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MarketUpdate

Awal Februari lalu, Garuda Indonesia menyepakati
transaksi swap nilai tukar (cross currency swap) atas obligasi
Rupiah ke mata uang Dolar AS dengan 3 institusi perbankan.
Swap ini merupakan upaya lindung nilai (hedging) Garuda,
dengan memakai nilai referensi tukar tanggal 13 Januari
2015 yaitu Rp12.608 per Dolar AS. Perjanjian hedging ini
akan berakhir pada 2018, sesuai dengan masa jatuh tempo
obligasi Rupiah Garuda.
Garuda Indonesia menjadi BUMN pertama yang meng
aplikasikan hedging. Pemerintah sebelumnya melarang
BUMN untuk melakukan hedging, karena dikhawatirkan jika
badan usaha tidak cermat berhitung hedging dapat menjadi
kerugian. Namun pada akhir 2014, Pemerintah melalui
Bank Indonesia mewajibkan setiap korporasi non bank yang
memiliki Utang Luar Negeri untuk melakukan hedging dengan
rasio tertentu. Tujuannya, untuk meredam gejolak tekanan
nilai tukar Rupiah.
Apa itu sebenarnya hedging?
Bagi pelaku bisnis global maupun korporasi swasta
di Tanah Air, hedging telah menjadi praktik bisnis yang
umum dilakukan. Hedging digunakan sebagai investasi
untuk melindungi nilai aset dari resiko pergerakan harga.
Aktivitas ini umumnya dilakukan melalui kontrak berjangka
(futures) atau swap. Tidak hanya mata uang, hedging dapat
diterapkan pada berbagai komoditas seperti minyak, kelapa
sawit, emas, hingga produk-produk spesifik yang harganya
mudah bergerak. Tujuannya bukan untuk menghasilkan uang
(memperoleh keuntungan), tetapi sebagai upaya memperkecil
atau menghilangkan resiko volatilitas.

Namun supaya hedging tidak malah merugikan, korporasi
hendaknya melakukan analisa mendalam akan kondisi
di masa datang. Perlu disusun pedoman serta kebijakan
penerapan hedging, tujuan dan level harga, serta perumusan
strategi hingga evaluasi, seperti ilustrasi disamping. Selain
itu, juga penting untuk mengkaji hedging ratio yang sesuai
dengan target dan tujuan hedging yang dilakukan.
Bagi Pertamina, hedging diantaranya bermanfaat untuk
melindungi nilai tukar dan minyak mentah dari volatilitas
harga. Saat ini, penerapan hedging masih dikaji dan disusun
pedomannya. Instrumen hedging bukanlah instrumen untuk
spekulasi. Karena azas kehati-hatian dan analisa mendalam
adalah kunci efektivitasnya.•
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Hedging

Komisaris Utama Pertamina Sugiharto didampingi Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang dan Senior Vice President Shipping Pertamina
Mulyono menyaksikan keberangkatan VLGC Pertamina Gas 2 ke Ruwais, Uni Emirat Arab untuk mengangkut LPG dengan pola pembelian FOB
(Free on Board). Sistem yang dilakukan Pertamina ini berpotensi menghemat biaya pengadaan LPG sebesar Rp 277 miliar atau 23 juta dolar
AS per tahun.

Lifting LPG Perdana
Pertamina Gas 2 ke UEA
Kapal terbesar di dunia
milik PT Pertamina
(Persero) melakukan
pengangkutan perdana
impor LPG dari Ruwais,
Uni Emirat Arab.
Pelepasan VLGC (Very
Large Gas Carrier)
Pertamina Gas 2
dilakukan dengan pola
pembelian FOB (Free
on Board). Hal tersebut
berpotensi menghemat
biaya pengadaan LPG
sebesar Rp277 miliar atau
23 juta dolar AS dalam
setahun.

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
tak ingin
dijuluki jago kandang,
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
perkapalan optimis capai target
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J a k a r ta – I n d u s t r i
minyak dan gas bumi saat
ini memasuki turbulensi dan
menyebabkan anjloknya
harga minyak mentah. Maka
untuk mengantisipasi kondisi
itu, Direktur Pemasaran Per
tamina Ahmad Bambang,
menjelaskan, upaya-upaya
inisiatif yang berkesin am
bungan dilakukan supaya da
pat memberikan nilai tambah
bagi Pertamina. Salah
satunya dengan mengubah
pola pasokan impor dari CFR
(Cost and Freight) ke FOB
dengan mengoptimalkan pe
manfaatan kapal milik.
“Saat ini perusahaan-

Kiprah Anak Perusahaan :
pge dan konsorsium alstom bangun
proyek karaha

perusahaan minyak sedang
mengalami penurunan
dimana harga crude sangat
rendah. Sehingga kita harus
melakukan efisiensi. Ini
adalah salah satu caranya,”
ungkap Bambang saat
melepas VLGC Pertamina
Gas 2 menuju Ruwasi, GasCo
Terminal, Uni Emirat Arab, di
Tanjung Priok, Jakarta, pada
Sabtu (7/2).
Pengiriman kapal senilai
Rp1 triliun itu merupakan
pengejawantahan dari
upaya Pertamina menuju
Wo r l d C l a s s C o m p a n y.
Pada kesempatan itu, VGLC
Pertamina Gas 2 dijadwalkan
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tiba di Ruwais pada 2425 Februari 2015 dan akan
mengangkut kurang lebih
22.000 MT Propane dan
22.000 MT Butane. Diper
kirakan akan kembali di
Teluk Semangka pada 7-9
Maret 2015. Seb elumnya,
Pertamina juga telah melepas
kapal milik MT Gunung Geulis
untuk melakukan lifting
minyak mentah di Aljazair.
Meski demikian, target
distribusi energi nasional khu
susnya LPG yang diemban
Pertamina tidak hanya
membutuhkan armada kapal
Bersambung ke halaman 5

Utama :
pertamina - PGN bersinergi dalam
penyaluran gas untuk spbg
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MISI

Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat
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RDMP Sangat Strategis
untuk Tingkatkan Kemampuan
Pengolahan Pertamina

Pengantar Redaksi :
Turunnya harga minyak mentah dunia terus berlanjut. Hal
ini menimbulkan dampak yang luas terhadap bisnis, termasuk
perusahaan-perusahaan energi. Direktur Pengol ahan
Pertamina Rachmad Hardadi pun menyoroti hal tersebut
terkait dengan bisnis pengolahan dalam acara serah terima
jabatan di lingkungan Direktorat Pengolahan, Senin (9/2).
Berikut petikannya.
Saat ini kita dihadapkan pada situasi yang sangat berat.
RKAP 2015 baru saja ditandatangani dan baru saja disahkan
didalam RUPS, namun harus segera dilakukan koreksi. Saat
RKAP itu disusun, sekitar bulan September – Oktober 2014,
waktu itu harga crude masih stabil dikisaran 105 sampai 106
dolar AS/barrel.
Situasi terkini bergejolak dan arahnya turun terus.
Seminggu terakhir, bergerak diantara angka 43 sampai 47
dolar AS/barrel. Beberapa poin di dalam harga crude oil,
mengalami rebound tetapi tidak terlalu signifikan, hanya sekitar
1 sampai 1,5 dolar, tidak sampai 2 dolar.
Kalau saya refleksikan kembali, 105 dollar AS versus
sekitar 44 dollar, praktis di kisaran 40% dari patokan awal
yang dicanangkan. Apa implikasinya untuk kita seluruhnya,
operasional Pertamina, itu menjadi perhatian kita semua.
Tentu ini menjadi suatu dasar bahwa hal-hal utama yang
sudah dicanangkan untuk ke depan akan dievaluasi kembali.
Saya katakan, disempurnakan bahkan mungkin sampai
harus dibongkar dari fondasinya. Sangat signifikan perubahan
yang akan terjadi dalam kaitannya dengan RKAP ini.
Berkaitan dengan Direktorat Pengolahan, ada beberapa
hal strategis yang juga akan kami tinjau di BOD. Pertama,
adalah project-project RDMP yang MOU-nya sudah kita
tandatangani pada 10 Desember 2014. Kajian feasibility study
untuk bankable- nya tetap dijalankan. Apapun hasilnya, itu
adalah hasil riil yang mengacu pada situasi riil juga. Saya
harapkan 3 bulan ke depan beberapa kajian ini sudah selesai.
Nanti pada saat kajian itu keluar kita akan kaji kembali.
Di pertemuan BOD, saya ingin menyampaikan bagaimana
kira-kira gambaran tentang proyek-proyek RDMP ini. Proyekproyek ini sangat strategis, dalam arti untuk membangun
kemampuan dari Direktorat Pengolahan, dan membangun
kemampuan dari korporasi Pertamina.
Tetapi dibalik itu juga ada hal besar yang harus kita
lakukan secara signifikan. Kalau project-project RDMP yang
sudah ditandatangani MOU-nya, anggap saja the best case itu
terealisasi. Maka kita memerlukan at least 4.000 manpower.
Merekrut 4.000 orang dalam 4 tahun ke depan, itu bukan
pekerjaan mudah. Termasuk kajian RDMP yang mengatakan
sharing Pertamina dari hitung-hitungan detil yang saya coba
lihat, ternyata share kepemilikan Pertamina cuma 13,75%.
Ini juga menjadikan wake up call bagi BOD yang baru.
Apakah ini yang mau kita jalankan. Kami akan jalankan
RDMP-nya, iya. Tetapi dari segi funding-nya, akan kita tinjau

kembali. Kalau Pertamina harus menjadi mainshare holder,
even dalam bentuk JV, at least Pertamina harus memegang
kepemilikan sahamnya itu adalah 51%, atau sampai 55%.
Barulah dikatakan Pertamina memegang kendali terhadap
JV tersebut.
Kalau itu dilakukan, misalnya 55%, maka untuk
membangun RDMP itu, Pertamina memerlukan dana segar
minimal sejumlah Rp 17 triliun. Untuk memperoleh dana
sejumlah Rp 17 triliun ini sebetulnya dapat kita dapatkan
dari beberapa opsi yang bisa dipilih. Kita tahu, deviden
yang diharapkan disetor dari Pertamina di tahun 2014 lalu,
kalau saya tidak salah ingat, angkanya sekitar Rp 30-an
triliun. BOD sudah appeal kepada pemerintah, bagaimana
kalau devidennya nul. Dan pemerintah sudah memberikan
feedback kembali. Tetapi Rp 8,5 triliun dari sisa deviden ini
bisa sebagai salah satu opsi pendanaannya.
Kalau Rp 17 triliun disetujui pemerintah, maka feasibility
bankable study yang dilakukan oleh teman-teman BD, itu
jalan terus. Dan dana sebesar Rp 17 triliun bisa diberikan,
tahapannya tentu akan kita atur kembali. Dari estimasi kajian
detil yang saya lihat dalam waktu 10 tahun ke depan, Kilangkilang Pertamina terbangun dan Pertamina memegang main
shareholder dengan kepemilikan 55%. Tetapi kalau Rp 17
triliun itu diberikan 2 termin, maka waktunya bukan 10 tahun,
tetapi 12 tahun.
Kalau saya melihat dengan pilihan yang dilakukan saat
ini, kalau kita terus dengan share kepemilikan 13,75%
itu pun waktunya, menurut saya, 6 tahun dari sekarang.
Dibanding kalau kita memegang 55% share dan kita single
majority, waktunya 10 tahun. Dalam pandangan saya, 6
tahun berbanding 10 tahun, itu tidak terlalu jauh. Itu waktu
perbedaan yang sebentar saja.
Terakhir saya akan sampaikan ke BOD, dari penghe
matan subsidi BBM, pemerintah sebetulnya menghemat
banyak. Mengapa kita tidak meminta subsidi yang dihemat
itu, yang sebetulnya secara teknis itu “menjadi jatah”
Pertamina. Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), yang
berasal dari subsidi yang dihapus tadi, maka permintaan
Rp 17 triliun ini tidak terlalu mengada-ada.
Yang ketiga, bilamana piutang-piutang Pemerintah (PLN,
TNI/angkatan, Polri) dibayarkan ke Pertamina, kalau tidak
salah angkanya sekitar Rp 50 triliun, nah Rp 17 triliun untuk
mendanai proyek-proyek di Pengolahan, maka ini sangat
dimungkinkan bisa jalan.
Jadi intinya, boleh saja harga crude turun dan
sebagainya, tetapi proyek-proyek yang dijalankan Direktorat
Pengolahan tetap berjalan sesuai dengan track yang
kita inginkan dan sangat diperlukan untuk meraih mimpi
Indonesia bisa mandiri dan daulat dalam penyediaan BBM
Nasional sekaligus membangun kemampuan Korporasi
Pertamina. Bila hal ini bisa terwujud, ini akan menjadi
“legacy” yang membanggakan bagi kita semua para pekerja
Pertamina.•URIP

Strategi Pemasaran

Kearifan lokal atau local wisdom biasa
dikenal sebagai kebijakan atau tradisi turun
temurun yang berlaku dalam suatu kelompok
masyarakat. Kebijakan tersebut memiliki filosofi
yang mendalam bila dicerna dengan benar dan
bisa diaplikasikan di setiap jaman.
Salah satu contohnya adalah pengolahan
makanan berbahan baku bakau atau mangrove
di Kawasan Ekowisata Wanasari, Tuban, Bali
yang dikelola oleh kelompok ibu-ibu istri nelayan
di daerah tersebut.
Bermula dari rencana pengunjung yang akan
membeli 200 botol sirup mangrove. Tetapi sirup
tersebut tidak tersedia, karena sekali produksi
para ibu-ibu istri nelayan itu hanya membuat
50 – 75 botol saja. Mereka memang tidak mem
produksi secara massal. Karena begitu kentalnya
memegang kearifan lokal. Yakni hanya mengolah
buah mangrove yang jatuh saja dan tidak memetik
buah di pohon. Dalam bahasa modern bisnis
yang dikembangkan berkonsep konservasi,
bukan eksploitasi.
Banyak yang menilai kearifan lokal dalam
mengelola lingkungan seperti yang dilakukan
ibu-ibu itu merupakan penghambat kemajuan
sebuah bisnis. Namun, saya bisa melihat betapa
kearifan lokal yang diterapkan justru mendukung
kemajuan perekonomian masyarakat khususnya
nelayan Wanasari.
Dibalik konsep kearifan lokal tersebut ter
nyata tersirat sebuah strategi bisnis di dalamnya.
Produksi sirup dalam jumlah terbatas karena
peduli terhadap pelestarian lingkungan, justru
membuat pelanggan yang tidak kebagian
penasaran. Mereka akan senantiasa mencoba
untuk mencarinya. Bagi yang sudah pernah
mencoba, akan membeli lagi karena kualitas
produknya terus dijaga.
Contoh lain, bisnis restoran kepiting bakau di
tempat tersebut. Mereka hanya menjual masakan
kepiting per hari maksimal 75 ekor. Tidak peduli
musim liburan atau musim sepi pelancong.
Lagi-lagi, alasannya karena tidak ingin menjual
kepiting berlebih. Penjualan kepiting berlebihan
terkadang harus mengorbankan bayi-bayi kepiting
yang sebenarnya masih bisa dibudidayakan dan
bisa bertelur. Mereka tak ingin kepiting habis
dikonsumsi dan kesulitan mencari kepiting lagi.
Konsep konservasi yang mengacu pada
kearifan lokal secara turun temurun tersebut,
justru membuat geliat ekonomi di kawasan yang
menjadi binaan CSR Pertamina itu kian eksis.
Hal lain yang selalu mereka jaga adalah
kualitas produk dan melayani pelanggan dengan
standar tinggi. Mereka menyadari, pelanggan
adalah bagian dari mata rantai bisnis ekowisata
mangrove yang berkembang sejak dua tahun
terakhir ini.
Konsep kearifan lokal didukung oleh prinsip
bisnis yang berorientasi pada pelanggan inilah
menjadi salah satu kunci kesuksesan mereka.
Pelajaran yang bisa diambil adalah tak
selamanya kearifan lokal menghambat ke
majuan usaha. Tetapi tanpa dikombinasikan
den gan kualitas produk dan layanan, upaya
mempertahankan kearifan lokal juga tak akan
ada artinya.
Hal yang sama juga dapat diterapkan
insan Pertamina. Kini ketika bisnis hilir dituntut
untuk mencari keuntungan seperti arahan
Direktur Pemasaran beberapa waktu lalu, sudah
seharusnya sektor hilir kian mematangkan konsep
apa yang akan diambil dalam memasarkan produk,
bagaimana mengemas dan menyinergikannya,
dan yang terpenting harus tetap menjaga kualitas
dan customer focus.•
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Saatnya Bercermin, Saatnya Mematut Diri
Sudahkah Anda bercermin hari ini? Lazim bagi kita

Sementara jika kita memaknai waktu sepuluh tahun itu

melihat tulisan bernada sejenis saat berada di ruangan-

dengan kata “tinggal”, maka secara psikologis kita akan

ruangan tertentu, terutama di instansi-instansi pemerintah.

melihat bahwa sepuluh tahun amatlah singkat. Karena

Pertanyaan ini, secara harafiah mengajak kita untuk selalu

inilah sisa waktu yang kita miliki untuk mewujudkan

memperhatikan penampilan fisik diri. Tak salah memang

aspirasi besar tersebut. Jika kita betul-betul berhasrat

jika dimaknai demikian. Namun alangkah baiknya, jika kita

untuk meraihnya, maka sudah seharusnya selama ada

sebagai insan Pertamina, memaknai ajakan bercermin ini

sisa waktu tersebut kita memberikan seluruh daya-pikir-

lebih dari sekadar memperhatikan fisik kita semata.

tenaga untuk mewujudkannya. Butuh lebih dari sekadar

Bercermin diri, harus kita maknai sebagai sebuah

rutinitas dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari

bentuk refleksi atas apa-apa yang ada diri kita, sehingga

kita. Butuh terobosan-terobosan untuk mendongkrak

kita tidak hanya mengenal diri sendiri namun juga akan

kinerja perusahaan dan diri kita sendiri. Karena sekali

mampu melihat apa-apa

lagi, “tinggal” sepuluh

yang menjadi kelebihan

tahun lagi.

dan kelemahan kita diri

Lantas, dengan

kita dalam bersikap,

waktu yang tinggal

berperilaku. Bercermin

sepuluh tahun lagi

diri juga dapat dimaknai

men uju world class

untuk merefleksi apa-

c o m p a n y, a p a k a h

apa yang sudah diraih

kita sebagai bagian

bahkan apa yang belum

dari Pertamina sudah

diraih oleh kita selama

pantas menyebut

ini.

bahk an disebut se
Tanpa terasa, waktu

bagai insan kelas

terus bergulir. Dari sisi

dun ia? Apakah kita

korporasi, cukup banyak

laik secara otomatis

raihan prestasi yang

disebut sebagai insan

berhasil ditorehkan oleh Pertamina selama bertransformasi.
Raihan prestasi baik tingkat nasional maupun pengakuan
dari dunia internasional datang silih-berganti. Namun di sisi
lain kita juga harus ingat, program transformasi yang sejak
2006 lalu didengungkan tanpa kita sadari berjalan begitu
cepat. Visi ambisius menjadi World Class Energy Company
bahkan target menjadi Asian Energy Champion di 2025
tanpa terasa semakin dekat dari waktu deadline-nya.

“

Di waktu yang tinggal sepuluh tahun
menuju world class company ini, kita sudah
seharusnya tidak hanya cukup bercermin
diri, namun lebih mulia dan bijak lagi jika
disertai upaya mematut diri dengan modal
tatanilai 6C agar kita benar-benar pantas dan
laik disebut sebagai insan berkelas dunia.

“

EDITORIAL

Ingat, sepuluh tahun bukanlah waktu yang panjang
dalam perjalanan sebuah korporasi. Ada pernyataan

berkelas dunia begitu perusahaan tempat kita bekerja

menarik dari Pak Daryoto, Direktur SDM & Umum

mendapatkan apresiasi dari dunia internasional?

Pertamina saat saling curhat dengan pekerja Marketing

Lagi-lagi, kita perlu bercermin diri untuk menjawab

Operation Region I Medan beberapa waktu lalu. Beliau

pertanyaan ini.

mengatakan, “pertanyaannya adalah “tinggal” sepuluh

Kita sadar betul, SDM yang ada di Pertamina saat ini

tahun lagi? atau “masih” sepuluh tahun lagi menuju aspirasi

bukan berasal dari bibit sembarangan. Setidaknya dari

asian energy champion (world class company) ?”

proses rekruitmen yang ada, mayoritas adalah lulusan

Pilihan kata “tinggal” dan “masih” ini menunjukkan

terbaik dari perguruan tinggi terbaik di negeri ini.

bagaimana kita seharusnya menyikapi sesuatu. Kata

Bahkan menurut Pak Daryoto, dengan tata nilai 6C

“masih” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

yang kita miliki, seharusnya menjadi modal utama yang

berarti sedang dalam keadaan belum selesai atau sedang

lebih dari cukup untuk menjadikan insan Pertamina

berlangsung ; ada. Sementara makna kata tinggal,

laik disebut insan kelas dunia. Tinggal bagaimana

menurut KKBI adalah tersisa ; yang masih ada hanyalah…

kita semuanya benar-benar mau dan komitmen

Jika kita memaknai waktu sepuluh tahun dengan kata

menjalankan seluruh tata nilai itu mulai dari tataran

“masih”, dalam konteks kita bekerja di Pertamina, kita

perilaku terkecil kita selama menjadi bagian dari

diajak memahami bahwa proses menuju Aspirasi Menjadi

Pertamina. Jawabannya, tentu saja ada di hati nurani

Energy Champion di 2025 sedang berproses. Secara

kita masing-masing.

psikologis kita akan melihat bahwa sisa waktu sepuluh

Untuk itulah, di waktu yang tinggal sepuluh tahun

tahun menuju aspirasi itu masih ada. Akibatnya apa? Alam

menuju world class company ini, kita sudah seharusnya

bawah sadar kita akan berkata “tenang masih ada sepuluh

tidak hanya cukup bercermin diri, namun lebih mulia

tahun lagi”. Lebih jauh lagi, tanpa terasa kita akan terjebak

dan bijak lagi jika disertai upaya mematut diri dengan

dengan rutinitas yang ada dan secara tidak sadar kita akan

modal 6C tadi agar kita benar-benar pantas dan laik

terbius oleh waktu yang terus bergulir tadi.

disebut sebagai insan berkelas dunia.•

jaringan gas kota terus diperluas

(KOMPAS) - PT Pertagas Niaga, anak usaha
PT Pertamina Gas, terus memperluas jaringan

gas kota di Jambi dan Prabumulih, Sumatera
Selatan. Upaya itu dilakukan untuk mengurangi
pemakaian Elpiji dan beralih ke gas bumi agar
lebih hemat. Pemerintah menargetkan konsumen
rumah tangga gas kota mencapai 1,2 juta rumah
tangga sampai 15 tahun ke depan. Direktur
Utama PT Pertagas Niaga Jogi Prajogio, Senin
(9/2), di Jakarta, mengatakan, jaringan gas kota
di Jambi dan Prabumulih akan ditambah pada
2015. Di kedua kota itu, konsumen gas kota
akan bertambah sekitar 3,000 rumah tangga
untuk setiap kota. Secara nasional, pemerintah
menargetkan konsumen rumah tangga gas kota
sebanyak 1,2 juta rumah tangga sampai 15 tahun
ke depan. Saat ini, konsumen gas kota sekitar
162.000 rumah tangga.

41 wilayah kerja akan dicabut

(Bisnis Indonesia) - Pemerintah segera memutus

kontrak terhadap 41 wilayah kerja (WK) eksplorasi
minyak dan gas, karena kontraktor kontrak kerja
sama migas (KKKS) tidak melakukan kegiatan
pemboran sesuai komitmen. Direktur Pembinaan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Kementerian ESDM
Naryanto Wagimin mengatakan kontraktorkontraktor tersebut tidak melakukan komitmen
eksplorasi dalam tenggat waktu tiga tahun dan
enam tahun. “41 blok diterminasi, karena tidak
perform,” katanya, Senin (9/2). Adapun wilayah
kerja yang akan dicabut telah direkomendasikan
oleh Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu
Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan sisanya
masih menunggu verifikasi. Berdasarkan PP
No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi, dalam tiga tahun masa
eksplorasi, kontraktor wajib melakukan program
kerja pasti dengan perkiraan jumlah yang dite
tapkan dalam kontrak kerja sama. Kontraktor
yang tidak menemukan cadangan migas dalam
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Commitment Day, Upstream Corporate &
Business Customer
Jakarta – Fungsi Business
Demand, Corporate Shared
Services (CSS) Pertamina,
dan para perwakilan dari
Fungsi Upstream, Pertamina
serta Anak Perusahaan
selaku customer, melakukan
penandatanganan komitmen
bersama (statement of
c ommit me nt ) , di For um
Kesepakatan Layanan,
antara CSS dan Costumer,
“Commitment Day, Upstream
Corporate and Business
Customer”, pada Senin (2/2)
di Gedung Utama Pertamina.
Hadir dalam kesempatan
tersebut, SVP CSS Per
tamina Jeffrey Tjahja Indra,
VP Business Demand Lukito
Suwarno, serta jajaran ma
najemen CSS, Direktorat
Umum dan SDM Pertamina.
Jeffrey Tjahja Indra
mengat akan, Commitment
Day ini merupakan upaya
dari CSS untuk bisa mem
buat perbaikan yang ber
kesinambungan, demi men
jadi UCT services provider
yang lebih baik, khususnya
dalam memberikan value
bisnis kepada perusahaan
sebagai customer.
J e ff re y T j a h j a I n d r a ,
berharap komitmen bersama
ini bisa menjadikan kualitas
layanan dan kerja sama,
dalam layanan ICT dan sistem
informasi, kian terjalin lebih

Foto : WAHYU

RESUME
PEKAN INI

Menurut SVP CSS Pertamina Jeffrey Tjahja Indra, Commitment Day merupakan upaya dari CSS untuk bisa membuat
perbaikan yang berkesinambungan, demi menjadi UCT services provider yang lebih baik, khususnya dalam memberikan
value bisnis kepada perusahaan sebagai customer.

baik lagi di masa mendatang.
Terkait hal ini, VP Bu
siness Demand CSS
Pertamina, Lukito Suwarno
mengatakan, pihaknya akan
melakukan evaluasi secara
bertahap seb agai bentuk
komitmen kepada customer.
Menurutnya, Commitment
Day merupakan salah satu
bentuk komitmen CSS
kepada user agar komunikasi
dua arah berjalan dengan bail.
“Kita berikan transparansi
kepada user, dimana sta
tus permintaan pada hari
ini, dan kita evaluasi ber
sama. Sehingga apa yang
diharapkan juga selesai tepat
pada waktunya,”ujar Lukito.
Lukito mengatakan, ki

ni CSS mempunyai tools
monitoring tentang status
perm intaan, sudah sampai
mana progress dari suatu
permintaan. Tools tersebut
transparan, dan bisa dilihat
oleh siapa saja. CSS juga
berencana menggabungkan
semua permintaan dalam satu
strategi yang jelas.
Ia menuturkan, sebelum
nya telah dilakukan juga
Forum yang sama dengan
Fungsi Downstream.
Penandatanganan ko
mitmen bersama ini
merupakan kesepakatan
untuk menyelesaikan ber
bagai permintaan tepat
waktu. Adapun tujuan forum
tersebut yakni memaparkan

perpindahan status layanan
CSS, yang telah diajukan
oleh customer melalui Fungsi
Business Demand, sampai
dengan bulan Januari 2015.
Dalam kesempatan tersebut,
juga terjalin kesepakatan
antara CSS dan Customer,
terkait dengan prioritas
permintaan layanan CSS, serta
penandatanganan komitmen
manajemen dan penyelesaian
kebutuhan layanan CSS yang
telah disepakati.
Acara juga diisi dengan
persentasi Commitment Day
dari VP Business Demand
Lukito Suwarno; pemaparan
strategy, monitoring dan
evaluasi; dan pemaparan
strategi impelementasi.•SAHRUL

waktu eksplorasi selama enam tahun, diwajibkan
mengembalikan seluruh wilayah kerjanya.

pemerintah siapkan kebijakan
penyaluran tertutup elpiji 3 kg

(Liputan6.com) - Pemerintah sedang menyiapkan
kebijakan penyaluran Elpiji bersubsidi 3 kilogram

(kg) dengan sistem tertutup. Dengan sistem ini,
nantinya tidak ada lagi pembatasan maksimal
pembelian untuk setiap individu. Pelaksana tu
gas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
(ESDM), I Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan,
pemerintah telah melakukan uji coba penyaluran
Elpiji 3 kg dengan sistem tertutup dibeberapa
kota. Dalam sistem tersebut, masyarakat yang
kurang mampu diberi kartu yang bisa digunakan
untuk membeli Elpiji 3 kg. Wira mengungkapkan
saat ini pemerintah sedang mencoba untuk
mengembangkan sistem distribusi tertutup yang
menggunakan kartu tersebut ke level yang lebih
besar. Dengan mekanisme distribusi tertutup,
nantinya yang bisa menggunakan Elpiji 3 kg
hanyalah masyarakat tidak mampu dan tidak
dibatasi.•DSU

Operasi Pasar Elpiji Pastikan Kebutuhan
Masyarakat Jawa Tengah & DIY Tercukupi
Semarang – Marketing
Operation Reg IV bekerja
sama dengan pemerintah
daerah dan Hiswana Migas
melakukan operasi pasar
Elpiji 3 kg bersubsidi. Ke
giatan ini dimaksudkan untuk
memastikan kebutuhan Elpiji
3 kg bersubsidi kepada
masyakarat dapat terpenuhi
dengan baik.
Operasi pasar dilakukan
pada 15 dan 17 Januari 2015
dengan total penyaluran Elpiji
3 kg bersubsidi sebanyak
2.560 tabung.
Kegiatan tersebut dilak
sanakan di titik-titik yang
sering dilaporkan kehabisan
Elpiji 3 kg bersubsidi oleh

masyarakat. Agar tepat sa
saran, operasi pasar ini di
tujukan khusus untuk kon
sumen rumah tangga dan
menunjukkan identitasnya
guna menghindari pembelian
berulang.
Manager Domestic Gas
Region IV CD Sasongko
menegaskan, selain operasi
p a s a r, P e r t a m i n a t e l a h
melakukan extra dropping
Elpiji 3 kg bersubsidi di wilayah
Jawa Tengah dan DIY sebesar
2.032.826 tabung atau 8
persen dari total alokasi bulan
Januari sebesar 24.013.640
tabung.
Dari hasil pemantauan
di lapangan, harga Elpiji 3

kg bersubsidi di beberapa
pangkalan di wilayah di
Jawa Tengah & DIY berkisar
Rp15.000 - Rp16.000.
Pengawasan penyaluran
Elpiji 3 kg bersubsidi meru
pakan tanggung jawab
bersama antara lembaga
penyalur yaitu Pertamina,
Agen, dan pangkalan, serta
pemda maupun kepolisian
dan TNI serta tentunya
masyarakat sebagai peng
guna. Sedangkan terk ait
pengecer, kembali ditegas
kan bahwa pengecer bu
kan bagian dari lembaga
penyalur resmi Elpiji 3 kg
bersubsidi, dan masyarakat,
diharapkan membeli ke

lemb aga penyalur resmi
(pangkalan, SPBU, modern
market). Pengecer dihimbau
agar tidak menetapkan
harga telalu tinggi apabila
juga berpartisipasi melayani
masyarakat.
Dengan extra dropping
stock Elpiji 3 kg bersubsidi
di Agen maupun pangkalan
stok tersedia, saat ini
pun penyaluran Elpiji 3 kg
bersubsidi dalam kondisi
lancar sehingga masyarakat
tidak perlu kuatir. Cek la
pangan dan monitoring juga
terus dilakukan Pertamina
bersama pemda dan aparat
setempat.•MOR IV
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Tim ROAS RU IV Cilacap mengikuti kegiatan sosialisasi
sekaligus upskilling User Acceptance Test (UAT).

TETAP DISTRIBUSI. Pertamina tetap mendistribusikan BBM ke seluruh tanah air walaupun cuaca sedang tidak menentu
sehingga menyebabkan bencana. Tampak truk tangki BBM Pertamina bergerak dari TBBM Jakarta Group mendistribusikan
BBM ke seluruh wilayah kerja Marketing Operation Region III walaupun banyak air menggenang di sekitar Jakarta, termasuk di
area sekitar TBBM Jakarta Group, Plumpang, pada Selasa (10/2).

Tak Ingin Dijuluki Jago Kandang,
Perkapalan Optimis Capai Target
JAKARTA – Komisaris Utama
PT Pertamina (Persero),
Sugiharto, beserta jajaran
Dewan Komisaris lainnya
melaksanakan kunjungannya
ke Pertamina Perkapalan
guna membahas rencana
investasi dan pencapaian
kinerja tahun 2014, di Kantor
Pertamina Perkapalan, Jalan
Yos Sudarso, Kamis (29/1).
Kegiatan tersebut ke
mudian dilanjutkan dengan
kunjungan ke kapal peng
angkut gas LPG bernama
Widuri. Kapal berkapasitas
23.000 meter kubik ini me
rupakan salah satu kapal yang
sedang melakukan aktifitas di
Tanjung Priok.
SVP Pertamina Shipping
Mulyono mengatakan, ke

berhasilan Perkapalan
mendistribusikan energi ke
seluruh negeri di tahun 2014
lalu harus dijadikan motivasi
untuk menghadapi target
tahun ini. Sementara di tahun
2015, pihaknya menargetkan
mampu mengangkut kargo
sekitar 101 juta KL. Selain
mengangkut kargo internal
untuk kebutuhan Pertamina,
Perkapalan juga memiliki
target untuk menghasilkan
revenue. “Kita juga mendapat
target revenue cash in dari
Marine sekitar Rp 1,7 triliun,”
tambahnya.
Menurut Mulyono, untuk
tahun ini ada penambahan
13 kapal yang terdiri dari
10 kapal General Purpose
ukuran 17.500 LTDW dan 3

Foto : WAHYU

CILACAP – Sistem Refinery Oil Accounting
System (ROAS) yang kini telah go live di
RU IV Cilacap semakin mantap untuk diim
plementasikan. Selanjutnya untuk mengop
timalkan sistem, maka dilakukan go live
pemisahan antara ROAS kilang Lube Oil
Complex (LOC) dan ROAS kilang BBM yang
rencananya dimulai per tanggal 1 Januari 2015.
Guna menyelaraskan pemahaman terkait
hal tersebut, maka tim ROAS RU IV Cilacap
mengikuti kegiatan sosialisasi sekaligus
upskilling User Acceptance Test (UAT). Kegiatan
ini berlangsung di Gedung Community Hall
pada 30 Desember 2014 dan menghadirkan
narasumber dari fungsi Quantity Accounting
Kantor Pusat Pertamina.
“Pada dasarnya, pemisahan ROAS kilang
LOC ini dilakukan dengan tujuan agar dapat
menghasilkan MQAR khusus kilang LOC,
sehingga bisa dilakukan perhitungan biaya
pokok produksi dari produk-produk yang
dihasilkan oleh kilang LOC secara terpisah dari
kilang lainnya.” jelas Ade Rachmad dari fungsi
Refinery Finance Offsite Support Region III, pada
saat diwawancarai secara terpisah.
Ade menambahkan bahwa yang melatar
belakangi dilakukannya upskilling UAT adalah
adanya hasil verifikasi dan checklist yang dila
kukan di setiap akhir bulan. “Berdasarkan data
yang diambil pada bulan September, Oktober,
dan November telah ditemukan losses,” tambah
Ade Rachmad.
Dalam sosialisasi dan upskilling tersebut,
selain disampaikan perubahan apa saja yang
akan terjadi serta apa yang harus dilakukan
setelah adanya pemisahan ROAS kilang LOC,
juga terdapat pembahasan mengenai cara
mencari losses yang ada di MQAR dan apa
saja yang harus dilakukan pada saat transaksi
minyak berlangsung sehingga bisa dimonitor
pergerakan dan losses-nya.• RU IV

Foto : WAHYU

Upskilling User
Acceptance Test ROAS
RU IV Cilacap

Komisaris Utama Pertamina Sugiharto dan jajaran Dewan Komisaris Pertamina
lainnya menyimak penjelasan SVP Shipping Mulyono tentang pencapaian kinerja
2014 dan rencana investasi 2015.

kapal 30.000 LTDW. Meski
demikian, rencana tersebut
perlu adanya revisi karena
keterbatasan anggaran.
Untuk itu, pihaknya terus
berupaya agar Pertamina
Perkapalan menjadi peru
sahaan pelayaran kelas
dunia. “Syaratnya kapalnya
harus banyak investasi. Bisa

juga kita harus bekerjasama
dengan pihak ketiga untuk
penyediaan dana. Perfoma
dan manajemen kapalnya pun
harus baik,” jelas Mulyono.
Ia berharap Perkapalan
ke depan tidak jago kandang
tapi dapat menjadi perusa
haa n pelayaran yang bis a
dibanggakan.•EGHA

Sugiharto, menilai, tugas
lifting ini merupakan titik
tolak kebangkitan Pertamina
Perkapalan. “Untuk itu,
sebagai negara kemaritiman,
maka yang harus diemban
setiap waktu dalam pelayaran
adalah mengamankan
pasokan LPG ke seluruh

negeri,” tambah Sugiharto.
Pada kesempatan
tersebut, Sugiharto dan
Ahmad Bambang bersamasam a menekan tombol di
anjungan VGLC Pertamina
Gas 2 sebagai penanda dile
pasnya kapal terbesar di
dunia.•SAHRUL

Lifting LPG Perdana Pertamina Gas 2 ke UEA ... Sambungan halaman 1
yang efisien, efektif, dan
memiliki tingkat keselamatan
yang tinggi saja, tetapi juga
membutuhkan kapal yang
e n v i ro n m e n ta l l y s o u nd.
Juga mampu menunjukkan
positioning Pertamina se
bagai salah satu pelaku
bisnis transportasi laut yang

berkualitas.
“Ini merupakan upay a
Pertamina untuk menda
patkan efek domino dari
saving cost maupun daya
saing produk, dan memacu
kita untuk mencari solusi
lain,” tuturnya.
Bambang menambahkan,

selain berfungsi sebagai LPG
Carrier, VGLC Pertamina
Gas 2 juga dapat digunakan
sebagai floating storage
sekaligus “mothership” bagi
kapal-kapal pengangkut yang
lebih kecil. Kapal yang akan
mengangkut LPG sebanyak
46.000 MT ini juga dapat

digunakan untuk international
trading. Hal ini tentu saja
memb erikan peningkatan
efisiensi biaya transportasi.
Hal tersebut menjadi faktor
yang sangat penting di bisnis
hilir migas.
Sementara itu, Komi
saris Utama Pertamina,
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PEP Poleng Field
Bantu 10 Unit
Komposter
Gresik - Melalui even tahunan bertajuk

“Gresik Berhias 2015”, Pemerintah Kabupaten
Gresik menargetkan seluruh desa di Kabupaten
Gresik menjadi bersih, hijau, dan asri. Untuk
mendukung hajatan tahunan peduli lingkungan
yang digelar mulai 6 Februari-8 Maret 2015, PT
Pertamina EP (PEP) Poleng Field memberikan
bantuan 10 unit komposter untuk 10 desa
peserta kegiatan yang berada di sekitar area
kantor utama Poleng Field. Bantuan ini juga
wujud dari komitmen perusahaan untuk tumbuh
bersama lingkungan.
Penyerahan bantuan komposter
dilaksanakan pada Launching Gresik Berhias,
pada Jumat, 6 Februari 2015. Launching
kegiatan yang dilaksanakan di parkiran Makam
Sunan Malik Ibrahim, Gresik dibuka oleh Bupati
Gresik, Sambari Halim Radianto dan Wakil
Bupati Gresik, Moch. Qosim. Pada kesempatan
ini, secara simbolis, Pjs. Poleng Field Manager,
Sophan Adriansyah menyerahkan bantuan
komposter kepada Kepala Badan Lingkungan
Hidup (BLH) Kabupaten Gresik, Sumarno.
“Semoga bantuan komposter ini dapat
bermanfaat untuk warga Gresik agar sampahsampah organik dapat diolah menjadi pupuk
kompos,” kata Sophan Adriansyah.
Bupati Sambari Halim Radianto dalam
pernyataannya mengatakan, Gresik Berhias
merupakan kegiatan positif dalam mengajak
partisipasi masyarakat untuk hidup bersih
dan mencintai lingkungannya. “Even ini akan
memacu warga untuk mengelola pemukimannya
menjadi hijau dan bersih. Kami akan apresiasi
desa yang terbaik dengan memberikan reward
1 unit motor,” terang Halim.•zr

KARAWANG - Dusun Cisoma,
Desa Tambaksari, Kabupaten
Karwang, merupakan desa
yang menyimpan potensi
bes ar sebagai penghasil
bandeng serta udang. Akan
tetapi, prospek cerah di bisnis
perikanan ini hanya dikuasai
oleh pemilik modal yang kuat,
sed angkan masyarakat lo
kal belum memaksimalkan
potensi tersebut.
Desa T irtajaya, yang
bera da di wilayah sekitar
daerah operasi ring satu PT
Pertamina EP (PEP) Tambun
Field, merupakan desa yang
mayoritas penduduknya ma
sih berada di bawah garis
kemiskinan. Pendapatan me
reka berasal dari hasil buruh
tani, tambak, berdagang,
dan jasa pengupasan udang,
dengan penghasilan tid ak
pasti. Kebanyakan ma
syarakat tidak memiliki ke
terampilan berusaha, modal
yang terbatas dan pendidikan
yang rendah.
Dengan adanya ke
senjangan ini, PEP Tam
bun Field tergerak untuk
mengembangkan perek o
nomian masyarakat lokal,
terutama masyarakat yang
tinggal berdekatan dengan
wilayah operasi perusahaan.
Pemberdayaan masya
rakat yang telah dilakukan
oleh PT Pertamina EP Tam
bun Field diterapkan se
cara berkelanjutan. Tahap
awal ialah pembangunan
infrastruktur dan pengetahuan
sumber daya manusia melalui
pelatihan serta pembentukan
kelompok usaha olahan ma
kanan pada tahun 2011.
Kegiatan ini diharapkan
dapat menggerakkan me
reka untuk meningkatkan

Foto : ADITYO

Foto : PEP POLENG

FIELD

Pertamina Kembangkan Sentra Olahan
Bandeng di Desa Cisoma, Karawang

Kelompok C73 semakin berkembang memproduksi makanan olahan bandeng setelah dibina PT Pertamina EP.

kapabilitas masyarakat, de
ngan melakukan pelatihan
pembuatan makanan olahan
berbahan baku ikan bandeng,
untuk meningkatkan pereko
nomian keluarga.
Kini setelah empat tahun
berjalan, telah terbentuk
beb erapa kelompok home
ind ustry makanan olahan
bandeng. Salah satunya Ke
lompok C73, yang mempro
duksi bandeng presto, sate
bandeng, kaki naga bandeng,
nugget bandeng serta baso
bandeng. Sekali produksi,
kelompok beranggotakan
empat orang yaknu Uryani,
Sarwitem, Sarmi dan Rus
minah tersebut mengolah 10
kg bandeng mentah.
“Biay a produksi 10kg
sekitar Rp 250 ribu, kalau
sudah jadi dalam beberapa
jenis produk bisa terjual sekitar
Rp 550 ribu,” jelas Uryani.
Biasanya 10 kg bandeng
olahan tersebut laku terjual tak
sampai satu minggu. “Kadang
baru bikin, langsung habis
dipesan untuk restoran atau
oleh-oleh, tak hanya di sekitar

Karawang tetapi juga sampai
ke Bandung, Jakarta dan
Bekasi,”kata Uryani.
Sementara itu, kelompok
lain yang juga telah berkem
bang usahanya yakni kelom
pok Mama’s. Kelompok
yang diketuai Iyah tersebut,
spesifik memproduksi produk
makanan olahan dari bandeng
dan udang, menjadi lebih dari
10 varian. Di antaranya ekado,
ebi furai (udang tepung),
nugget, siomay, kaki naga,
baso, sosis ikan, bola ikan,
donat ikan, keripik kulit ikan,
dll. Per kemasan produk dijual
Rp 10 ribu rupiah. “Sekali
produksi bisa sampai 30 kg
bandeng, karena setiap ming
gu ada pedagang yang ambil
untuk dijual lagi,” jelas Iyah.
Perempuan berusia 50
tahun itu, mengaku perkem
bangan usahanya kini kian
maju, dengan kreativitas va
rian produk makanan olahan.
“Dulu diajarkannya cuma 5
varian, tetapi seiring waktu
berjalan saya coba kreasikan
dengan bentuk yang lain,
sesuai keinginan pasar,”

jelasnya.
Public & Gover nance
Relations Staff PEP Field
Tam bun, A rs y Rakhm a
nissazly menjelaskan mela
lui pemantauan secara pe
riodik dalam mendorong
kemandirian warga, telah me
ningkatkan produktifitas dan
kualitas serta kemampuan
entepreneurship dan inovasi
produk yang dihasilkan kelom
pok tersebut. “Ke depannya,
kami akan membentuk Ke
lomp ok Usaha Bersama
(KUB) sebagai sentra olah
an ikan bandeng, serta me
nyusun strategi lanjutan
yakni melalui pembentukan
koperasi untuk memenuhi
kebutuhan kelompok hingga
terbentuknya kemandirian
masyarakat,” jelasnya.
Prospek bisnis makanan
olahan bandeng telah me
ngemb angkan potensi ke
lompok ibu-ibu yang se
belumnya non-produktif, se
karang telah mampu memiliki
penghasilan sendiri untuk
menyokong kebutuhan ke
luarga.•DSU

RU VI Gulirkan Bantuan Rumah Produksi Olahan Hasil Laut
BALONGAN – Dalam mendukung terciptanya kemandirian dan
keberhasilan masyarakat dalam berwirausaha, melalui program
CSR Pertamina RU VI Balongan memberikan bantuan berupa
pembangunan rumah produksi olahan laut bagi kelompok Griya
Bahari di Desa Cemara Wetan, Kecamatan Cantigi, Kabupaten
Indramayu, Kamis (6/2).
CSR Officer RU VI Balongan Cecep Supriyatna mengatakan,
bantuan berupa pembangunan rumah produksi ini diberikan
sebagai bentuk kepedulian RU VI Balongan terhadap kelompokkelompok masyarakat yang memiliki kemandirian usaha.

“Kelompok pengolah hasil laut ini memiliki prospek bagus
sehingga didorong RU VI dengan pembangunan rumah pro
duksi,” Ujar Cecep.
Cecep Supriyatna berharap dengan bantuan berupa rumah
produksi ini bisa meningkatkan produksi olahan kripik ikan rucah
dari kelompok Griya Bahari sehingga semakin berkembang dan
menjadi pendongkrak perekonomian warga.
Sementara itu, ketua kelompok Griya Bahari, Rusbani
mengatakan bantuan rumah produksi olahan hasil laut dari RU
VI ini sangat membantu kelompoknya dalam memproduksi

kripik ikan, sebab bangunan rumah produksi bantuan RU VI ini
sangat layak untuk digunakan.
Rusbani mengatakan, ikan rucah merupakan jenis ikan
yang harga jualnya rendah yakni Rp2.000 per kilogram, namun
dengan diolah menjadi kripik harga jualnya lebih ekonomis.
Rusbandi menjelaskan pengolahan kripik ikan rucah inipun
terbilang cukup mudah. Ikan dibersihkan, diiris-iris, dan dijemur
hingga kering. Ikan tersebut lalu dipotong-potong membentuk
persegi, dan dimasukkan ke larutan tepung yang telah dibumbui
lalu digoreng. Selanjutnya dikemas untuk dijual.•Riki Hamdani
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PEPC Gelar
Seleksi Pelatihan
Sertifikasi Migas
Bojonegoro - Sebanyak 483 pemuda
sekitar proyek pengembangan Unitisasi
Lapangan Gas Jambaran - Tiung Biru (J-TB)
mengikuti seleksi pelatihan sertifikasi migas
yang dipusatkan di Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Negeri Purwosari, Kabupaten
Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu (25/1/2015).
Mereka mengikuti serangkaian tes agar
dapat mengikuti pelatihan sertifikasi di Pusat
Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Migas
Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Pelatihan sertifikasi ini dilaksanakan
operator Unitisasi Gas J-TB, Pertamina
Ekplorasi dan Produksi Cepu (PEPC) bekerja
sama dengan Dinas Tenaga kerja Transmigrasi
dan Sosial (Disnakertransos) Bojonegoro dan
Pusdiklat Migas Cepu.
Public & Government Affairs Manager
PEPC, Abdul Malik, mengatakan, tes seleksi ini
dilakukan untuk menjaring 175 peserta terbaik.
“Dari 175 peserta yang lolos nanti akan
diberikan pelatihan sertifikasi Migas di Pusdiklat
Migas Cepu. Tentunya sesuai dengan empat
jenis pelatihan yang diminatinya,” kata Abdul
Malik di sela-sela melihat tes seleksi di SMKN
Purwosari, Minggu (25/1/2015). Empat jenis
pelatihan sertifikasi yang diberikan adalah Pipe
Fitter, Operator TMC atau crane mobil, Rigger
dan Scaffolding.
Kepala Disnakertransos Bojonegoro, Adie
Witjaksono, menambahkan peserta yang
mengikuti tes seleksi ini adalah pemuda dari
desa-desa di lima Kecamatan, yaitu Kecamatan
Ngasem, Kalitidu, Gayam, Purwosari dan
Tambakrejo.
Adie Witjaksono menjelaskan, sebelum
seleksi dilakukan para peserta diberikan
pemahaman bahwa pelatihan yang dilakukan
ini bukan perekrutan tenaga kerja, tetapi untuk
meningkatkan keterampilan. “Biar tidak disalah
artikan,” tegas mantan Camat Margomulyo itu.
Senada dengan Kepala Disnakertransos
Bojonegoro, Public & Government Affairs
Manager PEPC, Abdul Malik menegaskan,
pelatihan sertifikasi kepada pemuda lokal
sekitar Lapangan Unitisasi Gas Jambaran –
Tiung Biru (J-TB) bukan merupakan perekrutan
tenaga kerja. “Jadi perlu dipahami, program ini
untuk meningkatkan keterampilan masyarakat
agar memiliki daya saing dalam mencari
pekerjaan,” kata Abdul Malik.
Ia menjelaskan, PEPC berkolaborasi dengan
Pusdiklat Migas, karena lembaga ini yang
punya kompetensi di bidang sertifikasi.•PEPC

men ingkatkan kualitas ke
sehatan anak dalam bentuk
penyuluhan kesehatan serta
Pemberian Makanan Tam
bahan (PMT). “Semoga ban
tuan dari kami dapat ber
manfaat untuk peningkatan
gizi anak-anak,” ujar Heru.
Dalam kesempatan ter
sebut juga disosialisasikan
perkembangan bisnis migas
terkini, dimana harga minyak
dunia turun secara drastis yang
menyebabkan keterbatasan
anggaran perusahaan, yang
berimbas pula bagi program
tanggung jawab sosial kepa
da masyarakat. Untuk itu
Pertamina dalam menjalankan
program ke masyarakat me
netapkan skala prioritas, di
mana dengan dana terbatas
masyarakat di Kecamatan
Lirik, Kabupaten INHU ma
sih dapat menikmatinya.
“Perus ahaan tetap berko
mitmen akan mencari jalan
terbaik dengan menjalankan
program yang bermanfaat un
tuk banyak pihak,” kata Heru.

Foto : PEP LIRIK FIELD

Pemuda sekitar proyek pengembangan Unitisasi Lapangan
Gas Jambaran - Tiung Biru (J-TB) mengikuti seleksi pelatihan
sertifikasi migas.

INDRAGIRI HULU – Se
bagai perusahaan yang ber
komitmen membantu peme
rintah mengatasi masalah
sosial global seperti yang
dicantumkan dalam Millenium
Development Goals (MDGs),
PT Pertamina EP Asset 1
Lirik Field juga menggalakkan
Program SEHATI “Sehat Anak
dan Ibu Tercinta”. Kegiatan
yang diisi dengan penyuluhan
peningkatan gizi balita dan
lomba balita sehat tersebut
diadakan di Balai Desa
Japura, pada (5/2). Kegiatan
difokuskan untuk peningkatan
gizi balita bagi dua desa di
Kecamatan Lirik serta Lomba
Balita Sehat se-Kecamatan
Lirik bekerja sama dengan
Puskesmas Lirik.
Lirik Field Manager Heru
Irianto menyampaikan, pro
gram CSR yang dilakukan
Lirik Field tidak hanya terpaku
pada peningkatan ekonomi
mas yarakat. Program CSR
Sehati yang diadakan peru
sahaan bermaksud untuk

Program SEHATI sebagai bentuk komitmen Pertamina pada peningkatan gizi
balita serta kesehatan anak dan ibu.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten INHU, Suhardi
yang menyempatkan hadir ke
acara tersebut mengucapkan
terima kasih atas program
CSR perusahaan di bidang
kesehatan. “Program tersebut
sangat penting dan strategis,
dimana anak-anak merupakan
calon generasi penerus bang
sa dan patut untuk diper
hatikan kesehatannya sedini
mungkin,” ujarnya.
Dalam acara tersebut pi
hak Pemda Kabupaten INHU
melalui Dinas Kesehatan juga

turut memberikan piagam
penghargaan.
Adapun kegiatan peny
uluhan peningkatan gizi balita
yang difasilitasi oleh Kepala
Bidang Promosi Kesehatan
Kabupaten INHU, Elis Julinarti
berlangsung secara interaktif.
Tampak semangat Ibu-ibu
untuk bertanya cara menjaga
dan meningkatkan gizi balita.
Setelah kegiatan penyu
luhan, diumumkan pemenang
Lomba Balita Sehat seKecamatan Lirik.•PEP

Ternak Bebek Binaan RU VI Bangkitkan
Ekonomi Warga
BALONGAN – Pertamina
melalui program CSR terus
melaksanakan tanggung
jawab korporat dan kepedulian
sosial untuk sebuah pem
bangunan masyarakat yang
berkelanjutan. Salah satu
yang dilaksanakan yakni
memberikan pelatihan dan
pendampingan ternak entok
dan bebek kepada kepada
masyarakat di Desa Balongan,
Kecamatan Balongan, Kabu
paten Indramayu.
Program pelatihan dan
pendampingan ternak jenis
unggas di Desa Balongan
terbilang berhasil, sebab ke
lompok ternak yang men
dapat pendampingan dari
IPB ini mereka memperoleh
pengetahuan baru tentang
pengembangbiakan unggas
yang baik.
Awalnya, warga diajarkan
beternak entok, kemudian
mengembangkannya
dengan beter nak bebek
bantuan Pertamina serta

pendampingan dari tim IPB
(Institut Pertanian Bogor).
Bahkan inovasi mereka se
makin berkembang dengan
mengawinsilangkan entok
dan bebek yang melahirkan
jenis baru bernama Tik Tok
(Itik Entok).
Keberhasilan pelatihan
dan pendampingan yang
diberikan Pertamina juga
terlihat dari 10 ekor yang
dib erikan Pertamina pa
da Tahun 2013, dalam se
tahun kelompok ternak
yang bernama Muncul
Tirta Ayu ini berhasil me
n g e mb a n g b i a k k a n n y a
menjadi 99 ekor. Dari ha
sil pengembangbiakkan
bebek tersebut, warga bisa
mendapatkan penghasilan
tambahan melalui bebek
yang dijual. Hal tersebut
d is a m p a i k a n S e k re t a r i s
Kecam atan Bal ongan saat
meninjau ternak bebek
bersama CSR Officer RU VI
Balongan Cecep Supriyatna.

Foto : RU VI

Foto : PEPC

Peduli Calon Generasi Penerus Bangsa,
Lirik Field Adakan Program CSR “Sehati”

Ternak bebek menjadi salah satu upaya RU VI Balongan untuk peningkatan
perekonomian warga.

Ketua kelompok ternak,
Taryana Mengaku senang
dengan adanya program
CSR Pertamina yang
membina masyarakat dengan
memberikan pelatihan dan
pendampingan bahkan ban
tuan dana dalam menciptakan
perekonomian masyarakat
yang lebih baik.
“Alhamdulillah melalui
ternak bebek ini roda pereko
nomian kami terus berputar,”

ujar Taryana.
Sementara itu, CSR
Officer RU VI Balongan, Cecep
Supriyatna mengatakan selain
melakukan pemberdayaan
masyarakat, program CSR
Pertamina ke depan juga akan
terus melakukan penghijauan
seperti penanaman mangrove
agar dapat menanggulangi
abrasi yang kini tengah ter
jadi di pantai-pantai Indra
mayu.•Riki Hamdani/Andi
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Materi keuangan perusahaan telah dibahas dalam
ratusan buku, yang sebagian besar memiliki aspek rumit
dan menakutkan. Halaman demi halaman di semua
buku itu memuat uraian yang padat dan disertai dengan
persamaan yang rumit dan terminologi yang tidak jelas.
Keseluruhan isi dan metode penyampaian di semua
buku seolah menyatakan bahwa keuangan perusahaan
hanya dapat dikuasai orang-orang jenius. Namun,
semua bidang yang dibahas sebenarnya hanya berupa
sejumlah kecil ukuran keuangan dasar yang dengan
ukuran tersebut kita dapat menilai kesuksesan setiap
perusahaan komersial.
Buku ini berbeda dari kebanyakan buku bisnis
lainnya. Anda akan mengetahui letak perbedaannya
saat Anda membaca halaman demi halaman dalam
buku ini. Buku ini tidak seperti kebanyakan buku teks
yang hanya berisi materi kuliah dalam bentuk tulisan,
buku ini juga dilengkapi ilustrasi perhitungan nyata yang
terjadi di lapangan.
Kondisi dalam setiap operasi bisnis dapat berubah
dari hari kehari dan dalam situasi yang dinamis ini,
rasio bisnis memberi tahu manajemen tentang isu-isu
terpenting yang harus segera diperhatikan. Menurut
definisinya, semua rasio itu menunjukkan hubungan
yang terdapat diantara bagian-bagian berbeda dari
bisnis. Rasio itu menyoroti keterkaitan yang penting
dan pentingnya keseimbangan yang tepat diantara
departemen. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang
semua rasio utama akan memungkinkan para manajer
diberbagai fungsi yang berbeda untuk bekerja sama
dengan lebih baik demi mencapai tujuan bisnis secara
keseluruhan.
Materi yang dibahas di buku ini dapat bermanfaat
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu
dan masyarakat. Bisnis memberikan semua kesenangan
yang diidamkan oleh manusia yang haus akan kompetisi.
Buktinya adalah berita tentang persaingan ketat antara
para entrepreneur yang menjadi berita utama dalam
surat kabar setiap hari.
Key Management Ratio memotong kompas,
langsung menuju pada ukuran-ukuran yang penting.
Buku ini menunjukkan dengan gambling rasio-rasio
itu dan menjelaskan apa yang persisnya terjadi pada
perusahaan Anda, mulai dari laba per saham, arus
kas, hingga laba investasi dan penjualan. Penjelasan
materi dan pemaparan visualnya yang unik akan
membantu Anda untuk memahami segalanya yang
dibutuhkan dengan cepat dalam memahami risiko
bisnis.•PERPUSTAKAAN
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Go Live e-Correspondence RU IV Cilacap
Memasuki awal tahun 2015, Go Live system Electronic-Correspondence (E-Corr)
di Unit Operasi kembali dilakukan sebagai lanjutan dari kegiatan tahun yang lalu.
Kali ini gilirannya tiba di RU IV Cilacap yang dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 4
Februari 2015 dengan mengusung tema, ”Mari bersama kita dukung tata kelola surat
menyurat perusahaan yang efektif dan efisien”. Go Live kali ini merupakan urutan ke
3 untuk lingkungan RU setelah RU V Balikpapan dan RU II Dumai. Dengan demikian
masih menyisakan RU III Plaju, RU VI Balongan, RU VII Kasim pada urutan berikutnya.
Proses Go Live terkesan sangat lancar, cepat dan sukses. Terlihat jelas adanya
dukungan penuh dari semua pihak yang hadir. Hal ini tidak lepas dari persiapan
yang intensif dan komprehensif yang telah dilakukan sebelumnya baik oleh Tim
RU IV secara mandiri maupun berkoordinasi dengan Tim Korporat, di antaranya
berupa kegiatan:
1. Pelatihan PATP yang dilaksanakan pada bulan Februari dan bulan Juni tahun
2013 yang melibatkan 92 orang pekerja dan mitra kerja sebagai bekal awal
pengelolaan administrasi korespondensi yang baik.
2. Sosialisasi, Training dan Upskilling sistem E-Correspondence, pada:
a) Tanggal 14 – 16 Januari 2015 di Patra Graha yang dilaksanakan oleh tim
E-Corr Pusat,
b) Tanggal 21-29 Januari 2015 diadakan sosialisai, training dan upskilling
tambahan yang dilaksanakan oleh Tim IT dan bekerja sama dengan Quality
Management RU IV Cilacap.
Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Management, Section Head/Ast. Man./setara,
PIC/Change Agent, Sekretaris dan Tenaga Administrasi.
3. Pelaksanaan setting aspek teknis infrastruktur IT yang akan digunakan oleh
sistem guna mendukung kelancaran penggunaan E-Correspondence, antara
lain setting proxy dan Active X, upgrade Bandwidith, pemenuhan Infrastruktur
pendukung Printer & Scanner.
4. Pembentukan PIC/Change Agent E-Corr yang akan menjadi fasilitator dan
pendorong dalam implementasi selanjutnya di setiap Fungsi di RU.
5. Penandatanganan Komitmen implementasi E-Corr oleh Tim Manajemen RU
IV sebagai wujud tanggung jawab bersama untuk terimplementasinya sistem
di dalam kegiatan operasi sehari-hari.
6. Persiapan Klinik Support pasca Go-Live E-Correspondence yaitu pada tanggal

Dokumentasi Go-Live E-Corr RU IV Cilacap

4 – 11 Februari 2015 sebagai media untuk berkonsultasi dan problem solving
pada tahap awal implementasi.
Implementasi dari E-Corr merupakan awal dari pembentukan budaya less-paper
yang seiring dengan program efisiensi perusahaan, antara lain melalui penurunan
penggunaan kertas, tinta printer, fotocopy baik untuk kegiatan pembuatan draft,
pendistribusian dan disposisi, hingga pengiriman hasil akhirnya. Tentunya hal ini
memerlukan evaluasi yang lebih cermat lagi untuk mendapatkan gambaran yang
lebih pasti dan terukur. Disamping itu, manfaat lain yang dapat diperoleh dari
implementasi E-Corr ini, khususnya terkait dengan perubahan pola kerja kita, salah
satunya adalah kita dapat mengakses dan mengontrol kegiatan kerja kapan dan
dimana saja (mobile-system) atau dapat dikatakan tidak terikat dengan batasan
tempat dan jam kerja tertentu (Timeless).
Sangat disadari bahwa proses perubahan yang terjadi melalui implementasi sistem
ini tidak mudah dan dapat berjalan mulus dengan sendirinya, menjalani sesuatu yang
baru dan belum ada sebelumnya apalagi mensyaratkan adanya penguasaan materi
dan keahlian di bidang penggunaan perangkat IT yang cukup memadai tentunya
cukup sulit, apalagi bagi yang sebelumnya tidak akrab dengan sistem elektronik dan
perangkat yang digunakan tersebut (kerap disebut ”gaptek” atau ”gagap-teknologi”).
Oleh karena itu, peran Tim Manajemen RU dengan komitmennya dan PIC/Change
Agent di setiap Fungsi sebagai ujung tombaknya akan menentukan keberhasilan
proses perubahan ini. Dalam hal ini, GM RU IV Cilacap menyampaikan bahwa Unit
Cilacap menyatakan siap melaksanakan aplikasi E-Corr ini dan sekaligus meminta
agar seluruh lini di RU IV Cilacap dapat mendukung secara penuh implementasi
E-Correspondence. Dengan nada bercanda, disampaikan juga himbauan agar
jangan sampai berlebihan hingga bersikap seperti orang ”autis” karena terlalu asyik
dengan ”mainan” barunya.
Sebagai ujung dari Go Live E-Correspondence di RU IV ditandai dengan approval
Memo GM pertama melalui E-Correspondence yang disaksikan oleh seluruh peserta
yang hadir dan selanjutnya para Manajer di bawah GM memeriksa kotak inbox nya
untuk melihat penerimaan memo tersebut dan memproses lanjut sesuai ketentuan
yang berlaku.
Semoga implementasi ini berhasil dan bermanfaat bagi kita dan perusahaan,
hingga nantinya seluruh Unit dapat ikut serta dalam pelaksanaannya.•
Oleh Mardiani, System & Business Process Manager

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

Sekadar info penting saat kita berkendara di
tengah banjir seperti saat ini. Beberapa tips:
• Menyetir di tempat banjir tidak perlu ngebut.
Kenapa? Untuk menghindari cipratan berlebih
di ruangan mesin yang berpotensi bikin
mogok.
• Menerjang banjir paling aman pakai gigi 1
(mobil matic pindah ke L atau 1). Karena
beban mobil lebih berat waktu menerjang
banjir.
• Tidak perlu resah urusan knalpot kemasukan
air. Kenapa? Karena knalpot tidak akan bisa
kemasukan air selama mesin tetap nyala.
• Yang harus diperhatikan justru filter udara
di ruang mesin. Bagian ini lebih rentan bikin
mogok di jalan yang terkena banjir.
• Karena filter udara yang kemasukan air
(cipratan dari menerjang banjir) bisa bikin
mogok. Karena itu, perlahanlah saat melintas.
• Jika memungkinkan, hindari berhenti di tengah
banjir. Karena saat mobil berhenti, permukaan
air akan naik di ruang mesin.
• Pada dasarnya, mobil bermesin diesel lebih
aman menerjang banjir dibanding mesin
bensin. Diesel lebih bersifat ‘Waterproof’.
• Kenapa tidak boleh terlalu di gas ketika
melewati banjir? Karena filter udara semakin
kuat menyedot udara dan makin berpotensi
menghisap air.
• Selalu siaga dan cermat. Tanpa disadari, yang
membuat mobil kita mogok justru terjangan
ombak air berlebih dari mobil sebelah.
• Setelah melewati genangan, jangan langsung
mengebut. Cukup berbahaya karena kondisi
rem kita masih sangat licin.
• Cara mengeringkan rem setelah melewati
genangan? Cukup lakukan rem kecil berulang
hingga terasa menggigit kembali.
• Untuk mobil manual, usahakan hindari
menginjak kopling saat berada di genangan
banjir. Kenapa? Karena menginjak kopling
di genangan banjir membuat air masuk ke
transmisi dan berpotensi merusak transmisi
karena oli bercampur air.
• Jika belum familiar dengan jalan yang dilewati,
usahakan jangan melintas pinggir jalan. Mung
kin saja ada selokan...•DSU
Foto sumber : http://edorusyanto.wordpress.com
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BALONGAN – Persatuan Wanita Patra (PWP) Tingkat
Wilayah RU VI Balongan menyelenggarakan peringatan
Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H. Kegiatan yang
dihadiri pengurus dan anggota PWP tersebut dilaksanakan
di Masjid Sabilul Muttaqin Perumahan Bumi Patra Indramayu,
Rabu (4/2).
Mengambil tema “Dengan Peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW, Mari Menuju Rumah Tangga Yang Islami
Dengan Cara Meneladani Rumah Tangga Rasulullah SAW”,
acara diisi dengan ceramah agama oleh Ustads Abdul
Rohman Sidik dari Jakarta.
Dalam Tausyiahnya, Ustad Abdul Rohman menjelaskan
tentang betapa rukunnya rumah tangga Rasul semasa hidup.
Ustad Abdul menambahkan, di tengah kesibukan mengurus
umat, Rasulullah juga mampu menjaga keintiman bersama
istri. “Rasulullah SAW adalah seorang suami yang sangat
meninggikan kedudukan para istrinya dan amat menghormati
mereka”, ucap Ustad Abdul Rohman.
Kepada anggota PWP RU VI, Ustad Abdul menghimbau
agar istri hendaknya menauladani rumah tangga Rasul yang

Foto : RU VI

PWP RU VI Balongan Peringati Maulid Nabi

tetap harmonis. Keharmonisan rumah tangga Rasul tercipta
berkat sikap istri yang menghormati suami, tidak berkata
kasar, sementara sebaliknya suami juga harus bersikap
lemah lembut dan memperhatikan perasaan istri.
Ketua PWP RU VI Balongan, Nirwana Yulian Dekri
berharap anggota PWP RU VI bisa mengambil hikmah dari
tausyiah yang disampaikan sehingga kehidupan rumah
tangga di keluarga besar RU VI bisa tetap harmonis dengan
menyontoh kehidupan rumah tangga Rasul.•Riki Hamdani

PWP RU IV Adakan Sosialisasi Anti Kejahatan
Seksual terhadap Anak
CILACAP – Persatuan Wanita Patra (PWP) RU IV Cilacap
menyelenggarakan Sosialisasi tentang Gerakan Nasional
Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (AKSA) pada tanggal
(20/1) di Gedung PWP Gunung Simping Cilacap.
Dengan mengusung tema besar “Lindungi Buah Hati
dari Dampak Globalisasi”, PWP berupaya untuk memberikan
edukasi kepada peserta yang terdiri dari anggota PWP
tentang pentingnya mengerti dan memahami tentang
bahayanya kejahatan seksual terhadap anak di usia dini di
tengah arus globalisasi. Pelaksanaan acara ini bekerja sama
dengan Nolly Sudrajat dari PPT Citra Cilacap yang bertugas
sebagai narasumber acara.
“Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi
dan kekhawatiran ibu-ibu anggota PWP terhadap keamanan
buah hati mereka. Melalui acara ini nantinya akan diperoleh
cara-cara untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual
terhadap anak dan bagaimana menjaga anak dari ancaman
tersebut,” ujar Eva Edy Prabowo, Ketua PWP RU IV.
Sementara itu, Nolly Sudrajat selaku narasumber
memaparkan tentang tingginya angka kriminalitas kasus
kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. “Grafik
menunjukkan ada kenaikan setiap tahun mulai dari tahun
2005 hingga 2014. Dari keseluruhan kasus kriminalitas,
sebanyak 45% kasus kejahatan seksual lebih banyak

Foto : RU IV

TIPS BERKEnDARA
DI TENGAH BANJIR



No. 07

Tahun LI, 16 Februari 2015

dibandingkan kasus pencurian, perampokan, dan
pembunuhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk
meningkatkan awareness tentang bahaya kejahatan seksual
dan mempelajari cara untuk menjaga keamanan anak
sehari-hari.” jelas Nolly.
Sex Education, lanjutnya, merupakan hal yang harus
dijelaskan sejak dini agar anak-anak mengerti dan mema
hami batasan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh
dilakukan sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam
pergaulan seks bebas. “Semuanya berawal dari orang tua.
Dengan edukasi yang baik, diharapkan hasilnya juga akan
baik,” tambah Nolly.•RU IV

PWP MOR IV Gelar Talkshow Padu Padan Berbusana
dan Etika Pergaulan
Semarang - Persatuan Wanita Patra (PWP) tingkat
wilayah MOR IV bekerja sama dengan fungsi Small
Medium Enterprenuer & Social Responcibility (SME & SR)
Jawa Bagian Tengah mengadakan talkshow padu padan
berbusana dan etika pergaulan yang dibawakan oleh Dhanny
Dahlan di ruang sebaguna kantor MOR IV, (5/12/2014).
Acara ini selain dihadiri oleh pengurus dan anggota PWP
tingkat wilayah MOR IV juga dihadiri oleh Undangan dari IIP
BUMN Provinsi Jateng , GM dan jajaran Tim Management
MOR IV serta Karyawati PT PERTAMINA (Persero) MOR IV.
Menurut Ketua PWP tingkat wilayah MOR IV Andriani
Subagjo, cara berpakaian menentukan penilaian orang lain
terhadap seseorang. Pembawaan diri dalam berpakaian turut

Foto : MOR IV

TIPS

PERSATUAN WANITA PATRA

menentukan keberhasilan pergaulan dan mencerminkan
kepribadian tiap orang,” ucap Andriani Subagjo.
Talk Show berlangsung komunikatif dan dinamis,
Dhanny Dahlan mengajak ibu-ibu terlibat aktif sebagai
sampel dan model peraga. Pengurus Cita Tenun Indonesia
ini juga berbagi kiat memadupadankan tenun/songket
dengan berbagai busana di segala kesempatan.•MOR IV
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Direktur Utama Pertamina Kunjungi Fungsi Corporate Secretary

Foto : PRIYO

JAKARTA – Direktur utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi oleh Corporate Secretary Nursatyo Argo dan Manager
Media Adiatma Sardjito melihat salah satu buku yang menjadi koleksi di Ibnu Sutowo Library, Gedung Perwira 2, Pertamina,
Jakarta pada Selasa (10/2). Di hari yang sama Direktur Utama juga mengunjungi seluruh ruangan dan fungsi yang berada
di bawah Corporate Secretary yang bertempat di Perwira 2 & 6. Kunjungan ini digunakan Dwi untuk menyapa langsung
seluruh karyawannya dan berfoto bersama.•PRIYO

Peresmian Gedung Kantor Utama Depot LPG Balikpapan

Foto : MOR VI

BALIKPAPAN – Pada 6 Februari 2015 dilakukan penandatanganan prasasti dan peresmian Gedung Kantor Utama
Depot LPG Balikpapan oleh Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang didampingi OH Depot LPG Balikpapan, Stefi
Sorongan dan Manager Technical Services Region VI, Otto Geo Diwara Putra. Dengan ditandatanganinya prasasti ini, maka
Gedung Kantor Utama Depot LPG Balikpapan resmi bersoperasi. Peresmian ini dilakukan di depan Gedung Kantor Utama
Depot LPG Balikpapan. Direktur Pemasaran melakukan kunjungan ke Balikpapan dalam rangka pembukaan Pertamina
Proliga 2015 dan kunjungan kerja di Refinery Unit V, Marketing Operation Region VI, dan PT Badak NGL. Kunjungan kerja
ini dihadiri pula oleh Direktur Utama PT Pertamina Persero, Direktur Pengolahan, dan Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum. Selain melakukan melakukan peresmian Gedung Kantor Utama Depot LPG Balikpapan, Direktur Pemasaran juga
melakukan kunjungan ke TBBM Pertamina TBBM Marketing Operation Region VI Kalimantan.•MOR VI

JAKARTA - Sebanyak 36 awak media dari beberapa provinsi di Sumatera Selatan, mengikuti “Workshop Media”,
yang digelar oleh Tim Eksternal Relations Marketing Opertion Region (MOR) II, Sumbagsel di Gedung Utama, Kantor
Pusat Pertamina, Jakarta, pada (6/2). Beberapa jurnalis berasal dari Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung.
Mereka berasal dari beragam media massa, baik cetak, televisi, radio maupun, online. Kedatangan para awak media
mendapat sambutan dari Manager Media Pertamina, Adiatma Sardjito, beserta jajaran. Dalam kesempatan itu,
Adiatma Sardjito menyempaikan materi tentang Pertamina Corporate, dan seputar migas Indonesia. Sebelumnya
para awak media tersebut telah melakukan kunjungan Ke Museum Migas, Taman Mini Indonesia Indah, didamping
tim Eksternal Relations MOR II. •SAHRUL

Foto :KUNTORO

Jurnalis Sumbagsel Ikuti Workshop di Kantor Pusat Pertamina

Mahasiswa Trisakti Kunjungi Kantor Pusat Pertamina

Foto : VITO

JAKARTA – Agus Widhi Nurdoko Officer Education & Evaluation menyampaikan materi mengenai penerapan inisiatif
implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Lantai M, Gedung Pertamina Pusat pada Selasa (16/12). Kunjungan
oleh mahasiswa Trisakti ini dibuka langsung oleh External Communication Manager Jekson Simanjuntak, setelah pemberian
materi acara dilanjutkan dengan pemberian cenderamata yang diwakili oleh Sr Supervisor NGO Relations Oneng Supendah
kepada perwakilan dari Universitas Trisakti.•VITO

CILACAP - Tingginya minat pekerja terhadap bidang olahraga membuat RU IV Cilacap menyelenggarakan
pertandingan bulutangkis di gedung olahraga Patra Ria pada akhir tahun lalu. Pertandingan bulutangkis ini dikemas
dalam sistem setengah kompetisi dengan mempertandingkan lima partai ganda putra. Tim peserta dibagi menjadi 6
tim yaitu tim Avtur dari Production I, tim Minarex dari Production 2, tim Kerosene dari RFCC dan Adhi Karya Group, tim
LPG dari fungsi MPS, TA, Reliability, PHC, OPI, Legal, tim Premium dari ME, Engineering & Development, Procurement,
Finance, HR , IT, serta tim Pertamax dari pekerja HSE, Marine, GA, RPO, RIA. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi
oleh Pengurus Bapor Bulutangkis Untung Sugondo menyampaikan kegiatan ini untuk mempererat silaturahmi antar
pekerja serta menjaga kebugaran pekerja. Dalam pertandingan tersebut, keluar sebagai juara yang berhak menerima
hadiah berupa uang pembinaan dan trophy.•RU IV

Foto : RU IV

RU IV Adakan Pertandingan Bulutangkis

Foto : ADITYO
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SVP Exploration,
Direktorat Hulu

meidawati

SVP Upstream Strategic Planning &
Operation Evaluation,
Direktorat Hulu

wahyu wijayanto
Chief Audit Executive

daniel syahputra
Purba
Vice President ISC

umar fahmi

Head of Pertamina Foundation

santi d. djoewarsa
HR Operation Manager,
Shared Processing Center,
CSS,
Direktorat SDM & Umum

nurcahyono

Employee Information Service Manager,
HR Operations,
HR Development,
Direktorat SDM & Umum

sumanto

Culture & Transformation Manager,
Direktorat SDM & Umum

12

PGE dan Konsorsium Alstom Bangun
Proyek Karaha
JAKARTA - PT Pertamina
Geothermal Energy (PGE)
bersama dengan Konsorsium
PT Alstom Power Energy
System Indonesia dan Alstom
Power System SA dari
Prancis menandatangani
Kontrak Total Proyek EPCC
Panasbumi Karaha PT PGE
dengan kapasitas 1 x 30 MW.
Penandatanganan
dilakukan oleh Direktur Utama
PGE Rony Gunawan serta
para partnernya, Presiden
Direktur Alstom Power
Energy System Indonesia &
Country President Alstom
Indonesia Maurice Dres
dan GM Renewable Steam
Plant – East Asia & Oceania
Joko Prakoso, Senin (2/2) di
Menara Cakrawala, Jakarta.
Proyek Karaha terletak
di Desa Kadipaten dan Desa
Cinta, Kabupaten Tasikmalaya
dan Garut, Jawa Barat. Proyek
ini merupakan kelanjutan dari
Proyek Karaha Bodas, yang
menjadi penugasan dari
Pemerintah Indonesia.
Rony Gunawan dalam
samb utannya berharap
PGE dan konsorsium ini
bisa menjadi satu tim, se

Foto : WAHYU

doddy priambodo
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Kontrak Total Proyek EPCC Panasbumi Karaha PT PGE dengan kapasitas 1 x 30 MW disepakati PT Pertamina Geothermal
Energy (PGE) bersama dengan Konsorsium PT Alstom Power Energy System Indonesia dan Alstom Power System SA
dari Perancis.

hingga bisa menyelesaikan
proyek bersama ini. Rony
menegaskan bahwa Karaha
ini bukan hanya proyek PGE
saja, tetapi juga proyek
bersama dengan konsorsium
Alstom. Diharapkan Alstom
bisa memberikan yang
terbaik, tidak kalah dengan
yang lainnya.
Rony pun menambahkan
bahwa proyek panasbumi

Karaha ini menjadi per
hatian dari Pemerintah In
donesia sekarang yang
memberikan perhatian pa
da pengembangan energi
terbarukan.
Sementara Joko Pra
koso dari Alstom kepada
Pertamina TV dan Energia
Weekly menyatakan bahwa
Alstom gembira bisa kembali
ke bisnis panasbumi di In

donesia. Bisnis panasbumi
merupakan bagian dari
bisnis renewable energy
group Alstom yang berpusat
di Perancis.
Ia pun menjelaskan,
proyek senilai 76 juta dollar
AS ini akan dikerjakan
selama 23 bulan. “Harapan
kita proyek Karaha ini bisa
selesai pada Desember
2016,” ujarnya.•URIP

Bulan K3 : Sosialisasi Penanggulangan
Kebakaran kepada Pelajar SMK

KARAWANG - Seorang
pelajar putri, perwakilan dari
SMK 1 Tirtajaya, bersiap
memadamkam api dengan
alat pemadam api ringan.
Sebelum maju, sejenak dia
mengamati arah angin. Dan
whusss…..!!! Bahan pe
madam api keluar dari selang
alat pemadam. Api dalam
tong pun mati. Teman-teman
dan guru yang sempat tegang
melihat api yang begitu besar,
akhirnya bertepuk tangan.
Adegan itu, bagian dari
praktek penanggulangan
kebakaran yang dilaksanakan
PT Pertamina EP Asset 3,
Field Tambun, di halaman SP
Rengasdengklok, Karawang,
Kamis (5/2). Kegiatan tersebut
merupakan bagian dari
rangkaian peringatan bulan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3), yang berlangsung

Foto : ADITYO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

POSISI

selama satu bulan dari 13
Januari – 13 Februari.
Sebelumnya, sekitar
30 pelajar kelas X dan XI
SMK 1 Tirtajaya, Karawang
mengikuti penjelasan cara
penanggulangan kebakaran
dari tim HSSE PT Pertamina
EP Field Tambun. Selain itu
mereka juga mendapatkan

sosialiasasi tentang bisnis
Pertamina, yang diwarnai
dengan kegiatan tanya jawab.
Rasa penasaran praktik
memadamkan api, tampak
dari antusiasme para siswa
yang ingin mencoba me
madamkan api dengan alat
pemadam api dan selimut
basah.

“Saya jadi paham, bagai
mana menggunakan alat
pemadam api dan tidak perlu
panik jika akan memadamkan
api. Lebih baik tenang dan
yang penting melihat posisi
angin,” kata Ika, salah satu
siswa yang mencoba praktik
memadamkan api.•DSU
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Sinergi Pertamina Trans Kontinental & Perta Arun Gas
Kelola Pelabuhan Blang Lancang
PDSI Sosialisasikan
RPSDM
Jakarta - Sejalan dengan penataan imple
mentasi restrukturisasi SDM di Pertamina,
secara resmi PDSI juga telah go live menerapkan
Restrukturisasi Pengelolaan SDM (RPSDM) bagi
pekerjanya per 1 Januari 2015. Implementasi
RPSDM ini dilakukan secara korporasi dimulai
dari lima anak perusahaan Direktorat Hulu (APH)
yang disupervisi langsung oleh Tim RPSDM
Pusat. Untuk itu Tim HR PDSI melakukan
sosialisasi implementasi RPSDM ini kepada
seluruh jajaran pekerja PDSI agar dapat dipahami
secara menyeluruh.
Materi sosialisasi disajikan oleh anggota Tim
RPSDM PDSI M. Taufiq. Ia menjelaskan tujuan
RPSDM ini adalah mengubah budaya kerja untuk
mengakselerasi high performance organization,
meningkatkan internal equity, dan meningkatkan
kapabilitas pekerja. “Perbedaan yang sangat
mendasar adalah sudah tidak adanya lagi
pemberlakuan dua golongan dan diganti dengan
adanya satu golongan yang mengacu pada job fit
yang mempengaruhi secara langsung terhadap
remunerasi yang diterima pekerja,” paparnya.
Golongan jabatan berubah menjadi job
grade dan dalam rangka RPSDM menggunakan
Pertamina Reference Level (PRL) yang diperoleh
dari proses evaluasi jabatan dengan metode
Hay, yang disesuaikan dengan ketentuan Perta
mina Korporat. Dengan demikian, PRL meng
gambarkan bobot pekerjaan dalam jabatan
tersebut.
Direktur Utama PDSI Faried Rudiono yang
juga hadir pada acara sosialisasi tersebut
mengatakan, kebijakan yang digulirkan Per
tamina ini telah mengalami kajian yang cukup
mendalam, dan diharapkan menjadi solusi
dalam menjawab tantangan bisnis Pertamina
ke depan. Pemberlakukan sistem PRL ini juga
memudahkan korporat untuk menata SDM di
lingkungan grup Pertamina secara keseluruhan.
“Dengan sosialisasi ini pekerja diharapkan
mendapatkan kejelasan, atau bila masih ada
yang ingin dikonsultasikan dapat ditanyakan
melalui atasan masing-masing,” ujar Faried.
Tidak lupa Faried berpesan, “Perusahaan sudah
memberikan benefit lebih baik kepada pekerja,
oleh karena itu saat ini dan ke depan perusahaan
tentu menagih kinerja yang maksimal dari seluruh
pekerja.”
Sosialisasi implementasi yang digelar di
Graha PDSI Jakarta pada Jumat (23/01) itu
dihadiri jajaran BOD dan Tim Manajemen PDSI,
pekerja kantor pusat dan di-relay langsung
ke empat area project PDSI. Acara ini ditutup
dengan diskusi interaktif dengan peserta, baik
di kantor pusat maupun area.•bk

Trans Kontinental (PTK)
menjalin kerja sama dengan
P e r t a A r u n G a s ( PA G )
ihwal pengelolaan Terminal
Pelabuhan Blang Lancang,
Lhokseumawe, Aceh
Utara. Penandatanganan
perjanjian ditandatangani di
Kantor Pusat PT Pertamina
(Persero), pada Jumat (30/1).
Sinergi antar anak
perus ahaan ini menurut
Direktur Utama Pertamina
Trans Kontinental, Subagyo
Moeljanto, menjadi komit

Foto : WAHYU

Dirut PDSI Faried Rudiono memberikan pengarahan dalam
sosialisasi RPSDM.

men perusahaan untuk
m e mb e r i k a n p e l a y a n a n
yang lebih baik kepada
customer. Sedangkan bagi
PT PAG kerja sama ini untuk
memberikan pelayanan
di dalam pengelolaan
pelabuhan Blang Lancang.
Subagyo menambahkan,
dengan adanya unloading
dari kapal LNG maka
kerja sama ini adalah awal
proses dimulainya kembali
kegiatan-kegiatan di Arun.
“Dari pihak PTK, kami akan
memberikan pelayanan ter
baik. Ini merupakan kom
petensi PTK. Diharapkan

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menyaksikan penandatanganan kerja sama PT Pertamina Trans Kontinental
dengan Perta Arun Gas.

cakupan jangkauan bisnis

“Target pertama adalah

pun LPG. “Yang utama bagai

kami bertambah. Yang jelas

first cargo LNG dari tangguh.

mana mengoptimalkan Arun

pada gilirannya nanti akan

Kita harapkan bisa berjualan

bukan hanya untuk LNG, tapi

menambah revenue di PTK,”

dengan baik karena first cargo

juga ada storage LPG yang

tandas Subagyo.

ini tidak hanya meng-unload

belum dipakai. Sementara

Dalam kesempatan itu,

LNG tapi juga cooling down

kami masih banyak kapal-

Direktur Utama Perta Arun

pipe-pipe-nya, kemudian

kapal yang floating,” ujarnya.

Gas, Teuku Khaidir meyakini

tankinya butuh pengalaman

kerja sama antar anak peru

yang bagus,” jelas Khaidir.

sahaan ini dapat berjalan
dengan baik.

Untuk itu, Ahmad Bam
bang, mengingatkan agar

Direktur Pemasaran

Arun dapat bekerja sama

Ahmad Bambang berharap

m e mb a n t u P T K u n t u k

Rencananya kegiatan

agar kedua belah pihak ber

memp ersiapkan terminal

first cargo akan dilaksanakan

sinergi secara optimal baik

LPG sehingga bisa lebih

pada 18 Februari 2015.

dalam pengelolaan LNG mau

efisien.•EGHA

Manajemen Asset I Management Walkthrough
ke PEP Rantau Field

Rantau - dalam rangka

berdampak pada cost yang

Walkthrough (MWT) General

“Karena itu, kita harus bisa

Manager Asset I beserta

menyikapi hal ini dengan baik.

tim manajemen melakukan

Bila perlu, me-review kembali

kunjungan ke PEP Rantau

Rencana Kerja (RK) 2015

Field.

dengan menekan cost yang

k eg i a t a n M a n a g e m e n t

ada.

Sebelum melakukan

kita anggap tidak mendesak

MWT, tim manajemen Asset

serta mendahulukan yang

I bertatap muka dengan

urgent, karena dengan kondisi

seluruh pekerja Rantau Field

saat ini bukan tidak mungkin

di ruang rapat Rantau Field.

biaya operasi diturunkan.

General Manager Asset I

Untuk itu, kita harus hati-

Irwansyah dalam arahannya

hati dalam mengelola ang

mengatakan, di samping

garan,” tegas Irwansyah

kegiatan MWT ini perlu

mengingatkan.

dan tetap dilakukan, hal

“Memang kita tidak dapat

pokok yang perlu dicermati

mengubah arah angin, tetapi

adalah kondisi harga minyak

kita harus mampu mengubah

dunia yang saat ini tidak

layar. Dengan kata lain, tidak

menggembirakan karena

ada kata mundur, yang ada

anjloknya di bawah 50 dolar

tetap terus maju. Kita harus

per barel yang tentunya

bisa mengubah krisis menjadi

Foto : PEP RANTAU FIELD

Foto : PDSI

JAKARTA – PT Pertamina

Tim manajemen Asset I mengadakan management walkthrough ke fasilitas
produksi di beberapa stasiun pengumpul yang dikelola PEP Rantau Field.

kemandirian dengan cara

baik keberhasilan, hambatan

menyikapi dan memahami

maupun kendala-kendala

perkembangan harga minyak

yang terjadi dilapangan.

dunia,” pungkas Irwansyah.

Kegiatan dilanjutkan de

Pada kesempatan terse

ngan peninjauan sarana dan

but juga dilakukan diskusi dan

fasilitas produksi di beberapa

tanya jawab dengan pekerja

stasiun pengumpul serta fa

mengenai kegiatan operasi,

silitas lainnya.•HS
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VP Strategic Planning, Bussines Development & Opt.
Risk (SPBDOR) Achmad Fathoni Mahmud mendapatkan
penjelasan mengenai pekembangan Project RFCC

Manajemen
Pertamina Pantau
Project RFCC
CILACAP – Perkembangan proyek Residue
Fluid Catalytic Cracker (RFCC) yang berlokasi
di Cilacap kembali dipantau progress-nya
langsung oleh tim manajemen Kantor Pusat
PT. Pertamina (Persero). Kali ini pemantauan
langsung dilakukan oleh VP Strategic
Planning, Bussines Development & Opt.
Risk (SPBDOR) Achmad Fathoni Mahmud
dan Manager Project Control Agus Mauladi,
didampingi Site Manager Project Control
Sugandi dan Suptd. Site HSE Sakti Puruboyo,
pada Jumat (30/1).
Achmad Fathoni optimis terhadap target
penyelesaian proyek RFCC, apabila tim tetap
kompak bekerja sama demi kemajuan dan

JAKARTA – Dalam rangka
melaksanakan evaluasi
kinerja investasi di seluruh
Direktorat, PT Pertamina
(Persero) menggelar kegiatan
Investment Day yang dihadiri
oleh seluruh jajaran Direksi.
Direktur Utama PT Pertamina
(Persero), Dwi Soetjipto,
menuturkan, pertemuan ini
dilaksanakan guna meninjau
kembali rencana investasi
Pertamina di tahun 2015.
Menurutnya, pertemuan
tersebut sangat penting
dilakukan apalagi melihat
perkembangan harga minyak
dunia yang mengalami penu
runan 50 persen dari kondisi
sebelumnya. “Tentu saja
arah dari investasi yang lalu
besarannya perlu kita review.
Untuk itu diharapkan di akhir
Januari sudah ada konklusi
apa saja yang akan direvisi
atau langkah selanjutnya,”
papar Dwi, di Kantor Pusat
Pertamina, Kamis (22/1).
Lebih lanjut, jelas Dwi,
hampir seluruh perusahaan

Foto : PRIYO

Foto : RFCC

Pertamina Evaluasi Investasi
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menegaskan arah investasi yang lalu besarannya perlu di-review.

dunia telah melaksanakan
evaluasi dan 15 sampai
30 persen dari rencana
investasinya pun terpaksa
harus dipotong mengingat
kondisi harga minyak dunia
yang sangat turun.
Demikian juga dalam stra
tegi bisnis, maka perusahaan

harus segera melakukan
perub ahan s upaya bi s a
bertahan menghadapi kondisi
ini. “Pertamina dari rencana
investasi yang ada, akan
kita lakukan review supaya
memenuhi bahwa debt per
EBITDA tidak lebih dari tiga
setengah kali,” ucapnya.

Dengan begitu, kata
dia, muncul beberapa ide
mengenai rencana rekonsiliasi
terhadap masalah investasi.
Dimana masing-masing unit
akan melaksanakan review
terhadap rencana Capex
sesuai dengan kriteria prio
ritas.•EGHA

selesainya RFCC Project. Dia menambahkan
perlunya peningkatan kualitas manpower
sehingga penggunaan alat kerja di lingkungan
RFCC Poject tetap berjalan dengan aman
dan efektif. Sama seperti harapan Rachmad
Hardadi selaku Direktur Pengolahan di MWT
sebelumnya (6/1) bahwa penyimpangan yang
dapat menghambat kinerja perusahaan harus
dihindari.
Sugandi selaku Site Manager Project
Control mengakui telah meninkatkan prosedur
keamanan, serta senantiasa mengingatkan
seluruh pihak yang terlibat memperhatikan
aspek HSE, agar semuanya berjalan lan
car.•RFCC Project

PDAM Kota Malang Benchmark HRD Pertamina
JAKARTA - Tim manajemen
Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kota Ma
lang mengunjungi HRD
Pertamina untuk melakukan
benchmarking pengelolaan
SDM. Tim PDAM diterima
oleh Manpower Planning
& Deployment Manager
RM Happy Paringhadi JS,
yang didampingi Culture &

Transformation Manager
Sumanto di Ruang Rapat
Lantai 4 Gedung Utama,
Rabu (28/1).
Paringhadi menjelaskan,
tujuan HR Pertamina
adalah menjadi strategic
business partner. “Kita
sudah berubah, tidak lagi
sekadar personalia yang
sifatnya administratif, tetapi

menjadi strategic business
partner. Yaitu, membangun
human capabilities,” kata
Paringhadi. “Kita harus tahu
apa yang dibutuhkan bisnis.”
Pimpinan tim PDAM
menyatakan alasannya me
milih Pertamina sebagai
benchmark, karena PDAM
Malang sudah menjadi
benchm ark untuk PDAM

di seluruh Indonesia. “Kami
tidak mau ada di comfort
zone. Jadi kami yang ingin
terus belajar, mencari yang
lebih baik dan yang lebih
tinggi dari kami,” tegas pim
pinan tim PDAM.
Setelah mendapat
pres entasi tentang HRD
Pertamina, dilanjutkan de
ngan sesi tanya jawab.• URIP

JAKARTA - Fungsi HSSE
Korporat menyelenggarakan
pelatihan dan lomba First Aid
dalam rangka Bulan K3 tahun
2015. Pelatihan dibuka oleh
Manager HSSE Operation
Head Office Tri Sapta Mulia
Tambunan dan berlangsung
2 hari, Senin – Selasa (2627/1). Sementara lombanya
berlangsung Jumat (30/1).
Pada hari pertama, pelatihan
diikuti sekitar 44 peserta yang
adalah pekerja dan pekarya
dari Kantor Pusat Pertamina
maupun gedung-gedung

Pertamina di Jakarta.
Pelatihan menghadirkan
tim instruktur dari Ambulans
Gawat Darurat (AGD) 118
Dinas Kesehatan DKI Jakarta
yang dipimpin Habibie
Busri. Materi pelatihan yang
diberikan meliputi sistem pe
nanggulangan gawat darurat
terpadu dan bantuan hidup
dasar.
Lomba First Aid diikuti 19
tim. Setiap tim terdiri dari lima
orang, dan mewakili lantai/
gedung. Yang diutamakan
adalah anggota OPKD

(organisasi penanggulangan
keadaan darurat) di setiap
lantai atau gedung.
Occupational Health
Strategy Manager – HSSE Ida
Bagus Adiatmaja menjelaskan
tujuan latihan dan lomba ini
untuk membekali peserta
dengan kemampuan dasar
dalam Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K).
“Kecelakaan bisa terjadi
dimana saja dan kapan saja.
Sebelum pertolongan medis
datang, mudah-mudahan
dengan ini bisa memberikan

pertolongan pertama,” kata
Ida Bagus,”supaya tidak
terjadi kondisi korban menjadi
lebih buruk.”
Lomba meliputi dua ka
tegori. Pertama, CPR atau
bantuan hidup dasar. Kedua,
pertolongan komprehensif
kepada korban secara me
nyeluruh. Penilain juga men
cakup aspek kecepatan dan
ketepatan. “Namun yang
diutamakan adalah kete
patan tekniknya dan tidak
men ambah parah cedera
pasien,” lanjutnya.•URIP

Foto : KUNTORO

HSSE Korporat Adakan Pelatihan dan Lomba First Aid

Peserta pelatihan first aids sedang mempraktikkan pertolongan pertama bagi
korban yang tak sadarkan diri.
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Jakarta – “Satu-satunya
cara untuk membuktikan
bahwa di bawah sana masih
memiliki reserve yang dapat
diproduksi adalah dengan
mel akukan pengeboran.
Karena itu, tidak heran
jika 70 sampai 80 persen
budget Direktorat Hulu
(Dit. Hulu) dikucurkan un
tuk kegiatan pengeboran,”
ungkap Direktur Hulu Perta
mina, Syamsu Alam saat
memberikan arahan dalam
acara Kick Off Sosialisasi
Imp lementasi Pertamina
Drilling Way (PDW) Versi 2 di
Executive Lounge, Lantai M
Gedung Utama Kantor Pusat
Pertamina, (2/2). Dengan
kata lain, kesuksesan operasi
pengeboran merupakan ba
gian dari salah satu penentu
dalam pencapaian target
Pertamina memproduksi 2,2
Juta barel setara minyak per
hari (BOEPD) pada 2025
mendatang.
Dengan latar belakang
tersebut, Dit. Hulu menyusun
Pertamina Drilling Way (PDW)
Versi 2. Yaitu suatu, pedoman
Drilling Quality Management
untuk semua insan yang
berg elut dengan aktivitas
pen geboran di Pertamina
dan anak-anak Perusahaan
yang berada dalam mata

rantai bisnis hulu (APH), baik
di Jakarta maupun di daerahdaerah operasi, termasuk
kontraktor serta mitra lainnya
yang terlibat dalam aktivitas
pengeboran. Lebih jauh Alam
menjelaskan bahwa PDW
Versi 2, ini adalah bentuk
penyempurnaan dari versi 1
yang diluncurkan pada 2012
lalu. PDW Versi 2 disusun
melalui pendekatan yang
lebih rasional dan terarah,
oleh perwakilan semua fungsi
di Pertamina. Selain itu pada
PDW Versi 2 ditambahkan
Long Range Plan (LRP) atau
rencana jangka panjang agar
diperoleh indikator unjuk
kerja yang lebih komprehensif
den gan perbaikan secara
terus-menerus. Diharapkan
kinerja pengeboran bisa
dioptimalkan baik dari
segi HSSE, waktu, biaya
dan kinerja sumur, serta
mampu meminimalkan
Non-Productive Time (NPT).
“Dibutuhkan komitmen dari
kita semua untuk meng
implementasikannya secara
utuh, demi mewujudkan
v i s i P e r ta m i n a m e n j a d i
perusahan energi nasional
kelas dunia,” kata Alam.
Selain Kick Off Sosialisasi
Pengimplementasian PDW
Versi 2, pada kesempatan

tersebut juga ditandatangani
Komitmen Implementasi
PDW di seluruh APH. Pada
awal acara anggota Komite
Drilling Pertamina, D. Priyo
Wibowo menjelaskan bahwa
buku PDW Versi 2 membahas
secara lengkap end to end
proses pengeboran mu
lai dari HSSE, Optimasi
Portfolio, Perencanaan &
Disain, Manajemen Kontrak
Dan Vendor, Perencanaan
Operasi, Pelaksanaan Ope
rasi, Monitoring Kerja, Penge
tahuan dan Kapabilitas, hing
ga Audit dan Kepatuhan.
“Melalui perencanaan dan
desain yang lebih baik serta
p e r s i a p a n m a t a n g d a n
pengawasan ketat selama
pelaksanaan pekerjaan, di
harapkan mampu menekan
tingkat kecelakaan dalam
kegiatan pengeboran,
sehingga target pertumbuhan
produksi baik jangka pendek
maupun jangka panjang bi
sa tercapai,” imbuh Priyo
yang juga menjabat sebagai
Manager Asset Optimization
Dit. Hulu.
Sementara itu, menang
gapi acara kick off dan
penandatanganan komitmen
implementasi di seluruh APH
dimaksud, Direktur Utama
Pertamina Hulu Energi (PHE)

Foto : DIT. HULU

Implementasi PDW Solusi Tingkatkan Kinerja Pengeboran
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Direktur Hulu, saat menyampaikan arahannya pada acara Kick Off Sosialisasi Implementasi Pertamina Drilling Way (PDW)
Versi 2, (2/2).

Ignatius Tenny Wibowo saat
diwawancarai menyatakan
bahw a PHE mendukung
sepenuhnya langkah Perta
mina untuk membuat suatu
standarisasi kerja yang men

cakup semua aspek dan
tahapan operasi, sehingga
seluruh best practices yang
telah disusun dapat digu
nakan anak perusahaan.
“Dengan adanya PDW akan

memperkaya dan sekaligus
menghilangkan working
in silo, jadi tidak ada lagi
budaya bekerja sendiri-sen
diri,” pungkas Tenny me
nyimpulkan.•DIT. HULU

BALONGAN – Guna mem
berikan data dan informasi
yang lebih baik dan cepat,
Refinery Unit (RU) VI Balongan
melakukan upgrade system
pada bagian labolatorium.
Pekerjaan yang biasanya
dilakukan secara manual, kini
dilaksanakan menggunakan
software aplikasi LIMS (La
bolatory Information Ma
nagement System).
Go Live LIMS di RU VI
Balongan dilaksanakan di
Ruang Rapat 1 Adm Building
dan dihadiri tim manajemen
RU VI Balongan, VP Business
Demand, serta pekerja dari
fungsi Produksi, pada (23/1).
Production II Manager RU
VI Balongan I Nyoman Subakti
mengatakan tujuan go live
LIMS untuk meningkatkan
pel ay anan pada customer

Go Live LIMS di RU VI Balongan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh
GM RU VI Yulian Dekri.

labolatorium khususnya
terkait dengan pelayanan
data dan informasi kepada
pekerja di fungsi produksi.
Sementara itu, VP Bu
siness Demand Pertamina
Lukito Suwarno mengatakan
fungsi Corporate Shared
Service akan terus berupaya
memberikan pelayanan yang
lebih prima agar aplikasi LIMS
bisa semakin menunjang ke

Foto : RU VI

Go Live LIMS di RU VI Balongan

mudahan pekerjaan dengan
hasil yang lebih baik.
Pada kesempatan yang
sama, GM RU VI Balongan
Yulian Dekri berharap dengan
diimplementasikannya apli
kasi LIMS ini, operasional
kilang dapat bekerja lebih
baik dan objective untuk
mencapai margin yang lebih
tinggi dan lebih baik.• Riki
Hamdani
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Pertamina Akuisisi Saham Murphy
Di Lepas Pantai Malaysia
Jakarta – Kesuksesan pembangunan ekonomi dan

meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbanding lurus
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Pertamina Malaysia EP (PMEP) saat wawancara, Rabu lalu
(11/2).
Menurut Nanang tawaran tersebut langsung direspon

energi migas dalam negeri yang hingga kini masih menjadi

oleh fungsi Upstream Business Development (UBD) yang

tumpuan penggerak roda ekonomi Indonesia semakin

mengelola bisnis Asset Hulu di luar negeri dengan mengadakan

menipis. Atas dasar fakta tersebut maka kebijakan

UBD Forum. Forum tersebut dimaksudkan untuk melihat

kemandirian dan ketahanan energi anak negeri dikalkulasi.

kelayakan daerah yang ditawarkan, serta menentukan

Karena itu upaya Pertamina berekspansi ke luar negeri

strategi langkah tindak lanjut dengan melibatkan Komite

secara selektif, taktis, dan prudent melalui strategi

Teknis Pengembangan Usaha Hulu (KTPUH) dan manajemen

anorganik (akuisisi dan participating interest/PI) merupakan

Direktorat Hulu. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan

keniscayaan untuk kelangsungan pembangunan bangsa.

due deligence dan melihat data terutama data seismic dan

Maka, pasca kesuksesan mengakuisisi Blok 405A

pengeboran. “Setelah itu semua, baru kita membuat Sale

merupakan blok eksplorasi. “Produksi Nett Share Gross

milik Conoco Phillips Algeria Limited (COPAL) November

Purchase Agreement (SPA) dan melakukan pembayaran

blok lepas pantai Sabah dan Sarawak tersebut mencapai

2013 dengan tiga lapangan yakni: Menzel Ledjmet North

down payment (DP) sebesar 10% dari total transaksi pada

43.000 s/d 45.000 barel setara minyak per hari (BOEPD).

(Pertamina menjadi operator dengan saham sebesar 65%),

September 2014. Berikutnya di akhir Desember 2014 yang

Diproyeksikan pada 2018, dari kawasan offshore Malaysia

El Mark (16,9%) dan Ourhoud (3,7%), serta membeli 10%

lalu kita sudah melunasi sisa yang 20 % lagi,” imbuh Nanang

ini kita mampu menyumbang migas sebanyak 50.000

saham milik Exxon Mobile Iraq Limitid (EMIL) Blok West

mewartakan keberhasilan proses akuisisi itu.

BOEPD untuk memperkuat stok kebutuhan energi dalam

Foto : DIT. HULU

dengan kebutuhan konsumsi energi. Di sisi lain, cadangan

Rombongan Pertamina mendarat di Helipat Anjungan Lapangan Kikeh, Blok
K Lepas Pantai Sabah - Malaysia.

negeri,” ujar Nanang.

Qurna – 1 Irak di 2014, Pertamina pada 29 Januari 2015

Secara geografis tiga blok migas dari keenam blok yang

kembali mengakuisisi 30% saham milik Murphy Sabah Oil

diakuisisi tersebut, yakni Blok K, Blok H, dan Blok P terletak

Setelah mengakuisisi 30% saham Murphy yang ada di

Co Ltd dan Murphy Sarawak Oil Co Ltd anak perusahaan

sekitar 150 kilometer di kawasan offshore Sabah, sedangkan

Malaysia, Pertamina melalui PMEP akan mendirikan kantor

Murphy Oil Corporation yang memiliki lapangan migas

tiga blok lainnya, yaitu Blok SK 309, SK 311, dan SK 314A

cabang di Kuala Lumpur, Malaysia serta menempatkan

di lepas pantai Sabah dan Sarawak. “Sebenarnya, awal

berlokasi sekitar 100 kilometer lepas pantai Sarawak. “Status

beberapa pekerja staf sesuai kebutuhan seperti Country

inisiasinya kita mulai 3 Maret 2014

keenam blok tersebut agak unik, karena ada yang sudah

Manager, Staf Comercial, General Support, dan Operation.

dari penawaran bidding round Murhpy

berproduksi, masih tahap pengembangan, dan eksplorasi,”

“Kita mengetahui asset ini strategis serta memberikan

yang memegang enam blok migas

terang Nanang.

impact yang signifikan terhadap produksi dan finansial.

di lepas pantai Malaysia,” ungkap

Lebih lanjut Nanang menambahkan bahwa blok-blok yang

Karena itu, kita ingin bergerak sebagai mitra yang aktif,

Nanang Abdul Manaf, Vice President

sudah berproduksi adalah Blok K, Blok SK 309, dan Blok SK

bukan silent partner supaya bisa memberikan keuntungan

Business Initiatives & Valuation yang

311, sedangkan Blok P masih dalam tahap pengembangan.

optimal untuk perusahaan,” pungkas Nanang menutup

merangkap sebagai Direktur PT

Sementara itu, dua blok lainnya yakni Blok H dan SK 314A

pembicaraan.•DIT. HULU

JAKARTA - PT Pertamina

Gas Negara (Tbk.) yang

Ia menegaskan, kerja

(Persero) dan PT Peru

ditandatangani oleh Direktur

sama ini merupakan bukti

sahaan Gas Negara (PGN)

Utama Pertamina Gas

nyata keinginan para pihak

(Tbk.) sepakat

bekerja

Hendra Jaya dan Direktur

untuk melakukan kerja

sama dalam bisnis gas.

Pengusahaan PGN Jobi

sama yang lebih baik di

Kesepakatan itu tertuang

Triananda Hasyim.

antara kedua perusahaan.

dalam Nota Kesepahaman

Penandatanganan yang

“Ini bisa menjadi contoh

kerja sama penyaluran gas

berlangsung di Lantai M

komitmen kerja sama

untuk keperluan SPBG

Gedung Utama Kantor

baik dari Pertamina,

di Indonesia, yang ditan

Pusat Pertamina, Kamis

Pertagas dan PGN dari le

datangani oleh Direktur

(29/1), dihadiri jajaran mana

vel manajemennya,” tegas

Energi Baru Terbarukan

jemen kedua belah pihak.

Yenni. “Sehingga rekan-

Pertamina Yenni Andayani

Yenni Andayani dalam

rekan di working level bisa

dan Direktur Pengusahaan

sambutannya menyatakan,

mengikuti di lapangan pada

PGN Jobi Triananda Hasyim.

penandatanganan kedua

saat pengoperasiannya.”

Selain nota tersebut, juga

dokumen tersebut meru

Sementara Jobi dalam

ditandatangani dokumen

pakan milestone bagi ke

sambutannya menyatakan

Perubahan dan Pernyataan

dua perusahaan. “Ini meng

senang dengan suasana

Perjanjian Pengangkutan

gembirakan karena di awal

kerja sama yang terbangun

Gas Bumi

Melaui Pipa

tahun, kita mempunyai se

antara Pertamina & Pertagas

antara PT Pertamina

suatu yang lebih produktif,”

dengan PGN. Sejak berdiri

Gas dan PT Perusahaan

kata Yenni.

tahun 1970-an, PGN tidak

Foto : KUNTORO

Pertamina dan PGN Kerja Sama
Penyaluran Gas SPBG

Direktur Utama Pertags Hendra Jaya, Direktur Energi Baru Terbarukan Pertamina Yenni Andayani dan Direktur Pengusahaan
PGN Jobi Triananda Hasyim berkomitmen untuk melakukan kerja sama dalam bisnis gas.

per n ah lepas dari gas

Cirebon, Jakarta dan Bogor.

sinergi yang menguntungkan

Pertamina, dimana PGN

Jobi yakin kerja sama

dan memberikan yang ter

menyalurkan gas bumi di

ini pasti akan menghasilkan

baik buat konsumen.•URIP

