berakhir
kontrak kerja samanya dapat dilakukan melalui
perpanjangan kontrak kerja sama migas dengan
kontraktor lama.•
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Penandatanganan Nota Kesepahaman
Pengelolaan Aset Pertamina Tanggamus
JAKARTA - Salah satu dari lima prioritas strategis Pertamina
di tahun 2015 adalah optimalisasi aset. Tanggamus
merupakan aset Pertamina yang berada di Lampung
dan akan menjadi salah satu proyeksi ekspansi bisnis PT
Pertamina Trans Kontinental (PTK) dan induk perusahaan
guna meningkatkan sinergi di lingkup Pertamina Grup.
Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto
menyampaikan harapannya agar proyek ini terealisasi
dengan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak Muspida
setempat dan agar dalam RUPS anggaran dasar PTK
akan berubah supaya tidak menghambat bisnis PTK di
Tanggamus. Ke depan, PTK diharapkan mampu untuk
meningkatkan kapabilitasnya terutama dalam bisnis ini,
sehingga Tanggamus ini merupakan sebuah awal dari
potensi bisnis perusahaan di masa yang akan datang.
Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengelolaan Aset
Pertamina Tanggamus dilaksanakan oleh Pj. Direktur Utama
PTK Subagjo Hari Moeljanto dengan Direktur SDM & Umum
Dwi Wahyu Daryoto di Kantor Pusat Pertamina pada 9 April
2015. Acara ini disaksikan oleh Direksi dan Manajemen PTK,
SVP Aset Pertamina dan seluruh jajarannya.
Subagjo, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan
Pertamina kepada PTK dalam pengelolaan Aset Pertamina
Tanggamus. Lebih lanjut disampaikan, Berbekal pengalaman

Foto :PTK

PEMBANGUNAN EMPAT KILANG
JADI PRIORITAS
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Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto berjabat tangan dengan Pj.
Direktur Utama PTK Subagjo Hari Moeljanto setelah menandatangani nota
kesepahaman pengelolaan aset Pertamina Tanggamus.

PTK dalam pengelolaan lahan di Kabil serta kegiatan bisnis
maritim di Batam, PTK akan bekejasama dengan pihak-pihak
yang memiliki kompetensi dalam pengembangan bisnis
Maritim di wilayah Tanggamus. Tidak hanya itu, Subagjo
menambahkan komitmen PTK untuk memaksimalkan
kompetensi perusahaan melakukan pendalaman lebih detail
lagi sebelum menindaklanjuti setiap kegiatan yang terkait
dengan bisnisnya di Tanggamus. •PTK

Menteri ESDM Tinjau Fasilitas
Central Processing Plant Senoro
LUWUK – Menteri ESDM
Sudirman Said didampingi
Direktur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto dan GM JOB Tomori
Judha Sumarianto meninjau
fasilitas Central Processing
Plant Senoro di Kabupaten
Luwuk Banggai, Sulawesi
Tengah, usai peresmian Gas
In (gas masuk), Kamis (30/4).
Fasilitas yang dioperasikan
JOB Pertamina-Medco Tomori
Sulawesi tersebut memiliki
kapasitas pengolahan hingga
335 juta kaki kubik gas per
hari.•DSU

Pertamina Bantu 10 Konverter Kit untuk Depok
understanding (MoU) antara

Depok melakukan pengisian

sikan Vi-Gas, bahan bakar

SVP Non Fuel Marketing

secara simbolik Vi-Gas ke

Penyerahan 10 set kon

khusus yang berbasiskan

Taryono dan Walikota Depok

mobil Pemkot Depok di

verter kit kepada Pemkot

LPG, Pertamina memberikan

Nurmahmudi Ismail. Juga

SPBU COCO 31.16401 yang

Depok merupakan trigger

bantuan 10 konverter kit

hadir dalam acara tersebut

terletak di Jl. Margonda Raya.

untuk mendorong pemakaian

kep ada Pemerintah Kota

VP Domestic Gas Basuki

Taryono menyatakan

Vi-Gas di lingkungan

Depok, bertepatan dengan

Trikora Putra dan GM MOR

pemb angunan SPBU Vi-

Pemkot Depok. Diharapkan

HUT ke-16 Kota Depok,

III Ahmadi.

Gas ini merupakan

pe

pemakaian Vi-Gas dan kon

penyerahan 10

ngembangan SPBU Vi-

verter kit juga meningkat,

Penyerahan tersebut di

konv erter kit, dilanjutkan

Ga s di s e l ur uh wi l a ya h

termasuk untuk pemakaian

tandai dengan penand a

dengan SVP Taryono yang

Jabodetabek. Sehingga total

oleh angkutan umum, taksi

tanganan memorandum of

didampingi pejabat Pemkot

di Jabodetabek terdapat 25

dan kendaraan pribadi.•URIP

pada (27/4).

Usai

Foto : ADITYO

titik SPBU Vi-Gas.

DEPOK - Untuk mempromo

SVP Non Fuel Marketing Pertamina Taryono bersama dengan Walikota Depok
Nurmahmudi Ismail meninjau konverter kit yang diserahkan untuk mempromosikan
Vi-Gas.
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Apa yang muncul dalam benak Anda ketika membaca
broadcast “Saatnya Bulan Arsip!”? Mungkin banyak yang

Akselerasi Talent
Solusi Demografi SDM
MEDAN – Direktorat SDM & Umum saat ini
tengah mengimplementasikan sistem Human
Capital Development. Melalui sistem ini,
perusahaan memungkinkan untuk melakukan
akselerasi (percepatan) terhadap pekerja
yang dianggap memiliki potensi (talent) untuk
dipromosikan lebih cepat dari rata-rata pekerja
yang lain. “Hal ini diperlukan agar demografi
SDM Pertamina semakin baik ke depan,” ujar
Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto pada
acara Sosialisasi Human Capital Development di
Gedung Serbaguna Kantor MOR I, Rabu (1/4).
Saat ini, tambah Dwi, gap antara pekerja
senior dan pekerja hasil rekrutmen kurun
sepuluh tahun terakhir telah memunculkan
adanya fenomena pelana kuda dalam demografi
ke-SDM-an Pertamina. Fenomena ini muncul di
mana generasi yang hampir memasuki masa
purna karya berjumlah besar dan generasi yang
fresh graduate juga berjumlah besar. Di sisi lain,
generasi yang siap menggantikan mereka yang
akan purna karya jumlahnya sangat kurang.
“Kalau dibentuk grafik seperti pelana kuda,
ada gap yang besar antara yang akan purna
karya dan yang akan menggantikannya,” ujar
Dwi. Hal ini, tambahnya, tidak baik dan kurang
ideal bagi perusahaan ke depan. Apalagi, bagi
perusahaan yang bercita-cita menjadi world
class energy company. “Untuk itulah, akselerasi
talent penting,” tegasnya.
Sementara itu, VP People Management
Yudo Irianto yang ikut hadir menambahkan,
solusi akselerasi talent ini dilakukan karena
manajemen lebih memilih untuk mengoptimalkan
sumber daya yang ada di internal Pertamina,
hasil rekrutmen BPS, BPA, maupun BPKJT.
Ditambahkan oleh Yudo, melalui Human Capital
Development, perusahaan juga akan memiliki
sistem yang lebih tepat dalam upaya pembinaan
pekerjanya.
Acara yang dipandu oleh GM MOR I Jumali
dan HR Marketing &Trading Manager Alex
Zulkarnaen itu, dihadiri seluruh manajemen
MOR I, pimpinan unit operasi TBBM, Depot
LPG, dan DPPU Pertamina MOR I, Branch
Manager MOR I dan seluruh pekerja.•wali

pembajakan aset properti oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab di masa mendatang.

menyambut dengan antusias, namun tidak sedikit juga yang

Selain itu, kearsipan “mensejarahkan” kegiatan peru

langsung terbayang susun tumpukan kertas kotor, masuk

sahaan sehingga dapat memudahkan pekerja untuk

ruangan atau lemari penuh debu dan kerja rodi mensortir

mencari kembali dokumen lama sewaktu-waktu diperlukan

dokumen. Ada juga yang mengambil jalan pintas dengan

seperti dalam proses pengambilan keputusan. Apabila

memasukkan semua tumpukan dokumen di meja ke dalam

terdapat arsip/dokumen yang hilang, Pertamina terpapar

laci saat inspeksi arsip. Ketika kegiatan arsip dipandang

risiko terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan.

menjadi beban pekerjaan tambahan, mungkin ada beberapa

Awareness terhadap pentingnya kearsipan harus

yang berpikir bahwa bulan arsip tidak mendukung pencapaian

embedded pada semua insan Pertamina. Apabila setiap

objectives perusahaan sehingga tidak perlu diselenggarakan.

insan Pertamina sudah memahami pentingnya melakukan

Namun faktanya, kearsipan menjadi sangat penting

kegiatan kearsipan, maka proses mengidentifikasikan,

dalam menjamin keselamatan dan kelangsungan Pertamina

memilah dan mendokumentasikan dokumen dan surat

dan aset-asetnya. Bagaimana tidak? Pertamina menangani

Perusahaan tidak lagi menjadi beban tetapi menjadi

banyak proyek vital. Seandainya terdapat informasi yang

kesadaran dan tanggung jawab moril yang dimiliki pekerja

sampai pada tangan yang salah, terdapat potensi risiko

Pertamina untuk bersama-sama menjaga keselamatan dan

informasi tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak

kelangsungan Pertamina. Setiap insan Pertamina perlu

semestinya sehingga dampaknya dapat membahayakan

menyadari bahwa kearsipan termasuk bentuk mitigasi

Pertamina atau menyebabkan kerugian Pertamina. Begitu

risiko untuk mencegah terjadinya dampak risiko kerugian

pula untuk aset-aset properti milik Pertamina. Kearsipan

perusahaan. Perlu disadari juga, sebaiknya setiap insan

menjadi kegiatan yang tidak terpisahkan dan sangat

Pertamina jangan berpandangan bahwa kegiatan kearsipan

mendukung proses hukum. Kita dapat mengambil lesson

itu hanya pada Bulan Arsip saja, tetapi sebaiknya setiap

learned dari loss events kalah dalam perkara aset properti

insan Pertamina memiliki mindset bahwa “Setiap Hari

Pertamina untuk mitigasi munculnya potensi risiko adanya

Adalah Hari Arsip!”•

Dialog Bersama Direktur SDM & Umum
dan Direktur Pemasaran
Plaju - Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto dan Direktur
Pemasaran Ahmad Bambang melakukan kunjungan kerja ke RU
III, (13/3). Bertempat di Gedung Ogan, kunjungan kerja dikemas
dalam acara temu sapa dan dialog bersama yang dihadiri oleh
Tim Manajemen dan seluruh pekerja RU III, MOR II, HSE TC serta
Pertamina EP Asset II Prabumulih.
Mengambil topik Corporate Business Issue, Direktur Pemasaran
Ahmad Bambang menyampaikan kondisi bisnis Pertamina saat ini.
Ia berharap melalui dialog yang berlangsung, dapat memberikan
informasi kepada seluruh pekerja mengenai isu-isu kritis yang saat
ini sedang dialami perusahaan. “Saya berharap seluruh pekerja
Pertamina memiliki satu visi dan strategi dalam menghadapi
tantangan yang ada sehingga kondisi Pertamina ke depannya
semakin baik dan tentunya dapat lebih mensejahterakan pekerjanya
di masa mendatang,” ujarnya.
Sebelumnya, Ahmad Bambang juga mengunjungi MOR II
untuk bertemu dengan Tim Manajemen & Pekerja MOR II terkait
pembahasan Marketing Operation Excellence. Sementara itu,

Foto : RU III

Foto : MOR I

Kearsipan Adalah Bentuk Mitigasi Risiko

GM MOR II Sumbagsel menjadi moderator dalam sesi tanya jawab bersama
Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto serta Direktur Pemasaran Ahmad
Bambang.

Direktur SDM dan Umum, Dwi Wahyu Daryoto mengunjungi
HSE TC Sungai Gerong untuk melakukan sosialisasi mengenai
Human Capital Development.•RU III

Sosialisasi Sertifikasi Tanah RU II Dumai
DUMAI - Bertempat di

Meeting Room Allium Pa

Pertanahan Negara (BPN),

Pertamina dari berbagai

perusahaan didampingi oleh

di Kota Dumai, Kabupaten

maupun terkait masalah

pada (24/3).

fungsi yang berkaitan dengan

Guntara, Manager Land

Rokan Hilir dan Kabupaten

dokumen-dokumen pe
lengkap.

norama Hotel, Asset Ma

Acara tersebut dihadiri

permasalahan tanah, seperti

Affairs, yang juga sebagai

Bengkalis. Armansyah

nagement RU II menye

oleh Kanwil BPN Riau, Ke

Legal Councel RU II, Prod

narasumber dalam acara

Salam, selaku Kepala

Acara ditutup dengan

lenggarakan sosialisasi ren

pala Kantor Pertanahan

SPK, Prod Pangkalan

tersebut.

cana sertifikasi tanah RU II

Kota Dumai, Kepala Kantor

Brandan, dan Asset Ma

tahun 2015 dan penyerahan

Pertanahan Kabupaten Ro

nagement MOR I.

delapan sertifikat tanah yang

kan Hilir, Kepala Kantor Per

Acara dibuka oleh Asset

sudah selesai di tahun 2014

tanahan Bengkalis. Sosialisasi

dengan mengundang Badan

juga dihadiri perwakilan

Kanwil BPN Provinsi Riau

penyerahan delapan sertifikat

Acara Sosialisasi Ser

turut memberikan masukan

tanah dari Kepala Kantor Per

tifikasi tanah tersebut ber

dan pengarahan terkait

tanahan Bengkalis Subiakto

tujuan untuk membahas

permasalahan tanah yang

kepada Manager Asset Ope

Management RU II, A. Ren

permasalahan tanah-tanah

dihadapi oleh Pertamina,

rations West Indonesia Rudi

dra Wachyand mewakili

Pertamina yang tersebar

baik itu tuntutan dari warga

Sastiawan.•RU II
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CILACAP – Sebagai BUMN yang bergerak di
sektor energi, Pertamina memiliki tanggung jawab
untuk mewujudkan kemandirian energi. Di bawah
Direksi Pertamina yang baru, telah tersusun langkah
strategis untuk mewujudkan kemandirian energi
menuju satu Pertamina baru melalui transformasi
secara positif yang terangkum dalam 5 prioritas
strategis Pertamina. Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto menjelaskan strategi tersebut yang
meliputi pengembangan sektor hulu, efisiensi
di semua lini, peningkatan kapasitas kilang, pe
ngembangan infrastruktur dan marketing, serta
perbaikan struktur keuangan.
“Demi menggapai visi Pertamina menjadi peru
sahaan energi nasional kelas dunia, Pertamina beru
paya untuk mewujudkan ketahanan energi nasional
yang dilakukan dengan melakukan 5 prioritas
strategis Pertamina serta mengaplikasikan 6 tata
nilai perusahaan, good corporate governance,
serta menanamkan spirit satu Pertamina,” ujar Dwi
Soetjipto saat Management Walkthrough (MWT)
yang bertajuk Inspiring Leadership belum lama ini.
Untuk meningkatkan kapasitas kilang, tam
bahnya, Pertamina akan meng-upgrade kilang
dengan program Refinery Development Master
Plan (RDMP), membangun kilang baru (Grass
Root Refinery), serta revitalisasi dan integrasi kilang
swasta.
Dwi juga menjelaskan filosofi transformasi
mindset, dimana sebagai energy company,
Pertamina senantiasa mengupayakan keberlanjutan
pasokan energi untuk Indonesia dan menyediakan
energi dengan kualitas prima dan biaya yang efisien.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur
Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi
memaparkan status RFCC Project Cilacap.
“Melihat progress RFCC yang semakin besar,
maka Direktorat Pengolahan telah menyiapkan man
power untuk mengoperasikan RFCC saat fully start
up, antara lain OSBL man power, process unit man
power, serta technical & procurement man power.
Dengan man power yang memadai diharapkan
dapat menunjang kegiatan operasional RFCC
Project saat sudah mencapai tahap mechanical
completion-nya.” ungkap Rachmad Hardadi.
Sebelum melakukan briefing di hadapan seluruh
pekerja RU IV Cilacap, Dwi Soetjipto melakukan
kunjungan lokasi kilang RU IV dan proyek RFCC
Cilacap untuk melihat kondisi infrastruktur dan
sarana prasarananya. Dwi didampingi Direktur
Pengolahan Rachmad Hardadi dan manajemen
Direktorat Pengolahan lainnya. Selain itu hadir pula
General Manager RU II Nyoman Sukadana serta
GM MOR IV Kusnendar dan tim MOR IV.
Setelah melalui sesi briefing bersama pekerja
RU IV Cilacap, Dwi dan rombongan melakukan
management walkthrough di area MOR IV, tepatnya
di TBBM Lomanis, Cilacap.• RU IV

Masing-masing nara sumber
tersebut sharing pengetahuan
dan pengalaman terkait
implimentasi KM yang telah
dilakukan di perusahaan
masing-masing.
VP Quality System &
Knowledge Management
Pertamina, Faisal Yusra
mengatakan bahwa forum
sharing kali ini sebagai wadah
kolaborasi antara Pertamina
dengan perusahaan dan
akad emisi dalam rangka
mengembangkan KM di
Indonesia sehingga meng
hasilkan value creation bagi
bangsa Indonesia.
“Hal positif yang bisa kita
improve dari KM berbagai
perusahaan yaitu bagaimana
mengimplimentasikan dan
mengelaborasi KM kepada
para mitra kerja, agar
kemampuan dan penge
tahuan para mitra kerja juga
meningkat sehingga mem
bawa hal yang positif bagi
Pertamina,” kata Faisal Yusra.
Se me nt a r a it u, P rof.
Jann Hidajat Tjakraatmadja
selaku Direktur Center of

Foto : KUNTORO

Dirut : Wujudkan
Kemandirian Energi

JAKARTA – Knowledge
Management (KOMET)
Pertamina menyelenggarakan
Forum Knowledge Sharing
di kalangan Knowledge Ma
nagement Society Indonesia
(KMSI) di Lantai Ground
Kantor Pusat Pertamina,
Kamis, (16/4). KMSI sebagai
sebuah organisasi nirlaba
yang memiliki aspirasi
untuk menjadi enabler bagi
pengembangan implementasi
KM di Indonesia.
Forum sharing ini meru
pakan tindak lanjut dari
Workshop Knowledge
Man ag ement (KM) yang
berlangsung di ITB Bandung
Februari lalu yang dihadiri
oleh para praktisi KM dari
berbagai organisasi, instansi
dan perusahaan di Indonesia.
Forum tersebut meng
hadirkan tiga narasumber,
yaitu Knowledge Management
Manager Pertamina, Gatot
C h i a n d a r, M a r k e t i n g &
Supply Chain Director United
Tractor, Arief Wibowo dan
VP Learning Services GMF
AeroAsia, Hermawan Syahrul.

Prof. Jann Hidajat Tjakraatmadja selaku Direktur Center of Knowledge for Business
Competitiveness-SBM ITB menegaskan pentingnya pengetahuan dikelola untuk
menghasilkan inovasi dan value creation sehingga memenangkan persaingan.

Knowledge for Business
Competitiveness-SBM ITB
menyampaikan pentingnya
pengetahuan dikelola de
ngan baik untuk dapat
mengh asilkan inovasi dan
value creation sehingga bisa
memenangkan persaingan
bisnis.
“Komet harus bisa mem
berikan perubahan yang
lebih baik dan bagaimana
knowledge menghasilkan
suatu ilmu dan inovasi. Karena
itu implementasi KM harus
dipandang sebagai alat bantu
untuk memecahkan masalah,”

ungkap Jann Hidajat.
Jann Hidajat menilai
perkembangan KM di Per
tamina telah menunjukkan
hasil yang maksimal dan
telah membawa perubahan
bagi Pertamina. Perubahan
tersebut telah ditunjukkan oleh
Pertamina dengan hasil-hasil
inovasi yang berkembang.
Jann mengharapkan agar
KM di Pertamina bisa lebih
dikembangkan di masingmasing unit karena hasil
yang dicapai unit turut ber
pengaruh terhadap kinerja
perusahaan.•IRLI

Pembenahan RUU Migas Demi Masa Depan Bangsa
BOGOR - “ P e m e r i n t a h

Diskusi dibuka oleh VP

dan DPR serius dan punya

Corporate Communication

komitmen yang kuat, untuk

W ianda Pusponegoro.

menuntaskan RUU Migas

Selain Marwan, hadir dalam

yang baru ini dalam sisa

diskusi tersebut M. Asdar

waktu 8 bulan ke depan. Ini

(Asosiasi Doktor Ekonomi

sudah menjadi sangat kritis,

Seluruh Indonesia),

karena tidak ada kepastian

(Universitas Hasanudin), Indah

hukum terutama bagi investor

Suksmaningsih (YLKI), Dr.

yang akan masuk ke sektor

Salamuddin Daeng (mantan

migas. Mereka tahu bahwa

anggota DPR RI), Kurtubi

saat ini UU Migas yang ada

(anggota Komisi VII DPR RI),

sudah tidak bisa menjadi

Hatta Taliwang, dll.

pegangan lagi.”

Juajir

Marwan mengingatkan,

Foto : KUNTORO

Foto : RU IV

Knowledge Management,
Alat Bantu Pecahkan Masalah
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VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro membuka
kegiatan FGD yang dihadiri stakeholders Pertamina.

Hal tersebut dikatakan

ada 17 pasal dalam UU No.

cukup banyak input dari

oleh Direktur IRESS Marwan

22 Tahun 2001 tentang Migas

stakeholders. “Dari input tadi,

Batubara, salah satu pem

yang sekarang sudah ditolak

kami mendapat gambaran

bicara dalam Focus Group

oleh MK. “Investor perlu

dari sisi legal, kelembagaan,

Discussion (FGD) yang di

kep astian dan pegangan

maupun dari sisi bisnisnya.

selenggarakan fungsi External

yang kuat untuk masuk ke

Mas ukan-masukan ini bisa

Communication – Corporate

Indonesia. Kita juga punya

memperkaya dalam RUU

Communication

di Hotel

harapan bahwa cadangan

Migas yang sedang dibuat,

Novotel Bogor, pada Kamis

migas kita itu bertambah

maupun kajian yang dibuat

(23/4). FGD mengangkat

karena akan ada banyak in

Pertamina. Kemudian ini

tema “Menjadikan Pertamina

vestor,” tambahnya.

juga menjadi bahan ketika

Sebagai BUMN Pengelola

Usai acara FGD, Wianda

Utama Energi Nasional untuk

menyatakan dengan FGD

Kesejahteraan Rakyat”.

ini Pertamina mendapat

sosialisasi jika RUU Migas
jadi,” kata Wianda.
Berdasarkan masukan

yang didapat, Wianda
mengakui, akan lebih baik
jika UU Migas bisa selesai
tahun 2015 ini, karena se
mua pihak membutuhkan
kep astian. “Selain itu kita
harus mengambil mom en
tumnya. Setelah kita mela
kukan pengkajian dan pem
bahasan, animo stakeholders
tinggi dan positif mendukung
Pertam ina. Nah, kita tidak
boleh kehilangan momentum
ini,” tegasnya.•URIP
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GM MOR I Raih
Penghargaan
Marketeer of the Year
Medan 2015
MEDAN – Indonesia Mark eteers Festival
(IMF) 2015 kembali hadir di Kota Medan untuk
yang ketiga kalinya. Kali ini, GM MOR I Jumali
mendapatkan penghargaan Marketeer Of The
Year Medan 2015 sector Resources & Mining,
Kamis (9/4/2015) di Hotel JW Marriott Medan.
Acara ini diharapkan mampu mengumpulkan
10.000 marketing enthusias dari berbagai kota
di Indonesia dan menghadirkan pakar-pakar
marketing yang membahas kiat membuat
Indonesia WOW dengan mengusung tem a
“Making Indonesia Wow! City, Commerce, and
Creativity”.
Founder dan CEO Markp lus, Hermawan
Kartajaya berharap IMF 2015 ini dapat menum
buhkan semangat membangun Indonesia dari
berbagai daerah. IMF ini diselenggarakan agar
dapat memberikan ruang setiap daerah agar
terpacu untuk mengembangkan potensinya
masing-masing. Menurutnya, Indonesia harus
memiliki nilai baru yang bisa menjadi inovasi dan
gebrakan di berbagai sektor industrinya.
Sementara GM MOR I, Jumali yang menjadi
pembicara di acara ini, mengungkapkan Pertamina
mempunyai strategi Customer Relationship
Management (CRM) dengan segmentasi berbeda
sesuai dengan jenis produk bersubsidi dan produk
non subsidi. Contohnya, produk non subsidi
Pertamaxm Pertamax Plus, dan Pertamina Dex
yang memiliki kualitas WOW.
Acara dilanjutkan dengan WOW Marketing
Local Champion Panel yang merupakan diskusi
panel dengan para jawara pemasaran lokal.•WALI

J a k a rta – P e r t a m i n a
kini mempunyai jajaran
Dewan Komisaris yang
baru, setelah secara resmi
dilantik oleh Menteri Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)
Rini Soemarno didampingi
oleh Menteri Eenergi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM)
Sudirman Said, pada Rabu
(6/5) di Kantor Kementerian
BUMN.
Mantan Menteri
BUMN Tanri Abeng terpilih
sebagai Komisaris Utama
menggantikan Sugiharto, yang
memasuki masa purna karya.
Selain mengangkat Komisaris
Utama, Menteri BUMN
sebagai RUPS dan Pemegang
Saham juga mengangkat
anggota Komisaris lainnya,
yakni Sahala Lumban Gaol
(Staf Ahli Menteri BUMN),
Suahasil Nazara (Kepala
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan) dan
Widyawan Prawiraatmadja
(Staf Khusus Menteri ESDM),
dengan masa jabatan lima
tahun.
Nama-nama tersebut
m e n g ga n t i k a n f o r m a s i
anggota Komisaris sebe
lumnya, yakni Gatot Trihargo,
Nurdin Zainal, dan Susilo
Siswoutomo. Hal tersebut
didasarkan pada Keputusan
Menteri BUMN Nomor SK58/MBU/05/2015 tanggal 6
Mei 2015, yang menyatakan
akhir masa jabatan Komisaris
Utama Pertamina Sugiharto,
dan perlu segera dicarikan
penggantinya. Hal ini juga
sesuai dengan ketentuan

Foto : WAHYU

Foto : MMOR I

Dewan Komisaris Baru Pertamina Dilantik

Jajaran Dewan Komisaris baru Pertamina (ki-ka) Widyawan Prawiraatmadja, Sahala Lumban Gaol, dan Tanri Abeng bersama
Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Komisaris Utama Pertamina periode sebelumnya Sugiharto,
dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto foto bersama usai konferensi pers di Kementerian BUMN, (6/5).

Pasal 111 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun
2007 tentang perseroan
terbatas dan Pasal 27 ayat
(1) Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2003, tentang
BUMN, pengangkatan dan
pemberhentian ditetapkan
oleh RUPS.
Dalam kesempatan
tersebut, Menteri BUMN Rini
Soemarno mengucapkan
terima kasih kepada Dewan
Komisaris sebelumnya, yang
telah melakukan pengawasan
dan pembinaan kepada
Pertamina. Rini juga me
nitipkan kepada anggota
Dewan Komisaris baru
untuk melakukan penga
wasan operasional dan Di
reksi di tengah tantangan
besar Pertamina sebagai
perusahaan berkelas dunia,
yang dapat berkompetisi serta
menerapkan efisiensi besar-

besaran.
“Ini memang pekerjaan
yang cukup berat. Saya
berharap Dewan Komisaris
yang baru dan Direksi Per
tamina harus sama-sama
berjuang dalam posisi yang
baru ini,” ungkap Rini.
Dipilihnya sosok Tanri
Abeng, menurut Rini Soe
marno, karena Tanri yang
merupakan salah satu pendiri
Kementerian BUMN itu dinilai
mengetahui betul seluk beluk
dan program apa yang kiranya
diperlukan. “Beliau manajer
andal yang sudah banyak memanage berbagai perusahaan
besar,” kata Rini.
Senada dengan itu, Men
teri ESDM Sudirman Said, juga
mengucapkan terima kasihnya
kepada Dewan Komisaris
lama atas dedikasinya
membantu pemeritah dalam
menjaga Pertamina.

S em entara i tu, Tanri
Abeng berharap Dewan
Komisaris menjadi tim yang
solid, dalam mendukung,
membantu, dan mengawasi
tim Direksi.
Komisaris Utama se
belumnya Sugiharto meng
ungkapkan bahwa diri
nya optimis dengan
posisi Pertamina di masa
depan. “Selama lima tahun
menjabat sebagai Komisaris
Utama, saya melihat ba
nyak perubahan terjadi di
Pertamina, baik yang me
nyangkut SDM, Kinerja
Operasi, Kinerja Keuangan,
Kinerja Sosial, dan Kinerja
Lingkungan,” ujar satusatunya Komisaris Utama
dalam sejarah Pertamina
yang berhasil mengemban
tanggung jawab dalam
masa jabatan penuh lima
tahun.•SAHRUL

SAMARINDA –Sebagai salah satu bentuk kepedulian di bidang
pendidikan Pertamina mengadakan kegiatan Pertamina Goes To
Campus (PGTC) 2015. PGTC merupakan ajang rutin Pertamina
mengunjungi perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka
menyampaikan informasi kepada akademisi tentang industri
energi umumnya dan fungsi serta peran yang ada di Pertamina.
Kegiatan yang dikemas dengan talkshow tersebut meng
hadirkan pembicara kunci Anggota DPR Komisi VII Kurtubi, dan
pembicara lainnya yakni Manager Eksternal Communication
Pertamina Jekson Simanjuntak, Koordinator Indonesian
Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara serta Pakar
Komunikasi Politik Effendy Ghazali, dipandu oleh Farhan.
Dalam sambutannya Rektor universitas Mulawarman
Masjaya menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi di
Kalimantan Timur yang merupakan lumbung sumber daya
alam, namun kondisi masyarakat dan sarananya masih jauh
dari yang diharapkan. Ia berharap dengan adanya diskusi ini
dapat membuka wawasan ketahanan energi para akademisi

dan mahasiswa.
Sementara itu, Kurtubi menyampaikan terkait minimnya
kondisi wilayah yang menjadi lumbung sumber daya alam
(SDA), karena undang-undang yang mengatur tentang
pengelolaan SDA sudah jauh dari pasal 33 UUD 1945. Dia
menyontohkan tentang penerapan UU Migas No.22 tahun 2001
yang dianggapnya sebagai eksperimen yang dampaknya tidak
menyejahterakan masyarakat. “Karena itu dengan tegas kami
menolak eksperimen RUU Migas,” jelasnya.
Di lain pihak, pengamat Migas Marwan Batubara menyam
paikan bahwa potensi Kalimantan Timur yang begitu besar
khususnya gas di Blok Mahakam juga perlu diupayakan agar
dikelola perusahaan negara, agar hasilnya juga bisa dinikmati
bangsa Indoensia secara maksimal.
Senada dengan narasumber lainnya, Manager External
Communication Pertamina, Jekson Simanjutak menyampaikan
untuk mencapai ketahanan energi nasional, dukungan kaum
muda intelektual dan akademisi sangatlah penting. Kegiatan ini

Foto : PRIYO

Bangkitkan Semangat Kemandirian Energi
di Pertamina Goes To Campus Universitas Mulawarman

(ki-ka) Pakar Komunikasi Politik Effendy Ghazali, Manager External Communication
Jekson Simanjuntak, dan Koordinator Indonesian Resources Studies (IRESS)
Marwan Batubara menjadi narasumber pada talkshow yang dimoderatori Farhan
dengan tema “Energi Untuk Negeri” di Universitas Mulawarman, pada (4/5).

sebagai dorongan untuk berperan serta dalam menganalisa dan
berpikir secara akademis, serta berjuang dan berkreasi dalam
menyampaikan aspirasi maupun solusi terhadap tantangan
ketersediaan energi bagi generasi mandating.•PRIYO/DSU
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Perta-Samtan Gas Tanam 5.000 Pohon
Bantuan Kendaraan
untuk Polda Sumsel

Palembang- Dalam rangka meningkatkan kerja
sama pengamanan di bidang migas, PT Pertamina
EP Asset 2 memberikan bantuan kendaraan
operasional pengamanan kepada Polda Sumatera
Selatan (Sumsel) yang selanjutnya akan diberikan
ke seluruh kabupaten/kota yang terdapat ke
giatan operasional migas. Penyerahan bantuan
kendaraan ini diserahkan oleh Asset 2 HSSE
Operation Manager Asmudin yang diterima secara
simbolis oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Iza Padri
di halaman Mapolda Sumsel. Bantuan kendaraan
yang diserahkan PT Pertamina EP Asset 2, berupa
1 unit mobil Toyota Kijang Innova Tipe G dan se
peda motor Kawasaki KLX 150 S sebanyak 28 unit.
Selanjutnya kendaraan operasional ini akan
diserahterimakan ke Biro Sarpras Polda Sumsel
untuk didistribusikan ke sejumlah wilayah Sumsel
yang menjadi sentral pengamanan aset peru
sahaan. Fokus pengamanan di antaranya jalur
pipa, SP, SKG, fasilitas produksi serta sarana
pendukung lainnya yang dimiliki PT Pertamina EP
Asset 2 di wilayah Sumsel.•PEP ASSET 2

JAKARTA – Dalam rangka
mengimplementasikan pro
gram Corporate Social
Resp onsibility (CSR) 2015,
PT Perta-Samtan Gas me
laksanakan kegiatan pe
nanaman 5.000 pohon di
Kelurahan Meruya Selatan
dan Kelurahan Meruya Utara,
Kecamatan Puri Kembangan,
Jakarta Barat, pada (5/5).
Penanaman pohon ber
tajuk ‘Shades of Green’
tersebut dilakukan secara
simbolis oleh Presiden Direktur
PT Perta-Samtan Gas,
Suprapto Soemardan dan
Wakil Wali Kota Jakarta Barat,
M Yuliadi di lingkungan RW 01
Kelurahan Kembangan Utara
Kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat. Kegiatan yang
bertepatan dengan HUT
ke-7 PT Perta-Samtan Gas
(PSGAS) ini dilaksanakan atas
kerja sama dengan Ikatan
Wanita Pengusaha (IWAPI)
cabang Jakarta Barat.

Suprapto Soemardan me
nuturkan kegiatan ini bertujuan
untuk mengembalikan fungsi
resapan air karena saat ini
volume air tidak lagi terserap
dengan baik ke dalam tanah.
Akibatnya sejumlah lokasi
tergenang banjir pada saat
hujan.
Selain untuk penghijauan,
penanaman pohon juga
berfungsi sebagai tempat
habitat burung. Suprapto
menginginkan agar per
kembangan habitat burung
di kota Jakarta semakin
meluas. Beberapa jenis pohon
yang ditanam antara lain,
Mahogani, Salami, Jambu,
Mangga dan Kersen.
“Saya berharap burung
kembali berkembang biak dan
makan buah-buahan. Untuk
itu pohon yang ditanam harus
yang menghasilkan buah,”
pungkas Suprapto.
Penanaman pohon ini
merupakan kontribusi nyata di

Foto : WAHYU

Foto : PEP ASSET 2
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Penanaman 5.000 pohon sebagai bentuk kepedulian Perta-Samtan Gas.

bidang tanggung jawab sosial
yang dilakukan PSGAS dalam
melaksanakan kewajibannya
selaku perusahaan yang
bergerak di bidang sumber
daya alam. Suprapto ber
harap dengan adanya ke
giatan ini, pihak lain turut
terp anggil untuk menjaga
dan memperbaiki lingkungan
sekitar.
Sementara Wakil Wali
Kota Jakarta Barat, M Yuliadi,
menyampaikan, apresiasi

positif atas kontribusi PSGS
terhadap lingkungan.
Di masa mendatang pi
haknya berencana membagi
rata tan ama n tersebut un
tuk Kembangan Utara dan
Kembangan Selatan, ma
s i n g - m a s i n g s eb a n y a k
250 pohon. “Melalui pe
nanaman itu nantinya dapat
mengembalikan fungsi peng
hijauan dan sebagai tem
pat habitat burung,” tutup
nya.•EGHA

BALIKPAPAN – PT Pertamina
(Persero) mewujudkan ke
peduliannya terhadap pem
b e rd a y a a n m a s y a r a k a t ,
khus usnya petani rumput
laut di kawasan Kelurahan
Manggar, Balikpapan. Desa
yang berada di sekitar wilayah
operasi Pertamina Depot
Pengisian Pesawat Udara
(DPPU) Sepinggan tersebut,
merupakan sentra petani
rumput laut.
Budidaya rumput laut di
Desa Manggar, sudah ber
langsung sejak tahun 2007
dan dirintis oleh Muhammad
Idris, yang mencoba me
nanam rumput laut diselasela pekerjaan utamanya
sebagai nelayan. Awalnya
budidaya masih dilakukan
dengan cara sederhana,
sehingga hasilnya kurang
maksimal. “Kami panen dan
jemur ala kadarnya. Saat
panen rumput laut yang
sudah kering dibeli dengan
harga sesuai kemauan
pembeli,” jelas Idris. Tidak
maksimalnya hasil panen
karena petani menjemur
rumput laut di atas pasir.
“Akibatnya hasil panen kotor
bercampur pasir, terinjak
hewan dan keringnya kurang

sempurna,”kata pria yang
kini menjadi Ketua Kelompok
Petani Rumput Laut Sumber
Laut Berjaya.
Melihat kondisi tersebut,
Pertamina memberikan du
kungan untuk meningkatkan
produksi dan budidaya rumput
laut di Desa Manggar, melalui
bantuan pembangunan parapara atau papan panggung
untuk menjemur rumput
laut pada tahun 2012. Parapara seluas 12 x 30 meter
diberikan kepada Kelompok
Tani Sumber Laut Berjaya,
yang dimanfaatkan bersamasama untuk menunjang ke
giatan produksi rumput laut.
“Bantuan para-para, telah
mendorong peningkatan hasil
panen rumput laut hingga
4 sampai 6 kali lipat,” kata
Sr. Supervisor Eksternal Re
lations Pertamina Marketing
Operation Region VI, Andar
Titi Lestari. “Sebelumnya
rata-rata panen rumput laut
per petani, hanya mencapai
500 kg per bulan. Setelah
ada bantuan para-para, hasil
produksi lebih maksimal
mencapai 2 hingga 3 ton per
bulan,” tambah Andar.
Idris menambahkan di
samping produksi meningkat,

hasil panen pun dihargai
sesuai harga pasar. “Dulu kita
hanya bisa pasrah, berapa
harga yang diminta pembeli
kita kasih, akrena rumput
lautnya kotor dan keringnya
tidak sempurna. Pernah satu
kilo hanya dihargai Rp 4000.
Sekarang harga per kilonya
bisa kami jual antara Rp 9.000
– Rp 14.000 tergantung harga
pasar,” kata Idris panjang
lebar. Biasnya rumput laut ter
sebut didistribusikan kembali
ke sejumlah kota seperti Ma
kassar atau Surabaya untuk
bahan kosmetik.
Seiring perjalanan waktu,
Kelompok Tani Sumber
Laut Berjaya yang awalnya
beranggotakan 120 petani,
terus mengembangkan
pembuatan para-para,
dimana kini luasnya mencapai
450 m2. Dan ketika rumput laut
mulai serius dibudidayakan,
banyak nelayan ikan di Mang
gar akhirnya beralih profesi
sebagai petani rumput laut.
“Kini anggota kami hanya
tinggal 48 orang. Jumlahnya
menyusut, karena anggota
lainnya telah mandiri dan
memb uat kelompok man
diri agar usahanya lebih
berkembang,”kata Idris

Foto : PRIYO

Tingkatkan Perekonomian Nelayan melalui Budidaya Rumput Laut

Kelompok Tani Sumber Laut Berjaya memanen rumput laut yang akan diolah menjadi krupuk, jelly dan kue. Kelompok
tani ini mendapatkan pembinaan dari Pertamina berupa pembangunan para-para atau papan panggung untuk menjemur
rumput laut dan peralatan pengolahan makanan.

bangga.
Selain dijual dalam bentuk
rumput laut, para ibu rumah
tangga yang tergabung dalam
PKK diberikan keterampilan
membuat produk olahan
rumput laut, seperti kerupuk,
jelly dan kue. Pertamina
juga mendukung peralatan
pengolahan makanan, agar
hasil produksi lebih maksimal.
Sementara itu, OH
DPPU Sepinggan Marwoto
menyatakan, upaya Pertamina

mendorong pengembangan
usaha budidaya rumput laut
di des a Manggar hingga
kin i masih berlangsung,
melalui pendampingan dan
pemantauan rutin serta upaya
mendorong peningkatan nilai
tambah produk.
“Jika sebelumnya telah
diberikan pelatihan penge
masan, maka ke depan akan
didorong untuk pendaftaran
produk ke Dinas Perindustrian
dan mendapatkan sertifikasi

halal dari MUI,” kata Marwoto.
Potensi budidaya rumput
laut di kota Balikpapan
menjadi andalan, sehingga
pemerintah setempat me
nargetkan panen bisa men
capai 150 metrik ton per
bulan. Sentra petani rumput
laut di kota Balikpapan
banyak ditemukan di kawasan
Balikpapan T imur, yakni
kaw asan pantai Manggar
hingga pantai Lemaru dan
Teritip.•DSU
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Foto : RU VI

Sorong - PT Pertamina EP Asset 5 Papua Field
(PEP Papua Field) mendukung pengembangan
pendidikan di Kabupaten Sorong, khususnya
di ring satu wilayah operasi PEP Papua Field.
Dukungan diberikan dalam bentuk bantuan
empat unit komputer jinjing dan printer kepada
tiga sekolah di Distrik Seget, Kabupaten Sorong,
pada Selasa (7/4). Ketiga sekolah penerima
program adalah SD Inpres 80 Malabam, SMP
Negeri 5 Kabupaten Sorong, dan SMA Negeri 6
Kabupaten Sorong.
Penyerahan bantuan dilakukan di Kantor PEP
Paua Field dan dihadiri Humas Perwakilan SKK
Migas Papua-Maluku, Yongky Daud Korokay,
Papua Field Manager, Sumadi Paryoto, Papua
Legal & Relation Assistant Manager, Rochman,
Kepala SMA Negeri 6 Kabupaten Sorong, Simon
Tandiarang, Kepala SMP Negeri 5 Kabupaten
Sorong, Marthin Bocaraman, serta Wakil Kepala
SD Inpres 80 Malabam, Alex Yable.
Sumadi Paryoto menyampaikan, bantuan
ini sebagai bentuk perhatian Pertamina untuk
membantu proses belajar mengajar di sekolah.
Sementara Simon Tandiarang mengucapkan
rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan
Pertamina kepada sektor pendidikan. “Semoga
perhatian ini tidak sampai di sini saja namun
ke depannya dapat terus bersinergi dengan
program-program sekolah,” ungkapnya•Andi Njo

Donor Darah di RU VI
BALONGAN – Dalam rangka memperingati
bulan K3, RU VI Balongan mengadakan kegiatan
donor darah yang berlangsung di Gedung Patra
Ayu Perumahan Bumi Patra Indramayu, (31/3).
Kegiatan sosial ini merupakan kerja sama
Pertamina Hospital Balongan dengan Palang
Merah Indonesia (PMI) dan Panitia Bulan K3 di
RU VI Balongan. Sekitar 400 pendonor darah
hadir dalam kegiatan ini terdiri atas pekerja
organik, non organik dan keluarga.
Pada kegiatan ini, setiap pendonor terlebih
dahulu melakukan berbagai pemeriksaan seperti
pemeriksaan tensi darah, serta tes darah untuk
mengetahui layak atau tidak untuk mendonorkan
darah. Tim Manajemen RU VI juga terlihat hadir
mendonorkan darahnya pada event ini, di
antaranya SMOM RU VI, dan Direktur Hospital
Balongan.•RU VI

menjaga perilaku hemat air,
dimulai dari para personil
RU V Balikpapan. “Meskipun
sebagian besar bumi diisi
oleh air, ternyata jumlah
komposisi air tawar yang bisa
dikonsumsi manusia untuk

minum tidak lebih dari 2,5%
saja,” ujar Eman.
Mengingat daya renew
able air yang sangat lama
dan membutuhkan waktu
hingga beberapa generasi,
acara Coastal Clean Up dija

dikan ajang untuk kembali
men yosialisasikan budaya
hemat air. Tak hanya berbagi
pengetahuan, aksi nyata pun
dilakukan oleh para pekerja
dan jajaran manajemen.•RU V

Penanaman 6.500 Pohon di Sulawesi Tenggara
Kendari – Melanjutkan
komitmen untuk mendukung
program “Menabung 100 Juta
Pohon”, Marketing Operation
Region (MOR) VII kembali
melakukan penanaman bibit
pohon. Kali ini, penanaman
pohon dilakukan di Kendari
Sulawesi Tenggara (Sultra)
pada Jumat (24/5). Sebanyak
6.500 bibit pohon ditanam
dalam rangka memperingati
HUT Sulawesi Tenggara dan
Hari Bumi.
Ini merupakan penanaman
kedua yang dilakukan MOR VII
di Sulawesi Tenggara. Pada
tahun 2014, telah dilakukan
penanaman sebanyak 3.500
pohon di Baubau Sultra. Se
hingga jumlah pohon yang
telah “ditabung” Pertamina
di Sultra mencapai 10.000
pohon.

“Penanaman ini meru
pakan wujud kepedulian
MOR VII terhadap kelestarian
lingkungan yang kami
laksanakan dalam rangka
HUT ke-51 Sultra dan Hari
Bumi,” ungkap GM MOR
VII, Budi Setio Hartono. Budi
menambahkan, MOR VII telah
menabung sebanyak 41.000
pohon berkayu dan 40.000
mangrove yang telah ditanam
sejak tahun 2011.
Sebagai bentuk apresiasi,
Pemprov Sultra memberikan
piagam penghargaan kepada
MOR VII atas komitmen
penghijauan lingkungan.
Sekretaris Daerah Provinsi
Sultra, Lukman Abunawas,
mengatakan, penanaman
pohon ini merupakan sinergi
Pertamina dengan Pemprov
Sultra untuk pelestarian

Foto : MOR VII

PEP Papua Dukung
Pendidikan di Sorong

BALIKPAPAN - D a l a m
rangka menyambut World
Water Day 2015, Refinery Unit
V (RU V) menggelar kegiatan
bertajuk GHK Coastal Clean
Up, pada 20 Maret 2015.
Kegiatan yang menjadi elemen
keberlanjutan program Good
House Keeping (GHK)
tersebut dilakukan di area
pantai sep anjang Jetty I
dan II di refinery area RU
V. Acara yang dikoordinasi
oleh fungsi OPI diikuti oleh
GM RU V Eman Salman
Arief, SMOM Djoko Priyono
dan jajaran manajemen RU
V. Coastal Clean Up juga
menarik antusiasme sekitar
200 pekerja.
Dengan semangat
menyambut World Water Day
yang jatuh pada 22 Maret,
Eman Salman Arief kembali
memaparkan pentingnya

Foto : RU V

RU V Balikpapan Gelar Coastal Clean Up

lingkungan.
Penanaman pohon yang
dipusatkan di kawasan Bou
levard Kota Kendari ini bekerja
sama dengan LSM Lingkar
Sultra dan BLHD Provinsi
Sulawesi Tenggara. Adapun
jenis pohon yang ditanam
meliputi Mahoni, Trembesi

dan Tanjung.
Lokasi tanam meliputi
enam lokasi. Selain
Jalan Boulevard Kendari
penanaman juga dilakukan
di Universitas Haluoleo, Jalan
Bandara Haluoleo, Stadion
Lakidende, Jalan MT Haryono
dan Jalan Orinanggo.• MOR VII

Jatibarang Field Galang Aksi Donor Darah
Mundu – Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field kembali
mengadakan kegiatan donor darah di GOR Komperta Mundu
(21/4). Acara yang digelar oleh fungsi medical HR Asset 3
Jatibarang Field ini tidak hanya diikuti oleh para pekerja dan mitra
Pertamina EP, tetapi warga sekitar yang ingin ikut berpartisipasi
juga bisa mendonorkan darahnya di sini. Menurut Dr. Yusrif
Rinaldi, Medical Senior Supervisor Asset 3 Jatibarang Field,
kegiatan ini bekerja sama dengan PMI Indramayu selama dua
hari, di GOR Komperta Mundu dan GOR Klayan. Nantinya
kantong-kantong darah tersebut akan dikelola oleh PMI Indra
mayu dan disalurkan ke mayarakat yang membutuhkan.•nit

Foto : PEP JATIBARANG FIELD

Foto : PEP PAPUA
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SINOPSIS

Judul

: Manajemen Insan Sempurna :

The Real Secret To Balance Your Life

Penulis : Dr. Hery Margono, dkk.

Penerbit : PT. Insan Sempurna Mandiri

Kita sering mendengar ungkapan yang menyatakan
bahwa “tidak ada manusia sempurna.” Tanpa kita
sadari, ungkapan ini telah merasuk ke dalam pikiran,
hati dan jiwa kita sehingga kita berhenti menggali
potensi diri dan menerima realitas yang terjadi dalam
hidup. Buku Manajemen Insan Sempurna ini hadir
untuk meyakini kita semua bahwa sesungguhnya
kita mampu mengelola dan mengembangkan diri
terus menerus secara seimbang dalam semua aspek
kehidupan. Kesempurnaan hidup akan terwujud bila
kita mampu mengembangkan secara seimbang aspek
fisik, intelektual, emosi, estetika, sosial, etika, finansial
dan spiritual. Keseimbangan delapan aspek kehidupan
tersebut akan membawa kita pada kesuksesan dan
kebahagiaan yang kita harapkan.
Delapan aspek ini sebenarnya merupakan aspekaspek penting yang menjadi parameter penilaian
kita terhadap kehidupan sendiri, orang lain maupun
lingkungan. Buku ini akan menuntun kita mencapai
delapan keseimbangan hidup yang meliputi fisik,
intelektual, emosi, estetika, etika, sosial, finansial dan
spiritual, sehingga akan membentuk sebuah lingkaran
roda kehidupan yang semakin besar menuju insan
sempurna.
Di dalam buku ini dapat kita juga dapat mengetahui
rahasia sejati keseimbangan delapan aspek kehidupan
kita. Rahasia sejati tersebut meliputi Believe, Act,
Receive. Believe disini maksudnya apa pun yang kita
yakini dengan sepenuh hati menjadi kenyataan. Ada
tiga tingkatan keyakinan dalam hal ini, yaitu : weak
belief (opini), moderate belief (kepercayaan), strong
belief atau conviction (keyakinan). Act disini merupakan
keyakinan yang kuat (strong belief) merupakan fondasi
utama dari kesuksesan yang sedang kita bangun.
Receive adalah hasil dari keyakinan (belief) dan tindakan
(action) yang telah kita lakukan adalah bagaimana cara
kita meresponnya.
Buku ini merupakan perpaduan dari beberapa ahli di
bidangnya dengan latar belakang akademis dan praktisi.
Sinergi ini telah melahirkan konsep The Real Secret to
Balance Your Life yaitu rahasia sejati untuk mengelola
delapan aspek keseimbangan hidup yang meliputi fisik,
intelektual, emosi, estetika, etika, sosial, finansial dan
spiritual. Keseimbangan delapan aspek tersebut akan
membentuk lingkaran roda kehidupan yang semakin
besar menuju insan sempurna.
Semoga melalui konsep sederhana yang terdapat
dalam buku ini, kita sama-sama mendapatkan manfaat
dan solusi esensial untuk berbagai permaslahan
hidup yang kita jalani sehingga pada akhirnya kita
mampu menyeimbangkan delapan aspek kehidupan
dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan kita
bersama.•PERPUSTAKAAN
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Pencapaian Belum Melesat
Di Saat Tantangan Semakin Berat

Ayo Mari Bangkit Bersama !!!
Seperti layaknya siklus Plan Do Check Action (PDCA) yang diterapkan dalam konsep CIP. Langkah
Check sebagai sarana evaluasi kegiatan kerja kerap dilakukan untuk memastikan sejauh mana
capaian terhadap rencana, serta masalah apa yang muncul untuk segera ditindak lanjuti. Performance
management system merupakan salah satu sistem yang digunakan perusahaan untuk mengvaluasi
pencapaian target kinerja dan sebagai sarana untuk memastikan target kinerja yang akan datang dapat
dicapai. Dalam rangka menjalankan Program Perusahaan, Performance Dialogue dilakukan untuk seluruh
fungsi di bawah VP Quality, System & Knowledge Management (QSKM) dalam mengevaluasi capaian
kinerja fungsi selama 3 (tiga) bulan ke belakang.
Fungsi Quality, System and Knowledge Management sebagai salah satu fungsi pengelola kegiatan
Continuous Improvement of Pertamina (CIP), Standarization Management (SM), Knowledge Management
(KM), dan Quality Management Assessment (QMA) juga telah melakukan monitoring dan evaluasi
pencapaian kinerja fungsinya. Hasil kinerja tercatat dalam fungsi tersebut menunjukkan beberapa Key
Performance Indicators (KPI) masih di bawah target dasar yang menyebabkan capaian KPI Manager
fungsi secara keseluruhan berstatus “merah”.

Pertamina Five Strategic Priorities (2014-2019)

Tentunya kita sudah sangat akrab dengan “Lima Prioritas Strategis Perusahaan”
yang saat ini menjadi pondasi Pertamina dalam menjalankan proses bisnis perusahaan.
Lima Prioritas Strategis Perusahaan yaitu pengembangan sektor hulu, efisiensi di semua
lini, peningkatan kapasitas kilang, pengembangan infrastruktur & marketing, serta
perbaikan struktur keuangan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung prioritas
strategis perusahaan tersebut? Mari kita cari jawabannya!
KOMET mendukung Lima Prioritas Strategis Perusahaan tersebut, salah satunya
dengan memanfaatkan atau utilisasi aset pengetahuan yang telah di-upload dalam
Portal KOMET. Sesuai dengan kategori aset pengetahuan KOMET yaitu berupa success
story, lesson learned, troubleshooting dan problem solving yang dipastikan memenuhi
prinsip 3R (Reliable, Repeatable, Replicable) diharapkan dapat mendukung “Lima
Prioritas Strategis Perusahaan” tersebut.

Dukung Lima Prioritas Strategis Perusahaan
dengan Utilisasi Aset Pengetahuan KOMET

Beberapa aset pengetahuan yang terkait dengan “Inefisiensi & Losses” yang
merupakan bagian dari “Lima Prioritas Strategis Perusahaan” telah beberapa kali
disampaikan melalui Broadcast Pertamina dan dapat dicari lebih lanjut di Portal KOMET.
Aset pengetahuan tersebut merupakan keberhasilan yang dicapai melalui inovasi dan
improvement yang telah dijalankan di suatu area kerja dan diharapkan keberhasilan
tersebut dapat meluas ke area kerja lainnya.
Antisipasi dan tindak lanjut terhadap inefisiensi & losses tersebut dapat diim
plementasikan di berbagai lini perusahaan. Ayo dukung “Lima Prioritas Strategis
Perusahaan” bersama KOMET dengan memanfaatkan aset pengetahuan di Portal
KOMET sebagai referensi untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dan optimalsasi
pencapaian kinerja perusahaan.
The More You Share, The More You Get!!!
Let’s Share Knowledge!!!

Penulis: Shynta Dewi – QSKM, Direktorat SDM & Umum

Salah satu capaian yang berkontribusi besar terhadap tidak tercapainya target TW I ini adalah
capaian KPI Knowledge Asset & Capitalization and CIP Value Creation (KAC & CVC), dimana fungsi
QSKM menjadi owner dari seluruh capaian Perusahaan secara penuh. Adapun capaian Perusahaan
dalam KPI KAC dan CVC ini adalah 69.9%, dengan rincian 3.68% Knowledge Asset Capitalization dari
target 5% serta CIP Value Creation yang memang akan dihitung di akhir tahun. KPI tersebut merupakan
upaya perusahaan untuk membangun budaya perbaikan berkelanjutan dan berbagi pengetahuan yang
berorientasi terhadap penciptaan value creation.
Sebagaimana arahan Direksi dalam 5 prioritas strategis perusahaan, KPI diinginkan untuk mendorong
terciptanya strategi efisiensi di semua lini dan perbaikan struktur keuangan. Hal ini juga merupakan
bentuk sensitifitas perusahaan yang didukung oleh seluruh pelanggan untuk selalu menjalankan bisnis
secara efektif, produktif dan efisien. Perlu menjadi catatan bahwa seluruh KPI yang digunakan dalam
kegiatan quality management adalah kegiatan serta ukuran kinerja hasil pengajuan oleh QSKM sendiri.
Namun hal tersebut tidak serta merta membuat penetapan KPI menjadi “Mudah” dicapai. Hal ini terlihat
melalui pencapaian KPI yang tidak go-green untuk dicapai.
Mendapat KPI yang seluruhnya yang tidak mudah dengan capaian Merah, tidak lantas menjadi
pemakluman berjamaah. Capaian ini menjadi suatu cambuk keras bagi fungsi serta tantangan yang harus
dihadapi sehingga sangat tidak layak capaian dengan kualitas serupa terulang di triwulan mendatang.
Meskipun tidak mudah, namun kita berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh kinerja yang tidak
tercapai sudah teridentifikasi untuk kemudian disusun strategi dalam upaya tercapainya rencana kerja
dan kinerja yang telah diterapkan.
Ayo Mari Bangkit Bersama !!! Bersinergi bersama dengan seluruh PIC Direktorat/Fungsi/Unit Operasi/
Region dan Anak Perusahaan untuk menggerakkan budaya perbaikan berkelanjutan dan berbagi
pengetahuan ini. Semoga semangat dalam melaksanakan KPI ini akan menjadi energi yang baik bagi
pencapaian strategi Perusahaan.
Insan Mutu…Semangat !!! Hebat !!!
Pertamina…Jaya !!! Jaya !!!
Penulis : Tim QMPCS – QSKM, Direktorat SDM & Umum

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

Kesehatan tentu merupakan hal yang penting bagi
semua orang tanpa terkecuali. Dengan sehat, maka
apa pun dapat dilakukan. Untuk itu, menjaga kesehatan
adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi saat ini.
Tetapi, karena kesibukan yang menyita waktu seperti
bekerja atau berkuliah, menjaga kesehatan dengan
olahraga pada umumnya menjadi sulit untuk dilakukan.
Dalam posisi seperti ini, bagaimana trik agar tetap dapat
menjaga kesehatan?
Dikutip dari Huffingtonpost, banyak orang yang salah
saat menganggap menjaga kesehatan hanya dapat
dilakukan melalui olahraga-olahraga berat. Menjaga
kesehatan juga bisa dilakukan dengan hal-hal kecil,
bahkan dibutuhkan waktu tidak lebih dari 60 detik.
Berikut 8 hal yang bisa Anda lakukan untuk menjaga dan
meningkatkan kesehatan kurang dari 60 detik tersebut.
Ambil napas dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam
adalah cara mudah untuk mengembalikan napas yang
dangkal dan baik untuk detak jantung. Melakukan
ini, selain mengurangi stres, juga dapat menurunkan
tekanan darah.
Tertawa.Tahukah Anda, tertawa sebenarnya meru
pakan penghilang stres alami tubuh manusia. Selain
menghilangkan stres, tertawa juga ikut membakar be
berapa kalori.
Makan cokelat. Senyawa pada cokelat baik untuk
jantung, dari mulai menurunkan tekanan darah hingga
meningkatkan kadar kolesterol baik dan menurunkan
kolesterol buruk. Makan cokelat dapat Anda lakukan
disela-sela kesibukan.
Berpaling dari layar komputer. Jika Anda adalah
pekerja kantoran, maka tentu Anda banyak menghabiskan
waktu dengan menatap layar komputer. Cobalah untuk
melihat sejauh 20 kaki dari tempat Anda berada selama
20 detik tiap 20 menit menatap layar komputer. Cara ini
dapat menghilangkan ketegangan.
Cuci tangan. Mencuci tangan dengan baik dapat
menurunkan penderita diare sebanyak 31 persen dan
menurunkan penyakit pilek serta penyakit pernapasan
lain sebesar 21 persen. Anda dapat melakukannya
sebelum masuk kantor, setelah istirahat dan sebelum
pulang.
Tambah kayu manis pada sarapan. Mengganti garam
atau gula dengan rempah-rempah adalah cara yang baik
untuk menyimpan kalori tanpa mengurangi cita rasa
masakan. Menambahkan kayu manis pada makanan
juga dapat menurunkan kadar gula darah.
Pose istirahat yang enak. Pose istirahat, baik dalam
keadaan tidur atau pose biasa, adalah hal yang penting.
Usahakan saat istirahat Anda meregangkan punggung
dan leher. Sebab, berjam-jam duduk dan menatap layar
tentu sangat menyiksa punggung dan leher Anda.
Gunakan krim tabir surya. Sinar matahari juga me
rupakan sumber penyakit, terutama penyakit kulit.
Gunakanlah krim tabir surya sebelum pergi dari rumah
agar Anda terhindar dari penyakit yang disebabkan
karena sinar matahari.•
Sumber : health.liputan6.com

PWP MOR IV Gelar Seminar Total Looks
di Hari Kartini

Semarang – Semarak Hari Kartini disambut dengan
semangat oleh PWP MOR IV. Agenda tahunan yang
menjunjung tinggi martabat kaum wanita ini diapresiasikan
lewat seminar bertema “total looks” oleh ketua YPI, Bonita
DS di gedung serba guna lantai 3 MOR IV, (21/4).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PWP MOR IV
Laela Kusnendar berharap peringatan Hari Kartini ini dapat
menjadi motivasi untuk kaum wanita dalam hal apapun,
serta menjadi tolak ukur semangat kaum wanita dalam
melakukan tugasnya sebagai wanita.
Acara yang terstruktur dengan baik ini juga membahas
tentang etiket pergaulan. Tata cara bagaimana berbicara,
berjabat tangan, serta menghargai orang lain dengan
baik. Respek, empati, dan kejujuran menjadi poin dalam
menerapkan etiket yang baik pada diri seseorang.
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Foto : MOR IV

Menjaga Kesehatan
dalam 60 detik
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“Cantik luar tidaklah cukup, maka berusahalah untuk
cantik luar dan dalam. Berikan kesan pertama kepada orang
yang belum dikenal dengan baik, dan hargailah ketika orang
lain berbicara kepadamu,” tegas Bonita.•MOR IV

PWP RU III Gelar Lomba Busana dan Memasak Kue
Plaju – “Dengan Semangat Kartini Kita Tingkatkan
Kreatifitas Anggota PWP RU III Plaju” begitulah bunyi
tema perlombaan busana dan memasak aneka kue yang
digelar Persatuan Wanita Patra (PWP) RU III dalam rangka
memperingati Hari Kartini, di gedung Komering Plaju, (21/4).
Kegiatan yang diusung Bidang Pendidikan PWP RU III ini,
diikuti oleh segenap pengurus dan anggota PWP RU III.
Vitri Mahendrata, Ketua PWP RU III menjelaskan,
R.A. Kartini merupakan pelopor pejuang emansipasi
perempuan Indonesia. Oleh sebab itu perjuangan tersebut
sudah seharusnya ditiru, diteruskan dan diamalkan pada
seluruh perempuan masa kini. “Kita wanita Indonesia telah
memperoleh hak-hak sebagai wanita, setara dengan hak
kaum laki-laki dan sebagai umat Tuhan yang tidak dibedakbedakan. Namun walaupun begitu, kita tetap tidak boleh
melupakan sifat-sifat dan kodrat kita sebagai wanita,”
ungkap Vitri.
Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan PWP RU III,
Fida Emir, dalam laporannya menjelaskan, para peserta
lomba busana terdiri dari para istri pekerja fungsi yang
ada di PWP RU III dengan jumlah peserta sebanyak 44
orang. Sedangkan lomba memasak aneka kue diikuti

Foto :RU III

sumber : http://www.huffingtonpost.com/

.

PERSATUAN WANITA PATRA

peserta dalam bentuk kelompok yang berjumlah 20 grup,
dengan anggota grup minimal terdiri dari 2 peserta. Pada
lomba busana, juara pertama diraih oleh Oke Wulandari,
sedangkan pada lomba memasak yang mendatangkan juri
para juru masak hotel Aryaduta, juara pertama diraih grup
istri pekerja UTL.
“Melalui lomba yang kami selenggarakan, diharapkan
para peserta dapat saling berbagi ilmu untuk meningkatkan
pengetahun dan keterampilan. Selain itu, semoga acara ini
dapat meningkatkan silaturahmi keakraban antar pengurus
dan anggota PWP,” pungkas Vitri.•RU III

PWP RU IV Edukasi Seputar HIV/AIDS
CILACAP – Sebagai bentuk kesadaran yang tinggi terhadap
aspek kesehatan di masyarakat, anggota PWP RU IV
Cilacap memiliki inisiasi untuk menyelenggarakan Workshop
Kesehatan dengan mengangkat tema seputar bahaya
HIV/AIDS yang diperuntukkan bagi masyarakat Cilacap, di
Gedung PWP RU IV Cilacap, pada (22/4).
Workshop ini dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK
Kabupaten Cilacap Hj. Tetty Suwarto Pamudjii, Pengurus
Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap, Organisasi
Wanita dan Kelurahan Kabupaten Cilacap, serta segenap
pengurus PWP RU IV Cilacap. “HIV AIDS merupakan
penyakit yang berbahaya dan tersebar di 368 Kabupaten/
Kota (72%) dari 497 Kabupaten/Kota di Indonesia. Beberapa
daerah di sekitar Cilacap yang rawan HIV/AIDS, antara lain
Jeruk Legi, Adipala, Maos, dan Sampang dengan total kasus
sebanyak 602 pada tahun 2014. Untuk itu sudah menjadi
kewajiban kita bersama menanggulangi permasalahan ini.”
ujar Hj. Tetty S. Pamudji saat membuka workshop.
dr. Slamet Yulianto selaku Kepala Puskesmas Cilacap
Selatan 1 sekaligus narasumber menjelaskan beberapa cara
supaya tidak tertular HIV/AIDS. Antara lain, menghindari
hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan, tetap setia

Foto : RU IV

TIPS

dengan suami, bila berobat mintalah untuk menggunakan
alat suntik yang sekali pakai, dan bila melakukan transfusi
darah, pastikanlah bahwa darah tersebut telah lolos tes
HIV dari laboratorium.
Lebih jauh diungkapkan bahwa perempuan lebih
mudah tertular HIV karena faktor sosial, ekonomi, dan
budaya yang ada. Kemiskinan, ketidaksetaraan gender,
pelecehan, kekerasan seksual, KDRT, serta keterbatasan
akses pengobatan IMS bagi perempuan merupakan con
toh yang menyebabkan perempuan lebih rentan tertular
HIV AIDS. Karena itu, penting bagi perempuan untuk me
ngetahui informasi mengenai HIV sehingga tidak tertular
dan menularkan.•RU IV
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Sosialisasi GCG Direktorat EBT

Foto : KUNTORO

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan pentingnya penerapan Good Corporate Governance
(GCG), Direktorat Energi Baru Terbarukan (EBT) melaksanakan Sosialisasi GCG di Gedung Kwarnas Lantai 7 Ruang
Titanium, pada Jumat (17/4). Saat membuka sosialisasi, SVP Gas & Power Pertamina, Djohardi Angga Kusumah
mengatakan bahwa GCG sudah menjadi komitmen manajemen Pertamina, termasuk Direktorat EBT untuk menerapkan
GCG. Dengan sosialisasi GCG ini, seluruh pekerja diharapkan untuk berkomitmen bekerja secara transparan dan
menghindarkan konflik kepentingan dengan integritas yang tinggi dan profesional.•IRLI

Direktur Pemasaran Management Walkthrough
ke TBBM Ujung Berung

Foto : PRIYO

BANDUNG - Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang didampingi SVP Fuel Marketing & Distribution,
beserta sejumlah tim manajemen PT Pertamina Patra Niaga, melakukan Management Walkthrough ke TBBM
Ujung Berung, Bandung, Senin (13/4). Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Bambang juga meluncurkan New
Version of Integrated Fleet Management Information System untuk pendistribusian BBM yang aman. Ia berharap
dengan adanya sistem ini tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh intervensi manusia.•EGHA

JAKARTA - Fungsi Health and Medical Management mengadakan Seminar Breastfeeding dengan tema “Kiat
Sukses ASI Ekslusif, Ibu Tetap Kerja Produktif” bagi pekerja perempuan Pertamina, pada (24/4) di Ruang Pertamax
Lt.21 Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina. Acara yang diadakan bersama AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui
Indonesia) ini dihadiri oleh puluhan wanita pekerja di Pertamina dan diisi oleh Dr. Danar Kusumawardhani MPH.
Ia menjelaskan mengenai kiat sukses memberikan ASI Ekslusif bagi pekerja perempuan. Menurut Manager Health
and Medical Management Dr. M. Isnaini MOH, acara ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih luas
kepada pekerja perempuan Pertamina yang sedang menyusui agar proses menyusui dapat berjalan lancar selama
bekerja. “Supaya Ibu menyusui dapat juga bekerja secara produktif dan anaknya menjadi sehat,” harapnya.•Starfy

Foto : STARFY

Seminar Breastfeeding di Kantor Pusat Pertamina

Soccer Clinic - Pertamina Soccer School (PSS) oleh Indra Sjafri

Foto : WAHYU

Jakarta - Pertamina Soccer School kembali menyelenggarakan Soccer Clinic bersama Indra Sjafri. Dalam kesempatan
tersebut Indra Sjafri memberikan arahan kepada anak-anak tentang bermain bola yang baik, yaitu dribble, attack and
shoot. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Lapangan Sepak Bola Pertamina Simprug, pada (26/4). Para peseta terlihat
sangat antusias mendengar arahan ex pelatih Timnas U19 tersebut, kemudian dilakukan juga sesi tanda tangan Indra
Sjafri pada jersey dan bola para peseta.•WAHYU

TARAKAn – PT Pertamina EP Tarakan Field mengadakan acara pisah sambut untuk para pekerja dan pensiunan
di Gedung Wisma Patra, pada (6/4). Acara pisah sambut ini diperuntukkan bagi para pekerja yang mutasi ke
field lain dan untuk memberikan salam perpisahan untuk pekerja yang telah pensiun. Ada beberapa pekerja
yang mutasi dari Tarakan Field adalah Johana, Sudarno, Mufti, Ivan Afrianto, Ifni Hidayat, dan RS. Kinoturangga.
Sedangkan Sudjono memasuki masa purna karya. Dengan adanya kegiatan seperti ini, manajemen Tarakan
Field mengharapkan agar para pekerja yang meninggalkan Tarakan Field, baik untuk mutasi ataupun pensiunan
tetap terjaga tali silaturahminya.• TARAKAN FIELD

Foto :PEP TARAKAN FIELD

Pisah Sambut Pekerja PEP Tarakan Field
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Penutupan BPS PEP :
Cintai Lapangan dan Jangan Cengeng
Jakarta – Program Bim
bingan Program Sarjana
Pertamina Eksplorasi dan
Produksi ( BPS PEP) angkatan
8, yang diikuti oleh 115 orang
peserta, secara resmi ditutup
pada Senin (27/4), oleh
Presiden Direktur PEP Rony
Gunawan.
Sebelumnya selama
enam bulan, para peserta
mengikuti pendidikan
yang intensif di Pertamina
Corporate University. Adapun
115 orang peserta ini terdiri
dari 6 jurusan, yakni Services
Facilities(21) Eksploitasi (46),
Finance (17), Supply Chain
Management and General
Services (17) , Information and
Communication Technology
(5), dan Human Resource (9).
Selain Rony Gunawan,
penutupan tersebut dihadiri
juga oleh jajaran Direksi PEP,
tim Pertamina Corporate
University, serta SVP HR
Development Pertamina,
Insan Purwarisya L. Tobing.
Presiden Direktur PEP
Rony Gunawan mengatakan,
PEP bangga bisa menda
patkan putera-puteri terba
ik bangsa Indonesia, dari

Foto : PRIYO

Pangkalan Susu – PT Pertamina EP (PEP)
Asset 1 Pangkalan Susu Field mengadakan
sosialisasi pemboran sumur Migas Benggala
(BGL)-3 kepada Muspika, tokoh agama,
tokoh masyarakat, dan masyarakat, pada
(23/4). Hadir pada acara dimaksud undangan
dari PT Pertamina EP Asset 1 Pangkalan Susu
Field, Drilling Assisten Manager Samson Rivai,
tim PDSI, Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Langkat yang diwakili oleh
Kadiv Geologi Rusdan Pohan, jajaran Muspika
Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat,
para Kepala Desa dan Kepala Kelurahan seKecamatan Selesai beserta perangkatnya, tokoh
agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat
setempat yang memenuhi ruang serba guna
kantor Kepala Desa Mancang Kecamatan
Selesai Kabupaten Langkat.
Sosialisasi diisi dengan pemutaran video
tentang kegiatan usaha hulu migas yang dilan
jutkan dengan penjelasan oleh Minar Prianto,
Rig Superintendent Pertamina Drilling Service
Indonesia.
Sumur BGL-3 ini rencana ditajak dengan
menggunakan Rig. N110ue/59 milik PDSI
kapasitas 1500 HP, dengan rencana kedalaman
akhir 3600 mTVD (meter True Vertical Depth),
dengan target pelaksanaan pemboran adalah
100 hari kerja operasi.Minar juga menyampaikan
mengenai teknis pengeboran di sumur BGL-3
serta aspek HSSE yang meliputi arti-arti tanda
bahaya yang harus diketahui warga.
Kegiatan pemboran Sumur Migas Benggala
(BGL) - 3 yang dimulai pada minggu ketiga
bulan April 2015 ini mendapat sambutan baik
dan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Langkat. Kadiv Geologi
Distamben Kabupaten Langkat, Rusdan Pohan
menegaskan kepada Pertamina EP Pangkalan
Susu Field untuk mewaspadai hal hal yang
mungkin terjadi dari kegiatan pemboran sumur
migas berupa Limbah B3 dari lumpur pemboran,
ledakan, pencemaran udara, air dan tanah, serta
kerusakan ekosistem.
Sementara Pangkalan Susu Legal & Relation
Ast.Man. Taufik Riyadi mengatakan sosialisasi
ini bertujuan memberi informasi dan edukasi
kepada masyarakat terkait rencana pelaksanaan
pengeboran sumur BGL-3 yang berada di
Desa Mancang, Kecamatan Selesai, Kabupaten
Langkat Sumatera Utara.
“Semoga pengeboran BGL-3 mengikuti ke
suksesan BGL-1, sehingga mampu menambah
cadangan migas nasional, khususnya untuk wila
yah Sumatera Utara,” ujar Dirasani Thaib, Pang
kalan Susu Field Manager.•PEP PANGKALAN SUSU FIELD

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

Presiden Direktur Pertamina EP Rony Gunawan memberikan ucapan selamat kepada pekerja baru PEP.

universitas terkemuka de
ngan nilai akademik yang
tinggi. Namun, Rony juga
mengatakan di tengah kondisi
pasar minyak kini yang sedang
turun harga, diharapkan para
peserta tidak hanya ‘pintar di
kepala’.
“Kami butuh orang yang
tangguh, pantang menyerah,
terampil, dan tidak cengeng.
Sebab lapangan kita tidak ada
yang di Jakarta! Lapangan
kita ada di pelosok. Ladang

uang kita ada di Rantau,
Cepu, Bunyu, Sanga-sanga,
Tarakan, bahkan ada yang di
laut juga,” tegasnya.
Karena itu, Rony meng
harapkan tangan-tangan
muda terampil yang tangguh
dan capable, serta memiliki
integritas. Tanpa integritas,
dan kejujuran, itu semua tidak
ada gunanya. Ia mengimbau
betapa pentingnya para
peserta untuk mencintai la
pangan dan mencintai aset,

sebab disitulah Pertamina
hidup. Insan Pertamina digaji
oleh rakyat. Penambahan
pekerja harusnya bisa berimpact ke penambahan hasil
produksi.
“Siapa yang masih ragu
silakan pulang! Semua akan
kami tempatkan di daerahdaerah penghasil migas.
Kami tidak ingin orangorang ragu yang gampang
nggak betahan!” tukas Rony
mengingatkan.•SAHRUL

PEPC Peringati 2.000 Hari Tanpa Kecelakaan Kerja
BOJONEGORO - PT. Per
tamina EP Cepu (PEPC)
memp
 eringati bulan K3
dengan 2.000 hari tanpa
kecelakaan kerja (lost time
accident) melalui keg iatan
jalan sehat, di Bojonegoro,
pada (17/4). Kegiatan yang
bertajuk ‘Safety Campaign’
ini diikuti sekitar 150 peserta
yang terdiri dari karyawan
PEPC, Muspida & Muspika
(PemKab)–Bojonegoro,
KKKS–Bojonegoro, Mitra
Kerja-Bojonegoro, Muspida

& Muspika (PemKab)–
Blora, Muspida & Muspika
(PemKab)–Tuban, media, dan
anggota masyarakat lainnya.
Sesuai dengan tajuk
acara, Direktur Utama PEPC,
Amril Thaib M. (saat menjabat),
kembali mengingatkan betapa
pent ingnya keselamatan
kerja bagi karyawan PEPC
khususnya dan masyarakat
Bojonegoro umumnya.
Kegiatan juga diisi dengan
senam bersama, penyerahan
penghargaan 2000 hari tanpa

Foto : PEPC

Sosialisasi Tajak
Sumur Benggala-3
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kecelakaan kerja, donor
darah, pemberian hadiah
perlombaan bulutangkis,
safety meeting, PEKA, serta

penghargaan kepada desadesa yang berada di ring-1
perusahaan yang mempunyai
andil dalam keselamatan.•PEPC

JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina Retail, Toharso, beserta jajaran Direksi dan Manajemen melakukan
pertemuan dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Sayid M.N Fadli. Pertemuan ini dilakukan terkait
kerja sama penyedian bahan bakar minyak melalui media RFID Card (Radio Frequency Identification Card) di Pemerintah
Kota Balikpapan. Acara tersebut dikemas dalam acara ramah tamah yang berlangsung di Hotel Century, Jakarta.
“Kami sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Balikpapan atas kerja sama ini. Semoga inisiatif bersinergi
ini dapat menjadi penggerak bagi dinas lainnya dalan jajaran Pemerintah Kota Balikpapan untuk memanfaatkan
pelayanan RFID kami ke depan,” ujar Toharso, Rabu (15/4/2015).
Agenda acara kemudian ditutup dengan pembacaan doa dan makan malam bersama. Kegiatan ini diharapkan
dapat mempererat hubungan antara PT Pertamina Retail dengan Pemerintah Kota Balikpapan dan kerja sama yang
telah dilakukan selama ini dapat berjalan lancar dengan menguntungkan kedua belah pihak.•PERTAMINA RETAIL

Foto : PERTAMINA RETAIL

Silaturahmi PT Pertamina Retail dengan Pemkot Balikpapan
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Sosialisasi Peran
Industri Migas di Kroya
Kroya - Legal & Relation PEP Jatibarang Field
menggelar sosialisasi tentang peran industri
migas di Indonesia. Sosialisasi yang sebelumnya
telah dilaksanakan di enam kecamatan ring 1
WKP Jatibarang Field ini kembali dilaksanakan di
Kecamatan Kroya dengan mengundang seluruh
kuwu/ kepala desa, lurah, toga, tomas, babinsa,
babinmas karang taruna dan LSM, pada (14/4).
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pe
mahaman tentang regulasi dan kegiatan industri
migas pada masyarakat sekaligus bersilaturahmi
dengan kuwu-kuwu baru terpilih.
Hadir dalam sosialisasi tersebut Muspika
Kroya, antara lain Camat Kroya Akhmad,
Kapolsek Kroya Elfian Ali dan Danramil Gabus
Wetan Catur PI. Mereka menjadi pembicara
bersama dengan Asisten Manajer Pjs. Legal &
Relations PEP Jatibarang M. Haryono.
Dalam sambutannya, Camat Kroya mengaku
senang dengan adanya kegiatan ini dan berharap
agar komunikasi antara masyarakat dan Pertamina
EP dapat terjalin baik. Senada dengan Camat,
Kapolsek dan Danramil pun berpesan pada
masyarakat agar bersama-sama menjaga obyek
vital nasional demi menunjang keberlanjutan pe
merintahan dan untuk kemakmuran rakyat. Se
mentara Jatibarang Pjs. Legal & Relation Ast.Man,
M. Haryono menyampaikan materi tentang peran
Pertamina di Indonesia di hadapan 50 peserta.
Kecamatan Kroya yang merupakan ring 1
WKP Jatibarang Field ini memiliki salah satu
fasilitas produksi Jatibarang Field, yakni SP
Gantar yang merupakan kandidat fasilitas terbaik
implementasi Keselamatan Operasi Fundamental
Operation Excelent (KOFOE). Selain itu, produksi
dari sumur GTR-01 yang ada di kecamatan Kroya
saat ini juga sedang menggembirakan.•nit

JAKARTA - “Bekerja Efisien.
Bukan berarti efisien lantas
kita tidak melakukan kegiatan
apapun. Namun bagaimana
kita melakukan suatu kegiatan
secara lebih efektif supaya
mendapatkan hasil yang
optimal,” demikian disampaikan
Rony Gunawan dalam Town
Hall Meeting terakhir bersama
seluruh pekerja di lingkungan
PT Pertamina Geothermal
Energy, Kamis (23/4) lalu.
Rony melanjutkan, hasilhasil inovasi yang dituangkan
dalam forum continues
i m p ro v e m e n t h e n d a k n y a
jangan hanya sebatas diatas
kertas. “Implementasikan,

realisasikan, agar cost efficiency
yang disebut-sebut itu benarbenar terealisir”.
Selanjutnya Rony juga
mengimbau agar seluruh
pekerja PGE dapat terus
meningkatkan kinerja dan
mempertahankan apa yang
sudah diraih. “Pekerja PGE
adalah orang-orang hebat,
terbukti dengan pencapaian
laba yang telah diperoleh.
Bersama kita pasti bisa,”
pungkas Rony.
Town Hall Meeting PT
PGE yang di-relay oleh seluruh
area PGE dilaksanakan dalam
rangka pisah sambut Direktur
Utama PGE. Rony Gunawan

Direktur Utama PGE Irfan Zainuddin menyerahkan cinderamata kepada Rony
Gunawan yang akan menjalani tugas baru sebagai Presiden Direktur PEP.

selanjutnya menjabat seba
gai President Director PT
Pertamina EP, sementara
Direktur Utama PGE yang baru

Foto : PGE

Townhall Meeting PGE : Bersama Kita Pasti Bisa

dijabat oleh Irfan Zainuddin,
yang seb elumnya menjabat
VP Planning & Portfolio Dit.
Hulu.•UNA

Bulan Komet PEPC 2015
Jakarta – Dalam upaya
untuk mendukung budaya
sharing knowledge di PEPC,
yang juga merupakan KPI
Direksi, pada Rabu 29 April
2015 lalu dilaksanakan “Bulan
KOMET PEPC 2015”.
Acara ini dihadiri oleh
para pekerja PEPC dan
dibuka oleh Direktur Bisnis
Support PEPC Musa
Umbas, yang dilanjutkan
dengan penyampaian materi
presentasi oleh keynote
speaker dari Direktorat Hulu.
Heru Murti dari Direktorat
Hulu memaparkan tentang
“KOMET Awareness”. Ia
menjelaskan tentang para

meter dan asumsi usulan
RJPP 2015 – 2019 (revisi),
dan Usulan Produksi Migas
2015 – 2019 berikut proyeksi
pertumbuhan di tahun 2019.
Kemudian dilanjutkan
oleh R. Panji Sumirat yang
memaparkan profil KOMET,
BoD Statement, dan Empat
Pilar Quality Management
dengan visi menjadikan QM
sebagai salah satu pilar utama
pendukung pencapaian visi
perusahaan.
Sementara Hardjo Basuki
Soenandar, G & G Specialist
PEPC mempresentasikan
materi berjudul “Petroleum
Geology of the Cepu Block:

Foto : PEPC

RANG FIELD
Foto : JATIBA
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evidence from recent ex
ploration drilling, fluid inc
lusion study and revisited
rock outcrop results”, se
dangkan Risk Management
Manager PEPC Gusnida me
nyampaikan materi berju

dul “Optimalisasi Sistem
Monitoring & pelaksanaan
pada Proyek Banyu Urip &
Gas Jambaran – Tiung Biru
Blok Cepu melalui aplikasi
Dashboard Executive yang
terintegrasi di PEPC”.•PEPC

J a k a r ta - K a m i s
(23/4) menjadi catatan
sejarah baru bagi PDSI.
Pemegang Saham telah
melantik Lelin Eprianto
menjadi Pj. Direktur Utama
PDSI menggantikan Faried
Rudiono. Penggantian Dirut
PDSI ini bersamaan dengan
perubahan susunan direksi
di beberapa anak peru 
sahaan Pertamina lainnya.
Beberapa saat setelah
pelantikan di Kantor Pu
sat Pertamina Jakarta,
jajaran Direksi menggelar
Town Hall Meeting yang
dihadiri oleh manajemen
dan semua pekerja kantor
pusat yang juga terkoneksi

langsung dengan empat area
PDSI.
Dalam sambutan per
pisahannya Faried me
nyampaikan ucapan terima
kasihnya kepada semua
pihak yang telah mendukung
dan bekerjasama selama
hampir tujuh tahun di PDSI,
dimulai sejak menjabat
sebagai Direktur Operasi
hingga Direktur Utama. “Saya
bangga menjadi orang yang
telah memberi warna di
PDSI,” ujarnya.
Lebih lanjut Faried me
nga
takan bahwa PDSI
sangat rentan terhadap
perkembangan pasar. Ka
renanya, diperlukan orang-

orang yang memiliki dedikasi
dan kerja keras, juga kerja
cerdas dan ikhlas.
“Di bawah kepem im
pinan Pak Lelin, saya
berharap PDSI lebih maju
dan terus sustain. Semua
dapat bekerja dengan te
nang dan senang dalam
mengembangkan PDSI
secara bersama-sama,”
ujarnya.
Sementara itu, pada
kesempatan yang sama
Pj. Direktur Utama PDSI
Lelin Eprianto mengatakan,
“Saya siap men-support
dan mengajak semua
stakeh older untuk maju
bersama”. Lelin juga me

nyatakan dirinya siap mem
buka diri demi kebaikan
dan kemajuan perusahaan,
karena pada dasar nya
PDSI didukung penuh oleh
stakeholeder. “T inggal
bagaimana sikap kita dan
ingin menjadi seperti apa
kita?” pungkasnya.
Lelin Eprianto sebe
lumnya adalah Direktur
Pemasaran dan Pengem
bangan di PDSI. Dan se
belum bergabung di PDSI
Lelin menjabat sebagai Vice
President Health Safety
Security & Environment
(HSSE) PT. Pertamina EP.
To w n H a l l M e e t i n g
yang digelar di Graha PDSI

Foto : PDSI

Townhall Meeting Pergantian Direktur Utama PDSI

Jakarta ini ditutup dengan
ucapan terima kasih kepada
Direktur Utama lama dan
ucapan selamat kepada
Direktur Utama baru yang
akan memimpin PDSI ke
depan.

Dengan demikian,
susunan Direksi PDSI adalah
PJ. Direktur Utama Lelin
Eprianto, Direktur Operasi
Gandot Werdiantoro dan
Direktur Keuangan dan Ad
ministrasi Hemzairil.•bk
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MOR IV Semarang
Peringati Hari Kartini
SEMARANG- Tepat pada tanggal 21 April, seluruh
masyarakat Indonesia merayakan Hari Kartini. Tidak

ketinggalan MOR IV pun turut menjadikan Kartini’s
day ini sebagai hari apresiasi bagi perempuan
melalui sebuah acara dengan tema “Jadilah Wanita
Inspirasi Kartini”. Kegiatan ini diibaratkan sebagai
sarana bagi perempuan untuk mengapresiasikan
diri mereka dengan tampil secantik mungkin dalam
balutan busana nasional Indonesia.
Kartini’s day ini diharapkan dapat memberikan
motivasi bagi perempuan-perempuan Pertamina
untuk terus berjuang dengan pemikiran-pemikiran
positif layaknya Kartini.
Dalam kegiatan Kartini’s day 2015 ini turut
dibahas mengenai perilaku perempuan yang
disampaikan secara khusus oleh pembicara handal.
Selain itu, ajang pemilihan busana terbaik dan foto
Kartini terbaik pun diselenggarakan. Dari masingmasing kategori tersebut, didapat lima orang
pemenang yang berhak membawa pulang hadiah
menarik. Mereka diharuskan memperagakan
busana mereka layaknya peragawati. Bahkan pihak
penyelenggara telah menyiapkan doorprize serta
persembahan khusus bagi perempuan yang telah
berdedikasi bagi Pertamina yakni ibu Sri Kadarsih
seorang pensiunan Pertamina yang secara khusus
hadir dalam acara Kartini’s Day 2015 ini. Tidak
hanya itu saja, pada kesempatan tersebut turut
diumumkan pemenang lomba menghias cupcake
yang telah dilakukan pada bulan sebelumnya
sebagai rangkaian peringatan hari Kartini.
Kenangan tersendiri pun ditorehkan melalui
photo booth contest. Sebelum memasuki ruang
acara, para peserta diharuskan berfoto di booth
Kartini yang telah disiapkan oleh panitia lengkap
dengan busana nasional yakni kebaya dan asesoris
yang membalutnya. Dalam photo booth contest
kali ini, dipilih lima orang dengan pose dan ekspresi
terbaik layaknya kartini sebagai wajah perempuan
Indonesia. Kelima foto terbaik tersebut dipilih secara
langsung oleh Ketua Persatuan Wanita Patra (PWP)
Bagian Jawa Tengah & DIY, Nurlaela Kusnendar
dan Bonita Ds. Dari kontes tersebut, M. Nimade
Setiawati terpilih menjadi pemenang karena tampak
anggun dengan balutan kebaya marun nan elegan.
Kehadiran kontes ini pada ajang Kartini’s day
tentunya memiliki arti tersendiri, sesuai dengan
isi seminar pada saat itu yang membahas etika
perilaku wanita. Seorang wanita harus melihat dan
memahami norma yang berlaku dalam berperilaku
dan berbusana, tanpa mengabaikan unsur feminin.
Perempuan juga dituntut terlihat kuat dan mandiri.
Hal tersebut yang juga menjadi kriteria penilaian
yang tertuang dalam gaya atau ekspresi foto pe
serta lomba.•MOR IV

CILACAP – H u m a n
capital merupakan elemen
yang penting dalam
pembangunan SDM dalam
suatu perusahaan. Dengan
adanya pengembangan
human capital, diharapkan
terjadi perbaikan dalam
permasalahan demografi
pekerja yang saat ini
membentuk gap yang
besar. Hal ini sekaligus untuk
mencapai visi HR yakni to be
a strategic business partner
and grow talent for Pertamina
to become world class
energy company sehingga
disusunlah mekanisme
pengembangan talent guna
menghasilkan high potential
leadership development.
Hal itu diungkapkan
oleh Direktur SDM & Umum
P e r t a m i n a D w i Wa h y u
Daryoto pada saat melakukan
management walkthrough ke
RU IV Cilacap dalam rangka
mensosialisasikan human
capital development di
Gedung Patra Graha Cilacap,
pada (15/4). Direktur SDM
& Umum datang dengan
didampingi oleh SVP Human
Resource Development Insan
Purwarisya L. Tobing, LPD
Manager Gustini Raswati,

Foto : RU IV

Foto : MOR

IV

Akselerasi Kapabilitas SDM untuk Capai
High Performance Organization

Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto, GM RU IV Nyoman Sukadana, dan SVP HRD Insan Purwarisya L. Tobing
meneriakkan yel yel bersama pekerja RU IV dalam acara sharing session di Gedung Patra Graha Cilacap.

dan HR BP Refinery Manager
Bambang Sembodo. Sekitar
400 orang yang terdiri dari tim
manajemen, section head,
dan pekerja turut hadir dan
mengikuti acara sharing
session tersebut.
“Saat ini HR tengah
berup aya bertransformasi
menj adi business partner,
bukan hanya tim supporting.
Dengan cara tersebut, maka
HR dapat memberikan
service terbaik kepada klien.
Salah satu gagasan yang

diinisiasi oleh HR adalah
peningkatan empowering
pekerja melalui program
human capital. Hal tersebut
membutuhkan support dan
kolaborasi dari seluruh pihak
karena jika hanya tim HR
yang menjadi single executor,
maka programnya akan siasia,” jelas Dwi.
Selain itu, di hadapan
para pekerja, Dwi juga
menegaskan kembali lima
prioritas strategis Pertamina
yang perlu mendapat du

kungan seluruh pekerja.
Langkah strategis tersebut
merupakan spirit Direksi
untuk mempertahankan dan
memperkuat Pertamina.
GM RU IV Cilacap
Nyoman Sukadana berharap
dengan adanya program
human capital development
ini dapat mengakselerasi
pengembangan kompetensi
pekerja dan menciptakan
SDM yang berkelas dunia
untuk Pertamina.•RU IV
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BALONGAN – RU VI Balongan menggelar
lomba gerak jalan Sandi Prana yang dilak
sanakan di Kilang RU VI Balongan, (25/3). Lomba
ini diikuti sebanyak 15 tim dari berbagai fungsi di
RU VI Balongan, dengan setiap timnya terdiri dari
5 pekerja. Seluruh tim yang tampil menggunakan
APD lengkap dalam lomba ini hadir dengan
semangat tinggi meski harus gerak jalan di
bawah suhu yang cukup panas di sekitar kilang.
Setiap tim mendapatkan challenge di tiap
pos yang dilewati. Mereka harus menjawab
pertanyaan terkait aspek safety, mengamati
peralatan safety shower dan mencari tahu
peralatan mana yang mengalami kerusakan
dan berpotensi menimbulkan bahaya, serta
melakukan observasi kepada seorang pekerja
yang sedang melakukan pekerjaan dengan
kondisi unsafe. Sedangkan di pos terakhir, setiap
tim diuji untuk memakai body harness dengan
baik dan benar.•RU VI

Sosialisasi PKB di MOR I Medan
MEDAN – Untuk memberikan
pemahaman tentang Perjan
jian Kerja Bersama (PKB) V
pada periode 2015-2017
kepada seluruh Pekerja MOR
I, diadakan Sosialisasi PKB
dengan bertemakan “Pe
kerja Kelas Dunia dan Sukses
Implementasi”, di Gedung
Serbaguna Kantor MOR I
Medan, pada (6/4).
Sosialisasi PKB yang
dihadiri oleh VP Strategic HR
Setyo Wardono dan Dewan
Penasihat FSPPB Faisal Yusra

diikuti secara antusias oleh
peserta. Sosialisasi ini juga
diikuti oleh pekerja di kan
tor Marketing Branch/Ter
minal BBM/ DPPU/Depot
LPG dengan menggunakan
teleconference.
Dalam kesempatan ini,
S&D Region Manager I Muji
Pangestu mengungkapkan
PKB jilid V memiliki perbe
daan signifikan dari PKB se
belumnya. “Saat ini kita tidak
mengenal lagi golongan upah
atau golongan jabatan akan

tetapi kita akan mengenal
Pertamina Reference Level
(PRL),” ungkap Muji Pangestu.
Ia mengungkapkan PRL ini
adalah kelompok nilai jabatan
yang berlaku di perusahaan
yang merujuk pada kon
sep dan praktik umum in
tern asional. “Sekarang,
pen ilaian kita berdasarkan
praktik umum internasional,”
tambahnya lagi.
Sementara Dewan Pe
nasihat FSPPB, Faisal Yusra
mengungkapkan, seluruh

Pertamina. “Saat ini, dengan
jumlah sebesar 65 unit kapal
dari berbagai jenis baik
kapal White Oil, Black Oil,
Crude, sampai dengan kapal
LPG, kapal milik memegang
peranan yang sangat vital,”
ujarnya.
Sementara Agus Pranoto
memberi gambaran terkait
kontribusi Ownfleet dalam
mendukung lima prioritas
strategis Pertamina, sekaligus
me-refresh isu dan tantangan
bisnis Ownfleet di tahun 2015,
yaitu penguasaan tonase
kapal milik, target pencapaian
skor TMSA dan jumlah kapal
yang memenuhi SIRE, serta
program jangka panjang yang
telah ditetapkan sampai 5
tahun ke depan.
Te r k a i t s a f e t y, J o k o
Eko Purwanto melaporkan
kejadian near miss maupun
kecelakaan yang men impa
kapal milik pada tahun lalu. Ia
juga menjelaskan upaya yang
dilakukan untuk meminimalisir
terjadinya kecelakaan. Di
antaranya, pelaksanaan drill &

exercises, audit & inspection,
assessment, serta safety
management system.
Dalam acara tersebut,
masing-masing manajer di
Fungsi Ownfleet menyam
paikan hal-hal teknis terkait
pengelolaan kapal baik segi
maintenance maupun segi
kebutuhan kru kapal. Hal
lain yang menjadi perhatian
adalah target pemenuhan
kapal agar comply SIRE
dimana saat ini kebutuhan
kapal untuk mengangkut
kargo ke wilayah internasional
meningkat seiring dengan
adanya perubahan pembelian

kargo dari Cost and Freight
(CNF) menjadi Free On Board
(FOB).
Acara ditutup dengan
penandatanganan pakta
integritas oleh seluruh
jajaran Manager di Fungsi
Ownfleet. Hal ini membuktikan
seluruh pekerja di fungsi own
fleet berpartisipasi dalam
pelaksanaan Modul Pakta
Integritas Pertamina yang
meliputi Good Corporate Go
vernance, pedoman perilaku
dan prinsip-prinsip usaha yang
sehat serta penerapan sistem
reward and punishment yang
proporsional.•SHIPPING

pekerja pasti memp unyai
keinginan untuk memp er
tahankan bisnis Pertamina
di semua lini bisnis yang
ada di Indonesia. Bahkan
p e k e r j a P e r t a m i n a s i a p
memb erikan yang terbaik
kepada perusahaan dengan
mewujudkan visi misi peru
sahaan untuk menuju menjadi
perusahan energi nasional
kelas dunia.
Sosialisasi yang dipandu
oleh Unit Manager HR
Sumbagut, Chandra Budi

Tupamahu tersebut juga
memberikan kesempatan
kepada seluruh pekerja untuk

bertanya langsung tentang
PKB ke V kepada perwakilan
tim perundingan PKB.•wali

Suasana Full Management Review Ownfleet 2015.

Foto : SHIPPING

Lomba Sandi Prana
Tingkatkan Aspek
Safety di RU VI

Jakarta – Manajemen
Shipping melaksanakan Full
Management Review untuk
kapal milik di Griya Sehat
Pertamina Perkapalan, pada
(26/4). Kegiatan tersebut
bertujuan me-review
pencapaian kinerja kapal
milik pada tahun 2014 serta
rencana kerja pada tahun
mendatang. Inilah yang
menjadi poin penting bagi
manajemen Shipping demi
tercapainya skor TMSA sesuai
dengan tujuan, visi dan misi
Pertamina Shipping untuk
menjadi World Class Shipping
Company.
Acara tersebut dihadiri
oleh Senior Vice President
(SVP) Shipping Mulyono, Vice
President (VP) Ownfleet Agus
Pranoto, Safety Management
Representatives (SMR) Ma
nager Joko Eko Purwanto
serta seluruh jajaran Manager
di Fungsi Ownfleet.
Dalam sambutannya,
Mulyono menegaskan
pentingnya peran kapal
milik dalam pola distribusi

Foto : MOR I

Foto : RU VI

Evaluasi Kinerja Kapal Milik
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RU II Adakan Physical Check Minyak Mentah dan Produk
DUMAI - RU II Dumai me
lakukan Physical Check
Minyak Mentah dan Produk
periode Triwulan I 2015, pada
(31/3) untuk minyak mentah
& produk dan pada (1/4)
untuk produk green coke.
Dengan dukungan dari
seluruh fungsi yang terkait di
RU II terutama dari kesiapan
sarana dan fasilitas inventory,
manpower, peralatan dan
perlengkapan pengukuran,

s er t a as pek penunj an g
lainnya, pelaksanaan
Physical Check Inventory
untuk pertama kalinya ber
hasil dilaksanakan dalam
waktu satu hari, karena pada
tahun-tahun sebelumnya
dilaksanakan dalam waktu
tiga hari.
Keberhasilan pelak
sanaan Physical Check
tersebut juga didukung
seiring dengan upaya

untuk mengoptimalkan
penggunaan ATG sebagai
alat ukur inventory di RU II.
Saat ini, jumlah tanki di RU
II sebanyak 81 tanki dengan
70 tanki yang beroperasi
dan 11 tanki yang repair.
Berdasarkan verifikasi dan
re k o m e n d a s i d a r i M P S
sebanyak 61 tanki dapat
menggunakan ATG sebagai
alat ukur inventory pada
kegiatan Physical Check

tersebut.
Dalam pembukaan ke
giatan yang dilaksanakan di
lokasi Blending Oil Movement
Production, Manager Finance
RU II Agus Setyawan selaku
ketua tim mengharapkan
agar dalam kegiatan ini para
pekerja tetap mengutamakan
aspek safety. “Kami juga
berharap kegiatan ini dapat
menghasilkan gambaran
yang riil sehingga laporan

yang dihasilkan dapat
dipertanggungjawabkan
serta bermanfaat bagi
manajemen dalam
mengambil keputusan serta
kebijakan yang tepat,” ujar
Agus.
Sementara Manager
Production RU II Sugeng
Firmanto menekankan pen
tingnya aspek ketepatan
dan keakurasian pengukuran
stock hydrocarbon sebagai

evaluasi bagi RU II untuk
melihat sejauh mana kean
dalan prasarana dan fasilitas
yang ada.
Pada kesempatan terse
but Ugi Hargo Baroto dari
bagian Electrical & Instrument
Engineer memberikan refresh
kepada para petugas menge
nai teknis penggunaan ATG
dalam pelaksanaan Physical
Check Inventory.•RU II
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Balikpapan – Sebagai
tahapan implementasi
Refinery Development Master
Plan (RDMP) di Refinery Unit
V (RU V) Balikpapan, pada
15 April 2015 lalu dilakukan
Joint Steering Commitee
Meeting ke-2 yang dihadiri
oleh Direktur Pengolahan
Rachmad Hardadi, Direktur
Keuangan Arief Budiman
serta direksi JX Nippon Oil
& Energy. Direksi Pertamina
diterima oleh GM RU V Eman
Salman Arief di Ruang Solar
Kantor Pengolahan Perta
mina Balikpapan. Turut hadir
sebagai oversight mem
bers adalah Senior Vice

President dan Vice President
dari Direktorat Pengolahan,
Keuangan maupun Pema
saran.
Agenda tersebut dilaksa
nakan sehubungan dengan
pelaksanaan Joint Study
RDMP RU V Balikpapan
dengan JX Nippon Oil &
Energy yang saat ini sedang
berlangsung.
Dalam kesempatan ter
sebut, Direktur Pengolahan
Rachmad Hardadi me
maparkan pentingnya pe
n y el e n g g a r a a n S t e e r i n g
Committee yang turut dihadiri
oleh JX Nippon sebagai salah
satu key stakeholder dalam

RDMP di RU V Balikpapan.
Ketua delegasi JX,
Michio Ikeda mengharapkan,
dalam pertemuan tersebut
para anggota tim dapat me
maparkan isu-isu yang di
temui dan menentukan aksi
strategis selanjutnya. Hadir
membawakan presentasi da
lam sesi tersebut adalah VP
Strategic Planning BD & OR
Achmad Fathoni Mahmud.
Agenda Steering
Committee Meeting diakhiri
dengan Refinery Visit dan
Management Walkthrough ke
area HSC, Kilang Balikpapan
1, RPPK Balikpapan 2, serta
area Jetty.• Keishkara, Iman S

Foto : ROMI ARIEF PRITYATIN

Joint Steering Committee Meeting RDMP di RU V
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Direktur Pengolahan Rachmad Hardadi (tengah) dan Direktur Keuangan Arief Budiman (kanan) kunjungi RU V Balikpapan
dalam rangka 2nd Steering Committee Meeting RDMP.

CILACAP – Faktor kesehatan
SDM menjadi salah satu faktor
pendorong prod uktivitas
kinerja perusahaan. Karena
itu, RU IV Cilacap melalui

Pertamina Hospital Cilacap
(PHC) menyelenggarakan
Workshop Being Healthy and
Happy bagi seluruh pekerja
RU IV. Kegiatan yang dibuka

oleh GM RU IV Nyoman
Sukadana dan dihadiri oleh
tim manajemen RU IV ini
berlangsung selama 2 hari,
pada (15-16/3) di Gedung

PWP RU IV Cilacap.
“Tujuan utama penye
lenggaraan workshop ini
adalah untuk membentuk
mindset dan perilaku
hidup sehat, membantu
mengatasi faktor psikologis
yang menghambat pekerja
untuk hidup sehat dengan
dengan melibatkan pakar
nutrisi olahraga dan psikolog,
menurunkan angka obesitas
dan sindroma metabolik pe
kerja yang cenderung me
ningkat, membudayakan
gerakan hidup sehat sebagai
suatu kebutuhan di lingkungan
kerja, serta sebagai upaya
untuk mempertahankan dan
meningkatkan produktivitas
kerja,” ujar Juwita Fathonah
selaku Supervisor Industrial
Health.
Ia menjelaskan, tahun
lalu jumlah pekerja obesitas
(BMI) sebesar 52,24%.
Berdasarkan tes kebugaran
jasmani rockport, pekerja
dengan tingkat kebugaran
sedang mencapai 32,48%,
kebugaran rendah 15,04%,
dan rendah sekali di tingkat
7,52%. “Selain itu, kasus
dyslipidemia berdasarkan
hasil MCU tahun lalu mencapai
55,57%. Sehingga perlu ada
nya pelatihan peningkatan
keb ugaran jasmani melalui
workshop ini,” tambahnya.
Guna menunjang pelak
sanaan workshop, PHC
mend atangkan psikolog
eksternal yang melakukan
praktik psikologis klinis ser
ta bersertifikasi beberapa
pendekatan mind technology.

Foto : RU IV

RU IV Tingkatkan Derajat Kesehatan Pekerja

Dalam sesi pembahasan ma
teri dan diskusi, dijelaskan
mengenai sindroma metabolik
(SM) oleh dr. Susiana Chan
d r a w a t i S p . K O d a n d r.
Madya Ardi Wicaksono, MSi.
Sindroma metabolik adalah
sekumpulan faktor risiko yang
dapat meningkatkan risiko
penyakit jantung, stroke, dan
diabetes yang disebabkan
oleh gaya hidup tidak sehat.
Prevalensi sindroma metabolik
ini semakin meningkat teru
tama pada orang dewasa
yang berusia di atas 30 tahun
dan ras Asia serta pekerja
profesional paling beresiko
terkena gangguan penyakit
ini.
Sindroma metabolik di
tandai dengan 3 atau lebih
kriteria. Yaitu, lingkar ping
gang lebih dari 90 cm un
tuk pria dan lebih dari 80
cm untuk wanita, kadar tri
gliserida darah lebih dari 150
mg/dl, HDL kolesterol lebih
rendah dari 40mg/dl pada
laki-laki dan 50 mg/dl pada
perempuan, tekanan darah
diatas 130/85mmHg, serta
kadar gula darah puasa lebih

dari 110 mg/dl. “Jika Anda
sudah merasa terkena gejalagejala tersebut, maka Anda
harus mengubah pola hidup,”
ujar dr. Susiana.
Selanjutnya dipaparkan
pula materi mengenai Mindful
Life untuk membentuk pribadi
yang positif baik pikiran
maupun emosinya serta
menciptakan keseimbangan
pada diri sendiri. “Mindful
life merupakan metode
untuk menyeimbangkan dan
menghubungkan pikiran
dan tubuh. Terdapat 3 faktor
penting untuk mewujudkan
mindful life antara lain accep
tance, awareness, dan pre
sent moment,” jelas Dian
Ardini Sahening S. Psi.
Setelah mengikuti rang
kaian pembahasan materi,
peserta pelatihan diajak untuk
melakukan activity games
dan berbagai kegiatan out
door di hari kedua. “Kami
harap workshop ini mampu
membuat peserta siap untuk
menghadapi tantangan dalam
masa perubahan menuju hi
dup sehat,” tutup Dian Ardini
Sahening.• RU IV
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JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) kembali hadir da
lam pameran internasional
“ O f f s h o r e Te c h n o l o g y
Conference” di Reliant Cen
ter Houston, Texas. Acara
pameran industri perleng
kapan lepas pantai terbesar,
menyediakan kesempatan
untuk berbagi teknologi,
keahliam, produk dan offshore
operation best practices. OTC
dihadiri oleh profesional energi
dari seluruh dunia, lebih dari
100.000 pengunjung dan
dip enuhi oleh 2.700 stand
pameran.
Tema Thinking Globally,
membawa diskusi kepada
upaya menghadapi tantangan
baru, di samping pemahaman
yang semakin bertambah atas
interkoneksi dari global Industri.
Stand Pertamina seluas 112
m 2 menampilkan kekuatan
bisnis Pertamina di sektor

Hulu, termasuk Green Drilling
PDSI, broadband 3D Seismic
Acquisition & Processing KE-5
Area PHE WMO, Lapangan
Poleng milik Pertamina EP,
Ejector Installation di Bravo
Flow Station Offshore North
West Java Field PT PHE ONWJ,
Z potensi dan pengembangan
bisnis Unconventional Hyd
rocarbon. Melengkapi materi
tersebut adalah design stand
Pertamina yang memberikan
sentuhan budaya Dayak
Kalimantan mendapatkan
pujian dari sebagian pengun
jung yang hadir.
Plt. Dirjen Migas, IGN
Wiratmadja Puja men yem
patkan diri mengunjungi stand
Pertamina dan berb incangbincang untuk waktu yang
lama. Dalam diskusinya dengan
Corporate Secretary Pertamina
Nurs atyo Argo, Wiratmadja
Puja mengharapkan lebih

banyak berpartisipasi dalam
event tersebut. “Kehadiran
stand Pertamina sangat
membanggakan, sekaligus
membawa nama Indonesia
di tingkat dunia. Saya meng
harapkan tahun depan akan
ada pavilion Indonesia dengan
semakin banyak perusahaan
bergabung dalam stand
dimaksud,” katanya.
Direktur Hulu Pertamina
Syamsu Alam selaku Direktur
dalam kesempatan yang
bersamaan menegaskan,
momentum ini dapat diman
faatkan untuk menunjukkan
kemampuan Pertamina yang
sudah memadai untuk me
nangani operasi offshore teru
tama dalam menyongsong
pengelolaan blok Mahakam
yang diharapkan diserahkan
pada Pertamina. Pertamina
diharapkan oleh konjen RI
di Houston untuk dapat

Foto : ISTIMEWA

Pertamina Kembali Hadir di OTC Houston
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Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam dan Corporate Secretary Nursatyo Argo foto bersama dengan utusan Pertamina di
ajang Offshore Technology Conference usai menerima kunjungan Plt. Dirjen Migas, IGN Wiratmadja Puja.

memanfaatkan jejaring sumber
daya terutama tenaga ahli dari
Indonesia yang bermukim di
US terutama Houston untuk
memaksimalkan tantangan
operasi di Pertamina ke depan.
S e l a i n D i re k t u r H u l u ,

hadir dalam OTC kali ini SVP
U p s t re a m B u s i n e s s D e 
velopment Pertamina yang
melakukan serangkaian
business meeting dengan
beberapa perusahaan migas
yang dianggap strategis se

lama acara konferensi ber
langsung, termasuk meng
hadiri acara Forum Bisnis
yang digelar oleh Dirjen Migas
dan Konsulat Jenderal RI di
Houston bertempat di KJRI
Houston.•AGUS MASHUD
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Jakarta – Industri hulu migas (minyak dan gas) merupakan
aktivitas yang sarat investasi, teknologi, dan resiko. Oleh
karena itu, penggunaan sumberdaya manajemen yang
dimiliki suatu perusahaan baik man, money, dan technology
harus dikalkulasi secermat mungkin dengan tingkat
ketepatan yang tinggi pula. Dalam konteks tersebut, setiap
keteledoran dan tindakan inefisiensi adalah petaka. Bukan
saja akan menimbulkan kerugian pada peraihan potensi laba
perusahaan, namun kerap lebih dari itu, hingga memakan
korban jiwa.
Beralaskan sudut pandang di atas maka kebijakan
menumbuhkan added values lewat semangat inovasi dan
efisiensi di setiap level organisasi, harus terus ditumbuh
kembangkan, baik dalam jumlah besar maupun kecil.
“Semangat efisiensi dalam setiap pembiayaan, sekecil apapun
secara simbolik menunjukkan kepedulian dan komitmen
kita untuk mempergunakan uang negara dengan lebih
bertanggung jawab. Jadi bukan besar atau kecil yang menjadi
ukuran,” demikian tegas Direktur Hulu Pertamina, Syamsu
Alam dalam Town Hall Meeting Hulu pada 8/4 yang lalu.
Lebih lanjut Alam (demikian Direktur Hulu akrab disapa)
menyampaikan, untuk keluar dari situasi krisis yang dipicu oleh
anjloknya harga minyak dunia sejak Medio 2014 yang lalu,
ia mengharapkan agar semua pekerja mengubah mindset,
yaitu dari pola kerja lama dengan cara at any cost, ke budaya
baru yang lebih mengedepankan cost effectiveness. Dalam
paradigma baru, cost effectiveness dan
prinsip efisiensi di semua lini tersebut,
bukan berarti mengurangi prinsip-prinsip
penerapan health, safety, security &
environment (HSSE).
Memaknai pesan-pesan Direktur
Hulu dimaksud, kiranya langkah-langkah
efisiensi yang dilakukan Joint Operating

HULU TRANSFORMATION CORNER

Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) layak
diketengahkan. Anak perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE)
yang beroperasi di wilayah kerja Tuban, Bojonegoro, Lamongan,
dan Gresik, ini berhasil menciptakan inovasi yang berujung
pada efisiensi biaya dalam Turn Around (TA) Sulphur Recovery
Unit (SRU) pada Central Processing Area (CPA), di Lapangan
Mudi Pad A, Tuban. “Tim Proyek Kendali Mutu (PKM) Re-Core
yang bertanggung jawab dalam hal engineering design dan
construction sukses mengatasi masalah tingginya biaya TA
SRU dimaksud,” demikian ucap Sr. Maintenance Supervisor
JOB PPEJ, Febrita Kusuma Wardana selaku Ketua Tim PKM
Re-Core menyiratkan rasa syukurnya.
Menurut Febrita, keandalan SRU sangat penting bagi JOB
PPEJ karena sebagian besar produksinya mengandung kadar
belerang tinggi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja SRU
maka kegiatan TA tersebut perlu dilakukan secara priodik setiap
dua tahun sekali. Masalah timbul ketika pelaksanaan TA terjadi
pemborosan yang disebabkan oleh meningkatnya pemakaian
diesel fuel sebagai pengganti fuel gas karena pasokan dari SRU
terhenti. Selain itu, terjadi pula kehilangan produksi kondensat
sebesar 266 BCPD (Barrels Condensate Per Day) akibat Gas
Compressor CP-9600 dan CP-9650 shutdown selama kegiatan
TA sebanyak 5 kali 24 jam.
”Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mela
kukan perbaikan dengan cara rekayasa bahan bakar yang
semula menggunakan diesel fuel menjadi bahan bakar CNG
(Compressed Natural Gas) berupa penyediaan fasilitas CNG
Trucking, perubahan pada existing fuel gas line, dan fasilitas
pendukung lainnya,” kata Febrita menjelaskan inovasi yang
dilakukan (4/5). Selanjutnya Febrita menambahkan, mobilisasi
CNG menggunakan truck dipilih karena biayanya jauh lebih
murah dibanding membangun jaringan pipa khusus. Selain itu
konstruksinya juga lebih mudah serta potensi efek social yang
ditimbulkan pun rendah. Dari pengalihan bahan bakar dan

Foto : DIT. HULU

JOB PPEJ : Rekayasa Bahan
Bakar Petik Efisiensi Rp 2 Miliar
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Sulphur Recovery Unit dengan petugas monitoring H2S (depan), di Lapangan
Mudi Pad A, Tuban.

beberapa modifikasi unit penunjang tersebut, PKM Re-Core
berhasil melakukan efisiensi biaya TA SRU di CPA Lapangan
Mudi Pad A, Tuban sebesar Rp. 2.002.503.544, yakni dari
Rp. 4.726.494.311 pada kegiatan TA SRU 2010 menjadi Rp.
2.723.990.767 di 2013. Pengurangan biaya tersebut berasal
dari penurunan biaya bahan bakar sebesar Rp. 479.640.086
dan perolehan tetap produksi kondensat selama 5 hari
sebesar 266 BCPD atau setara dengan Rp. 1.609.300.000.
Lebih jauh Febrita memprediksi, untuk kegiatan TA
SRU tahun 2015/2016 berpotensi menambah nilai efisiensi
yang dicapai dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya,
penambahan jumlah sumur produksi saat ini otomatis akan
berdampak pada meningkatnya kebutuhan power dan
konsumsi bahan bakar dibanding pada 2013. “Kami telah
mensosialisasikan standar prosedur, proses, dan hasil kerja
ini ke semua operator untuk bisa diimplementasikan dalam
kegiatan TA SRU selanjutnya, sekaligus sebagai bahan
referensi bagi kegiatan sejenis di seluruh anak perusahaan
PHE,” jelas Febrita. Tidak hanya sampai disitu, agar inovasi
ini bisa di implementasikan di anak perusahaan lain, PKM
Re-Core melakukan sharing knowledge di berbagai forum,
seperti APQA Awards Pertamina 2014 dengan menyabet
penghargaan Gold dan Platinum pada TKMPN XVIII Batam
2014.•DIt. HULU

JAKARTA – Dalam rangka
men ingkatkan kesiapan
peluncuran produk Bahan
Bakar Minyak (BBM)
varian terbaru Pertalite,
tim Pemasaran Pertamina
melakukan pertemuan de
ngan Gabungan Industri Ken
daraan Bermotor Indonesia
(GAIKINDO), Asosiasi Industri
Sepedamotor Indonesia
(AISI) di ruang Monas 1 Hotel
Aryaduta, Jakarta (23/4).
P e r t e m u a n t e rs e b u t
di
hadiri oleh Direktur
Pemasaran Pertamina
Ahmad Bambang, SVP Fuel
Marketing & Distribution
P e r t a m i n a , S u h a rt o k o ,
Direktur Utama Pertam ina
Retail, Toharso dan per
wakilan dari manajemen
pemegang merk kendaraan
mobil dan motor.

Ahmad Bambang menga
takan, produk BBM Pertalite
ini sebagai sebuah strategi
korporasi dengan menambah
variasi produk Bahan Bakar
khusus (BBK),yang lebih baik
sehingga memberikan pilihan
kepada konsumen.
“Kita hanya memberikan
pilihan kepada masyarakat
dengan jenis BBM yang lebih
baik dan harga yang tidak jauh
berbeda dengan Premium.
Dengan adanya produk Per
talite ini setidaknya dapat
men gurangi kerugian dari
penjualan BBM bersubsidi,”
ungkap Ahmad Bambang.
Di hadapan tim mana
jemen GAIKINDO dan AISI,
Suhartoko juga memberikan
pengertian bahwa Pertalite
b u k a n l a h p ro d u k y a n g
akan menggantikan BBM

P r em i u m , m e l a i n k a n
produk jenis baru yang
dikembangkan oleh Per
tamina tanpa menghapus
produk Premium.
Dalam kesempatan yang
sama dijelaskan pengaruh
Pertalite terhadap mesin
yang disampaikan oleh Ahli
Sistem Pembangkit Daya
– Perawatan Mesin Institut
Teknologi Bandung (ITB)
Dr.Ir. Tri Yuswidjajanto. Ia
mengatakan, kendaraan
bermotor dianggap sebagai
penghasil emisi gas buang
yang signifikan mencemari
lingkungan. Karena itu, emisi
gas buang kendaraan harus
dibatasi penggunaannya.
Dari hasil penelitian
yang dilakukan oleh Tri
Yuswidjajanto terhadap
Pertalite yang memiliki RON

Foto : WAHYU

Pertamina Sosialisasikan Produk Pertalite ke Gaikindo dan AISI

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menegaskan bahwa Pertalite merupakan varian baru produk BBM.

90, terbukti produk ini memiliki
kinerja antara Premium dan
Pertamax dan lebih sesuai
bagi kendaraan yang saat ini
banyak beredar di Indonesia
sehingga pengendara me

rasakan perbedaan kualitas
secara nyata.
Dengan adanya pema
paran dan penjelasan dari
pihak Pertamina dan peneliti
mengenai produk Pertalite,

diharapkan pihak GAIKINDO
dan AISI bisa bekerja sama
dan memberikan dukungan
penuh terhadap produk yang
akan segera diluncurkan oleh
Pertamina.•IRLI

