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Kiprah Pertamina di ranah global masih diuji. Pada
daftar Fortune Global 500 yang baru dirilis pada 1 Agustus
2015, Pertamina turun tujuh peringkat dibanding posisinya
di Fortune Global tahun lalu. Yakni, dari 123 ke peringkat
130. Merosotnya posisi berdasarkan jumlah pendapatan
(revenue) Pertamina dibanding perusahaan global lain dalam
daftar tersebut.
Seperti diketahui, faktor tergerusnya pendapatan Per
tamina diantaranya harga minyak dan pelemahan nilai mata
uang. Tak hanya Pertamina, mayoritas pelaku migas global
juga menghadapi tantangan serupa. Bahkan, raksasa migas
Shell turun ke peringkat 3 pada Global Fortune karena
pendapatannya tergerus 6%. Padahal, sejak tahun 2009 Shell
hanya berada di posisi 1 atau 2. Akibatnya, terjadi pergeseran
penguasaan sektor pada daftar Fortune Global tahun ini.
Perusahaan non-migas lebih berkesempatan tumbuh, se
hingga persaingan bagi perusahaan migas makin ketat.
Tengok saja perusahaan asuransi Aviva, yang sebelumnya
berada di posisi 157 kini menempati 123, posisi yang tahun
lalu ditempati Pertamina. Aviva membukukan pendapatan
sebesar US$71.6miliar, atau naik 16.5%. Tantangan juga
datang dari masuknya beberapa perusahaan baru seperti
China Railway Engineering yang langsung menempati posisi
71 dengan pendapatan US$99.5miliar.
Perbandingan Peringkat dan Pendapatan Perusahaan
Global versi Fortune
Company
Sinopec Group
Shell
CNPC
Petronas
Nestle
China Railway
PTT
China Resources National
Target
Aviva
Pertamina
Manulife Financial
Danone

Rank
2014 2015
3
2
2
3
4
4
69
68
72
70
71
84
93
143
115
116
117
157
123
123
130
212
429
422

Revenue 2015
(USD milliar)
$
446,811
$
431,344
$
428,620
$
100,618
$
100,115
$
99,538
$
87,299
$
74,887
$
74,520
$
71,608
$
70,648
$
49,371
$
28,048

∆ Revenue,
2014 - 2015
-2.27%
-6.15%
-0.78%
-0.13%
0.67%
9.10%
-5.68%
13.54%
2.65%
16.50%
-0.64%
172.40%
6.75%

Sumber: fortune.com/global500

Komunitas Investasi memandang, Fortune Global
adalah ajang bergengsi. Pasalnya, ini merupakan jajaran
500 perusahaan terbesar di dunia dan sering menjadi
acuan pelaku pasar. Metodologi yang digunakan adalah
mengurutkan perusahaan berdasar pendapatan konsolidasi
selama 1 tahun (Januari-Desember 2014), meski turut mem
pertimbangkan kinerja lain seperti laba bersih, jumlah pekerja,
serta publikasi laporan keuangan.
Bagi Pertamina, bertengger pada daftar Fortune memang
menjadi salah satu pencapaian. Kita boleh berbangga, na
mun belum saatnya menepuk dada karena pertarungan
terus berjalan.
Ratusan perusahaan global dari beragam industri tak
akan menahan laju pertumbuhannya. Pertamina harus mam
pu menghadapi persaingan dan jalan terjal tahun 2015 ini,
hingga akhirnya membuktikan pertumbuhan. Karena mata
dunia selalu mengawasi hasil kinerja kita.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Suara Pekerja :
tasyakuran
blok mahakam
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
“tolak sharedown”

Foto : WAHYU

Under Eagle Eyes

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berbincang dengan Direktur Hulu Syamsu Alam, Direktur Keuangan Arief Budiman, dan Direktur Pemasaran
Ahmad Bambang usai memaparkan kinerja perusahaan semester I/2015. Secara umum, Dwi Soetjipto menyatakan kinerja Pertamina membaik
dengan laba bersih sebesar 570 juta dolar AS selama semester I/2015. Sementara prioritas investasi masih tetap pada sektor hulu.

Semester I Catat Laba Bersih
570 Juta Dolar AS
Pertamina meraih laba
bersih sebesar 570
juta dolar AS selama
semester I tahun 2015
yang disokong oleh
peningkatan kinerja
operasional dan efisiensi
di berbagai lini bisnis
di tengah iklim industri
minyak dan gas bumi
dunia yang penuh
tantangan karena
turunnya harga minyak.

JAKARTA – Hal tersebut
diungkapkan Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto dalam
konferensi pers pemaparan
kiinerja Pertamina Kuartal II
tahun 2015, Rabu (5/8) di
Lantai Ground Gedung Utama,
Kantor Pusat Pertamina. Turut
hadir dalam kesempatan itu,
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Direktur Hulu Syamsu Alam,
Direktur Pemasaran Ahmad
Bambang, dan Direktur Ke
uangan Arief Budiman. Kon
ferensi pers dimoderatori oleh
Vice President Corporate
Communication Wianda Pus
ponegoro.
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto mengatakan
situasi industri migas saat
ini sangat menantang, yang
ditandai dengan berb agai
upaya dari banyak perusahaan
migas, termasuk International
Oil Company melakukan
langk ah-langkah efisiensi.
Dalam konteks Indonesia,
anjloknya Indonesian Crude
Price hingga separuhnya
ditambah dengan rupiah yang
semakin tertekan menuntut
perusahaan migas, seperti

Sorot :
direktur utama pertamina
sambangi cpp donggi

halnya Pertamina harus men
cari terobosan untuk mem
pertahankan kinerja keuangan
yang sehat.
Hingga Juni 2015, ICP
jatuh ke posisi 59,4 dolar AS
per barel atau jauh dari ratarata ICP pada periode yang
sama tahun 2014 sebesar
106,6 dolar AS per barel. Di
sisi lain, rupiah terdepresiasi
hingga lebih dari 10% dalam
kurun waktu yang sama.
“Banyak perusahaan
di dunia yang melakukan
aksi-aksi terobosan agar
dapat survive, mulai dari
pengurangan capex hingga
pemangkasan tenaga kerja di
awal tahun yang masih ber
lanjut hingga saat ini. Namun,
Alhamdulillah di tengah kon
disi tersebut Pertamina dapat

16

mengatasi tantangan dengan
terus meningkatkan kinerja
operasional dan melakukan
efisiensi hingga dapat meraih
laba bersih sebesar 570 juta
dolar AS setelah pada awal
tahun sempat alami kerugian,”
tutur Dwi Soetjipto.
Produksi migas Perta
mina selama semester I
2015 tumbuh sekitar 6%
dib andingkan dengan pe
riode yang sama tahun lalu.
Hingga Juni, produksi migas
perusahaan mencapai 550,89
ribu BOEPD, yang terdiri dari
270,76 ribu BOPD minyak
dan 1,60 BSCFD gas, yang
disokong oleh peningkatan
produksi migas Pertamina
dari aset luar negeri. Produksi
Bersambung ke halaman 5

Hulu Corner :
phe onwj : tetap tangguh meski
harga minyak jatuh

VISI

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat

lima prioritas strAtegis
memperkuat GAGASAN
fungsi SPBD
Pengantar Redaksi :
Bicara energi saat ini, kita masih bicara minyak alias energi fosil
yang semakin menurun cadangannya. Bicara energi ke depan, maka
kita harus bicara tentang gas, energi baru dan terbarukan. Yang lebih
tersedia dalam jangka panjang dan lebih ramah lingkungan. Kami pun
berbincang dengan Vice President Strategic Planning & Business
Development Direktorat Gas & Energi Baru Terbarukan Thomas
Suhartanto. Berikut petikannya.
Bisa dijelaskan fungsi Strategic Planning & Business Deve
lopment Direktorat Gas & EBT? Pada bulan Juni 2012, Direktorat
Gas resmi berdiri dengan dua lingkup tugas utama terkait kelistrikan
(power) dan gas. Sejak saat itu, kita telah memaksimalkan dan
mengefisienkan beberapa aktivitas bisnis gas. Misalnya, kawan-kawan
di Gas Sourcing berhasil memonetisasi dan meningkatkan struktur
harga gas menjadi lebih baik sehingga mencatatkan peningkatan
keuntungan sampai beberapa ratus juta dolar. Kita juga lihat kawankawan di Fungsi LNG kian aktif untuk melakukan kegiatan niaga LNGnya, baik pembelian maupun penjualannya. Pada akhir November
2014, direktorat ini diberi amanat tambahan untuk juga menangani
aktivitas bisnis energi baru dan terbarukan, sehingga selama beberapa
bulan kemudian, nama direktorat menjadi Direktorat Energi Baru &
Terbarukan sebelum baru-baru ini berubah kembali menjadi Direktorat
Gas & Energi Baru Terbarukan.
Nah, yang ditugaskan pada Fungsi Strategic Planning & Business
Development (SPBD) adalah, kami menyusun dan memonitor rencana
dan strategi bisnis jangka panjang direktorat, seperti apa bisnis
gas, power, energi baru dan terbarukan. Kemudian juga menjaga
pelaksanaan setiap rencana kerja kerja tersebut dari tahun ke tahun,
agar sejalan dengan cita-cita jangka panjang kita.
Lebih rincinya, di aspek strategic planning, kita berbicara jangka
panjang, seperti bagaimana lingkungan usahanya, kita mau kemana,
apa dan bagaimana. Misalnya kita bicara RJPP, katakanlah kita mulai
dengan neraca gas. Neraca gas Pertamina tentunya harus inline
dengan apa yang akan dilakukan Pemerintah, bagaimana kemampuan
produksi gas dalam negeri dan bagaimana perilaku penggunaan
energi di dunia industri. Kita harus melihat itu seakurat mungkin dan
sesuai dengan kondisi saat ini. Kita mencoba memproyeksikan ke
depan akan menjadi seperti apa. Hal ini kita tuangkan dalam RJPP
kita dan menjadi dasar rencana kita membangun infrastruktur dan
mengembangkan pasar. Jadi kita mencoba mengembangkan inisiatif,
termasuk menggali berbagai potensi dari berbagai sumber.
Sehingga kalau kita lihat untuk jangka panjang, SPBD
menjembatani itu semuanya. Mengintegrasikan semuanya dengan
basis visi dan misi serta strategi direktorat yang sejalan dengan visi,
misi dan strategi perusahaan agar menjadi suatu kesesuaian RJPP
dan RKAP. Dengan dasar hal-hal seperti di atas, maka dalam RJPP
kita sekarang dapat dilihat ada porsi pengembangan bisnis energi
baru dan terbarukan, dimana ini sejalan dengan latar belakang
dibentuknya direktorat ini.
Nah, di sisi business development-nya, tugas fungsi kami
adalah mencari peluang-peluang baru dalam hal pasar/produk
ataupun skenario bisnis. Sebagai contoh, sekarang ini sebagaimana
dimunculkan oleh PLN, PLN ingin mendapat pasokan gas untuk
pembangkit listrik PLN di berbagai lokasi yang sangat tersebar, yang
saat ini masih dijalankan dengan diesel. Ada keinginan PLN untuk
mengubahnya menjadi berbahan bakar gas, ataupun berkenaan
dengan rencana pengembangan power plant mereka yang baru.
Disitulah SPBD melihat apakah Direktorat bisa mengembangkan
bisnis dimaksud yang dapat dikatakan sebagai tantangan logistik gas
yang merupakan salah satu bentuk virtual pipeline. Yaitu, menyediakan
gas ke pembangkit PLN tanpa membangun pipa sebagai sarana
transportasinya. Ini menjadi tantangan yang menarik karena memang,

membangun pipa untuk keperluan ini bukanlah opsi.
Berkaitan dengan Lima Priortias Strategis Perusahaan,
bagaimana SPBD menyikapinya dalam hal efisiensi dan
pengembangan infrastruktur? Kalau infrastruktur, memang dari
awal kita sudah menyadari bahwa kebutuhan akan infrastruktur gas
memang harus ada. Adanya Lima Pilar Strategis yang dicanangkan
Direksi semakin memperkuat apa yang sudah kita gagas dan
lakukan dalam hal pengembangan infrastruktur gas.
Misalnya, kita bisa lihat cerita tentang Regas Arun. Regas
Arun itu konversi dari fasilitas produksi LNG yang tidak lagi
mendapatkan pasokan gas mencukupi sehingga akan ber
henti beroperasi. Kemudian kita ubah fungsinya menjadi fasilitas
regasifikasi. Perubahan itu merupakan salah satu bentuk pengem
bangan infrastruktur sekaligus juga untuk mengefisienkan dan
memanfaatkan aset negara yang terancam idle.
Bicara tentang gas, tampaknya ada perubahan para
digma ya? Sekarang kita sudah harus bicara ada gas hulu, atau
disebut juga gas konvensional. Tetapi kita juga berbicara LNG.
Kalau dulu bicara LNG adalah selalu untuk kebutuhan ekspor.
Sekarang LNG ini harus juga digunakan di dalam negeri. Tahun
2012 sudah dibuktikan dengan beroperasinya FSRU Jawa Barat/
Nusantara Regas. Kemudian kita buktikan lagi di awal tahun ini
dengan beroperasinya fasilitas regasifikasi LNG di Arun. Antara
gas konvensional dan LNG punya perilaku yang berbeda juga. Kita
mengantisipasinya. Apalagi saat nanti ke depan terjadi defisit gas,
kita harus punya skenario bagaimana mengantisipasinya. Defisit itu
terjadi lebih karena tingkat pertumbuhan kebutuhan yang tinggi dan
dikaitkan dengan kemampuan dalam negeri untuk memproduksi
gas dari lapangan dalam negeri, baik yang dikelola grup Pertamina
ataupun KKKS lain.

Kalau lihat negara-negara maju, untuk kebutuhan rumah
tangga dan industri, itu basisnya gas ya? Saya akan berhatihati untuk langsung membandingkan, sebutlah Jepang dan Korea
sebagai contoh negara yang menggunakan gas, dengan kita.
Hati-hati, karena pendekatan kita ini tidaklah sesederhana mereka
dikaitkan dengan perilaku konsumennya, karena kita masih ada
campurannya antara gas dari hulu yang dianggap lebih murah,
dengan gas yang dari hasil regasifikasi LNG.
Bagaimanapun harus dipahami bahwa harga LNG akan lebih
mahal daripada gas konvensional. Alasannya sederhana, dalam
hal LNG, toh tetap berawal dari gas konvensional yang dicairkan
dulu menjadi LNG, dan ini perlu biaya yang merupakan salah satu
komponen signifikan dari harga LNG. Setelah itu LNG tersebut
kita kapalkan, ada biaya untuk regasifikasi, ada biaya lagi sebelum
dialirkan ke konsumen. Dengan demikian pasti akan ada selisih
antara harga gas konvensional dengan gas hasil regasifikasi LNG.
Namun sepanjang keekonomian terpenuhi, LNG memiliki kelebihan
dalam hal fleksibilitas memenuhi kebutuhan di daerah dimana
sumber gas konvensional tidak tersedia atau tidak mencukupi lagi.
Jadi, masing-masing bisnis ini karakteristiknya beda
ya? Begitulah. Dalam lingkup tugas Direktorat Gas, Energi Baru
& Terbarukan, masing-masing bidang usaha yang ditangani punya
karakteristik sendiri, gas punya sendiri, bahkan terhadap karakteristik
LNG, power pun punya karakteristik sendiri, demikian juga dengan
yang terkait energi baru dan terbarukan. Sekalipun demikian,
kita pun harus ingat bahwa Pertamina adalah BUMN 100% milik
negara yang pada titik tertentu, sekaligus berperan sebagai alat
Pemerintah dalam melaksanakan kepentingan-kepentingan ke
bijakan energinya.•URIP

Foto : KUNTORO

MISI

EDITORIAL

Tergerus

Laporan Pencapaian Kinerja perusahaan
pekan lalu telah disampaikan Direktur Utama
Pertamina dan jajaran Direksi dalam konferensi
pers di depan insan media. Pertamina me
nyampaikan laba bersih semester I/2015 men
capai 570 juta dollar AS atau turun 96 persen
dibandingkan periode yang sama tahun lalu
yang mencapai 1,13 miliar dollar AS.
Penurunan laba kinerja semester pertama
tersebut, juga dialami oleh sebagian besar
perusahaan minyak lainnya. Royal Dutch Shell
mencatatkan laba semester pertama sebesar
3,8 miliar dolar AS atau turun 37% persen dari
periode yang sama tahun 2014. Demikian pula
dengan perusahaan minyak raksasa dunia
Chevron, yang mencatatkan laba pada semester
satu sebesar 571 juta dollar AS, atau turun
sekitar 90% dibandingkan periode yang sama
tahun lalu. Penurunan laba juga dirasakan oleh
Exxon Mobil yang mencatatkan laba semester
I sebesar 4,2 miliar dolar AS, atau turun drastis
dari laba semester I/2014 sebesar 8,8 miliar
dollar AS.
Penurunan laba merupakan imbas dari me
rosotnya harga minyak mentah yang sampai
saat ini masih terjadi. Kelebihan pasokan
menjadi salah satu alasan turunnya harga
minyak. Hal tersebut karena adanya revolusi
energi di Amerika yang berhasil mengurangi
ketergantungan pada energi fosil, serta banjirnya
produksi minyak dari Timur Tengah yang terus
memompa pasokannya ke pasar global.
Tergerusnya laba yang diderita Pertamina
tidak hanya diakibatkan oleh penurunan harga
minyak saja, tetapi juga harus menanggung
rugi akibat harga BBM yang tidak naik pada
bulan Maret hingga Juni, ketika harga minyak
dunia naik.
Rugi yang ditanggung akibat harga BBM
mencapai Rp 12,6 triliun hingga Juli. “Selama
Maret hingga Juni sesuai dengan keputusan pe
merintah, Pertamina tidak melakukan perubahan
harga BBM baik untuk jenis tertentu, jenis
penugasan, maupun jenis BBM umum sesuai
dengan formula yang ditetapkan. Akibatnya,
terjadi opportunity loss yang tinggi dan dirasakan
hingga saat ini akibat menjual produk dibawah
harga keekonomian,” kata Direktur Utama Per
tamina Dwi Soetjipto di depan wartawan.
Upaya efisiensi ke dalam yang telah men
dorong penambahan pundi-pundi laba juga
terus dilakukan, namun lagi-lagi hal tersebut
tidak akan ada artinya jika dalam kondisi seperti
saat ini, Pertamina tetap ‘dipaksa’ rugi.
Karena itu, kita sebagai pekerja Pertamina,
tentunya harus kembali merapatkan barisan,
segera menyelesaikan proyek tepat waktu,
serta tetap mengencangkan ikat pinggang
guna menjaga agar kinerja perusahaan ini terus
berjalan.
Ketika dalam situasi tanpa kepastian
itu, perusahaan sebesar Shell dan Chevron
melakukan efisiensi dengan berencana me
mangkas tenaga kerja serta karyawan kon
traknya, sementara Pertamina tetap mem
pertahankan keluarga besar ini tetap bersamasama berjuang untuk mendorong kemajuan
perusahaan.
Tahun 2015 masih satu semester lagi.
Jika upaya-upaya prioritas strategis yang di
canangkan perusahaan dilaksanakan sesuai
dengan rencana, dan menghasilkan kinerja hijau,
niscaya perusahaan ini masih bisa diharapkan
dalam menopang ketahanan energi bangsa.•
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Tasyakuran Blok Mahakam “Tolak Sharedown”
Belum hilang dari ingatan. Tanggal 18 Maret 2015 lalu kita baru
melakukan RUPP (Rapat Umum Pekerja Pertamina) “Rapatkan
Barisan Untuk Blok Mahakam”. Sebelumnya pada tanggal 5 Juni
2014 kita juga lakukan Solidaritas FSPPB Long March dengan
tema “Membangun Kedaulatan Pengelolaan Migas Indonesia”
yang salah satu agendanya juga mengusung Blok Mahakam. Serta
banyak lagi agenda FSPPB lainnya terkait ini.
Kemarin, tanggal 6 Agustus 2015 dilakukan longmarch dalam
rangka Tasyakuran “tolak sharedown Blok Mahakam”.
Kegiatan ini diikuti lebih dari 1.300 orang yang berasal dari 19 SP
dibawah koordinasi FSPPB, ditambah berbagai elemen masyarakat.
Aksi ini dipicu akibat keputusan Pemerintah melalui Kementerian
ESDM yang menetapkan bahwa Total E&P Indonesie dan Inpex
Corporation masih mendapatkan jatah 30 persen. Disini nyata
terlihat tidak konsistennya Pemerintah. Apa yang dijanjikan 100%
untuk Pertamina, mereka ingkari. Apa salah kita “Pertamina”
sehingga tidak diberikan kepercayaan oleh Pemerintah.
Menilik dari sejarah, 50 tahun Blok Mahakam dikelola “dikuasai”
oleh asing “Total Prancis dan Inpex Jepang” sejak 31 Maret 1967
dan akan berakhir pada 31 Desember 2017. Rasanya sudah lebih
dari cukup mereka mengeruk isi perut negeri ini. Sesuai UU, Blok
ini harusnya dikembalikan dan dikelola oleh Pemerintah 100%
melalui Pertamina sebagai BUMN. Untuk itu kita wajib mengamini bahwa setiap pemikiran dan upaya yang menggiring untuk
diberikan kepada asing adalah sebuah pengkhianatan terhadap
rakyat negeri ini.
Harusnya Pemerintah menjadi inspirator. Berbuat nyata untuk
mengembalikan ke pangkuan bumi pertiwi. Kita harus waspada,
jangan sampai terjadi seperti Freeport yang kembali ke asing
karena banyak permainan trik yang dilakukan untuk mengelabui
rakyat. Karena itu semua Pekerja dan elemen masyarakat harus
bersatu dan berjuang dengan semangat dan tekad yang sama.
Kita harus mampu mencontoh perjuangan para pendahulu kita
dalam merebut kemerdekaan dari penjajah “asing”. Taruhannya
hanya dua “hidup atau mati”. Semangat para pejuang ini perlu direinkarnasi, agar asing dan anteknya tidak memandang sebelah
mata dan mengerdilkan kemampuan anak bangsa untuk mengelola
Blok Mahakam.
Bagi pekerja “FSPPB” dan elemen masyarakat yang tergabung
didalamnya, penguasaan 100% Blok Mahakam oleh Pertamina
merupakan HARGA MATI. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi akan
ada eskalasi aksi. Pekerja harus bersatu padu mempertahankan
kedaulatan energi nasional. Sebab jika ini diabaikan, akan
berdampak timbulnya kerugian yang luar biasa bagi negeri ini.
Ungkapan-ungkapan ini terasa kental disuarakan oleh para
aktifis. Mulai dari Presiden FSPPB “Eko Wahyu Laksmono”, Sekjen
FSPPB “Febri Rusnal”, Presiden KSPMI “Faisal Yusra”, Pembina
FSPPB “Drg. Ugan Gandar”, dan banyak pentolan SP lainnya,
termasuk SP dari PLN dan PGN serta perwakilan Mahasiswa
dan tokoh masyarakat yang memancing rasa kebangsaan dan
menggetarkan nurani. Terlebih bergidik saat lagu “Darah Juang”
yang dinyanyikan secara bersama oleh para Mahasiswa. Yel yel yang
membangkitkan rasa kebersamaan dan semangat nasionalisme
terus bergema diantara orasi para aktifis. Teriakan dan jawaban
terus menggema, siapa kita…! “IN.. DO.. NE.. SIA”.
Kita tidak anti asing. Tapi untuk menegakkan kedaulatan energi
sebagai bangsa yang berdaulat, penguasaan bumi, air dan semua
kekayaan alam yang terkandung didalamnya oleh pihak asing
harus dihentikan.
Sangat disadari, kebutuhan energi nasional terus meningkat,
sedangkan cadangan energi yang tersedia semakin terbatas.
Produksi terus turun. Kondisi ini sangat-sangat memprihatinkan.
Negara mengalami defisit sumber energi fosil yang semakin tajam.
Ini juga semakin menguras cadangan devisa Pemerintah. Nilai
tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar, semakin
memperparah kondisi perekonomian dan kehidupan rakyat.
Blok Mahakam merupakan secercah harapan. Informasi yang
tersampaikan kepada Pemerintah melalui SKK Migas, pada 2017
nanti cadangan 2P (proven & potential) yang tersisa berkisar 131
juta Bbls untuk minyak dan 3.8 TCF (Trillion Cubic Feet) untuk gas.
Sementara beberapa pihak menyatakan cadangan gas nya masih

sangat tinggi, yaitu 12.5 TCF. Bahkan ada penemuan baru pada
lapangan “bulan” & “bintang” (red. nama asli disembunyikan)
yang memiliki kandungan potensial namun informasinya masih
ditutupi secara ketat. Wow… jika begitu, Blok ini semakin
menggoda “bagaikan gadis rupawan yang disembunyikan
kecantikannya”.
Pertamina diyakini bisa tumbuh kuat jika dapat
menguasainya. Pendapatan dari sini juga akan mengalir dan
memperkuat kas negara, seperti layaknya Total E&P Indonesie
menyumbang “memberikan keuntungan” ke Perancis dan Inpex
Corporation ke Jepang selama berpuluh tahun. Efeknya jelas
berimplikasi kuat kepada pertumbuhan ekonomi dan kehidupan
masyarakat.
Ini menjadi alasan kuat mengapa Blok tersebut harus kita
perjuangkan. Pemerintah bisa jadi berada di bawah tekanan
asing. Jadi untuk merebutnya kita harus berjuang, karena
bahasa surat, kata-kata bijak, sentuhan nurani dan lobi-lobi
sudah tidak mempan lagi bagi Pemerintah “penguasa”.
Sekarang saatnya kita satukan semangat dan kekuatan
menolak sharedown Blok Mahakam dengan pihak asing. Tapi
pedulikah Komisaris, Direksi, Manajemen dan Pekerja akan
situasi ini, bahwa kita harus bersatu dan berjuang bersama.
Bisa jadi jawabannya TIDAK… Ini terbukti saat tasyakuran
“longmarch” kemarin. Jumlah mereka yang peduli masih sangat
sedikit. Mudah-mudahan alasannya bukan karena PENGECUT
“takut akan jabatan dan kekuasaan”.
Para Mahasiswa jauh lebih peduli dari pekerja. Mereka
datang dari Palembang (Aliansi Mahasiswa Peduli Energi Rakyat
- AMPERA, BEM IGM, BEM Poltek Unsri, BEM IAIN), perwakilan
Mahasiswa Papua di Jakarta, Indramayu (HMI, Wiralodra dan
Stikes), Purwokerto (Univ. Sudirman), Semarang (Undip dan
HMI), Surabaya (diwakili 10 Perguruan Tinggi/Universitas) dan
Makasar (Fopkei dan Permahi). Mereka sebetulnya tidak punya
kepentingan dan tidak mendapatkan untung dari aksi ini. SKS
dan Dosen mereka di kampus juga tidak mensyaratkan itu.
Tapi mereka rela berjuang membela Pertamina. Mereka datang
menggunakan bus dan kapal. Sungguh sangat melelahkan.
Makananpun cuma dapat nasi telor. Tapi mereka loyal dan
sangat bangga bisa membela kepentingan negeri ini. Wajah
mereka tulus dan riang. Sementara Pekerja dan Manajemen
Pertamina yang punya kepentingan bisnis serta menyandarkan
penghidupannya dari sini sebagian besar tidak peduli. Bahkan
mungkin ada kesan angkuh dan sombong. Mana rasa malu
itu…? Sungguh sangat mengenaskan…
Disamping Mahasiswa juga hadir perwakilan dari SP PT
Badak NGL, SP PGN dan SP PLN. Juga lima orang tokoh yang
selalu setia membela perjuangan ini, yaitu Marwan Batubara
(Dir. Eksekutif Indonesian Resources Studies - IRESS), M.
Hatta Taliwang, Ferdinan Hutahaean (Dir. Eksekutif Energy
Watch Indonesia), Prof. Asdar dan Prof. Juajir (keduanya Guru
Besar Unhas).
Agar tidak menjadi alasan bagi penguasa negeri ini,
Direksi beserta jajarannya harus menyiapkan langkah-langkah
strategis dan melakukan upaya maksimal. Kesiapan ini harus
ditunjukan mulai dari pendanaan untuk mengembangkan Blok
tersebut, yang didukung dengan aspek teknis, geologis dan
sumber daya manusianya. Hal ini sebetulnya sudah berhasil
dibuktikan oleh Pertamina saat mengambil alih ONWJ (dari
BP), WMO (dari CNOOC) dan Siak (dari Chevron). Dukungan
Pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada Pertamina
untuk masuk lebih awal dalam masa transisi sebelum kontrak
ini berakhir juga tidak kalah pentingnya. Kewenangan ini ada
pada Pemerintah dan harus bisa direalisasikan agar proses
pengalihan dapat berjalan baik.
Terimakasih kepada Pekerja dan semua pihak yang ikut
berjuang. Ini adalah tugas mulia. Setengah hari kita habiskan
bersama untuk sebuah target besar bagi Perusahaan dan
negeri ini. Semoga niat baik kita, menyentuh nurani dan
membuka pintu hati para penguasa negeri ini. Ini akan menjadi
kenangan heroik bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Siapa
kita – IN.. DO.. NE.. SIA…•

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Pemerintah
menegaskan penyelesaian Blok Mahakam
tiadak akan menjadi acuan dalam menangani
blok-blok migas lain yang akan segera habis
masa kontrak kerja samanya. Menteri ESDM
Sudirman Said mengatakan setiap blok migas
memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Pemerintah ikut campur dalam penyelesaian
Blok Mahakam karena masa habis kontrak
yang sudah dekat. Selain itu, persoalan wilayah
kerja Mahakam terlanjur menjadi perhatian
nasional, bahkan masuk ranah politik. “Mahakam
merupakan kasus khusus karena waktunya
sudah mepet,” katanya. Adapun untuk blok-blok
lain yang habis masa kontraknya masih lama,
pihaknya akan mengedepankan penyelesaian
melalui pendekatan bisnis antara Pertamina dan
perusahaan migas.

pemerintah segera lelang 11
blok migas secara online

JAKARTA (Kontan) - Pemerintah akan mulai
menawarkan pengelolaan 11 blok migas dan
gas bumi baru kepada investor pada Agustus ini
secara online. Pengumuman pemenang lelang
akan dilakukan pada November tahun ini. Direktur
Pembinaan Hulu Dirjen Migas Kementerian
ESDM Djoko Siswanto mengatakan pihaknya
masih menunggu surat keputusan terkait tim
lelang yang akan melaksanakan penawaran ini.
“Tetapi rencananya memang akan dilakukan
lelang pada pertengahan Agustus ini,” katanya.
Menurut Djoko, jumlah wilayah kerja migas
yang ditawarkan bertambah menjadi 11 blok.
Sebelumnya, dalam Pameran dan Konvensi
IPA lalu, pemerintah mengumumkan hanya
akan melelang 10 blok migas konvensional dan
nonkonvensional. “Tambahannya, yakni Blok
Sentral Bangkanai di Kalimantan Tengah yang
merupakan blok nonkonvensional,” ujar Djoko.
Dia merinci, terdapat tiga blok migas konvensional
yang dilelang melalui penawaran langsung dan
lima blok dengan skema lelang reguler. Sedangkan
untuk blok migas nonkonvensional, ketiga blok
yang dilelang melalui skema penawaran langsung.

JATENG dan JABAR dapat PI
Blok migas 10%

JAKARTA (Investor Daily) - Pemerintah
pusat menyetujui permintaan hak partisipasi
(participating interest/PI) Pemerintah Daerah
Jawa Tengah untuk Blok Muriah dan Pemerintah
Daerah Jawa Barat untuk Blok ONWJ masingmasing sebesar 10%. Direktur Pembinaan Hulu
Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM
Djoko Siswanto menuturkan, sesuai peraturan,
pemerintah daerah memang memiliki hak untuk
mendapatkan PI pada blok migas yang ada
di wilayahnya. Karenanya, perusahaan migas
yang menjadi pengelolaan wajib melepas saham
yang dimilikinya. “Untuk Jawa Tengah sudah
resmi dapat 10%. Untuk Jawa Barat juga dapat,
tetapi ini sedang dikoreksi suratnya,” katanya.
Pasca memperoleh PI, Pemda Jateng akan
terlibat dalam investasi dan pengelolaan Blok
Muriah yang dioperatori oleh Petronas Carigali
Muriah. Sementara Pemda Jabar akan terlibat
dalam pengelolaan Blok ONWJ setelah resmi
mendapatkan PI 10%.•
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Pengembangan Laboratory Information
Management System RU IV Cilacap
CILACAP – Setelah sukses mengimplementasikan sistem
e-corr sebagai alat otomatisasi proses administrasi, RU
IV Cilacap kembali mencoba untuk menerapkan sistem
baru. Sistem yang tengah dikembangkan bernama
Laboratory Information Management System (LIMS). Untuk
mengoptimalkan implementasi sistem tersebut, maka digelar
User Requirement Assessment Workshop LIMS, di Griya
Patra Cilacap.
Implementasi LIMS terpadu Pertamina ini telah digulirkan
sejak akhir 2013 dan saat ini telah berjalan di laboratorium
RU V Balikpapan dan RU VI Balongan. “Saat ini tengah
dilakukan tahapan pengembangan di RU III Plaju dan RU VII
Kasim. Untuk RU IV sudah memasuki tahapan kick off dan
segera kita implementasikan,” tegas M. Djuliawan selaku

Downstream Relationship Manajemen Manager.
Sebelumnya, telah dilakukan kick off meeting roll out
LIMS RU IV dan pelatihan introduction to LIMS and SysAdmin
bagi para PIC LIMS RU IV Cilacap. Ke depannya, sistem
LIMS terpadu ini akan terintegrasi dengan sistem Refinery
Oil Accounting System (ROAS) yang telah Go Live di RU IV.
Sistem ini diharapkan mampu menciptakan sistem
pengelolaan informasi dan pelaporan perusahaan yang
akurat dan efisien. “Sistem ini tentunya akan mempermudah
sistematis pelaporan dalam fungsi laboratorium terkait input
data hasil laboratorim, seperti data crude oil dari Arjuna, dan
sebagainya, sehingga sistem ini sangat berkaitan dengan
sistem ROAS yang sudah ada di RU IV Cilacap,” tambah
Anang Poerwahjoedi.•RU IV

Upskilling Best Practice Energy Management System 2015
CIREBON - Dalam rangka sustainability program Energy
Management System, Fungsi OPI RU VI Balongan
menyelenggarakan upskilling Best Practice Energy
Management System untuk pekerja operasi dan supporting
dari level Supervisor hingga Senior Supervisor.
Kegiatan yang diikuti 30 peserta ini dibuka oleh Manager
OPI RU VI I Njoman Subakti Irianto. Dalam sambutannya,
Njoman menyampaikan, unit operasi kilang di seluruh RU
sangat membutuhkan energi yang besar meskipun jika dilihat
dari total biaya atau cost energy menduduki peringkat ke dua
setelah crude atau minyak mentah.
“Kita harus mengelola penggunaan energi seefektif
dan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan profit.
Inilah yang menjadi sasaran kita. Semoga seluruh peserta
mempunyai persepsi yang sama untuk mencapai hasil dan
tujuan bersama,” ujar Njoman.
Dalam upskiling ini, materi diisi dengan pemaparan dan
pembahasan tentang Fired Heater Boiler, Steam System,
Column Distillation, Compressor, Heat Exchanger, Pompa &
Motor, Fuel / H2 Management, Power System serta Cooling
Water System.
Njoman memaparkan, tujuan kegiatan ini adalah untuk

Foto : RU VI

BLOK MAHAkam tidak akan
jadi acuan blok lain
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menambah pengetahuan tentang efisiensi energi dan
best practice pengoperasian beberapa peralatan kilang;
menambah pengetahuan dan meningkatkan kembali
bagaimana mengoperasikan Boiler, Furnance dan peralatan
lain secara aman dan efisien dan pengoparasian Boiler dan
Furnance; serta sharing dan lesson learn dari beberapa
kejadian di kilang RU VI dan kilang lain yang berkaitan
dengan program efisiensi dan pengoperasian Boiler dan
Furnance. “Dengan demikian, awareness peserta terhadap
pelaksanaan efisiensi energi yang harus dilaksanakan untuk
menjadikan kilang RU VI terkemuka di Asia pada tahun 2025
semakin meningkat,” tegasnya.•RU VI

Planner Academy Angkatan II 2015 Direktorat Pengolahan
Jakarta - Didasari oleh kondisi saat ini, jumlah dan
kompetensi planner yang tersedia belum memadai serta
keinginan untuk memenuhi RKA Pemeliharaan dapat mencapai
sasaran sehingga inisiatif dari rencana kerja dapat terwujudkan,
fungsi Reliability bersama fungsi Pretamina Corporate University
(PCU) menggulirkan Program Planner Academy Angkatan ke
II tahun 2015 di Simprug-Jakarta. Planner Academy tersebut
diselenggarakan mulai 6 April - 30 Juli 2015 yang diikuti oleh
23 pekerja dari seluruh Refinery Unit. Adapun program ini melalui
3 tahapan yaitu, tahap class-room, tahap job-assigment dan
tahap challenge session (presentasi).
Seluruh kegiatan pembelajaran sejak awal class room, job
assignment di Refinery Unit, reporting, ujian dan penilaian
oleh coach di setiap tahapan dilakukan secara online melalui
e-learning.
Melalui program ini diharapkan Fungsi MPS & TA di
Refining Unit dapat memiliki planner yang profesional de
ngan pemenuhan planner yang memadai dan mempunyai
kompetensi/berkualifikasi. Planner dapat memenuhi dan
menyiapkan kebutuhan pemeliharaan untuk menyelesaikan
pekerjaan melalui initiative program dengan tepat waktu,
kualitas dan biaya yang optimal, serta RKA Pemeliharaan dapat

Foto : RELIABILITY DIT. PENGOLAHAN

RESUME
PEKAN INI

Tiga planner baru (tengah) menjadi planner terbaik pada Program Planner
Academy angkatan ke-2 tahun 2015.

terimplementasi sesuai sasaran.
Setelah menempuh pendidikan selama 16 minggu,
sebanyak 23 pekerja dinobatkan sebagai planner baru, dengan
3 planner terbaik yaitu Abdullah Abbas dari RU VI, Firdaus
Sembiring dari RU VI, dan Iqbal Akbar dari RU VII.
Program Planner Academy ini diharapkan terus
berkesinambungan dan terus bergulir termasuk pada modul
modul turunnannya hingga sertifikasi, sehingga dapat mencetak
planner guna mewujudkan pemenuhan target planner yang
profesional di seluruh Refinery Unit.• arb/mr
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Direktur Pemasaran
MWT ke MOR II
Palembang – Direktur Pemasaran Pertamina
Ahmad Bambang melakukan Management
Walkthrough (MWT) ke Marketing Operation
Region (MOR) II, pada (31/7).
Dalam rangkaian MWT yang diawali
dengan diskusi dengan pekerja MOR II,
Ahmad Bambang menyampaikan kepada
pekerja untuk meningkatkan kerja sama dan
menghilamngkan silo-silo yang ada. Dia juga
meminta pekerja untuk mengambil langkahlangkah kreatif sehingga menghasilkan
revenue bagi perusahaan.
Salah satu strategi yang sudah disiapkan
dari pusat untuk menambah revenue adalah
launching produk Pertalite. Diharapkan fungsifungsi terkait dapat mendukung terlaksananya
penjualan Pertalite di wilayah masing-masing.
Direktur Pemasaran juga melakukan MWT
ke Terminal BBM Kertapati untuk meninjau
progress pembangunan New Gentry System
(NGS) yang mulai dilaksanakan 19 Desember
2014 dan akan selesai akhir September 2015.
Setelah NGS beroperasi, kecepatan
pengisian ke mobil tangki meningkat dari 900
liter per menit menjadi 2.200 liter per menit.
Pengisian pun dapat dilakukan bersamaan
untuk beberapa produk ke satu mobil tanki.
TBBM Kertapati akan menjadi lebih sederhana
dibandingkan dengan sistem yang ada sebe
lumnya yang semula terdiri dari 2 filling line
(BBM dan BBN), kini menjadi 1 filling line dan
dilengkapi implementasi pipa yang dibangun
dengan ketinggian 5 meter di atas tanah.•MOR II

ada dalam stand.
“Stand kita memang me
ngusung konsep Desa mandiri
menyesuaikan dengan tema
GPMB, yaitu gerakan desa
untuk mas yarakat yang
berd aya, berkarakter dan
berbudaya menuju Indonesia
hebat. Pencapaian ini sangat
baik sebagai pemicu kita
untuk semakin lebih baik
lagi ke depannya,” ungkap
Agus Mashud usai menerima
penghargaan dalam kesem
patan penutupan acara ter
sebut, pada Minggu (2/8).
Stand Pertamina memang
menjadi daya tarik tersendiri
dibandingkan stand lainnya,
karena menampilkan karya
mitra binaan Pertamina dan
didukung dengan workshop
menyulam, membuat karya
dari sabut kelapa serta me
rangkai perhiasan kalung dan

Foto : PRIYO

JAKARTA – P e r t a m i n a
berhasil meraih predikat
seb agai stand terbaik di
ajang Gelar Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis
Budaya (GPMB) Expo &
Award 2015 di Jakarta Hall
Convention Center. Peng
hargaan diberikan oleh Plt.
Deputi Bidang Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat,
Desa dan Kawasan Agus Sar
tono kepada Manager CSR
Pertamina Agus Mashud.
Ada empat kriteria
yang menjadi kemenangan
bagi Pertamina sehingga
mengalahkan perusahaan
BUMN lainnya. Kriteria ter
sebut yaitu desain stand,
content atau isi dari stand
tersebut, interaksi dari juru
penerang dengan para pe
ngunj ung stand dan ke
beragaman aktifitas yang

Manager CSR Pertamina Agus Mashud foto bersama pemenang lainnya usai
menerima penghargaan untuk Pertamina yang dinobatkan sebagai stand terbaik
di ajang Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya (GPMB) Expo &
Award 2015.

cincin dari batu alam.
Stand Pertamina yang
tampil sangat komprehensif
dan mendapatkan sambutan
hangat dari pengunjung ter
sebut menjadi stand favorit
dengan jumlah pengunjung
terbanyak.
Menurut Agus Mashud,

pameran GPMB ini tidak
han ya sebagai wadah un
tuk menunjukkan kepada
stakeholder, namun juga me
nunjukkan kepada pengun
jung bahwa program CSR
Pertamina dapat membuat
masayarakat di berbagai dae
rah menjadi mandiri.•IRLI

Pekerja Fungsi HR
Rayakan Masa Kerja
ke-25 Tahun
Jakarta -Senior Vice President HR, Insan Pur
warisya menyerahkan Piagam Ulang Tahun Dinas
ke-25 Tahun kepada 29 pekerja Fungsi HR, pada
Kamis (30/7), di Lantai M Kantor Pusat. Insan
Purwarisya berharap acara ini dapat menjadi
motivasi bagi karyawan muda untuk dapat
mencontoh kinerja jubilaris di sini. “Saya juga
berharap agar para senior dapat menjadi mentor
bagi karyawan muda demi peningkatan proses
kegiatan mereka,” tutupnya.•ANINDYA

Foto : WAHYU

Foto : MOR II

Pertamina Raih Stand Terbaik di GPMB Expo 2015

Semester I Catat Laba Bersih 570 Juta Dolar AS... sambungan dari halaman 1
minyak dari aset luar negeri
rata-rata semester I mencapai
73,5 ribu BOPD, sedangkan
produksi gas sebesar 88,25
MMSCFD.
Setelah sempat alami
sedikit turbulensi pada akhir
tahun 2014 dan awal tahun
2015 akibat fluktuasi harga
minyak m en t a h , k in e r j a
kilang-kilang Pertamina kini
berangsur baik. Bahkan
pada Q2 2015 biaya pokok
produksi kilang Pertamina
menyentuh level di bawah
100% terhadap harga impor.
Kondisi tersebut menunjukkan
kilang-kilang Pertamina telah
lebih efisien.
Seiring dengan penam
bahan ruas pipa dan alokasi
gas, bisnis transportasi gas
Pertamina juga meningkat
4% menjadi 264,98 BSCF.

Adapun bisnis niaga gas
Pertamina menjadi 19,71
BSCF. Di sisi lain, penjualan
LNG meningkat menjadi 38,75
ribu BBTU.
Penjualan BBM paruh
pertama tahun ini turun 7,16%
menjadi 30,07 juta KL yang
utamanya disebabkan oleh
penurunan konsumsi Premium
Umum dan Penugasan serta
Solar bersubsidi. Produk
pelumas Pertamina yang
terus mempertahankan do
minasinya di pasar domestik
membukukan penjualan se
kitar 230.000 KL.
Kinerja keuangan Perta
mina mengalami rebound
setelah pada akhir 2014 dan
awal kuartal I 2015 sempat
menurun. Pendapatan hingga
Juni 2015 mencapai 21,79
miliar dolar AS atau turun

40,69% terhadap realisasi
pada periode yang sam a
tahun lalu, di sisi lain beban
pokok dan beban usaha
mencapai 20,22 miliar dolar
AS, lebih rendah 35,26%
dibandingkan dengan se
mester I tahun lalu yang
mengg ambarkan kuatnya
pengaruh penurunan harga
minyak mentah.
EBITDA sebagai salah
satu indikator kesehatan peru
sahaan tercatat menc ap ai
2,32 miliar dolar AS. Adapun,
laba bersih Pertamina pada
semester I 2015 mencapai
570 juta dolar AS.
“Salah satu faktor penting
juga bahwa selama Maret
hingga Juni sesuai dengan
keputusan pemerintah, Per
tamina tidak melakukan peru
bahan harga BBM baik untuk

jenis tertentu, jenis penugasan,
maupun jenis BBM umum
sesuai dengan formula yang
sudah ditetapkan. Akibatnya,
terjadi opportunity loss yang
tinggi dan dirasakan hingga
saat ini akibat menjual produk
di bawah harga keekonomian
dengan besaran sekitar
Rp12,6 triliun sampai dengan
bulan Juli,” ungkap Dwi.
Di tengah kondisi industri
yang kurang menguntungkan
Pertamina terus berinvestasi
dengan realisasi hingga
semester I 2015 mencapai
1,87 miliar dolar AS di mana
72% di antaranya adalah
investasi hulu migas. Be
saran investasi terbesar ke
dua adalah pada bisnis gas
di mana Pertamina terus
mengg enjot pembangunan
infrastruktur gas di Tanah Air,

seperti Terminal Penerimaaan,
Hub, dan Regasifikasi LNG
Arun, pipa transmisi gas ArunBelawan, Belawan-KIM-KEK
Sei Mangkei, SemarangGresik, serta Muara KarangTegal Gede.
Investasi infrastruktur
juga dilakukan untuk BBM,
di mana Pertamina tengah
membangun Terminal BBM
Sambu dan Terminal BBM
Tanjung Uban di Kepulauan
Riau. “Proyek-proyek tersebut
masuk menjadi daftar proyek
terobosan yang pros esn ya
dipantau secara ketat,” tegas
Dwi Soetjipto.
Selain meningkatkan
kinerja dan investasi untuk
kelanjutan bisnis, Pertamina
juga terus melakukan efi
siensi sebagai manifestasi 5
Pilar Prioritas Strategis peru

sahaan. Hingga semester I
2015 efisiensi yang dilakukan
mencapai 249,16 juta dolar
AS atau 3,26% di atas target
yang ditetapkan.
Besaran efisiensi tersebut
bersumber dari sentralisasi
pengadaan non hidrokarbon
seb esar 87,80 juta dolar
AS, sentralisasi pengadaan
hidrokarbon di ISC sebesar
37,70 juta dolar AS. Efisiensi
terbesar adalah berasal
dari upaya insan Pertamina
melakukan tata kelola secara
ketat pada arus minyak
yang menyumbang efisiensi
sebesar 107,94 juta dolar AS.
Jadi secara umum, Dwi
Soetjipto menyatakan kinerja
Pertamina membaik. Se
mentara prioritas investasi
masih tetap pada sektor
hulu.•Rilis/Urip
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e-Correspondence
Training di RU III
Plaju – Mendukung pelaksanaan proses
bisnis office administration yang lebih efektif

dan efisien serta mendorong transformasi
budaya paper less, Pertamina telah menerapkan
sistem Electronic Correspondence (e-Corr)
yang merupakan sistem korespondensi secara
elektronik mencakup Memorandum, Surat
Masuk/Keluar, Fax Masuk/Keluar, SP3S, SPPTH
serta pencatatan dokumen.
Mengawali implementasi sistem e-Corr di
Refinery Unit III, Fungsi IT Area RU III bekerjasama
dengan fungsi HR Area menggelar training
e-Correspondence, di Gedung Diklat RU III.
Training yang berlangsung terbagi dalam 3
batch, diikuti oleh seluruh sekretaris pada hari
pertama, pekerja PIC E-Corr pada hari kedua,
dan tim manajemen beserta section head pada
hari ketiga.
“Implementasi e-Corr sendiri sebenarnya

Banggai - Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto
didampingi oleh President
Director PT Pertamina EP,
Rony Gunawan serta jajaran
manajemen melakukan
Man ag ement Walkthrough
(WMT) ke CPP Donggi, Bang
gai, Sulawesi Tengah, pada
Sabtu (1/8).
K unjunga n ini unt uk
men injau langsung proyek
pembangunan Central
Processing Plant (CPP)
Donggi agar berjalan de
ngan tepat waktu, serta me
mastikan seluruh pekerja
tetap menjalankan prosedur
HSE dengan baik.
“Sebagai bentuk sila
turahmi dengan para pe
kerja, manajemen juga
mengi ngatkan kepada ja
jaran kontraktor pelaksana
pembangunan CPP Donggi
PT. Rekayasa Industri untuk
memperhatikan tata waktu
yang telah disepakati dengan
menjalankan prosedur HSE

Foto : WAHYU

Foto : RU III

Direktur Utama Pertamina Sambangi CPP Donggi

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto didampingi oleh President Director PT Pertamina EP Rony Gunawan
serta jajaran manajemen melakukan Management Walkthrough (WMT) ke CPP Donggi, Banggai.

dengan baik,” kata Dwi Soe
tjipto.
Dwi berharap, proyek
CPP Donggi yang sudah
mencapai 70% tersebut
dapat diselesaikan pada bulan
Desember agar awal tahun

depan sudah bisa produksi.
“Kemajuan proyek CPP
Donggi sudah mencapai
70%. Dengan demikian, kita
yakin proyek ini akan bisa
diselesaikan pada Desember
ini dan diharapkan awal 2016

sudah bisa berproduksi,’’
tambah Dwi.
Dalam kesempatan
tersebut, Dwi Soetjipto juga
meresmikan pembangunan
masjid yang ada di area CPP
Donggi.•Wahyu EP Channel

bukan hal yang baru di Pertamina, karena jauh
lebih dahulu di Kantor Pusat. Alhamdulillah sistem
ini sudah mulai turut diimplementasikan di tiaptiap unit operasi,” ujar GM RU III, Mahendrata
Sudibja.
Melalui sistem e-Corr, Mahendrata me
nambahkan, pelaksanaan korespodensi akan
sejalan dengan perubahan budaya paper less
yang mana turut berpengaruh pada peningkatan
kinerja yang lebih efisien. Dengan e-Corr, flow
dokumen juga akan lebih terstruktur, rapi dan
mudah ditelusuri. Selain itu, kerahasiaan lebih
terjaga, karena sistem akan secara otomatis
membatasi akses pengguna sesuai dengan profil
masing-masing.
Sebelumnya, telah turut dilaksanakan
training PATP (Pengelolaan Administrasi Terpadu
Pertamina) yang diikuti oleh sekretaris, mitra
kerja serta para pekerja PIC dengan instruktur
Manager System & Business Process CSS,
Mardiani. Sedangkan pada training e-Corr yang
berlangsung mendatangkan instruktur Satria
Darmawan (ITCM CSS) dan Dila Amanda Kenniza
(Security Strategy HSSE) dari Kantor Pusat.•RU III

Terbukti, Pertalite Lebih Irit dan Ramah Lingkungan
JAKARTA - Pertamina mela
kukan tatap muka den gan
Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) untuk
menyosialisasikan kelayakan
Bahan Bakar Minyak (BBM)
varian baru Pertalite bagi
pengg una kendaraan ber
motor.
Ekonom Lembaga Afiliasi
Penelitian dan Industri (LAPI)
ITB, Tri Yuswidjajanto Zaenuri
yang ikut hadir dalam acara
tersebut menjelaskan,
masing-masing bahan bakar
minyak seperti Premium
dan Pertamax mem iliki
perbedaan signifikan dengan
Pertalite. “Secara umum,
Pertalite lebih irit ketimbang
dengan Premium,” ungkap
Tri.
Uji coba untuk kendaraan
roda dua dilakukan pada
motor jenis Honda Beat 110

cc Full Injection (FI), Honda
Vario 125 ccFI, dan Yamaha
Vixion 150 ccFI. Sedangkan
roda empat pada jenisToyota
Camry, Toyota Avanza, dan
Mercedes. Secara performa,
lanjut Tri, Pertalite lebih baik
dibanding Premium namun
masih dibawah Pertamax.
Perihal sosialisasi pro
duk baru Ron 90, Vice Pre
sident Corporate Commu
nication Pertamina Wianda
Pusponegoro menjelaskan,
pihaknya telah bekerja sama
dengan komunitas motor
guna mengedukasi Pertalite
kepada masyarakat. “Tentu
kami terus mengupayakan
langkah-langkah sosialisasi
melalui berbagai saluran
komunikasi agar masyarakat
mudah menerima Pertalite,”
jelas Wianda di Kantor YLKI,
Jalan Pancoran Barat, (28/7).

Foto : PRIYO

sebelumnya, e-Corr telah diimplementasikan

VP Corporate Communication Pertamina Wanda Pusponegoro menegaskan
Pertamina terus menyosialisasikan Pertalite sehingga mudah diterima konsumen.

Terkait harga Pertalite,
Wianda menegaskan produk
baru ini pasti mengikuti harga
keekonomian atau harga
index pasar. Karena RON 90
termasuk BBM umum dan
bukan BBM subsidi.
Pengurus harian YLKI,
Tulus Abadi menyambut baik
dan mendukung Pertamina

menambah pilihan konsumen
untuk mengons umsi BBM.
Menurutnya, Pertalite dapat
memberikan manfaat bagi
masyarakat agar bijak dalam
memilih bahan bakar yang
tidak merusak lingkungan.
“Bukan soal murah tapi juga
memperhatikan lingkungan,”
imbuhnya.•EGHA

Simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat di TBBM Siak
Pekan Baru – Untuk menjaga situasi keamanan di

Skenario simulasi bermula sekitar pukul 08.30 WIB

langsung mengedalikan massa.

lingkungan kerjanya, Terminal BBM Sei Siak bersama HSSE

dengan terjadinya Demo awak mobil tangki, secara sigap

Anwar Ansori mengucapkan terima kasih kepada

Sumbagut melaksanakan simulasi penanggulangan keadaan

petugas sekuriti Terminal BBM Sei Siak langsung menutup

Polresta Pekanbaru juga tim HSSE Sumbagut, yang telah

darurat huru hara bekerja sama dengan Polresta Pekanbaru.

gerbang masuk. Lalu melaporkan kepada Operation Head

membantu untuk menyegarkan kembali kesiapsiagaan

TBBM Sei Siak, Anwar Ansori.

personil d idalam penerapan sistem manajemen pengamanan

Simulasi tersebut dimaksudkan untuk melatih manajemen
dan pekerja Terminal BBM dan Polresta Pekanbaru

Setelah Operation Head melakukan koordinasi dengan

menangani apabila terjadi keadaan darurat yang sebenarnya.

pihak Polresta Pekanbaru, dengan cepat jajaran Polresta

juga sebagai dasar memperkuat silaturahmi dengan pihak
keamanan.•MOR I
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TANJUNG - Bulan Ramadhan merupakan
bulan dimana dijadikan ladang ibadah untuk
berbagi kepada sesama. PT Pertamina EP
Asset 5 Tanjung Field mengambil momentum
bulan Ramadhan untuk berbagi kepada kaum
duafa, jompo dan anak yatim piatu di sekitar
daerah operasi dengan cara memberikan
paket sembako. Pembagian paket sembako
yang dibagikan sebanyak 500 paket yang
didistribusikan kepada 10 desa yang tersebar
di 5 kecamatan dan 2 provinsi.
Penyerahan simbolis dilakukan oleh
Bupati kepada Kepala Desa, pada acara
Buka Puasa Bersama SKK Migas Perwakilan
Kalimantan Sulawesi bersama Pemerintah
Daerah Tabalong yang diselenggarakan di
Tanjung.
Pembagian ke 10 desa ini dilakukan
secara bertahap. Bantuan paket sembako
diberikan oleh Tanjung Field Manager, Hera
gung Ujiantoro kepada kaum duafa, jompo,
dan yatim piatu.
Sepuluh Desa yang dibantu antara lain,
Desa Masukau, Desa Kapar, Desa Kasiu Raya,
Desa Kambitin, Desa Tamiyang, Desa Warukin,
Desa Tanta Hulu, Batu Butok, dan Longikis
yang tersebesar dari Kalimantan Selatan
hingga Kalimantan Timur.
Keceriaan tergambar dari muka para kaum
duafa, jompo, dan anak yati piatu pada saat
menerima bantuan ini. Paket sederhana yang
berisi kurma, minyak goreng, gula, beras,
sirup, mentega, mie instan, dan teh celup ini
diharapkan dapat sedikit membantu kaum
duafa untuk memenuhi kebutuhan selama
bulan puasa.
Selain itu, kaum masjid pun ikut merasakan
berkah Bulan Ramadhan. Selama ini kaum
masjid yang agak terlupakan dari perhatian
masyarakat, padahal mereka pula yang
berjasa untuk menjaga dan memelihara tempat
ibadah.
Bertempat di Masjid At-Taqwa Tanjung
pada 15 Juli 2015, BDI Pertamina EP Tanjung
Field memberikan bantuan kepada kaum
masjid atau biasa yang disebut marbot yang
berada di sekitar wilayah operasi Tanjung Field
sekaligus melaksanakan pembagian zakat
untuk kaum dhuafa sebanyak 314 orang.
Dana yang dibagikan berasal dari
sumbangan pekerja PT Pertamina EP Tanjung
Field dengan total nilai sekitar Rp15 juta. Acara
penyerahan yang dihadiri oleh Pengurus BDI
Tanjung Field Darsono dan Meydi A Panony
yang didampingi oleh pembina harian BDI
M.Yunus. serta beberapa Kades dan RT
disekitar wilayah operasi. Pembagian berjalan
lancar, aman, dan tertib.•puri

Foto : RAHMAN

Pertamina EP Tanjung
Field Peduli

JAKARTA – Sebagai wujud
kepedulian perusahaan ter
hadap pekerja, Pertamina
memberikan bantuan biaya
pendidikan kepada anak
Pekerja Pertamina yang ber
prestasi di Perguruan Tinggi
Negeri ataupun swasta pada
jenjang pendidikan Strata
Satu (S-1) di dalam negeri.
“Pendidikan memang
s a n g a t p e n t i n g s e b a g a i
modal utama bagi kita un
tuk mengubah lingkungan
dan kehidupan kita adalah
pendidikan dan tidak ada
selain itu. Karena itu, warisan
yang sangat berharga adalah
pendidikan,” ucap Direktur
SDM Pertamina Dwi Wahyu
Daryoto dalam kesempatan
penyerahan beasiswa di
Kantor Pusat Pertamina Lantai
21 ruang Pertamax, Senin
(3/8).
Program beasiswa bagi
anak pekerja yang berpres
tasi ini sudah dilakukan
sejak 2013. Untuk pro
gram beasiswa 2015-2016
ini jumlah pendaftar seba
nyak 220 anak dengan
menggunakan metode Point
System, pengukuran prestasi
akademik (IPK) dengan bobot
point 75 persen dan prestasi
non akademik dengan bobot
25 persen.
Berdasarkan hasil seleksi
dari tim verifikasi, ditetapkan
50 anak berprestasi yang lolos
sebagai penerima beasiswa
yang telah diumumkan melalui

Direktur SDM & Umum Pertami Dwi Wahyu Daryoto secara simbolis menyerahkan beasiswa kepada perwakilan anak pekerja
Pertamina yang menerima beasiswa yang didampingi orangtuanya.

Broadcast pada bulan Juni
lalu. Masing-masing anak
menerima beasiswa sebesar
Rp 20 juta yang diberikan
secara bertahap. Selain itu,
Pertamina juga memberikan
piagam beasiswa sebagai
bentuk penghargaan bagi 50
penerima beasiswa.
Dwi Wahyu mengatakan
pemberian beasiswa sebagai
wujud tingginya kepedulian
perusahaan akan dunia pen
didikan tanpa melihat nilai
nya. Beasiswa ini menjadi
momentum untuk menambah
semangat bagi anak-anak
untuk terus berprestasi baik
prestasi akademik maupun
non akademik. Membuktikan

diri menjadi kebanggaan bagi
orangtua sebagai penerus
generasi, kebanggaan bagi
bangsa dan negara.
“Kita tidak hanya berbi
cara kemampuan orangtua
tetapi sebagai bukti bahwa
Pertamina aware terhadap pe
kerjanya. Sehingga diharapkan
para pekerja juga memberikan
engagement yang lebih tinggi
kepada perusahaan,” lanjut
Dwi Wahyu.
Untuk pelaksanaan pe
nyaluran beasiswa ini, Per
tamina bekerja sama dengan
Pertamina Foundation
yang mana berita acaranya
telah ditandatangani oleh
Direktur Eksekutif Pertamina

Foundation, Umar Fahmi dan
penerima beasiswa, Nabilla
Dyah Sari sebagai perwakilan
dari anak penerima beasiswa
lainnya.
“Sebagai generasi pe
nerus tentunya kami sa
ngat berterima kasih atas
kesempatan yang diberikan
oleh Pertamina untuk men
dapatkan beasiswa. Ini
menjadi motivasi kami untuk
terus berprestasi dan tentunya
dimanapun berada kami ingin
menjadi duta bagi Pertamina
untuk membawa nama baik
orangtua khususnya bagi
Pertamina,” ungkap salah sa
tu penerima beasiswa, Nabilla
Dyah Sari.•IRLI

Pemanfaatan Lahan Penyangga RU VI untuk Pertanian

Pertamina Bantu Korban Kebakaran 3-4 Ulu Palembang
PALEMBANG – Sebagai
wujud kepedulian sosial ke
pada masyarakat sekitar
yang tertimpa musibah
kebakaran, Marketing
Operation Region (MOR)
II menyerahkan bantuan
kemanusiaan kepada kor
ban kebakaran di kawasan
pemukiman padat penduduk
Jalan Faqih Usman, Lorong
Firman Kelurahan 3 – 4 Ulu
Kecamatan Seberang Ulu I,
pada 5 Agustus 2015.
Musibah kebakaran
yang terjadi pada Rabu,
29 Juli 2015 lalu tersebut
telah menghanguskan 52
rumah dan 1 musholla
dengan jumlah korban yang

kehilangan temp at tinggal
sekitar 110 jiwa. Kondisi
bangunan yang terbakar
tersebut tidak layak huni
sehingga diperlukan per
baikan.
General Manager MOR
II, Herman M. Zaini yang
didampingi tim manajemen
menyerahkan bantuan se
cara simbolis kepada Kepala
Posko Bantuan Kebakaran
Kelurahan 3 -4 Ulu. Bantuan
yang diberikan berupa bahan
bangunan antara lain kayu
gelam, papan dan seng atap
dengan total nilai sebesar
Rp72,5 juta.
“Semoga bantuan ini
dapat bermanfaat dan me

Foto : MOR II

Foto : TANJUNG FIELD

Pertamina Gulirkan Beasiswa
Bagi 50 Anak Pekerja Berprestasi

GM MOR II berbincang dengan Kepala Posko Bantuan Kebakaran Kelurahan 3-4
Ulu usai secara simbolis menyerahkan bantuan senilai Rp 72,5 juta.

ringankan beban saudarasaudara semua, sehingga
dapat secepatnya menghuni
rumah kembali dan berak
tivitas seperti bias an ya,”
ujar Herman. Kepala Pos

ko Bantuan Kebakaran
Kelurahan 3 -4 Ulu, Akhirudin
yang mewakili para korban
juga menyampaikan ap
resiasinya atas bantuan yang
diberikan MOR II.•MOR II
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Judul Buku : Hanya 2 Menit : Anda Bisa Tahu
Potensi Rezeki Anda
Penulis
: Ippo ‘Right’ Santosa
Penerbit
: Elex Media Komputindo
Buku Hanya 2 Menit ini adalah buku ketiga dari
buku trilogi dari Mega Bestseller karya Ippho Santosa,
sesudah 7 Keajaiban Rezeki dan Percepatan rezeki.
Buku ini merupakan landasan atau pedoman berpikir
dengan seri otak kanan yang berkaitan dengan
rezeki. Ketika kita sudah tahu potensi rezeki kita dan
Menerapkan langkah dalam 7 Keajaiban Rezeki,
maka Percepatan Rezeki yang dahsyatlah yang akan
menghampiri kita. Hanya 2 Menit adalah dasar dari
segalanya.
Didalam buku ini Anda akan berkenalan dengan
tokoh-tokoh sukses dan kaya dengan berbagai latar
belakang. Anda bisa mengetahui tentang pengalaman
pribadi Ippho Santosa sebagai motivator (7 Keajaiban
Rezeki menjadi buku dan seminar terlaris sepanjang
2011), Pengalaman pribadi Ippho Santosa sebagai
entrepreneur (bisnisnya ratusan cabang se-Indonesia),
Rahasia kekayaan Donald Trump dan Robert Kiyosaki,
Rahasia kekayaan Chairul Tanjung dan Azim Premji
sehingga menjadi salah satu orang terkaya di negerinya,
Rahasian kekayaan Abdurrahman bin Auf dan Usman
bin Affan sehingga menjadi salah satu orang terkaya
di zamannya.
Salah satu isi dari buku ini adalah tentang rahasia
kekayaan Donald Trump & Robert Kiyosaki. Siapapun
tahu, Donald Trump sempat hampir bangkrut pada
tahun 90-an. Bahkan menurutnya pengemis di tepi jalan
pun jauh lebih kaya daripada dirinya. Karena menurutnya
pengemis tidak memiliki utang dan sebaliknya ia
memiliki utang yang luar biasa besarnya. Sekitar 90
miliar dolar. Dibawah tekanan utang yang menggunung,
ia tetap agresif. Tahan banting. Dengan negosiasi demi
negosiasi, ia bergerak terus dan akhirnya pelan-pelan
keadaan membaik. Utang-utangnya terbayarkan. Dan
bukan hanya itu, ia pun berhasil menjadi lebih kaya
dengan asset yang bertebaran dari New York di ujung
timur sampai ke California di ujung barat. Didalam buku
ini, Donald Trump dan Robert Kiyosaki memaparkan
tentang Midas Touch, seolah-olah apa yang disentuh
akan berubah menjadi emas. Inilah rahasia kekayaan
ala Donald Trump dan Robert Kiyosaki.
Selain Donald Trump dan Robert Kiyosaki,
ada juga rahasia sukses dari Chairul Tanjung &
Muhammad Yunus. Menurut Chairul Tanjung, modal
memang penting dalam membangun bisnis. Tapi,
kesabaran itu jauh lebih penting. Karena, menurutnya
lagi, membangun bisnis memang tidak semudah
membalikkan telapak tangan. Selain relasi dan integrasi,
ia juga menyarankan agar generasi muda mau bersabar
dalam berbisnis. Dalam artian, mau menapaki tangga
bisnis satu per satu. Pantang menyerah, tahan banting,
dan tidak mudah tergoda dengan jalan instan.
Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi untuk
kita semua, agar kita bisa mengetahui potensi rezeki
kita.•PERPUSTAKAAN

PENCAPAIAN BOUNDARY KPI
GCG COMPLIANCE TW II TAHUN 2015
Target Boundary KPI GCG Compliance Tahun 2015 = 87%

Target Boundary KPI GCG untuk Penetapan Realisasi dan Performance Dialogue (PD)
TW II Tahun 2015 = 40%
Parameter Kepatuhan
Tahunan:
Pengisian Code of Conduct
(CoC), Pelaporan Conflict
of Interest (CoI), Sosialisasi
GCG
Parameter Kepatuhan
Bulanan :
Pelaporan Gratifikasi
Parameter tambahan
untuk Manager/setara
ke atas:
Pelaporan LHKPN
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  &	
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59.70%	
  
72.03%	
  
74.33%	
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Finance	
  

88.54%	
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  Umum	
  

83.92%	
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10.00%	
   20.00%	
   30.00%	
   40.00%	
   50.00%	
   60.00%	
   70.00%	
   80.00%	
   90.00%	
   100.00%	
  

*) Perhitungan untuk kepatuhan Pelaporan Gratifikasi pada Boundary KPI GCG Compliance, proporsional hanya untuk kepatuhan
bulan April-Juni 2015
							
Data per 15 Juli 2015
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Forum CIP Pertamina Direktorat
Pemasaran: Memilih Juri Terbaik untuk
Risalah yang Ciamik

Risalah CIP Terdaftar Direktorat Pemasaran Tahun 2015

Direktorat Pemasaran kembali mempersiapkan pelaksanaan Forum
CIP dengan usaha terbaik. Setelah berhasil mendaftarkan 1039 tema di
Triwulan II, Direktorat Pemasaran melaksanakan pelatihan Juri baru CIP. Hal
ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan juri-juri di seluruh Region & Anak
Perusahaan.Pelatihan Juri CIP Direktorat Pemasaran diikuti oleh 30 Pekerja
yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan CIP. Dalam pelatihan tersebut,
Peserta dibekali dengan materi pengantar Juri, tugas & peran Juri , kriteria
penilaian CIP, sistem kalibrasi serta penyusunan Strength – Opportunity For
Improvement (SOFI). dalam penyampaian materi, peserta terlibat aktif dan
banyak menggali informasi serta pengalaman yang dimiliki oleh Pengajar
yang juga merupakan Juri CIP Senior. Di hari terakhir, dilakukan sesi praktek
menilai beberapa risalah dari Direktorat Pemasaran. Setelah itu, dilakukan
juga praktek cara melakukan sistem kalibrasi.

Dengan adanya pelatihan ini Direktorat Pemasaran akan langsung
menugaskan Juri-Juri baru dalam Forum di seluruh Region Pemasaran. Dan
diharapkan Juri-Juri baru dapat menularkan materi yang sudah diterima
dalam pelatihan tersebut.
Solve Your Problem with CIP!
Keep Improving! Keep Innovating!
Salam Mutu!
Oleh : Susanti Chandra / Quality Management - Dit. General Affairs
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Awareness ISO 9001 di PGE : Menjaga Konsistensi
Pelaksanaan 4 Pilar Manajemen Mutu
Sejalan dengan kebijakan perusahaan dan sebagai upaya untuk mendorong pelaksanaan 5
(arahan) strategis Pertamina tahun 2015, maka kegiatan mutu harus terus digalakkan di seluruh Fungsi
Perusahaan dan Anak Perusahaan.
Fungsi Quality, System & Knowledge Management selaku pengelolaan kegiatan mutu di perusahaan
terus dan akan selalu berusaha meginternalisasi kegiatan mutu kedalam pola pikir, pola sikap dan pola
tindak setiap insan mutu. Perkembangan penerapan 4 (empat) pilar manajemen mutu di perusahaan
dinilai sudah cukup berkembang baik dan mampu memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan.
Oleh karena itu upaya menjaga konsistensi menerapkan kegiatan mutu harus terus diupayakan.
Sehubungan hal tersebut baru-baru ini,
tepatnya tanggal 4-6 Agustus dilaksanakan
kegiatan Awareness ISO 9001 bagi pekerja di
lingkungan PGE. Awareness merupakan langkah
awal dari serangkaian proses implementasi ISO
9001. Tujuan awareness adalah memberikan
gambaran tentang seluk beluk ISO secara umum
dan pemahaman terhadap seluruh kalusul sebagai
bekal bagi PIC dalam mengimplementasikan ISO
9001 dan membangun kepedulian seluruh pekerja
yang akan menjalankan sistem ISO 9001 tersebut.
Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan tentang beberapa capaian (achievement) yang diraih
oleh PGE dalam kegiatan mutu yang patut dibanggakan.
Kegiatan awareness ISO 9001 ini juga merupakan bagian
dari pelaksanaan program implementasi ISO 9001 di Kantor
Pusat yang telah dicanangkan sejak awal tahun 2015. Dengan
implementasi ISO 9001di seluruh Fungsi di lingkungan Kantor
Pusat diharapkan akan dapat menjaga konsistensi pelaksanaan
kegiatan mutu yang mencakup 4 (empat) pilar (CIP, System
Standard, Knowledge Management dan Quality Management
Assessment) yang sudah berjalan dengan baik.
Oleh karena itu kegiatan penerapan ISO 9001 akan terus
didorong agar se
luruh Fungsi di lingkungan Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak
Perusahaan dapat melaksanakannya sesuai road map
yang telah direncanakan.
Pada akhirnya diharapkan bila seluruh Fungsi
dilingkungan perusahaan mengimplementasikan sistem
standar ISO 9001 dapat menjaga konsistensi budaya
mutu yang sudah dibangun perusahaan sekaligus
meningktakan kinerja perusahaan di segala bidang.

Quality, System & Knowledge Management writes what it do, and does what is written.
Insan Mutu! Semangat! Hebat!
Pertamina! Jaya! Jaya!
Oleh: QSKM - Dit. HR & General Affairs

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

Ketika Anda sudah cukup lama berkarier, Anda
tentu sadar bahwa bukan hanya bertambahnya
tantangan dan tanggung jawab yang menjadi
parameter kesuksesan. Seiring berjalannya
waktu, keinginan untuk dihormati dan menjadi
contoh yang baik bagi rekan kerja tentu menjadi
pencapaian yang Anda inginkan juga kan? So,
untuk itu, Erin Bried, penulis How to Build a Fire,
membagikan beberapa kiat bagi Anda yang ingin
menjadi seorang role model.

10

Penyempurnaan Struktur Kepengurusan PWP RU III

Plaju – Guna mengisi beberapa kekosongan di dalam
struktur kepengurusan organisasi PWP, dikarenakan
mengikuti suami pindah tugas dan beberapa pengurus yang
pindah di bidang lain, pemnyempurnaan pengurus PWP RU
III diadakan di Gedung Lematang (ex. Perpustakaan), Selasa
(28/7). Acara dihadiri segenap pengurus dan anggota PWP
RU III. Peresmian pengurus baru ditandai dengan penyerahan
Surat Keputusan secara simbolis dari Ketua PWP RU III, Vitri
Mehendrata kepada masing-masing Ketua Bidang yang
diwakili oleh Fida Emir.
Dalam sambutannya, Vitri menuturkan, dalam menjalankan
roda organisasi tentu tidak mudah tanpa adanya kerja sama
yang baik, saling pengertian dan saling mendukung antara
sesama pengurus. “Apabila ada perbedaan pendapat di
antara kita, itu hal yang wajar untuk mendapatkan hasil
yang baik, tetapi janganlah perbedaan itu menjadi pemicu
perselisihan diantara kita,” tuturnya.
Vitri juga mengajak kepada pengurus baru untuk dapat
membiasakan diri dan selalu berbesar hati menerima krtitikan
dan saran dari teman-teman sekitar. Karena semua hal
tersebut demi kebaikan dan kemajuan organisasi. Begitu juga
kepada pengurus yang tugasnya dialihkan ke bidang lain, Vitri
berharap dapat lebih aktif dan kreatif menciptakan inovasiinovasi baru yang sejalan dengan visi-misi perusahaan.
“Jadikan kesempatan ini untuk menambah wawasan dan

Foto : RU III

Menjadi
Role Model
di Tempat Kerja
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kesempatan mempelajari hal-hal yang baru. Laksanakan
tugas yang diamanatkan dan dipercayakan dengan baik,
sehingga dapat memberikan warna, makna dan kontribusi
maksimal bagi organisasi dan perusahaan,” harap Vitri.
Usai seremoni penyempurnaan pengurus dilakukan,
turut dilakukan peresmian Gedung Lematang yang ditandai
dengan pengguntingan pita oleh GM RU III, Mahendrata
Sudibja didampingi, HR Area Manager, Fahmi El Mubarak
dan Pjs. General Affairs Manager, Makhasin. Acara diakhiri
dengan dialog pengurus dan anggota dengan GM RU
III selaku Penasehat PWP dan HR Area Manager selaku
Pembina Harian PWP RU III.•RU III

Jangan Berpura-pura, Jadilah Diri Anda

Sendiri. “Ketika Anda memiliki confidence dalam
kemampuan dan kualitas yang dimiliki, Anda akan
mendapatkan respek dan dikagumi oleh orang
lain,” ujar Erin. Makanya sangat penting untuk
menjadi diri yang sejati dan tetap berintegritas
dalam bekerja. Secara perlahan kolega akan
menyadari bahwa Anda selalu bekerja dengan
sepenuh hati, and that’s definitely something to
be admired.
Selalu Konsisten dalam Setiap Tindakan.

Untuk membangun kepercayaan kolega maka
konsistensi menjadi hal yang sangat vital, seperti
yang disarankan oleh Erin. “Selalu waspada
sepanjang waktu, menunjukkan kekuatan, dan
berhati-hati dengan kelemahan Anda.” Jika ingin
konsisten, maka butuh waktu yang panjang
dan kesabaran untuk selalu tampil baik dalam
menyelesaikan pekerjaan supaya kolega bisa
mengenal hasil kerja Anda.
Bayangkan Role Model yang Anda

Inginkan. “Imajinasikan role model yang Anda

inginkan, apa yang Anda inginkan, dan jadilah
orang tersebut,” saran Erin. Untuk menjadi role
model yang baik, salah satu trik yang bisa Anda
lakukan adalah dengan membayangkan kembali

HUT Koperasi Wanita Patra RU IV Cilacap: Perkokoh
Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia
CILACAP – Sebanyak 15 anak anggota Koperasi Wanita
Patra yang berprestasi mendapatkan beasiswa dari KWP
tingkat wilayah RU IV Cilacap. Beasiswa diberikan kepada
siswa berprestasi mulai dari tingkat SD hingga SLTA, dengan
rincian masing-masing tingkatan 5 anak. Beasiswa tersebut
diberikan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke31 KWP sekaligus memperingati Hari Koperasi Indonesia
yang ke-68. Peringatan HUT KWP dan hari Koperasi
Indonesia berlangsung pada Kamis (9/7), di Gedung PWP
RU IV Cilacap.
Dalam kesempatan itu, diberikan penghargaan kepada
anggota dan karyawati KWP yang sudah 20 tahun lebih
memberikan dedikasi untuk menjadi anggota KWP. “Peng
hargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan
atas segala kontribusi para anggota sehingga KWP dapat
meraih predikat sebagai koperasi berprestasi tingkat
Nasional.” ujar Ketua KWP RU IV Cilacap, Tati Dharmariza.
Sementara itu, Ketua PWP RU IV Cilacap Ketut Nyoman
Sukadana menyampaikan apresiasinya kepada KWP atas
prestasinya sebagai koperasi berprestasi tingkat Nasional.
Ucapan serupa juga disampaikan kepada anggota KWP

Foto : RU IV

yang selama 20 tahun tetap setia, sehingga peran serta
anggota, pengurus dan karyawan berperan dalam
memperkokoh KWP sebagai badan koperasi yang
menopang kesejahteraan perekonomian para anggota.
Penyerahan beasiswa dan penghargaan kepada
anggota dan karyawan secara simbolis diberikan oleh Ketua
PWP dan KWP, sedangkan untuk penyerahaan beasiswa
diberikan kepada masing-masing perwakilan berdasarkan
tingkat pendidikannya.•RU IV

bagaimana cara Anda meraih kesuksesan di
masa lalu. Dengan begitu Anda akan termotivasi
untuk terus berusaha menyelesaikan berbagai
masalah yang muncul dengan sebaik mungkin.
Jangan Menyombongkan Pencapaian

Anda. Sebenarnya, bukan hasil yang menjamin

bahwa Anda bisa menjadi seorang role model
yang baik, namun lebih kepada bagaimana
cara Anda melalui dan mengatasi masalah
yang datang. “Selalu rendah hati dalam setiap
pencapaian Anda dan berikan penghargaan
kepada yang pantas mendapatkannya,” jelas Erin.
Dan yang paling penting, ketika ada orang yang
tidak senang dengan kesuksesan Anda, jangan
pernah merendahkan mereka.•
sumber : http://www.cosmopolitan.co.id

Paduan Suara Nafiri Patra Adakan Retreat di Bandung
BANDUNG – Paduan Suara Nafiri Patra yang dipimpin Yanti
Dharmono mengadakan penyegaran rohani (retreat) untuk
seluruh anggotanya, di Bandung, pada (30/7). Acara yang
mengusuh tema “Jangan Berhenti Berbuat Baik” tersebut
dapat terlaksana atas kerja sama dengan Bakorumkris Pusat
dan Pertamina Cabang Bandung.
Dalam kesempatan tersebut, Pendeta Jab Pelupessy
menyampaikan, menolong sesama memang tidak mudah.
“Janganlah kita jemu berbuat baik. Meskipun usia sudah senja.
Karena kita semua rindu untuk menjadi ‘Bangsawan Sorgawi’,”
ujar Pendeta Jab Pelupessy.
Acara yang juga dihadiri oleh Aldo, perwakilan Pertamina
Cabang Bandung tersebut, diselingi dengan puji-pujian kepada
Tuhan. Seluruh peserta berharap, acara semacam ini dapat

Foto : NAFIRI PATRA

sumber : the-mni.com

TIPS

PERSATUAN WANITA PATRA

dilaksanakan dua kali setahun demi memperteguh keimanan
serta bisa menjadi Saksi dan Berkat bagi sesama.•NAFIRI PATRA

No. 32

KRONIKA

Tahun LI, 10 Agustus 2015

11

Direksi Pertamina Kunjungi Redaksi Bisnis Indonesia

Foto : MOR IV

JAKARTA – Dalam rangka menjalin hubungan baik dengan media, Direktur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto didampingi Direktur Hulu Syamsu Alam dan Vice President Corporate Communication Wianda
Pusponegoro mengunjungi redaksi Bisnis Indonesia. Kedatangan Pertamina disambut oleh Direktur Produksi
dan Pengembangan Produk Bisnis Indonesia Ahmad Djauhar, pimpinan redaksi Bisnis Indonesia Arief Budi
Susilo beserta jajarannya. Dwi Soetjipto juga menyampaikan pencapaian kinerja Pertamina semester I/2015,
dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan foto bersama sebagai penutup acara.•WNR

GM MOR IV Tatap Muka dengan Pangdam IV Diponegoro

Foto : MOR IV

Semarang – Di ruang kerja Pangdam IV Diponegoro, GM Marketing Operation Region (MOR) IV bersama segenap
Tim Manajemen Pertamina MOR IV melakukan tatap muka dengan Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Bayu
Purwiyono. Selain untuk menjaga hubungan baik yang sudah tercipta antara MOR IV dan Kodam IV Diponegoro, juga
bertujuan untuk memperkenalkan GM MOR IV yang baru. Saat bertatap muka dengan Pangdam IV Diponegoro Mayjen
TNI Bayu Purwiyono, GM MOR IV Kusnendar didampingi oleh Manager HR Area JBT, Tri Waluyo, Manager Retail Fuel
Marketing Widodo Budi Suprasto, Manager Indutrial Fuel Marketing Alexander Susilo, Head Of Security Sodikin, dan
Roberth MV Dumatubun dari External Relation. Selain pembahasan mengenai pengamanan, juga dibahas mengenai
rencana akan dilakukan kegiatan olahraga bersama antara Kodam IV Diponegoro dan MOR IV maupun rencana
pelatihan safety driving yang akan diadakan oleh Pertamina kepada anggota Bekang Kodam IV Diponegoro.•MOR IV

Pekerja RU II Adakan Halal Bihalal

Foto : RU II

DUMAI - Hari pertama kerja setalah libur Lebaran, diawali dengan Halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1436 H.
Bertempat di Main Office area Perkantoran Kilang, ratusan pekerja menghadiri halal bi halal bersama Tim
Manajemen dan General Manager, Rabu (22/7). Masih dalam suasana Lebaran, kegiatan saling memaafkan
antar pekerja tersebut dibarengi dengan menikmati sarapan pagi menu khas Lebaran. Halal bi halal yang dimulai
sejak pukul 07.00 pagi itu pun melahirkan suasana keakraban antar pekerja.•RU II

Halal Bihalal Tambun Field, Pererat Silaturahmi
untuk Kuatkan Energi Negeri

Foto : PEP TAMBUN FIELD

TAMBUN - “Berpuasa, berkumpul dengan keluarga di kampung halaman, sudah kita jalani. Sekarang
kita kembali lagi di tempat kita bekerja, bersilaturahmi saling bermaaf-maafan. Sekiranya, mungkin dalam
hubungan kita dalam bekerja ada perkataan dan perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati mohon
dimaafkan. Agar kedepannya dengan mempererat silaturahmi. Kita pun bisa saling menyemangati dalam
mengemban amanah sebagai pekerja di dunia migas demi ketahanan energy bangsa” ujar Abdullah selaku
Tambun Field Manager pada acara Halal Bil Halal Idul Fitri 1436 H Tambun Field, (28/7). Acara tersebut
dihadiri oleh seluruh pekerja dan mitra kerja Tambun Field, selain rutinitas bersalam – salaman, para
undangan pun dipersilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah disiapkan.•ars

TARAKAN - Bertempat di Mess Melati PEP Field Tarakan, dalam rangkaian memperingati Hari
Raya Idul FItri 1436 H, keluarga besar PT Pertamina EP Asset 5 Tarakan Field mengelar Halal
Bihalal, pada (29/7). Field Manager Tarakan Tri Sasongko berharap acara ini mampu mempererat tali
silaturahmi antar pekerja Pertamina EP Asset 5 Field Tarakan. “Silaturahmi ini menjadi momentum
kebersamaan dan keakraban harus terus terjalin demi sinergi yang baik dari tiap pekerjanya,” kata
Tri.•PEP TARAKAN FIELD

Foto : PEP TARAKAN FIELD

Halal Bihalal Tarakan Field, Jadi Momentum
Kebersamaan dan Keakraban
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Jakarta - PT Tugu Pratama Indonesia (TPI)
secara konsisten selalu ingat pentingnya isu
kesehatan dalam setiap program-program
CSRnya, terutama anak usia sekolah. Komitmen
ini diwujudkan dalam bentuk clino gigi sehat yang
diperuntukkan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri
03,04,05 dan 06 Pasar Manggis, Jakarta (4/8).
TPI percaya bahwa dukungan layak diberikan
kepada anak-anak ini untuk menyongsong masa
depan yang lebih baik yang diharapkan dapat
mejadi tumpuan harapan pembangunan masa
yang akan datang. Untuk mengimplementasikan
program tersebut TPI yang bekerja sama dengan
Rumah Sakit Pertamina Jaya (RSPJ) menggelar
sekaligus me-launching acara clino gigi untuk
600 siswa dari kelas satu sampai kelas enam
yang dilaksanakan selama 2 hari.
Direktur Teknik TPI Andy Samuel menga
takan, pentingnya memelihara gigi sejak usia
dini, dan perlunya untuk sadar menggosok gigi
sebelum dan sesudah tidur. Turut hadir dalam
acara tersebut Direktur Pemasaran TPI Sigit
Suciptoyono, Direktur RSPJ Dr. Duta Liana,
MARS, beserta jajaran Corporate Secretary
dalam proses penyuluhan dan pemeriksaan
clino gigi.
Sebelumnya, TPI telah melakukan CSR
di bidang pendidikan seperti TPI Mengajar
yang diperuntukkan bagi siswa SMA/K, dan di
bidang kesehatan seperti operasi katarak gratis
yang rutin dilakukan tiap tahunnya. Melalui
program CSR ini, diharapkan TPI dapat terus
berkontribusi terus di bidang pelayanan lainnya
agar tindakan yang dilakukan bermanfaat bagi
masyarakat yang merasakannya.•TPI

menjadi poin utama dalam
suksesnya pencapaian proses
bisnis yang diharapkan.
Namun demikian, kata
Irfan, PGE tetap meyakini
dan selalu berkomitmen
untuk menyukseskan visi
perusahaan dengan se
mangat kebersamaan.
Bahkan hal ini, tam
bahnya, harus didorong
dengan menyukseskan
langk ah strategis beserta
pemikiran matang supaya
bisa mewujudkan cita-cita
PGE. Salah satunya adalah
keberhasilan integrasi sistem
managemen standar.
“Prestasi yang diraih
PGE adalah pencapaian luar
biasa dan sangat membang
gakan. Diharapkan dengan
penerapan standar manaje
men mampu tercapai sasaran
dari setiap proses bisnis,”
papar Irfan, pada (4/8).

Pandaan - Puncak pe
ringatan Hari Lingkungan
Hidup Sedunia di Provinsi
Jawa Timur tahun 2015, ber
tema ‘Mimpi dan Aksi untuk
Berkelanjutan Kehidupan di
Bumi’, pada Kamis (30/7).
Pada acara tersebut, Gu
bernur Jawa Timur Soekar
wo memberi penghargaan

di Singapura dan Korea,”
ungkapnya.
Dengan prestasi itu diha
rapkan kegunaan sistem
manajemen standar dapat
senantiasa dipelihara, agar
s ej u m l a h k e b e r h a s i l a n
PGE bisa dilanjutkan oleh
generasi penerus. “Karena
keberhasilan perusahaan
sangat tergantung dari kerja
sama dan komitmen kita
semua. Dan semoga sesuai
dengan target yang diha
rapkan,” tutupnya.•EGHA

kepada perusahaan di Jawa
Timur yang berkontribusi
pada pelestarian lingkungan
hidup. Penghargaan juga
diberikan kepada puluhan
pengabdi lingkungan terbaik
se-Jawa Timur, termasuk
29 SMP dan SMA yang
mendapat pengh argaan
Adiwiyata dari Menteri

Dua pelajar pengunjung stand PEPC mendapatkan souvenir topi pada puncak
peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Jawa Timur.

Foto : PEP LIMAU FIELD

dimana harapannya semua
pekerja, mitra dan khususnya
tenaga kerja driver bebas dari
narkoba.
Hadir dalam medical
check up tersebut 86 pe
serta yang merupakan driver
yang mengikuti seluruh rang
kaian tes.
Untuk tes narkoba meliputi
tes urine (methamphetamine
dan amphetamine urine
(shabu-shabu, extasi), opiate
urine (morfin, heroin), THC
urine (ganja); benzodiazepine
urine (benzodiazepine); cocain
urine (cocain). Setelah itu,
mereka mengikuti pemerik
saan fisik, seperti tes buta
warna, visus mata; tes kimia
darah (hepatitis B : HbsAG);

Sebagai anak perusahaan
PT Pertamina (Persero) di
bidang panas bumi, PGE
kerap menorehkan prestasi
membanggaan. Yakni berhasil
menyelesaikan project besar
Kamojang 5. Bahkan di tahun
ini pula PGE berupaya untuk
bisa mempertahankan proper
emas di Kamojang.
“Kemudian kita berusaha
meraih penghargaan lainnya
di level internasional seperti
forum CIP yang dalam waktu
dekat akan kita lakukan

Partisipasi PEPC dalam Peringatan
Hari Lingkungan Hidup

Tes Narkoba dan MCU bagi Driver PEP Limau Field
Prabumulih - Sabtu (1/8),
Pertamina EP (PEP) Limau
Field mengadakan medical
check up untuk driver yang
bekerja di lingkungan PT
Pertamina EP Limau Field.
Sebagaimana syarat utama
bahwa tenaga kerja driver
harus sehat secara fisik dan
bebas narkoba.
Terkait tes narkoba, dalam
medical check up tersebut
Limau field mengg andeng
Badan Narkotika Nasional
(BNN) tingkat kota Prabumulih
sebagai tim pemeriksa. Diajak
BNN utuk bekerja sama
sesuai dengan komitmen
manajemen Lim au Field
terkait kebijakan mengenai
obat terlarang dan alkohol,

Foto : RAHMAN

TPI Adakan Clino Gigi

JAKARTA - B e r t e mpa t
di Hotel Sari Pan Pasifik,
PT Pertamina Geothermal
Energy melaksanakan Kick Off
Implementasi ISO 9001:2015.
Hal tersebut sepenuhnya
merupakan tantangan da
lam mewujudkan visi dan
misi perusahaan. Demikian
disampaikan Direktur Utama
PGE, Irfan Zaenuddin kepada
seluruh jajaran direksi dan
manajemen.
Pihaknya menyadari
beban kerja dari setiap fungsi
akan semakin tinggi dengan
bertambahnya kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi
di seluruh area operasi Per
tamina Geothermal. Dengan
tujuan pencapaian sasaran
proses bisnis peningkatan
profit panas bumi. Keterlibatan
dari seluruh pekerja sangatlah
penting. Sehingga kerja sama
kolaborasi serta komitmen

fungsi ginjal (creatinin, asam
urat) dan gula darah (glukosa
puasa).
Dari kegiatan ini, di
harapkan semua driver Limau
Field memiliki kondisi prima
dalam bekerja. Mengingat
plot pekerjaan driver yang

Foto : PEPC

Foto : TPI

Kick Off Implementasi ISO 9001:2015 di PGE

memerlukan kondisi fisik
prima dan psikologis yang
stabil dalam mengemudi.
Diajaknya BNN dalam tes
menjadi salah satu wujud
keseriusan perusahaan da
lam menepati komitmen ke
selamatan.•PEP LIMAU FIELD

Lingkungan Hidup di tahun
2015.
Menurut Soekarwo,
keterlibatan semua pe
mangku kepentingan
adalah kunci keberhasilan
perwujudan kerja sama
yang harmonis antara
pemerintah, swasta, dan
masyarakat yang meru
pakan pilar penting dalam
pembangunan lingkungan
hidup di Jawa Timur.
Salah satu contohnya
adalah upaya yang dilakukan
PEPC dengan memberikan
solusi pada masalah ke
keringan di Bojonegoro
melalui pengeboran sumur
untuk menemukan sumber
air bersih.
Pada acara yang dipu

satkan di Taman Candra Wil
watikta Pandaan Kabupaten
Pasuruan tersebut, PEPC
turut berkontribusi membuka
stand pameran yang diwakili
oleh Manajer HSSE Kemas
A. Johansyah dan Pandu
Subiyanto dari fungsi PGA &
Relations.
Puncak peringatan Hari
Lingkungan Hidup sedunia
tersebut juga dimeriahkan
oleh pertunjukan tari, pe
lepasan ratusan burung,
dan kemah lingkungan.
Acara dihadiri undangan
dari berbagai instansi pe
merintahan, lembaga pen
didikan, komunitas, dan
perusahaan, termasuk PEPC
yang turut hadir dalam acara
tersebut.•PEPC
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Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : PRIYO

Leader Harus Menjadi Role Model GCG

BIMAwan

Direktur PT Pertamina Malaysia
Eksplorasi Produksi,
dengan Status Diperbantukan

julFian siregar
PJ. Direktur Operasi
PT Pertamina Lubricants

Abdul cholid

Pj. Direktur Operasi
PT Pertamina Patra Niaga

Plaju – Dalam penerapan
tata kelola perusahaan yang
baik atau yang lebih dikenal
dengan istilah good corporate
governance (GCG), peran
leader menjadi salah satu
unsur penting di dalamnya.
Seorang leader harus mampu
menjadi role model khususnya
bagi tim dibawahnya untuk
turut serta dalam mendukung
pelaksanaan GCG di peru
sahaan. Berkenaan dengan
hal tersebut, RU III melalui
fungsi HR me nga da ka n
Upskilling GCG bagi manager
dan section head RU III, di
Gedung Diklat (9-10/6).
Upskilling GCG yang
diikuti 40 peserta ini ber
tujuan untuk menyegarkan

kembali dan memperdalam
pehamaman GCG bagi para
manager dan section head di
RU III. GM RU III Mahendrata
Sudibja menyampaikan,
dalam proses transformasi
Pertamina, aspek GCG dan
internalisasi tata nilai 6C
menjadi salah satu pondasi
penting di dalamnya. “Kedua
hal tersebut merupakan hal
mendasar yang seyogianya
menjadi bagian yang melekat
dan tak terpisahkan dari
perilaku pekerja sehari-hari,
baik di lingkungan pekerjaan
maupun dalam kehidupan
pribadi,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal
tersebut, lanjut Mahend ra
ta, semua pekerja harus

berpartisipasi aktif dan ber
inisiatif dalam menga mal
kann ya. Dalam mencapai
tujuan agar nilai-nilai baik
ters ebut menjadi budaya
melekat, tentunya salah satu
pendorong terbesar, yaitu
adanya peran role model
melalui para leader dimana
dalam hal ini mencakup para
manager dan section head.
“Sebagai seorang
leader, sudah selayaknya
kita dapat menerapkan GCG
secara konsisten dan dapat
menularkan ke para pekerja
di lingkungan kerja kita untuk
melakukan hal serupa,” te
gasnya.
Materi yang diberikan
dalam upskilling ini meliputi

pemahaman yang lebih
mend alam terkait GCG di
antaranya mengenai GCG
compliance, code of conduct
(COC), conflict of interest
(COI), whistleblowing system
(WBS), dan gratifikasi.
Pengajar pun merupakan
para pekerja RU III yang
bersertifikat GCG Champion.
Diharapkan hasil dari
upskilling yang berlangsung
selama dua hari ini, para
manager dan section head
dapat menyosialisasikan
materi upskilling GCG terse
but kepada para pekerja di
bagiannya. Hasil upskilling
ini juga menjadi input dalam
KPI GM RU III terkait GCG
compliance.•RU III

Foto : WAHYU

gema iriandus
pahalawan

Supply & Distribution Manager III,
Direktorat Pemasaran

erry widiastono

Operation Supply Chain Manager,
Direktorat Pemasaran

herman m. zaini

GM Marketing Operation Region II
Palembang

DUMAI - Dalam rangka
rencana implementasi ISRS
8 di RU II Dumai, RU II te
lah melaksanakan training
Bedah Klausal ISRS 8
untuk seluruh PIC dan Tim
Manajemen RU II Dumai yang
dilaksanakan di Aula Diklat
RU II Dumai pada 4 – 6 Mei
2015 dengan pembicara dari
HSSE Corporate dan HSSE
Refining.
“RU II sangat menyambut
baik training ini. Semoga
dapat memberikan pen
cerahan dan pemahaman
bagi seluruh PIC RU II Du
mai untuk mengetahui re
quirement dari setiap sub
proses ISRS sehingga RU II
dapat mencapai ISRS 8 de
ngan target base Level 5 dan
stretch Level 6,” ujar GM RU
II Dumai Afdal Martha selaku
penanggung jawab ISRS di
RU II Dumai.

Pada kesempatan ini,
seluruh Tim Manajemen juga
mendapatkan materi terkait
Roadmap HSE Excellence
2015 to Support Pertamina
Vision 2025 dan materi
Leadership ISRS (Proses 1)
yang disampaikan oleh Safety
Strategy Manager – HSSE
Coorporate Ari Saptama. Ia
mengatakan implementasi
ISRS ini sejalan dengan road
map Pertamina untuk men
capai HSSE Excellent.
Di samping itu, Ari Sap
tama juga menyampaikan
Kebijakan Keselamatan,
Kesehatan Kerja dan Lin
dungan Lingkungan serta
Pen gamanan Perusahaan
Direktur Utama Pertamina.
Yaitu, mengutamakan aspek
K3LL serta pengamanan
perusahaan; mengurangi
risiko serendah mungkin
untuk mencegah terjadinya

Foto : RU II

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Training Bedah Klausal ISRS 8

insiden dengan cara me
lak ukan identifikasi, eva
luasi, pengendalian dan
pemantauan terhadap
potensi bahaya dan an
cama n; mematuhi pera
turan perundangan K3LL
dan pengamanan serta
menggunakan teknologi
tepat guna sesuai standar;
menjadikan kinerja K3LL
serta pengamanan per
us ahaan dalam penilaian

dan penghargaan terhadap
seluruh pekerja ; serta me
ningkatkan kesadaran dan
kompetensi pekerja agar
dapat melaksanakan peker
jaan secara benar, aman dan
berwawasan lingkungan.
GM RU II Dumai Afdal
Martha berharap RU II da
pat mencapai ISRS 8 dan
dapat menciptakan kondisi
lingkungan HSSE Excellent di
lingkungan RU II Dumai.•RU II

Foto : PRIYO

harold simanjuntak
Technical Fleet III Manager,
Direktur Pemasaran

Edwardi Ak

Cash Management Manager,
Direktorat Keuangan

BOYOLALI – Untuk mengetahui secara langsung penyaluran
BBM dari Terminal BBM Boyolali, Komisi D DPRD Jawa Tengah
yang membidangi pembangunan, melakukan kunjungan kerja
ke TBBM Boyolali, Jawa Tengah, belum lama ini.
Rombongan Komisi D DPRD dipimpin oleh Ketua Komisi D
Alwin Basri dan disambut oleh GM MOR IV Kusnendar beserta
tim manajemen MOR IV.
Dalam kesempatan tersebut, Operation Head TBBM
Boyolali Sutjipto yang menjelaskan mengenai kapasitas, area
operasi, titik penyaluran, dan kepedulian TBBM Boyolali kepada
masyarakat sekitar melalui program CSR di wilayah Ring 1
TBBM Boyolali, Desa Ketaon.
Pada sesi tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan maupun
masukan mengenai bisnis dan operasi Pertamina ditampung

Foto : MOR IV

Foto : WAHYU

Komisi D DPRD Jateng Kunjungi TBBM Boyolali

maupun dijawab langsung oleh GM MOR IV. Kegiatan kun
jungan kerja ditutup dengan acara ramah tamah dan santap
siang bersama sebelum para anggota Komisi D DPRD Jawa
Tengah melanjutkan kunjungan kerja ke PT Acidatama di
Karanganyar.•MOR IV
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Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak
Perilaku Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang Dibasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Saatnya Berkomitmen Losses < 0.3%
Tim Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak (PTKAM)
Korporat bersama lebih dari 70 orang pekerja yang berasal dari
seluruh Unit Pengolahan serta perwakilan dari fungsi Supply &
Distribusi (S&D) Pemasaran sebagai menerima minyak mentah
(crude) dari PEP dan SKK Migas, dan Pendistribusi hasil kilang
mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Supply Loss Crude,
Intermediate dan BBM di Hotel Patra Jasa, Bandung (29/7/15).

	
  

Rapat koordinasi yang dibuka oleh Manajer Crude & Black
Intermediate Domestic Operation (CBIDO) Benny Rosali Matcik
tersebut membuat kegiatan berbagi pegalaman dalam soal
aktivitas serah terima minyak dari Kilang ke TBBM melalui fungsi
Kapal ini, diharapkan “mempertemukan” hal-hal yang selama
ini “belum ada titik temu”. Sedangkan PTKAM selaku penyigi
dan pemberi solusi sesuai dengan tugasnya membenahi tata
kelola arus minyak, selalu berpedoman pada Surat Perintah
Direksi Pertamina No.Prin-010/C00000/2015-S0, tanggal 6
Maret 2015.
Sesuai poin C pada surat perintah yang sama dimana tugas
tim PTKAM adalah untuk menyempurnakan tata kelola dan
tanggung jawab operasional kegiatan distribusi minyak mentah
dan produk BBM, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap
ketentuan internal Pertamina mengenai segala sesuatu yang
berkaitan dengan seluruh kegiatan operasional di bidang Hulu,
Pengolahan dan Pemasaran.
Project Coordinator PTKAM, Faisal Yusra, kembali meng
garisbawahi kepada peserta rakor, bahwa sekarang bukan
waktunya lagi kita terlena dengan losses yang di bawah ambang
batas. “Selama ini, bila terjadi losses di bawah 0,3% dari minyak
yang diserahterimakan ---dari Kilang ke TBBM--- seakan hal

tersebut suatu prestasi”.
Beberapa pedoman (dalam SK.018/ 2007 yang tengah
direvisi) terkait penanganan losses yang sedah dalam proses
penggodokan. PTKAM sebagai katalisator perbaikan di Per
tamina selalu mengedepankan prinsip, bahwa pada dasarnya
semua orang (pekerja) itu adalah baik, dan (tentu) bisa berubah.
Maka dari itu, permasalahan prasarana fasilitas (Sarfas)
kilang yang kurang optimal sehingga menyebabkan losses
dalam internal Pertamina masih perlu dibenahi bersama dengan
serius.
Meski dalam suatu kesempatan audiens dengan Direksi,
Project Coordinator Tim PTKAM Korporat pernah ditawarkan
anggaran untuk pembenahan Sarfas di Kilang atau di S&D,
namun untuk langkah awal dari tim pencegah losses ini adalah
awareness. Bagi PTKAM, untuk perbaikan secara menyeluruh
dari Hulu sampai ke Hilir Pertamina, belum diperlukan angaran
trilunan rupiah untuk membeli perangkat alat ukur.
Dengan cara menggugah kalbu seluruh pelaku serah
terima minyak mulai dari E&P, Kilang, Kapal sampai TBBM agar
awareness dengan kanker yang bernama losses, diharapkan
----sesuai target yang telah dipatrikan PTKAM kepada Direksi--di akhir tahun nanti losses yang selama ini menggila bisa ditekan.
Meski penurunan dari losses yang terjadi tidaklah drastis,
namun dengan berkaca kepada tiga kali Tim PTKAM Korporat
witness ke RU, Kapal dan TBBM, dan satu kali witness ke SKK
Migas (Chevron), Kilang, Kapal dan TBBM, hasilnya cukup
mencengangkan. Losses di Kilang (R1), di Kapal (R2), dan di
TBBM (R3) turun dibandingkan ketika tidak ada tim witness
terjun ke lapangan.
Untuk menjabarkan tindak lanjut dari awareness, perlu
dilakukan pengecekan penuhnya isi pipa dengan minyak (dari
tangki Kilang sampai ke dermaga kapal). Perlu dilakukan tank
cleaning untuk mengurangi atau menghilangkan sludge yang
ada di kapal dan di tangki timbun. Semua ini adalah poin-poin
yang perlu segera disempurnakan dalam merevisi SK.018/2007
tersebut.
Selama ini kita selalu beranggapan, bahwa Loading

Master (selaku fungsi Oil Movement) adalah merupakan ujung
tombak dalam proses kegiatan arus minyak. Pada pelaksanaan
tugasnya, ternyata masih terhambat pada ketersediaan man
power dan kompensasi yang diterima. Maka dari itu PTKAM
akan mengambil peran untuk mempercepat pengesahan Sistem
Tata Kerja (STK) yang relevans dengan tata kelola arus minyak.
Supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang discrepancy
(R1, R2, R3 dan R4) yang tak kunjung turun dalam sIstem tata
kelola arus minyak, penyempurnaan STK pada “Pedoman Alat
Ukur”, “Pedoman Penanganan dan Pengawasan Susut Minyak
Mentah dan Produk” (SK-018/2007) sangat mendesak untuk
disempurnakan. Begitu juga dengan “Pedoman Pengadaan
Barang dan Jasa (SK 051) yang erat hubungannya dengan fungsi
keuangan, perlu direvisi mengacu pada kemajuan teknologi
informasi yang menjadi “alat bantu” pelaku tata kelola arus mi
nyak di lapangan.

	
  

Nah, guna menjadikan semua “action plan” yang dikerjakan
PTKAM tersebut sinkron dengan suara-suara dari lapangan,
maka pertemuan dan diskusi dengan tema Forum Oil Movement
(5/8/2015) yang mengundang ship owners yang kapal-kapalnya
disewa Pertamina, serta perusahaan surveyor yang selama ini
dibayar Pertamina adalah langkah perbaikan menyuluh yang
dilakukan PTKAM.
“Mari kita bekerja sama, dan sama-sama bekerja dalam
mencapai goal yang lebih baik dan lebih sempurna dari kinerja
hari ini….!!!!”.•PTKAM

Surveyor VS Crew Kapal: Sinergi Bukan Dikotomi
Minggu lalu adalah sa
lah satu minggu yang stra
tegis bagi proses penge
lolaan serah terima minyak
Pertamina, dimana pada
minggu tersebut diper
temukannya surveyor
dengan owner kapal dalam suatu rapat koordinasi yang
membahas perbaikan pengelolaan kegiatan serah terima
arus minyak. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para wakil dari
perusahaan surveyor sebagai penjamin aspek legal dari
kegiatan serah terima minyak, Pihak kapal sebagai stakeholder
yang berperan besar dalam transportasi oleh angkutan air
(Kapal), serta level manajemen yang berkaitan dengan kegiatan
serah terima.
Perusahaan surveyor yang hadir menangani seluruh lokasi
serah terima minyak terdiri dari 16 Perusahaan Surveyor
yang bertugas mengawasi serah terima minyak mentah dan
intermedia, serta 1 (satu) Perusahaan yang mengawasi seluruh
area serah terima minyak di Pemasaran. Surveyor Indonesia (Tri
Yulianto) dipilih untuk menjadi wakil dari perusahaan Surveyor
dalam kegiatan sharing kegiatan survey kepada seluruh peserta

rapat.
Perusahaan kapal diwakili oleh seluruh pemilik kapal
Charter Pertamina yang dalam hal losses ini memiliki andil
dan terkena dampak dari terjadinya losses di lapangan. Maka
dalam kesempatan tersebut, pemilik Kapal yang diwakili AH
Darmadi memberikan masukannya dalam rangka menurunkan
angka losses yang saat ini besar di lapangan dan secara
langsung mengurangi pendapatan kapal (dikarenakan adanya
pemotongan claim pada pembayaran ongkos kapal).
Dalam rangka perbaikan pengelolaan PTKAM, setiap
perwakilan termasuk level management diberikan kesempatan
untuk menyampaikan unek-unek yang ada di level operasional
dan bersama mencari penyebab dari besarnya losses yang
tercatat di lapangan.
Pembedaan surveyor/kapal ini bukan untuk mengadu

domba kedua pihak ataupun membeda-bedakan mereka.
Keikutsertaan dua pihak dalam rapat ini dilakukan untuk
meningkatkan sinergi antara pihak Surveyor – Kapal –
Pertamina. Salah satu bentuk dari sinergi ini adalah pada akhir
sesi seluruh peserta diminta untuk memberikan saran-saran
perbaikan bagi kegiatan/pengelolaan serah terima minyak.
Saran tersebut dikumpulkan dan akan segera ditindak lanjuti
dalam waktu dekat dalam rangka implementasi perbaikan
pengelolaan kegiatan serah terima minyak.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam sinergi
perbaikan pengelolaan serah terima minyak yang lebih besar
sesuai dengan fase kegiatan PTKAM yakni pengendalian
personil. Keterbukaan dalam kegiatan tersebut memberikan
pesan bahwa kegiatan serupa harus dilakukan antara crew
kapal, loading master, surveyor, pemilik kapal, dan pemilik
Kargo (Pertamina).

Mari mencapai tujuan yang lebih baik dan lebih sempurna
dalam pengelolaan serah terima minyak.•PTKAM

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk
tulisan maksimal 2 lemmbar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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Kapal tanker merupakan moda transportasi yang paling banyak digunakan dalam distribusi
BBM, gas dan petrokimia oleh perusahaan minyak dunia, termasuk Pertamina. Industri transportasi
kapal secara umum dan tanker khususnya telah banyak berkembang mengikuti kebutuhan pasar
yang menuntut persyaratan keselamatan yang tinggi, disamping ketatnya regulasi pelayaran yang
ditetapkan oleh Badan Maritim International (IMO). Salah satunya adalah proses vetting kapal yang
masuk ke terminal, yang diinisiasi oleh perusahaan – perusahaan minyak besar dunia yang kemudian
membentuk Oil Company International Marine Forum (OCIMF). Pertamina sendiri telah menjadi
anggota dari OCIMF, dan juga memberlakukan kebijakan yang sama dalam hal penerimaan dan
penggunaan kapal tanker yang dioperasikan dan masuk ke terminal khusus milik Pertamina. Secara
umum proses vetting bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, menciptakan dan memelihara
keamanan, lingkungan yang sehat, bersih dan bebas polusi. Proses vetting dilakukan oleh personil
terlatih serta memiliki pengalaman tertentu yang telah distandarkan, dan untuk kategori vetting
tertentu harus memiliki akreditasi oleh OCIMF.
Beberapa hal yang harus dipahami dalam proses vetting di Pertamina adalah kesesuaian kapal
dengan persyaratan kriteria vetting, bukan berarti pemilik atau operator kapal langsung memiliki
hak untuk disewa oleh Pertamina, karena masih ada proses pengadaan kapal yang harus dilalui
untuk kapal dapat disewa di Pertamina. Di samping itu, hasil vetting merupakan refleksi kondisi
kapal pada saat pemeriksaan kapal, dimana proses ini tidak menjamin kondisi kapal bebas dari
risiko kecelakaan setelah masa pemeriksaan berlalu atau safety approval di dapatkan, karenanya
masih harus dilakukan pengecekan ketika kapal akan masuk terminal. Sepanjang kapal dapat
mempertahankan kondisi sebagaimana ketika pemeriksaan dan safety approval didapatkan, potensi
kecelakaan dari aspek teknis dapat diminimalisir. Hasil akhir proses vetting adalah acceptability
kapal yang berupa dokumen Pertamina Safety Approval (PSA) yang berlaku 6 (enam) sampai 12
(dua belas) bulan sesuai hasil analisa vetting dan tingkat resiko kapal. Kapal yang berumur kurang
dari 5 (lima) tahun atau memiliki nilai safety grading awal (kategori low-risk) lebih dari 85.01% dapat
diberikan PSA dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.
Sebagai pelaksana vetting kapal baik kapal milik maupun charter, Fungsi Safety Management
Representative (SMR) di Shipping, memiliki 13 orang inspektor dimana 4 orang di antaranya sudah

Foto : SHIPPING

Kewajiban Vetting Kapal Sebelum Disewa dan Masuk Terminal

Pelaksanaan vetting di Kapal Pertamina

memperoleh OCIMF- SIRE accredited inspector.
Acuan utama pelaksanaan vetting di Pertamina adalah Ship Inspection Report (SIRE), Vessel
Inspection Questionnaire (VIQ) yang diterbitkan oleh OCIMF, yang diadopsi oleh Pertamina menjadi
Pertamina Vetting Criteria (PERVEC) beserta questionnaire-nya, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam pedoman vetting kapal di Pertamina.
Dengan adanya kegiatan vetting kapal ini diharapkan semua kapal-kapal yang beroperasi di
seluruh Pertamina dapat beroperasi dengan aman dan lancar.•SHIPPING
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PHE ONWJ: Tetap Tangguh Meski Harga Minyak Jatuh

HULU TRANSFORMATION CORNER

Jakarta – “Hingga akhir semester -1/2015 PHE ONWJ

pemasangan Gas Lift Compressor di Lapangan KL. Ke

(Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java, red)

suksesan reaktivasi Lapangan Zulu pada 31 Mei 2015 lalu,

berhasil mencapai produksi rata-rata sebesar 40.400 barel

diharapkan akan menyumbang tambahan produksi minyak

minyak per hari (BOPD),” demikian ujar Jonly Sinulingga,

sekitar 500 BOPD. Sedangkan proyek pemasangan Gas Lift

Executive Vice President/General Manager PHE ONWJ,

Compressor di Lapangan KL yang selesai pada 14 Juni 2015

Kamis (9/7) lalu. Lebih lanjut Jonly menyampaikan untuk

lalu, bertujuan untuk menjamin kelangsungan dan efektivitas

produksi gas sepanjang periode yang sama adalah 173

produksi gas dari lapangan KL sekitar 4.000 BOPD dan 32-

Juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD). Berdasarkan

38 MMSCFD. “Kedua proyek tersebut, diharapkan mampu

rencana kerja dan rencana anggaran PHE ONWJ, pada

berkontribusi dalam pencapaian target produksi migas PHE

2015, ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha

ONWJ dalam tahun ini dan tahun-tahun mendatang,” imbuh

Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menetapkan

Jonly mewartakan harap.

target produksi minyak PHE ONWJ sebesar 40.000 BOPD
dan produksi gas bumi 175 MMSCFD.

Riwayat produksi migas di wilayah kerja Blok ONWJ,
sejak dikelola Pertamina sebagai operator pada pertengahan

Menurut Jonly, peningkatan produksi tersebut didapat

2009, terus menunjukan tren meningkat. Padahal selama

dari kesuksesan proyek pengembangan lapangan UL

periode 2007-2009 ketika blok ini masih ditangani peru

dan GG yang beroperasi sejak 2014 lalu dan menyum

sahaan kelas dunia BP Indonesia, produksi rata-rata ha

bangkan tambahan produksi cukup signifikan. Lapangan

nya bergerak di angka 22.000-23.000 BOPD saja. Jejak

UL memberikan kontribusi produksi minyak sebesar

peningkatan produksi dapat ditelusuri sesuai performance

2.200 BOPD dan gas bumi 10 MMSCFD. Sementara

berikut, pada 2010 produksi ONWJ turun menjadi 17.400

Lapangan GG mampu menambah produksi gas bumi

BOPD. Hal ini disebabkan operator terdahulu, BP Indonesia

sebesar 31 MMSCFD dan 150 barel

tidak melakukan investasi baru dalam menjaga produksi

kondensat per hari (BCPD).

selama periode mendekati pemindahan hak kelola blok ter

Selain itu, keberhasilan PHE

sebut. Namun, memasuki tahun kedua ditangan Pertamina,

ONWJ dimaksud dituai juga dari

pada 2011 produksinya justru melonjak ke angka 32.200

tambahan produksi setelah sukses

BOPD. Selanjutnya, kinerja produksi Blok ONWJ terus

melakukan dua proyek krusial, yaitu

meningkat lagi ke posisi 34.000 BOPD pada 2012. Angka

reaktivasi Lapangan Zulu dan proyek

itu terlampaui pada 2013 menjadi 38.300 BOPD, dan ketika

Foto : Istw

x

16

“Aktivitas pekerja di Anjungan Lepas Pantai Lapangan GG PHE ONWJ.”

tutup tahun 2014 produksi minyak PHE ONWJ mencapai
40.500 BOPD.
Di samping minyak, kinerja produksi gas pun mem
perlihatkan tren peningkatan. Jika pada 2010-2011 stabil
pada angka 172,7 MMSCFD, sepanjang 2013 meningkat
menjadi 181 MMSCFD dan di penghujung 2014 naik lagi
ke level 186 MMSCFD.
“Penyesuaian aktivitas produksi memang dilakukan
dalam menghadapi situasi sulit yang melanda industri
migas saat ini. Namun, PHE ONWJ tetap menjaga ke
amanan dan integritas fasilitas, sehingga operasi produksi
migas bisa terus berlangsung tanpa ada risiko terhadap
keamanan serta keselamatan pekerja dan lingkungan,”
pungkas Jonly mengunci keterangan.•DIT. HULU

JAKARTA – P e r t a m i n a
menerima 10 penghargaan
Gelar Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Budaya
(GPMB) 2015 yang diberikan
oleh Corporate Forum for
Community Development
(CFCD) bekerja sama dengan
Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Ma
n u s i a d a n K e b u d a y a a n
(Kemenko PMK) Republik
Indonesia.
Pertamina berhasil meraih
tiga platinum dan tujuh gold
dalam penghargaan tersebut.
Selain itu, Anak Perusahaan
dari Pertamina, PT Badak
NGL juga menerima enam
penghargaan untuk enam
kategori dan PT Donggi
Senoro turut menerima de
lapan penghargaan untuk
enam kategori yang diikuti.
Penghargaan ini diberi
kan atas kontribusi dan si
nergi Pertamina dan Anak
P e r u s a h a a n n y a d al a m
berbagai program pember
dayaan yang dilaksanakan
Pemerintah Daerah dalam
menc apai pembangunan
berkel anjutan pasca Mille
nium Development Goals

(MDGs) 2015.
Sesmenko PMK RI, Su
gihartatmo memandang ajang
GPMB ini sangatlah strategis
karena sebagai bukti nyata
perusahaan-perusahaan
yang telah menjalankan
prog ram Corporate Social
Responsibility (CSR) se
cara berkelanjutan untuk
mendukung Indonesia yang
mandiri dan berdaulat.
“Saya harap ini akan
menjadi contoh bagi peru
sah aan lainnya yang be
lum tergabung dalam GP
MB agar nantinya bisa tu
rut berkontribusi di ajang
GPMB tahun selanjutnya,
untuk menujukkan betapa
pentingnya peran CSR da
lam menjaga nama baik
perusahaan,” tegas Su
gihartatmo dalam sam
butan
nya di malam
penganugerahan GPMB
Aw a rd 2 0 1 5 , d i K i r a n a
Ballroom, Hotel Kartika
Chandra Jakarta, Rabu
(29/7).
GPMB Award ini men
jadi ajang tahunan yang
diselenggarakan sejak
tahun 2009 dengan

jumlah kepesertaan yang
terus meningkat. GPMB
Award 2015 terdiri dari 23
perusahaan swasta, BUMN,
BUMD dan Multinasional
dan dua lembaga. Jumlah
program yang diikuti seba
nyak 96 program berdasarkan
pencapaian 17 tujuan SDGs
sebagai lanjutan dari pen
capaian MDGs.
C o r p o r a t e S e c re t a r y
Pert am ina, Nursatyo Argo
mengatakan bahwa peng
hargaan yang diterima oleh
Pertamina ini sebagai bukti
bahwa program-program
CSR yang dilaksanakan oleh
Pertamina dapat diterima
oleh masyarakat.
“Untuk selanjutnya, kami
pasti akan mendaftarkan
program yang lebih banyak
lagi dari tahun ini. Ada
beberapa kategori tidak
kita ikutkan sehingga tahun
depan akan kita ikutkan untuk
menambah semangat dalam
menjalankan kegiatan CSR
yang berdampak positif bagi
masyarakat,” ungkap Argo.
Manager CSR Pertamina
Agus Mashud menjelaskan
p ro g r a m - p ro g r a m y a n g
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Pertamina Borong Penghargaan di Ajang GPMB Award 2015

Penghargaan GPMB 2015 yang diterima Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo menjadi bukti bahwa programprogram CSR yang dilaksanakan Pertamina dapat diterima oleh masyarakat.

mendapatkan penghargaan
gold yaitu Pertamina Sehati
untuk Kesehatan Anak
Tercinta dan Ibu, Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat
Assolahiyah dari Pertamina
EP Subang, Program Taman
Pendidikan Mangrove dari
PHE WMO, Pertamina Sehati
Kampung Nelayan dari MOR
I, Pengembangan Industri

Rumah Tangga Jamu Tradi
sional di MOR IV Rewulu,
Budidaya Rumput Laut di
MOR VI Sepinggan dan
Budidaya Ikan Lele dengan
Jamu Herbal di Pertamina
EP Rantau.
Sementara itu untuk pe
nerima platinum, yaitu pro
gram Bantuan Home Industri
Kelompok Wanita Nelayan

Fatimah Azzahra di MOR VII
Makassar, Pemb erd ayaan
Petani Hutan Kemasyarakatan
dalam Pemulihan Lahan
Tidak Produktif di Hutan
Lindung Sungai Wain di RU
V Balikpapan dan program
Pengembangan Keane
karagaman Hayati Melalui
Ekowisata Mangrove dari RU
VI Balongan.•IRLI

