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Dua pekan lalu, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed)
mengumumkan hasil kelayakan atas 31 bank terbesar AS.
Penilaian itu diistilahkan sebagai stress test, yakni tes untuk
meyakinkan bahwa perbankan memiliki kecukupan modal
untuk menghadapi berbagai skenario krisis, seperti resesi
ekonomi, krisis pasar, maupun ancaman kebangkrutan.
Stress test adalah kajian rutin tahunan yang dilakukan The
Fed sejak 2009 dan kemudian diatur dalam Dodd Frank
Act tahun 2010. Untuk dapat lulus dari tes ini, bank harus
mencukupi kriteria rasio perbandingan modal dengan aset.
Kriteria lain, aspek pengendalian internal, governance, risk
management, dan proses capital planning. Bank Sentral juga
mensyaratkan perbankan untuk melakukan stress test secara
internal, guna mengantisipasi krisis.
Sebanyak 31 bank yang diuji ini mengelola sekitar 80%
dari dana perbankan di AS, atau sekitar US$14 triliun. Dari
bank-bank tersebut, dua bank gagal dalam penilaian. Yakni,
bank asal Jerman Deutsche Bank Trust Corporation dan
bank Spanyol Santander Holdings USA. Sementara itu,
bank terbesar kedua AS yakni Bank of America lulus dengan
catatan dan 28 bank lainnya lulus tanpa kendala, seperti data
The Fed berikut:
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Stress test tidak hanya pada institusi keuangan. Penilaian
serupa kerap dijalankan pada korporasi non keuangan
untuk melihat kemampuan perseroan dalam menghadapi
krisis. Salah satu metodenya adalah mengukur kemampuan
pembayaran kewajiban korporasi kepada kreditur (default
probability) atau potensi penurunan peringkat kredit (credit
rating). Berdasarkan diskusi Investor Relations dengan
lembaga pemeringkat global Fitch Ratings, stress test
Pertamina dilakukan dengan membuat asumsi sensitivitas
terhadap kondisi yang mempengaruhi bisnis kita. Semisal,
sensitivitas penurunan harga minyak dunia, keseimbangan
antara harga jual produk dengan harga minyak, dan asumsi
lain yang dapat mempengaruhi laba perseroan.
Pada tahun yang penuh tantangan, rendahnya harga
minyak mempengaruhi kemampuan korporasi untuk
menghasilkan pendapatan. Di sisi lain, kewajiban korporasi
cenderung meningkat karena kebutuhan untuk terus
berinvestasi. Salah satu kunci Pertamina untuk bertahan
adalah dengan mengkaji rencana kerja dan investasi secara
komprehensif dan mendalam, guna menjaga kemampuan
Pertamina dalam memenuhi kewajibannya.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
blok
mahakam harus
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
kembali ke ibu pertiwi

Foto : PRIYO

Corporate Stress Test

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto meninjau display Breakthrough Project (BTP) setelah menandatangani commitment board implementasi
lima langkah strategi prioritas Pertamina.

Berjuang untuk
Pertamina dan Negara
Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto
mencanangkan lima
strategi prioritas untuk
diterapkan secara
terintegrasi untuk
mendukung tercapainya
visi dan misi perusahaan.

JAKARTA – Kelima prioritas
strategis tersebut adalah
pengembangan sektor
hulu, efisiensi di semua lini,
peningkatan kapasitas kilang,
pengembangan infrastruktur
dan marketing, serta per
baikan struktur keuangan.
“Lima strategi prioritas ini
tidak ada apa-apanya, karena
nilainya paling tinggi hanya
10%. Yang 90% dari sukses
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itu adalah eksekusinya. Ketika
kita berbicara eksekusi, kita
bicara the man behind the
gun. Apakah kita cerdas,
atau kita adalah karakter yang
bermacam-macam. Dan yang
paling penting, 85% karakter
sukses seseorang adalah
attitude,” tegas Direktur
Utama Pertamina Dwi
Soetjipto ketika memberikan
closing remark dalam acara
Kick Off 5 Strategi Proritas
Pertamina dan BTP, di Lantai
M, Gedung Utama Kantor
Pusat Pertamina, pada Rabu
(18/3).
Menurut Dwi, Pertamina
yang begitu besar sangat
membutuhkan sumber
daya manusia yang me

Kiprah Anak Perusahaan :
pertamedika kelola rumah sakit
bukit asam

miliki integritas yang kuat.
“Pertamina harus berkembang
karena ini milik negara. Kalau
Pertamina tidak berkembang,
maka negara kita juga tidak
berkembang,” tutur Dwi.
Dwi menambahkan,
suatu negara kalau ingin
perekonomiannya kuat, maka
bisa ditanyakan seberapa
kuat negara tersebut dalam
masalah kemandirian energi.
“Jadi kalau kita berjuang untuk
Pertamina, maka kita berjuang
untuk negara kita,” tegasnya.
Hal senada juga di
sampaikan Direktur Keuang
an Arief Budiman saat
memb uka acara tersebut.
“Untuk meraih sukses, kita
harus harus menyamakan
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persepsi, memahami arah
tujuan Pertamina. Selain itu,
kita harus melakukan upayaupaya strategis agar dapat
menjawab tantangan dari
internal maupun eksternal,
agar dapat mencapai aspirasi
Pertamina dan memenuhi
keinginan stakeholders,” ujar
Arief.
Dalam acara yang di
selenggarakan fungsi Cor
porate Strategic Growth,
Direktorat Keuangan ini, SVP
CSG Gigih Prakoso me
nyatakan 5 strategic priority
tersebut harus direalisasikan
dalam rangka mendukung visi
dan misi Pertamina. Korporat
Bersambung ke halaman 5

Utama :
pertamina luncurkan vi-gas
di jawa timur

VISI

POJOK
MANAJEMEN

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MENYIAPKAN
Treasury center
untuk mengelola
dana sendiri
Foto : PRIYO

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

Pengantar Redaksi :
Pertamina berencana membangun Treasury Center. Energia
Weekly menemui Vice President Treasury Direktorat Keuangan
Narendra Widjajanto untuk meminta penjelasannya. Berikut
petikannya.
Pertamina berencana membangun Treasury Center
(TC). Ini institusi apa? Treasury Center adalah suatu bagian dari
perjalanan transformasi keuangan terutama dalam mengelola dana
secara optimal. Ada beberapa tahap dalam proses transformasinya.
Diawali dengan konsep desentralisasi treasury, lalu sentralisasi
treasury yang dibagi menjadi dua tahapan yaitu treasury center
domestik dan treasury center regional. Lalu tahap akhir adalah
finance company dalam bentuk suatu entitas untuk mengelola
seluruh pendanaan holding dengan grupnya.
Pada tahap akhir ini pasar menyebutnya sebagai payment
factory, yaitu satu entitas yang mengelola seluruh penerimaan dan
pengeluaran induk dan anak perusahaan (AP) secara tersentralisasi
untuk semua transaksi induk dan anak perusahaan di berbagai
negara dengan memanfaatkan kemudahan perpajakan, arbitrase
mata uang, tenaga kerja maupun tingkat suku bunga. Untuk
mencapai tahap akhir ini perlu disiapkan dengan cermat karena
menyangkut aspek pajak, legal, bisnis dan kebijakan lainnya.
Di negara yang sudah menerapkan konsep finance company
atau payment factory ini mereka mendapatkan pembebasan pajak
atas transaksi anak dan induk dengan persyaratan yang ketat dari
Departemen Keuangan negara tersebut. Belum semua negara
melakukan ini. Syarat kedua adalah disiplin dan governance yang
ketat dalam melakukan transaksi dan didukung dengan sistem ERP
yang seragam serta konektifitas dengan perbankan yang handal
baik melalui koneksi host to host ataupun SWIFT.
Nah, TC yang akan dibangun pada tahap ini adalah untuk
mengelola aktifitas treasury secara terpusat baik dari segi
kebijakan maupun operasional selama sesuai dengan ketentuan
perpajakan, legal dan kebijakan lainnya dalam rangka mendukung
perkembangan aktifitas bisnis dalam operasi.
Bagaimana selama ini? Induk mencari dana untuk keperluan
Anak Perusahaan (AP) Hulu dengan memanfaatkan pendanaan
internal dan eksternal. Sementara AP Non Hulu diberikan
kebebasan pengelolaan treasury-nya sendiri. Fungsi treasury di
AP Hulu tidak perlu mencari pendanaan untuk investasi sementara
di AP Non Hulu harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan
dana investasi maupun modal kerjanya. Memang dana yang
diperlukan untuk investasi dan operasi kegiatan hulu sangat masif
dibandingkan non hulu.
Nah, untuk dapat mengelola treasury dengan optimal dibu
tuhkan sistem secara tersentralisasi dengan memanfaatkan
keunggulan ERP. Dengan ERP kita punya single platform MySAP.
Kalau dapat dioptimalkan, maka akan dapat membantu dalam
mengitegrasikan sistem informasi maupun proses bisnis di seluruh
Pertamina dan anak perusahaannya.
Jadi dengan treasury center kami dapat mengoptimalkan
pengelolaan treasury di induk dalam mengelola region-region
dan seluruh AP. Kebijakan pengelolaan treasury akan ditentukan
oleh induk untuk hulu maupun non hulu. Kegiatan lain yang dapat
dikelola Treasury Center adalah kebijakan pengelolaan valas dan
mitigasi risiko.
Jadi Treasury Center ini juga berfungsi sebagai pu
sat investasinya? Akan ada fungsi investasinya. Investasi
disini terutama hanya untuk investasi jangka pendek untuk
mengoptimalkan saldo yang tersedia jika belum digunakan baik
untuk operasi maupun investasi yang belum dapat direalisasikan
karena berbagai kendala di lapangan. Keuntungan sentralisasi
investasi ini adalah dapat membantu semua pihak di dalam group
dalam melakukan negosiasi dengan berbagai pihak (antara lain
perbankan) untuk mendapatkan tingkat imbal hasil yang lebih

kompetitif karena jumlah yang terlibat cukup besar. Kebijakan
investasi jangka panjang juga akan disiapkan untuk persiapan
pelunasan hutang jangka panjang (sinking fund).
Apakah keberadaan Treasury Center ini merupakan
best practice yang lazim? Setelah kita melakukan benchmarking
dari beberapa sumber antara dari perbankan dalam dan luar
negeri, hal ini banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan besar.
Karena memang sangat kompleks, dan yang bisa mendapatkan
advantage dari kompleksitas itu cuma perusahaan yang besar
dan memanfaatkan ERP. Kalau memiliki ERP namun dengan
berbeda versi pun masih akan berimplikasi biaya tinggi dalam
implementasi dan adanya risiko pada saat pembayaran. ERP yang
yang dimililki Pertamina saat ini ERP dengan single version yang
bisa memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dalam satu
platform dengan mudah dan terintegrasi.
Mekanisme kerjanya bagaimana? Pertama, kami dapat
menentukan kebijakan yang standar untuk berbagai aktifitas,
antara lain kebijakan saldo, standar mitra perbankan dalam rangka
investasi jangka pendek, dan lain-lain dengan tujuan meningkatkan
kinerja manajemen likuiditas maupun manajemen risiko. Kedua
adalah memberikan dukungan operasional bagi anak perusahaan
dalam menjalankan fungsi treasury dalam hal pengelolaan cash
flow secara sentralisasi.
Itukah keuntungan untuk korporat dan anak-anak peru
sahaan? Manajemen likuiditas Pertamina dan AP saat ini masih
dilakukan terpisah sehingga ada kemungkinan pengelolaanya
belum optimal. Misalnya ada AP perlu modal kerja dan menarik
pinjaman ke perbankan sementara secara grup likuiditasnya
mencukupi untuk mendukung kebutuhan AP tersebut. Sehingga
AP tidak perlu menarik pinjaman modal kerja dari eksternal yang
mungkin dapat didanai oleh grup. Pendalaman kegiatan treasury
dengan tim treasury khusus yang terpusat (sentralisasi) dapat
memberikan layanan dengan kemampuan yang spesifik treasury
dalam menunjang bisnis induk dan anak, serta terbentuknya center
of excellence dalam bidang “treasury” di masa yang akan datang.
Keuntungan berikutnya adalah standarisasi prosedur treasury
dan manajemen risiko keuangan. Manfaat bagi AP adalah dapat
lebih fokus pada kegiatan bisnis masing-masing dan meningkatkan
kemampuan analisis dan perencanaan yang lebih akurat dalam
aktifitas keuangan.
Treasury Center ini akan ditempatkan dimana secara
organisasi? Saat ini masih merupakan suatu mekanisme proses
bisnis saja, bukan sesuatu yang struktural. Aktivitas utamanya akan
dilakukan oleh fungsi Treasury di Kantor Pusat. Secara ultimate
best practice, bisa jadi suatu entitas perusahaan seperti bank dan
disebut finance company. Persyaratannya cukup kompleks karena
menyangkut kebijakan perpajakan legal dan pertimbangan bisnis
lainnya, sesuai penjelasan diatas.
Apa ada konsekuensinya dari sisi legal dan pajak? Kita
sekarang masih review dari segi legal dan perpajakannya untuk
mendapatkan solusi yang optimal agar dapat terlaksana dengan
baik. Hal itu masih dalam pengkajian secara bertahap. Secara teknis
program ini memungkinkan namun jika membebani perusahaan
secara cash flow tentunya akan menjadi kontraproduktif sehingga
perlu diupayakan solusi alternatifnya.
Kapankah ide ini akan direalisasikan? Ini sebenarnya
adalah breakthrough project (BTP) yang disiapkan dari Direktorat
Keuangan yang pada tanggal 18 Maret lalu telah dilakukan kick offnya oleh Direktur Utama. Nama BTP-nya adalah BTP Corporate
Cash Management. Nanti di dalamnya mencakup kegiatan
persiapan Treasury Center dan kegiatan lindung nilai valuta asing.
Diharapkan sudah dapat dilaksanakan tahun ini juga.•URIP

EDITORIAL

Sinergi

Pekan lalu, Direktur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto bertemu dengan jajaran redaksi Metro
TV dan Media Indonesia. Lima fokus prioritas
perusahaan dalam menghadapi kondisi bisnis
migas yang tengah mengalami ‘turbulensi’
penurunan harga minyak disampaikan detil
dan lengkap oleh Direksi. Berbagai inisiatif dan
rencana kerja tahun ini, akan bermuara pada 5
fokus prioritas yang diharapkan bisa membawa
perusahaan ini bisa berjalan dengan baik.
Satu hal yang begitu ditekankan yakni
penguatan di sektor hilir. Ketika bisnis hulu
terimbas penurunan harga minyak, sektor hilir
‘digenjot’ habis dalam memberikan banyak
inisiatif mencari keuntungan dan menghapus
silo-silo yang ada. Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto menyontohkan bisnis BBM
dimana penjualannya dilakukan oleh Direktorat
Pemasaran. Bisnis Pelumas penjualannya
dilakukan oleh Anak Perusahaan Pertamina
Lubricants, demikian pula dengan bisnis gas
yang penjualannya dilakukan oleh Pertagas
Niaga.
“Padahal bisa jadi konsumen mereka
sama. Seandainya jalan bersama, yang
pelumas juga membantu jualan BBM demikian
sebaliknya, saya rasa jaringan konsumen
khususnya industri akan semakin luas. Dan
dengan pembelian bundling, konsumen akan
mendapatkan harga murah,” kata pria yang
akrab disapa Pak Tjip itu.
Di tengah persaingan pasar yang ketat,
memang perlu didukung strategi pemasaran
yang tepat serta berjaringan kuat. Artinya
dengan jaringan konsumen Pertamina yang
luas, tentu saja bisa lebih dimaksimalkan
dengan saling sinergi antar lini.
Saya jadi teringat sebuah ulasan
berita dimana Wakil Presiden Jusuf Kalla,
menyampaikan 3 aspek yang perlu diperhatikan
dalam bisnis, agar bisa memenangi sebuah
persaingan. Yakni aspek barang lebih cepat,
lebih baik dan lebih murah. Tiga hal tersebut
menjadi tantangan bangsa Indonesia agar bisa
terus bersaing dalam menghadapi Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA).
Berkaca pada aspek tersebut, sebenarnya
bisnis hilir Pertamina bisa melakukan ketiga
aspek tersebut tanpa harus membangun
investasi jaringan pemasaran lebih banyak lagi.
Tetapi memaksimalkan yang sudah ada dengan
sinergi. Yakni bisnis hilir tak terkotak-kotak.
Kalau bisa, berjualan dengan sistem “palugada”
(=apa lu mau gua ada). Misalnya saja ketika
konsumen pelumas membutuhkan BBM,
langsung segera tangkap peluang tersebut,
segera hubungi bagian pemasaran BBM.
Tidak perlu menunggu tim pemasaran BBM
yang akan maju dan melakukan pendekatan
ulang. Karena sedikit jeda adalah peluang bagi
pesaing untuk masuk. Bila perlu data harga
di-share ke semua bagian agar saling tahu
satu sama lain.
Intinya, menangkap peluang bisnis de
ngan cara bersinergi dengan kawan sejawat
beda fungsi adalah hal yang harus semakin
ditingkatkan. Hilangkan silo. Karena seperti kata
Pak Tjip, jika kita berjuang demi perusahaan,
berarti kita berjuang untuk negara. Ayo,
rapatkan barisan, menangkan persaingan!•
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RUPP Darurat Pertamina “Rebut Mahakam”
Perih… terenyuh… nelongso… dan sedih saat hadir dalam RUPP
(Rapat Umum Pekerja Pertamina) “Rapatkan Barisan Untuk Blok
Mahakam” di Kantor Pusat Pertamina pada Rabu 18 Maret 2015
kemarin. Dibalik itu, darah tua saya juga ikut mendidih dan membara
mendengar ungkapan dari para pembicara yang menyampaikan
orasinya dengan semangat tinggi.
Animo pekerja yang hadir juga luar biasa. Khususnya kaum muda
sebagai pelanjut tongkat estafet ini ke depan. Namun jika dikalkulasi
dengan total jumlah pekerja Pertamina dirasakan kehadiran tersebut
masih belum sebanding. Mudah-mudahan mereka yang tidak hadir
juga ikut menyaksikan tayang langsungnya yang di-relay ke semua
Unit di Persero, kecuali Anak Perusahaan.
Blok Mahakam adalah persoalan kita semua. Persoalan bangsa
ini. Terlebih kita sebagai pekerja yang ada di dalamnya dan terkait
langsung dengan isu ini. Tapi, kemana mereka yang tidak hadir…?
Seolah-olah ini bukan urusan penting buat pekerja. Direksi yang
hadirpun hanya Dirut seorang. Padahal masyarakat dan khususnya
mahasiswa serta banyak tokoh sangat peduli akan hal ini. Mereka
berjuang dan bersuara keras agar Blok Mahakam diserahkan kepada
Pertamina.
Yel yel yang membangkitkan rasa kebersamaan dan semangat
nasionalisme terus bergema diantara orasi para aktifis. Teriakan dan
jawaban diseantero pelataran lantai ground terus membahana (siapa
kita “IN.. DO.. NE.. SIA” – Pertamina “JAYA” – Pekerja “SEJAHTERA”).
Ada rasa haru, syahdu, campur aduk dengan rasa geram. Mengapa
pemerintah selalu tidak punya ketegasan terhadap blok-blok potensial
yang sudah habis kontraknya? Selalu ada keraguan dan keberpihakan
kepada asing. Ada apa…?
Penasehat FSPPB Drg. Ugan Gandar, Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra, Presiden FSPPB
Eko Wahyu serta aktifis (& srikandi) secara bergantian membakar
semangat dan menjelaskan betapa pentingnya arti Blok Mahakam
bagi Pertamina dan negeri ini. Ini tidak sebatas akan kandungan Migas
yang ada didalamnya. Tapi juga menyangkut value yang memiliki arti
luas dan sangat berharganya bagi kedaulatan negeri ini.
Presiden KSPMI mengingatkan, kita pernah gagal dua kali dalam
hal kedaulatan Migas. Pertama, pada tahun 1962 saat penyerangan
Irian Barat. Dimana banyak pesawat tempur kita tidak bisa terbang
karena tidak memiliki BBM. BBM dikuasai oleh Shell dan Indonesia
lumpuh secara kedaulatan energi. Kedua, saat UU Migas diberlakukan
pada tahun 2001. Dimana tidak ada pekerja dan manajemen
Pertamina yang peduli akan hal ini serta tidak adanya keberpihakan
pemerintah, sehingga melalui UU ini terjadi liberalisasi Migas dan
banyak kewenangan Pertamina dikebiri. Pemain asing diuntungkan
dan anteknya yang nota bene anak negeri sendiri bersorak diatas
penderitaan masyarakat banyak.
Penasehat FSPPB Drg. Ugan Gandar berulang kali menegaskan,
“Pekerja harus bersatu, hilangkan semua sekat dan silo yang ada
dalam rangka merebut Blok Mahakam. Semua elemen kekuatan harus
kita satukan, baik internal maupun eksternal. Jika Pemerintah mencla
mencle, kita akan turun dengan kekuatan penuh” yang disambut
dengan gegap gempita dan tepukan riuh dari mereka yang hadir. “Ini
bukan Darurat Mahakam, lebih tepatnya kondisi ini merupakan Darurat
Pertamina,” lanjut beliau lagi.
Jika ditinjau lebih dalam lagi, mengapa Blok Mahakam memiliki
arti strategis bagi Pertamina dan seluruh masyarakat Indonesia? Di
antara fakta dan issu yang berkembang adalah :
1. Total sangat ngotot untuk tetap menguasai blok ini walaupun
kontraknya sudah mau terminate pada 2017 nanti. Apakah
tidak cukup 50 tahun waktu yang diberikan kepada Total untuk
mengeruk sumber daya migas kita? Kurang baik apalagi negeri ini?
Jika tidak karena cadangan yang masih sangat potensial tersimpan
disini, ketamakan apalagi yang ingin mereka pertontonkan.
2. Informasi data yang tersampaikan kepada Pemerintah melalui SKK
Migas, pada 2017 nanti cadangan 2P (proven & potential) yang
tersisa berkisar 131 juta Bbls untuk minyak dan 3.8 TCF (Trillion
Cubic Feet) untuk gas. Sementara beberapa pihak menyatakan
cadangan gasnya masih sangat tinggi, yaitu 12.5 TCF bahkan
lebih. Wow… nilainya sangat luar biasa.
3. Data cadangan atau data subsurface masih ada yang disem
bunyikan oleh pihak Total seperti informasi di atas. Bahkan ada
penemuan baru pada lapangan “bulan” & “bintang” (red. nama
asli disembunyikan) yang memiliki kandungan potensial namun

informasinya masih ditutupi secara ketat. Wow… jika begitu,
Blok ini semakin menggoda “bagaikan gadis rupawan yang
disembunyikan kecantikannya”.
4. Total menjadi perusahaan minyak skala besar yang ditenggarai
70% pendapatannya berasal dari Blok Mahakam. Ketua SP
Plaju Dicky Firmansyah menyatakan bahwa, kita bangga tahun
2013 Pertamina meraih laba bersih sebesar US$ 3.2 miliar. Tapi
apakah kita tahu, kalau Total berhasil membawa keuntungan bagi
negerinya pada tahun yang sama sebesar US$ 6.4 miliar hanya
dari Blok Mahakam. Sementara Pertamina yang bekerja matimatian mengupayakan bisnis Migas-nya dari Sabang sampai
Merauke hanya meraih keuntungan sebesar itu. Apanya yang
salah…? Orang awam secara mudah menilai, “Total bekerja
dengan cerdas, sedangkan Pertamina masih banyak kebocoran
dan terjadi inefisiensi disana sini (jika tidak mau dibilang bodoh)”.
5. Saat ini manajemen bisa jadi sedang pusing memikirkan hutang
yang menggunung. Global Bond kita sudah mencapai US$
8.75 miliar (atau lebih dari Rp 110 triliun) yang sebagiannya
mulai jatuh tempo pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Jika
dijumlahkan semua hutang kita hampir mencapai Rp 300 triliun.
Sementara keberhasilan investasi dari dana hutangan tersebut
masih penuh tanda tanya. Dengan kondisi ini, bagaimana
kita memenuhi kewajiban tersebut. Sementara proyek kita
seperti RDMP (Refinery Development Master Plan) yang
memiliki arti strategis bagi kedaulatan negeri terkatung-katung
karena ketidakmampuan kita dalam pembiayaannya. Hal-hal
ini rasa-rasanya jika kita berhasil menguasai Blok Mahakam
100% merupakan salah satu solusi cespleng dalam meraup
pembiayaan.
6. Seorang kawan eks Total menyatakan tidak ada yang sulit
dengan operasional di Blok Mahakam. Kedalaman sumurnya
hanya berkisar 100 meter dan langsung ketemu dengan minyak.
SDM bangsa sendiri yang di Total sudah menguasai teknologi
yang ada. Pekerja Hulu Pertamina juga memiliki pengalaman
dan kemampuan yang cukup untuk mengambil alih teknologi
tersebut. Yang diperlukan saat ini adalah dimulainya transisi dan
alih informasi serta teknologi dari pihak Total ke Pertamina yang
harus didukung oleh Pemerintah.
7. Tanjung Batu Offshore Supply Base yang merupakan satusatunya tempat strategis di Kalimantan sebagai support drilling
operation, seharusnya dikelola sendiri oleh PT Pertamina
(Persero) dan/atau Anak Perusahaannya. Saat ini fasilitas tersebut
yang berada dibawah pengawasan Manajemen Asset Dit. Umum
& SDM disewakan kepada Petrosea yang selanjutnya oleh
Petrosea (POSB) disewakan lagi kepada banyak KKS (Kontraktor
Kerja Sama) asing dengan nilai berlipat-lipat. Apa yang salah…?
Karena ketidaktahuan atau tidak paham atau…? Dalam situasi
saat ini, sumber pundi-pundi seperti ini harus segera kita kuasai
dan kelola sendiri karena mempunyai nilai jual sangat tinggi
(margin meningkat). Dengan penguasaan fasilitas ini menjadi
semakin mudah dalam mengelola logistik Blok Mahakam.
8. Di sisi lain, secara geopolitics, penguasaan Blok Mahakam dan
wilayah Tj. Batu memiliki arti strategis bagi Pemerintah terkait
keberadaan Malaysia untuk menguasai pulau Ambalat.
So… Blok Mahakam merupakan sesuatu banget. Saat ini
merupakan sumber gas terbesar di tanah air. Total berjaya sebagai
perusahaan Migas di tingkat dunia karena keterlibatannya di Blok
Mahakam. Sekarang, apakah peluang ini mau kita lewatkan. Jika
kita ingin kerja cerdas dan kerja ikhlas, menurut Presiden FSPPB Eko
Wahyu bukan berarti kita pasrah pada saat Pemerintah meneruskan
pengelolaan Blok Mahakam kepada Total. Tapi maksudnya disini
adalah bagaimana kita bisa meninggalkan warisan terbaik kepada
generasi penerus dan anak cucu melalui sebuah perjuangan “kerja”
saat ini.
Jika kita masih sayang dengan perusahaan ini, mari kita buat
survive & growth Pertamina. Jangan sampai Pertamina hanya
menjadi sebuah cerita dan tinggal dalam pelajaran sejarah anak cucu
kita. Mari kita peduli. Dalam situasi darurat ini tidak cukup kita hanya
duduk manis di meja kerja dan seolah sudah merasa bekerja keras.
Sekarang saatnya… Tunggu apa lagi, AYO REBUT MAHAKAM. Siapa
kita – IN.. DO.. NE.. SIA..•
(* penulis saat ini sedang menyelesaikan program Magister Hukum)
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converter kit siap dibagikan
di spbg

(Koran Tempo) - Selain membangun Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), pemerintah
akan melanjutkan pembagian alat pengubah bahan
bakar gas (converter kit) untuk mempercepat
konv ersi energi. Pelaksana tugas Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian
ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja mengatakan
converter kit gratisan itu akan segera dibagikan
kepada operator transportasi umum. Namun,
kata Wiratmadja, ada yang berbeda dalam
mekanisme distribusinya. Tahun ini pemerintah
akan menyalurkan converter kit melalui SPBG.
“Nantinya pengelola SPBG yang mempunyai
kontril dan bertanggung jawab atas pembagian
alat tersebut,” katanya. Khusus untuk kendaraan
umum, pemerintah telah menyediakan 500 unit
converter kit gratis di setiap SPBG.

Dorong gas metana, aturan baru
disiapkan

(Kontan) - Agar produksi gas metana batubara
di Indonesia ada peningkatan, Kementerian
ESDM tengah menyiapkan regulasi khusus atas
pengeboran SBM. Revisi regulasi dilakukan
lantaran Kementerian ESDM mencatat, produksi
CBM di Indonesia sejak dikembangkan tahun
2008, baru mencapai 0,5 mmscfd sampai
dengan 0,6 mmscfd. Menurut Pelaksana Tugas
Dirjen Migas I Gusti Ngurah Wiratmadja, PP No.
35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas
kurang pas untuk mengerek produksi CBM. •RIA
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Direktur Utama Pertamina Management
Walkthrough ke FSRU Jawa Barat
JAKARTA - Direktur Utama
Dwi Soetjipto didampingi
Direktur Energi Baru & Ter
barukan Yeni Andayani serta
tim manajemen Nusantara
Regas melakukan Mana
gement Walkthrough (MWT)
ke fasilitas Floating Storage
& Regasification Unit (FSRU)
di teluk Jakarta (6/3).
Dalam kunjungan ter
sebut Dwi Soetjipto berke
sempatan untuk melihat
secara langsung seluruh
fasilitas yang ada di FSRU.
Dwi juga berbincang dengan
seluruh pekerja yang
bertugas di FSRU tersebut.
Di depan manajemen dan
pekerja Nusantara Regas,
Dwi Soetjipto menegaskan,
untuk menjadi perusahaan
energi nasional kelas dunia,
saat ini diperlukan peran serta
seluruh insan di Pertamina.
Untuk mendukung hal
tersebut, ada lima hal yang
saat ini menjadi prioritas
strategis Pertamina, yaitu
pengembangan sektor
hulu, efisiensi disemua lini,

Foto : KUNTORO

RESUME
PEKAN INI

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mendengarkan penjelasan tentang fasilitas FSRU.

peningkatan kapasitas
Kilang, pengembangan
infrastruktur & marketing,
serta perbaikan struktur
keuangan.
“Salah satu infrastruktur
yang sangat penting adalah
FSRU Jawa Barat. Karena
itu, kami berharap agar
seluruh pekerja di FSRU
i n i t e r u s b e k e r j a d e m i

perusahaan dan bangsa,”
kata Dwi Soetjipto.
Sementara Presiden
Direktur PT Nusantara Re
gas Temmy Meidharma juga
menjelaskan arti penting
keberadaan FSRU tersebut.
“Di kapal FSRU ini dilakukan
proses Regasifikasi LNG
(Liquefied Natural Gas)
menjadi gas, yang kemudian

disalurkan melalui pipa
bawah laut menuju PLT
Muara Karang dan PLGU
tanjung Priuk. Sehingga
pasokan gas untuk PLN
sebagai periotas saat ini
dan nantinya diharapkan
memberikan kontribusi bagi
sektor sektor industri lainnya
akan terpenuhi,” ujarnya.•
Kuntoro

JAKARTA – Direktur Ke
uangan Pertamina Arief Bu
diman hadir sebagai nara
sumb er pada pertemuan
mahasiswa yang tergabung
dalam Global Network
Week 2015 (GNW 2015).
Pertemuan mahasiswa
global yang berlangsung
di Gedung Magister
Manajemen Fakultas
Ekonomi Universitas
Indonesia, Salemba Jakarta,
Selasa (17/3) ini mengangkat
isu transformasi, etika bisnis
dan ketahanan lingkungan di
Indonesia.
Program Studi Magister
Manajemen Fakultas Eko
nomi dan Bisnis Universitas
Indonesia (MM-FEB UI)
mengetengahkan kasuskasus relevan yang terjadi
di Indonesia sebagai ‘Tur
bulensi’ pada lingkungan
bisnis semenjak krisis eko
nomi dan politik pada tahun
1998. Transformasi ini terus
berlangsung di berbagai
aspek. Salah satunya
adalah transformasi yang

berhubungan dengan
korupsi, etika bisnis dan
ketahanan lingkungan di
negara ini.
GNW 2015 merupakan
pertemuan antara maha
siswa, staf pengajar dan
elem en universitas yang
tergabung dalam jaringan
Global Network for Advanced
Management (GNAM).
Jaringan ini diprakarsai oleh
Yale School of Management
dan beranggotakan 26
universitas dan lembaga
yang merupakan kombinasi
dari negara maju dan negara
yang sedang berkembang.
Dalam kesempatan ter
sebut, Arief Budiman menga
takan, seluruh jajaran direksi
Pertamina telah menyiapkan
l i ma s t r a te gi p r i o r i t a s
dalam mendorong bisnis
perusahaan tahun 2015.
Stretagi pertama adalah
pengembangan bisnis hulu
migas. Strategi kedua yaitu
menerapkan efisiensi bisnis
anak usaha Pertamina.
Sedangkan strategi

ketiga, ungkap Arief,
m e n j a l a n k a n p r og r a m
peningkatan kapasitas kilang
yang dimiliki Pertamina untuk
pengamanan pasokan BBM
dan meningkatkan pro
duksi. Strategi keempat,
memperkuat jaringan ritel
dalam menghadapi da
ya saing bersama kom
petitor. Dan strategi kelima
adalah memperkuat struk
tur keuangan untuk me
ningkatkan pendapatan
perusahaan setiap tahunnya
Strategi prioritas tersebut
menurut Arief tentunya akan
m e nd u k u n g P e r t a m i n a
menjadi perusahaan berskala
global sehingga diharapkan
aspirasi Pertamina pada
2025 menjadi Asian Energy
Champion bisa tercapai.
Kegiatan ini bertujuan
agar dapat belajar dan
mengkaji bagaimana proses
transformasi ekonomi
dan sosial berlangsung di
suatu perusahaan dalam
m e n g h a da pi t a n t a n g a n
bisnis ke depan. Agar keber

Foto : WAHYU

Lima Strategi Prioritas Bisnis Pertamina 2015

Direktur Keuangan Arief Budiman memaparkan lima fokus utama bisnis Pertamina pada tahun 2015.

langsungan pembangunan
dapat berjalan dengan baik
Indonesia harus menjaga
stabilitas ekonomi makro,
menjaga ketahanan dan
keberlangsungan sum
berdaya alam, meningkatkan
kualitsa sumberdaya ma
nusia dan membangun infra
struktur.
Pembicara lainnya di

kegiatan GNW ini Menteri
Perhubungan RI, Ignasius
Jonan, para guru besar UI
seperti Prof. DorodjatunK u n t j o ro J a k t i ( M e n k o
Ekuin Kabinet Presiden
Megawati Soekarnoputri),
Prof. Hikmawanto Juwana
(Dekan Fakultas Hukum
UI 2009, praktisi hukum),
Prof. Firmanzah (Dekan

Fakultas Ekonomi 2009,
staf khusus Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono), Prof.
Sidharta Utama (Wakil Dekan
2005, praktisi keuangan),
Muliaman D. Hadad, Ph.D
(Ketua Dewan Komisioner
OJK) serta para CEO seperti
M. Arif Wibowo (Garuda
Indonesia), dan R.J. Lino
(Pelabuhan Indonesia).•IRLI
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Presiden FSPPB, Eko Wahyu Laksmono (2 dari kanan) dan
SVP HR Development, Insan Purwarisya Tobing (2 dari kiri)
menekan tombol sirine sebagai penanda dibukanya Kantor
Sekretariat SP Mathilda RU V Balikpapan.

Peresmian Kantor Baru
SP Mathilda RU V
Balikpapan - Sebagai upaya menjalankan
kegiatan operasional maupun visi misi
organisasi yang lebih baik, SP. Mathilda
melakukan peresmian Gedung Kantor Baru
di Jln. Panorama No. 381, pada (21/2). Tak
hanya dihadiri jajaran manajemen Refinery Unit
V (RU V) dan Marketing Operation Region VI
(MOR VI), peresmian gedung turut dihadiri oleh
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina
Bersatu (FSPPB) Eko Wahyu Laksmono,
SVP RO Michael Ricardo Sihombing dan SVP
HR Development Insan Purwarisya Tobing.
Dukungan yang sama pun ditunjukkan dengan
kehadiran Pengurus FSPPB dan Ketua DPO
FSPPB serta SPP RU III Plaju.
Mewakili keluarga besar RU V dan MOR
VI Balikpapan, GM RU V Eman Salman Arief
menyampaikan harapannya. “Selain sebagai
sarana infrastruktur yang akan menunjang
kegiatan organisasi, semoga sarana yang sudah
bagus dan representatif ini dapat meningkatkan
semangat dalam berorganisasi untuk memberi
kan performa terbaik guna mendukung proses
bisnis perusahaan khususnya di RU V,” ungkap
Eman Salman Arief.
Dalam kesempatan yang sama,
Farid Rawung selaku Ketua SP. Mathilda
menyampaikan kilas balik perjalanan Serikat
Pekerja di RU V Balikpapan. “Untuk mencapai
kemapanan organisasi, banyak proses transisi
yang dialami. Hal tersebut tak akan tercapai
tanpa komitmen anggota dan dukungan dari
Pertamina,” ungkap Farid Rawung.
Hal serupa disampaikan juga oleh Eko Wah
yu Laksmono, selaku Presiden FSPPB. “Tak
dapat dipungkiri, Serikat Pekerja Mathilda di
RU V menjadi cikal bakal terbentuknya FSPPB
dan salah satu pionir dari berdirinya organisasi
serikat pekerja di unit operasi lain seperti SP.
PWK RU IV Cilacap. Di awal berdirinya, AD
ART SP. Mathilda RU V pun dijadikan acu
an bagi serikat pekerja lain,” ungkap Eko. Ia
menyatakan optimismenya bahwa serik at
pekerja akan senantiasa menjalankan ama
nahnya sebagai sarana mediasi antara pekerja
dengan manajemen dalam bentuk kemitraan
yang baik.
Melengkapi agenda sore itu, diadakan
seremoni pemotongan pita dan penekanan
sirine yang menjadi resminya gedung tersebut
sebagai kantor baru SP Mathilda. Presiden
FSPPB bersama-sama dengan SVP, manajemen
Pertamina dan anggota SP bersama-sama
juga melakukan peninjauan gedung sebagai
penanda langkah baru organisasi dalam mem
perjuangkan visi-misinya.•Keishkara Hanandhita Putri

JAKARTA – Federasi Serikat
Pekerja Pertamina Bersatu
(FSPPB) mendesak pemerintah
menyerahkan pengelolaan
Blok Mahakam 100 % kepada
Pertamina. Dalam Rapat
Umum Pekerja Pertamina
bertema “Gawat Darurat Blok
Mahakam”, Direktur Utama
Pertamina yang turut hadir
menyatakan Blok Mahakam
harus dikelola bangsa sendiri,
untuk mendorong ketahanan
energi nasional.
Rapat umum Pekerja
Pertamina yang digelar di
lobby Gedung Utama Kantor
Pusat Pertamina, pada (18/3),
dihadiri sekitar 300 pekerja
dan di-relay unit operasi dan
bisnis Pertamina di seluruh
Indonesia. Acara diisi dengan
orasi serta penyampaian
aspirasi pekerja tentang Blok
Mahakam. Mereka berharap
agar Blok Mahakam kembali
ke pangkuan Ibu Pertiwi, untuk
mendorong ketahanan energi
nasional.
Sementara itu, Presiden
FSPPB Eko Wahyu Laksmono,
yang memimpin Rapat Umum
tersebut membacakan
Deklarasi Pekerja Peduli
Pertamina. “Blok Mahakam
100 % ke Pertamina, Now or
Never,”ungkap Eko meng
garisbawahi inti dalam deklarasi
tersebut.
Kegiatan juga dihadiri
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto, yang berbaur
dengan pekerja dan menge
nakan ikat kepala bertuliskan
“Pertamina Diganggu, Pekerja
Bersatu”. Dalam arahannya,
Dwi Soetjipto memberikan pe
nekanan pada dua hal. Yakni,
tentang keberlangsungan

Foto : KUNTORO

Foto : romi arif priyatin

Blok Mahakam Harus Kembali
ke Ibu Pertiwi
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Presiden FSPPB Eko Wahyu Laksmono, Penasehat
FSPPB Ugan Gandar, dan para pengurus FSPPB menandatangani spanduk dukungan pengelolaan Blok
Mahakam 100% untuk Pertamina.

produksi Blok Mahakam, agar
kelak saat dikelola Pertamina
tidak turun, sehingga perlu
adanya masa transisi yang
perlu dilakukan. “Jadi perhatian
saat kita memegang saham
pengelolaan, bagaimana
Pertamina bertanggung jawab
agar produksi jangan sampai
turun,” tegasnya.
Sementara perhatian yang
kedua, yakni jangan sampai
informasi tentang pengelolaan
Blok Mahakam hilang begitu
saja. Sehingga perlu dilakukan
upaya peralihan yang smooth.
Menurutnya, pengelolaan
Blok Mahakam sejak awal
menjadi target Pertamina
dan telah menjadi salah satu
agenda penting dalam 5 fokus
manajemen. “Pertamina akan
berjuang ambil alih itu se
mua. Kita dalam jalur yang
sama. Apalagi kita saat ini
baru mengelola sekitar 20%
saja dari produksi migas
nasional,”katanya.

Sebelum mengakhiri
arahann ya, Dwi Soetjipto
berpesan agar seluruh
gerakan pekerja tetap
memperh atikan aspek legal
dan tidak mengganggu pro
duktivitas serta efisiensi
yang tengah diperjuangkan
perusahaan. “Blok Mahakam
is owned direct stat of Republic
Indonesia,”pungkasnya.
Usai memberikan pesan,
Dwi didampingi Pres iden
FSPPB dan para pengurus
menandatangani spanduk
dukungan pengelolaan Blok
Mahakam 100% untuk Per
tam ina Federasi Serik at
Pekerja Pertamina Bersatu
(FSPPB) mendesak pemerintah
untuk segera mem utuskan
pengelolaan Blok Mahakam
ke Pertamina sebagai satusatunya industri Migas nasional.
Sehari sebelumnya, (17/3),
Ugan Gandar selaku penasehat
FSPPB juga menyampaikan
hal yang sama. “Asing bo

leh saja melakukan kerja
sama, tapi harus ikuti aturan
hukum yang ada di Indonesia.
Sudah saatnya nasionalisasi
Migas dan jangan abaikan
kemampuan anak bangsa yang
ada di Pertamina,” tegas Ugan
saat acara konferensi pers di
Gedung DPR RI, Selasa (17/3).
Senada dengan hal
itu, Faisal Yusra, Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja
Minyak dan Gas, menga
takan, tim Transisi Kementerian
ESDM harus terlibat dalam
Blok Mahakam agar tidak
terjadi penyimpangan oleh
pihak asing. Tak hanya itu,
ia mengungkapkan hal ini
sudah disepakati oleh pekerja
Migas. Termasuk pekerja Total
dalam petisinya di Balikpapan
bahwa mereka siap menjadi
bagian dari Pertamina yang
merupakan satu-satunya
perusahaan yang harus men
jadi tuan rumah di negerinya
sendiri.• DSU/Egha/Starfy

Berjuang untuk Pertamina dan Negara... (sambungan dari halaman 1)
tepatnya CSG, lanjut gigih,
berusaha mencari tools
agar kelima strategi prioritas
tersebut bisa diterapkan
secara terintegrasi. Tools
tersebut adalah BTP, KPI dan
MS RKAP, CIP dan Culture
Program.
“Selama ini Pertamina
sudah punya banyak tools
yang bisa dipakai,” kata
Gigih seraya merinci tools
dimaksud. “Tugas kami di
CSG adalah mengintegrasikan
keempat tools tersebut secara

bersama-sama supaya bi
sa digunakan seefektif
mungkin untuk mendukung
pencapaian kelima prioritas
strtegis tersebut.”
Keempat tools itu, me
nurut Gigih, harus disinergikan
supaya tidak tumpang tindih,
karena masing-masing mem
punyai fokus dan mekanisme
yang berbeda.
Sementara VP NV & BD
Ernie Ginting mengungkapkan
latar belakang terbentuknya
lima prioritas strategis ini.

“ Tu j u a n n y a u n t u k l e b i h
mengantisipasi kondisi
terkini Pertamina karena
harga minyak yang turun dan
messages dari pemegang
saham mengenai ketahanan
energi nasional,” ujar Ernie.
Fungsi CSG mendapat
tugas dari Direktur Utama
Pertamina untuk memastikan
bahwaprioritas strategis ini
dapat diimplementasikan
dengan baik. “Di event ni,
kita mencanangkan bahwa
lima prioritas strategis itu

bukan hanya milik BOD saja,
tetapi milik semua pekerja
Pertamina,” kata Ernie.
Dalam kegiatan yang juga
dihadiri Direktur SDM & Umum
Dwi Wahyu Daryoto serta
manajemen Pertamina lainnya,
juga diisi dengan presentasi
dari VP New Venture &
Business Development Ernie
D. Ginting, VP Quality System
& Knowledge Management
Faisal Yusra, dan Manager
Culture & Transformation
Sumanto.•Muthia/Urip
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JOB PPEJ Resmikan
SDN Rahayu
TUBAN - Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
SKK Migas-Joint Operating Body PertaminaPetrochina East Java (JOB PPEJ) menyerahkan
Gedung SDN Rahayu kepada Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Pemkab Tuban, pada
(28/2). Peresmian gedung SD berlantai dua ini
dilakukan oleh Bupati Tuban H. Fahrul Huda.
Serah terima dilakukan GM JOB PPEJ Akbarsyah
kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Pemerintah Kabupaten Tuban Drs.
Sutrisno.
Gedung SDN Rahayu ini merupakan relokasi
dari lokasi lama yang berdekatan dengan kegiatan
flaring Central Processing Area (CPA) JOB PPEJ
yang terletak di Desa Rahayu Kecamatan Soko
Kabupaten Tuban ke lokasi baru yang masih
Desa Rahayu tetapi sudah jauh dari dampak flare
Central Processing Area (CPA) JOB PPEJ.
Field Manager JOB PPEJ Junizar H. Dipo
diwirjo menjelaskan, relokasi SDN Rahayu ini
merupakan salah satu upaya non teknis untuk
mengurangi dampak flare kegiatan CPA JOB
PPEJ. Termasuk memberikan kompensasi
yang sudah terpublikasi di media dan rencana
implementasi pertanian integratif memanfaatkan
potensi pertanian Desa Rahayu•JOB PPEJ

INDRAMAYU - Dalam rangka
membantu korban banjir
Ind ramayu yang tersebar
di Kecamatan Jatibarang,
Gerakan Pertamina Peduli
Banjir Indramayu yang me
rupakan kerja sama antara
Refinery Unit (RU) VI Ba
longan, Pertamina EP Asset
3 dan Marketing Operation
Region (MOR) III Jakarta
melaksanakan pemberian
bantuan kepada korban
bencana banjir. Pemberian
bantuan difokuskan kepada
warga masyarakat di Desa
Pilangsari Kecamatan
Jatibarang, Selasa dan Rabu
(17/3-18/3).
Banjir yang disebabkan
oleh jebolnya Tanggul Sungai
Cimanuk ini menyebabkan
banyak warga di 11 desa yang
tersebar di tujuh kecamatan,
Kabupaten Indramayu harus
mengungsi dan kekurangan
kebutuhan dasar seperti
mak anan dan air bersih.
Men anggapi hal tersebut,
Pertamina menginisiasi se
buah program kepedulian
tanggap bencana melalui
Gerakan Pertamina Peduli
yang diharapkan dapat
mengurangi beban dari para
korban bencana.
Bantuan tahap pertama
berjumlah 500 paket sem
bako diserahterimakan
oleh Cecep Supriyatna,
CSR Officer RU VI kepada

Foto : RU VI

Foto : JOB PPEJ

Pertamina Peduli Bantu Korban Banjir Indramayu

Bantuan Pertamina Peduli siap didistribusikan untuk korban banjir Indramayu.

Kapolres Indramayu, AKBP
Wijonarko di Pos Lantas PJR
Jatibarang yang terletak di
pertigaan Pilangsari.
AKBP Wijonarko meng
ucapk an terima kasih atas
bantuan dari Pertamina se
hingga dapat meringankan
beban masyarakat yang men
jadi korban banjir. “Kami dari
Polres Indramayu akan ber
sama-sama dengan relawan
dan masyarakat dalam proses
pembagian bantuan tersebut,
tambah Wijonarko.
Cecep Supriyatna me
nyamp aikan, kegiatan ini
merupakan wujud kepedulian
dan jalinan kasih Pertamina
dalam membantu korban

bencana banjir. “Diharapkan
bantuan yang diberikan dapat
menjadi angin segar bagi
warga masyarakat di tengah
bencana yang dihadapi,”
tambah Cecep.
Melengkapi jumlah ban
tuan menjadi 1.500 Paket,
pada Rabu (18/3) Public
Relations Section Head RU
VI mewakili tim Pertamina
Peduli menyerahkan paket
semb ako kepada Kepala
Desa Pilangsari, Budiman di
Posko Bencana yang terletak
di Kantor Kepala Des a.
Pada kesempatan ini, Nana
juga menyampaikan, selain
bantuan paket sembako,
Pertamina Peduli juga akan

memberikan bantuan pasca
banjir berupa alat kebersihan,
selimut, buku sekolah dan
berb agai bantuan lainnya,
dengan total bantuan sebesar
Rp 150 juta. Hal tersebut
dia nggap penting karena
berbagai permasalahan ke
bersihan dan kesehatan
dapat terjadi pada pasca
banjir dan membutuhkan
perhatian khusus.
“Tidak hanya memberikan
bantuan saat bencana ter
jadi, Pertamina Peduli Banjir
Indramayu juga akan se
optimal mungkin turut serta
dalam menyelesaikan perma
salahan pasca banjir,” ungkap
Nana.•RU VI

Bakti Sosial Kesehatan
di Sangasanga
SANGASANGA- PT. Pertamina EP (PEP)
Sangasanga Field menggelar serangkaian
kegiatan bakti sosial kesehatan di Lapangan
Produksi Anggana dengan mengadakan khitanan
massal dan pemeriksaan kesehatan gula darah,
kolesterol, asam urat serta pemberian obat gratis,
pada (13/2). Pasien juga diberikan penyuluhan
tentang penyebab gangguan kesehatan tersebut
oleh Bulan Sabit Merah Kota Samarinda sebagai
partnership PEP Sangasanga Field.
Walaupun sempat hujan deras, tidak
menyusutkan antusias warga untuk menjadi
peserta bakti sosial. Public & Government Relation
Sangasanga Arie Fahlupi mengatakan, khitanan
massal diikuti 35 peserta dan pemeriksaan
kesehatan 250 peserta.•PEP SANGASANGA FIELD

Bojonegoro - Operator Unitisasi Jambaran – Tiung Biru
(JTB) PT Pertamina EP Cepu (PEPC), melakukan pengasapan
(fogging) di Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Bojonegoro,
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (4/3). Hal itu
dilakukan atas kerja sama dengan Dinas Kesehatan Bojonegoro
melalui Puskesmas Kota Bojonegoro menindaklanjuti instruksi
Bupati Bojonegoro terkait tindak lanjut Kejadian Luar Biasa
(KLB) adanya kasus demam berdarah (DB) di Bumi Angling
Dharmo - Bojonegoro.
Kepala Kelurahan Banjarjo, Sugeng mengungkapkan,
minggu kemarin terjadi 3 kasus DB yang ditangani Puskesmas
Kota Bojonegoro, dan 2 di antaranya berasal dari satu keluarga.
“Fogging yang dilakukan kita arahkan pada titik lokasi terjadi
DB. Dari 3 kasus DB tersebut tersebar di RT 4 RT, RT 5, RT
6 dan RT 12 Kelurahan Banjarjo Kecamatan Kota Bojonegoro.
“Masing-masing lokasi itu jaraknya berdekatan. Sehingga perlu
dilakukan foging,” tegas Sugeng.
Manajemen PEPC melalui Dr. Nurudin selaku OH-IH
Spesialis, mengatakan, pengasapan dilakukan berdasarkan
arahan dan koordinasi dengan pihak desa dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Bojonegoro melalui Puskesmas Kota. “Hari ini kita
laksanakan di Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Bojonegoro dan
akan kita lakukan pengasapan (fogging) kembali satu minggu
yang akan datang di tempat atau lokasi yang sama,” ujarnya.

Foto :PEPC

A FIELD
Foto : PEP SANGSANG

PEPC Gelar Fogging di Bojonegoro

Nurudin menambahkan, mudah-mudahan dengan kegiatan
ini dapat membantu memutus perkembangan nyamuk Demam
Berdarah (DB) dan tentunya harapan PEPC supaya warga
masyarakat terus menjaga kebersihan lingkungan rumahnya
melalui 4-M-plus yakni menguras, menutup, mengubur dan
memantau “plus” jangan menggantung baju.
Hal senada juga disampaikan Pujianto, Tim dari Puskesmas
Kota Bojonegoro yang hadir untuk melakukan penyuluhan se
kaligus sosialisasi kepada masyarakat.• Edy Purnomo – PGA PEPC
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Foto : RU III

Makassar – Setiap tanggal 10 setiap bulan,
rumah Nuraeni, Ketua Kelompok Wanita Nelayan
(KWN) Sennang Kelurahan Pattingaloang
didatangi sekitar hampir 80 lansia untuk
mengikuti pemeriksaan lansia gratis oleh
Puskesmas Ujung Tanah dan Pemberian
Makanan Tambahan (PMT) serta paket sembako
gratis. Kegiatan ini diinisiasi oleh KWN Sennang
mitra binaan CSR TBBM Makassar.
Kegiatan tersebut memberikan kesan men
dalam kepada 27 mahasiswa penerima beasiswa
Sobat Bumi (Sobi) Pertamina Foundation Region
Makassar yang berkunjung, pada (10/3).
Terlebih setelah mengetahui bahwa kegiatan
tersebut sumber dananya berasal dari 5% hasil
keuntungan KWN dari hasil produksi abon ikan,
bandeng tanpa tulang, otak-otak serta hasil
olahan laut lainnya tiap bulannya. Tak hanya itu
bagian dari sociopreneurship yang dilakukan.
Dalam 2 x setahun lansia ini diajak berekreasi.
Nuraeni juga mengungkapkan, KWN juga
berencana membiayai pemakaman bagi warga
yang tidak mampu.
“Kami berharap Sobi dapat menjadi Duta
Pertamina untuk menyebarluaskan kegiatan
kami kep ad a teman-teman lainnya,” kata
Taufikurachman Senior Supervisor External
Relation Area Sulawesi.•TAUFIQ MOR VII

Foto : ADITYO

Sobat Bumi
Makassar Belajar
Sociopreneurship

CILACAP - Kepiting meru
pakan salah satu makanan
laut primadona yang digemari
banyak kalangan. T idak
mengherankan, harga jualnya
juga relatif tinggi.
Dari banyaknya jenis ke
piting yang dapat dikonsumsi,
salah satunya adalah kepiting
tulang lunak atau kepiting
soka. Jauh di selatan Pulau
Jawa, tepatnya di Kabupaten
Cilacap terdapat usaha budi
daya kepiting soka yang
dikembangkan oleh Rato
(35), seorang lulusan salah
satu sekolah tinggi perikanan
di Yogjakarta.
Demi mengembangkan
kepiting tulang lunak, ia rela
tinggal di wilayah yang jauh
dari keramaian di sebuah
lokasi yang dikelilingi oleh
lahan hutan milik Perhutani.
Untuk mencapai lokasi
tambak, harus melalui per
jalanan yang cukup jauh kare
na harus membelah kali panas
dengan mengendarai perahu
motor selama kurang lebih
setengah jam. Setelah itu,
perjalanan dilanjutkan dengan
mengendarai sepeda motor
hingga ke lokasi tambak.
Warga asli Cilacap itu,
mengawali usaha budi daya
pada 2004 dengan dibantu
oleh investor asal Tiongkok.
Dimulai dengan bibit kepiting
sebanyak 1 kuintal.
Namun, usahanya pada
saat itu sempat gagal karena
banyaknya kepiting yang mati.
“Kendala dalam melakukan
budi daya ini terletak pada
pembibitan dan ketelatenan,”

Rato bersama nelayan anggota Rekatha Mustika Patra tengah memanen kepiting soka yang siap dipasarkan.

ujar Rato ketika ditemui di
lokasi tambaknya.
Secara bertahap ia bang
kitkan usahanya yang ke
mudian kian berkembang.
Rato merupakan ketua
kelompok Rekatha Mus
tika Patra yang memiliki 15
anggota pembudi day a.
Kelompok tersebut men
dapatkan bantuan dan du
kungan dari Pertamina, khu
susnya Pertamina Refinery
Unit IV Cilacap. “Kami mulai
mendapatkan bantuan dari
Pertamina pada tahun 2009.”
Bantuan yang diberikan
Pertamina berupa bibit se
banyak 30 kg per anggota
kelompok. Totalnya mencapai
450 kg bibit. “Selain itu, kami
diberikan lemari pendingin
dan keranjang budi daya ke
piting,” ungkap Rato.
Kepiting soka memiliki

kontur kulit yang lunak sehing
ga dapat dikonsumsi tanpa
harus dikupas terlebih dahulu
kulitnya. Pengembangan dila
kukan pada empat petak
kolam yang masing-masing
seluas 1.000 meter.
Dalam sehari, Rato dapat
memanen 5 kg kepiting soka
sehingga dalam satu bulan
sebanyak 150 kg kepiting
soka dapat dihasilkan.
“Harga jual kepiting soka
sekitar Rp85 ribu/kg. Hasil
panen itu untuk memenuhi
kebutuhan sekitar. Kebetulan
saya juga punya rumah makan
sendiri yang kepitingnya
diambil dari sini,” tuturnya.
Rato mengatakan Perta
mina masih terus melakukan
monitoring dan pelatihan
budi daya untuk masyarakat
sekitar. Dia berharap agar
nelayan atau petani lainnya

bisa mengikuti jejaknya
untuk menjaring bisnis budi
daya kepiting soka sebagai
kegiatan sambilan yang
menjajikan. “Potensi pasarnya
masih tinggi harapan kami
Pertamina bisa mendorong
mereka agar bisa maju.”
Menurut Junior Officer
CSR Pertamina RU IV
Aditya Nugrahadi, program
pemberdayaan nelayan di
Kotawaru tersebut merupakan
bagian dari bentuk kepedulian
sosial perusahaan untuk
mengembangkan potensi
masyarakat sekitar wilayah
kerjanya.
“Hal i ni j uga s ej al an
dengan visi CSR Pertamina
RU IV Cilacap untuk men
ciptakan kehidupan masya
rakat Ciacap yang lebih
baik, berdaya saing, dan
mandiri.”•DSU

Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos di RU VI Balongan
30 Drum Sampah
ke Kodam II Sriwijaya
Plaju – RU III memberikan bantuan
berupa 30 drum bek as layak pakai yang
akan dipergunakan sebagai bak sampah di
Markas Kodam II Sriwijaya. Senior Supervisor
Relations, Yohana Margaretha Hetharia
memberikan bantuan secara simbolis kepada
Perwira Denmadam II Sriwijaya, (9/2).
Selama ini RU III telah bekerja sama
dengan banyak instansi pemerintah kota,
daerah, maupun aparat kea manan dan
masyarakat dalam pengelolaan kebersihan
guna mendukung rehabilitasi lingkungan di
sekitar operasional perusahaan.•RU III

BALONGAN – RU VI Ba
longan melalui bagian
Environmental mengadakan
pelatihan pembuatan
pupuk kompos dengan
menggunakan sam
pah organik bagi pekerja
dan mitra kerja RU VI Ba
longan. Kegiatan yang
terlaksana berkat kerja sama
dengan Public Relations
ini dilaksanakan di gedung
PLBB RU VI, Rabu (4/3).
Kegiatan ini dilaksanakan
sebagai upaya dalam me
manfaatkan sampah organik
yang berasal dari ilalang,
rumput dan tanaman liar
lainnya yang banyak terdapat

di sekitar kilang RU VI.
Bukan hanya pekerja,
masyarakat dari empat desa
di Kecamatan Balongan juga
diikutsertakan dalam pelatihan
pembuatan kompos ini. Hal ini
bertujuan untuk memberikan
pengetahuan kepada warga
bagaimana cara membuat
kompos yang baik dan tepat
sehingga bisa meningkatkan
kualitas tanaman sehingga
m e n g h a s i l k a n p ro d u k s i
yang maksimal. Hal tersebut
disampaikan Junior Officer
Environmental, Monitoring,
Evaluation & Reporting RU VI,
Agung Darmawan.
D r. G a b r i e l A n d a r i

Foto : RU VI

Foto : MOR VII

Menjaring Bisnis Budi Daya Kepiting Soka

Kristanto, dosen Universitas
Indonesia yang menjadi nara
sumber pada pelatihan ini
mengatakan sampah organik
bisa dijadikan pupuk kompos,
sementara sampai kertas
atau plastic bisa daur ulang
Wanita pecinta lingkungan

tersebut menambahkan, saat
ini banyak lapangan kerja
tercipta dengan memilah
sampah, bahkan omsetnya
bisa mencapai ratusan juta
melalui industri pengolahan
sampah.•RU VI
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Di dalam diri setiap manusia pasti ada jiwa entrepreneur,
namun ada satu hal yang perlu diperkirakan, yaitu
bagaimana cara menumbuhkembangkan hasrat tersebut
sehingga dapat mencapai satu titik puncak yang sukses.
Kesuksesan tidak semata-mata dilihat dari banyaknya uang
yang dihasilkan melainkan seberapa kreatif dan inovatif kita
untuk membuat terobosan-terobosan yang unik dan jitu,
yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat juga menjadi
inspirasi bagi para pengunanya.
Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk
menjadi negara berkembang dengan pesat, menyusul
negara-negara lain. Ini terbukti lahirnya pengusahapengusaha sukses di Indonesia yang telah mengabdi untuk
mengharumkan nama bangsa baik dalam negeri maupun
di luar negeri.
Siapa bilang pengusaha tidak bisa sukses? Rasa takut
gagal, tidak berani mengambil risiko, rendahnya dorongan
untuk maju, dan tidak mempunyai goal setting yang jelas
menjadi faktor penghambatan utama. Semua tembok
penghalang ini harus diruntuhkan dengan keberanian untuk
bermimpi, keberanian untuk mencoba, keberanian untuk
berjuang, dan keberanian untuk sukses.
Beberapa pakar ekonomi sependapat bahwa roda
perekonomian dunia sudah bergeser dari Amerika dan
Eropa Barat ke Asia dan Asia Timur, dan sekarang ke Asia
Tenggara dengan motor yang sangat kuat, yaitu China dan
India. Negara ketiga setelah India adalah Indonesia, yang
didukung oleh kekayaan sumber daya alam, konsumsi
domistik yang kuat, pertumbuhan investasi yang stabil,
serta fiscal yang sehat. Jika dulu negara-negara yang
menjadi incaran para investor adalah BRIC-Brasil, Rusia,
India dan China, sekarang berkembang ke negara-negara
lain, yaitu MISTS-Meksiko, Indonesia, Korea Selatan,
Turki, dan Afrika Selatan. Ini yang menjadi topik hangat
pembahasan dalam acara Globe Asia Business Summit
di hotel Ritz Carlton Jakarta.
Pada Abad ke-15, kota Florence di Itali tempat
berkumpulnya para genius dan pencipta gagasan dari
berbagai disiplin ilmu. Bersama mereka membangun suatu
dunia baru yang kemudian dikenal sebagai Renaisans.
Hasilnya sungguh luar biasa, Florence menjadi episentrum
ledakan kreatif dan masa itu menjadi salah satu era paling
inovatif dalam sejarah. Dapatkah sebuah kota di Indoensia,
menduplikasi apa yang telah dicapai oleh kota Florence?
Jawabannya PASTI BISA!!!, yang penting jangan saling
menuding dan melempar tanggung jawab bahwa ini tugas
pemerintah. Tentunya jawaban ini bukan harapan belaka.
Buku ini adalah jawaban yang tepat bagi Anda yang
ingin sukses menjadi pengusaha tangguh dan beretika di
mana saja, siapa saja, kapan saja. Melalui buku ini, kita
bisa belajar banyak dari pengalaman para tokoh wirausaha
yang terbukti sukses. Dari kita, Oleh kita, dan Untuk Kita
Bersama. Baca, pelajari, dan ambil nilai positifnya untuk
kita praktikkan. Dengan demikian kita akan semakin yakin
bahwa SUKSES adalah hak semua.•PERPUSTAKAAN
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Eksistensi & Dedikasi Expert Panel
KOMET Tiada Henti

Appreciation & Kick Off Expert Panel KOMET 2015

Hingga saat ini lebih dari 12.000 aset pengetahuan telah di-upload dalam Portal KOMET. Namun
KOMETers belum dapat mengakses seluruh aset pengetahuan tersebut karena kurang lebih 50% aset
pengetahuan masih dalam status “pending.” Banyak muncul pertanyaan, “Kenapa?” “Lama banget sih?”
“Aset pengetahuannya kurang dimana?” “Berapa lama lagi?”

Berikut ini penjelasan (baca: pembelaan) Tim KOMET yang mudah-mudahan dapat diterima KOMETers:
- Expert Panel KOMET terdiri dari 130 Pekerja, dimana hanya 80 Pekerja yang tetap aktif melakukan
review aset pengetahuan. Expert Panel lainnya saat ini agak kesulitan untuk tetap mejalankan tugas
dan tanggung jawabanya sebagai expert panel dikarenakan sebagaian expert panel mutasi ke Anak
Perusahaan dan sebagian lagi MPP;
- Tugas expert panel ini pun bersifat volunteer atau sukarela, sehingga kegiatan review ini dilakukan apabila
yang bersangkutan memiliki kesediaan waktu untuk menjalankan tugasnya;
- Perbandingan antara expert panel dan jumlah aset pengetahuan yang perlu di-review tidak sebanding,
sehingga masih diperlukan tambahan expert panel untuk mempercepat proses review aset pengetahuan
yang sudah di-upload di portal KOMET.

Berdasarkan hal tersebut, Tim KOMET kembali merekrut expert panel baru untuk mempercepat
proses review. Terdapat sekitar 40 Expert Panel baru yang telah bersedia
bergabung bersama expert panel lainnya.
Pada 5 Maret 2015 yang lalu, Tim KOMET menyelenggarakan acara
“Appreciation & Kick Off Expert Panel” di Kantor Pusat. Dwi W. Daryoto
– Direktur SDM & Umum berkesempatan hadir untuk memberikan
dukungan kepada seluruh expert panel agar tetap berkontribusi dalam
mendukung proses budaya berbagi pengetahuan. Pada saat yang sama
	
  
diserahkan juga apresiasi kepada lima Expert Panel terbaik yaitu: Danang
Yudo Novyanto, Suhendar Wijaya, Jefri A. Simanjuntak, Agus Sugiarso, dan Ishfihana Hafny Noer.
Mari dukung budaya berbagi pengetahuan dengan terus berkontribusi menuangkan pengetahuan dan
pengalaman sebagai aset pengetahuan di Portal KOMET. Aset pengetahuan KOMET memililki keunggulan
tersendiri yaitu aset pengetahuan yang diakui hanya aset pengetahuan yang telah teruji dan memiliki bukti
pendukung dalam implementasinya. Keunggulan ini menjadi jaminan KOMETers untuk menjadikan aset
pengetahuan KOMET sebagai referensi dalam membantu pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan
dalam pekerjaannya.
The More You Share, The More You Get!!! Let’s Share Knowledge!!!
Oleh : Shynta Dewi – Knowledge Management, HR & GA Dit.
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KOMET PT Pertamina Patra Niaga Menggeliat
Dengan Cepat !!!
Tidak hanya di Kantor
Pusat Pertamina Forum
KOMET juga berlangsung
Unit/Region dan Anak
Perusahaan. Forum kali
ini sangat spesial, karena
ini adalah Forum Perdana
PT Pertamina Patra Niaga.
Forum KOMET pertama ini
dihadiri oleh 212 Insan Mutu
PT Pertamina Patra Niaga
termasuk BOC, BOD dan
Anak Perusahaan.
Forum ini sukses dilaksanakan
dengan mengundang Narasumber Gigih
Prakoso selaku Dewan Komisaris PT
Pertamina Patra Niaga menyampaikan
aset pengetahuan dengan judul
Optimalisasi Pemahaman Peraturan
serta Tata Cara GCG Dengan Sosialisasi
dalam Forum KOMET dan Kontak Team
Compliance di PT Pertamina Patra Niaga.
Judul ini bergulir karena kurangnya
pemahaman karyawan Pertamina Patra
Niaga akan peraturan dan tata cara GCG. Dampaknya adalah adanya temuan audit serta
adanya hasil kuesioner berkaitan dengan pemahaman aturan GCG yang berlaku. Jawaban
yang diberikan sebagian karyawan mencerminkan kurangnya pemahaman aturan GCG
beserta cara implementasinya. Beberapa praktek prinsip-prinsip GCG belum dilaksanakan
oleh Pertamina Patra Niaga. Faktor Penyebab adalah kurangnya sosialisasi peraturan dan
tata cara GCG dan kurangnya info mengenai contoh penerapan aturan GCG dalam kegiatan
perusahaan dan keterkaitan GCG bagi karyawan.
Solusi Penyelesaian / Upaya Perbaikan yang dilakukan adalah dengan :
- Memberikan informasi ruang lingkup GCG, bagaimana posisi GCG dalam arti luas, sempit
dan Corporate Management.
-	 Penyampaian peraturan & Tata Cara oleh Dewan Komisaris sehingga menimbulkan animo
dari karyawan untuk hadir.
- Menginformasikan penerapan GCG di Pertamina dan perbandingannya dengan penerapan
di Pertamina Patra Niaga.
	
  
Antusiasme peserta Forum KOMET sangat
tinggi karena topik dan judul materi yang
dibahas dalam forum adalah isu hangat yang
sedang dihadapi Pertamina. Semoga dengan
terselenggaranya forum tersebut menjawab
masalah di PT Pertamina Patra Niaga dalam
pengelolaan GCG. Acara ditutup dengan
penyerahan apresiasi kepada Narasumber yang
disampaikan oleh Ferdy Novianto selaku Dirut PT
Pertamina Patra Niaga. Tidak berhenti di dalam
sebuah Forum, sesi diskusi dapat dilanjutkan
dalam forum KOMET lainnya, baik melalui forum
offline, maupun online.
	
  

Mereka sudah berbagi, bagaimana dengan Anda?
The more you share, The more you get!!! Let’s share knowledge!!
Oleh : Ayulia – SPBD – Business Performance Monitoring & QM – PT Pertamina Patra Niaga

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

Ada sebagian orang yang memikirkan bahwa pola
hidup sehat itu memanglah mahal. Walau sebenarnya
bahan makanan yang fresh dari alam itu harganya
relatif murah apabila dilihat dari investasi hidup periode
panjang.
Umpamanya waktu Anda satu minggu saja
konsumsi makanan rumahan yang bersih serta terbuat
dari bahan yang sehat, jadi Anda dapat melindungi
kesehatan sepanjang satu minggu atau dua minggu ke
depan. Lain perihal apabila Anda 3 hari saja konsumsi
makan instan atau junk food yang mungkin saja dapat
bikin kesehatan Anda jemu serta lebih buruk berbagai
hari sesudahnya. Akibatnya, bayar dokter lagi deh...
Hidup sehat itu bisa semakin murah serta
menguntungkan, apabila makanan sehat yang Anda
konsumsi dipadukan dengan berolahraga. Nah,
saat sebelum Anda mempraktikkan, cobalah dahulu
berbagai rahasia hidup sehat ekonomis berikut ini.
Gagasan Makanan. Buat gagasan makanan
bulanan. Supaya Anda tidak pusing, buat variasi
sesuai sama keperluan Anda. Umpamanya makanan
mendekati tanggal tua memakai berbagai menu
pengganti daging sejenis jamur, terong serta sejenisnya.
Rencana makanan bakal mempermudah waktu belanja.
Beli Makanan di Pasar. Telah jadi rahasia umum
bahwa beli bahan makanan di pasar tradisional bakal
mempermudah Anda. Namun janganlah tutup mata
pada promo yang ada pada supermarket, lantaran
hal semacam itu dapat menolong Anda stay on biaya.
Beli Dalam Jumlah yang Banyak. Makanan
fresh bakal dijual dengan murah apabila Anda beli
dalam jumlah banyak. Beli dalam jumlah yang cukup
banyak pula dapat membuatAnda mengutamakan
untuk menggunakan bahan fresh lebih dahulu, seperti
buah serta sayur.
Makanan Fresh Serta Makanan Prosesan.
Memasak pula memerlukan daya seperti gas serta
listrik. Supaya proses memasak Anda lebih cepat,
janganlah sangsi untuk memproses berbagai bahan
makanan dengan jalan no cook, no bake serta
sejenisnya. Umpamanya bikin rujak manis, salad buah,
sate buah dan sebagainya.
Konsentrasi di Makanan Alami. Konsentrasi pada
makanan alami, bukan pada suplemen penambahan.
Jika ini Anda lakukan, bakal semakin mempermudah
keuangan serta pencernaan Anda. Memangsekarang
ini terdapat beberapa penunjang kesehatan seperti
suplemen gizi, obat diet, shake dan sebagainya. Walau
demikian, seluruhnya itu membutuhkan pola hidup
sehat. Lakukanlah makan sehat, berolahraga teratur
serta istirahat cukup. Bila memanglah Anda hendak
menghemat, tidak ada salahnya mengutamakan
makanan asli serta alami saja.•

sumber : http://www.kesehatan.tips
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JAKARTA – Koperasi Wanita Patra (KWP) mengadakan
Rapat Anggota Tahunan ke-33, pada (11/3), di Gedung Patra
Simprug. Agenda rapat tahunan kali ini membahas tentang
penyampaian laporan pertanggungjawaban anggaran,
program kerja tahun 2014, dan mengesahkan Rencana
Anggaran dan Program Kerja (RAPK) secara bersama - sama
untuk tahun berjalan tahun 2015, sekaligus melaksanakan
pergantian kepengurusan untuk periode 2015 – 2018.
Hasil pendapatan KWP berdasarkan laporan konsolidasi
Tahun 2014 sebesar Rp. 50.836.578.848. sedangkan
pendapatan tahun 2013 sebesar Rp.40.618.541.489. Melihat
laporan tersebut, pencapaian semua Unit Usaha Koperasi
Wanita Patra Jakarta pada tahun 2014 di atas target RAPK
2014.
Handini Dwi Soetjipto selaku Pembina KWP menyam
paikan, bukan hal mudah untuk mengelola koperasi dalam
mencapai tujuannya. “Dibutuhkan dukungan penuh unsur
penunjang termasuk para pimpinan dan para anggota yang
turut aktif membantu usaha KWP. Namun yang terpenting

Foto : ADITYO

Pencapaian Hasil Laporan KWP 2014 Melebihi Target

adalah kepengurusan yang solid dengan dedikasi tinggi serta
memegang teguh sifat jujur dan amanah,” tegasnya.
Sementara Ketua KWP Sutarminingtyas Gathot Harsono
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan
kepadanya untuk mengemban tugas sebagai Ketua KWP
Periode 2015 – 2018. “Semoga saya dapat menjalankan tugas
ini dengan penuh amanah. Mohon bimbingan semua pihak di
lingkungan KWP,” ujar Sutarminingtyas.•ADITYO

Sosialisasi Jantung Sehat di RU IV
CILACAP - Dalam rangka
mendukung misi gerakan
jantung sehat yang di
gaungkan oleh Yayasan Jan
tung Indonesia, RU IV Cilacap
menyelenggarakan workshop
dan sosialisasi senam jantung
sehat yang diperuntukkan
bagi pekerja dan masyarakat
pada (12/2), di Main Hall Griya
Patra.
Ketua Yayasan Jantung
Indonesia cabang utama Jawa
Tengah, Sri Lestari Soediro,
SE, MH, mengapresiasi RU IV
Cilacap yang memperhatikan
kesehatan pekerjanya melalui
kegiatan ini.
Workshop ini mengha
dirkan narasumber dari RSUP
Semarang, dr. Kariadi dan dr.
Pipin Ardhianto, SpJP, FIHA,
yang menjelaskan tentang

bahaya penyakit jantung
koroner yang timbul akibat
pola hidup tidak sehat dan
ketidakpedulian terhadap
kesehatan jantung.
Diterangkan bahwa pe
nyakit jantung koroner adalah
pembunuh nomor 1 di dunia
dan belum ada obat yang
bisa menyembuhkan penyakit
tersebut.
“Ada beberapa hal yang
dapat memicu pembentukan
penyakit jantung koroner,
yakni pola hidup tidak sehat,
kebiasaan merokok, obesitas,
kebiasaan makan makanan
cepat saji dan makanan tidak
sehat, kurang olahraga, tidak
menjaga lingkungan sehat.
Untuk itu sedari dini kita
harus bisa menghindari halhal tersebut untuk menjaga

Foto : RU IV

Rahasia Hidup
Sehat Ekonomis
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kesehatan jantung kita.” ujar
dr. Kariadi.
RU IV Cilacap telah
memiliki Klub Jantung Se
hat (KJS) sebagai bentuk
dukungan terhadap program
Yayasan Jantung Sehat yang
diketuai oleh Procurement
Manager Dasaf Tamzil UBW
dan wakil ketua Production

I Manager Herry Yawarto.
Klub ini bertujuan untuk
menyerukan pekerja untuk
hidup sehat, menciptakan
kader pejuang jantung
sehat untuk memberikan
informasi dan mengajak
semua kalangan untuk peduli
terhadap kesehatan baik luar
maupun dalam.• RU IV

Kegiatan Bulan K3 di Terminal BBM Sabang
SABANG - Terminal BBM
Sab ang melaksanakan ke
giatan bulan K3 yang diadakan
rutin setiap tahun, pada (5/3),
di Lapangan Terminal BBM
Sabang. Pada tahun ini
dimeriahkan dengan berbagai
perlombaan. Di antaranya
pemungutan suara untuk
Tenaga Kerja Jasa Penunjang
(TKJP) terbaik, security ter
baik, cleaning service ter
baik, dan supir terbaik.
Kemudian dilanjutkan dengan
kegiatan memadamkan api
dengan APAR kapasitas
20 Lbs, memadamkan api
menggunakan fire blanket,
menggelar dan menggulung

selang pemadam, dan lomba
mencari near miss tercepat
dan terbanyak di lokasi kerja.
Operation Head Ter
minal BBM Sabang, Suarno
menjelaskan acara ini dila
kukan mengingat banyaknya
area berbahaya di lokasi
kerja yang rentan terhadap
kebakaran.
“Kegiatan ini sekaligus
untuk mengingatkan kita dan
melatih kembali kemampuan
kita dalam hal pemadaman
api khususnya dengan
mengg unakan APAR dan
fire blanket. Kegiatan ini juga
melatih kesiapan kita terhadap
kemungkinan bahaya yang

Foto : MOR I

sumber : utility-share.blogspot.com
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PERSATUAN WANITA PATRA

akan terjadi,” ungkap Suarno.
Kemudian acara dilanjut
kan dengan lomba mem a
damkan api dengan APAR 20
Lbs dan fire blanket. Junior
Supervisor Maintenance
Services dan HSE, Ade
Syafrizal menjelaskan aturan
perlombaan hingga poin pe

nilaiannya.
Satu per satu pekerja dan
mitra kerja di lingkungan Per
tamina Sabang mencoba
memadamkan API termasuk
operator SPBU, Surveyor
Indonesia, dan vendor/rekan
kerja Pertamina yang sedang
ada proyek di lokasi.•MOR I
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RUPS Tahunan PT Pelita Air Service Tahun Buku 2014

Foto :PAS

JAKARTA – Pada Jumat, 13 Maret 2015, PT Pelita Air Service mengadakan RUPS Tahunan tahun buku 2014, yang telah
diselenggarakan di Ruang Rapat Direktur Keuangan PT. Pertamina (Persero), Jakarta. Dalam kesempatan tersebut hadir
Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Arief Budiman, serta jajaran komisaris dan direksi PT Pelita Air Service.• PAS

Foto : ELNUSA

Komitmen Energi Nasional
YOGYAKARTA – Wakil Rektor Bidang Kerjasama & Alumni Universitas Gadjah Mada Paripurna P. Sugarda (kiri), Direktur
Pengembangan Usaha PT Elnusa Tbk, Tony Harisman Soetoro (kedua kanan) menandatangani nota kesepahaman
Solusi dan Inovasi Pemenuhan Kebutuhan Energi Nasional disaksikan oleh Direktur Operasional Pertamina EP Riyanto
Suwarno (ketiga kiri), Direktur Utama PT Elnusa Petrofin Hafid Mulyadi (kedua kanan) dan Direktur Operasi & Marketing
PT Elnusa Petrofin Haris Syahrudin (kanan) di Kampus UGM, Yogyakarta, senin (9/3). Kerja sama tersebut dalam rangka
mendukung dunia pendidikan terutama dalam hal pengembangan penelitian yang berkaitan dengan industri energi dan
migas nasional.•ELNUSA

MAKASSAR - Sebagai wujud kepedulian MOR VII kepada korban kebakaran di Jalan Kakatua Makassar dilakukan
penyaluran bantuan Pertamina Peduli, pada Minggu (15/3). Bantuan yang disalurkan berupa 300 kg beras, 100 buah
tas sekolah dan 30 paket sembako dan perlengkapan rumah tangga kepada 30 kepala keluarga (KK). “Ini merupakan
bentuk kepedulian kami terhadap korban kebakaran di ring I Kantor Pertamina MOR VII,” ujar Taufikurachman, SS
External Relation MOR VII. Penyerahan bantuan secara simbolis diterima oleh Lurah Pa’Batang, M. Shaleh. “Kami
ucapkan terima kasih atas kepedulian Pertamina,” ungkapnya. Hadir pada penyerahan bantuan tersebut tim External
Relation dan PWP MOR VII. “Harapan kami, bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa
musibah,” ujar Selvy Ferdinando, Wakil Ketua PWP MOR VII.•MOR VII

Foto : MOR VII

MOR VII Salurkan Bantuan Pertamina Peduli kepada Korban Kebakaran

JAKARTA – Tim Bola Basket Pertamina mengikuti Kompetisi Bola Basket antar Klub Se-DKI Jakarta Divisi 2 area
Timur, pada tanggal 20 Februari - 08 Maret 2014 yang dilaksanakan di GOR Rawamangun – Jakarta Timur. Kali ini Tim
Bola Basket Pertamina berhasil meraih Juara 1 (satu) dengan berhasil mengalahkan Klub Bola Basket Knigths dengan
perbedaan skor yang sangan meyakinkan. Pada kompetisi ini Tim Bola Basket Pertamina mengirimkan 2 (dua) tim dengan
pemain yang berasal dari Anak Perusahaan / Unit Bisnis di Pertamina seperti: PHE WMO, PHE ONWJ, Corporate, Patra
Niaga, Lubricants, PTK, Pertagas, PEP, dan sebagainya. Selanjutnya Tim Bola Basket Pertamina akan bertanding pada
kejuaraan promosi-degradasi melawan juara dari area lainnya untuk memperebutkan tempat di Kompetisi Antar Klub Divisi
1 DKI Jakarta. Semoga dengan prestasi dalam olah raga khususnya cabang olah raga bola basket ini dapat berkontribusi
meningkatkan image perusahaan.•BAPOR PERTAMINA

Pembukaan Manasik Haji Miftahul Jannah RU IV Cilacap
CILACAP – Untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan sekaligus memberikan informasi seputar ibadah haji, BDI RU
IV Cilacap melalui KBIH Miftahul Jannah secara aktif menyelenggarakan bimbingan keagamaan, terutama ibadah haji
kepada pekerja dan keluarga RU IV Cilacap. Kegiatan yang baru dilakukan di awal tahun ini adalah penyelenggaraan
pembukaan manasik haji sekaligus reuni anggota BDI RU IV Cilacap. Pembukaan manasik haji tahun 2015 diadakan
di Gedung PWP, pada (7/2). Muh Hadjar selaku Ketua I BDI RU IV Cilacap berharap Yayasan Miftahul Jannah yang
pembentukannya diinisiasi oleh BDI RU IV ini dapat berperan maksimal dalam membentuk jamaah haji yang berilmu
dan memiliki persiapan yang matang sebelum melakukan ibadah di tanah suci.• RU IV
Foto : RU IV

Foto : BAPOR PERTAMINA

Tim Bola Basket Pertamina Juara 1 Kompetisi Bola Basket antar Klub
Se-DKI Jakarta Divisi 2 Area Timur
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Ardhy N Mokobombang
Vice President Planning & Optimization
Direktorat Pengolahan

Bimanto Soetomo

amirsyal umar

bambang sembodo

Foto : KUNTORO

Foto : PRIYO

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Vice President Reliability
Direktorat Pengolahan

Vice President HR Operations
Direktorat SDM & Umum

HR Refinery Manager
Direktorat SDM & Umum

pahlizatra

Quality Management Upstream &
Gas Manager
Direktorat SDM & Umum

Ari Gardia Kemal Hakim
Gas Business Support Manager
Direktorat Energi Baru & Terbarukan

Otto Gerentaka

Manager Facility Engineering
Direktorat Pengolahan
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Bukit Asam Medika Serahkan Pengelolaan
Rumah Sakit ke Pertamedika
Jakarta – PT. Bukit Asam
Medika dan PT Pertamina
Bina Medika melakukan per
janjian kerja sama pengelolaan
Rumah Sakit Bukit Asam,
Tanjung Enim, Sumatera
Selatan, pada Senin (9/3), di
Kantor Bukit Asam, Wisma
Kadin, Jakarta.
Penandatanganan perjan
jian tersebut dilakukan oleh
Direktur Utama Pertamina
Bina Medika, Mardjo Soe
biandono, dan Direktur Bukit
Asam Medika, Erdawati. Hadir
dalam kesempatan tersebut
Dewan Komisaris PT Bukit
Asam dan jajaran man a
jemen Pertamedika. Per
janjian berlaku selama dua
tahun terhitung sejak serah
terima.
Lingkup pengelolaan
dalam perjanjian tersebut
meliputi, pengelolaan objek
oleh Pertamedika, yaitu se
gala kegiatan perencanaan,
pengoprasian, pengusahaan,
pengembangan, dan pe
masaran rumah sakit. Pem
berdayaan, pembinaan dan
pengembangan kemampuan
pegawai Bukit Asam Medika.
Pemberian layanan kesehatan
ba gi pe ga w a i, ke lua r ga

Foto :PRIYO

Senior Vice President
Refining Operation
Direktorat Pengolahan
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Direktur Utama Pertamina Bina Medika, Mardjo Soebiandono, dan Direktur Bukit Asam Medika, Erdawati menandatangaini
kesepakatan pengelolaan RS Bukit Asam dari Bukit Asam Medika ke Pertamedika.

pens iunan PT Bukit Asam
(Persero) Tbk, termasuk afi
liasi dan mitra kerja serta
masyarakat umum.
Peningkatan mutu dan
standar pelayanan rumah
sakit, meliputi kegiatan pro
motif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif, dan pemakaian
branding Pertamedika Group,
hanya digunakan terbatas
untuk keperluan operasional
rumah sakit.
“Ini merupakan babak
baru untuk mulai melangkah

mengelola rumah sakit ini
dengan lebih efisien. Kami
percaya berada pada kerja
sama institusi yang tepat, se
hingga dapat mewujudkan visi
kami ke depan,” kata dewan
komisaris Bukit Asam Medika.
Disebutkan juga, Bukit
Asam Medika berkeinginan
untuk memberlakukan sistem
managed care, seperti yang
dilakukan oleh Pertamina.
Hal itu dilakukan untuk
mengu bah pola berobat
para pekerja Bukit Asam.

“Diharapkan dengan kerja
sama ini Bukit Asam Medika
bisa meminimalkan berbagai
kerugian yang ada,” katanya.
Sementara itu Direktur
Utama Pertamina Bina
Medika, Mardjo Soebiandono,
mengungkapkan, kerja sa
ma ini akan menghasilkan
suatu rumah sakit dengan
man ajemen yang baik. Ke
depannya penanganan dan
pelayanan kesehatan akan
dilakukan lebih baik lagi untuk
pekerja Bukit Asam.•SAHRUL

Peringatan Bulan K3 di PGE Area Ulubelu
ULUBELU - Dalam rangka
memperingati bulan K3 tahun
2015, seperti tahun-tahun
seb elumnya, PT Pertamina
Geothermal Energy (PGE) Area
Ulubelu menyelenggarakan
beberapa kegiatan, di
antaranya sosialisasi K3,
refreshment dan lomba
penggunaan APAR serta
SCBA, lomba first aid, lomba
cerdas cermat K3LL, dan
lomba pengumpulan kartu
nearmiss. Kegiatan dilakukan
selama satu bulan.
Aspek K3 sejak awal
sudah menjadi komitmen
bagi seluruh pekerja di Area
Ulubelu. Dengan adanya
kegiatan peringatan Bulan K3
diharapkan menjadi alat untuk
mempertajam pengetahuan
dan meningkatkan kesadaran
tentang pentingnya aspek K3.
Refreshment dan sosialisasi
mengenai APAR, SCBA, dan
First Aid pada agenda Safety
Meeting Periode Bulan Januari

rutin dilakukan setiap bulan
di Area Ulubelu. Bahan dari
kegiatan sosialisasi tersebut
akan dijadikan materi lomba
pada hari berikutnya.
Kegiatan lomba peng
gunaan APAR, SCBA, dan
first aid dikemas dalam sebuah
skenario penyelamatan si
mulasi kebakaran dengan
adanya korban jiwa. Sebanyak
40 pekerja dan pekarya yang
terbagi dalam 8 kelompok ikut
serta pada kegiatan tersebut.
Di minggu kedua, diadakan
lomba cerdas cermat K3 dan
diikuti oleh 8 tim dimana setiap
tim terdiri dari pekerja dan
pekarya dari seluruh fungsi
yang ada di Area Ulubelu.
Saat lomba cerdas cermat
berlangsung, ramai para pe
kerja dan pekarya menonton
kegiatan tersebut. Tujuan
dari kegiatan ini adalah untuk
memb erikan pengetahuanpengetahuan tentang K3LL,
baik kepada peserta lomba

Foto :PGE

Michael Ricardo
Sihombing

Foto : WAHYU

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

POSISI

Tingkatkan implementasi Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Kerja dan
Lindungan Lingkungan untuk berkompetisi sebagai perusahaan energi global.

maupun penonton yang hadir.
Segala persiapan dengan
matang disiapkan oleh panitia,
lembaran soal, meja peserta
lengkap dengan bel dan
lampu sebagai alat pelengkap
kegiatan cerdas cermat. Pada
kegiatan tersebut terdapat sesi
pertanyaan bagi penonton dan
mendapatkan hadiah menarik
yang telah disiapkan.
Lomba pengumpulan
kartu nearmiss dilakukan
selama periode satu bulan.

Pengumuman pemenang
dari semua kegiatan lomba
dilaksanakan pada safety
meeting Februari. Diharapkan,
semangat K3 tidak hanya pada
saat Bulan K3 saja. Tetapi,
tetap diimplementasikan
pada hari-hari kerja sehingga
Keselamatan, Kesehatan,
Keamanan Kerja, dan Lin
dungan Lingkungan menjadi
modal unt uk berk ompetisi
seb agai perus ahaan energi
global.•PGE
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Pertamina Patra Niaga Luncurkan Integrated
New Version Fleet Management System
TOT Advance HSE
Training Batch III
MEDAN - Batch III TOT Advance HSE

Training dilaksanakan pada 25-27 Fabruari
2014 di JW Mariot Hotel Medan.Sebagian
besar peserta berasal dari Asset 1
Pertamina EP. Dengan jumlah peserta
26 orang, kelas TOT tersebut tergolong
padat. Hal ini menunjukkan antusiasme
dan komitmen para Field Manager untuk
menerapkan aspek HSE secara konsisten
di lingkungannya dengan mengirimkan
beberapa staf yang nantinya akan menjadi
HSE Agent.
Meskipun tergolong kelas besar namun
tidak mengurangi esensi pembahasan
materi. Pada hari pertama disampaikan
materi Presentation Skills oleh Andri
Muhammad – HR Service Pertamina EP.
Pada hari kedua dan ketiga membahas
materi SIKA, Lifting Plan dan Sepuluh
Bahaya di Tempat Kerja.
Seluruh peserta mengikuti dengan
sangat antusias, diskusi berjalan panas
karena masing-masing memiliki sudut
pandang yang berbeda dari aspek yang
dibahas. Bahkan GM Asset 1, Irwansyah
mengikuti dengan seksama materi SIKA
yang dibawakan oleh Antoni Lubis dan Indra
Sembiring. Diskusi menjadi lebih hidup dan
tak terasa session hari kedua yang dimulai
pada pukul 08.00 WIB harus diakhiri pada
pukul 18.30 WIB.
Dalam sambutan dan pengarahannya,
GM Asset 1 Irwansyah menyampaikan
pesan Direktur Hulu. “Yang paling utama
dalam strategi menghadapi krisis dunia
migas adalah menerapkan aspek HSE

Malang - Dalam rangka
Implementasi Program
Marketing Operation Excellent
( MO E) y a ng me r upa ka n
program perbaikan sistem
yang ada di rantai bisnis
pemasaran, Pertamina
Patra Niaga berkomitmen
penuh untuk meningkatkan
pelayanan dengan melun
curkan “Program Integrated
New Version Fleet Mana
gement System”. Sistem
ini merupakan sistem yang
terintegrasi dengan sistem
yang ada di bawah CSS
Pertamina seperti MY SAP,
Fuel Sales & Distribution
Management System (FS
DMS) serta sistem lainnya.
“Sistem yang dikem
bangk an oleh Patra Niaga
ini merupakan salah satu
theme yang merupakan ba
gian dari MOE yaitu Losses
Control,” ujar Suhartoko,
saat meresmikan program
tersebut di Terminal BBM
Malang, pada (6/3).
Dengan adanya imp le
mentasi sistem ini diharapkan
dapat meningkatkan kua
litas pelayanan di level SPBU
dan memaksimalkan pen
distribusian BBM tepat waktu.
“Sistem yang baru ini
diharapkan dapat mem
perbaiki delivery order atau
on time delivery sehingga
tidak ada lagi mobil tangki
yang telat dalam penyaluran
BBM dan sesuai dengan
permintaan SPBU. Sehingga
tidak ada lagi SPBU yang
kosong karena order belum
terkirim atau terlambat
kirim,” ujar Direktur Operasi
Pertamina Patra Niaga Gema

Foto :PRIYO

Foto : PEP ASSET 1
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SVP Fuel Marketing & Distribution Pertamina Suhartoko (tengah), Direktur Operasi Pertamina Patra Niaga Gema Iriandus
Pahalawan (kanan), VP IT Solution Bambang Rudi (kedua kiri), Manager Sales & Distribution MOR V Taufik Puspo (kedua
kanan) dan VP Fleet Management Pertamina Patra Niaga Budi Sampurno meresmikan acara peluncuran “Go Live dan
Launching Program Integrated New Version Fleet Management System” di TBBM Malang pada Jumat (6/3).

Iriandus Pahalawan saat
wawancara di sela-sela acara.
Di dalam sistem ini ter
dapat beberapa pilihan la
yanan baru. Yaitu, pertama,
fitur Fit To Work untuk
mengetahui kondisi Awak
Mobil Tangki (AMT) yang akan
melakukan pengiriman telah
melakukan pemeriksaan mulai
dari tensi darah, kadar alkohol
dan tingkat konsentrasi.
Kedua, fitur Maintenance
untuk pemeliharaan Mobil
Tangki (MT) agar sesuai de
ngan standar perawatan ber
kala mulai dari oil, mesin
sampai dengan pergantian
ban. Ketiga, fitur Finger
Ready untuk mengoptimalkan
kinerja kedisiplinan dan ki
nerja AMT yang bertujuan
untuk keamanan kerja, nihil
kecelakaan, dan peningkatan
pelayanan. Keempat, fitur

Online Tracking Delivery,
fitur yang sudah terintegrasi
dengan perangkat Global
Positioning System (GPS)
sehingga posisi dan kec e
patan MT dapat dipantau, fitur
ini dapat diakses secara online
dan real time melalui web
base di IMFS. Kelima, fitur
Autoshipment & Scheduling
Control untuk melakukan
validate pengiriman secara
otomatis dimana pemasangan
Mobil Tangki dan loading
order/pemesan produk tidak
lagi dilakukan oleh dispatcher.
TBBM Malang memiliki
117 AMTdan 29 Unit MT
untuk melayani 73 SPBU yang
tersebar di Malang, Blitar,
Tulung Agung dan sekitarnya.
Dua bulan tera khir, TBBM
Malang telah melakukan
uji coba pengg unaan new
version dari sistem ini dengan

hasil positif dalam efisiensi
waktu.
“On time delivery me
ningkat menjadi 98 persen,
yang sebelumnya hanya
62 persen,” Tegas Gema.
“Semoga setelah uji coba
kembali selama satu bulan ke
depan dapat mencapai angka
100 persen,” tambahnya.
Rencananya sistem ini
akan di gunakan di 22 lokasi
patra niaga dan direncanakan
akan selesai di akhir tahun ini.
Teknologi dan sistem
yang baik harus diduk ung
oleh pelaksana yang ba
gus pula. “Teknologi yang
bagus dan handal serta
solid tidak dapat berjalan
dengan maksimal tanpa du
kungan dari pelaksana untuk
menggunakan sistem ini
sebaik-baiknya,” kata VP IT
Solution Bambang Rudi.•PRIYO

dalam setiap aktivitas,” ujarnya.
Hal ini sangat ditekankan oleh Irwansyah
pernah bosan dalan menerapkan aspek

Uji Kompetensi dan Sertifikasi Perawatan Sumur

HSE di perusahaan. Selain itu, Irwansyah

Rantau - Bertempat di

Amperianto, tim manajemen,

memiliki keahlian dalam suatu

gedung Diklat Human Re

dan instruktur LSP Migas

bidang pekerjan setelah

sources (HR) Rantau Field

Cepu.

melalui uji kompetensi serta

kepada seluruh trainee. Ia berpesan jangan

kembali mengingatkan pentingnya HSE
Golden Rules untuk selalu dilakukan dalam
setiap kegiatan perusahaan.
Training diakhiri dengan kuis Who
Wants To Be A Millionare versi Advance
HSE Training. Kuis ini merupakan salah
satu bentuk review materi yang dikemas
secara smart dan fun untuk memastikan
para peserta memahami materi dan siap
menerapkan di lokasi kerja.•

PEP ASET I

bekerja sama dengan LSP

Rantau Field Manager

sertifikasi, mereka akan

Migas Cepu melakukan

Agus Amperianto dalam

lebih bertanggung jawab

uji kompetensi/sertifikasi

sambutannya mengatakan,

kepada pekerjaan yang

Perawatan sumur

(PES)

kepatuhan terhadap sya

diberikan perusahaan serta

batch I bagi pekerja dan

rat kerja bagi pekerja dan

melakukannya secara baik,

TKJP selama enam hari, dari

Tenaga Kerja Jasa Penun

benar, dan aman,” tegas

9 -14 Maret 2015.

jang (TKJP) dalam menge

Agus.

Hadir pada acara pem

lola dan merawat sum ur

Ia juga mengimbau, agar

bukaan pelatihan tersebut

mutlak diperlukan. “Apabila

semua peserta pelatihan tidak

Rantau Field Manager Agus

pekerja dan TKJP telah

menyia-nyiakan kesempatan

yang diberikan. Sehingga
apa yang diharapkan oleh
perusahaan dapat tercapai
semaksimal mungkin untuk
menciptakan rasa kerja
nyaman dan aman bagi diri
sendiri dan mitra kerja.
Peserta yang hadir ber
jumlah 28 orang, yang berasal
dari Rantau Field sebanyak
19 orang, Pangkalan Susu
Field 6 orang serta Jambi
Field 3 orang.•HS
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Maksimalkan Manfaat SPBG

14

Jakarta - Menteri ESDM

peninjauan ke dua SPBG

Grand Safety Talk
PCM FCCU Group
dan Bulan K3 RU III
Plaju – GM RU III, Mahendrata Sudibja
membuka secara resmi Grand Safety Talk PCM
FCCU Group sekaligus Peringatan Bulan K3
Tahun 2015, Jumat (20/2) di Gedung Aneka
Ria Plaju. Grand Safety Talk PCM FCCU di
selenggarakan dengan tujuan agar seluruh
pekerja dan mitra kerja yang terlibat dalam
kegiatan PCM dapat mentaati HSE Golden
Rules, tidak ada pengecualian dan dapat 100%
comply pada peraturan yang ada.
Pelaksanaan Grand Safety Talk PCM
FCCU ditandai dengan penyerahan bendera
TA d a r i S M O M R U I I I , D a d i S u g i a n a
kepada ME Manager, Ruddy Triono, serta
penandatanganan komitmen Health, Safety,
Security & Environment (HSSE) oleh para
direktur kontraktor. Selanjutnya, dilakukan
pembukaan Bulan K3 yang ditandai dengan
penyerahan bendera K3 dari GM RU III Ma
hendrata Sudibja kepada Lead Of Stationery
& Statutory Insp Eng, Catur Harjono.

di Lebak Bulus, Jakarta
Selatan, dan Cililitan, Jakarta
Timur, pada Selasa (3/3).
Pemerintah akan mendorong
memaksimalkan manfaat
SPBG demi mencapai pro
gram energy mix, dengan
Pertamina di garda depan.
Dalam kunjungan ter
sebut Sudirman Said ber
kes empatan meninjau in
frastruktur dan beragam
fasilitas SPBG, dipandu
oleh Senior Vice President
Engineering and Operation
Management Direktorat EBT
Pertamina, Tanudji D.
Sudirman Said meng
ungkapkan, pemerintah akan
mendorong pemanfaatan gas
untuk rumah tangga, industri
hingga transportasi, karena
gas merupakan energi yang
murah dan ramah lingkungan.
“Jadi BBM yang secara
environment lebih berat,
pelan-pelan kita ganti

Turut hadir dalam acara tersebut Tim

dengan gas. Sumbernya

Manajemen RU III, Direktur Kontraktor/Mitra

kita punya. Kita ingin

Kerja RU III, dan para pekerja yang terlibat

m en d oron g p ercep atan

dalam PCM. Melalui Grand Safety Talk,
diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam
PCM diharapkan mempunyai pemahanan dan
tujuan yang sama demi suksesnya pelaksanaan
PCM FCCU tahun 2015.
“Semoga pelaksanaan PCM dapat berjalan
tepat waktu, tepat mutu, biaya, tanpa ada
gangguan keamanan, kecelakaan kerja dan
pencemaran lingkungan, serta yang sangat
penting, selalu memperhatikan aspek safety.
Saling mengingatkan kepada sesama rekan
kerja maupun kepada kontraktor, serta jangan
lupa selalu melakukan intervensi terhadap
pekerjaan yang kondisinya tidak aman,” ujar
Mahendrata.
Ia menegaskan, budaya K3 sangat diperlukan
dalam meningkatkan kinerja HSE Excellence,
yaitu Nihil Kecelakaan (Zero Accident) &
Penyakit Akibat Kerja, serta Nihil Pencemaran
Lingkungan. Dengan HSE Excellence, maka
akan semakin menyempurnakan upaya peru
sahaan mewujudkan Visi Pertamina 2025 ”Asian
Energy Champion” dan Top 50 – Perusahaan
terbaik sedunia (Fortune 500).”, jelasnya.
Pelaksanaan peringatan bulan K3 tahun ini
juga digelar berbagai perlombaan. “Semoga
kegiatan Bulan K3 yang akan dilaksanakan
dapat berjalan dengan baik, semua pekerja dan
mitra kerja dapat berpartisipasi aktif sehingga
perayaan peringatan Bulan K3 kali ini berjalan
dengan sukses,” ujarnya.•RU III

Foto : WAHYU

Foto : RU III

Sudirman Said melakukan

supaya pembangunan bisa
kita kerjakan terus,” ucap
Sudirman Said.
Setelah melakukan kun
jungan ke SPBG Pertamina,

Senior Vice President Engineering and Operation Management Direktorat EBT Pertamina, Tanudji D memberikan penjelasan
tentang fasilitas SPBG kepada Menteri ESDM Sudirman Said.

Sudirman mengaku optimis

fasilitasi dengan regulasi,

& Terbarukan Pertamina,

a k a n p ro g r a m - p ro g r a m

memberikan dana stimulus,

Tanudji D menjelaskan, demi

pembangunan SPBG yang

supaya program rintisan itu

menyukseskan program

terus dilakukan sebagai

bisa dibiayai, dan itu akan

pemerintah, Pertamina akan

bagian dari upaya mencapai

kita kerjakan,” imbuhnya.

membangun sekitar 50-an

energy mix yang lebih pro
porsional.

Sudirman menambahkan
bahwa Pertamina juga harus

SPBG, dan sekitar 26 titik
untuk eco-station.

Ia menyebutkan masya

aktif melakukan edukasi.

Tanudji mengungkapkan

rakat saat ini masih segan

Hal ini menurutnya agar

bahwa tantangan ke depan

dalam menggunakan

masyarakat tahu bahwa gas

terkait pembangunan in

gas sebagai bahan bak ar

lebih mudah, murah, dan

frastruktur gas hilir ini, yaitu

transportasi. Hal ini me

aman.

masalah lahan, kebijakan

Sementara itu Senior

terkait harga converter kit,

mua pihak untuk lebih gencar

Vice President Engineering

termasuk kebijakan pajak

mengedukasi masyarakat.

and Operation Management

peralatan maupun mobil

“Pemerintah harus mem

Direktorat Eenergi Baru

berbahan bakar gas. •SAHRUL

rupakan tantangan bagi se
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Aplikasi Perdana Smooth Fluid 02
di Lapangan Pengeboran Nona PEP
Sebagai wujud brand awareness atas produk-produk Pertamina sekaligus sinergi
korporasi dengan Anak Perusahaan, PT Pertamina EP telah menginisiasi penggunaan
varian baru produk oil base mud Pertamina yaitu Smooth Fluid-02 (SF-02) untuk sumur
dengan temperatur ekstrim di atas 4000F. Salah satunya di Lapangan pengeboran Nona,
Lamongan Jawa Timur. Pada tahap awal sebelum produk diimplementasikan dalam
proses pengeboran, properties lumpur dengan Base Fluid SF-02 dianalisa kembali
oleh Mud Company yang ditunjuk oleh PT Pertamina EP, PT Matra Unikatama, untuk
mendapatkan spesifikasi lumpur yang sesuai dengan kondisi di lapangan, dan dilakukan
perbandingan dengan hasil yang diperoleh dari base oil impor. “ Sejauh ini, tidak ditemui
kendala dan kesulitan apapun dalam pembuatan oil base mud (OBM) menggunakan
SF-02”, tutur Liquid Mud Plant Supervisor PT Matra Unikatama, Muhammad Ali.
Dalam rangka after sales service aplikasi produk SF-02, tim dari fungsi Petrochemical
Trading dipimpin oleh J. Rudikarijanto selaku Petrochemical Marketing Manager Region III
bersama dengan fungsi Research & Development, Fungsi Upstrema Technology Center
dan tim Operation Optimazion ikut berpartisipasi dalam witness penggunaan perdana
produk SF-02 di lokasi pengeboran Lapangan Nona pada 26 Februari 2015 yang lalu.
Produk SF-02 sendiri diproduksi di RU II Dumai pada tahun 2014 dan digunakan
sebagai base oil dalam pembuatan oil base mud untuk memenuhi keperluan pengeboran
baik di lapangan eksploitasi maupun eksplorasi. Produk tersebut memiliki keunggulan
ramah lingkungan (kandungan aromatic rendah), aman digunakan, menghemat
pemakaian aditif lainnya, kompatibel dengan berbagai kondisi pengeboran, harga
kompetitif dan tentu jaminan suplai yang baik.•petrochemical trading/oos kosasih

15

Perbandingan fisik produk SF-02 dengan kompetitor dan shale shaker di rig hasil
cutting formasi menggunakan produk SF-02.
Drilling Rig PDSI#42-3 Lapangan Nona, Lamongan
Jawa Timur menggunakan SF-02.
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Jakarta – Predikat sebagai ahli dalam mengelola lapangan
tua tepat disematkan kepada PT Pertamina EP (PEP). Hal
ini terbukti lewat fakta, meski sebagaian besar aset yang
dimilikinya merupakan ladang sepuh, toh peran PEP sebagai
tulang punggung penyangga profit Pertamina tak pernah rapuh.
Melalui upaya optimalisasi aset lapangan yang umumnya mulai
memasuki fase depleted, kinerja PEP masih menjadi andalan
dalam implementasi skenario pencapaian jangka panjang
korporasi, yakni target produksi 2,2 juta setara minyak perhari
pada 2025 mendatang. Bahkan dalam kondisi harga minyak
dunia yang terus turun hingga mencapai dibawah US$ 50 per
barel, PEP tetap berkomitment untuk mempertahankan level
produksinya, yaitu seputar 114 ribu barel oil perhari (BOPD).
“Produksi minyak PEP pada akhir 2014 lalu rata-rata
mencapai 116 ribu BOPD. Untuk menjaga kinerja operasi tetap
stabil dalam kondisi tekanan harga minyak dunia, diharapkan
seluruh jajaran PEP mampu melakukan peningkatan efisiensi,
penajaman dan rekalkulasi RK/RAB, optimalisasi perawatan
sumur, upaya minimalisasi low & off produksi, optimalisasi
availability & realibility fasilitas produksi, dan lain-lain,” jelas
Adriansyah, President Director PEP saat ditemui (16/2 yll).
Terkait hal dimaksud, Adriansyah men-challenge seluruh
manajer di berbagai lini operasi, harus bisa membuat pertim
bangan dan keputusan akhir, bahwa prioritas proyek untuk
diakuisisi adalah pekerjaan yang akan memberikan return
maksimum kepada perusahaan.
Seolah merespon pilihan yang disyaratkan Adriansyah,
jajaran Management PT Pertamina EP
Asset 1 Field Ramba tetap berusaha
memberikan kinerja maksimal. Hal
tersebut dapat dievaluasi melalui pen
capaian produksi Field Ramba hingga
akhir Februari 2015, yaitu rata-rata se
besar 6,539 BOPD atau 104,86 persen
dari target (6,236 BOPD). “Pelaksanaan

HULU TRANSFORMATION CORNER

optimasi dan reparasi sumur adalah salah satu cara meningkatkan
produksi Field Ramba. Kisah sukses tersebut antara lain op
timasi pada sumur BN33 yang berhasil menyumbangkan gain
sebanyak 104 BOPD, dari semula 141 BOPD menjadi 245 BOPD,
serta tambahan 120 BOPD dari sumur MJ-67TW. Lewat kiat
tersebut maka dari total 9 sumur yang direncanakan, berhasil
menyumbangkan kenaikan produksi Field Ramba sebesar 677
BOPD,” aku Ramba Field Manager, Subli Ibrahim.
Lebih jauh Subli menjelaskan, anjloknya harga minyak dunia
saat ini membuat management Field Ramba lebih memfokuskan
kegiatan produksi di wilayah Bentayan, karena cost per barel
yang lebih rendah jika dibandingkan struktur lainnya. “Wilayah
Bentayan menjadi primadona Field Ramba. Karena itu, kami
berupaya mengoptimalkan produksi di kawasan ini melalui
serangkaian rencana optimasi di beberapa sumur seperti, BN
52, BN 04, BN 110, dan BN 97. Kami mengharapkan kegiatan
di struktur Bentayan, mampu meningkatkan produksi sebanyak
305 BOPD,” terang Subli menggelar fokus operasinya.
Menurut Subli, konsentrasi operasi ke daerah Bentayan bukan
berarti mengenyampingkan kegiatan operasional lainnya. Sebab,
pertimbangannya lebih pada cost effective semata. Bahwa
untuk pengerjaan satu sumur harus dilakukan sesuai koridor
semangat sadar biaya. Hal tersebut, selaras dengan langkah
kebijakan efisiensi selama masa sulit seperti saat ini. Di samping
itu, beberapa aktivitas operasi seperti aktifasi dan reparasi sumur
juga harus ditinjau kembali untuk melihat potensi masing-masing
sumur. Sebab, proses tersebut membutuhkan waktu dan biaya
tidak sedikit, yang ujungnya berpengaruh pada biaya per barel
suatu struktur. “Terkait dengan kondisi saat ini, beberapa rencana
kerja terpaksa kami tunda pelaksanaannya. Untuk mengantisipasi
hal tersebut, diperlukan strategi lain agar produksi tetap bertahan
di atas 100%. Alhamdulillah, per 28 Februari 2015, rata–rata
produksi Ramba adalah 7,493 BOPD, atau 105,41% di atas
target, termasuk produksi Babat Kukui, yang merupakan
lapangan ex-terminasi TAC – Babat Kukui Energy dan sejak 12

Foto : DIT. HULU

Field Ramba Aset Tua Tetap Gaya
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Aktifitas produksi (pompa angguk) sumur BN-36, Lapangan Bentayan, Desa
Keluang, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin, Sumsel.

Juli 2014 pengelolaannya berada di bawah Field Ramba,”
papar Subli menunjukkan kinerja jajarannya.
Meski gencar mengejar target produksi, Field Ramba juga
tak lupa menjaga aspek health safety security and environment
(HSSE). Faktanya, tercermin lewat angka kumulatif total jam
kerja selamat sejak 2 Desember 2010 s.d 31 Desember 2014
adalah 13.897.766 jam selamat. Selain itu, Field Ramba juga
berhasil memperoleh PROPER Hijau pada 2014 dan berusaha
mempertahankannya di 2015, ini. “Pencapaian nilai audit
CSMS di Field Ramba adalah 86,04 merupakan yang tertinggi
di PT Pertamina EP Asset 1,” imbuh Subli.
Hal serius yang menjadi kendala sangat menonjol, serta
mengancam keberlangsungan produksi Field Ramba adalah
kegiatan illegal drilling di wilayah Mangunjaya, terutama
penyerobotan masyarakat setempat terhadap sumur-sumur
yang masih berproduksi. “Kami telah melaporkan kejadian
ini kepada pihak berwenang, serta melakukan perubuhan
rig kayu milik masyarakat bekerjasama dengan kepolisian,
namun kegiatan ilegal ini masih menjamur,” pungkas Subli
prihatin.•DIT. HULU

Surabaya – Pertamina
meluncurkan SPB Vi-Gas
di SPBU COCO Jemursari,
Surabaya pada Jumat
(6/3). Ini adalah SPB ViGas pertama yang hadir
di Jawa Timur, menyusul
wilayah sebelumnya di kota
lain seperti Jabodetabek,
Bandung, Semarang, Yog
yakarta dan Bali.
Peluncuran SPB Vi-Gas
ini diresmikan oleh Wakil Gu
bernur Jawa Timur Syaifullah
Yusuf, Walikota Surabaya Tri
Rismaharini dan Direktur
Pemasaran Pertamina
Ahmad Bambang.
Vi-Gas merupakan
bahan bakar alternatif untuk
kendaraan berjenis LGV
(Liquified Gas for Vehicle).
Dengan diresmikannya
SPB Vi-Gas di Surabaya,
kini Pertamina telah meng
operasikan sebanyak 24
SPB Vi-Gas, di mana

1 7 u n i t b e ro p e r a s i d i
Jabodetabek, 3 unit di
Bali, 1 unit di Bandung, 1
unit di Semarang, 1 unit di
Yogyakarta, 1 unit di Sura
baya.
“ D e n g a n d i o p er a s i 
kannya SPB Vi-Gas di
Surabaya, hal ini sekaligus
m e n d u k u n g p r og r a m
konversi BBM ke bahan
bakar gas di sektor
transportasi yang digalakkan
oleh pemerintah. Dengan
penggunaan Vi-Gas yang
sangat ramah lingkungan,
kota Surabaya dapat
mengurangi polusi udara
yang disebabkan oleh asap
kendaraan,” jelas Ahmad
Bambang.
SPB Vi-Gas yang dires
mikan di Surabaya ini memiliki
kapasitas penyimpanan se
banyak 6 MT atau setara
dengan 11.800 liter. Dengan
kapasitas tersebut jika di

gunakan untuk pengisian
angkutan umum, maka ba
han bakar Vi-Gas mampu
disalurkan kepada sekitar
500 unit kendaraan per hari.
Ke depannya, Pertamina
berencana membangun
9 SPB Vigas secara ber
tahap di Jawa Timur, yaitu
di tambahan Surabaya, Bo
jonegoro, Madiun, Malang,
Ngawi, Jombang dan Pro
bolinggo.
Pertamina, tuturnya,
akan terus fokus mengem
bangkan bisnis Vi-Gas di
Indonesia den gan mela
kukan pemb angunan in
frastruktur dan outlet lebih
banyak agar memudahkan
masyarakat menjangkau
bahan bakar yang ekonomis
dan ramah lingkungan
tersebut. Bahkan, tuturnya,
saat ini Pertamina telah
menyelesaikan pemb a
ngunan SPB Vi-Gas se

Foto : MOR V

Pertamina Luncurkan Vi-Gas di Jawa Timur

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang dan Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf hendak melakukan
pengisian perdana Vi-Gas

rupa yang berlokasi di Solo,
Jawa Tengah, yang dalam
waktu dekat akan mulai
dioperasikan.
“Setelah ini kami akan
bergerak ke Solo yang juga
memiliki potensi penggunaan

bahan bakar gas di sektor
transportasi. SPB Vi-Gas di
kota tersebut kami targetkan
beroperasi pada awal ta
hun ini juga. Kami akan
optimalkan jaringan SPBU
Pertamina yang tersebarluas

di seluruh Indonesia dan
serta dukungan finansial
yang kuat untuk mendukung
kebijakan konversi BBM ke
bahan bakar gas secara ce
pat, tepat, dan masif,” tam
bah Ahmad Bambang.•MOR V

PERTAMINA PATRA NIAGA
HUT KE-18

SISIPAN
Senin, 23 Maret 2015

HUT ke-18 pt pertamina patra niaga

Foto : PPN

torehkan laba bersih terbesar
dalam sejarah perusahaan

Sebagian pekerja PPN dalam salah satu sesi perayaan HUT ke-18 tahun - PPN mencatat laba bersih lebih dari USD 37 juta sepanjang tahun 2014.

M

emasuki hari jadinya yang ke-18

Selatan, TBBM Melak di Kutai Barat, dan

tahun, pada tanggal 27 Februari

TBBM Palaran, Samarinda.

Untuk tahun

konsumen

industri.

Ke

depannya,

seluruh TBBM yang dikelola PPN akan
didukung dengan teknologi terkini, untuk

2015, PT Pertamina Patra Niaga (PPN)

ini, upaya PPN dilanjutkan lewat kerjasama

menorehkan pencapaian target RKAP 2014

operasi (KSO) di berbagai TBBM, seperti

serta laba bersih sebesar USD 37,015 juta.

TBBM Tolitoli (Sulawesi Tengah), TBBM

Sebuah bukti nyata kontribusi PPN sebagai

Raha (Sulawesi Tenggara), TBBM Lahat dan

anak perusahaan inti bidang hilir terhadap

TBBM Lubuklinggau (Sumatera Selatan),

profit sang induk, PT Pertamina (Persero).

TBBM Baturaja (Sumatera Utara), TBBM

Pencapaian target dan laba bersih PPN

Teluk Kabung (Sumatera Barat), dan TBBM

merupakan buah manis dari strategi bisnis,

Larantuka (Nusa Tenggara Timur).

bisnis petrokimia sejak tahun lalu.

untuk bersinergi dengan anak perusahaan

Guna mendukung layakan customer yang

Optimalisasi penjualan dan layanan PPN

lain dalam menjalankan bisnisnya.

optimal, PPN memperkuat dengan berbagai

pengembangan infrastruktur, serta komitmen

inovasi

dan

mendorong

pemanfaatan

Sejak tahun 2014, PPN mewujudkan tekad

teknologi dalam mendukung kelancaran

“mendekatkan minyak ke customer”, antara

distribusi BBM. Antara lain melalui New

lain melalui pembangunan Terminal Bahan

Gantry System demi layanan yang lebih

Bakar Minyak (TBBM) Batulicin di Kalimantan

baik dan cepat bagi masyarakat maupun

mempercepat

pengisian

minyak

serta

menutup total celah kehilangan (losses).
Berbagai

inovasi

teknologi

diharapkan

menyokong kinerja 421 unit mobil tangki
milik PPN di seluruh nusantara. Dari segi
ekspansi usaha, PPN juga mulai merambah

sepanjang tahun lalu tentu mendorong
target 2015 lebih baik lagi, yaitu hingga USD
80 juta. Mengenai target tersebut, Direktur
Utama PPN Ferdy Novianto berujar bijak,
“Kami senantiasa optimis dan pantang
menyerah.” •

HUT ke-18 PPN
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga:

Menjadi yang Terdepan
di Tahun 2017
VISI

Menjadi Perusahaan Energi
dan Manajemen Logistik
Terdepan dan Mandiri di
Tahun 2017.

MISI

Tahun 2015 adalah saatnya PPN mempertajam visi

target visi-misi 2017, hingga target laba bersih USD 120

dan misi baru yang telah final dirumuskan sejak tahun lalu,

juta untuk tahun 2020. Bukan hal yang mustahil; salah

seiring dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan

satunya lewat sinergi bisnis antar anak perusahaan

modern (good corporate governance/GCG) yang fun

(AP) yang selalu digaungkan induk. November 2014

damental untuk mewujudkan PPN sebagai perusahaan

lalu PPN mengadakan “Charter Sinergi Marketing &

terdepan dan mandiri di tahun 2017.

Trading Subsidiary Business Summit” atas mandat
induk dengan melibatkan AP di bawah Direktorat

Memaksimalkan value
chain bisnis energi dan
manajemen logistik
skala nasional dengan
menjalankan perusahaan
secara dinamis,
profesional, dan kompetitif.

Dirut PPN Ferdy Novianto mengungkapkan lima

Pemasaran & Niaga Pertamina. Potensi kerja sama

tahapan yang nantinya menjadi pondasi dasar untuk

PPN dengan sesama AP antara lain pengerukan di

mencapai visi-misi baru, yaitu merumuskan bisnis

shore base Dumai, joint cargo impor BBM, handling

yang tepat, operasional dan pelayanan yang optimal,

dengan estimasi volume lebih dari 400.000 KL, dan

pengelolaan risiko, konsolidasi keuangan yang jelas, serta

banyak lagi.

teamwork yang solid. “Jika hal tersebut tak bisa dicapai,
maka visi-misi untuk menjadi yang terdepan di tahun 2017

Bercermin dari Pertamina, sumber daya manusia

hanya sekadar angan-angan,” tutur Ferdy. Lebih lanjut

(SDM) menjadi salah satu faktor yang perlu dibenahi

lagi Ferdy memaparkan parameter PPN untuk mengukur

agar kapabilitas pekerja dan kebutuhan organisasi

langkah pencapaian visi-misi: profit, kesejahteraan peru

berjalan beriringan.

sahaan dan pekerja, serta menekan piutang serendah

memperbanyak supply point, termasuk via bunker dan

mungkin.

independent storage, sehingga eksekusi pengiriman

Selanjutnya PPN juga akan

BBM kepada customer lebih mudah dan cepat. Tak
“Pekerjaan rumah alias ‘PR’ PPN pun mulai antri, mulai
dari target laba bersih tahun 2015 sebesar USD 80 juta,

kalah pentingnya penerapan HSSE menjadi yang
utama.•

Kiat Menjaga dan Meningkatkan
Market Share Tajamkan Sinergi
dengan Induk
ini PPN berhasil win back

Sejumlah privilege seperti open access

posisi pemasok BBM bagi Vale Indonesia yang

ke infrastruktur milik Pertamina, joint

sempat lepas dari Pertamina. Kepercayaan dari

cargo, hingga mekanisme swap (tukar)

perusahaan mining multinasional ini menjadi

minyak, menjadi ‘suntikan’ bagi PPN agar

salah satu hasil sinergi antara induk dengan

lebih dahsyat lagi mengisi sektor-sektor

anak perusahaan, di mana PPN mengemban

kompetisi yang diharapkan oleh induk.

peran sebagai kepanjangan tangan Pertamina

Prinsip ‘privilege’ ini serupa dengan yang

dalam melanjutkan layanan bagi perusahaan

diterapkan pemerintah saat memberi hak

multinasional. Tahun 2015, PPN bertekad

pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina; yaitu

terjaga, serta layanan pelanggan yang prima.

mengoptimalkan posisinya yang tidak terbelit

sebagai strategi membangun kekuatan bersama.

Profesionalisme

Belum lama

PPN

yang

telah

diakui

perusahaan internasional ini juga diharapkan

cost structure dan price policy baku seperti
yang harus ditanggung induk, untuk dapat

PPN berupaya memperkuat posisi Pertamina

mampu menorehkan kebanggaan di mata induk

memantapkan daya saing dengan perusahaan

secara merata di berbagai wilayah melalui tata

sebagai senjata untuk melawan ‘macan-macan’

taraf multinasional.

kelola perusahaan yang sehat, terus bertumbuh

pesaing yang menjadi the real competitor bagi

dan

Pertamina.•

berkesinambungan,

profitable,

cashflow

HUT ke-18 PPN
Menabung 1.000 Pohon di Padalarang
HUT ke-18 menjadi salah satu momentum yang tepat bagi PPN untuk mendukung
Gerakan 100 Juta Pohon oleh Pertamina. Lewat gerakan menabung 1.000 pohon
pada tangagl 1 Maret lalu, PPN berupaya turut serta mengembalikan kelestarian
alam dan mengajak masyarakat menjaga kesehatan bumi di wilayah Kota Baru
Parahyangan, Padalarang, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, PPN menjalin koordinasi
dengan PT. Belaputera Intiland sebagai pemilik kawasan Kota Baru Parahyangan dan
Kelompok Tani Mekar Kecamatan Padalarang sebagai pengelola area penanaman
pohon. Beragam bibit pohon yang ditanam seperti alpukat, matoa, jeruk, sirsak dan
belimbing, menjadi sumbangsih PPN dari Indonesia bagi dunia.•

Keceriaan HUT Bersama Anak-anak Disabilitas
Keceriaan ulang tahun ke-18 semakin lengkap dirasakan bersama anak-anak penyandang cacat
fisik (disabilitas) di wilayah Cilincing, Jakarta Utara (26/2). Bekerjasama dengan Forum Komunikasi
Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FK-KADK), PPN memantapkan komitmennya dalam mendukung
kesetaraan/persamaan hak pendidikan maupun pelayanan publik anak disabilitas. Dalam menjalankan
program ini, PPN memberikan dana pembinaan kepada FK-KADK, serta perlengkapan sekolah dan
peralatan kebersihan tubuh bagi lebih dari 60 anak disabilitas yang hadir didampingi orangtua/wali.
Dirut PPN Ferdy Novianto didampingi VP Corporate Secretary Sumantri Purba sangat menikmati acara
makan siang bersama anak-anak yang dilengkapi dengan hiburan dari penampilan badut dan pesulap.•

Dana Pendidikan Anak AMT Berprestasi
Dalam bidang pendidikan, PPN menunjukkan kepedulian bagi para pelajar SD, SMP dan SMA yang
berprestasi dari keluarga supir atau Awak Mobil Tangki (AMT). Bantuan dana pendidikan dan peralatan
sekolah ini disalurkan pada bulan Oktober-November tahun lalu. Total pelajar yang memperoleh
bantuan dana pendidikan sebanyak 300 pelajar yang tersebar di berbagai wilayah TBBM, seperti
TBBM Plumpang-Jakarta, TBBM Kabil-Batam, TBBM Tanjung Gerem-Banten, TBBM Cikampek, TBBM
Pengapon-Semarang dan TBBM Tanjung Perak-Surabaya. Lewat dana pendidikan ini, PPN berupaya
mendukung kesejahteraan AMT yang menjadi ujung tombak penyaluran BBM bagi masyarakat dan
industri, serta mendorong kinerja AMT menjadi lebih baik guna mencapai target zero incident dan
HSSE excellence.•

PPN Dukung Pasar Tradisional
Dalam bidang pengembangan masyarakat, PPN berpartisipasi dalam pembangunan salah satu
pasar di Kota Dumai, yaitu Pasar Kelakap Tujuh, sebagai salah satu aset dan potensi penggerak
ekonomi masyarakat dengan membantu pengadaan fasilitas umum berupa toilet umum, air bersih,
bak penampungan sampah di berbagai sudut pasar. PPN menyalurkan bantuan melalu Dinas
Pelayanan Pasar dan Pemko Dumai pada bulan Oktober 2014. Kehadiran pasar ini diharapkan dapat
mempertahankan posisinya di antara kompetitor di Dumai, termasuk pasar modern. Ke depannya
nanti PPN berencana memelihara kegiatan usaha kecil menengah di wilayah Dumai serta mengadakan
pelatihan kerja bagi masyarakat setempat, yang pada akhirnya bermanfaat bagi kelangsungan bisnis
PPN di Kawasan Pengembangan Pelabuhan Terpadu, Dumai.•

HUT ke-18 PPN

Galeri FOTO
Dirut PPN Ferdy Novianto
memantau kegiatan donor darah
dalam rangka HUT PPN ke-18.

Direksi, Manajamen, dan Pekerja PPN
usai sesi “Life Revolution” bersama
trainer Tung Desem Waringin di
Padalarang, Jawa Barat (1/3).

Direktur Pemasaran PPN Khoiruddin
S. Budi dan Direktur Operasi PPN
Gema Iriandus Pahalawan menjadi
bintang tamu istimewa dalam
kompetisi Patra Idol, ajang adu
bakat yang sudah terselenggara tiga
tahun terakhir.

Insan PPN berbagi keceriaan dalam
acara makan malam syukuran HUT yang
bertemakan Zadoel Night Fever. Dalam
acara ini, para pekerja PPN sendirilah yang
menjadi penampil dan bintang utama di
atas panggung.

Juara pertama Patra Idol dalam
rangka HUT PPN ke-18 berfoto
bersama Direksi dan Manajemen.

Salah satu tekad PPN tahun ini adalah semakin
mengasah “sense of belonging” para pekerja
terhadap perusahaan. Salah satu program yang
diterapkan adalah dengan menyelenggarakan
Outbound dan Team Building dalam rangka HUT
PPN ke-18 di Padalarang, Jawa Barat (28/2).

