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Paper Oil untuk Lindung Nilai
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Penurunan harga minyak dunia belakangan ini tentu ber
dampak beragam bagi para pelaku migas. Lalu bagaimana
mereka memproteksi kinerjanya dari resiko perubahan harga?
Beberapa pelaku migas melakukan lindung nilai (hedging)
melalui transaksi kontrak berjangka (futures). Futures adalah
kontrak perjanjian jual-beli komoditas yang disepakati saat
ini untuk pengiriman di masa mendatang. Seperti kontrak
lain, futures juga memiliki spesifikasi, kuantitas, dan waktu
pengiriman yang terstandarisasi. Sebagai contoh, sebuah
perusahaan pada Januari 2015 membeli satu kontrak CLF 16
yaitu pembelian 1.000 barrel minyak West Texas Intermediate
(WTI) untuk pengiriman Januari 2016. Karena fleksibilitasnya,
transaksi futures terkadang tidak mengharuskan pengiriman
barang secara fisik dan hanya berupa “paper oil”. Inilah yang
dimanfaatkan sebagai financial asset dan sarana hedging.

Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) salah satunya dilakukan oleh Direktur Energi Baru Terbarukan PT Pertamina (Persero) Yenni Andayani,
disaksikan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi (kedua dari kiri) serta
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), I Gusti Nyoman Wiratmaja (ketiga dari kiri).

Bagi importir minyak, hedging dapat dilakukan dengan
terlebih dulu membeli 1 kontrak crude futures dari bursa
(disebut financial asset) dan beberapa waktu kemudian
membeli (long) physical asset, berupa 1.000 barrel crude.
Ketika harga naik, futures yang dimiliki akan menghasilkan
laba dan dapat kembali dijual (short) di bursa. Namun pada
saat sama, perusahaan terkena biaya ekstra untuk membeli
physical oil. Peningkatan biaya ini akan dikompensasi oleh
keuntungan dari futures.
Sebaliknya ketika harga turun, financial asset akan merugi,
namun kerugiannya dapat dikompensasi oleh penghematan
pembelian minyak.
Integrated Oil Company seperti BP dan Shell adalah pelaku
hedging yang sangat aktif. Tahun 2013, BP membukukan aset
derivatif* sebesar 2,02% dari total asset perusahaan dan Shell
mencatat 2,3%. Sementara itu ExxonMobil justru menghindari
futures karena meyakini natural hedging dari integrasi lini
bisnisnya. Yakni, adanya ekstra laba di sisi upstream ketika
harga minyak naik dan penghematan biaya di downstream
ketika harga turun.
Lalu, bagaimana dengan Pertamina?•Aditya Wira Santika
*aset derivatif : kontrak produk turunan dari aset pokok, diantaranya kontrak
berjangka (futures) dan swap

Pertamina Komit Tingkatkan
Pasokan Gas Domestik
Pertamina dan
anak perusahaan
menandatangani dua
dari lima perjanjian
kontrak gas di hari
pertama perhelatan
International Indonesia
Gas Conference &
Exhibition (IndoGAS)
2015, di JCC Jakarta,
Selasa (27/1). Komitmen
bersama ini demi
meningkatkan pasokan
gas domestik.
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J a k a r ta – K o n t r a k
yang ditandatangani, yaitu
Perjanjian Jual Beli Gas
(PJBG) antara PT. Pertamina
(Persero) dengan PT Medco
E&P Malaka, untuk kebutuhan
pupuk, dengan jangka waktu
selama 13 tahun dan pasokan
58 miliar british thermal unit
per hari (BBTUD).
Kemudian, amandemen
PJBG antara PHE ONWJ
dan PT. Pertamina (Persero)
Refinery Unit VI Balongan
untuk kebutuhan bahan bakar
kilang pengolahan minyak
bumi, dengan jangka waktu
selama 2 tahun dan pasokan
20 BBTUD.

Kiprah Anak Perusahaan :
DUA AREA pge raih sertifikat emas
sistem manajemen pengamanan KAPOLRI

Executive VP/GM PHE
ONWJ Jonly Sinulingga
mengatakan seluruh produksi
gas PHE ONWJ disalurkan
untuk kebutuhan domestik,
antara lain untuk pembangkit
listrik Jakarta dan sekitarnya,
bahan baku pupuk, dan
kebutuhan bahan bakar gas
untuk transportasi. Untuk
pasokan ke Refinery Unit
VI Balongan, gas berasal
dari lapangan GG melalui
Balongan Onshore Processing
Facility. “Lapangan GG
merupakan lapangan baru
yang commissioning-nya
telah dilaksanakan pada 12
Desember 2014,” kata Jonly.
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Dalam kesempatan
tersebut, juga ditandatangani
perjanjian kontrak kerja
sama gas lainnya. Yaitu,
amandemen kedua PJBG
antara Conoco Phillips
(Grissik) Ltd. dengan PT.
Energasindo Heksa Karya
untuk kebutuhan kelistrikan,
dengan jangka waktu selama
10 tahun dan pasokan 44
BBTUD. Amandemen PJBG
antara Vico OBM Ltd dengan
PT PLN (Persero) dengan
jangka waktu kontrak lima
tahun dan pasokan 0,5
MMSCFD. Serta amandemen
Bersambung ke halaman 5

Utama :
menyigi hambatan investasi
panas bumi indonesia
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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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Kondisi Krisis,
Tetap Harus Survive
Pengantar Redaksi :
Dunia saat ini memang dihadapkan pada situasi
yang tidak terduga dengan turunnya harga minyak sejak
pertengahan tahun 2014, hingga mencapai level terendah
dibawah 50 dolar AS di awal tahun 2015. Tentu semua
terkena dampaknya, termasuk Pertamina. Direktur
Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menyoroti
hal tersebut ketika mengawali video conference bersama
General Manager Marketing Operation Region, bagian
dari acara Marketing & Operation Excellence, Rabu (4/2).
Energia Weekly pun menyarikannya bagian tersebut.
Turunnya Harga Minyak
Seperti kita ketahui, dunia sudah berubah, terutama
sejak bulan juli 2014 lalu dimana harga crude oil terusmenerus turun. Mulai dari di atas 110 dolar AS/barrel, terus
anjlok bahkan sekarang dibawah 50 dolar AS.
Dampaknya adalah semua perusahaan minyak,
terutama yang fokus di upstream (hulu), saat ini mengalami
krisis yang sangat hebat. Nanti kita akan lihat bagaimana
mereka menghadapi krisis ini. Penurunan tersebut juga
membawa dampak pada APBN kita. APBN 2015 sudah
disahkan dengan harga ICP (Indonesiaan Crude Prices)
basisnya adalah 105.
Biasanya APBN Perubahan itu dibahas di bulan Juni
atau Juli. Namun, Adapun akibat krisis ini, kita berharihari rapat di DPR RI. Salah satu yang sudah diputuskan
adalah ICP yang digunakan untuk APBN-P sebesar 60
dolar AS/ barel.
Turunnya MOPS, turunnya ICP, atau turunnya harga
crude itu diikuti juga dengan turunnya harga produk-produk
migas yang lain. Sehingga semua berada pada kondisi
krisis. Kita lihat saja, harga gasoline turun, semuanya
turunlah. Yang lebih berat adalah delta price antara dengan
crude dengan produk semakin mepet. Dulu crude harganya
100 atau 105 dollar, produk itu bisa 120. Sekarang semakin
mepet.
Akibat yang lebih parah ialah industri pengolahan yang
lebih suffer (menderita), karena margin-nya semakin mepet.
Mereka lebih bleeding (berdarah). Elpiji pun mengalami
hal yang sama. Secara praktis, semua kondisinya karam
atau turun.
Karena itu diperlukan adaptasi bisnis, baik dari orang,
proyek maupun biaya. Istilahnya semua harus bersakitsakit dulu, survive dulu, kita belum bicara berkembang.
Semua mengatakan apapun tingkatannya, kondisinya
adalah krisis dan parah. Tidak ada seorangpun yang bisa
meramalkan kapan harga akan naik. Paling tidak yang bisa
kita pegang dari berbagai perkiraan adalah bahwa kondisi
ini akan berlangsung untuk 2 – 3 tahun ke depan.
Bahkan kalaupun naik, sehingga ICP di APBN-P kita
berani di angka 60 dolar AS/barel, adalah perkiraan yang
sudah paling maksimum. Selain itu juga karena APBN

pemerintah Arab Saudi juga di angka 60. Mulai Februari
ini, harga MOPS solar sudah naik sedikit. Senaik-naiknya
harga crude, perkiraan kita mungkin crude akan ada di
angka 60 sampai akhir tahun 2015 ini. Kalau pun lebih,
paling berkisar di antara 60 - 70 dolar AS.
Kondisi ini bukan masalah supply and demand
saja, bukan juga masalah geopolitik antara Rusia dengan
Amerika, termasuk Venezuela dan sebagainya. Tetapi
kemungkinannya ini akan bisa berakhir atau lebih baik
lagi bila Rusia sudah collapse, sudah menyerah, begitu
juga Venezuela menyerah, barulah semua mulai kembali
normal.
Beberapa perusahaan migas sudah mulai melakukan
berbagai tindakan untuk bisa survive. Intinya cuma dua
jalan. Pertama, potong anggaran investasi, dan yang
kedua itu efisiensi dengan memotong biaya operasi.
Jadi kenikmatan-kenikmatan itu dikurangi dulu. Jadi
semua yang menimbulkan cost besar, agar dikurangi.
Semua perusahaan minyak di dunia sudah berteriak.
Terutama yang sebagian besar pendapatan maupun
profitnya, tergantung dari sektor upstream. Semuanya
teriak. Bahkan banyak perusahaan yang sudah mulai
me-lay off, merumahkan pekerjanya.
Kalau kita tidak berubah karena kondisinya sangat
krisis tadi, pilihannya cuma dua. Berubah atau mati. Ini
sudah krisis. Nah, itu untuk menjadi perhatian kita semua.
Tetapi perusahaan kalau tidak melakukan investasi
sekarang jaminan ke depan untuk survive, untuk maju,
tidak ada lagi. Bisa bertahan tetapi mati juga. Seharusnya
kalau pintar, duitnya kemarin disimpan dan belinya pada
saat murah seperti sekarang ini.
Paradigma Baru Marketing
Karena itu, di hilir khususnya marketing, harus memiliki
paradigma baru. Marketing tidak boleh rugi. Marketing
harus menghasilkan profit. Kalau perlu kita pasarkan apa
saja. Apapun yang laku, kita pasarkan semuanya, dan
tidak boleh rugi. Kita memasarkan produk Pertamina.
Tetapi kita juga bisa lihat, kalau produk Pertamina
produksinya kurang, sementara pasar itu ada, ya kita
harus impor. Kita punya jaringan. Itu kita lakukan untuk
BBM dan aviasi. Kenapa kita tidak lakukan juga untuk
petrochemical dan lainnya? Elpiji sudah kita lakukan.
Produksi kurang, kita impor. Tetapi pasar harus kita kuasai
karena harus profit.
Jadi satu saja kuncinya. marketing harus profit. Saya
tidak mau lagi, teman-teman Marketing berpikir soal
alokasi. Berpikir soal demarketing, menahan supaya tidak
makin banyak jualannya. Kita sekarang bicara untung. Jadi
jangan lagi kita berpikir demarketing.
Soal kuota, itu urusan direksi dan pemerintah saja.
Yang penting, setiap liter atau setiap kilo yang kita jual,
harus untung.•URIP

EDITORIAL

Sense of Crisis
Situasi bisnis migas dalam setengah

tahun terakhir mengalami perubahan yang
mencengangkan semua pihak. Harga crude
oil yang terus-menerus turun, dar diatas 110
dolar Amerika/barel menjadi setengahnya, di
kisaran 50 dollar Amerika/barel telah membuat
seluruh asumsi ataupun hitung-hitungan bisnis
migas berubah total.
Hitungan investasi, pengembangan, serta
asumsi anggaran berdasarkan harga minyak
pun berubah total. Bisnis hulu bisa dibilang
sebagai bagian yang terdampak langsung.
Hulu yang selama ini menjadi tumpuan bagi
perusahaan migas atau energi, harus sedikit
atau bahkan lebih banyak mengencangkan
ikat pinggang dengan mengurangi berbagai
kegiatan pengeboran.
Bagaimana dengan bisnis hilir? Tentu saja
hal sama juga terjadi. Turunnya harga crude
juga diikuti dengan turunnya harga produkproduk migas. Semua dalam kondisi krisis.
Saat Direktur Pemasaran Ahmad Bambang
memberikan arahan kepada tim manajemen di
lingkungan Direktorat Pemasaran, menegaskan
tantangan berat di Pemasaran. Yakni selisih
harga antara crude dengan product semakin
tipis.
Dengan kondisi seperti ini tentunya insan
Pertamina harus memiliki sikap sense of
crisis. Tak bisa dipungkiri, bisnis migas dan
energi adalah core bisnis Pertamina, sehingga
dampak tersebut sangat dirasakan.
Kepekaan dan kesadaran dengan kondisi
menurunnya harga minyak, yang diramalkan
bisa berlangsung dalam waktu lama hingga
3 tahunan, sudah seharusnya otomatis terjadi
di lingkungan perusahaan ini. Karena pada
dasarnya sense of crisis itu menyangkut ke
sadaran dan kepekaan seseorang dalam
merasakan gap antara kondisi saat ini dengan
kondisi ideal.
Artinya kepekaan dan kesadaran itu adalah
hal terpenting untuk melakukan perubahan.
“Kalau kita tidak berubah karena kondisinya sa
ngat krisis tadi, pilihannya cuma dua. Berubah
atau mati,” kata Ahmad Bambang.
Munculnya sikap sense of crisis sudah
seh arusnya tidak terjadi pada saat krisis
seperti sekarang ini. Karena bagiamanapun
juga kepekaan dan kesadaran dalam kondisi
krisis harus ada setiap saat. Orang yang
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Cracker Leadership
Pendiri Aqua, Tirto Utomo atau Kwa Sien Biauw,
merupakan salah satu cracker dalam bisnis air minuman
kemasan. Hampir setiap hari kita selalu mengomsumsi
produk ini. Aqua begitu melekat di hati konsumennya. Awal
kemunculannya, banyak orang sinis karena sudah terbiasa
minum air hasil masak sendiri. Namun dengan kebiasaan
minum air kemasan dilakukan oleh para insinyur kontraktor
pembangunan jalan tol Jagorawi yang berasal dari Korea
Selatan, menular pada rekan kerja pribumi, membuat air
kemasan tersebut mulai digemari dan dikenal. Akhirnya,
air minum dalam kemasan ini diterima oleh masyarakat.
Terobosan pemikiran dan pergerakan Tirto Utomo lah,
yang menjadikan Aqua salah satu kebutuhan manusia yang
harus terpenuhi.
Dalam perusahaan, kita selalu dihadapkan pada
perbedaan generasi dalam lingkungan internal maupun
eksternal, mulai dari Generasi Perang Dingin, Generasi
X, Generasi Y, dan kini Generasi C. Rhenald Kasali dalam
bukunya Cracker Zone, menyebutkan generasi terkini
sebagai C-Generation, yang ditandai dengan sharing dan
transparan. Era digitalisasi informasi, membawa dampak
yang sangat luar biasa bagi individu maupun organisasi.
Banyak perubahan yang terjadi, baik dari skala mikro,
model bisnis, budaya organisasi, hingga pada tataran makro
seperti budaya masyarakat.
Saat ini, kita masuk pada masa transisi dari era ekonomi
industri ke era ekonomi baru yang ditandai dengan
perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi.
Era ekonomi baru menuntut sesuatu yang baru, mulai
dari strategi yang baru, proses kerja yang baru, hingga
budaya yang baru. Proses perubahan inilah yang disebut
dengan cracking, dan pemimpin yang mampu membawa
perubahan disebut dengan cracker.
Cracker Leadership diperlukan untuk menjembatani
benturan budaya antara generasi perang dingin yang sangat
mementingkan birokrasi
dan kerahasiaan,
dengan

C-generation. Pemimpin bergerak mengubah haluan
perusahaan, mengajak bawahannya keluar dari belenggu
lama, memasuki dunia baru. Pemimpin menciptakan
retakan-retakan baru dan menantang bawahannya
dengan gagasan-gagasan yang baru. Pemimpin terbuka
pada gagasan yang lebih baik, terbuka, dan lebih hebat.
Pemimpin yang berjiwa cracker adalah seseorang
yang mampu merombak tatanan organisasi, berani
mengambil risiko untuk melakukan perubahan di rutinitas
keseharian yang kadang sangat stagnan, menciptakan
retakan-retakan baru, menantang bawahannya dengan
gagasan-gagasan baru dan mengubah wajah industri.
Jika pemimpin yang tidak berjiwa cracker, dia hanyalah
mengubah keteraturan dalam organisasi dan keluar dari
belenggu-belenggu lama, sedangkan manager hanya
menciptakan keteraturan (mem elihara sistem agar
organisasi bisa berjalan dengan baik).
Cracker merupakan pemimpin yang berani untuk tidak
popular karena melakukan perubahan. Berani membawa
organisasi keluar dari comfort zone. Siapapun akan sangat
gusar dan kesal jika harus keluar dari comfort zone,
namun sang cracker akan terus melakukan terobosan
dan membawa hal-hal baru bagi kemajuan organisasi.
Cracker leadership akan membentuk kultur cracker,
yang ditandai dengan : (1) kemampuan mengubah
wajah industri, (2) menembus segala hambatan, (3)
rela bekerja keras dan mendengarkan hal-hal baru, (4)
membongkar cara berpikir lama, (5) mengetahui dirinya,
pelanggannya, dan kompetitornya, (6) terbuka terhadap
gagasan-gagasan baru dan membangun kapasitas baru,
(7) menciptakan hal-hal baru, enggan mengikuti path
lama, (8) mengambil segala risiko, (9) mengukur kapan
perubahan radikal menyentuh bottom line.
Cracker mampu membuat terobosan dan membawa
perubahan besar. Lihat saja Tirto Utomo, yang berhasil
menjadikan Aqua sebagai air minum kemasan yang paling
dibutuhkan manusia Indonesia saat ini. Perusahaan
terus eksis hampir 40 tahun, dan hanya berjualan air
minum kemasan. Perubahan mindset mengenai air hasil
masak sendiri, hingga perubahan perilaku konsumen
yang selalu membeli Aqua, bahkan khawatir jika sulit
ditemukan di pasaran, telah menciptakan
budaya baru masyarakat Indonesia
dalam mengkonsumsi air minum
kemasan.
Kini memasuki
t a h u n

sense of crisis-nya tinggi cenderung selalu
termotivasi untuk melakukan yang terbaik bagi
perusahaan.
Saya yakin seluruh insan Pertamina yang
memiliki tata nilai 6C dan sudah menyatu
dalam perilaku sehari-hari, tentunya tak akan
‘kaget’ atau panik dengan kondisi krisis seperti
saat ini. Karena itu, tunjukkan dan lakukan hal
terbaik bagi perusahaan ini, di segala sektor
bisnis untuk melakukan upaya-upaya kreatif
yang bisa membantu menopang perusahaan
di tengah situasi bisnis migas krisis. Kondisi
saat ini menjadi waktu yang tepat bagi seluruh
insan Pertamina untuk melakukan perubahan
penting ke arah lebih baik dalam menjaga
keberlanjutan bisnis perusahaan.•

2015, ka
pal besar yang
bernama Pertamina
d e n g a n n a k h o d a b a r u n y a
memiliki sejumlah fokus kinerja yang
telah ditetapkan. Semoga mampu membuat
terobosan baru, kultur baru, yang mampu menciptakan
retakan-retakan yang memancing gagasan-gagasan
dahsyat, membawa kemajuan yang luar biasa bagi negeri.
Pemimpin cracker tak lagi hanya milik Pertamina tapi milik
bangsa ini.•

Pengelolaan Blok Mahakam,
Pertamina Sediakan 1 Miliar dolar
AS per Tahun

(Bisnis Indonesia) - PT Pertamina (Persero)

menyatakan kesiapannya untuk mengucurkan
dana investasi 1 miliar dolar AS per tahun untuk
mengoperasikan Blok Mahakam di Kalimantan
Timur. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto sebelum rapat kerja
dengan Komisi VII DPR, Selasa (3/2).
Dwi Soetjipto mengatakan pengoperasian
Blok Mahakam membutuhkan dana sekitar US$1
miliar per tahun di luar kegiatan pengeboran
sumur baru untuk menaikkan kapasitas produksi
jangka panjang.
Saat ini Pertamina tengah menjajaki lembaga
perbankan baik nasional dan internasional untuk
memperoleh pendanaan. Menurutnya, telah
ada konsorsium bank badan usaha milik negara
(BUMN) dan lembaga pemberi kredit internasional
telah menyatakan dukungan kepada Pertamina.

Target Penerimaan Migas Dipangkas
Menjadi Rp 139,4 Triliun

(Koran TEMPO) - Badan Anggaran Dewan

Perwakilan Rakyat dan pemerintah sepakat
mematok target penerimaan minyak dan gas
bumi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015
menjadi Rp 139,36 triliun. Angka ini turun Rp16,72
triliun dibanding yang diusulkan pemerintah
sebelumnya sebesar Rp 156,08 triliun.
Pemerintah sebelumnya mengajukan dua
angka cost recovery untuk disimulasikan. Dengan
cost recovery pertama sebesar 16,5 miliar dolar
AS, penerimaan migas diperkirakan mencapai
Rp 117 triliun. Sedangkan dengan angka cost
recovery kedua sebesar 14 miliar dolar AS,
penerimaannya menjadi Rp 139 triliun. Angka ini
turun drastis dari penerimaan migas pada APBN
2015 ataupun RAPBN-P Uraian APBN-P 2014,
APBN 2015, RAPBN-P 2015 yang masing-
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Dongkrak Pasokan BBM dengan Proyek RDMP
BOGOR – Direktur Pengo
lahan Pertamina Rachmad
Hardad menyatakan, pen
tingnya upaya program efi
siensi dan optimasi dengan
menekan losses di beberapa
kilang existing Pertamina. Hal
tersebut dinilai untuk mengisi
gap kekurangan pasokan
BBM nasional.
Rachmad mengung
kapkan, pasokan BBM yang
mampu diproduksi Pertamina
hanya 6 juta barel, sementara
kebutuhan konsumen dalam
satu bulan sebanyak 16 juta
barel. Dengan begitu, ada
sekitar 10 juta barel yang
harus diimpor dari luar negeri.
Untuk menutup gap tersebut,
Direktorat Pengolahan mem
buat beberapa program
R ef i n i n g D e v e l o p m e n t
Masterplan Program (RDMP)
untuk lima tahun ke depan.
“Gap yang ada itu akan
ditutup dengan membangun
kilang-kilang RDMP. Namun
sebelum kilang RDMP selesai
dibangun, maka beberapa
kilang existing Pertamina harus
dioperasikan secara efisien
serta dilakukan sinergi dengan
investasi minor di bawah
Rp50 miliar. Harus dilakukan
pengendalian secara terus
menerus sehingga hasilnya
sesuai yang diinginkan,” pa
par Rachmad pada workshop
Refining Now and Future, di
Bogor, Jumat (23/1).
Lebih lanjut, Rachmad

Foto : WAHYU

RESUME
PEKAN INI

Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi memberikan penjelasan berbagai upaya inisiatif yang dilakukan Pertamina
dalam meningkatkan kapasitas kilang pada workshop Refining Now and Future, di Sentul (23/1).

memaparkan, investasi pro
gram RDMP akan bekerja
sama dengan partner po
tensial, serta mendorong pe
ngembangan kilang grass
root pemerintah atau swasta.
Menurutnya, proyek RDMP
Pertamina bertujuan untuk
mentransformasikan sektor
energi Indonesia menuju
pengolahan minyak mentah
yang lebih sour dengan
kompleksitas konversi yang
lebih tinggi. Dengan begitu
produksi bahan bakar yang
dihasilkan akan naik sekitar
2,5 kali lipat dari 620.000
bph, saat ini menjadi 1,52 juta
bph dengan produk utama
gasoline dan diesel. Produkproduk tersebut akan memiliki
kualitas tinggi, juga comply

terhadap standard Euro IV.
Selain itu, VP Strategic
Planning, Business Deve
lopment & Operation Risk
D i re k t o r a t P e n g o l a h a n ,
Achm ad Fathoni Mahmud,
meyakini, lima kilang RDMP
yang berlokasi di RU II Dumai,
RU III Plaju, RU IV Cilacap,
RU V Balikpapan, dan RU VI
Balongan memiliki daya saing
tinggi di kawasan Asia Pasifik.
P rogram RD M P j uga
akan mengejawantahkan
bisnis pengolahan Pertamina
dengan perbaikan lima kilang
utama melalui peningkatan
kapasitas dan kompleksitas
kilang serta kualitas produk
yang dihasilkan.
“RDMP ditujukan ke
pada stakeholder untuk

memberikan pemahaman
dan memastikan kilang Per
tamina mampu bertahan agar
bisa bersaing secara global,”
jelas Achmad.
Penandatanganan nota
kesepahaman proyek RDMP
dengan tiga mitra, yakni
Saudi Aramco, Sinopec, dan
JX Nippon, telah dilakukan
10 Desember 2014. Jika
proyek tersebut selesai, me
mungkinkan perusahaan
dapat mengolah minyak men
tah yang memiliki kandungan
sulfur tinggi. Selain itu RDMP
akan mendongkrak kapasitas
pengolahan minyak mentah
dari posisi saat ini sekitar
20.000 barel per hari (bph)
menjadi 1,68 juta bph atau
dua kali lipat.•MEGHA

masing sebesar Rp326 triliun dan Rp156 triliun.

(KOMPAS) - Pemerintah tetap memberikan sub

sidi pada BBM jika harga minyak dunia melonjak
tinggi. Pemberian subsidi dikaitkan dengan
rencana penetapan batas bawah dan batas atas
harga BBM. Hal itu dikatakan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said
dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR
di Jakarta, Selasa (3/2).
Pemerintah menetapkan batas bawah harga
jual BBM, dan tidak mengikuti laju penurunan
harga minyak terus menerus. Penetapan harga
BBM, diminta DPR dilakukan sebulan sekali,
bukan dua pekan sekali, sehingga masyarakat
tidak bingung dengan perubahan harga yang
cepat karena berdampak pada sektor lain, seperti
harga bahan pokok.
Dengan sistem penetapan harga batas
bawah tersebut, apabila ada keuntungan yang
didapat pemerintah dipakai untuk pembangunan
infrastruktur cadangan energi, seperti kilang
pengolahan minyak atau kilang penyimpanan
BBM.•DSU

Sinergi Pertamina dengan Polda DIY
YOGYAKARTA - Dalam
rangka meningkatkan si
nergitas dan koordinasi
dengan Polda DIY, PT Per
tamina (Persero) Pemasaran
D.I. Yogyakarta dan Surakarta
melakukan kunjungan au
diensi dengan Kapolda D.I.
Yogyakarta Brigjen (Pol)
Oerip Soebagjo dan jajaran
Perwira Utama di lingkungan
kerjanya, seperti Karo Ops
Kombes (Pol) Arief Pranoto,
Karo Sarpras Kombes (Pol)
Elan Subilan, Dir. ReskrimSus
Kombes (Pol) Kokot Indarto
dan Dir. Pam Objek Vital
Komber (Pol) Hudit Wahyudi,
Dir. Intelkam Kombes (Pol)
Amran.
Melalui pertemuan terse
but, Marketing Branch
Manager Pertamina Freddy

Anwar memaparkan kondisi
terkini terkait penyaluran
BBM sebelum dan setelah
kenaikan BBM per 18 No
vember 2014, hingga saat
kebijakan baru Premium tidak
disubsidi. Pertamina juga
mengucapkan terima kasih
atas bantuan pihak Kepolisian
untuk pengamanan di
masing-masing SPBU
selama periode sebelum
dan setelah kenaikan BBM,
sehingga penyaluran BBM
dan pelayanan kepada para
pelanggan bisa berjalan
lancar.
“Memang ada potensi
demo dari elemen masyarakat
di beberapa SPBU strategis.
namun dengan komunikasi
yg lancar, antisipasi demo
bisa berlangsung dengan

Pertamina Pemasaran DIY & Surakarta beserta pengurus Hiswana Migas DIY
melakukan audiensi dengan Kapolda DIY dan jajarannya.

baik,” ujar Freddy.
Sementara Kapolda DIY
Brigjen (Pol) Oerip Soebagjo
menyampaikan kes iapan
untuk selalu mem-back up
Pertamina sebagai salah
satu objek vital nasional dan
mengi nformasikan update
kondisi keamanan di DIY dan
sekitarnya.

Pertemuan tersebut
dihadiri oleh Freddy Anwar
Marketing Branch Manager
DIY dan Surakarta, Yardinal
Opertion Head TBBM Re
wulu, Henry Eko Sr. SE
Retail VI, Dwi Purba dari
Patra Niaga dan Ariyanto,
pengurus Hiswana Migas
DIY.•MOR IV

Foto : MOR IV
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Focus Group Disscusion menjadi salah satu upaya
memberikan masukan untuk peningkatan kualitas layanan
kesehatan pekerja RU IV.

FGD Naikkan
Derajat Kesehatan
Pekerja RU IV
CILACAP – Pertamina Hospital Cilacap (PHC)

sebagai salah satu industri bidang kesehatan
milik RU IV Cilacap terus berbenah diri demi
memberikan pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat. Di awal tahun, PHC dalam idea
generation mengangkat inisiatif mengenai
optimalisasi poli kilang yang berada di area
kilang RU IV Cilacap. Di antaranya melalui
peningkatan layanan pemeriksaan kesehatan
umum, pembukaan poli gigi, pembangunan
apotek yang terjangkau di dalam kilang,
pengadaan emergency call yang standby,
pelayanan pemeriksaan sukarela VCT HIV,
fasilitas monitoring cronic disease control,
serta penyelenggaraan ceramah kesehatan
di control room yang bergantian setiap

MEDAN - Untuk mewujudkan
human capital readiness
di tahun 2025, Pertamina
akan menerapkan program
akselerasi pekerja muda agar
dapat mengisi gap middle
management. Hal tersebut
disampaikan Direktur SDM
& Umum Pertamina Dwi
Wahyu Daryoto pada saat
talkshow, Selasa, (27/1) di
Ruang Serba Guna Kantor
Marketing Operation Region
(MOR) I Medan.
“Komposisi SDM Per
tamina saat ini seperti ada
lembah yang dalam di tengah.
Pertamina kekurangan pe
kerja berusia menengah atau
di antara yang muda dan
yang tua,” ungkapnya kepada
peserta talkshow yang dihadiri
manajemen, pekerja setingkat
asisten manager, dan anggota
Pertamina Young Employees
Forum (PYEF) MOR I.
Daryoto menyebutkan
langkah tersebut diambil
mengingat target merekrut
pekerja fresh graduate dan
experience tetap akan sulit

mem enuhi gap tersebut.
“Kebutuhan tahun ini saja
1.500 tenaga fresh graduate
dan experience, sangat sulit
mencari tenaga sebesar itu
dalam satu tahun,”tegasnya.
Untuk itulah, lanjutnya,
akselerasi dari human capital
yang ada saat ini adalah salah
satu jawabannya.
Akselerasi tersebut dilaku
kan melalui peningkatan
kapasitas, kapabilitas, dan
transfer knowledge. Hal
tersebut bisa dilakukan
dengan berbagai macam
terobosan program-program
akselerasi human capital.
Salah satunya, dengan
melibatkan para pekerja muda
untuk ikut bertanggung jawab
penuh dalam mem impin
sebuah proyek manajemen.
Bahkan, bisa dilakukan de
ngan melakukan program ma
gang di lintas fungsi. “Dengan
begitu, siapa yang selama ini
bekerja di keuangan misalnya,
jadi tahu juga apa kerjaan di
external relations,” paparnya.
Daryoto juga memandang

Foto : MOR I

Foto : RU IV

Pertamina Akselerasikan Pekerja Muda

Direktur SDM dan Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto menjadi narasumber
dalam talkshow human capital readiness yang dipandu GM MOR I Jumali, di
Ruang Serbaguna Kantor MOR I, Medan.

untuk mencapai world class
human capital readiness
diperlukan world class man
power readiness terlebih
dahulu. Saat ini, dengan gap
yang masih besar tersebut,
fokus manajemen human
capital Pertamina harus di
upayakan dan didorong untuk
mencapai world class man
power readin ess. “Sebab,
rumus human capital readiness
adalah man power readiness
dikalikan kompetensi. Jadi
sebelum berb icara human
capital readiness, man power
readiness-nya itu harus be
res,” jelasnya pada acara yang
dimoderatori oleh GM MOR I

Jumali tersebut.
Acara ini diikuti secara
antusias oleh seluruh peserta.
Sejumlah isu lain terkait hu
man capital terlontar dalam
diskusi tersebut. Mulai
perbandingan antara budaya
BUMN dengan budaya
swasta, kompetensi pekerja,
Individual Development
Plan (IDP), kecocokan latar
belakang pekerja dengan
pekerjaan, bonus dan insentif,
asset management, hingga
kesiapan standar layanan
untuk pekerja mutasi yang
bel um tersistem dengan
baik dan masih terjadi di unit
operasi.•MOR I

minggunya.

digelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD)
bersama pelerka kilang di ruangan khusus,
yaitu Healthy Corner yang terletak di poli
kilang. FGD tersebut mengangkat tema rule
of diet dan menghadirkan narasumber dokter
spesialis PHC, yakni dr. Indrayana Suharso,
Khafid Dermawan Skm, dan ahli gizi Tsaniatun
Khasanah.
Dr. Indrayana menyampaikan, FGD menjadi
wadah sharing antara pekerja dengan derajat
kesehatan yang sama sehingga diharapkan
peserta dapat mengambil manfaat dari pola
pengalaman orang lain. “Setelah mengikuti
sharing session, peserta akan termotivasi
untuk hidup lebih sehat, melakukan diet teratur,
dan mengonsumsi obat teratur. Intinya ada
perubahan perilaku yang lebih sehat,” ujar dr.
Indrayana.•RU IV

Pertamina’s Diplomatic Dinner Reception
JAKARTA – Dalam rangka
mencapai visi menjadi peru
sahaan energi kelas dunia,
Pertamina terus berupaya
untuk mengembangkan
bisnis operasionalnya (hulu
dan hilir) di dalam negeri
maupun di luar negeri. Selain
mengandalkan kemampuan
sendiri, tentu dukungan
dari mitra kerja langsung
maupun tidak langsung tetap
diperlukan. Untuk mencapai
visi tersebut, maka dukungan
dari Pemerintah negara
tempat Pertamina melakukan
investasi dan pengembangan
bisnis merupakan hal yang
penting.
Dalam semangat B

to G tersebut, Pertamina
menyelenggarakan Perta
mina’s Diplomatic Dinner
Reception “Increasing Energy
Business Cooperation”, pada
Rabu (28/1) di Pertamina
Executive Lounge, Lantai M
Kantor Pusat Pertamina.
VP Investor Relations
Achmad Herry Syarifuddin
menyatakan kegiatan ini
sebagai forum high level
dialogue untuk menyam
paikan keberadaan dan pe
ngembangan bisnis Pertamina
di negara-negara asal para
Duta Besar yang hadir dalam
pertemuan tersebut. “Ini tentu
saja sangat penting, untuk
memberikan kesempatan

Foto : KUNTORO

Untuk melengkapi program kerja dan
inisatif tersebut, maka pada tanggal (20/1)

kepada para Duta Besar yang
ingin menanyakan langsung
bisnis Pertamina kepada ja
jaran Direksi hingga SVP,”
jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut
hadir Direktur Utama Perta
mina Dwi Soetjipto didampingi
oleh Direktur Keuangan Arief
Budiman, Direktur EBT Yenni

Andayani, Direktur Hulu
Syamsu Alam, Direktur SDM
& Umum Dwi Wahyu Daryoto
serta beberapa SVP dan VP
yang diundang. Empat Duta
Besar yang hadir adalah dari
Mexico, Thailand, canada dan
Iraq, sedangkan Kedutaan
Amerika dan Jepang me
ngirimkan wakilnya.•IR

lebih rendah dari komitmen.
“Potensi kehilangan produksi
sebesar 95 MMSCFD atau
setara 17.000 barel minyak
per hari,” katanya.
Penyelenggaraan Indo
GAS ke-7, yang didukung
penuh oleh Pertamina ini
dihadiri juga oleh Pelaksana
Tugas Direktur Jenderal
Minyak dan Gas Bumi,

Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM),
I Gusti Nyoman Wiratmaja,
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto, jajaran
Direksi Pertamina, serta
para stakeholder dari dalam
dan luar negeri. IndoGas ini
berlangsung selama tiga hari,
27-29 Januari 2015.•SAHRUL

Pertamina Komit Tingkatkan Pasokan Gas Domestik ... Sambungan halaman 1
PJBG antara PT Medco
E&P Indonesia dengan
Perusahaan Daerah Mura
Energi dengan masa kontrak
11 tahun dan tujun bulan
dengan pasokan untuk dua
tahun pertama sebesar 1,8
BBTUD dan selanjutnya 2,5
BBTUD.
Kelima kontrak yang di
tandatangani di IndoGAS

tersebut berpotensi menam
bah pendapatan negara
selama periode perjanjian
jual beli sebesar 617 juta dolar
AS atau Rp7,7 triliun.
Sejak tahun 2003,
pasokan gas untuk domestik
meningkat rata-rata 9 persen
per tahun. Pada 2 0 1 3 ,
volume gas untuk memenuhi
kebutuhan domestik lebih

besar dibandingkan ekspor.
Tahun 2015 ini, komitmen
untuk domestik mencapai
4.403 BBTUD atau 61 persen,
sementara peruntukan ekspor
sebesar 2.836 BBTUD.
Kepala Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (SKK Migas), Amien
Sunaryadi, yang menyaksikan

penandatanganan tersebut
berharap, semua pihak
dapat memberikan dukungan
supaya penyaluran gas dari
PJBG tersebut bisa terlaksana
sehingga potensi penerimaan
negara yang diperkirakan
akan benar-benar terealisasi.
Pasalnya, pada tahun 2014
terdapat beberapa pembeli
yang penyerapan gasnya
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JOB P-Medco E&P
Simenggaris Bantu
Mobil Ambulance
TANA TIDUNG - Dalam upaya mendukung
pemerintah daerah meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
Joint Operating Body Pertamina-Medco E&P
Simenggaris merealisasikan bantuan satu unit
mobil ambulance kepada Pemerintah Ka
bupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara yang
didedikasikan untuk kepentingan masyarakat
yang membutuhkan.
Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh
General Affairs Manager, Susianto dan Project
Development Manager, Andreas Rys Herry,
kepada Bupati Tana Tidung, Drs Undunsyah
pada akhir Oktober tahun lalu, di Gedung
Serbaguna Kantor Pemerintah Kabupaten Tana
Tidung. Sementara realisasi bantuan secara
fisik diserahkan kepada Kepala Bagian Umum
Kabupaten Tana Tidung (29/12/2014).
GM JOB Pertamina-Medco E&P Simeng
garis, Sri Budiyani mengatakan, “JOB
Pertamina-Medco E&P Simenggaris memiliki
komitmen untuk turut meningkatkan taraf
hid up masyarakat daerah khususnya yang
berada disekitar wilayah operasi kita di berbagai
bidang. Semangat ini tentunya bersinergi de
ngan pemerintah daerah yang pada akhirnya
diharapkan dapat menciptakan added value
perusahaan di mata stakeholder”.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PHE,
Wahidin Nurluzia mengungkapkan, PHE salah
satu anak perusahaan Pertamina berkomitmen
meningkatkan hubungan dengan masyarakat,
khususnya yang berada di sekitar wilayah kerja.
Hal ini bertujuan meningkatkan taraf hidup ma
syarakat dengan melakukan kerja sama pada
bidang-bidang yang menyentuh langsung
sep erti pendidikan, kesehatan, lingkungan,
pemberdayaan masyarakat, infrastruktur dan
bantuan bencana alam.
“Pertumbuhan PHE di masa mendatang akan
menjadi dasar pengembangan pengelolaan CSR
untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan
seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan
masyarakat merupakan hal penting dalam ke
sinambungan usaha perusahaan dengan cara
melibatkan masyarakat ke dalam kegiatan
penunjang usaha perusahaan. Kegiatan CSR
PHE akan lebih fokus pada program penunjang
kelancaraan operasi, peningkatan produksi,
dan pencitraan perusahaan serta pendukung
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
(PROPER),” tuturnya. Termasuk juga melibatkan
seluruh anak perusahaan dan Pertamina dalam
melaksanakan kegiatan CSR.• (PHE)

Foto : PEP CHANNEL

Bantuan secara fisik satu unit ambulance dari JOB PertaminaMedco E&P Simenggaris diserahkan kepada Kepala Bagian
Umum Kabupaten Tana Tidung akhir Desember lalu.

Langkat - Upaya PT Per
tamina EP dalam membantu
masyarakat yang berada di
wilayah operasinya terus di
lakukan. Kepedulian terhadap
lingkungan ini dilakukan de
ngan mengembangkan lampu
solar cell di Dusun Tualang,
Desa Kampai, Kecamatan
Pangkalan Susu, Kabupaten
Langkat.
Lokasi ini dipilih lantaran
sudah 69 tahun di Dusun
Tualang sama sekali belum
dialiri listrik. Selain itu, Dusun
ini berdekatan dengan bebe
rapa sumur produksi Rantau
Field.
Corporate Social Res
ponsbility (CSR) Rantau Field
Dedi Zikrian mengatakan, hal
ini sejalan dengan program
CSR Pertamina yang berwa
wasan lingkungan. Pertamina
EP berupaya melakukan
sesuatu yang positif dengan
memberikan bantuan solar
cell yang diharapkan menjadi
energi alternatif untuk
menerangi Dusun Tualang.
“Jumlah solar cell yang

Suasana Dusun Tualang setelah tersalurkan listrik dari teknologi solar cell bantuan dari Rantau Field.

berada di Dusun Tualang ada
sembilan tiang lampu solar
cell dan satu solar cell untuk
rumah kita letakkan di masjid.
Jadi totalnya ada sepuluh,”
kata Dedi. Ia menambahkan
kapasitas panel surya untuk
lampu jalan 60 WP dan untuk
listrik di Masjid berkekuatan
200 WP.
Dusun Tualang dihuni oleh
60 rumah yang terdiri dari
84 kepala keluarga, selama
ini warga memanfaatkan
listrik yang berasal dari mesin

generator yang dinyalakan
dari pukul 18.00-24.00 WIB.
Rumah yang ingin mendapat
aliran listrik diharuskan mem
bayarkan iuran sebesar
Rp7.000 per malam.
“Di waktu malam hari se
belum ada lampu yg diberikan
oleh PT Pertamina EP, setiap
lewat dari jam 12 malam,
dusun ini seperti kampung
mati. Gelap,” tutur kepala
dusun Tualang, Juanda.
PT Pertamina EP mulai
menyalurkan bantuan listrik

solar cell sejak Desember
2014. Dalam hal ini PT Per
tamina EP Rantau Field
bekerja sama dengan LP3M
Universitas Sumut, untuk
memberikan wawasan me
ngenai apa itu solar cell dan
teknik sederhana cara me
rawatnya. Sehingga ma
syarakat tidak hanya me
nerima solar cell tetapi tahu
bagaimana merawat dan
memperbaiki solar cell di ma
sa depan.• Zaky/PEP Channel

Proyek Sains Umbi Janeng
Tim dari Program Studi
K i m i a , F a k u l t a s M I PA ,
Universitas Syiah Kuala
(Unsyiah), Banda Aceh
berhasil menjadi juara umum
untuk kategori Proyek Sains
dalam Olimpiade Sains
Nasional Pertamina 2014 lalu.
Tim terdiri dari tiga mahasiswa,
yaitu Muhammad Ihsan,
Muhammad Iqhramullah dan
Shabrina. Ihsan dan Shabrina
tercatat sebagai mahasiswa
angkatan 2012 sedangkan
Muhammad Iqhramullah ang
katan 2013.
Mereka membawakan
meteri lomba dengan judul
“Bioetanol Padat sebagai
Energi Terbarukan”. Tim ini
memaparkan bahwa me
reka berhasil membuat bio
etanol dari bahan umbi ga
dung racun, yang dalam
bahasa Aceh dikenal dengan
nama umbi janeng. “Umbi
janeng tidak bisa dikonsumsi
masyarakat karena beracun.
Makanya kami memilih umbi
janeng sebagai bahan baku
bioetanol,” tutur Ihsan.

Di Aceh, Umbi janeng
banyak ditemukan tumbuh liar
di kebun-kebun milik warga.
Kandungan karbohidrat umbi
janeng yang sangat tinggi
membuat Ihsan dan temantemannya tertarik untuk
menjadikannya bahan baku
bioetanol. Ihsan menuturkan,
untuk memulai penelitiannya,
ia menggunakan modal
sendiri yang didapat dari
beasiswa yang ia terima. Biaya
penelitian yang dihabiskannya
mencapai Rp 4 juta.
Menurut Ihsan, Bioetanol
padat yang dibuatnya punya
sejumlah keunggulan. Ben
tuknya yang padat membuat
bioetanol umbi janeng tidak
mudah menguap. “Selain
itu, daya bakarnya juga lebih
lama dan tidak cepat habis.
Keunggulan lainnya bioetanol
ini sangat ekonomis dan juga
ramah lingkungan. Dengan
proyek ini juga kami dapat
meningkatkan nilai ekonomi
dari umbi janeng ini,” ujarnya.
Produk bioetanol dari
umbi janeng itu kemudian

Foto : PRIYO

Foto : PHE

PEP Rantau Field Salurkan Bantuan
Solar Cell untuk Terangi Dusun Tualang

mengantar Ihsan dan kawankawan menyabet 4 gelar
dalam OSN 2014. Selain juara
I untuk proyek sains unggulan,
Tim Unsyah juga menyabet
gelar stand terbaik, poster
terbaik, dan juara umum
pada babak penyisihan.
Total hadiah yang dibawa
pulang mencapai Rp 58,5
juta. Hadiah tersebut, kata
Ihsan akan digunakan untuk
pengembangan penelitian
bioetanol umbi janeng dan
proyek penelitian yang lain.
Ihsan saat ini mengem
bangkan proyek pengawet
ikan alami yang bisa digu
nakan sebagai pengganti

formalin yang berbahaya
bagi kesehatan. Pengawet
ikan tersebut berbahan baku
limbah sayur kol yang telah
membusuk. “Formalin sangat
berbahaya bagi kesehatan.
Kami melaksanakan pro
yek penyuluhan di sejumlah
daerah pesisir di Aceh untuk
menggunakan pengaet alami
dibanding menggunakan
formalin,” ujarnya.
Ke depannya Ihsan ber
harap ada pihak yang mau
mendanai kelanjutan proyek
bioetanolnya untuk bisa di
produksi masif sehingga
dapat dirasakan oleh berbagai
lapisan masyarakat.•DSU
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Peserta khitanan massal berasal dari keluarga yang tinggal
di sekitar daerah operasi Refinery Unit III Plaju.

RU III Plaju Gelar
Khitanan Massal
PLAJU – Riang tawa dan rasa takut menyelimuti
175 anak di Aula Rumah Sakit Pertamedika
Plaju, (17/1). Anak-anak ini merupakan peserta
khitanan massal yang diselenggarakan oleh
Refinery Unit (RU) III Plaju, melalui Badan
Dakwah Islam (BDI) RU III. Hampir sebagian
besar dari mereka berasal dari keluraga kurang
mampu di lingkungan Plaju dan Sungai Gerong.
Menggandeng PWP RU III, BAZMA dan
pengurus masjid di lingkungan RU III, kegiatan
khitanan massal dalam rangka memperingati
Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H ini
dibuka langsung oleh General Manager RU
III, Mahendrata Sudibja serta Tim Manajemen
RU III, PWP RU III, BAZMA RU III dan Direktur
Rumah Sakit Pertamedika Plaju.
Dalam aksi sosial tersebut, Mahendrata
Sudibja dan Tim Manajemen melihat langsung
proses khitanan yang dilakukan. Tidak hanya
meninjau, namun para tim manajemen ikut
menghibur serta menenangkan beberapa anak,
peserta khitanan massal.
Mahendrata mengungkapkan, khitanan
massal ini merupakan wujud kepedulian RU
II terhadap masyarakat yang kurang mampu
khususnya yang berada di wilayah sekitar
daerah operasi perusahaan. “Semoga kegiatan
khitanan massal ini dapat terus menjadi
kegiatan rutin tahunan serta diharapkan dapat
meringankan beban keluarga sekaligus menjadi
media siar agama Islam,”ujar Mahendrata.
Para peserta khitan masing-masing
dikoordinir oleh Masjid Jauharul Iman sebanyak
75 anak, Masjid Daarul Ridhwan sebanyak 45
anak, dan Masjid Darur Rahmah sebanyak 55
anak. Selain itu seluruh anak peserta khitanan
juga mendapatkan bingkisan berupa tas
sekolah, baju seragam sekolah, peci, sarung,
baju koko, dan sepatu serta uang masingmasing sebesar Rp 160.000 yang berasal dari
BDI, BAZMA dan PWP RU III.•RU III

BOJONEGORO - Operator
Lapangan Gas Unitisasi
Jambaran Tiung Biru (JTB),
PT Pertamina Eksplorasi
dan Produksi Cepu (PEPC),
melakukan pembukaan pe
latihan kerja bersertifikasi
di GOR Desa Dolokgede,
Kec amatan Tambakrejo,
Kabupaten Bojonegoro,
Jumat (30/1). Kegiatan
tersebut menjadi salah satu
rangkaian launching Program
Tanggung Jawab Sosial
PEPC.
Direktur Business
Support PEPC Musa Umbas
mengatakan, program
tanggung jawab sosial
(TJS) ini hukumnya wajib
bagi perusahaan supaya
masyarakat yang berada
di sekitar ekplorasi dan
eksploitasi Migas bisa ikut
merasakan kesejahteraan.
“Pada periode ini, PEPC
memberikan empat jenis pel
atihan kepada 175 pemuda
Bojonegoro yang terpilih dari
483 peserta pendaftar. Di
antaranya scaffolding, rigging,
pipe fitter, dan mobile crane,”
ucapnya.
Ia menuturkan, pembe
kalan ilmu serta pemberian
sertifikasi ini memang sangat
penting untuk menunjang
karier karena persaingan
di dunia kerja akan lebih
ketat dan selektif. “Maka
bersungguh-sungguhlan
dalam mengikuti pelatihan
ini, semoga kalian sukses,”
tuturnya.
Hal yang sama disam
paikan Asisten II Pemkab
Bojonegoro Bidang Ekonomi
Setyo Yuliono. “Semoga
para pemuda Bojonegoro

Foto : PEPC

Foto : RU III

PEP Cepu Launching
Program Tanggung Jawab Sosial

Penyematan tanda peserta pelatihan kerja bersertifikasi menjadi salah satu rangkaian acara launching Program Tanggung
Jawab Sosial PEPC bekerja sama dengan Pusdiklat Migas Cepu dan Disnakertransos Bojonegoro.

bisa memanfaatkannya se
maksimal mungkin mengingat
untuk mendapatkan sertifikat
Migas di Pusdiklat Migas Ce
pu sangat mahal,” ujarnya.
Ia juga mengucapkan terima
kasih kepada PEPC atas kerja
sama tersebut.
Sementara Kepala Dis
nakertansos Adie Witjaksono
mengatakan, pelatihan ke
terampilan di bidang Migas
ini diperuntukkan di lima
kecamatan sekitar operasi
Migas PEPC, yakni Ga
yam, Purwosari, Kalitidu,
Tambakrejo, dan Ngasem.
Menurutnya, momentum
kerja sama antara PEPC
dengan Pemkab Bojonegoro
melalui Disnakertransos
dan Pusdiklat Migas Cepu
menjadi sarana untuk lebih
mendekatkan PEPC dengan
warga sekitar dan sebagai
salah satu langkah Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro untuk
mempersiapkan masyarakat
Bojonegoro untuk memiliki

daya saing.
“Pelatihan ini juga bisa
menjadi jembatan ba
gi masyarakat untuk men
dapatkan pekerjaan sesuai
skill yang dimiliki,” tandas
Adie.
Apresiasi juga disampaikan
Menteri Sekretaris Negara
(Mensesneg) Pratikno, atas
langkah operator Unitisasi
Gas Lapangan Jambaran
- Tiung Biru (JTB), PEPC
dalam memberikan program
pelatihan sertifikasi migas
bagi kawula muda di sekitar
wilayah kerjannya.
Pratikno menegaskan,
pelatihan yang mengarah
di bidang migas kepada
pemuda sekitar J-TB akan
memberikan pengalaman
dan keterampilan (skill)
yang mungkin selama ini
belum didapatnya. Karena
itu, dengan skill yang
diperolehnya, mereka bisa
ikut bersaing dalam kancah
pelamaran di proyek migas

dimanapun.
“Saya yakin pelatihan
ini sangat bermanfaat
bagi para peserta. Yang
terpenting, dijalani dengan
niat yang iklas dan serius,”
kata Pratikno dalam video
conference recording yang
diputar dalam rangkaian
launching Tanggung Jawab
Sosial yang diselenggarakan
PEPC bekerja sama dengan
Pusdiklat Migas Cepu dan
Disnakertransos Bojonegoro.
Karena itu ia sangat
mengapresiasi program yang
dilakukan PEPC kepada
warga sekitar proyek unitisasi
JTB, dan ke depannya dapat
lebih ditingkatkan.
“Semoga apa yang dila
kukan PEPC yang bekerja
sama dengan Disnakertrasos
Bojonegoro dan Pusdiklat
Cepu bermanfaat bagi war
ga,” imbuh pria asli kelahiran
Desa Dolokgede, Kecamatan
Tambakrejo, Bojonegoro,
Jawa Timur ini.• PEPC

PEP Asset 3 Subang Field Tanam Pohon Langka Ki-Tambleg
Subang - Sebanyak 500 pohon langka Ki-Tambleg ditanam
di dua lokasi berbeda milik Pertamina. Sebanyak 250 pohon
ditanam di area pemboran Sumur Jati Asri-A, Desa Pusakaratu
Kecamatan Pusakanagara dan 250 pohon di Jati Asri-02, Desa
Cigugur Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, (8/1).
Ki-Tambleg yang memiliki nama latin Adansonia Digitata
dikenal dengan nama Asem Buto atau di luar negeri disebut
Baoab. Tanaman tersebut merupakan salah satu tanaman
langka yang berasal dari Afrika. Sementara di Indonesia tanaman
tersebut hanya ditemukan di Kabupaten Subang. Keberadaan
Ki Tambleg di Kabupaten Subang berawal dari kedatangan

bangsa Portugis di daerah tersebut.
“Saat ini hanya tinggal 170 pohon Ki-Tambleg yang berusia
antara 150-400 tahun yang tersebar di beberapa kecamatan.
Sehingga keberadaannya saat ini perlu mendapat perhatian
khusus sehingga tanaman asli Subang tersebut dapat
dibudidayakan dan akan menjadi ikon kabuapten Subang,”
papar Kepala Bandan Lingkungan Hidup Kabupaten Subang,
Aminudin saat menghadiri kegiatan Penghijauan oleh Pertamina
EP Asset 3 Subang Field, di lokasi Sumur Jati Asri-A Desa
Pusakaratu kecamatan Pusakanagara. Ia juga mengapresiasi
Pertamina yang telah berperan aktif dalam pelestarian dan

pengembangbiakan Ki-Tambleg di Kabupaten Subang.
Sementara Asset 3 HSSE Manager, Budi Artono, menyam
paikan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen
Pertamina dalam bidang lingkungan.
Kegiatan yang melibatkan BLH, Distamben, Hutbun
Kabupaten Subang, Camat, Desa dan warga setempat tersebut,
juga melibatkan Kelompok Tani Hutan “Dangdeur Lestari”, salah
satu kelompok binaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Subang. Mereka bertanggung
jawab menyediakan bibit pohon dan memelihara selama satu
tahun, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.•gie

SINOPSIS

Best Practice
Government Call Center
Penulis
: Grace Heny
Penerbit
: Pohon Cahaya
Kolasi
: xv/192p/il/28cm
Tugas pemerintah pada hakikatnya adalah
melayani masyarakat serta menciptakan kondisi
yang memungkinkan setiap anggota masyarakat
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi
mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu sesungguhnya
pelayanan publik merupakan wujud dari fungsi aparatur
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pelayanan
public merupakan salah satu titik strategis dalam
membangun praktik pemerintahan yang baik.
Call center merupakan salah satu bentuk pelayanan
publik yang perlu dikembangkan oleh pemerintah, agar
masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan
tepat, khususnya dalam situasi darurat. Kehandalan
sebuah call center terletak pada aspek efisiensi dan variasi
dalam pemberian informasi yang disediakan.
Secara umum peran call center adalah sebagai
berikut menjadikan kemudahan point of contact dengan
memberikan single access number bagi penelepon
untuk menghubungi suatu organisasi, kecepatan dalam
mengakuisisi/mendapatkan informasi dan melakukan
verifikasi, kemudahan melakukan suatu transaksi baik
berupa registrasi, pembelian ataupun penambahan
fitur hanya melalui telepon atau media elektronik lainnya
sedangkan khusus pemerintahan sendiri call center
merupakan pemberi informasi untuk mendukung
transparansi dan otomatis mendukung penerapan good
corporate governance.
Ada pepatah mengatakan, “Untuk dapat dihargai
orang lain, kita harus menghargai diri kita sendiri’. Hal
yang sama berlaku bagi para pemimpin Call Center
dalam menghargai dan menilai perannya. Berdasarkan
pengalaman, fungsi dan peran Call Center amat banyak
serta penuh nilai. Oleh karena itu, para pemimpin Call
Center harus mampu mendandani Call Center menjadi
seperti wanita cantik atau lelaki tampan yang cerdas.
Keluhan yang mungkin sering didengar oleh sebuah
Call Center yakni Call Center yang sulit dihubungi.
Hal yang yang dapat dilakukan oleh Call Center yakni
melakukan sebuah riset mengapa hal tersebut dapat
terjadi, cakuplah pertanyaan 3W+1H serta berikan ruang
lingkup cukup bagi pelanggan untuk untuk menjelaskan
pengalamaan riil dalam menelepon. Apakah harus
selalu riset? Tidak juga karena semua proses itu bisa
dilakukan dalam keseharian, yaitu ketika berinteraksi
dengan pelanggan, atau dalam kesempatan Focus
Group Discussion (FGD), atau ketika melakukan kegiatan
mystery shopping, atau ketika bertemu pelanggan dalam
kondisi formal atau informal.
Melalui adanya Call Center yang tersedia, masyarakat
tidak lagi menjadi objek ‘penderita’ tetapi ikut menjadi
subjek. Ada pun bentuk nyata dari subjek adalah
keterlibatan dalam setiap pembuatan peraturan yang akan
diterapkan oleh pemerintah. Call Center menjadi saluran
komunikasi yang wajib bagi institusi pemerintah. Dengan
memperhatikan kondisi itu, maka dapat disimpulkan
bahwa Call Center adalah bentuk nyata (tangible) dari
pelayanan publik masyarakat.•PERPUSTAKAAN
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Ada Forum KOMET dalam Bulan K3
Pada tanggal 5 Februari 2015 telah dilaksanakan Forum KOMET untuk expertise Keselamatan dan
Kesehatan Kerja. Forum KOMET yang merupakan sarana berbagi pengetahuan ini dilaksanakan bersamaan
dengan peringatan bulan K3 2015 yang berada dalam kurun waktu dari tanggal 12 Januari – 12 Februari
2015. Adapun tema Forum KOMET adalah “Meningkatkan Kepedulian Terhadap Implementasi Aspek
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Untuk Mendukung Pencapaian Kinerja Ekselen Perusahaan”.
Acara forum KOMET diawali dengan penyampaian mengenai 4 (empat) hal
penting dalam implementasi Knowledge Management Pertamina (KOMET) oleh
Faisal Yusra – VP Quality, System and Knowledge Management yang dilanjutkan
dengan sambutan pembukaan oleh Dwi Wahyu Daryoto – Direktur SDM & Umum
yang menyampaikan beberapa hal dan harapan terkait implementasi knowledge
management di Pertamina yaitu:
1. Pengelolaan pengetahuan baru dikatakan
baik apabila terdapat sarana yang mendukung untuk dilakukannya
knowledge sharing baik secara offline maupun online
2. Untuk dapat memiliki growth dan sustainability yang baik perusahaan
harus mampu membuat konsep perubahan dari tacit menjadi explicit
dan menjadi tacit yang lebih besar lagi dengan pendekatan konsep SECI
(Socialization, Externalization, Combination, Internalization)
3. Ditetapkannya Pertamina menjadi MAKE Award Winner jangan sampai
membuat Pertamina menjadi terlena namun sebaliknya harus mampu lebih membuktikan bahwa
knowledge-knowledge yang ada di setiap expertise dapat berkontribusi positif bagi kepentingan bisnis
perusahaan sehingga dapat membuat Pertamina menjadi lebih sustain.
Djoko Susanto – VP HSSE Korporat juga berkesempatan
menyamp aikan pemaparan mengenai HSE Awareness yang
menekankan bahwa pemahaman mengenai aspek HSE tidak hanya
mengenai APAR, mobil pemadam, sepatu safety dll tapi aspek HSE
adalah salah satu key success factor bagi perusahaan di industri oil
& gas. Oleh karena itu kepedulian terhadap aspek HSE di lingkungan
kerja masing-masing harus selalu ditingkatkan agar terhindar dari
potensi terjadinya fatality yang dapat berdampak menimbulkan
kerugian secara material bagi perusahaan.
Adapun judul materi dan narasumber Forum KOMET yang diba
wakan dalam sesi knowledge sharing adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Integritas Pemeliharaan Fasilitas Proses Melalui Implementasi Process Safety & Integrity
Management (PSIM) di PHE ONWJ – Narasumber: Margaretha Thaliharjanti dan Frik Febby (PHE ONWJ)
2. Mencegah Kecelakaan Kerja Melalui Improvement HSE Managing Risk Plan Pekerjaan Maintenance (Case
– SOR RU-IV Cilacap) – Narasumber: Nanang Sofal Jamil (HSSE Dit. Pengolahan)
3. Meningkatkan HSE Awareness Mitra Kerja Melalui Fasilitas HSE Demo Room Di Area Kerja HSE Operation
Head office – Narasumber: Satrio Pamungkas (HSSE Korporat)
4. Membantu menentukan Risiko Penyakit Kardiovaskuler dengan Menggunakan Metode Skor Framingham
di Pertamina – Narasumber: Ida Bagus Adiatmaja (HSSE Korporat)
5. Meningkatkan Outcome Fat Loss program Melalui Wellness Camp Di Lingkungan Pertamina Kantor Pusat
– Narasumber: dr. Arif hening Mustikaningrum (Medical HR Korporat)
Melalui forum KOMET ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap peningkatan
kepedulian dalam upaya menjaga lingkungan
kerja dan proses kerja agar selalu dalam kondisi
aman dan terkendali sehingga dapat terhindar
dari potensi terjadinya kecelakaan kerja atau
fatality yang dapat menimbulkan kerugian secara
material bagi perusahaan. Selain itu, dari aspek
kesehatan kerja juga perlu selalu mendapat
perhatian agar pekerja sebagai aset utama
perusahaan dapat selalu berada pada tingkat
kesehatan yang baik sehingga produktivitas
kerja dapat meningkat yang pada akhirnya
dapat mendukung terhadap pencapaian kinerja
ekselen perusahaan sesuai dengan tema forum
KOMET kali ini.
Forum KOMET yang merupakan salah satu media untuk berbagi pengetahuan ini, memungkinkan para
expertise dapat berkumpul untuk saling berbagi pengetahuan. Dan untuk menghilangkan aspek ‘silo-silo’,
pelaksanaan forum KOMET kali ini diikuti oleh narasumber dan peserta forum yang berasal dari lintas Direktorat
bahkan ada yang berasal dari Anak Perusahaan. Selain itu pelaksanaan forum KOMET yang biasanya hanya
dilakukan secara offline namun kali ini dilakukan juga secara online dengan menggunakan fasilitas webinar
lynch pada waktu yang bersamaan. Dengan demikian melalui cara seperti ini memungkinkan pelaksanaan
forum dapat melibatkan lebih banyak lagi peserta dari berbagai Direktorat / Unit Operasi / Region / Anak
Perusahaan yang lokasinya berada di luar wilayah Kantor Pusat untuk turut serta ambil bagian dalam kegiatan
berbagi pengetahuan. Adapun peserta dari luar wilayah Kantor Pusat yang mengikuti forum KOMET kali ini
berasal dari RU II Dumai, RU III Plaju, RU VI Cilacap, MOR I Sumbagut, MOR IV JBT, MOR VI Kalimantan,
PT Pertamina EP Cepu, PT Pertamina EP, PT Pertamina Geothermal Energy, dan PT Pertamina Hulu Energi.
Marilah kita terus berperan aktif dalam kegiatan berbagi pengetahuan yang dapat mendukung, baik secara
langsung maupun tidak langsung, pencapaian kinerja ekselen perusahaan.
The More You Share, The More You Get, Let’s shared knowledge!!!
Oleh Tim Knowledge Management, HR & General Affairs Directorate
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KKEP 2015 untuk Kualitas
Assessment yang Lebih Baik
Tahun 2015 telah bergulir, begitu juga dengan rangkaian kegiatan Quality Management
Assessment (QMA) tahun 2015. Ada antusiasme lebih yang dirasakan pada saat memulai
kegiatan QMA tahun ini, yaitu dengan meningkatnya jumlah peserta assessment atau
yang biasa disebut Aplikan dari Fungsi / Unit Operasi / Unit Bisnis dan Anak Perusahaan
menjadi 16 (enam belas) Aplikan dari 13 (tiga belas) Aplikan yang mengikuti assessment
pada tahun ganjil sebelumnya.
Antusiasme tersebut dapat menjadi gambaran bahwa pelaksanaan QMA berbasis
Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) tahun 2015 ini memang sangat ditunggu dan
diharapkan mampu menciptakan budaya kinerja ekselen di seluruh Fungsi/UO/UB/AP.
Bagi Fungsi QM Corporate, antusiasme yang muncul ini harus menjadi cambuk untuk
semakin meningkatkan kualitas dan manfaat QMA berbasis KKEP bagi perbaikan kinerja
berkelanjutan di Fungsi/UO/UB/AP dan bagi pencapaian aspirasi Pertamina Energizing Asia
2025. Fungsi QM Corporate harus mampu meningkatkan perannya sebagai salah satu
pemberi rekomendasi strategis dalam peningkatan kinerja bisnis Perusahaan.
Buku KKEP yang menjadi acuan dalam kegiatan QMA pun terus menerus disem
purnakan melalui case study serta lesson learned pada assessment tahun 2014 dan
challenge session pada tanggal 12 -14 Nopember 2014 untuk sesi yang pertama dan pada
tanggal 21- 23 Januari 2015 di Bandung yang melibatkan pejabat dari seluruh Direktorat
di Pertamina.

KKEP 2015 yang juga dijadikan acuan dalam pelatihan penyusunan Dokumen Kinerja
Ekselen tahun ini telah mengalami beberapa revisi dan penajaman dari tahun-tahun
sebelumnya yaitu:
• Menggabungkan, meringkas dan mempertajam pertanyaan
pada Profil Organisasi.
• Menegaskan dan memperjelas apa yang menjadi tantangan
(Challenges) UO/UB/AP untuk setiap sub focus KKEP.
• Penyederhanaan pertanyaan pada Proses sehingga lebih
fokus kepada planning dan execution.
• Memperjelas cara penilaian Plan-Execution-Achievement.
• Mengenalkan konsep KKEP index sebagai indikator kinerja
kompetitif perusahaan.
Dengan tetap mengusung 4 Fokus Strategis yaitu Fokus
Kepemimpinan dan Keberlanjutan Bisnis, Fokus Operasional
Ekselen, Fokus Tenaga Kerja, dan Fokus Pelanggan), KKEP
2015 diharapkan dapat menilai keterpaduan antara apa
yang menjadi harapan dan cita-cita perusahaan (challenge),
bagaimana system dan proses kerja strategis dan operational dijalankan (process), serta
bagaimana pencapaian hasil kinerjanya (result) yang terjalin oleh 3 aspek sinergi yaitu good
plan, good execution, dan good achievement.
Selain itu melalui KKEP 2015 ini konsep self-assessment makin dipertegas, dimana
melalui self-assessment ini setiap Aplikan atau Fungsi/UO/UB/AP peserta QMA dapat
memetakan sendiri proses dan kinerja bisnisnya sendiri sehingga rekomendasi yang
dihasilkan akan lebih tepat sasaran, terukur dan terdokumentasi dengan baik.
Setelah melalui serangkaian proses tersebut, akhirnya pada tanggal 2 Februari
2015, KKEP 2015 disahkan oleh Direktur Utama melalui Surat Keputusan No. Kpts03/C00000/2015-S0, tentang Penilaian Dan Pencapaian Kinerja Ekselen Perusahaan
Berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP), yang merupakan pembaruan dari
Surat Keputusan sebelumnya.
Well … harus kita ingat bahwa KKEP 2015 ini hanyalah sebuah alat assessment semata.
Perlu keseriusan baik dari Examiner maupun Aplikan atau Fungsi/UO/UB/AP peserta QMA
untuk menjadikan KKEP 2015 lebih bermakna.
Semoga dengan KKEP 2015 ini kualitas Quality Management Assessment akan lebih
baik sehingga budaya kinerja ekselen di seluruh Fungsi/UO/UB/AP akan tercipta.•
Oleh : Primawan Ratiansyah – Quality Management Corporate, Direktorat SDM & Umum

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

1. Pisang merupakan sumber kebaikan
potassium, karena 100 gram pisang mengandung
400gr potassium. Sekadar mengingatkan,
potassium adalah nutrisi yang bisa membantu
menurun tekanan darah, menyuplai energi, mem
bantu pertumbuhan otot dan mencegah terjadinya
kram otot.
2. Delapan asam amino-molekul pembentuk
protein di kandung pisang. Itu dibutuhkan tubuh,
karena tubuh tak mampu menghasilkannya.
3. Sebanyak 23 juta pisang dikonsumsi para
petenis pria dan wanita dalam pertandingan
Wimbledon setiap tahunnya. Maklum, pisang
memiliki sumber energi tinggi.
4. Diare bisa disembuhkan hanya dengan
mangkonsumsi pisang yang memiliki titik-titik
coklat di kulitnya. Sebab, ada pectin, potassium
dan magnesium yang dikandungnya.
5. Pisang mampu memulihkan stamina tubuh,
sebab pisang menggantikan potassium yang
hilang dari dalam tubuh. Selain itu pisang juga
mampu menghilangkan rasa pegal, mengurangi
rasa mual dan mengurangi tingginya level
magnesium, sehingga membantu menghilangkan
pusing dan melancarakan peredaran darah.
6. Kulit pisang mempunyai manfaat lebih di
daerah tropis, seperti di Indonesia. Rasa gatal dan
bengkak bekas gigitan nyamuk bisa dihilangkan
dengan hanya mengusapkan kulitnya.
7. Dua pisang sehari mampu mengurangi
tekanan darah tinggi sampai 10 persen. Itu
berdasarkan penelitian para dokter di India.
8. Pisang mengandung tiga gula: fruktosa,
sukrosa, glukosa dan memiliki lebih banyak
karbohidrat yang penting dibandingkan buah lain.
Gula yang masuk ke aliran arah mengalir dengan
kecepatan berbeda yang bisa menjaga kadar gula
dan menghindari energy crashes.•
http://imanlutfiansyah.blogspot.com

Foto : RFCC PROJECT

CILACAP – Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat
yang berada di sekitar daerah operasi, PWP dari tim
manajemen dan pekerja RFCC mengadakan kunjungan
sosial ke Rumah Yatim Al Hidayah.
Rombongan yang dipimpin Munira Amir H. Siagian
didampingi Section Head Ga & Adm RFCC, disambut oleh
pimpinan Rumah Yatim Yusuf. Selanjutnya rombongan
menuju ke Masjid Al Hidayah Sari, untuk berkumpul dan
berdoa bersama dengan anak yatim.
Dalam sambutannya Munira berharap santunan yang
diberikan dapat membantu meringankan sebagian beban
anak yatim, serta untuk pembangunan Rumah Yatim Al
Hidayah sekaligus mempererat silaturahmi.
Sementara itu, pimpinan rumah yatim serta para santri
menyambut gembira kunjungan dari RFCC Pertamina dan
menyampaikan rasa bahagia dengan ucapan terima kasih

kepada Pertamina. Acara kegiatan silaturahmi dan ramah
tamah diisi dengan doa selamat serta untuk kekuatan,
kelancaran, dan keberhasilan kegiatan RFCC dalam
operasinya.•RFCC PROJECT

PWP RU III Gelar Ceramah Akbar Maulid Nabi
PLAJU - Masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW 1436 H, Pengurus PWP RU III, Bidang
Sosial dan Budaya menggelar ceramah akbar dengan tema
“Meneladani Akhlaq Nabi Muhammad SAW Sebagai Bekal
Membangun Pribadi yang Unggul”, di Masjid Jauharul Iman
Plaju, (19/1). Acara diawali dengan pembacaan ayat suci
Alqur’an, dilanjutkan dengan penampilan Asmaul Husna dan
ceramah akbar yang dibawakan oleh Ustadz H. Nursidiq.
Ketua PWP RU III, Vitri Mahendrata, berharap melalui
ceramah akbar yang Maulid Nabi ini, para istri pekerja, dapat
meneladani akhlaq Nabi Muhammad SAW, serta senantiasa
menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang ada sesuai Alqur’an
dan hadist. “Kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW
merupakan petunjuk bagi umatnya untuk lebih meningkatkan
ketaqwaan kepada Allah SWT. Untuk itu tepatlah jika pada
peringatan Maulid tahun ini kita mengkaji lebih jauh teladan

Foto : RU III

Ternyata banyak sekali manfaat kebaikan dan
kesehatan dari buah pisang. Ada 8 khasiat pisang
bagi tubuh Anda. Apakah sajakah? Mulai dari
membantu menurunkan tekanan darah, sampai
menjaga kadar gula dalam darah. Pastinya, kon
sumsi dan jangan abaikan pisang ini.

PWP RFCC Santuni Anak Yatim
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Nabi Muhammad sebagai tauladan perilaku kita dalam
kehidupan sehari-hari,”tegas Vitri.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan hadiah dari
berbagai lomba yang diselenggarakan dalam memperingati
Maulid Nabi Muhammad SAW.•RU III

PWP Bantu Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
Bogor -Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat melakukan
kunjungan dan bakti sosial ke Yayasan ‘9 Amanah Mentari’
Sekolah Berkebutuhan Khusus Terpadu, SLB Mentari Kita
Kota Bogor. Bantuan ini merupakan kerja sama PWP bidang
Pendidikan dengan CSR Pertamina senilai Rp 44.816.000
yang diberikan secara simbolis oleh ketua PWP Direktorat
Pemasaran Endah Ahmad Bambang dengan didampingi
Ketua PWP Direktorat Hulu Atu Syamsu Alam kepada
kepala SLB Mentari Kita, pada (12/1). Bantuan diberikan
dalam bentu peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar.
Endah menyampaikan, PWP membantu menyalurkan
dana yang dimiliki oleh perusahaaan. Untuk tahun ini, PWP
fokus untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus.
Dalam kesempatan tersebut, anak-anak SLB Mentari Kita

Foto : WAHYU

Manfaat
Buah Pisang
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unjuk kemampuan bermain piano, menari, membacakan
puisi dan bernyanyi di hadapan anggota PWP.•WAHYU

PWP Baksos ke SLB Jagakarsa dan Cinere
Jakarta - PWP bekerja sama dengan CSR Pertamina
melakukan bantuan pendidikan serta kunjungan ke SLB BC
Manunggal Bhakti dan SLB-B Sanadharma. Ketua Umum
PWP Handini Dwi Soetjipto didampingi Dhanik Rachmad
Hardadi memberikan bantuan secara simbolis berupa sarana
penunjang pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan
khusus di SLB-BC Manunggal Bhakti di Cinere senilai Rp
47.026.600 dan SLB-B Sanadharma di Jagakarsa senilai
Rp 28.973.400, pada (15/1).
Handini menyampaikan tujuan kehadiran mereka
adalah untuk memberikan dukungan serta motivasi kepada

Foto : WAHYU

TIPS

PERSATUAN WANITA PATRA

pengurus, pendidik, orang tua dan para siswa, untuk tetap
menjaga semangat, agar proses belajar dapat berjalan
optimal.•WNR
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Pertamina Hadir di IndoGAS 2015

Foto : KUNTORO

JAKARTA – Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Komisaris Utama Pertamina Sugiharto, memberikan
penjelasan tentang bisnis gas yang dikelola Pertamina dan anak perusahaannya kepada Pelaksana Tugas Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), I Gusti Nyoman Wiratmaja,
usai pembukaan Indogas 2015 (27/1) di booth Pertamina dalam ajang IndoGas 2015. Turut hadir dalam gelaran
yang berlangsung selama tiga hari tersebut, yakni Direktur Energi Baru Terbarukan Pertamina, Yenni Andayani serta
SVP Gas & Power Djohardi Angga Kusumah.•SAHRUL

BDI RU IV Gelar Pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW

Foto : RU IV

CILACAP - Menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436H, Badan Dakwah Islam (BDI) RU IV Cilacap
menyelenggarakan pengajian akbar di Masjid Baiturrohim Gunung Simping pada Jumat (16/1). Dengan tema
“Mengulangi Kembali Kejayaan Peradaban Islam dalam Kehidupan Kontemporer” menghadirkan narasumber Adnin
Armas, M.A. Pengajian dihadiri GM RU IV Cilacap Edy Prabowo, didampingi Ketua BDI RU IV Moh. Chudori dan
pengurus BDI RU IV Cilacap, pekerja dan keluarga RU IV serta masyarakat umum di sekitar daerah operasi RU IV
Cilacap. Selain pengajian di Masjid Baiturrohim, BDI RU IV Cilacap juga menyelenggarakan acara serupa di Masjid
Baitussalam Komperta Tegalkamulyan Senin (19/1) dengan narasumber KH Drs. Nasrullah Mukson yang merupakan
dosen UNUGA Kesugihan.• RU IV

Kunjungan Mahasiswa Unpar ke Pertamina

Foto : ADITYO

JAKARTA - Sebanyak 66 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, melakukan
kunjungan ke Kantor Pusat Pertamina (Persero), pada Senin (2/2). Dalam kunjungan tersebut, rombongan disuguhi
beberapa materi seputar rekruitmen di Pertamina melalui berbagai jalur yakni BPS (Bimbingan Profesi Sarjana) dan
BPA (Bimbingan Praktis Ahli). Narasumber Pertamina yakni Rugun Simatupang selaku Officer Recruitment Experience,
Ditha Wirapradja, Jr Officer Recruitment Fresh Graduate, dan Widya Kartika Jr Officer NGO Relations memberikan
wawasan kepada mahasiswa seputar dunia kerja serta karier di Pertamina yang memberikan kesempatan bagi lulusan
dari berbagai disiplin ilmu.•MEGHA

Siswa SMUN 81 Jakarta Belajar Proses Produksi Migas

Foto : PRIYO

JAKARTA – Sejumlah siswa Sekolah Menengah Umum Negeri 81 Jakarta mendapatkan penjelasan mengenai alur
proses penyediaan hingga pengolahan minyak mentah sampai menjadi produk jadi di Lantai Ground, Gedung Pertamina
Pusat, pada Jumat (30/1). Mereka juga mendapatkan penjelasan mengenai bisnis Pertamina dari hulu hingga ke hilir dari
Media Manager Adiatma Sardjito. Para siswa terlihat sangat antusias hingga penyampaian materi berakhir. Ini terlihat
dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, termasuk dari para guru yang menjadi pendamping. F X Chrisnanto selaku
perwakilan dari Refinery berkesempatan menyampaikan materi di depan siswa kelas 11 dan kelas 12 ini mengenai “proses
produksi BBM dari minyak bumi dan kilang-kilang BBM Pertamina. Selain itu para siswa juga mendapatkan arahan dari
para narasumber mengenai bidang studi apa yang cocok diambil saat kuliah jika nantinya ingin bekerja di Pertamina.•PRIYO

CILACAP - RU IV Cilacap menyerukan gerakan hidup sehat serta peduli lingkungan melalui penyelenggaraan kegiatan
Fun Bike yang melibatkan tidak hanya pekerja, keluarga, dan mitra kerja namun juga masyarakat umum. Kegiatan
ini diadakan pada akhir tahun lalu. Sebanyak 6.000 orang turut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang terpusat di
Kompleks Lapangan Sepakbola Komperta Donan. Peserta dilepas oleh Wakil Bupati Cilacap Edi Susanto dan Senior
Manager Operation & Manufacturing (SMOM) Jadi Purwoko yang ditandai dengan kibasan bendera start. Mereka
bersepeda mengelilingi kota Cilacap dengan rute sejauh kurang lebih 13 Km. Usai bersepeda peserta dihibur dengan
alunan musik melayu Divangga Cilacap sembari menunggu pengundian hadiah dengan grandprize berupa sepeda
motor Mio, 6 sepeda, lemari es, TV dan berbagai hadiah hiburan lainnya.•RU IV

Foto : RU IV

Serukan Hidup Sehat dengan Pertamina Fun Bike

Foto : WAHYU
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Dua Area PGE Raih Sertifikat Emas
Sistem Manajemen Pengamanan Kapolri

teuku mirza

JAKARTA - Pengamanan perusahaan sebagai sebuah
Obyek Vital Nasional harus memenuhi ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden No
63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional
dan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007
tentang Sistem Manajemen Pengamanan
Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/
Lembaga Pemerintah.
PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)
berdasarkan Kepmen ESDM Nomor : 3407
K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Obyek
Vital Nasional (OBVITNAS) di Sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral memiliki empat Area yang
termasuk dalam kategori Obyek Vital Nasional.
Yakni Area Kamojang, Lahendong, Ulubelu dan
Sibayak, sehingga sistem pengamanan seluruh
Area tersebut harus mengacu kepada peraturan
perundangan yang berlaku.
Sebagai tolok ukur tentang tingkat Sistem
Manajemen Pengamanan sebuah organisasi
maka harus dilaksanakan Audit Sistem Manajemen
Pengamanan yang dilakukan oleh tim audit inde
penden.
Di lingkungan PT PGE telah dilaksanakan Audit Eksternal
Sertifikasi SMP di Area Kamojang dan Area Lahendong
oleh Sucofindo dan Mabes Polri. Audit di Area Kamojang

djoko santoso

Penerbangan Perdana Pesawat
ATR 72 - 500 Pelita Air Service ke Dumai

ernie d. Ginting

Vice President New Venture Business
Development,
Direktorat Keuangan

Achmad Djauhari

Quantity Accounting Manager,
Management Accounting,
Direktorat Keuangan

Project Coordinator Pertamina Tower,
Asset Management

Asset Operations East Indonesia
Manager,
Asset Management

tengku youlvina

Portfolio, Investment/Divestment &
Business Intelligence Manager,
Asset Management

tri sutanti m.

Asset Strategy Planning & Development
Manager,
Asset Management

yudistira

Governance, Capability Assessment &
Analytic Manager,
Asset Management

JAKARTA – PT Pelita Air
Service kembali menambah
p e s a w a t AT R 7 2 - 5 0 0
untuk rute Jakarta-Dumai.
Penerbangan perdana
yang dilaksanakan pada
Minggu (1/2) di Bandara
Halim Perdana Kusuma,
merupakan sebuah bukti
mulai berkembangnya Pe
lita Air Servis sekaligus pe
remajaan pesawat yang telah
ada.
Penerbangan perdana
ini sekaligus menjadi
agenda Dwi Soetjipto
Direktur Utama Pertamina
dan Direktur Pengolahan
Pertamina Rachmad Hardadi
beserta jajarannya untuk
Management Walk Through
ke Kilang RU II Dumai.
Andjar Wibawanun, Di
rektur Utama Pelita Air Ser
vice mengatakan, pener
bangan pesawat ATR 72500 merupakan bagian dari
kelanjutan sinergi Pelita Air
Service dengan Pertamina.
PT Pelita Air Service menye
diakan satu unit pesawat
ATR 72-500 guna melayani

dilaksanakan pada 17-19 Februari 2014 dan diperoleh nilai
kesesuaian 90 %. Sedangkan di Area Lahendong pada tanggal
24-26 Februari 2014 dan diperoleh nilai kesesuaian 86,67 %.
Atas penilaian tersebut, keduanya mendapatkan Sertifikat Gold
dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.•PGE

Foto : ADITYO

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

POSISI

Direksi Pertamina dan Direksi PT Pertamina Air Service beserta jajaran manajemen foto bersama di belakang ATR 72-500.

pekerja Pertamina sebagai
bentuk kerja sama kontrak
corporate plane selama 5
tahun ke depan mulai 1
Febuari 2015 dengan tujuan
Dumai dan Cilacap.
Andjar menambahkan,
sebelumnya penerbangan
ke Dumai menggunakan
Fokker 100, yakni pesawat
jet berkapasitas 100 penum
pang. Pergantian tersebut

dikarenakan seiring alih kelola
bandara Dumai ke Pemda
yang tidak memungkinkan
Fokker 100 mendarat disana.
Sementara untuk pener
bangan ke Cilacap menjadi
sasaran kerja sama karena
saat ini di route tersebut baru
dilayani satu maskapai.
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto mengapresiasi
langkah yang diambil Pelita

Air Service. “Kami berharap
sinergi ini dapat berjalan
dengan baik,”kata Dwi.
Pesawat ATR 72-500
diresmikan pada Rabu (28/1)
di bandara Pondok Cabe,
Tangerang. Hadir dalam
launching tersebut Direktur
Utama Pelita Air Service
Andjar Wibawanun dan
SVP HRD Pertamina Insan
Purwarisya L. Tobing.• Adityo
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Pjs Rantau Field Manager Jufri, beserta Camat Rantau Agustina
Dewi (tengah) berfoto bersama anak-anak penerima santunan
dalam rangka syukuran Tajak Sumur R-84 TW.

Tajak Sumur R-84 TW,
PEP Rantau Field
Santuni Anak Yatim
ACEH TAMIMANG - PT Pertamina EP Rantau

Field, Senin (26/1) melaksanakan syukuran tajak
sumur R-84 TW di halaman Masjid Al-Mutaqin
Kampung Kebun Rantau, Kecamatan Rantau,
Kabupaten Aceh Tamiang.
Acara syukuran tersebut diisi dengan
pemb erian santunan kepada 150 orang
anak yatim piatu dan kaum dhuafa, serta
penyerahan tiga ekor sapi yang akan dibagikan
kepada Masyarakat Kampung Kebun Rantau,
Kampung Alur Cucur, dan Kampung Alur
Manis. Hadir pada kesempatan itu, Muspika
Kecamatan Rantau,Tokoh Masyarakat,Alim
Ulama sertaTeam Managemen Pertamina
Rantau.
Pjs. Rantau Field Manager Jufri dalam
sambutannya menyampaikan ucapan terima
kasih atas dukungan dari Pemerintah Daerah,
Muspika Kecamatan Rantau serta masyarakat,
sehingga kegiatan tajak sumur yang diawali
dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat,
berjalan dan terlaksana dengan baik.
Jufri menambahkan, pemboran sumur R-84
TW merupakan salah satu upaya Pertamina EP
untuk terus menerus melakukan peningkatan

JAKARTA - Di tahun yang
baru, telah tampak tan
tangan baru yang harus di
sikapi dengan semangat
baru. Tak ketinggalan PDSI
pun berbenah diri untuk
itu. Direktur Hulu Pertamina
Syamsu Alam menyambut
baik upaya yang dilakukan
PDSI untuk meningkatkan
citra profesionalismenya.
“Sebagai service company,
PDSI harus bisa memberikan
pelayanan yang terbaik
kepada pelanggan. Dan PDSI
menjadi harapan korporat
karena telah diberi amanah
dalam mengelola aset rig,”
ujar Syamsu Alam usai meres
mikan lobby baru Graha PDSI,
Rabu (14/1).
Dalam peresmian lobby
yang dihadiri Kepala Divisi
Survei dan Pemboran, Bidang
Pengendalian Operasi SKK
Migas, Ngatijan, Direktur
Hulu berpesan agar semua
insan PDSI tetap menjaga
profesionalisme, dan memiliki
attitude dan semangat yang
sama untuk menjaga prioritas
kepentingan perusahaan,
karena ke depan tantangan
yang dihadapi kian semakin
besar.
Sementara itu, Direktur
Utama PDSI Faried Rudiono
menyampaikan sejak PDSI
didirikan hampir 6,5 tahun

Foto : PDSI

Foto : PEP RANTAU

FIELD

PDSI Tingkatkan Citra Profesionalisme

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menggunting pita peresmian lobby baru Graha PDSI.

lalu, senantiasa melakukan
perubahan dan pembenahan,
utamanya untuk mencapai
visi dan misi untuk menjadi
pemimpin di kawasan regional
dalam pengeboran dan well
services dengan standar
kelas dunia serta memberikan
solusi terpadu berkualitas
tinggi pada pengeboran
dan well services dengan
memaksimalkan nilai tambah
bagi pelanggan, pemegang
saham, karyawan dan pe
mangku kepentingan lainnya.
“Sehingga PDSI dapat men
jadi contractor of choice pe
langgan-pelanggan kami,”
ujarnya.

Lebih lanjut Faried menga
takan tantangan di tahun
2015 yang semakin berat,
rendahnya harga minyak yang
menembus di bawah USD
50 per barel, sehingga PDSI
harus bisa meng-adopt situasi
yang tidak menguntungkan
ini dengan melakukan peru
bahan-perubahan, yaitu
memberikan pelayanan yang
lebih baik kepada pelanggan
namun tetap mengutamakan
efisiensi sehingga pasar tetap
terjaga dan profit pun bisa
diraih.
“PDSI harus bisa menun
jukkan ciri yang membedakan
di antara pesaing-pesaingnya

dan itu harus ditunjukkan se
cara nyata. PDSI harus bisa
menunjukkan bahwa bisa
mengebor sumur dengan
aman, a head of schedule,
less budget sehingga PDSI
bisa menjadi contractor of
choice dari para klien tadi,”
pungkasnya.
Lobby baru Graha PDSI
kini telah bersolek, nuansa
minimalis dengan kombinasi
sofa berbalut warna hitam dan
putih mengawali penampilan
PDSI di tahun 2015. Turut
menyaksikan peresmiannya
sejumlah Direksi dan Tim
Manajemen Anak Perusahaan
Pertamina.•PDSI

produksi secara organik dengan sejumlah
inovasi sehingga dukungan dari pemangku
kerjasama simetris yang menguntungkan baik
bagi Pemerintah Darah maupun bagi Pertamina
EP.
Lokasi sumur R-84 TW ditajak dengan
menggunakan Rig Skytop milik PDSI (Pertamina
Drilling Service Indonesia) yang berkapasitas
450 HP hingga mencapai kedalaman akhir 810
mTVD (meter True Vertical Deep) dari lantai bor,
dengan jangka waktu pelaksanaan selama 20
hari kerja operasi. Tujuan dari pengeboran ini
adalah merupakan pengembangan EOR Project
Struktur Rantau, khususnya pada lapisan Z-600,
setelah produksi R-84 TW menjadi sumur
P-448.
Sementara itu, Camat Rantau Agustina Devi
mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Tamiang, khususnya Kecamatan Rantau
tetap mendukung kegiatan operasi Pertamina EP
dalam upaya mencari migas guna menambah
devisa negara. Dia menambahkan kegiatan
tersebut berdampak bagi pendapatan daerah
dalam mendukung pembangunan Kabupaten
Aceh Tamiang yang diharapkan dapat dirasakan
oleh masyarakat.•PEP Field Rantau

Workshop Film Pendek & Pelumas Pertamina
“Cintailah Produk Anak Bangsa”
Cilacap – Sebagai salah
satu rangkaian kegiatan
Pertamina EXPO 2014
yang bertemakan Sinergi
untuk Maju, PT. Pertamina
L u b r ic a n t s P r o d u c t i o n
Unit Cilacap mengadakan
Workshop Film Pendek &
Pelumas Pertamina “Cintailah
Produk Anak Bangsa”, akhir
tahun lalu.
PT. Pertamina Lubricants
Production Unit Cilacap
memaparkan tentang com
pany profile PT. Pertamina
Lubricants dan product
knowledge pelumas Perta
mina yang sudah membawa
nama Indonesia mendunia
ke-26 negara.
Workshop tersebut diikuti
berbagai lapisan masya
rakat yaitu peserta umum,

Foto : PT PERTAMINA LUBRICANT

kepentingan sangat diperlukan sebagai bentuk

Peserta Workshop Film Pendek dan Pelumas Pertamina mendengarkan penjelasan tentang PT Pertamina Lubricant.

mahasiswa, pengajar, siswa,
pemilik bengkel, Oli Mart,
dan pengelola bengkel home
industry. Selain workshop,
para peserta juga melak
sanakan plant tour ke kilang

Pertamina RU IV dan berakhir
ke PT. Pertamina Lubricants
Production Unit Cilacap di
Kawasan Industri Cilacap.
“Diharapkan kegiatan
Workshop ini dapat mengajak

masyarakat untuk selalu me
makai dan mencintai produk
anak bangsa,” jelas Manager
Production Unit Cilacap Tri
Bagus Wibowo.•PT PERTAMINA
LUBRICANT PRODUCTION UNIT CILACAP
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Tim Jakarta
Pertamina Energi
Siap Berlaga di
Proliga 2015
JAKARTA - Pertamina kembali memberikan

bukti akan komitmennya akan kemajuan
olahraga nasional, khususnya cabang bola
voli, dengan mensponsori Proliga, ajang kom
petisi bola voli tertinggi di Indonesia. Selain itu,
tentu saja Pertamina juga menerjunkan tim
Jakarta Pertamina Energi (JPE) berlaga di
ajang yang bergengsi ini.
Launching tim Jakarta Pertamina Energi
putera dan puteri dilakukan Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto dalam satu acara
yang sederhana usai senam pagi, Jumat
(30/1). Launching tim ditandai dengan pema
kaian jaket tim kepada kapten tim putra JPE
Ayip Rizal dan kapten tim puteri Amalia Fajrina
Nabila.
Launching dihadiri Direktur Pemasaran
Ahmad Bambang selaku Penanggung Jawab
PB Jakarta Pertamina Energi, Direktur Utama
PT Pertamina Retail Toharso selaku Chief de
Mission, SVP HRD Insan Purwarisya L. Tobing
selaku Ketua Bapor. Hadir juga dalam acara
tersebut Direktur SDM & Umum Pertamina
Dwi Wahyu Daryoto serta anggota Dewan
Komisaris Nurdin Zainal.
Dwi Soetjipto mengatakan, walaupun
di tengah turunnya harga minyak dunia,
Pertam ina tetap mensponsori kompetisi
Proliga 2015. Hal ini sekaligus menunjukkan
komitmen Pertamina pada dunia olahraga
Indonesia untuk jangka panjang. Dwi berharap
tim puteri JPE bisa mempertahankan prestasi
tahun lalu sebagai juara. Sementara untuk tim
putera yang tahun lalu runner up, supaya bisa
meraih gelar juara Proliga.
Insan Purwarisya selaku Ketua Bapor
melaporkan keikutsertaan Jakarta Pertamina
Energi dimulai sejak 2012, dimana tim putera
menduduki urutan 3, sementara puteri yang
diwakili Bontang LNG Badak juga peringkat
3. Di tahun 2013, tim putera dan puteri JPE
menduduki urutan 5. Tahun 2014 lalu, tim
putra sebagai runner up sedangkan tim putri
menjadi juara.
Karena menjadi juara, Pertamina pun
diminta menjadi sponsor utama dengan titel
“Pertamina Proliga” dan mengawali Proliga
2015 di Balikpapan pada 6 Februari 2015.
Kompetisi akan berakhir pada 19 April 2015
di Yogyakarta. Secara keseluruhan, Pertamina
Proliga diikuti lima tim di bagian putera dan
tujuh tim di bagian putri.•URIP

CILACAP – Inovasi awal
tahun merupakan satu hal
yang digagas untuk dapat
meningkatkan business
performance RU IV Cilacap.
Hal tersebut ditunjukkan
melalui penyelenggaraan
Workshop Overview Program
Oil Loss Management System
(OLMaS) RU IV di Gedung
Griya Patra Cilacap, pada
(9/1). Acara tersebut dihadiri
oleh tim manajemen dan
perwakilan pekerja RU IV.
Menurut GM RU IV Edy
Prabowo, latar belakang
penyelenggaraan program
OLMaS ini adalah belum
optimalnya pengelolaan
oil loss di RU sehingga di
susun OLMaS dengan
tujuan untuk menciptakan
sistem pengelolaan oil loss
yang komprehensif dan
berkesinambungan sehingga
dapat mencapai kinerja oil
loss kelas dunia.
“OLMaS adalah salah
satu brick inti dalam sub
technology management
untuk meningkatkan pro
fitabilitas dalam mencapai
visi 2025, yakni menjadi
unit pengolahan dengan
kapasitas terbesar di antara
perusahaan migas di wilayah
Asia Tenggara, menduduki
peringkat top quartile dalam

Foto : MOR IV

Optimalkan Pengelolaan Oil Loss
melalui Sistem OLMaS

Penyelenggaraan Workshop Overview Program Oil Loss Management System diharapkan dapat menciptakan change agent
OLMaS untuk mengimplementasikan program tersebut di RU IV.

operation performance, dan
menjadi world class trading
company,” tutur Edy Prabowo
GM RU IV Cilacap.
Isi OLMaS brick, lanjutnya,
terdiri dari oil loss monitoring,
competency toolbox, dan
best practices untuk me
mastikan implementasi yang
komprehensif baik dari sisi
operasi, infrastruktur, dan
pengembangan baru.
“Keseluruhan OLMaS
brick membentuk suatu siklus
yang dimulai dari tahapan
awal oil loss monitoring yang
meliputi refinery loss, KPI dan
KAI cascading, performance
monitoring, dan equipment
readiness akan menghasilkan
best practices. Antara lain,
mengenalkan dasar-dasar sis
tem pengukuran dan operasi,

menginformasikan parameter
terkait oil loss untuk dimonitor,
dan menyiapkan ide-ide
improvement,” papar Edy.
Untuk memaksimalkan
program ini, diatur organisasi
dan jalur komunikasi antara
pusat dan unit. Di unit
sendiri, steering committee
OLMaS yang terlibat bertugas
untuk menyelenggarakan
rapat oil loss area per dua
mingguan, audit silang ten
tang pengendalian oil loss
antar satu RU dengan RU
lainnya, memantau kinerja
pengendalian oil loss harian
dan KPI secara berkala.
Dalam event ini juga di
bahas mengenai roadmap
dan inisiatif untu meminimalisir
oil loss untuk mencapai
highest reported quartile.

“Beberapa inisiatif unggulan di
antaranya meminimalisir gas
flare kilang I dan II, audit PSV
dan CV to flare, kalibrasi ATG,
metering, flowmeter secara
periodik, melakukan flare loss
monitoring dan prevention
system, melakukan review
stock in process, flare gas
recovery system kilang II, dan
flowmeter flare gas Kilang I.”
jelas Muh. Hadjar selaku OPI
Coordinator.
Melalui kegiatan ini diha
rapkan tercetus para change
agent OLMaS untuk meng
implementasikan program
tersebut di RU IV. Guna
men unjang tugas change
agent dan mencapai highest
reported quartile, OPI akan
m enyel enggarakan Idea
Generation Workshop.• RU IV

Grand Safety Talk Peringati Bulan K3
di RFCC Project
CILACAP - RFCC Project
kembali mengadakan Grand
Safety Talk dalam rangka
bulan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3), yang
berlangsung setiap tanggal
12 Januari – 12 Februari.
Tim Manajemen RFCC,
Adhi Karya, GS, Coordinator
Divisi Project Residual Fluid
Catalytic Cracker (RFCC),
Amir H. Siagian, dan seluruh
pekerja RCFCC Project baik
main maupun sub contractor
mengikuti upacara Grand
Safety Talk yang membahas
tentang peringatan bulan K3,
Selasa (2/2).
Upacara diawali dengan
olahraga dan sambutan dari
tim GS, Adhi Karya, dan
Pertamina. Sambutan dari

Pertamina diwakili oleh Site
Manager Project Control
Sugandi menyampaikan ten
tang pentingnya kerja sama,
kerja ikhlas, partisipasi aktif,
dan menjaga keselamatan
diri sampai dengan RFCC
Project selesai. Sugandi juga
mengingatkan tentang target
pemerintah terhadap project
ini adalah bulan Juni 2015
sudah mulai beroperasi demi
memenuhi kebutuhan BBM
Nasional.
Dalam upacara Grand
Safety Talk, tim Adhi Karya
dan GS memberikan apresiasi
kepada para housekeeper
yang berpartisipasi aktif
dan berkinerja baik, serta
menerapkan prinsip HSSE.
Hadiah diserahkan oleh

Foto : RFCC PROJECT

Foto : ADITYO

SOROT

Manajemen RFCC Project menyerahkan apresiasi dalam rangka bulan K3
kepada para housekeeper dalam acara Grand Safety Talk.

Amir H. Siagian dan tim
manajemen Adhi Karya, Sr
Project Engineer- Akfa D.
Bakar.
Harapan besar juga
d i s a m p a i k a n o l e h t i m
manajemen mengenai pen
tingnya menjaga K3 di area

kerja demi kepentingan
bersama. Untuk mendukung
kegiatan tersebut, RFCC
Project akan dibantu oleh
tim keamanan RU IV mulai
(2/2) sampai dengan proyek
selesai di bulan Juni 2015.
RFCC PROJECT
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RU VI Balongan Capai KPI 114,57 Persen
BALONGAN – Refinery

akhir tahun lalu. Pencapaian

Emas di Tahun 2015 bisa

Unit (RU) VI Balongan

target KPI ini disambut ba

diraih.

sukses mencapai target Key

hagia seluruh pekerja RU VI

Performance Indicator Tahun

Balongan.

“RU VI Balongan ber
peluang besar meraih

2014. Key Performance

Atas pencapaian KPI

Proper Emas, sebab RU VI

Indicator (KPI) RU VI tahun

tersebut, GM RU VI Balongan

telah berhasil meraih Proper

2014 yakni sebesar 114,57

Yulian Dekri berharap se

Hijau dua tahun berturut-

persen dan cenderung

luruh pekerja RU VI bisa

turut, yakni 2013 dan 2014,”

menga lami peningkatan

menjaga kekompakan dan

ujar Yulian.

dimana pada tahun 2013

terus meningkatan kinerja

Pada kegiatan di akhir

KPI RU VI adalah 108,70

mengingat target KPI RU

tahun tersebut, Yulian Dekri

persen.

VI tahun 2015 adalah 116

juga menyampaikan target

persen.

lain di 2015. Di antaranya

Hal tersebut dipaparkan
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GM RU VI Balongan Yulian

Selain Target KPI yang

terkait pengelolaan sa

Dekri pada kegiatan Refleksi

harus dicapai, Yulian Dekri

fety, RU VI Balongan me

Pergantian Tahun di Gedung

juga kembali memberikan

nargetkan tahun 2015 ISRS

Patra Ayu, Perumahan

semangat kepada pekerja

(International Sustainability

Bumi Patra, Indramayu,

RU VI agar target Proper

Rating System) Base pada

GM RU VI Balongan, Yulian Dekri menyampaikan pencapaian target KPI 2014 serta memaparkan target KPI 2015.

level 5 dan Stretch di level

MOR V Siap Berkompetisi

Balongan adalah level 3,9.

6 dimana pada tahun 2014

Tahun ini, RU VI Ba

ISRS yang diraih RU VI

longan juga kembali akan

melaksanakan sederet pe
kerjaan besar yang harus
direalisasikan.•RU VI

SURABAYA – Mengawali

tahun 2015, GM Marketing
Operation Region V Giri
Santoso memberikan peng
arahan kepada pekerja dan
manajemen MOR V di Kantor
Jagir Surabaya, pada Senin,
(5/1). Pada kesempatan
tersebut, Giri menyampaikan
adanya kebijakan baru dari
Foto : MOR V

pemerintah baik untuk BBM
maupun LPG. Karena itu,
Pertamina harus mampu
m e n gh a d a p i ta n ta n gan
baru dalam menjalankan
bisnisnya.
“Kita harus lebih solid
menghadapi kompetisi. Kita
harus saling bersinergi antar
fungsi untuk menjaga agar
kita bisa lebih unggul dari
kompetitor,” ujarnya.
Pada kesempatan ter
sebut Giri juga menyam
paikan pencapaian MOR
V pada 2014. Di antaranya
peraihan Proper. Yakni, 1
Proper Emas untuk DPPU
Ngurah Rai, 7 Proper Hijau
dan 8 Proper Biru. Serta
Platinum dan Gold pada
TKMPN XVIII & IQPC 2014,
serta peringkat Gold dalam
ajang mutu internasional
di Srilanka, Australia dan
Malaysia.
Retail Fuel MOR V ju
ga menciptakan inovasi

GM Marketing Operation Region V Giri Santoso memberikan arahan awal
tahun kepada jajarannya, dimana tahun 2015 MOR V harus siap berkompetisi.

baru berupa voucher BBK

Demikian juga Avtur yang

yang dapat digunakan di

penjualannya meningkat 5

SPBU di luar jaringan SPBU

persen pada 2014 diban

COCO. Inovasi ini akan

dingkan realisasi 2013.

dia ngkat menjadi contoh

Fungs i Petrochemical pun

tingkat nasional. Masih di

mencatat penjualan special

fungsi retail, pada 2014 ber

chemical pada 2014 melebihi

hasil menggaet beberapa

18% dibandingkan target dan

perusahaan untuk bundling

Aromatic & Olefin melebihi

promo.

147 persen dibandingkan

Fungsi Domestic Gas

target.

juga memeriahkan pasar

Selain pencapaian, Giri

LPG di Jawa Timur dengan

juga menyampaikan tan

adanya launching Bright Gas

tangan pada 2015. Di antara

pada April 2014. Bright Gas

nya adalah harga baru Elpiji

yang saat itu baru tersedia

12 kg yang sudah tidak lagi

di Surabaya, Sidoarjo dan

disubsidi dan penerapan

Gresik, kini telah tersedia di

sistem harga baru BBM.

seluruh Jawa Timur.

Giri juga menjelaskan pesan

Sedangkan di bidang

direksi mengenai inovasi

BBM industri, penjualan

di bidang penjualan dan

BBM Non PSO pada 2014

efis iensi di bidang penga

mencapai 10,3 persen di

daan, distribusi dan trans

atas target yang ditetapkan.

portasi.•MOR V
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Prabumulih Selalu Gigih Raih Produksi
Prabumulih – Sebagai produsen minyak terbesar dan
urutan ketiga penghasil gas di lingkungan PT Pertamina EP,
kinerja Prabumulih Field sepanjang tahun lalu menuai sukses
di atas target Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
2014 sebesar 40,2 ribu barel setara miyak perhari (MBOEPD)
atau 101.3% dari sasaran. Capaian tersebut disumbang
oleh produksi gas sejumlah 169,1 juta kaki kubik gas perhari
(MMSCFD), naik 2,7% dari target RKAP 2014 sebesar 164,64
MMSCFD. Sementara raihan produksi minyak rata-rata
sebanyak 10.999 barel minyak perhari (BOPD), atau 97,8%
dari rencana yakni sebesar 11.245 BOPD. “Kami berhasil
melakukan langkah-langkah intesifikasi dan ekstensifikasi
tahun lalu hingga mampu mendongkrak pencapaian RKAP
2014, terutama untuk produksi gas,” ungkap M. Nur, Field
Manager Prabumulih.
Menurut M. Nur upaya intensifikasi dimaksud meliputi
aktivitas relokasi, pipanisasi, dan reparasi. Sebagai contoh,
dia menunjukkan kebijakan melakukan relokasi kompresor
gas berkapasitas 2,5 MMSCFD dari Beringin ke Prabumulih
Barat telah meningkatkan sales gas sekitar 2 MMSCFD.
Selanjutnya, pemasangan trunkline gas dari Kuang ke Pagar
Dewa untuk memproduksikan sumur-sumur gas di Kuang
(KAG-02 dan KAG-E22) mampu menambah sales gas
sekitar 2 MMSCFD. “Relokasi unit separator High Presure
(HP), Low Presure (LP), dan scrubber HP dari SKG Benuang
untuk meningkatkan kapasitas handling gas dari 15 menjadi
100 MMSCFD, telah mendorong pe
ningkatan produksi gas sebesar 15
MMSCFD di struktur Prabumulih Barat
dari semula 13 MMSCFD menjadi
28 MMSCFD,” imbuh M. Nur penuh
syukur.
Dalam hal penerapan strategi
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ekstensifikasi, lebih lanjut M. Nur mengatakan yang paling
signifikan memberi kontribusi produksi minyak dan gas adalah
pengeboran sumur baru lokasi OGN-36 dan OGN-38 yang
menghasilkan minyak dengan produksi masing-masing sebesar
650 dan 1000 BOPD. Di samping itu, pengeboran sumur PMB28 mampu menyumbang produksi minyak sebanyak 241 BOPD
dan gas 4,15 MMSCFD, PMB-29 (minyak 350 BOPD & gas 3
MMSCFD), PMB-30 (minyak 300 BOPD & gas 3 MMSCFD),
dan PMB-31 (minyak 105 BOPD & gas 5,7 MMSCFD). Selain
itu dari kegiatan reparasi di sumur-sumur OGN-34 sukses
memberikan tambahan produksi 300 BOPD, PMB-23 (minyak
350 BOPD & gas 4 MMSCFD), PMB-20 (minyak 250 BOPD
& gas 4,5 MMSCFD), PMB-21 (minyak 150 BOPD & gas 3
MMSCFD). “Kegiatan reaktivasi sumur suspended dilakukan di
7 sumur pada struktur Talang Jimar dan mampu menyumbang
minyak sebesar 151 BOPD,” terang Field Manager Prabumulih.
Pencapaian tersebut bukan tanpa tantangan baik dari segi
teknis maupun non-teknis. Kendala teknis klasik yang menjadi ciri
khas Prabumulih Field adalah tingginya angka natural decline rate
struktur PMB sebesar 40.8% pertahun dibanding struktur lainnya
rata-rata 23% pertahun. Hal ini menjadi tantangan tersendiri
karena struktur PMB merupakan salah satu struktur primadona
yang dimiliki Prabumulih Field. “Meski demikian melalui upaya
agresif dalam melakukan reparasi sumur-sumur potensial,
tantangan penurunan produksi akibat tingginya natural decline
rate yang ekstrim itu mampu diatasi oleh jajaran Prabumulih
Field,” tutur M. Nur menunjukkan kiatnya.
Terkait dengan tantangan sosial, menurut penjelasan M.
Nur sangat berpotensi menjadi hambatan manakala tidak
dikelola secara terpadu dan terencana sejak awal. Pasalnya,
jumlah pertumbuhan penduduk termasuk tinggi di wilayah kerja
Prabumulih Field. Keterbatasan lahan yang tersedia, baik untuk
hunian maupun bercocok tanam menyebabkan tingginya angka

“Fasilitas produksi Stasiun Kompresor Gas (SKG) Lembak, Prabumulih Field
- Sumatra Selatan.”

penyerobotan dan pendudukan aset-aset tanah wilayah PT
Pertamina EP. “Upaya preventif pun dilakukan dengan pe
masangan patok-patok batas lahan dan juga tanda-tanda
peringatan larangan bercocok tanam, serta beraktivitas di se
kitar kegiatan operasional PT Pertamina EP,” tambah M. Nur.
Kesuksesan atas kegigihan Prabumulih Field menjaga
dan meningkatkan produksinya serasa sempurna, karena
senantiasa meletakkan faktor HSSE di setiap pucuk kegiatan
operasional yang berlangsung. Hal ini pulalah yang menjadi
kebanggaan Prabumulih Field di samping achievement
dari angka produksi. “Untuk tahun ini kami hattrick (tiga
kali berturut-turut) perolehan peringkat PROPER hijau dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),
serta selama sewindu mampu menjaga pencapaian zero
NoA sejak 12 Agustus 2006 dengan Jam Kerja Selamat
kumulatif sebesar 43.856.992 jam,” pungkas M.Nur menutup
perbincangan.•DIT. HULU

Jakarta – Sebagai pro
blem solver Direktorat
Hulu Pertamina (Persero),
Upstream Technology Center
(UTC) melalui bidang New
Energi & Green Technology
(NEGT) mengadakan Focus
Group Discussion (FGD)
internal bertema “Akselerasi
Pengembangan Panas Bumi
Pertamina” pada 13 Januari
2014, di Auditorium Gedung
Kwarnas. Tujuan FGD ini
adalah untuk menggali
berb agai masukan yang
akan dimanfaatkan dalam
menyiapkan rumusan strategi
percepatan pengembangan
geothermal di Pertamina,
sebagai bagian dari usaha
pencapaian target sesuai
Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP).
“FGD ini merupakan salah
satu acara dari rangkaian
kegiatan yang didesain UTC
sehubungan dengan agenda
Forum Sharing Technology
Hulu (FSTH). Yakni, ajang
unjuk keandalan teknologi
bidang hulu Pertamina untuk

mendapatkan kombinasi
solusi teknologi,yang akan
diimplementasikan dalam
menjawab berbagai problem
operasi,” ujar Gunung Sar
djono Hadi, Senior Vice
President Technology & De
velopment saat membuka
FGD tersebut.
Lebih lanjut, Gunung
Sardjono Hadi menyatakan
pemanfaatan dan pengem
bangan energi geothermal
di Indonesia selama ini
terhambat beberapa faktor
di antaranya perizinan, tum
pang-tindih pemanfaatan
lahan, harga uap panas
bumi yang tidak kompetitif,
dan pembangunan fasilitas
pembangkit listrik yang
tidak terintegrasi dengan
kegiatan hulu. Oleh karena
itu, investasi hulu panas bumi
tidak bisa dipacu. Hambatanhambatan tersebut bermuara
pada kebijakan pengelolaan
energi geothermal Indonesia
yang hingga kini baru
terutilisasi sekitar 5% saja
dari potensi sebesar 28,5

Giga Watt electric (GWe),
yang menyebar di 265
lokasi di seluruh Indonesia.
Manakala potensi super
raksasa yang notabene
sebesar 40% cadangan
panas bumi dunia, itu
mampu diproduksikan maka
akan terjadi penghematan
penggunaan bahan bakar
minyak sebanyak 1,2 juta
barel per hari. “Kami dari
manajemen berharap pada
kesempatan ini temanteman pegiat bidang panas
bumi, dapat duduk bersama
melihat berbagai perspektif
seluruh persoalan yang
ada, sehingga memperoleh
sesuatu yang bersifat
substansial bukan rutinitas,
agar bisa di-share kepada
semua stakeholders,” jelas
Gunung memaparkan sudut
pandang strategisnya.
Vice President UTC, Sigit
Rahardjo dalam laporannya
menyampaikan bahwa
UTC akan memaksimalkan
perannya sebagai bagian
dari operation holding

Foto : DIT. HULU

Menyigi Hambatan Investasi Panas Bumi Indonesia

Gunung Sardjono Hadi, Senior Vice President Technology & Development membuka FGD “Akselerasi Pengembangan
Panas Bumi Pertamina”.

yang berkontribusi aktif
dalam mendukung upaya
peningkatan produksi dan
penambahan cadangan
baik di seluruh APH mau
pun di fungsi Business
Development. Selain itu UTC
juga terus meningkatkan dan
mengoptimalkan keandalan
teknologi pengembangan
goethermal, mulai dari bidang
Geologi-Geokimia-Geofisika,

Resevoir, dan berbagai aspek
teknologi subsurface lainnya,
serta m asalah -m asalah
permukaan. “Implementasi
New Technology Upstream
merupakan salah satu
keniscayaan untuk men
dongkrak produksi dan pe
manfaatan cadangan yang
masih tertidur hingga saat ini
dan lima tahun ke depan,”
ucap Sigit.

Forum FGD tersebut
diikuti oleh 45 peserta. Di
samping Gunung dan Sigit
hadir juga selaku pembicara
VP Planning & Portofolio Hulu
Irfan Zainudin, SVP Financing
& Business Support PGE
Budhi Himaw an, VP RenBang PGE Indria Doria, dan
Aldin Ahmad (Geothermal &
New Energy Upstream Bu
siness Development).•DIT. HULU

