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Lima bank terbesar dunia
mengaku bersalah melakukan
manipulasi perdagangan
nilai tukar mata uang. Atas
kesalahannya, institusi per
bankan itu terkena denda
hingga US$5.8 miliar (setara
Rp 75,4 triliun). Lima bank
ters ebut adalah Bank of
America, JP Morgan Chase,
Citicorp, Barclays PLC, dan
The Royal Bank of Scotland
(RBS). Aksi konspirasi antar bank ini dilakukan melalui
online chat yang tertutup, dimana mereka saling me
nyepakati pengambilan posisi harga, untuk dieksekusi
secara bersamaan pada waktu tertentu. Uniknya, oknum
trader valas yang disebut “the cartel” ini menggunakan
kode rahasia dalam menggerakkan nilai tukar US Dolar dan
Euro. Kasus ini cepat menjadi perhatian komunitas global,
karena nilai tukar US Dolar dan Euro merupakan mata
uang dominan dalam transaksi global. Seperti terlihat pada
gambar, dimana mata uang US Dolar dan Euro menguasai
sekitar 75% peredaran uang dunia.
Selain lima bank diatas, Regulator juga mengenakan
denda kepada UBS, bank asal Swiss, akibat turut me
manipulasi pergerakan LIBOR (London Interbank Offered
Rate). LIBOR sering digunakan sebagai acuan suku bunga
bagi transaksi pendanaan global, diantaranya corporate
loan.
Berbagai kejadian di tengah industri keuangan ini dinilai
sebagai presenden buruk. Sebelumnya, industri keuangan
pernah diwarnai berbagai kasus seperti money laundering,
mortgage fraud, pelanggaran sanksi negara (sanctions),
kesalahan pencatatan, serta praktik kecurangan lain. Yang
disayangkan, Otoritas acapkali hanya mengenakan denda
namun tidak menghentikan operasional, atau menjadikan
kasus tersebut sebagai kasus kriminal bagi oknum
yang terlibat. Dampaknya, perbankan masih tidak takut
mengesampingkan aspek governance guna memperbesar
keuntungannya.
Hal ini tentu bertentangan dengan ekspektasi publik,
terutama investor, dimana implementasi governance
merupakan pilar bisnis. Seperti yang ditanyakan Aberdeen,
pemegang obligasi Pertamina asal Inggris, terhadap
Pertamina. Karena tidak hanya currency cartel, isu
governance pernah mencuat bagi kalangan migas kala
perusahaan nasional migas Brazil Petrobras, terlibat
korupsi. Untuk menjaga kepercayaan global, tidak hanya
perlu meningkatkan performa bisnis namun harus tetap
menjunjung governance dalam berbagai aspek.
Governance is serious business.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
menteri esdm
apresiasi
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
pembangunan rfcc project
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Currency Cartel

Direktur Utama Pertamina memberikan penjelasan tentang bisnis Pertamina kepada Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono
Soesilo saat keduanya mengunjungi stand Pertamina pada Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition ke-39 di Jakarta Convention Center (JCC).

IPA 2015 :
Optimisme di Tengah Krisis
IPA 2015 menjadi
perhelatan penting
bagi pelaku dan
pemangku kepentingan
di sektor migas. Di
tengah krisis yang
melanda perusahaan
migas, Menteri Energi
dan Sumber Daya
Mineral Sudirman
Said, menyampaikan
optimisme terhadap
masa depan sektor migas
dengan memangkas
perijinan sektor migas.
JAKARTA - Menteri ESDM
Sudirman Said mengungkapkan
walaupun situasi harga minyak
yang sedang tidak fit, namun
dirinya melihat hawa optimisme
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bertiup di gelaran IPA 2015 ini.
“Jika kita lihat sekitar pameran
tadi, saya melihat optimisme,
jadi temanya mengingatkan
kita pada kemungkinan kri
sis ke depan, kemudian eks
presinya optimis,” ucap Su
dirman Said pada sesi pleno
pertama Indonesian Petroleum
Association (IPA) Convention
and Exhibition ke-39 di Jakarta
Convention Center (JCC), Rabu
(20/5).
Dalam tema diskusi
“Indonesia’s Energy Crisis
in the New Global Energy
Landscape”, Sudirman
Said sebagai wakil dari pe
merintah, mencatat perlunya
pembenahan di sektor migas,
baik cara pengelolaan hingga
perilaku regulator, termasuk

Kiprah Anak Perusahaan :
kerja sama pep sangatta
field dengan BRI

timnya di Kementerian ESDM.
“ M e m a n g h a r u s b e r
benah, tidak bisa lagi meng
gunakan asumsi di masa
lalu. Kita memasuki era sulit,
karena itu menata kembali
iklim investasi itu suatu hal
yang penting. Jadi urgensi
kita adalah ditengah situasi
yang kurang menguntungkan,
a d a la h m e n a t a i n v e s t a s i
secara fundamental, apa yang
dilakukan pemerintah, saya kira
anda tahu semua sudah dimulai
d e n g a n l a n gk a h - l a n g k a h
penataan,” katanya.
Untuk mendukung hal
tersebut, Sudirman Said
mengumumkan bahwa in
vestasi di sektor migas telah
diringkas menjadi 42 izin. Serta
sudah dilimpahkan kepada
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Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM), meskipun ada
yang kembali ke Direktorat
Jendreal Migas, Kementrian
ESDM dan SKK Migas.
Sebelumnya, jumlah perizinan
di sektor migas sebanyak 144
kemudian dis ederhanakan
menjadi 52 pada akhir 2014,
dan disederhanakan menjadi
42.
Sesuai dengan tema IPA
ke-39 “Working Together
to Accelerate Solution in
Anticipating Indonesia’s Energy
Crisis”, para pembicara dalam
sesi panel yakni Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto, Dirjen
Minyak dan Gas, Kementerian
ESDM, I Gusti Nyoman Wi
Bersambung ke halaman 7

Utama :
pertamina targetkan produksi 70.000
boepd dari blok migas malaysia
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MISI

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

dongkrak stabilitas
perusahaan dengan
lima prioritas strategis
Pengantar Redaksi :

PT Pertamina (Persero) melaksanakan Townhall Meeting
2015 di Kantor Pusat Pertamina, Selasa (12/5). Kegiatan
bertajuk “Menuju Satu Pertamina Baru” ini diisi dengan
pemaparan kinerja perusahaan pada triwulan I tahun
2015 oleh Direksi Pertamina. Berikut resume pemaparan
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dalam
acara tersebut.

Menghadapi Tantangan, Bersaing dengan Peru
sahaan Migas Dunia

Menengok kondisi minyak dunia yang sedang

dihadapi oleh Pertamina. Ada beberapa poin tantangan
yang kita hadapi saat ini, yakni penurunan harga minyak
yang begitu besar. Betapa harga minyak dua tahun
sebelumnya masih begitu tinggi hanya beberapa bulan
dari Oktober 2014. Namun bulan November yang paling
cepat turun kemudian Desember dan serta Januari.
Sekitar 50 persen harga minyak dunia turun. Dan tentu saja
hal ini akan memukul kinerja perusahaan minyak di dunia
khususnya untuk yang di upstream.
Penurunan kinerja juga dialami perusahaan-perusahaan
dunia. Diantaranya, Sinopec sempat decline 86%, kemudian
Shell 56%, BP 49%, Exxon Mobil 46%, Eni 46%, Chevron 42%,
Total 27%. Tentu saja hal ini menjadi tantangan bagi Pertamina
untuk mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan
tersebut.
Pertamina has much lower share of Indonesian upstream
assets than other major NOCs in their country. Artinya Pertamina
hanya memegang 24% dari porsi produksi minyak nasional dan
perusahaan lain cukup besar dan ini menjadi tantangan yang perlu
kita perjuangkan.
Imbas Penurunan Harga Minyak Dunia

Kemudian kenyataan yang kita hadapi rendahnya profitabilitas dari

bisnis downstream mulai dari kilang sampai marketing. Karakteristiknya
memang cukup rendah dan profitability impact dari semua ini akan turut
terpengaruh dengan adanya penurunan harga minyak dunia. Tahun 2014
bahwa margin Hulu berkontribusi 23%, Gas 21%, anak perusahaan noncore
12%, dan Hilir 1%. Di Q1 2015 downstream masih menunjukkan angka
rendah. Langkah-langkah efisiensi sudah dilaksanakan tapi margin-nya
masih rendah. Karena di Q1 ini kita memikul beban inventori yang
cukup besar, mudah-mudah kedepan bisa kita perbaiki.
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PSO. Kemudian di NFO yang minus menjadi perhatian menarik. LPG 12 kg mengalami

Jalan Masih Panjang

minus paling besar margin-nya. Kerosene, minyak tanah, propylene juga minus.

Megah dan meriah, begitu nuansa Indonesian Petroleum

Lebih lanjut margin di Hilir misalnya solar PSO sudah menguat dibandingkan yang non

Sedangkan kompleksitas kilang Pertamina seperti di Plaju, Cilacap, dan Balikpapan.

Association (IPA) Convention and Exhibition ke-39 di Jakarta

Untuk di Cilacap kita harapkan proyek Residual Fluid Catalytic Cracker (RFCC) akan bisa

Convention Center pada Rabu hingga Jumat (20 -22 Mei

memperbaiki kompleksitas ini. Kita punya average 4,9 kilang-kilang yang punya potensi
besar untuk kita upgrade ke depan sehingga mendapatkan yang lebih baik. Komparasi
terhadap negara-negara lain yakni, Singapura 4,8 dan Thailand 6.
Kapasitas kilang Pertamina dalam negeri, kita mendapatkan demand 1,58 juta barel
per hari sedangkan kapasitas produksi sekitar 850 barel per hari. Singapura memiliki
kapasitas kilang 1,38 juta akan tetapi demand-nya cuma 1,48 juta. Maka jelas, Singapura
membangun kilang untuk diekspor ke Indonesia.

Said bahkan menilai adanya ekspresi optimis dalam gelaran
tahunan tersebut, di tengah krisis yang melanda bisnis migas.
Optimis itu perlu. Ketika kondisi bisnis migas yang kurang
menggembirakan pada saat ini, seluruh pelaku bisnis migas
harus bisa menghadapi setiap tantangan dan melihat
ke depan bagaimana menjalankan roda bisnis di tengah
turbulensi.
Seperti diungkapkan Direktur Utama Pertamina, Dwi

Strategi Utama Mendongkrak Stabilitas Perusahaan

Untuk itu, Pertamina menetapkan 5 prioritas strategis perusahaan sebagai upaya

mendorong stabilitas perusahaan di tengah situasi turunnya harga minyak dunia yang
berlangsung sejak pertengahan tahun lalu. Fokus strategis tersebut yakni, Pengembangan
Sektor Hulu, diantaranya mengambil alih dan pengembangan blok utama Indonesia
seperti Mahakam, Cepu, ONWJ. Kemudian pengembangan internasional di Algeria, M&A
internasional lain. Akselerasi pengembangan Geothermal & EBT, Operations Excellence
dan Eksplorasi.

Sotejipto dalam diskusi panel pada forum IPA. Dia me
nyampaikan keyakinannya, bahwa Pertamina mumpuni untuk
mengembangkan potensi energi di Indonesia, sekalipun
kondisi pasar tengah terpuruk. Pak Tjip membuktikan
dimana dalam kurun waktu tiga bulan terakhir hasil kinerja
perusahaan menujukkan Pertamina sebagai satu-satunya
produsen minyak dan gas di Indonesia, yang tidak hanya
berhasil mempertahankan, namun juga meningkatkan

Selanjutnya efisiensi di semua lini dilakukan melalui reformasi pengadaan minyak
dan produk minyak. Penekanan losses di semua lini operasi mulai dari Hulu, Kilang,
Transportasi laut dan darat. Adapun dengan upaya streamlining fungsi-fungsi korporasi,
sentralisasi pengadaan, dan marketing. Peningkatan kapasitas kilang dengan melakukan
upgrade kilang atau Refinery Development Master Plan, kilang baru (Grass Root Refinery
Project), dan revitalisasi dan integrasi kilang swasta.
Pengembangan infrastruktur dan marketing yaitu, peningkatan kapasitas storage
dan terminal. pengembangan jaringan SPBU dan pemasaran bertaraf internasional,
pengembangan infrastruktur receiving dan regasifikasi LNG serta SPBG. Marketing
Operation Excellence dan Go International. Kemudian, perbaikan struktur keuangan
di antaranya menyelesaikan piutang ke negara. Menyelaraskan strategi pembiayaan
jangka pendek dan panjang. Pengelolaan perencanaan dan evaluasi investasi. Karena itu
diharapkan kepada seluruh direksi Pertamina agar senantiasa terus melakukan sosialisasi
breakthrough. Kita menyadari bahwa strategi tidak ada apa-apanya tanpa eksekusi, dan
yang paling berat bebannya adalah eksekusi. Sekarang pertanyaannya apakah kita bisa

“

2015). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman

menjadi eksekutor yang baik atau tidak.•EGHA

produksi migas.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, lagi-lagi Pak
Tjip menyampaikan lima prioritas strategis Pertamina
yang dicanangkan dalam upaya mencapai target world
class, sekaligus mendukung pemerintah dalam mencapai
kemandirian energi. Lima target tersebut, yaitu pengem
bangan di upstream, efisiensi, upgrade kilang, pengembangan
pemasaran, distribusi dan infrastruktur, serta perbaikan di
struktur keuangan.
Satu per satu implementasi dari lima prioritas strategis
telah dilakukan dan secara signifikan menunjukkan hasil
khususnya dari sisi efisiensi. Keberhasilan tersebut tentunya
harus dilanjutkan dengan tetap menanamkan perilaku cost
consciousness untuk mendapatkan peningkatan profit.
Bekerja at any cost sudah tidak bisa lagi, efisiensi tetap
harus dikedepankan, dan tetap menjalankan operation
excellence, agar Pertamina terus tumbuh dan berkembang di
tengah kondisi eksternal yang begitu menantang. Tentu saja
hal tersebut tak akan berjalan, manakala tidak ada optimisme
dan niat dari seluruh pekerja Pertamina dalam mendukung

Seluruh Direksi Pertamina agar

kinerja perusahaan secara positif.

senantiasa terus melakukan sosialisasi

Karena itu, semangat Pertamina Satu tetap harus dipegang.
Bersama-sama bergandeng tangan untuk mempertahankan

breakthrough. Kita menyadari bahwa

keberlangsungan dan kemajuan perusahaan terus dijalankan.
Jangan sampai kalah dengan perusahaan migas lainnya yang

strategi tidak ada apa-apanya tanpa
bebannya adalah eksekusi. Sekarang
pertanyaannya apakah kita bisa

dalam mengatasi krisis energi di tanah air, sebagaimana

“

eksekusi, dan yang paling berat

telah menetapkan tekat bulat bersama-sama mencari solusi

menjadi eksekutor yang baik atau tidak.

tema IPA ke-39 “Working Together to Accelerate Solution in
Anticipating Indonesia’s Energy Crisis”.
Jadi ketika dunia luar sudah bersinergi mengatasi masalah
energi, jangan sampai kita yang berada di dalam tetap
berjalan sendiri, yang justru akan memberikan hasil jauh dari
yang diharapkan.
Mari lanjutkan perjuangan, perjalanan masih panjang,
tetap optimis meski krisis belum berakhir.•

JAKARTA (Investor Daily)- Pemerintah akhirnya
menerbitkan menerbitkan peraturan tentang
pengelolaan blok migas yang akan berakhir
kontraknya, yakni Peraturan Menteri ESDM
Nomor 15 Tahun 2015. Permen ini sebagai
upaya pemerintah untuk mempertahankan dan
meningkatkan produksi migas nasional. “Selain
itu, guna menjaga kelangsungan investasi pada
blok migas,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM
I Gusti Nyoman Wiraatmadja. Sesuai Permen
5/2015, baik Pertamina maupun kontraktor
existing berhak mengajukan permohonan
untuk mengelola blok migas pasca kontrak
berakhir. Terdapat tiga skema pengelolaan yang
dimungkinkan, yakni pengelolaan oleh Pertamina,
perpanjangan kontrak dengan kontraktor existing,
serta pengelolaan bersama Pertamina dan
kontraktor existing. Nantinya, usulan Pertamina
atau KKKS itu akan dievaluasi oleh SKK Migas.
Selanjutnya, proposal itu dimintakan persetujuan
atau penolakan Menteri ESDM. “Terhadap
persetujuan yang telah diberikan oleh Menteri,
proses alih kelolanya mengikuti ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini,”
tutur Wiraatmadja.

KOMITE REFORMASI RESMI
DIBUBARKAN

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Komite
Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi
yang diketuai Faisal Basri dibubarkan per 13
Mei 2015, tepat enam bulan setelah bertugas.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan masa
tugas Komite Reformasi telah berakhir pada 13
Mei 2015. Komite tersebut dibentuk Sudirman
pada 16 November 2015. Selama masa kerja,
Komite Reformasi telah mengeluarkan sejumlah
rekomendasi. Yaitu, penghapusan bensin RON
88 ke RON 92 dengan masa transisi dua tahun,
pengalihan fungsi pengadaan BBM dan minyak
mentah dari Petral ke Integrated Supply Chain
(ISC) yang berada di bawah Pertamina langsung.

PERTAMINA TAMBAH STOK
BAHAN BAKAR 15 PERSEN
JELANG RAMADAN

JAKARTA - Pertamina menyiapkan stok
BBM dan Elpiji tambahan sebesar 15 persen
untuk kebutuhan Ramadan pada Juni-Juli
mendatang. “Kami sudah siapkan stok tambahan
bersama skema distribusinya,” ujar Vice President
Corporate Communication Pertamina Wianda
Pusponegoro. Dalam kondisi normal, angka
konsumsi Premium dan Solar masing-masing
mencapai 75 ribu kiloliter dan 35 kiloliter per
hari. Adapun pemakaian Elpiji bersubsidi dan
non subsidi mencapai 19 ribu metrik ton per hari.
Dengan demikian, pada bulan puasa dan Lebaran
mendatang, kebutuhan akan Premium dan Solar
diperkirakan mencapai 86.250 kiloliter dan 40.250
kiloliter. Sedangkan konsumsi Elpiji bisa mencapai
21.850 metrik ton per hari. Untuk itu, Pertamina
menyiapkan SPBU Siaga di daerah-daerah yang
tingkat konsumsi bahan bakarnya tercatat cukup
tinggi. Pertamina juga meminta agar truk tangki
berisi BBM tambahan diparkir di dekat SPBU
Siaga untuk memudahkan pengisian stok. Untuk
distribusi Elpiji, pasokan tambahan dikirim ke
pangkalan-pangkalan.•
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Automatisasi Penggunaan Dana
Operasional dengan Cash Card
SURABAYA – PT Pertamina (Persero) melakukan
automatisasi penggunaan dana operasional menggunakan
cash card sebagai bagian dari implementasi salah satu pilar
lima prioritas strategis Pertamina, yaitu Perbaikan Struktur
Keuangan.
Peluncuran cash card yang akan digunakan oleh pekerja/
unit operasi Pertamina ini dilakukan oleh Direktur Keuangan
Pertamina Arief Budiman, Jumat (15/5) di Surabaya. Per
tamina bekerja sama dengan tiga bank BUMN, yaitu Bank
BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI untuk penggunaan
kartu yang diyakini dapat menjadi perangkat untuk meng
integrasikan mekanisme pencatatan penggunaan dana unit
kerja perusahaan tersebut.
Arief Budiman mengatakan pada lima prioritas strategis
Pertamina terdapat pilar Perbaikan Struktur Keuangan
yang salah satu programnya adalah Tatakelola Kas (Cash
Management). Breakthrough Project (BTP) tersebut bertu
juan untuk memperbaiki proses pengelolaan treasury di
Pertamina, sehingga berpotensi meningkatkan kesehatan
kas perusahaan.
“Salah satu bagian dari tata kelola kas ini adalah Per
tamina melakukan upaya sentralisasi rekening operasional
dan mengurangi dropping dana secara manual kepada unit
kerja perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional.
Untuk itu diperlukan penyederhanaan proses dan integrasi
perangkat pencatatan secara otomatis yang dalam konteks

Foto : KUNTORO

PEMERINTAH TERBITKAN
PERMEN BLOK HABIS KONTRAK

IMPLEMENTASI 5 PRIORITAS STRATEGIS
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ini penggunaan cash card kami pandang sebagai solusinya,”
kata Arief.
Adapun pemilihan mitra bank-bank BUMN untuk
penyediaan cash card didasarkan pada pertimbangan sinergi
antara BUMN yang sama-sama memiliki jaringan bisnis luas.
“Seperti diketahui, unit-unit operasi Pertamina tersebar di
seluruh pelosok nusantara. Karena itu, dalam penyediaan
cash card kami memerlukan mitra yang memiliki kekuatan
jaringan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan perusahaan.
Kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan Bank BRI,
Bank Mandiri, dan Bank BNI dalam program yang kami yakini
akan sangat bermanfaat bagi kesehatan kas Pertamina ke
depan,” pungkasnya.•RILIS

Pertamina Cetak Laba Bersih Positif
JAKARTA – “Pada Kuartal

1 tahun ini, keuntungan
Pertamina sebesar 30 juta
dolar AS. Sementara itu,
progress capaian efisiensi
kinerja finansial Pertamina
kurang lebih 49 juta dolar
AS. Ini menunjukkan kondisi
keuangan kuat dengan laba
bersih positif.”
Demikian diungkapkan
oleh Direktur Utama Perta
mina Dwi Soetjipto di sela
pertemuannya dengan
Pimp inan Redaksi media

Foto : PRIYO

RESUME
PEKAN INI

cetak dan elektronik di Hotel
Mulia Senayan, Senin (11/5).
Dalam kesempatan tersebut

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto memaparkan kinerja perusahaan selama Tri Wulan I tahun 2015 di hadapan
pimpinan redaksi media cetak dan elektronik.

Dwi juga memaparkan la

juta dolar AS, optimalisasi

Minyak (BBM), Dwi meng

yang sudah ditetapkan, yaitu

poran perkembangan dan

aset penunjang usaha –

ungk apkan bahwa Pert a

kilang Bontang sebagai ker

capaian Pertamina Tri Wulan

optimalisasi aset (cost

mina akan membangun

ja sama pemerintah dan

1 tahun 2015.

saving & cash in) 0.154 juta

empat kilang baru yang

swasta, satu kilang di

Menurut Dwi, efisiensi

dolar AS, dan efisiensi pada

diharapkan akan menaikkan

wilayah Jawa Timur dengan

tersebut berasal dari sen

corporate cash management

kapasitas produksi yang

memanfaatkan fasilitas-

t r a l i s a s i p ro c u re m e n t -

dan improving paym ent

saat ini berkisar 800 ribu

fasilitas yang sudah ada dan

renegosiasi kontrak 27

business baru akan realisasi

bopd menjadi 1,6 juta bopd.

integrasi dengan industri

juta dolar AS, perubahan

pada semester II-2015.

Investasi Kilang tersebut

hilir lainnya ke depan dan

rata-rata 10 – 12 miliar dolar

satu kilang lagi belum kita

AS per kilangnya.

putuskan wilayahnya,” tukas

proses pengadaan crude

Sementara itu, untuk

& product – pengurangan

mengurangi ketergantungan

cost fee & Alpha import 22

pada impor Bahan Bakar

“Ada tiga kilang baru

Dwi.•Irli

OPINI
PEKERJA
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Wahyudi, S.Si – Officer Graduate Program Pertamina Corporate University
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Foto : RU III

Mindset dan Kebangkitan Nasional

Workshop Anatomi
dan Inspeksi Kapal
Sungai Gerong – Guna memberikan
pemb ekalan bagi para pekerja dalam
pengedalian oil losses dalam witness kapal
jika terjadi oil losses/discrepancy di atas
toleransi, RU III melalui OPI menggelar
Workshop Anatomi dan Inspeksi Kapal bagi
Tim Improvement Arus Minyak (ITAM) dan
Tim Supply Loss, di Gedung Arjuna, HSE
TC Sungai Gerong (6-7/5).
Di RU III sendiri workshop ini merupakan
yang pertama kalinya diselenggarakan dan
diikuti sebanyak 54 pekerja RU III dan MOR
II. Dalam workshop yang dilaksanakan,
peserta mendapatkan pemahaman materi
baik secara teori maupun praktik terkait
anatomi kapal, pemeriksaan, investigasi dan
operasi, hingga modus modifikasi/tindakan
fraud yang dapat terjadi.
Mahendrata menjelaskan, saat ini penge
lolaan oil losses masih belum optimal,
padahal hal tersebut merupakan salah
satu bagian dari lima prioritas strategis
mendukung Pertamina Production System
(PPS). “Lewat workshop ini diharapkan para
pekerja mampu mendukung pengelolaan
dan pengendalian oil losses secara lebih
terstruktur, terintegrasi, efektif, efisien dan
berkelanjutan agar mencapai kinerja oil loss
top quartile,” ujarnya.
Diharapkan, seluruh materi baik
berupa teori dan praktik yang diajarkan
mampu diserap oleh seluruh peserta,
sehingga nantinya para peserta mampu
melaksanakan witness kapal jika terjadi
oil losess/discrepancy di atas toleransi.
“Agar pelatihan ini mendapatkan hasil yang
maksimal, kepada para manager dan section
head dapat komit me-release para pekerja
yang termasuk tim ITAM/Supply Loss untuk
mengikuti workshop serta meng-cascade
role & responsibility masing-masing pekerja,”
jelas Mahendrata.
Selain itu, di awal pembukaan workshop,
disampaikan culture pause dengan
tema Clean dan senam 6C oleh pekerja
perwakilan Change Agent Budaya (CAB)
RU III, Alexander Siburian dan Kurnia Panca
Wanodya.•RU III

Sebelum saya bahas apa hubungan Mindset dan Kebangkitan
Nasional, ijinkan saya menyajikan sebuah ilustrasi. Kejadiannya
seperti ini.
Perkembangan elektronik terutama sekali di dunia teleko
munikasi sangatlah cepat. Sebuah ponsel yang fungsi awalnya
adalah sebagai alat komunikasi kini berubah. Fungsi-fungsi
lain ditambahkan dan semakin lama semakin canggih. Sampai
akhirnya kita jadi bingung sebetulnya benda yang kita genggam
ini sebuah alat komunikasi ataukah sebuah kamera yang dapat
digunakan untuk berkomunikasi?
Rata-rata setiap 6 bulan sekali kita meyaksikan iklan ponsel
dengan fungsi baru atau penyempurnaan dari fungsi sebelumnya.
Dibombardir iklan dari segala arah, seolah-olah kita harus
memilikinya benda tersebut. Padahal ponsel yang kita pegang
saat ini baru dibeli kurang dari 1 tahun yang lalu. Ingat, bahwa
segala penyempurnaan atau penambahan fungsi baru dari bendabenda ini ada HARGANYA.
Beberapa orang tidak tergoda untuk mengganti ponsel
miliknya. Karena mereka tahu ponsel merupakan salah satu benda
yang mengalami depresiasi paling cepat. Bahkan harga sebuah
ponsel dapat langsung terjun bebas di hari yang sama, padahal
baru dipakai hanya dalam hitungan jam. Apalagi dalam hitungan
bulan atau tahun. Sebagai contoh: berapa harga sebuah ponsel
Blackberry di masa kejayaannya? Tetapi saat ini Perum Pegadaian
tidak bersedia menerima BlackBerry sebagai jaminan.
Anda tentu tidak membantah dengan fakta yang saya
paparkan di atas. Tetapi mengapa orang-orang yang sudah
mengetahui hal di atas tetap saja gonta ganti ponsel bahkan
kadang secara sadar menguras tabungan yang dimilikinya?
Atau contoh yang lebih ekstrim. Anak-anak sedari kecil sudah
diajarkan tentang nilai-nilai kejujuran. Bahkan dalam ajaran agama,
ada begitu banyak contoh kejujuran yang dilakoni oleh para nabi.
Logikanya, harusnya semakin banyak orang yang jujur. Tetapi
mengapa dalam prakteknya masih saja banyak orang yang tidak
jujur. Bahkan sepertinya jumlah orang-orang yang jujur semakin
berkurang jumlahnya. Benarkah demikian? Jawabannya ada
dalam pembahasan berikut.
APA ITU MINDSET?
Kata MINDSET terdiri dari 2 kata yaitu MIND dan SET.
Jika ada kata SET yang mengikuti kata MIND, artinya MIND ini
beranggotakan lebih dari satu. Di sini mulai terjadi kebingungan.
Bukankah MIND itu adalah PIKIRAN?
Menurut kamus Merriam-Webster; kata “MIND” diterangkan
sebagai “the element or complex of elements in an individual that
feels, perceives, thinks, wills, and especially reasons”.
Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, Bangsa Cina telah
menggunakan simbol karakter xīn yang sama; untuk mewakili
kata “heart”, “mind”, “soul”
Lalu mengapa pula dalam kebanyakan literatur Bahasa
Indonesia pada umumnya menerjemahkan kata “MIND” hanya
sebagai PIKIRAN saja?
Sebenarnya kurang tepat bila menerjemahkan MIND hanya
sebagai PIKIRAN. Karena ada unsur PERASAAN di dalam
kata MIND ini. Jadi terjemahan yang paling tepat untuk kata
MIND adalah merupakan HASIL dari pengolahan PIKIRAN dan
PERASAAN. Kekeliruan terhadap arti dan makna sebuah kata
dapat berakibat pada setiap keputusan yang diambil seseorang
dalam berperilaku.
Pernyataan di atas akhirnya saya uji tingkat kebenarannya
melalui serangkaian test dan evaluasi yang berkesinambungan
melalui program yang kami beri nama: MINDSET with NeuroLinguistic Programming.
Sebagai pekerja dalam lingkungan Pertamina khususnya
di Pertamina Learning Centre, kami setiap hari berkecimpung
dalam proses penerimaan adik-adik generasi penerus. Karena
banyaknya sample yang kami lihat, lama-kelamaan kami seperti
mampu mengenali bagaimana tingkah pola seseorang. Dengan
memperhatikan bagaimana orang tersebut bersikap, bagaimana
orang tersebut berbicara; hingga ke pemilihan kata-kata yang
dipergunakan ketika berkomunikasi.

Ketika pertama kali diberi kepercayaan untuk menangani
adik-adik ini, ada banyak sekali pertanyaan yang menghampiri
saya. Bagaimana mungkin adik-adik yang menjalani pendidikan
sekian lamanya dan dengan biaya yang tidak sedikit, mengapa
hasilnya tidak seperti yang diharapkan?
Mengapa generasi yang sekarang mentalnya sangat
berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya? Dapatkah
mereka disadarkan bahwa mereka berkarya di perusahaan
energi yang memiliki nilai sangat strategis bagi pertahanan dan
keamanan negeri ini?
Selama 4 tahun terakhir saya berpikir keras di titik-titik
mana adik-adik ini perlu mendapatkan perhatian khusus
agar semua biaya pendidikan yang telah diinvestasikan oleh
perusahaan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder
di kemudian hari.
Hingga sampailah saya pada sebuah penemuan! Ternyata
adik-adik kita ini memiliki MINDSET yang keliru terhadap arti
dan makna kata KEBANGSAAN. Salah satu akibat dari kata
MIND hanya diterjemahkan hanya sebagai PIKIRAN saja. Maka
tanpa sadar mereka dibentuk hanya dari sisi PIKIRAN saja.
Sedangkan sisi PERASAAN kurang tersentuh dengan utuh.
Yang terjadi adalah mereka semua tahu bahwa mereka
dilahir dan dibesarkan di tanah air Indonesia sebagai bangsa
Indonesia. Mereka juga tahu apa kewajiban mereka sebagai
seorang anak bangsa. Tetapi bila ditelusuri lebih jauh lagi,
mereka ternyata tidak bangga sebagai bangsa Indonesia.
Bukankah kejadian di atas sama persis seperti ilustrasi kisah
tentang orang-orang yang hobi gonta ganti ponsel. Mereka
tahu bahwa kebiasaan gonta ganti ponsel adalah tindakan
yang sebetulnya kurang bijak. Tetapi mereka tetap melakukan
juga. Bahkan sebagian besar sampai rela berhutang demi
mendapatkan ponsel idamannya.
Ketika hutangnya sudah bertumpuk, lalu dia akan MERASA
bahwa gajinya tidak cukup. Selanjutnya menuduh perusahaan
tidak memberikan upah dengan layak. Karena sudah MERASA
tidak diperhatikan oleh perusahaan, maka banyak hal
yang dapat terjadi kemudian. Mulai dari prestasi kerja yang
menurun hingga yang paling berat adalah melakukan tindakan
pelanggaran hukum.
SEMUA BERAWAL DARI KATA-KATA
Saya menemukan bahwa semuanya bermula dari
penyusunan kata-kata yang keliru terhadap arti dan makna
sebuah KATA. Yang kemudian KATA-KATA tersebut dimasukan
ke dalam PIKIRAN dan PERASAANNYA (MINDSET) sehingga
tanpa sadar ia membuat KEPUTUSAN terhadap TINDAKAN
dan PERBUATANNYA.
Sadar akan hal tersebut di atas, maka kami di PLC mulai
merancang modul-modul pelatihan softskill yang berbasiskan
perubahan bukan saja pada PIKIRAN semata melainkan juga
PERASAAN melalui penyusunan KATA-KATA yang dipilih dan
disusun sedemikian rupa. Hasilnya adalah penyempurnaan
terhadap materi Building Healthy Mindset with NLP yang
memasukan modul Wawasan Kebangsaan sekembalinya adikadik kita dari pelatihan kewiraaan.
Materi yang sudah mengalami penyempurnaan ini
kemudian kami ujikan pada sebuah batch BPA/BPS di akhir
tahun 2012. Dan hasilnya sungguh menggembirakan, pada
akhir masa pendidikan mereka, sebuah buku kompilasi yang
memuat buah pikir mereka terhadap ketahanan energi dan
kebangsaan telah lahir. Karya mereka berjudul: Merawat Bumi
Pertiwi Indonesia (2012) dan 9 Tahapan Mencetak Generasi
Unggul Pertamina (2015).
Bila mereka sudah mampu merangkai kata-kata bermanfaat
yang dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan pembacanya;
sehingga kemudian mendorong pembacanya melakukan halhal bermanfaat maka saya yakin para founding father pun akan
merasa tenang di alam baka menyaksikan generasi penerus
ternyata mampu membawa Bangsa Indonesia ke level yang
lebih tinggi lagi. Ini hanya persoalan waktu saja.•
Tulisan ini dibuat dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2015.
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JAKARTA – Direktur Energi

MEDAN - Sesaat setelah ditetapkan sebagai Ketua
Umum Serikat Pekerja PT Pertamina (Persero) Unit

Pemasaran I (SPP UPms I) periode 2015-2017
pada Musyawarah Anggota SPP UPms I, Jumat
(17/4) di Ruang Serba Guna Kantor MOR I Medan,
Sutrisno mengatakan bahwa jabatan adalah amanah
yang harus dijalankan sebaik-baiknya. Karena itu ia
mengajak anggota SPP UPms I berperan aktif demi
keberlangsungan SPP UPms I.
“Kami berharap rekan-rekan bersedia mendukung
kami dengan berperan aktif dan menjadi pengurus
SPP UPms I untuk keberlangsungan hidup organisasi
ini,” harap pekerja Finance MOR I tersebut.
Sutrisno mengemukakan, dirinya akan mem

Yenni Andayani selaku
Chairwoman Indonesian Gas
Society (IGS) hadir sebagai
pembicara dalam Indonesia
Gas Industrial Gathering
“Global Oil and Gas Outlook”
di Ballroom A Grand Hyatt
Hotel Jakarta, Rabu (13/5).
Di

hadapan

para

stakeh older industri gas
nasional, Yenni mengatakan
kebutuhan gas Indonesia
semakin

b e rt a m b a h

khususnya sejak satu
dekade terakhir ketika
negara-negara di wilayah
asia tenggara justru mencari

bentuk kepengurusan dengan segera sesuai amanat

cara untuk mengamankan

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga

gas mereka untuk suplai

(ART) SPP UPms I yang telah diperbarui dalam acara

energi.

tersebut.
Ketua Organizing Committee Musyawarah
Anggota SPP UPms I Tahun 2015, Brasto Galih
Nugroho mengatakan, pada forum yang merupakan
pelaksanaan dari kedaulatan tertinggi anggota SPP
UPms I tersebut, nama-nama dijaring dari forum dan

Foto : RAHMAN

Ketua Umum SPP
UPms I Terpilih

Baru Terbarukan Pertamina,

Menurutnya, ini adalah
tantangan yang dihad api
sekarang. Yaitu, bagai
mana mempersiapkan ke
tersediaan gas alam sambil

Direktur Energi Baru Terbarukan Pertamina Yenni Andayani menegaskan infrastruktur gas menjadi kunci utama bagi bisnis
gas hulu dan hilir.

mengeksplorasi alternatif
untuk menutup celah kebu
tuhan-kebutuhan sejenis.
Karena itulah, infrastuktur
gas menjadi kunci utama
bagi bisnis gas hulu dan hilir.
Untuk proyek EBT di
Pertamina sendiri, saa t
ini menurut Yenni mas ih
difokuskan kepada geo

thermal karena pihaknya

diharapkan menghasilkan

masih melakukan penjajakan

pemahaman yang utuh

dan kajian. “Investasi untuk

terhadap pasar gas global

EBT kita memang belum

saat ini. T iga hal yang

menyiapkan karena kita

mesti dilakukan adalah

masih melakukan studi-

mengintensifkan eksplorasi,

studi,” lanjut Yenni.

m e r a g a m k a n s u m b e rYe n n i ,

sumber energi, dan terus

melalui pertemuan dengan

mendorong kehadiran energi

seluruh stakeholder gas ini

terbarukan.• Irli Karmila

Dikatakan

dilakukan pemungutan suara untuk memilih Ketua
Umum dan Dewan Pertimbangan.
Setelah dilakukan pemungutan suara dari anggota
yang hadir dan anggota yang mewakilkan mandatnya
kepada anggota lain, Sutrisno mendapatkan suara
terbanyak sebagai Ketua Umum. Musyawarah
Anggota SPP UPms I yang dipimpin oleh Ahmad
Nurrachmat (HR), Adi Rachman (S&D) dan Wisnu
Eka Baskhara (S&D) itu juga melakukan pemungutan
suara untuk memilih Dewan Pertimbangan SPP
UPms I.
Tiga nama ditetapkan sebagai Dewan Pertim
bangan, yaitu Sunaryo (HSSE), Brasto Galih Nugroho
(External Relation) dan Syarifuddin Syahputra (Asset
Management).

Program Akulturasi Budaya 6C Pertamina
ke Owner Kapal Charter
Jakarta – Berlangsung

Culture Transformation,

di Lantai 7 Gedung Baru

Edi Jarianto dari fungsi

Pertamina Perkapalan,

Compliance, Ethics, & Fraud

Selasa (12/5) dilaksanakan

Management serta owner

Program Akulturasi Budaya

kapal charter. Kehadiran

6C Pertamina, yaitu so

Wakil Manajemen Shipping

sialisasi mengenai whistle

menunjukkan komitmen

blowing system.

kuat mengenai pentingnya

Brasto menjelaskan, Dewan Pertimbangan

Acara tersebut dilatar

penekanan penyalahgunaan

merupakan struktur baru mulai tahun ini yang ber

belakangi oleh beberapa

kargo maupun bunker di

kejadian fraud pada kapal-

lingkungan Pertamina.

tugas memberi pertimbangan dan masukan serta
mengawasi kebijakan Ketua Umum dan Pengurus
SPP UPms I dalam mengelola dan menjalankan ke
giatan organisasi.
Ketua SPP UPms I periode sebelumnya, Sa
baruddin Abadi Baros mengemukakan bahwa SPP
UPms I memiliki peran yang besar di Federasi Serikat
Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Sebagai informasi, Ketua SPP UPms I secara
ex-officio merupakan anggota Dewan Pertimbangan
Organisasi (DPO) FSPPB.
Adapun pada Sabtu (18/4), peserta Musang SPP
UPms I melanjutkan kegiatan dengan mengikuti In
House Training Revolusi Hati dengan trainer dr Okie
Regar, CHt. MMG. Kegiatan training tersebut juga
diikuti oleh para pekerja MOR I non-anggota SPP
UPms I .• SPP UPms I

kapal yang dioperasikan

Pada kesempatan

Pert amina, laporan dari

tersebut, ketua PMO MOE

crew kapal yang belum

Tedy Wachyudi mengatakan,

terakomodir secara sis

perlunya upaya bersama dan

tematis, maupun penerapan

dukungan dari seluruh ship

sanksi yang dipandang masi

owner dalam meminimalkan

kurang dalam menekan

cargo losses.

penyalahgunaan kargo/
bunker secara signifikan.

Selanjutnya Muhammad
Ishak sebagai ketua sub

Acara dihadiri oleh

theme Shipping Losses

PMO program Marketing &

memaparkan mengenai

Operational Excellence Tedy

upaya-upaya yang telah

Wachyudi), Ketua Sub theme

dilakukan untuk menekan

Shipping Losses Muhammad

penyalahgunaan kargo

Ishak, Manager BOC Heru

maupun bunker . Di an

Triandy, Fimelia dari Fungsi

tar anya, screening saat

Foto : SHIPPING

Foto : MOR I

Stakeholder Gas Bahas Kondisi Terkini
Industri Gas Global
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Suasana program akulturasi budaya 6C.

pelaksanaan rekrutmen,
pemasangan CCTV maupun
vessel tracking pada kapal,
maupun pelaksanaan
inspeksi. Kemudian dije
laskan pula mengenai bebe
rapa tatacara pelaporan
dalam rangka mencegah
fraud, yaitu melalui telepon,
sms, faximile, email, website,
ataupun mailbox.
Kegiatan dilanjutkan
dengan diskusi grup. Para
peserta dibagi menjadi dua
kelompok. Satu kelompok

terdiri dari perwakilan fungsi
internal Pertamina Shipping
( S M R , Te c h n i c a l F l e e t ,
Crewing, SO1), dan kelompok
lainnya terdiri dari perwakilan
ship owner. Setiap kelompok
dipandu oleh satu fasilitator
yang mengarahkan jalannya
diskusi. Dengan adanya
diskusi tersebut diharapkan
pelaksanaan Whistle Blowing
System dapat terlaksana de
ngan didukung owner kapal
charter serta pengawas kapal
milik di darat.•SHIPPING
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Jaga Keandalan
Kilang, RU VI
Laksanakan COC POC
BALONGAN – Untuk menjaga keandalan unit
operasional kilang RU VI yang dilaksanakan
secara terencana dan rutin setiap tahun, RU
VI melakukan COC (Change Out Catalyst)
POC yang melibatkan berbagai fungsi. Selain
pekerja RU VI, mitra kerja dari dalam dan luar
negeri juga turut serta dalam mensukseskan
terlaksananya COC POC.
Pada Grand Safety Talk yang dilaksanakan
di Halaman Fungsi HSE RU VI, Senin (27/4),
TA Manager RU VI Balongan Burhanuddin
melaporkan, job list COC POC tahun 2015
yakni sebanyak 130 item yang terdiri dari 54 job
list utama dan 76 job list tambahan. Pada COC
ini pekerjaan utama adalah change out catalyst
37-R-101, A dan B, Change out absorben 37
vessel 108-A dan B, penggantian 40 unit control
valve sebagai lanjutan outstanding project dan
pengembalian performa operasional.
Jumlah kontraktor yang terlibat pada COC
POC ini sebanyak 24 kontraktor, dengan jumlah
pekerja sekitar 400 orang. Sementara terkait
kesiapan material, tools, alat berat dan alat
penunjang lainnya telah disiapkan dengan
sempurna.
GM RU VI Balongan, Yulian Dekri mengimbau
kepada seluruh pekerja yang terlibat untuk
mengutamakan aspek keselamatan kerja. Hal
tersebut menjadi harga mutlak sebab COC
merupakan pekerjaan yang memiliki risiko
kecelakaan yang cukup tinggi.
“Aspek keselamatan harus menjadi prioritas
utama dalam bekerja, seperti yang tercantum
pada HSE golden rules Pertamina,” tegasnya.
Yulian berharap COC POC ini dapat terlaksana
tanpa ada kecelakaan kerja, tepat mutu dan
tepat waktu.
Sementara itu, beberapa hari sebelum COC
POC dimulai, RU VI Balongan telah terlebih
dahulu melaksanakan workshop upskill and
alignment yang dilaksanakan di Hotel Patra
Jasa, Cirebon. Kegiatan dilaksanakan selama
tiga hari mulai 10 – 12 April 2015 dengan tujuan
untuk mempersiapkan seluruh hal yang terkait
dengan COC dengan matang .•RU VI

CILACAP – Menteri Energi
Sumber Daya Mineral/ESDM
RI Sudirman Said, pada hari
Minggu (3/5) kunjungi tiga
fasilitas energi yang ada di
Kabupaten Cilacap yakni
kilang Pertamina Refinery
Unit IV Cilacap, Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU)
Karangkandri dan PLTU
Adipala. Kunjungan kerja
tersebut merupakan bentuk
komitmen dan dukungan
pemerintah terhadap pem
bangunan infrastruktur energi
yang ada di Indonesia.
Kunjungan kerja ini diawali
dengan tatap muka Menteri
E S D M d e n g a n D i re k t u r
Pengolahan Pertamina
Rachmad Hardadi, GM RU IV
Cilacap Nyoman Sukadana
beserta tim manajemen RU
IV Cilacap, dan Manajemen
PLTU. Tatap muka dan diskusi
digelar di Ruang Rapat 2 Head
Office RU IV Cilacap.
Dalam sambutannya,
Sudirman Said mengung
kapkan komitmennya dalam
mendukung pembangunan
fasilitas kilang minyak di
Indonesia. Salah satunya
adalah proyek RFCC atau
Residual Fluid Catalytic
Cracking yang sedang di
bangun di Cilacap. Me
nurutnya, dengan diba
ngunnya RFCC, akan mem
berikan dampak positif bagi
sektor energi di Indonesia.
Antara lain, RU IV Cilacap
akan mampu memproduksi
sejumlah produk yang memiliki

Foto : RU IV

Foto : RU VI

Menteri ESDM Apresiasi
Pembangunan RFCC Project
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Menteri ESDM Sudirman Said mendapatkan penjelasan mengenai fasilitas kilang Pertamina saat mengunjungi kilang RU IV.

nilai tambah seperti Pertamax
dan Propylene.
Dirinya juga berharap
agar proyek ini dapat selesai
proses konstruksinya dan
mulai beroperasi pada Juni
2015 sehingga bisa segera
menopang kebutuhan energi
masyarakat Indonesia.
Peresmian RFCC Cilacap
targetnya akan menghadirkan
Presiden Republik Indonesia
serta jajaran Kementerian RI.
“Keberhasilan dalam pem
bangunan infrastruktur baru di
kilang ini merupakan capaian
dari proses pembangunan
kedaulatan energi. Dengan
adanya proyek RFCC sebagai
infrastruktur tambahan kilang
RU IV Cilacap, maka impor
BBM akan berkurang karena
kebutuhan BBM dalam negeri
dapat dipasok oleh kilang milik

sendiri. Pemerintah optimis
bahwa pembangunan RFCC
Project Cilacap ini mampu
menopang ketahanan energi
bangsa dan negara kita,” ujar
Sudirman Said.
Pada kesempatan ini, tim
manajemen RU IV Cilacap
berkesempatan untuk mem
presentasikan overview kilang
dan proyek RFCC di hadapan
Menteri ESDM. “Resid Fluid
Catalytic Cracking (RFCC)
project merupakan proyek
dengan kapasitas sebesar
62.000 BPSD yang dibangun
guna meningkatkan margin
RU IV Cilacap. Tujuan di
bangunnya proyek ini adalah
untuk meningkatkan HOMC
1,13 juta barrel/bulan, me
ningkatkan produksi LPG
350.000 ton/tahun, me
ningkatkan produk baru Pro

pylene 140.000 ton/tahun,
dan meningkatkan margin
kilang serta daya saing RU
IV Cilacap.” jelas GM RU IV
Cilacap Nyoman Sukadana.
Lebih jauh dikatakan
Nyoman, setelah proyek
RFCC mulai beroperasi dan
diresmikan oleh Presiden
RI, target selanjutnya adalah
pembangunan kilang PLBC
atau Proyek Langit Biru Ci
lacap. “PLBC adalah pro
yek yang dibangun untuk
meningkatkan kualitas ga
soline RU IV agar setara
dengan Euro IV,” tambah
Nyoman Sukadana.
Setelah sesi pemaparan
materi dan diskusi, acara
dilanjutkan dengan kunjungan
ke area proyek RFCC, PLTU
Karangkandri, dan PLTU Adi
pala.• RU IV

IPA 2015 : Optimisme di Tengah Krisis... (sambungan dari halaman 1)
r a t m a d j a , P re s i d e n t I PA ,
Craig Stewart, dan Head
of Asia Pasific Research,
WoodMackenzie, Craig Mc
Mahon memaparkan berbagai
tantangan sektor migas serta
upaya untuk menghadapinya.
Direktur Utama Perta
mina, Dwi Sotejipto misalnya,
mengungkapkan keyakinannya
bahwa Pert am ina mumpuni
untuk mengembangkan potensi
energi di Indonesia, sekalipun
kondisi pasar tengah terpuruk.
Pertamina berhasil menujukkan
diri sebagai satu-satunya
produsen minyak dan gas di
Indonesia, yang tidak hanya
berhasil memp ertahankan,
namun juga meningkatkan

produksi.
Dengan materi yang
bertajuk “Towards National
Energy Independency”, Dwi
Soetjipto mengutarakan bahwa
demi mencapai kem andirian
energi nasional, Pertamina
harus memiliki hak istimewa
untuk memperluas aset operasi
hulu baik dom estik maupun
luar negeri.
Terkait dengan itu ada tiga
poin yang digarisbahwahi,
yakni penurunan harga minyak
sejak tahun 2014 berimbas
pada profit perusahaan migas
berkisar 20 -50 persen.
Kedua minimnya keterlibatan
Pertamina dalam menggarap
aset hulu di dalam negeri

dibandingkan perusahaan
asing. Dan yang terakhir terkait
kerugian struktural di sektor
hilir sebagia akibat dari subsidi
dan kurangnya pembangunan
infrastruktur hilir baik itu storage
yang masih sangat rendah di
bandingkan negara lain serta
pengembangan kilang.
Karena itu, menghadapi
tantangan tersebut Pertamina
telah menetapkan lima prioritas
strategis. Tidak hanya untuk
mencapai target world class,
namun juga untuk mendukung
pemerintah dalam mencapai
kemandirian energi. Lima
target tersebut, seperti pe
ngembangan di upstream,
efisiensi, upgrade kilang,

pengembangan pemasaran,
distribusi dan infrastruktur, serta
perbaikan di struktur keuangan.
Sementara itu, President
o f I n d o n e s i a n P e t ro l e u m
Association (IPA) Craig Ste
ward, menyatakan kesiapannya
untuk menjalin kerjsama dengan
pemerintah demi meningkatkan
produksi dan investasi di hulu
migas.
P e n y e l e n g g a r a a n I PA
Convex tahun ini dihadiri
oleh 2.000 convention par
ticipants, 220 exhibitors, dari
dalam dan luar negeri. Acara
yang menyedot kurang lebih
20.000 pengunjung tersebut
berlangsung selama tiga hari,
20-22 Mei 2015.•SAHRUL/DSU
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Foto : PEP SANGASAN

BALONGAN - Sebagai bentuk kepedulian
terhadap program pendidikan Sekolah Berbudaya
Lingkungan (SBL), RU VI Balongan memberikan
bantuan berupa tong sampah dan komposter
kepada Sekolah SMP Negeri 1 Indramayu.
Komposter diserahkan oleh CSR Officer RU VI
Balongan Meidina Arimbi Rushartami kepada
perwakilan SMPN 1 Surinta di Kantor Public
Relation RU VI, Rabu (29/4).
Komposter yang diserahkan sebanyak lima
buah dan sembilan tong sampah. Selain untuk
memberikan pengetahuan kepada siswa cara
pembuatan kompos melalui komposter, Meidina
mengatakan bahwa bantuan berupa komposter
tersebut merupakan wujud nyata kepedulian dan
partisipasi RU VI Balongan terhadap lingkungan
sekitar. Komposter ini juga merupakan bentuk
partisipasi perusahaan terhadap sekolah yang
sedang mempersiapkan pelaksanaan program
Adiwiyata Nasional Tingkat Pusat tahun 2015
yang akan dilaksanakn pada bulan Mei 2015.
Sementara Surinta mengucapkan terima
kasih kepada RU VI atas bantuan Komposter
dan drum tersebut. Surinta berharap komposter
tersebut dapat bermanfaat dalam membuat
kompos sehingga keindahan dan kebersihan
lingkungan di SMPN 1 Indramayu tetap terjaga.
Selain SMN 1 Indramayu, bantuan serupa
juga akan diberikan kepada 3 sekolah lainnya,
yaitu SMP Negeri 2 Indramayu, SMA Negeri 1
Indramayu, dan SMK Negeri 3 Anjatan.•Riki Hamdani

Donor Darah di Sangasanga
Sangasanga - PT Pertamina EP Field
Sangas anga menyelenggarakan donor darah
di Gedung Wisma Ria, pada (15/4). Nirwan
Abidin Sangasanga Medical Senior Supervisor
menuturkan, dalam aksi bakti sosial yang bekerja
sama dengan UPTD PMI Kota Samarinda ini
panitia mendapatkan 175 kantong darah yang
akan disalurkan ke PMI Samarinda. Dari 175
kantong darah yang dikumpulkan, sebagian
didapat dari pendonor aktif dan sebagian didapat
dari pendonor pemula.•

PEP SANGASANGA FIELD

Foto : PRIYO

RU VI Serahkan Drum
dan Komposter SMPN 1
Indramayu

Bandung – Tiga kelompok
wirausaha muda berbasis
lingkungan terpilih menjadi
juara, setelah menyisihkan
5 finalis lain dari berbagai
perguruan tinggi, dalam
final “Pertamina Eco-pre
neur 2015”, Rabu (13/5).
Kreativitas dari ecoproduct besutan mereka
siap memberikan kontribusi
riil di masyarakat demi
kelangsungan lingkungan
hidup Indonesia.
Tiga besar tersebut di
antaranya, posisi pertama
disabet oleh Soul Plant, dari
Sekolah Bisnis Prasetya
Mulya. Posisi kedua, ABS
Industry (Universitas Bra
wijaya), dan ketiga, Senyum
Indonesia Mandiri (Institut
Teknologi Bandug).
Mereka berhak mengan
tongi hadiah sebesar Rp.20
juta untuk juara satu, Rp. 15
juta (juara 2), dan Rp. 10 Juta,
(juara 3). Selain itu mereka
mendapatkan program ke
mitraan dengan Pertamina,
dan atas free pass di program
International Student Energy
Summit (ISES) 2015, yang
akan digelar di Bali.
Mereka merupakan ti
ga besar dari 8 finalis ter
pilih dari 86 peserta dari
26 perguruan tinggi seIndonesia. Mereka bersaing
dengan mempresentasikan
produknya selama 20 menit
di hadapan dewan juri yang
terdiri dari praktisi, akademisi
dan ahli, seperti antara lain R.
Bayuningrat H, MBA (Dosen
SBM ITB); Imlati Helmi (Dosen
Teknik Lingkungan dan SBM
ITB); Vania Santoso (Founder
AVcares, pegiat eco-preneur)
dan Fitri Erika, Senior Brand
Strategy Development Per
tamina.

Soul Plant, ABS Industry, dan Senyum Indonesia Mandiri, tiga kelompok wirausaha muda berbasis lingkungan terpilih
menjadi juara, setelah menyisihkan 5 finalis lain dari berbagai perguruan tinggi, dalam final “Pertamina Eco-preneur 2015”.

Presentasi disampaikan
dengan begitu menarik,
dan kreatif. Mulai dari yang
presentasi dengan pantun,
musik, hingga berbahasa
Inggris dengan begitu fasih.
Persaingan sengit dengan
perbedaan nilai yang begitu
tipis.
Penilaian dalam kompetisi
mempertimbangkan konsep
eco product, sistem ma
najemen, strategi pemasaran
dan operasional, strategi
keu angan dan manajemen
risiko.
Salah satu juri, Vania
Sant oso, mengungkapkan
kompetisi yang digelar oleh
Pertamina dan ISES, ini se
jatinya adalah benar-benar
mencari bisnis, atau sebuah
ide bisnis yang memang
menged epankan aspek di
bidang sosialnya.
“Apa yang menjadi ke
lebihan produknya? Mungkin
ada produk yang sangat
kreatif sangat oke, packagingnya oke, tapi kita masih me
lihat lagi, konteksnya ini ada

lah ecopreneur. Jadi, kami
masih melihat seberapa besar
dampak yang bisa didapatkan
produk itu bagi lingkungan,”
jelas Vania.
Tim juara yakni Soul
Plant, membuat produk
berupa mainan edukasi
anak-anak berkonsep media
tanam,dengan peralatan
menanam yang sederhana
bagi anak kecil. Produk
ini menyasar mental anakanak agar gemar berkebun
dan menanam, serta
menumbuhkan sense of
belonging.
Lewat story book yang
disertakan dalam setiap
produk, Soul Plant ingin
men yampaikan edukasi
mengenai kesadaran akan
lingkungan, serta moral
untuk pembentukan karakter
anak. Bentuk dari produk
dengan nama yang sama,
“Soul Plant”, ini terdiri dari
tiga materi pokok, yakni
growing kids (seperangkat
alat menanam), story book,
dan parent’s card.

Senior Brand Strategic
Development Pertamina,
Fitri Erika menegaskan,
Pertamina sangat concern
terhadap kegiatan yang
kegiatannya eco-preneur.
Pertamina merasakan bahwa
eco product for Indonesia
future, seperti yang diangkat
dalam kompetisi kali ini bisa
memacu kreativitas anak
muda Indonesia, yang
memiliki jiwa kewirausahaan,
untuk memberi kontribusi
nyata bagi kelangsungan
lingkungan hidup Indonesia.
Sejatinya acara disponsori
secara ekslusif oleh Pertamina
ini merupakan pra event
dari kegiatan internasional
bertajuk International Student
Energy Summit (ISES) 2015,
yang rencananya akan digelar
pada 10-12 Juni di Bali.
Tujuannya adalah menjadi
katalis untuk young ecopre
neur Indonesia, yang diha
rapkan bisa berkontribusi
terhadap keberlangs ungan
lingkungan hidup dan energi
di Indonesia.•SAHRUL

Peringati Hari Buruh, PEP Field Bunyu Adakan Aksi Donor Darah
Bunyu – Dalam rangka memperingati Hari Buruh dan

sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat,
PT Pertamina EP Field Bunyu menggandeng PMI Tarakan
selenggarakan aksi Donor Darah, di Poliklinik Pertamina, pada
(5/5). Ratusan pekerja perusahaan beserta masyarakat Bunyu
padati acara tersebut. Pjs. Bunyu Field Manager Edi Nofendra
berharap aksi donor darah tersebut dapat meningkatkan
rasa kebersamaan, saling memiliki dan menghormati serta
menumbuhkan sikap peduli antar sesama pekerja perusahaan
pada umumnya maupun dengan masyarakat Bunyu pada
khususnya.•wahyu

Foto : PEP BUNYU FIELD

Foto : RU VI

Pertamina Eco-Preneur Cetak Pengusaha Muda
Ramah Lingkungan yang Inspiratif
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Mesin Pembuat Roti untuk Lapas Sukamiskin
Jakarta – Dalam rangka

pembesuk warga binaan,

program Corporate Social

hingga ke beberapa institusi

Responsibility (CSR) PT.

Aksi Sosial PGEBC
SUBANG - Mengusung tema peduli sesama,
PGE Bikers Club (PGEBC) melaksanakan aksi
sosial ke Yayasan Ummul Yataama di Desa
Ciater, Kabupaten Subang Jawa Barat (18/4)
dengan memberikan bantuan uang tunai senilai
Rp.10jt dan peralatan sekolah kepada anakanak yatim piatu.
“Sebagai salah satu cabang olahraga di
Bapor PGE, PGEBC selalu berusaha menyi
sipkan visi-misi perusahaan ke warga yang
kami kunjungi. Harapan kami, melalui kegiatan
touring ini tidak saja menimbulkan semangat
sportifitas dan ajang silaturahmi sesama
anggota, juga meningkatkan awareness warga
Subang terhadap bisnis perusahaan yang ramah
lingkungan,” ucap Ketua PGEBC Sugiyono.
PGEBC merupakan komunitas bikers di
lingkungan PT PGE yang saat ini beranggotakan
sekitar 70 orang yang berada di bawah naungan
BAPOR PGE.•una

Pelita Air Service (PT PAS)
tahun 2015, pada Senin,
(4/5) telah dilaksanakan
penyerahan sebuah mesin
pembuat roti di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I
Sukamiskin (LP Sukamiskin),
Bandung, Jawa Barat.
Penandatanganan Berita
Acara Serah Terima Barang
dilakukan antara PT PAS
yang ditandatangani oleh
Corporate Secretary VP dan
dari pihak LP Sukamiskin
Suseno dari Seksi Bimkemas.
Salah satu kegiatan yang
dilaksanakan bagi warga
binaan di LP Sukamiskin,
adalah pemberdayaan eko
nomi dalam bidang pem
buatan roti, yang hasilnya
dip asarkan kepada para

masyarakat sekitar, bahkan
dan lembaga yang berada
di kota Bandung dan
Jakarta. Uang dari hasil
penjualan dikembalikan lagi
bagi LP Sukamiskin, yang
dimanfaatkan bagi pem e
liharaan dan operational cost
di LP tersebut.
LP Sukamiskin sangat

Foto : PT PAS

Foto : PGE

pelaksanaan salah satu

menyambut baik dan ber
terima kasih atas perhatian
dan niat baik manajemen
PT PAS, dan berharap
selanjutnya dapat lebih
membantu berbagai program
yang bermanfaat baik bagi
warga bin aan, maupun
masyarakat lingkungan
sekitar.
Kegiatan ini merupakan
pemberdayaan kemandirian
ekonomi yang merupakan
bagian program CID (Com

mun ity Involvement De
velopment), sehingga apa
yang diberikan PT PAS,
meskipun tidak mahal,
namun memberikan dam
pak positif di dalam ke
berlangsungan dan pe
ngembangan program ke
giatan ini.
Saat ini dengan satu
mesin yang dimiliki LP Su
kamiskin, kapasitas produksi

pembuatan roti per hari dapat
mencapai 400 buah. Dengan
dit a m ba hk a nny a m e sin
pembuat roti dari PT PAS,
kapasitas meningkat menjadi
dua kali lipat. Diharapkan
dengan bantuan dari PT PAS
ini, dapat banyak membantu
pencapaian target produksi
dan pemenuhan permintaan
pasar.•eg/PR-SC

Bantuan untuk PSSI
Muaro Jambi
Muaro Jambi – Untuk menjalin hubungan baik
dengan pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi,
PT Pertamina EP Asset 1 Jambi Field memberikan
bantuan peralatan kepada Tim Sepak Bola PSSI
Kabupaten Muaro Jambi bersiap menghadapi
laga PORPROV 2015 tersebut. Acara serah te
rima bantuan dilaksanakan di kantor Dinas ESDM
Kabupaten Muaro Jambi, pada (5/5).
Mewakili PT Pertamina EP Asset 1 Field
Jambi, Madian Echman selaku Assistan Manager
Jambi Legal & Relations menyerahkan bantuan
kepada pengurus PSSI Muaro Jambi, Firmansyah
disaksikan pengurus KONI Muaro Jambi.
Madian Echman berpesan kepada para
pemain untuk senantiasa tekun berlatih agar
kualitas permainan semakin meningkat.
Sementara Firmansyah mengungkapkan
kegembiraannya atas kepedulian PEP Field
Jambi kepada tim binaannya. Ia berharap dengan
bantuan tersebut menjadi dorongan semangat
kepada tim asuhannya dalam menghadapi laga
PORPROV 2015.•IRPAN

B l o r a - Tu h a n p a s t i

ngankan keluarga Samidi,

mend engar doa hamba-

Kepala Desa setempat be

Nya. Seperti yang dialami

serta perangkatnya juga

oleh pasangan Samidi

tidak diberitahu. Begitu

dan Parsih, warga Desa

rombongan dari Pertamina

Nglobo, Kecamatan Jiken,

datang, langsung menuju

Blora ini. Berkat doa dan

ke rumah Kades dan saat itu

kepasrahannya, pasangan

juga Kades diajak bersama-

itu seolah diberi jalan keluar

sama untuk menyerahkan

oleh sang pencipta, untuk

bantuan untuk pengobatan

pengobatan salah seorang

Anik Fidiyanti.

anaknya, Anik Fidiyanti (19)

Selama ini untuk pengo

yang tengah menderita ke

batan sakit Anik Fidiyanti,

lenjar tiroid.

sudah ditempuh dengan

Tanpa ada pemberita

berbagai cara, baik secara

huan terlebih dahulu, ma

medis, yakni ke RSU Blora

najemen PT. Pertamina EP

maupun dengan cara peng

Cepu (PEPC) dan PEPC

obatan alternatif di berbagai

Alas Dara Kemuning (ADK),

tempat. Karena keterbatasan

datang ke rumah pasangan

biaya, hingga akhirnya peng

itu dan menyerahkan ban

obatan untuk anak ke lima

tuan sebesar Rp. 10 juta.

pasangan Samidi dan Parsih

Tak pelak tangis haru pecah

itu dihentikan.

di tengah keluarga Samidi

Langkah itu tampaknya

yang tepatnya tinggal di RT

bisa dimaklumi. Pekerjaan

2/RW 2 Desa Nglobo.

orang tua Anik Fidiyanti ha

Kedatangan mereka

nyalah seorang buruh tani

sen gaja diam-diam. Ja

di Desa Nglobo. Dimana

Foto : PEPC

Foto : PEP JAMBI FIELD

Anik pun Tersenyum Karena
Kejutan PEPC

kesehariannya mengerjakan
sawah milik tetangganya.
Untuk mencukupi kebutuhan
sehari-harinya, keluarga
tersebut juga masih harus
mencari pekerjaan serabutan
dari siapa saja yang membu
tuhkan tenaganya.
Berlatar belakang tidak
tega melihat keprihatinan
warg anya yang demikian
itu, Kepala Desa Nglobo,
Sujatmiko secara diamdiam mencoba mengajukan
bantuan pengobatan untuk
Anik Fidiyanti ke PEPC
dan PEPC ADK. Pertamina

merespon pengajuan ban
tuan tersebut.
Koordinator Lapangan
PEPC, Siswoyo, yang da
tang menyerahkan bantuan
tersebut menjelaskan, sum
bangan bantuan pengobatan
tersebut dikumpulkan dari
karyawan dan manajemen
sebagai bentuk kepedulian
sesama. ”Ini sebagai bukti
kami tidak hanya bekerja
eksplorasi minyak saja,
akan tetapi juga selalu
memperhatikan lingkungan
dimana saja berada,” ung
kap Siswoyo.•PEPC

SINOPSIS

Judul

: Camera Branding

Pengarang

: Rhenald Kasali

Penerbit

: Gramedia Pustaka Utama

ISBN		

: 9789792295566

Tahukah anda, rata-rata orang Indonesia berhu
bungan dengan kamera setidaknya dua kali sehari dan
membuka layar kaca beberapa kali setiap hari? Dan
sebanyak 245 juta ponsel yang telah dimiliki rakyat
negeri ini, 50% diantaranya adalah smartphone? Angkaangka tersebut menunjukkan betapa keberadaan
kamera menjadi begitu dekat melekat erat dalam
kehidupan kita sehari-hari. Dan disadari atau tidak,
masyarakat kita semakin terbiasa baik sekedar berpose
hingga melakukan akting alias berpura-pura di depan
kamera.
Tidaklah mengherankan jika kemudian tidak sedikit
orang dan barang yang berebut tampil di depan lensa
kamera. Mulai dari orang biasa, selebritis, hingga politisi.
Sebagian sukses menjadi panutan dan idola, tidak
sedikit pula yang menjadi pesakitan sasaran kritik dan
hujatan. Fenomena inilah yang disebut dalam buku
berjudul lengkap Camera Branding: Cameragenic vs
Auragenic ini, sebagai peradaban kamera dan Social
TV. Sebuah peradaban di depan lensa yang secepat
kilat memantulkan citra, muncul, tayang, dan beredar
di tangan pemirsa. Peradaban yang mampu melipat
jarak dan status sosial.
Harus diakui sejarah pembentukan brand tidak
pernah luput dari televisi. Bila seseorang belum tampil
dan menjadi perhatian publik di televisi, maka ia belum
menjadi “brand”. Berbeda dengan branding biasa,
camera branding dibentuk oleh prinsip-prinsip kamera,
khususnya Social TV yang menimbulkan keterlibatan,
dialog, umpan balik seketika (real time), komunitas,
dan story telling.
Singkatnya, camera branding adalah sebuah teknik
dan peradaban untuk mengangkat keluar sebuah nama
dari kerumunan menjadi a branded name, yaitu sebuah
kekuatan intangible yang tak kelihatan namun memiliki
daya pengaruh yang lebih kuat dari nama biasa.
Buku yang ditulis oleh Rhenald Kasali ini bertujuan
untuk mengingatkan semua pemimpin, baik tokoh
publik maupun pemimpin pasar, untuk meninjau ulang
pandangan-pandangannya tentang branding. Meninjau
kembali perilaku-perilaku mereka di depan kamera
yang hanya mengedepankan penampilan (appearance)
yang bersifat menarik (attractive) cenderung pencitraan
dan hanya bermodalkan fisik menjadi interaksi yang
membentuk aura.•PERPUSTAKAAN
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ISO 9001 Awareness: Akselerasi Implementasi
di Seluruh Fungsi Kantor Pusat
Sesuai Instruksi Direksi terhadap Implementasi Manajemen Sistem Standar Perusahaan yang
tertera didalam memorandum No.071/K00000/2015-S0 tanggal 19 Maret 2015 serta sebagai upaya
menjaga keselarasan bisnis terhadap 5 Prioritas Strategis Perusahaan, Fungsi Quality System &
Knowledge Management akan menyelenggarakan “Awareness & Sosialisasi Implementasi ISO 9001”
pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 di lantai Ground Gedung Utama Kantor Pusat.
Sebagai langkah awal, awareness akan dihadiri oleh Person In Charge (PIC) yang telah ditunjuk dari
Fungsi masing-masing untuk diberikan pembekalan bagaimana prosedur untuk mengimplementasikan
ISO 9001.

Pada dasarnya untuk mengimplementasi ISO 9001 memerlukan penerapan 10 Aktivitas/kegiatan
yang dikelola dalam siklus Plan Do Check Action (PDCA) yaitu :
1.
Penetapan Tim (apabila diperlukan);
2.
Perencanaan Pelatihan training yang dibutuhkan;
3.
Mapping Proses Bisnis;
4.
Gap Analysis;
5.
Rekomenasi Hasil Gap Analysis;
6.
Pelaksanaan Training;
7.
Penetapan Audit;
8.
Penyusunan 6 (enam) Sistem Tata Kerja (STK) Wajib dan Pendukung;
9.
Sosialisasi STK
10. Implementasi ISO
Setelah melakukan 10 (sepuluh) langkah diatas, Fungsi dimaksud dapat dinyatakan sudah
mengimplementasikan ISO 9001.

Untuk menilai apakah implementasi ISO 9001 sudah memenuhi kriteria dapat dilakukan langkah
Check & Action seperti keterangan dibawah.

Nah..untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lengkap, jangan lupa untuk menghadiri
Awareness & Sosialisasi Implementasi ISO 9001 di Kantor Pusat dan juga akan di-relay melalui KOMET
Webinar Lync. Don’t Miss It...!!!
“Write What You Do”
“Do What You Write”

Oleh Hilda Yanti – Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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DMIP : Bukti Improvement Tiada Henti !!!
Suasana berbeda hadir di area lobby Ground
Gedung Utama Kantor Pusat PT Pertamina Per
sero pada hari senin, tanggal 11 Mei 2015. Giant
Ordner hadir di sudut ruangan membuat para
pekerja yang melewati area tersebut bertanyatanya ada apakah di lokasi tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian
terjawab pada siang hari pukul 11.00 WIB,
berlokasi di sudut lobby Ground gedung utama
Kantor Pusat Pertamina dimana Pembukaan Pembinaan Document Management Improvement
Program (DMIP) tahun 2015 dilaksanakan.
Acara Pembukaan ini dihadiri oleh Dwi Wahyu Daryoto selaku Direktur SDM dan Umum,
Mardiani selaku Manager System & Business Process (SBP), Tim Perumus dan Implementasi
Pedoman Administrasi Terpadu Pertamina (PATP) serta para pekerja yang berada di lingkungan
Kantor Pusat PT Pertamina (Persero). Acara ini diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh
Mardiani selaku Manager System & Business Process yang menjelaskan terkait transformasi nama
program DMIP yang dilaksanakan dan adanya booth antik dan Giant Ordner yang merupakan
Klinik DMIP yang hadir untuk meningkatkan awareness pekerja terhadap pengelolaan administrasi
dan perusahaan. Selain itu pada lokasi tersebut disediakan berbagai layanan seperti konsultasi
administrasi perusahaan yang dibuka dari hari Senin-Jumat pukul 11.00- 12.30 WIB, serta
layanan penampungan saran ataupun keluhan yang dapat dituangkan melalui sticky notes yang
telah disediakan. Selanjutnya Kegiatan Pembinaan DMIP diresmikan dengan acara pemotongan
pita oleh Direktur SDM & Umum, Bapak Dwi Wahyu Daryoto, riuh rendah tepuk tangan dari para
hadirin pun turut menyemarakkaan prosesi tersebut.
Tidak hanya sampai disitu, keceriaan pembukaan DMIP tersebut berlanjut ke acara
selanjutnya yaitu QUIZ PATP. Pada acara yang masih dilaksanakan di lokasi yang sama ini, para
penyelenggara Klinik DMIP mengajak partisipasi seluruh pekerja yang berada disekitar lokasi untuk
menjawab berbagai pertanyaan yang terdapat dilayar yang telah disediakan. Antusiasme pekerja
terhadap kegiatan ini cukup tinggi terbukti dengan ramainya pekerja yang berusaha menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Souvenir menarik pun diberikan kepada peserta yang
berhasil menjawab pertanyaan tersebut.
Klinik DMIP akan hadir dari tanggal 11 – 29 Mei 2015. Dengan mengusung tema Changing
Filing Into Smiling, DMIP hadir dengan kegiatan seru untuk mengapus stigma negatif yang
muncul berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan dokumen di perusahaan ini. Oleh karena
itu berbagai kegiatan yang mengusung tema “PATP” telah dibungkus sedemikian rupa agar
menyenangkan dan dapat menarik minat seluruh pekerja. Adapun kegiatan yang diselenggarakan
pada acara pembinaan DMIP ini adalah Permainan Teka Teki Silang, Lomba Cerdas Cermat PATP,
serta Lomba Pemilahan Arsip.

Hingga saat ini proses penyelenggaran kegiatan tersebut masih berlangsung. Setelah
menyedot perhatian para warga Pertamina melalui permainan Teka Teki Silang tanggal 12-13
Mei lalu, kini klinik DMIP tengah menyelenggarakan kegiatan cerdas cermat PATP.
Diharapkan melalui berbagai kegiatan tersebut seluruh insan mutu Pertamina dapat
memahami akan pentingnya pengelolaan administrasi (korespondensi atau dokumen) yang baik
bagi perusahaan. Mari bersama kita ciptakan suasana menyenangkan di perusahaan melalui
pengelolaan administrasi yang tepat dan efektif.
Changing Filing Into Smiling.•
Oleh: Glerina Thirvidita - System & Business Process, QSKM Dit.SDM & Umum

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

Mundu – Dalam rangka mengembangkan potensi diri,
Persatuan Wanita Patra (PWP) PEP Jatibarang Field meng
adakan seminar motivasi dengan mengundang psikolog
ternama Tika Bisono, pada Kamis (7/5). Bertempat di GOR
Komperta Mundu, seminar yang bertemakan “Motivasi
Memupuk Jiwa Kepemimpinan yang Baik” ini dihadiri oleh
51 anggota PWP se-Asset 3 dan beberapa perwakilan ibuibu dari RU VI.
Jatibarang HR Asst. Manager Ismulianto mewakili
Jatibarang Field Manager memberikan apresiasi kepada
PWP atas terselenggaranya acara ini. “Alhamdulilah acara
ini dapat terlaksana berkat kerja keras seluruh anggota PWP
Jatibarang Field. Oleh karena itu, perusahaan berharap agar
semua ilmu dari Tika Bisono dapat diserap dan diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam organisasi
PWP sendiri,” harap Ismulianto.
Ketua PWP Jatibarang Field Hestie Ceppy Agung

Foto : PEP JATIBARANG FIELD

Asuransi rumah bukanlah hal yang asing
lagi bagi kita, walaupun beberapa dari Anda
tidak secara penuh mengerti mengenai
asuransi dan kegunaannya. Banyak masyarakat
beranggapan bahwa asuransi tidaklah berguna
dan hanya membuang-buang uang. Namun,
pada kenyataannya asuransi sangat penting untuk
kehidupan.
Anda tidak akan pernah tahu kapan bencana
terjadi, agar tidak mendapat masalah ketika
bencana melanda rumah kita, perlu persiapan yang
lebih dini. Salah satunya adalah mengikuti program
asuransi perlindungan rumah dan tempat tinggal.
Mengapa kita disarankan untuk mengikuti asuransi
rumah tinggal? Dan mengapa harus asuransi
rumah tinggal PT Tugu Pratama Indonesia (TPI)?
Asuransi rumah tinggal TPI menawarkan polis
asuransi untuk melindungi aset rumah Anda dan
isinya dari berbagai macam risiko sesuai dengan
kebutuhan Anda. Dalam asuransi ini bangunan
dan isinya berupa furniture, alat elektronik,
pakaian, perabot rumah tangga dan lainnya dapat
diasuransikan. Saat ini asuransi rumah tinggal
dibutuhkan bagi yang mempunyai kepetingan
terhadap rumah tinggal dan isinya, seperti pemilik
dan penyewa.
Keadaan iklim di Indonesia yang tidak dapat
diprediksi serta rentetan gempa bumi yang selalu
terjadi di Indonesia terkadang membuat sebagian
orang menjadi phobia atau ketakutan dengan
penomena alam seperti itu. Namun tidak perlu
dikhawatirkan karena resiko yang dijamin untuk
asuransi ini ada beberapa diantaranya
A. Jaminan Standar. Jaminan sesuai dengan
Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia
(PSAKI), meliputi kebakaran, petir, ledakan,
kejatuhan pesawat terbang, asap
B. Property All Risks (PAR). Jaminan sesuai
dengan Polis PAR yang dikeluarkan oleh Munich Re.
Menjamin semua risiko, kecuali yang dikecualikan
di dalam polis (terlampir)
C. Property All Risks (PAR) plus Earthquake.
Jaminan B ditambah dengan risiko Gempa Bumi
Sementara pengecualian dalam Polis PAR
semua risiko dijamin, kecuali yang tertera dalam
polis, seperti reaksi nuklir, pencurian, tertabrak
kendaraan. Selain itu dapat pula memperluas risiko
di atas dengan kerusuhan & banjir. Untuk Asuransi
Rumah Tinggal TPI ini khusus untuk Pertamina
group, TPI memberikan No Claim Discount atau
sistem pembayaran premi dengan cicilan.
Jika sebagian orang mengkhawatirkan
asuransi memiliki batasan dalam hal Harga
Pertanggungan, TPI tidak memiliki batasan harga
pertanggungan minimum maupun maksimum. TPI
dapat mengasuransikan bangunan saja ataupun isi
bangunannya saja, selama terdapat kepentingan
untuk mengasuransikan, dan untuk rumah sewa
atau status kontrak tetap dapat berasuransi
yaitu bagi pemilik, dapat mengasuransikan
bangunannya saja dan bagi penyewa, dapat
mengasuransikan isi bangunannya.
Maka dari itu, selain mempunyai rumah ida
man yang diimpikan, keamanan yang terjamin,
kenyamanan yang istimewa, maka pentingkan
asuransi rumah tinggal bagi kehidupan Anda
kelak.•TPI
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Kurniawan pun mengungkapkan hal yang senada. “Te
rima kasih kepada seluruh anggota PWP yang telah me
nyumbangkan pikirannya demi acara ini. Mudah-mudahan
setelah acara ini kita dapat lebih mengembangkan potensi
diri kita,” ungkap Hestie.•PEP JATIBARANG FIELD

Lomba Menghias Tumpeng dan Berhias Tanpa Kaca
Medan - Dalam rangka memperingati Hari Ulang
Tahun Persatuan Wanita Patra (PWP) ke-15, Persatuan
Wanita Patra (PWP) Marketing Operation Region (MOR) I
mengadakan rangkaian kegiatan perlombaan menghias
tumpeng dan berhias tanpa kaca, di Gedung PWP MOR I
Jalan K.L Yos Sudarso, Medan, pada Selasa (12/5).
Dengan antusias, karyawati-karyawati pekerja Pertamina
MOR I, Himpunan Pensiunan Pertamina (Himpana) dan
seluruh anggota PWP MOR I mengikuti perlombaan ini.
Sementara itu Pjs Ketua PWP MOR I Evi Syarifuddin
mengungkapkan, rangkaian kegiatan yang dilakukan ini
adalah untuk memeringati HUT PWP yang jatuh pada 3 Juni.
Kegiatan ini dirangkai dengan beberapa kegiatan, seperti
pemberian Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA)
dan bakti sosial kebeberapa panti sosial.

Foto : MOR I

Mengenal asuransi
rumah tinggal
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Salah seorang peserta Martina Amrizal mengungkapkan,
kegiatan ini sangat bagus bagi pekerja wanita Pertamina
sehingga bisa saling silaturahmi bersama PWP MOR I.•Wali

PWP RU III Bantu Peralatan Sekolah Lapas Anak Pakjo
Palembang – Persatuan Wanita Patra (PWP) RU III
Plaju menyemangati para anak penghuni Lembaga Pe
masyarakatan (Lapas) melalui kunjungannya ke Lapas Anak
Kelas II A Pakjo Palembang, Kamis, (23/4). Pada kunjungan
yang dilakukan dalam rangka memperingati HUT Ke-15
PWP RU III pada 5 Juni 2015 nanti, Ketua PWP RU III, Vitri
Mahendrata menyerahkan bantuan berupa alat-alat sekolah
yang secara simbolis diterima oleh Kepala Lapas Pakjo
Palembang, Achmad Faedhoni, SH., MH, di halaman Lapas
Pakjo Palembang.
Vitri mengatakan, bantuan yang diberikan kepada para
anak Lapas merupakan wujud kepedulian Pertamina melalui
organisasi PWP terhadap lingkungan sosial, khususnya
anak-anak penghuni Lapas. “Kegiatan ini adalah salah
satu program kerja bidang sosial budaya PWP RU III
yang bertujuan untuk memberikan dukungan moril melalui
bantuan sosial berupa peralatan sekolah kepada anak-anak.
Diharapkan bantuan yang kami berikan dapat bermanfaat
dan berguna dalam kegiatan belajar bagi anak-anak
penghuni lapas,” harap Vitri.
Vitri melanjutkan, saat ini pengunaan dan peredaran
narkoba di Indonesia sudah menjadi salah satu keadaan
darurat, dimana peredarannya sudah merambah hingga
ke anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Oleh
karenanya para pengurus PWP, yang hampir seluruh ang
gotanya merupakan para Ibu, merasa terpanggil untuk
berkunjung sekaligus memberikan semangat kepada
anak-anak penghuni Lapas, yang sebagian besar dari

Foto : RU III

TIPS

PERSATUAN WANITA PATRA

mereka terjerumus dalam kasus narkoba, agar dapat terus
melanjutkan pendidikan sekolahnya hingga selesai. “Kami
berharap kepada anak-anak untuk tetap bersemangat
dan jangan menyerah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan
pendidikan dan keterampilan, sehingga nantinya dapat siap
terjun kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Lapas Pakjo Palembang, Achmad
Faedhoni, mengucapkan terima kasih dan apresiasinya atas
bantuan yang diberikan. Dikatakan Faedhoni, saat ini, jumlah
anak-anak yang ada di Lapas Pakjo Palembang berjumlah
256 anak yang masih duduk di bangku SD, SMP dan
SMA. Walaupun menjadi penghuni Lapas, anak-anak tetap
melakukan aktivitas bersekolah di lingkungan dekat Lapas,
layaknya anak-anak pada umumnya. “Mudah-mudahan
bantuan ini akan menjadi semangat dan menambah motivasi
bagi anak-anak penghuni Lapas dalam menuntut ilmu di
lingkungan Lapas,” tukasnya.•RU III
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Kesepakatan Joint Study Pertamina - SK Innovation

Foto : WAHYU

Jakarta - Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berjabat tangan dengan President & CEO Chul-Khil
Chung, setelah melakukan MoU Signing Ceremony Joint Study Cooperation PT Pertamina (Persero) and SK
Innovation. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Pengolahan Rachmad Hardadi, Direktur Keuangan
Pertamina Arief Budiman, Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang dan Hyung-Kun Kim President
& CEO of SK Trading International.•WAHYU

Pekerja PEP Rantau Field Bantu Keluarga Korban Kecelakaan Rig

Foto : PEP RANTAU FIELD

RANTAU – Pada (16/4), bertempat di ruang rapat HR, PEP Asset I Rantau Field HR Assistant Manager Marina L. Tobing
mewakili rekan-rekan pekerja Asset 1 menyerahkan bantuan kepada keluarga korban kecelakaan kerja yang terjadi pada 9
Maret 2015 di Rig H35-UY6 milik PDSI pada saat melakukan perawatan sumur migas KLD 11 Desa Sei Buluh Kecamatan
Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. Marina L. Tobing menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas
kejadian yang menimpa rekan-rekan di Rig PDSI. Sumbangan yang terkumpul dari rekan-rekan pekerja PT Pertamina EP
Asset 1 sebesar Rp 56.735.000 sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap sesama pekerja Migas yang mengalami
kecelakaan kerja. Hadir pada acara tersebut, Rantau L&R Assistant Manager Jufri, keluarga Alm. Andiyanto, keluarga Bapak
Edy Syahputra, serta keluarga dari Dedy Supriadi. Acara diakhiri dengan penyerahan bantuan kepada keluarga korban
berupa dana pendidikan kepada anak-anak Almarhum yang masih sekolah.•HS

Mahasiswa Undip dan Tadulako Kunjungi Pertamina

Foto : WAHYU

Jakarta – Sekitar 100 mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Tadulako, Palu dan program studi diploma, Akuntansi,
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada Selasa (5/5) mengunjungi Kantor Pusat
Pertamina. Rombongan yang dipimpin oleh Muzakir Tombolotutu (Universitas Tadulako), dan Wahyu Meyrianto (Undip),
disambut oleh Junior Officer NGO Relation Pertamina, Widya Kartika, dan Asisten Manager Concolidation Financial Statement
Pertamina, Nadir Ritanarko. Di hadapan mahasiswa, Nadir Ritanarko menyampaikan materi seputar Disain Laporan Keuangan
yang digunakan di Pertamina. Suasana berlangsung hidup, saat sesi tanya jawab berlangsung bersama para mahasiswa.•SAHRUL

Walikota Dumai Kunjungi Booth Pertamina di Dumai Expo

Foto : RU II

DUMAI – Memperingati Hari Ulang Tahun Kota Dumai, Refinery Unit (RU) II Dumai berpartisipasi dalam penyelenggaraan
Dumai Expo 2015 di Taman Bukit Gelanggang Dumai. Walikota Dumai Khairul Anwar bersama rombongan Pemko Dumai
mengunjungi booth RU II Dumai saat pembukaan Dumai Expo, pada (28/4). Kehadiran Wako dan pejabat Pemko Dumai
lainnya disambut hangat oleh GM RU II, Afdal Martha dan jajaran Tim Public Relation RU II. Dalam kunjungannya, Khairul
menegaskan bahwa Pemko Dumai turut mendukung kemajuan RU II Dumai. Ia mengapresiasi RU II Dumai yang selalu
mengampanyekan cinta lingkungan. Keseriusan itu terlihat dari tampilan booth yang mencerminkan Go Green. Section Head
Public Relation RU II Yefrizon didampingi Data & Media Publication Officer, Wien Rachusudo, menjelaskan kehadiran booth
Pertamina di Dumai Expo selain bentuk nyata partisipasi kepada Pemko Dumai. Juga sebagai sarana mendekatkan diri
dengan masyarakat Dumai. “Dumai Expo menjadi sarana Pertamina untuk mempublikasikan dan mengedukasi masyarakat
luas. Jadi masyarakat lebih tahu apa itu Premium, Kerosin atau produk BBM lainnya,” ujar Yefrizon.•RU II

BALONGAN - Memperingati Hari Raya Nyepi 1 Caka 1937, Parisada Hindu Dharma Pertamina RU VI Balongan beserta
PHDI Wilayah III Cirebon mengadakan acara Dharma Shanti 2015, di Gedung Pertemuan Patra Ayu, Minggu (19/4).
Kegiatan dihadiri oleh umat Hindu di lingkungan RU VI. Ratusan umat Hindu dari Pekalongan juga hadir menggunakan
pakaian adat khas Bali. Acara diisi dengan doa bersama yang dipimpin oleh Pinandita Mangku Nyoman Gargita dan
Dharma Wacana yang dibawakan oleh Dewa Ketut Suratnaya. Ketua Panitia Dharma Shanti 2015 I Made Gede Armana
mengatakan kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana silaturahmi sesama umat Hindu dalam suasana kedamaian.
Manager Reliability RU VI ini juga mengatakan Dharma Shanti dilaksanakan sebagai ungkapan syukur atas apa yang
telah dicapai dan diharapkan bisa mendatangkan segala hal baik kepada umat. Pada kesempatan tersebut, Parisada
Hindu Dharma RU VI juga memberikan bantuan berupa bingkisan kepada umat Sedharma dari Pekalongan.•Riki Hamdani

Foto : RU VI

Dharma Shanti di RU VI Balongan
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Klamono-Mahasiswa D3 Teknik Perminyakan
dan Gas Bumi Universitas Papua (Unipa)
melaksanakan kuliah lapangan di PT Pertamina EP
Asset 5 Papua Field (PEP Papua Field) pada (2021/4). Dengan didampingi 3 dosen dan 4 asisten
kuliah lapangan, 40 mahasiswa petroleum engineer
berkunjung ke kantor dan sejumlah fasilitas operasi
produksi PEP Papua Field. Hadir pula Kepala
Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah
Papua-Maluku, Otniel Wafom. Mereka disambut
Papua Field Manager, Sumadi Paryoto.
Sumadi Paryoto menyampaikan agar kuliah
lapangan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin
untuk bertanya dan menimba ilmu tentang
perminyakan. “Silakan bertanya sebanyak mungkin
untuk menambah pengetahuan adik-adik. Selain
itu, patuhi peraturan di setiap fasilitas yang
dikunjungi. Hindari bersentuhan dengan benda
mudah terbakar dan benda berbahaya. Tanyakan
kepada pengawas di lapangan, apa yang boleh
dilakukan dan yang tidak boleh,” tegasnya.
Agnes Hesti Aprillia Lettu, salah satu peserta
kuliah lapangan menyampaikan bahwa kuliah ini
sangat bermanfaat baginya. ”Selama ini kami hanya
mempelajari perminyakan sebatas di kelas saja.
Pengalaman ini membuka wawasan kami tentang
aktivitas sebenarnya di lapangan,” tukasnya.
Sementara Nur Prasetyo Ponco Nugroho,
Ketua Program Studi D3 Teknik Perminyakan
dan Gas Bumi, menyampaikan terima kasih atas
sambutan yang diberikan manajemen PEP Papua
Field. “Kami berharap kerja sama ini dapat terus
berlanjut,” ujarnya.
Hari pertama kuliah lapangan diisi dengan
overview kegiatan operasi produksi PEP Papua
Field oleh Petroleum Engineering Assistant
Manager, Nugroho Susetyo, dan kunjungan ke
terminal pengumpul produksi sebelum minyak
mentah dikapalkan. Pada hari kedua, kegiatan
dilanjutkan dengan mengunjungi lapangan produksi
Klamono. Didampingi Main Gathering Station
Operator, Saiful Irianto, rombongan Unipa diajak
untuk mengamati aktivitas work over di sumur
KLO-61 menggunakan rig hoist KSF-02, melihat
sumur yang menggunakan teknologi sucker rod
pump (SRP) dan electric submersible pump (ESP),
mengunjungi Stasiun Pengumpul 4 (SP 4), dan
melihat aktivitas di Pusat Pengumpul Produksi
(PPP) sebelum minyak mentah dipompa ke terminal
di Kota Sorong.
Di akhir kuliah lapangan, PEP Papua Field
menyerahkan 30 buku Mereka Yang Berpeluh:
Kisah Para Pekerja Lapangan Minyak kepada rom
bongan Unipa. Harapannya, buku tersebut dapat
menginspirasi dan membuka wawasan mahasiswa
tentang bekerja di dunia migas.•Andi Njo
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Mahasiswa Universitas
Papua Kuliah Lapangan
di PEP Papua Field
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PEP Pangkalan Susu Field Laksanakan
Advance HSE Training
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Foto : PEP PANGKALAN SUSU

Foto : PEP PAPUA FIELD

Kerja Sama PEP Sangatta Field dengan BRI

“Sosialisasi yang intensif
sangat penting untuk men
cegah terjadi incident dalam
pekerjaan sehingga tetap
terpelihara kerja aman dan
selamat dengan selalu me
nerapkan HSE Golden Rules
di setiap kegiatan peru
sah aan,” demikian pesan
Jason Wibowo Purba Ast
Man HSSE Pangkalan Susu
Field.
Sementara itu Pangkalan
Susu HR Field Asisstant
Manager Jundan Nurbarik
menyampaikan pesan
kepada peserta pelatihan
untuk mengikuti pelatihan
ini dengan baik karena ilmu
pengetahuan yang didapat
selama pelatihan harus bisa
ditransformasikan kepada
bawahannya sehingga
tercipta good operation

excellence di lingkungan

adalah Pangkalan Susu

Pangkalan Susu Field.

Field Manager Dirasani

Advance HSE Training

Thaib dengan nilai 96.

P.Susu Field diikuti 11 orang

HSSE Pangkalan Susu Field

peserta termasuk Pangkalan

menetapkan nilai 70 sebagai

Susu Field Manager Dirasani

nilai ambang batas untuk

Thaib dengan instruktur

kelulusan para peserta Ad

HSSE Assistant Manager

vance HSE Training.

Jason Wibowo Purba, RAM

Dalam samb utann ya,

Assistant Manager Ahmad

Diras ani menyamp aik an,

Irfan Gultom dan Staff HSSE

”HSE Golden Rules harus

AN Haryanto.

menjadi komitmen bersama.

Untuk mengetahui daya

Saya berharap para Assisten

serap materi pelatihan oleh

Manager dapat menjadi role

peserta di awal pelatihan

model dalam penerapan

dilaksanakan pre test dan

HSE Golden Rules di setiap

diakhiri dengan post test.

kegiatan perusahaan karena

Berdasarkan penilaian akhir

incident dapat terjadi setiap

seluruh peserta dinyatakan

saat,” ujarnya.•PEP PANGKALAN

lulus, dan peserta terbaik

SUSU FIELD

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN
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Penutupan Pelatihan
Penanganan Huru Hara
Jatibarang Field
Mundu - Usai sudah rangkaian kegiatan Pe

latihan Penanganan Huru Hara (PHH) yang
diperuntukkan bagi seluruh security Jatibarang
Field. Bertempat di Aula Mess Mundu, upacara
penutupan diadakan pada (30/4) serta berjalan
dengan khidmat dan lancar. Selain jajaran
manajemen Jatibarang Field, acara tersebut juga
dihadiri oleh Direktur PT Radiant Utama Intresco
TBK, Direktur PT Matrix, beserta perwakilan dari
Polres Indramayu yang juga menjadi pembimbing
para security dalam pelatihan ini.
Bertindak sebagai inspektur upacara, Onshore
Production Operation Asst. Manager Afwan
Daroni. Ia menyampaikan dengan selesainya PHH
ini agar security Jatibarang Field meningkatkan
profesionalisme di bidang pengamanan. “Di
harapkan security Jatibarang Field dapat me
laksanakan tugasnya untuk menjaga Asset
Pertamina khususnya Asset 3 jatibarang Field
dan mampu menangani gangguan dari aksi De
monstrasi secara Profesional sebagai kepolisian
terbatas,” ungkap Afwan Daroni.
Kegiatan yang telah berlangsung sejak 13-28
April 2015 diikuti oleh sekitar 200 orang sekuriti

Jakarta - Dalam rangka
pengembangan potensi
energi baru dan terbarukan,
pada Jumat 8 Mei 2015
PEPC mengundang tim dari
Lembaga Pengabdian dan
Pengembangan Masyarakat
(LPPM) Universitas Gajah
Mad
a ( U G M ) u n t u k
memaparkan hasil kajian atas
studi kelayakan (Feasibility
Study) pengembangan
Kemiri Sunan.
Acara dibuka oleh Di
rektur Pengembangan PEPC
Amran Anwar yang mene
kankan bahwa kajian atas
studi kelayakan tersebut
bisa segera diterapkan dan
diimplementasikan. Dengan
harapan pada saat proyek
sudah mulai beroperasi,
Ke
miri Sunan ini juga
sudah memb erikan hasil
dan bernilai tambah bagi
daerah dan kesejahteraan
masyarakat di Bojonegoro.
Selain itu, Kemiri Sunan
juga sebagai salah satu

Foto : PEPC

Foto : PEP JATIBARAN

G FIELD

Kajian Kelayakan Pengembangan
Kemiri Sunan di Bojonegoro

Direktur Pengembangan PEPC Amran Anwar memberikan pengarahan di depan LPPM UGM dan pekerja PEPC.

tanaman yang men yerap
CO2 seperti juga yang men
jadi harapan Bupati Bo
jonegoro. “Untuk menjaga
kontinuitas proyek, maka
pengawasan dan kelanjutan
dari studi kelayakan ini akan
terus ditingkatkan,” tegas
Amran Anwar.
Selanjutnya Landong
Silalahi dari Direktorat
Energi Baru dan Terbarukan
(EBT) mengatakan bahwa

energi terbarukan saat ini
menjadi fokus utama, di
mana nantinya Kemiri
Sunan diharapkan dapat
berhasil seperti altern atif
sumber energi nabati yang
lainnya. Sehingga keter
gantungan terhadap mi
gas bisa diminimalisir dan
terbantu dengan adanya
pengembangan bio energi.
Sementara Taryono dari
Fakultas Pertanian UGM

memaparkan secara lebih
detil mengenai kajian studi
kelayakan pengembangan
Kemiri Sunan di Bojonegoro.
Menurutnya, proyek ini layak
dilaksanakan mengingat
Bojonegoro memiliki lahan
yang marginal dan populasi
masyarakatnya tinggi. “Jadi
pengembangan Kemiri Su
nan juga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat,”
ujar Taryono.•PEPC

yang tersebar di wilayah kerja Jatibarang Field.
Daroni juga membagikan sertifikat secara simbolis
kepada perwakilan security Nono.S.•nit

Bidik Pasar Ritel DPLK
Tugu Mandiri Gelar
Pameran dan Canvassing
JAKARTA - DPLK Tugu Mandiri kian agresif
menyasar pasar ritel dengan menggelar sejumlah
kegiatan sosialisasi dan canvassing di sejumlah
gedung perkantoran dari 11-25 Mei 2015, yang di
mulai di Gedung Sucofindo Jakarta Selatan (12/5).
Kegiatan bertajuk “DPLK Tugu Mandiri Live
Performance” ini menjadi rangkaian kegiatan so
sialisasi produk SI TAMPAN dan variannya melalui
edukasi dan penjualan langsung ke pasar individu.
“Pameran ini kami harapkan meningkatkan inklusi
keuangan masyarakat sekaligus menjadikan
masyarakat lebih mengenal produk dan jasa yang
kami tawarkan,” jelas Head of Group Pension
Sales Saiful Bahri.
Di samping mengedepankan produk-produk
tabungan pensiun individu unggulkan, seperti
SI TAMPAN DAPATI, SI TAMPAN INSANI, SI
TAMPAN SAHATI, dalam pameran ini DPLK Tugu
Mandiri juga menyosialisasikan program-program
unggulan regular lainnya, seperti Program Pensiun
Iuran Pasti (PPIP) dan Program Pesangon Untuk
Kompensasi Pesangon (PPUKP).•DPLK TUGU MANDIRI

Pendopo Field Selenggarakan Kuliah Umum Bersama
SKK Migas dan Medco

PALI - Pertamina EP (PEP)

Rinaldy Norman disampaikan

Asset 2 Pendopo Field

bahwa dalam rangka

bersama SKK Migas dan

pemenuhan target produksi

Medco menggelar Kuliah

migas nasional tahun 2015 ini

Umum bagi Universitas

perlu dilakukan upaya-upaya

Te r b u k a d i K a b u p a t e n

agar kegiatan hulu migas

PALI. Acara yang dihadiri

mendapatkan dukungan dari

oleh Jajaran Pemerintah

semua pihak. Dan edukasi

K a b u p a t e n PA L I d a n

migas dengan konsep kuliah

ratusan mahasiswa tersebut

umum ini, diharapkan dapat

dilaksanakan di Gedung

menambah dukungan dari

Arsendora Pertamina Pen

semua lini masyarakat In

ini yaitu pengembangan

Kabupaten PALI ini salah

dopo, Kamis (9/4).

donesia, khususnya di

energi non konvensional

satu andalannya adalah

Kabupaten PALI.

atau selain minyak dan gas.

bidang migas.

Dalam acara itu, sebagai

Foto : PEP PENDOPO FIELD

Dalam upacara penutupan tersebut, Afwan

pemateri didaulat dari SKK

Edukasi yang disam

Kepala Dinas Pendidikan

Usai pemaparan, pe

Migas Pusat Brahmantyo

paikan dalam kuliah umum

Drs. Abu Hanifah menyam

serta edukasi diberikan

Krisnahadi Gunawan, Pen

tersebut berisi mengenai

paikan menyambut baik

kesempatan untuk menga

dopo Field Manager Ekariza

kegiatan industri hulu migas

kegiatan yang diinisiasi oleh

jukan pertanyaan kepada

dan Head Of Public Relations

mulai dari proses pencarian

Pertamina EP Pendopo

narasumber. Sesi diskusi

Medco Vence Davies untuk

dan produksi migas, aspek

Field. Abu Hanifah ber

dan tanya jawab ini diikuti

memberikan edukasi

HSSE, kegiatan CSR, hingga

pesan kepada seluruh ma

dengan antusias oleh pa

mengenai aktifitas industri

kontribusi hulu migas dalam

hasiswa yang hadir agar

r a m ah asisw a d an p e

hulu migas.

membangun negara. Tidak

memanfaatkan kesempatan

serta edukasi yang aktif

Melalui sambutan Kepala

itu saja, bahkan pemateri

ini untuk men ambah pe

mengikuti acara pun di

SKK Migas Perwakilan

juga menyampaikan tugas

ngetahuan men genai in

berikan cinderamata dari

Sumbagsel yang diwakili oleh

lain industri hulu migas saat

dustri hulu migas dimana

PEP Pendopo Field.•nrs/04
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section head, serta para
pekerja. Pjs GM RU IV Cilacap
Gunarno menyampaikan,
target rating ISRS RU IV
Cilacap pada tahun ini adalah
5 dari level atau peringkat
tertinggi yakni 8.
“Dibutuhkan pelaksanaan
program ISRS secara kon
sisten serta kerja sama dari
seluruh pihak untuk me
nyusun program, menindak
lanjuti audit internal, me
lakukan audit DNV, serta
penyusunan program secara
k o m p re h e n s i f s e h i n g g a
mampu mencapai target ISRS
serta menghindari risiko kerja.
ISRS ini perlu memperoleh
dukungan karena apabila
target tercapai maka dapat
meningkatkan kepercayaan
diri perusahaan sehingga
mampu membuat bisnis aman
dan berkesinambungan.” ujar
Gunarno.
HSE Manager RU IV
Ci l a c a p L e o d a n Ha a din
menjelaskan, ISRS merupakan

suatu sistem yang digunakan
dalam dunia perindustrian
untuk menilai, meningkatkan
dan membuktikan bahwa
proses bisnis dari organisasi
tersebut sudah berjalan
de
n g a n b e n a r. I S R S 8
merupakan tingkatan tertinggi
dan best practice dalam
proses safety management
untuk mengelola resiko.
“Sistem ISRS dapat
berjalan dengan baik dengan
cara memastikan key process
dilaksanakan, melakukan
perbaikan yang berkelanjutan,
serta memastikan manajemen
risiko yang efektif. Pene
rapannya sesuai dengan DNV
Standards, yakni Quality,
Supply Chain, Environment,
Process Safety, dan HSEQ.”
jelas Leodan Haadin.
Pelaksanaan ISRS
Assessment dilakukan me
lalui proses penilaian ber
dasarkan bukti dokumen
dan wawancara, penilaian
sistem manajemen saat ini,

pelaporan detail termasuk
saran perbaikan, serta skoring
yang konsisten.
Lebih jauh lagi, Leodan
Haadin menjelaskan, tahun
2013 lalu, RU IV Cilacap
memperoleh skor sebesar
56,7 sehingga mendapatkan
peringkat 4. Untuk mencapai
level 5 atau 6, maka harus
meningkatkan key process
terutama poin learning from
event yang belum memiliki
mekanisme monitoring dan
tracking yang jelas.
Untuk mengimplementasi
kan program ISRS tersebut
guna mencapai target yang
ditetapkan, maka dibentuk
champion yang terdiri dari
tim manajemen, dan support
team yang terdiri dari para
section head, serta fasilitator

dari pekerja cross function
untuk mencapai dan me
laksanakan program ISRS-8.
Selama pelaksanaan
workshop, tim ISRS diberikan
materi dan penjelasan seputar
ISRS 8 oleh narasumber
dari HSSE Refining dan tim
dari DNV sehingga mampu
memahami konten ISRS

secara komprehensif.
“Semoga pekerja dan
perusahaan mampu menge
lola proses dan manajemen
resiko, menerapkan perbaikan
berkelanjutan, memperbaiki
performa bisnis, perilaku, dan
kepercayaan diri pekerja,”
tutup Nyoman Sukadana.•RU
IV

Samakan Persepsi untuk Kemandirian
Pertamina Sehati
MAKASSAR - Pertamina me
lakukan salah satu rangkaian
kegiatan program Corporate
Social Responsibility (CSR)
Bidang Kesehatan Pertamina
Sehati (Pertamina Untuk
Kesehatan Anak Tercinta
dan Ibu) yang difokuskan
pada tiga daerah kawasan
timur Indonesia, yaitu Nusa
Tenggara Timur (Atambua),
Sulawesi Tengah (Poso), dan
Papua (Wamena).
Sebagai rangkaian
program Pertamina Sehati
yang bertujuan untuk
menanggulangi masalah
kesehatan ibu dan anak
berbasis pengembangan
kapasitas posyandu ini telah
dilangsungkan kegiatan Kick
off dan Technical Training bagi
para Community Organizer
(CO) yang direkrut untuk
membina para kader yang
terlibat dalam program Perta
mina Sehati di 3 provinsi
penerima manfaat. Kegiatan
diselenggarakan pada 27-30
April 2015 di hotel Singga
sana, Makassar.
Sebagai bagian dari
rangkaian technical training,
telah dilangsungkan diskusi
dan sharing pendalaman
program pada 27 April 2015.
Kegiatan dihadiri Staf CSR
Iwan Ridwan Faizal dan Resya
Ramadhia, External Relation
MOR VII Taufiqurrachman
dan CSR Officer MOR VII

Foto : CSR

CILACAP – M e n j a w a b
kekhawatiran perusahaan
terhadap peningkatan
frekuensi major accident,
maka dibutuhkan suatu
sistem kontrol yang terhadap
operasional perusahaan
serta proses manajemen
resiko yang berjalan
di perusahaan. Untuk itu
diciptakanlah International
Sustainability Rating System
(ISRS) guna mengakomodir
hal tersebut sekaligus un
t u k m e n g o n t ro l p ro s e s
man
 a j e m e n l i n g k u n g a n ,
kualitas, keamanan, serta
sustainability reporting. Sis
tem ini diberlakukan bagi
perusahaan-perusahaan yang
menjalankan operasional bis
nis dalam berbagai macam
sektor.
M e re s p o n t a n t a n g a n
tersebut, maka RU IV Cilacap
menyelenggarakan Workshop
ISRS di Gedung Patra Graha
pada 20-22 April 2015 yang
diikuti oleh tim manajemen,

Foto : RU IV

Komitmen Capai Target ISRS 8, RU IV Adakan Workshop ISRS

Taufiq Kurniawan serta Kepala
Bidang Program PKBI Fahmi
Arizal dan Direktur Eksekutif
PKBI Sulawesi Selatan, Andi
Iskandar. Training ditargetkan
bagi peserta yang terdiri dari
para CO, Koordinator PKBI
Propinsi, dan Koordinator
Program Pertamina Sehati.
Kegiatan ini bertujuan
untuk memahami metodologi
program yang dikembangkan,
menyepakati indikator-in
dikator keberhasilan program,
serta perubahan sosial dan
kesehatan yang ingin dicapai
melalui Program Pertamina
Sehati. Selanjutnya, indikator
tersebut dijadikan sebagai
pedoman penentuan strategi
implementasi program.
S t a ff C S R K o r p o r a t ,
Iwan Ridwan Faizal menyo
sialisasikan profil dan pe
ran Pertamina dalam me
nyediakan energi bagi Indo
nesia. Iwan juga memapar
kan tentang CSR Pertamina
dan ikonik program yang

menjadi fokus inisiatif CSR
Pertamina bidang lingkungan,
pendidikan, infrastruktur
dan pemberdayaan masya
rakat, serta bidang kese
hatan. Sementara itu,
External Relation MOR VII
Taufiqurrachman menjelaskan
peran Pertamina dalam me
nyuplai energi untuk me
menuhi kebutuhan masya
rakat, khususnya di Sulawesi.
Iwan mengatakan,
berharap masyarakat pe
nerima manfaat CSR dapat
mandiri saat program Perta
mina Sehati selesai dilak
sanakan di wilayah mereka.
“Kegiatan ini dapat
menj adi wahana bert ukar
pikiran bagi para community
organizer serta untuk menye
laraskan action plan dengan
tujuan Pertamina, sekaligus
memberikan pengetahuan
tentang bisnis pertamina
kepada penerima manfaat
program,” ujarnya.• Resya Ra
madhia – CSR
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BALONGAN—Bertempat di War Room RU VI
Balongan, berlangsung rapat koordinasi kilang
swasta, (30/3). Rapat ini merupakan rapat antara
ISC Pertamina dengan kilang – kilang swasta,
di antaranya PT Pertagas Area Jawa Barat, PT
Perta-Samtan Gas, PT Surya Eka Perkasa, PT
Media Karya Sentosa.
LPG Operation Manager Pertamina Andreas
T. Seno Soewito mengatakan, rapat koordinasi ini
merupakan sarana silaturahmi dan komunikasi
antar kilang-kilang domestik penghasil LPG yang
memiliki peran cukup besar di Indonesia.
Pada rapat Koordinasi antara ISC Pertamina
dengan kilang swasta ini pembahasan difokuskan
pada realisasi produksi, lifting, dan stok, serta
kendala operasional kilang swasta domestik
Perta-Samtan Gas, Surya Esa Perkasa, Media
Karya Sentosa, dan Pertagas Pondok Tengah.
Dalam rapat ini juga dibahas pemaparan strategi
operasional kilang swasta domestik Perta-Samtan
Gas, Surya Esa Perkasa, Media Karya Sentosa,
dan Pertagas Pondok Tengah pada April-Mei
2015.
Saat ini, 58% kebutuhan LPG nasional
dipasok dari luar negeri alias impor. Namun
demikian, program konversi minyak tanah ke LPG
terbukti telah menghemat subsidi hingga Rp 127
triliun sejak diluncurkan pada 2007.•RU VI

nyampaikan pentingnya
kerja sama, partisipasi aktif,
dan menjaga keselamatan
diri sampai dengan project
selesai. Amir H. Siagian
kembali mengimbau
kepada setiap bagian dari
project untuk meningkatkan
koordinasi, berkaitan dengan
waktu kerja yang overtime
24 jam/7 hari. “Pengawasan
pun harus dilaksanakan se
cara penuh oleh Supervisor,
Superintendent, maupun oleh
pengawas agar saat berada
di Site dapat berkoordinasi
dengan aman,” tegasnya.
Selain itu, Amir menye
mangati seluruh pekerja agar
dapat menyelesaikan proyek

tepat pada waktunya sehingga
dapat lebih siap menyambut
proyek selanjutnya.
Dalam upacara Grand Sa
fety Talk, Project Coordinator
RFCC Amir H. Siagian dan
Konsorsium Adhi Karya dan

GS juga memberikan apresiasi
kepada para housekeeper
yang berpartisipasi aktif dan
merupakan karyawan yang
mampu bekerja sama dengan
baik serta menjaga aspek
safety.•vian

Komet RU II Dimonitor Kantor Pusat
DUMAI - Quality Management kembali menggelar sharing
knowledge, di Ruang Pertemuan Main Office, pada (13/4).
Acara diselenggarakan dalam rangka Bulan Komet (Knowledge
Management). Vice President Refining Project, Ignasius Talu
lembang menyampaikan presentasi. Hadir pula GM RU II Afdal
Martha beserta jajaran Tim Manajemen RU II.
Acara tersebut dimonitor langsung oleh Kantor Pusat. Para
pekerja Pertamina di seluruh Indonesia pun bisa menyaksikan
langsung agenda Komet melalui laptop masing-masing. Tujuan
dilaksanakannya Komet ini adalah sebagai sarana memberikan
sharing pengetahuan kepada seluruh pekerja Pertamina.•RU II

Foto : RU II

Rapat Koordinasi Kilang
Domestik Penghasil LPG

CILACAP – Tim Manajemen
RFCC, Adhi Karya, GS,
Coordinator Project RFCC
Amir H. Siagian, dan seluruh
pekerja RCFCC Project yang
terdiri dari Main contractor
dan Sub Contractor RFCC
mengadakan upacara
Grand Safety Talk yang
kali ini membahas tentang
pent ingnya peningkatan
pengawasan yang harus
lebih ditingkatkan di masa
Commisioning. Upacara
diawali dengan olahraga dan
sambutan dari Pertamina
dan konsorsium Adhi Karya
serta GS.
Project Coordinator RFCC
Cilacap Amir H. Siagian me

Foto : RFCC Project

RFCC Project Cilacap Peduli
Aspek Safety
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MOR V Surabaya Turut Meriahkan
Festival Rujak Uleg 2015
SURABAYA – Kota Sura
baya merayakan ulang
tahun ke-722 tahun dengan
melaksanakan beberapa
rangkaian acara. Salah
satunya dengan menggelar
kembali acara tahunan yaitu
Festival Rujak Uleg 2015
pada Minggu, 10 Mei 2015
di Jalan Kembang Jepun.
Festival dihadiri oleh tamu
dari luar negeri seperti Brunei
Darussalam, beberapa
kepala daerah dari kota
tetangga, mahasiswa asing,
dan tentunya masyarakat
dari Kota Surabaya sendiri.
Festival ini dimeriahkan
oleh 255 peserta yang siap
membuat rujak uleg dengan
berpenampilan menarik baik
dari riasan wajah maupun
kostum unik yang mereka
kenakan. Festival Rujak Uleg
2015 ini dibuka oleh Walikota
Surabaya Tri Rismaharini.

Foto : MOR V

Foto : RU VI

SOROT

Walikota Surabaya Tri Rismaharini menguleg di atas cobek raksasa sebagai tanda
dimulianya Festival Rujak Uleg 2015.

Kemeriahan Festival
Rujak Uleg 2015 juga tidak
lepas dari kerja sama dengan
Marketing Operation Region
(MOR) V Surabaya. Sebagai
salah satu unit pemasaran
Pertamina, MOR V kali ini
mempersembahkan hiburan
musik dari Musisi Jalanan
(MJ) di panggung hiburan
dalam festival tersebut.
Menurut Walikota Su

rabaya Tri Rismaharini, Festival
Rujak Uleg merupakan ben
tuk persahabatan antara
Kota Surabaya dengan luar
negeri maupun kota kota dari
luar Surabaya.
Acara dilanjutkan Tri Ris
mharini dengan menguleg di
atas cobek raksasa sebagai
tanda dimulainya Festival
Rujak Uleg 2015.•MOR V

PKB antara pekerja dengan perusahaan be
berapa waktu yang lalu, maka diadakan acara
sosialisasi pada 2 & 6 April 2015 di Main
Office, RU II Dumai. Sosialisasi PKB V periode
2015-2017 ini dihadiri oleh Presiden FSPBB
Eko Wahyu Laksmono beserta Tim Perunding
PKB lainnya, baik dari unsur pekerja maupun
dari perusahaan.
Sosialisasi PKB V bertujuan untuk men
jelaskan kesepakatan antara pekerja dengan
perusahaan yang ada di PKB. Secara garis
besar PKB V 2015-2017 ini mengalami
perubahan yang sangat signifikan. Misalnya halhal yang belum diatur pada PKB sebelumnya
kini telah diatur secara jelas di PKB yang
sekarang.
Pada sesi tanya jawab, peserta yang
mengikuti sosialisasi begitu antusias
mengajukan pertanyaan. Begitupun tim
perunding menyambutnya dengan antusias
juga dengan memberikan jawaban yang
memuaskan.
Pjs. General Manager RU II Jadi Purwoko
mengharapkan, sosialisasi PKB dapat men
dorong semangat pekerja untuk berbuat yang
terbaik bagi perusahaan mengingat tantangan
ke depan Pertamina semakin besar.•RU II

Refreshment dan Apresiasi untuk SPBU
di Wilayah DIY, Kedu dan Surakarta
Yogyakarta – Untuk
m e mb e r i k a n m o t i v a s i
sekaligus memp ererat tali
silaturahmi kepada para
pengusaha SPBU dilakukan
kegiatan Refreshment dan
Apresiasi untuk SPBU DIY,
Kedu, dan Solo Raya Tahun
2015”, di Hotel Eastparc,
baru-baru ini.
Refreshment dilakukan
dengan menyosialisasikan
kebijakan-kebijakan baru
pemerintah serta memberikan
materi dari fungsi BBM Re
tail, S&D, HSSE, dan TUV
Rheinland (auditor) yang krusial
dalam pengoperasian SPBU.
Selain kegiatan sosialisasi
juga diberikan apresiasi atas
pencapaian performa SPBUSPBU berprestasi di wilayah
Marketing Branch DIY &
Surakarta pada tahun 2014.
Acara dibuka oleh GM
Marketing Operation Mar
keting (MOR) IV Kusnendar.

“Saat ini persaingan bisnis
BBM retail dengan pemain
asing di Indonesia semakin
ketat. Oleh karena itu, marilah
kita tingkatkan pelayanan
kita kepada masyarakat agar
kepercayaan masyarakat
terhadap SPBU Pertamina
tidak pudar,” tegas Kus
nendar.
Di penghujung acara
Marketing Branch Manager
DIY & Surakarta, Freddy
A n w a r, m e m b e r i k a n
penghargaan kepada 3
SPBU terbaik di masingmasing Rayon DIY-SurakartaKedu. Dengan adanya
bentuk apresiasi ini, Freddy
mengharapkan SPBU lain
yang belum mendapatkan
penghargaan pada tahun
2014 menjadikan hal ini
sebagai motivasi untuk
mendapatkan penghargaan
di tahun 2015, dari sisi per
tumbuhan BBK dan kon
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Marketing Branch Manager DIY & Surakarta, Freddy Anwar berharap apresiasi
untuk SPBU dapat memotivasi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

sistensi PASTI PAS.
“Piagam dan plakat ini
merupakan kebanggaan
bag i SPBU. Tidak hanya
untuk para pengusaha SP
BU, kebanggaan ini pun
turun sampai kepada ope
rator-operator SPBU karena
merekalah front liner SPBU.
Semoga apresiasi ini dapat
memotivasi seluruh pihak un
tuk melayani pelanggan lebih
baik lagi,” ujar Freddy.
Para pengusaha SPBU

s an g a t m e n g a p r e s i a s i
atas digelarnya acara “Re
freshment dan Apresiasi
SPBU DIY, Kedu, dan Solo
Raya Tahun 2015” ini, dan
berharap acara digelar setiap
tahun dengan skala Region IV.
Menurut Ketua DPC Hiswana
Migas Kedu, Agung Karnadi,
acara ini sangat informatif dan
dapat membangun semangat
seluruh SPBU untuk me
ningkatkan performanya ma
sing-masing.•aop

Fire Fighting Training untuk
Damkar IKI Korwil III
CILACAP – Komitmen RU

IV Cilacap untuk meng
imp lementasikan budaya
K3 ditunjukkan melalui
penyelenggaraan pelatihan
Fire Fighting bagi regu
pemadam kebakaran
(Damkar) yang tergabung
dalam Ikatan Kebakaran
Indonesia (IKI) se-Barling

Foto : RU IV

Sosialisasi PKB V
di RU II Dumai
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mascakeb serta regu Dam
kar wilayah Jawa Barat,
Jawa Tengah, dan Jawa
Timur. Kegiatan berlangsung
selama 3 hari di Gedung Dik
lat Pemda Cilacap dan area
fire ground Pertamina RU IV
Cilacap, belum lama ini.
Pembukaan pelatihan
fire fighting berlangsung
di Lapangan Sepakbola
Komperta Donan Lomanis
yang dihadiri GM RU IV
Cilacap, tim manajemen,
Kepala Bakorwil III, pimpinan
D a m k a r, m u s p i d a d a n
instansi Kabupaten Cilacap,
serta tim Tanggap Bantuan
Keadaan Darurat (TBKD).
GM RU IV Cilacap

Nyoman Sukadana me

tegi pemadaman, emer

nuturkan, kegiatan ini

gency procedure, kesehatan

merupakan bentuk ke

petugas pem ad am, pem

pedulian Pertamina terhadap

bahasan men genai hose

regu Damk ar di provinsi

drill/jet effect, pengetahuan

Jawa Tengah, Jawa Timur,

pengenai first aid, serta

dan Jawa Barat serta bukti

pembekalan teori SCBA.

kes eriusan RU IV Cilacap

Di hari terakhir, peserta

untuk mengimplementasikan

diajak untuk melakukan

budaya K3.

praktik pemadaman di Fire

Selama 3 hari, 60 peserta

Ground RU IV Cilacap.

dibekali sejumlah materi

Sampai saat ini, tercatat

yang meliputi penjelasan

sudah ada kurang lebih

mengenai Undang-undang

300 petugas pemadam ke

K3, behavior of fire, ex

bakaran yang ada di wilayah

plosion demo, penjelasan

Bakorwil III yang telah meng

mengenai sarana pemadam

ikuti pelatihan ini.• RU IV

kebakaran, teknik dan stra
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JAKARTA – PT Pertamina
turut berkontribusi dalam
ajang Indonesia Climate
Change Education Forum &
Expo (ICCEFE) yang digelar
dari 14 – 17 Mei 2015 di
Jakarta Convention Center
(JCC) Senayan Jakarta, pada
(14/5). Tema yang diusung
untuk gelaran yang kelima kali
ini adalah “Penguatan Pem
bangunan Rendah Emisi untuk
Masa Depan Berkelanjutan
dan Mendukung Indonesia
Menjadi Poros Maritim Dunia”.
Utusan Khusus Presiden
untuk Pengendalian Peru
bahan Iklim, Rachmat Wi
toelar mengatakan tema
tersebut merupakan respon
kebijakan paradigma peta
jalan pembangunan nasional
Presiden Joko Widodo yang
terurai dalam Nawa Cita serta
untuk mendukung upaya Pe
merintah menurunkan emisi
gas rumah kaca.
“Jangan sampai Indo
nesia menunggu hingga

terjadi bencana yang fatal
akibat perubahan iklim baru
kemudian bertindak. Semua
pihak harus aktif mengen
dalikan perubahan iklim,”
ucap Rachmat Witoelar saat
membuka gelaran ICCEFE.
Ajang ICCEFE adalah
forum dan pameran peru
bahan iklim pertama dan
terbesar di Indonesia yang
dikembangkan untuk mem
promosikan keterlibatan serta
peranan seluruh pemangku
kepentingan dalam solusi
perubahan iklim dari berbagai
sektor menuju pembangunan
rendah emisi karbon.
“Pertamina telah ber
partisipasi sejak ICCEFE
pertama kali dilaksanakan
5 tahun yang lalu. Banyak
kontribusi yang telah dila
kukan oleh Pertamina dan
hal-hal itu telah kita sam
paikan melalui ajang ini se
bagai wujud dukungan kita
terhadap program yang
dijalankan oleh Pemerintah

yaitu aksi terhadap perubahan
iklim,” ungkap Sr. Analyst
Env. Strategy & Capabilities
Pertamina, Sri Oetari Saleh.
Sri Oetari memaparkan,
sampai dengan Maret 2015,
Pertamina telah berhasil
menurunkan Emisi Gas Rumah
Kaca sebesar 3.186.386,10
Ton CO2 (direct emission) dari
kegiatan operasi. Inisiatif ini
telah mencapai 12,71 persen
reduksi Gas rumah Kaca dari
total target reduksi sebesar 26
persen (tahun 2020).
Salahs atu contoh aksi
nyata Pertamina adalah
upaya ramah lingkungan di
lokasi kilang RU VI Balongan
yang melakukan inisiatif
program untuk memanfaat
kan sebagian gas buang
sebagai bahan baku gasoil
hydrotreating unit dan ke
rosene hydrotreating unit.
Berbagai kegiatan seperti
pameran, seminar, serta pen
tas seni dan juga edukasi
digelar selama empat hari

Foto :PRIYO

Pertamina Dukung Aksi Perubahan Iklim
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Sr. Analyst Env. Strategy & Capabilities Pertamina Sri Oetari Saleh menerima penghargaan yang diberikan oleh Manager
The Climate Reality Project Indonesia Amanda Katili di Jakarta Convention Center, Hall B, Senayan, Jakarta pada Minggu
(17/5). Pertamina mendapatkan juara 1 stand terbaik dalam kategori Swasta dan BUMN pada acara 5th Indonesia Climate
Change yang diselenggarakan dari tanggal 15-17 Mei 2015.•PRIYO

dalam acara tersebut yang
diikuti berbagai lembaga yang
bergerak di bidang lingkungan
serta perusahaan yang peduli

akan lingkungan. Kegiatan
ini merupakan kerja sama
Kementerian Koordinator Bi
dang Kemaritiman Republik

Indonesia dan juga Kemen
terian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik In
donesia.•IRLI
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Jakarta – PT. Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100 % sahamnya adalah milik
Pemerintah dengan lingkup usaha bidang energy, diamanahkan untuk
memikul tanggung jawab dalam menjamin ketersediaan energi bagi
keberlajutan pembangunan nasional. Sadar akan tugas tersebut,
Pertamina selalu berupaya meningkatkan produksi minyak dan gas
(migas) dalam kondisi apapun. Namun, galibnya upaya meningkatkan
produksi bukan masalah sederhana maka setiap langkah operasi
yang berdampak pada capital expenditure perlu dikaji dan dikalkulasi
sedemikian rupa dengan basis pikir efisiensi ketat disegala lini.
Hal itulah yang telah mengusik rasa profesionalisme para pekerja
Pertamina EP Cepu (PEPC). Betapa tidak. Salah satu hambatan
yang kerap muncul ketika pengeboran adalah masalah hilang
lumpur pemboran (loss circulation) ketika matabor memasuki zona
produksi dengan litologi batugamping (Eq. Formasi Kujung), di
Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu. Lapangan tersebut pada 2016
mendatang ditargetkan akan menjadi penyokong produksi minyak
nasional dengan kumulatif produksi sebesar 165 ribu barel per hari.
Kendala yang timbul akibat hilang lumpur pemboran di zona produksi,
mengakibatkan berbagai kerugian seperti waktu pengeboran menjadi
lambat, pemakaian matabor menjadi boros, dan berpotensi timbulnya
semburan liar (blow out). Keterlambatan tersebut berdampak signifikan
baik pada biaya pengeboran secara keseluruhan maupun berpengaruh
terhadap kesuksesan operasi peningkatan produksi migas.
Di samping itu, dampak lain yang muncul adalah kualitas lubang
bor kurang baik atau terlalu besar yang pada gilirannya dapat
menghambat laju produksi. “Dari 42 sumur pengembangan yang
telah dibor di Lapangan Banyu Urip, 18 diantaranya mengalami
masalah loss circulation yang sama, untuk itu diperlukan suatu
teknik penanggulangan yang efektif dan efisien,” jelas Firman Aulia,
Operation Geology and Technical Support
Special PEPC (11/5).
Prihatin atas masalah tersebut, Firman
mengumpulkan jajarannya untuk melakukan
evaluasi dan kajian yang komprehensif
dengan membentuk tim Proyek Kendali
Mutu (PKM) Afgan, dengan Firman selaku
ketuanya. Pasca pembentukan, PKM Afgan
berinisiatif melakukan indentifikasi penyebab

HULU TRANSFORMATION CORNER

terjadinya loss circulation dimaksud, yaitu: (1) design lumpur pengeboran
yang kurang tepat, (2) unpredictable porosity, (3) parameter drilling yang
tidak konsisten, (4) sumber daya manusia yang kurang kompeten, dan
(5) tidak optimalnya performance peralatan pengeboran. Berdasarkan
hasil tersebut PKM Afgan memutuskan untuk merancang Material Diesel
Oil Bentonite Cement (DOB2C) yang digunakan untuk menyumbat
zona hilang lumpur pemboran dengan perbandingan 1:3. “Mungkin di
sebagian wilayah kerja Pertamina lain penggunaan DOB2C ini sudah
banyak digunakan, namun untuk wilayah kerja di Blok Cepu khususnya
di lapangan Banyu Urip, ini merupakan terobosan yang baru digunakan,”
ungkap Firman.
Lebih jauh Firman mengatakan, sebelumnya banyak hal yang menjadi
pertimbangan dalam menggunakan DOB2C di Lapangan Banyu Urip
mengingat potensi cadangannya yang cukup besar. Hal yang paling
di khawatirkan adalah potensi terjadinya kerusakan properties batuan,
seperti porosity, permeability, dan yang lainnya apabila menggunakan
DOB2C. Namun setelah dilakukan tes laboratorium, ketakutan akan
efek negative tidak terbukti, dengan kata lain penggunaan DOB2C ini
tidak merusak kondisi reservoir. “DOB2C pertama kali diimplementasikan
pada sumur pengembangan BU C-06 dengan hasil yang lebih baik.
Kami berhasil mempercepat waktu pemboran dari 14 hari menjadi 5
hari sekaligus menghemat biaya pengeboran sebesar US$ 1.5 juta per
sumur,” kata Firman. Selain itu kualitas lubang pengeboran menjadi lebih
bagus dan laju produksi sumur dapat dioptimalkan.
Sebelumnya penanggulangan zona loss circulation tersebut
menggunakan LCM (Loss Circulation Material) mulai dari material
yang berjenis fine hingga material yang berjenis Coarse. Ditambah
menggunakan konsentrasi LCM dari yang paling kecil hingga yang
paling besar. Namun, hasilnya tidak efektif sehingga menyebabkan waktu
operasi pemboran meningkat sampai 55 persen dari jadwal yang di
programkan. Hai ini, tentu secara otomatis akan memacu meningkatnya
biaya operasi pemboran mencapai 40 persen dari anggaran AFE.
Lapangan Banyu Urip merupakan lapangan minyak terbesar di
Indonesia yang ditemukan dalam kurun hampir 20 tahun belakangan.
Lapangan ini diperkirakan akan menghasilkan produksi hingga 165.000
barel minyak per hari (BOPD) pada 2016 mendatang, dan akan menjadi
penyokong produksi minyak nasional. Maka tidak salah jika Pertamina
melalui anak perusahannya PT. Pertamina EP Cepu (PEPC) mengerahkan
setiap sumber daya yang dimiliki baik materi maupun manusia untuk

Foto : DIT. HULU

PEPC Hemat US$ 22 Juta Lewat DBO2C
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Rig DS # 9, milik PDSI sedang beroperasi di Lapangan Banyu Urip, Blok
Cepu pada 2013 yll.

percepatan pengembangan lapangan tersebut. Meski yang
menjadi operator di wilayah kerja tersebut dipegang oleh Mobil
Cepu Limited (MCL) bukan berarti PEPC selaku pemegang hak
berupa Participating Interest (PI) sebesar 45 persen, menyerahkan
sepenuhnya pengembangan lapangan tersebut kepada MCL.
Namun, dalam operasi di lapangan Pertamina tetap tampil sebagai
active secondee dalam menghadapi setiap problem lapangan yang
muncul, termasuk masalah hilang lumpur ketika operasi pengeboran
di area andalan Lapangan Banyu Urip.•DIT. HULU

Kuala Lumpur - PT Per
tamina (Persero) meresmikan
kantor unit usahanya di Ma
laysia, Pertamina Malaysia
Exploration-Production, Senin
(18/5) di level 32 Suite B,
Menara Maxis Kuala Lumpur
City Center 50088, Kuala
Lumpur.
P e re s m i a n d i l a k u k a n
oleh Direktur Hulu Pertamina
Syamsu Alam dan dihadiri oleh
President Director Pertamina
International Exp lorationProduction Slamet Riadhy,
Duta Besar Indonesia untuk
Malaysia Herman Prayitno,
dan para mitra.
Sesuai dengan strategi
perusahaan untuk aggressive
upstream and profitable
d o w n s t re a m , P e r t a m i n a
telah sukses mengakuisisi
beberapa aset baru di luar
negeri, yaitu di Aljazair, Irak,
dan Malaysia yang dikelola di
bawah koordinasi Pertamina
International Exploration-

Production.
Ekspansi ke luar ne
geri ini, selain untuk men
cetak kepentingan bisnis
p e r u s a h a a n j u g a da la m
kerangka menjaga ketahanan
energi nasional, di mana
hasil produksi dari asetaset internasional Pertamina
digunakan untuk pasokan
ke dalam negeri. Pertamina
secara resmi mengakuisisi
kepemilikan Murphy di
enam blok migas, pada 13
November 2014.
Presiden Direktur PIEP
Slamet Riadhy mengatakan,
dari enam blok migas yang
diakuisisi Pertamina dari
Murphy saat ini produksi net
to share Pertamina mencapai
sekitar 42.000 barel setara
minyak (boepd), dimana pro
duksi dalam bentuk minyak
mencapai sekitar 24.000
bopd.
“Kami optimistis produksi
akan terus meningkat. Pada

2020 hingga 2022, PIEP
menargetkan produksi net
to share Pertamina dari
keenam blok tersebut dapat
meningkat menjadi sekitar
70.000 boepd,” tuturnya di
sela-sela pembukaan kantor
baru Pertamina Malaysia
Ekplorasi-Produksi di Kuala
Lumpur.
Direktur Hulu Pertamina
Syamsu Alam di tempat yang
sama mengatakan upaya
peningkatan cadangan dan
produksi dari luar negeri,
termasuk dari aset-aset di
Malaysia sangat penting
tidak hanya menguntungkan
secara bisnis, akan tetapi
bagi upaya peningkatan
ketahanan energi nasional.
Dia mengatakan dalam upaya
pembelian aset di luar negeri
Pertamina memprioritaskan
pada lapangan-lapangan
berproduksi.
Pertamina telah melaku
kan tiga kali lifting minyak dari

Foto : ANTARA

Resmikan Kantor Baru, Pertamina Targetkan Produksi
70.000 boepd dari Blok Migas Malaysia

(ki-ka) Presiden Direktur Pertamina International Exploration-Production (PIEP) Slamet Riadhy, Wakil Duta Besar Indonesia
untuk Malaysia Hermono, dan Direktur Hulu Syamsu Alam di Kantor Unit Pertamina Malaysia Esploration-Production.

aset Malaysia dengan volume
sekitar 300.000 barel hingga
500.000 barel sekali lifting.
Minyak tersebut dikirimkan
ke kilang minyak Pertamina,
seperti Cilacap.

Sementara itu, Wakil
Duta Besar Indonesia un
tuk Malaysia Hermono
mengat akan mendukung
penuh upaya ekspansi Per
tamina ke Malaysia. Bahkan,

pihaknya siap memberikan
dukungan networking yang
diperlukan Pertamina selama
menjalankan bisnisnya di Ma
laysia.• RUDI ARIFFIANTO

SISIPAN
Senin, 25 Mei 2015

bulan komet 2015
The More You Share, The More You Get!!!
Let’s Share Knowledge!!!

B

oard of Directors PPertamina
dengan nyata mewujudkan
komitmennya sebagai champion
dalam budaya berbagi pengetahuan. Hal
tersebut merupakan salah satu upaya
yang dilakukan untuk mendukung “Lima
Fokus Strategis Perusahaan” yang saat
ini tengah menghadapi tantangan dalam
bisnis energi.
Semarak Bulan KOMET berjalan
dengan keistimewaan tersendiri. Ber
beda dengan Forum KOMET yang
rutin dilaksanakan sebelumya, Forum
kali ini tidak hanya menghadirkan Pim
pinan tertinggi di Unit, Region dan Anak

Perusahaan, namun juga melibatkan
mereka secara langsung di ara kerja
dan operasi untuk berbagi pengetahuan
dan pengalamannya di tengah-tengah
KOMETers.
Keistimewaan
lainnya,
Forum
KOMET yang berlangsung di suatu
area kerja/operasi juga dapat diikuti
melalui KOMET Webinar Lync sehingga
tanpa halangan waktu dan lokasi,
penyebaran pengetahuan da
pat tetap
berjalan. Dengan demikian diharapkan
pencapaian target dan keberhasilan
dalam mengatasi ken
dala pekerjaan
di suatu area kerja dapat diaplikasi di

wilayah kerja lainnya. Success story,
lesson learn
ed, troubleshooting dan
problem solving yang direplikasi di
tem
pat lain
nya akan menjadi pen
ca
paian dan keberhasilan yang tum
buh
menyebar ke seluruh penjuru Perta
mina.
Bulan KOMET kali ini, disemarakkan
juga dengan “Knowledge Assets
Gallery” di Kantor Pusat. Gallery ini
me
nampilkan beberapa aset pe
nge
ta
huan unggulan hasil inovasi dan
improvement yang telah berhasil di
implementasikan, serta berhasil meraih
penghargaan dalam Annual Pertamina

Quality (APQ) Awards, Temu Karya Mutu
& Produktivitas (TKMP), hing
ga ajang
inovasi internasional.
Semangat ini yang menjadi dorongan
KOMETers untuk berbagai pengetahuan
kapan saja dan di mana saja, baik secara
langsung (offline) maupun melalui media
teknologi komunikasi (online).
Keberlangsungan budaya berbagi
pengetahuan di seluruh Refinery Unit,
Marketing Operation Region dan Anak
Perusahaan diharapkan dapat berjalan
secara konsisten sehingga dapat men
jadi enabler terhadap pencapaian ki
nerja bisnis Perusahaan.•

MATERI FORUM BULAN KOMET
• Meningkatkan Efektifitas Penyampaian Informasi Ke SPBU Melalui Website Informasi SPBU di RFM Region I & III - Daniel
• Mempermudah Akses Ketersediaan Informasi Keuangan dalam Pengambilan Keputusan Manajemen dengan Pembuatan CFO Dashboard di PT
Pertamina (Persero) - Yuzran Bustamar
• Peningkatan Margin Pengolahan Sebesar 8.6 Juta USD/ th Melalui Produksi Smooth Fluid SF-02 untuk Aplikasi sebagai Base Fluid di Pemboran Usman
• Peningkatan Gross Margin Pengolahan melalui Pengembangan Produksi Specialty Chemical (Smooth Fluid) di Refinery Unit II Dumai - Jadi Purwoko
• Peningkatan Kemampuan Kilang dari Sisi Kualitas dan Kapasitasnya Refinery Unit II Dumai - Prayitno
• Efisiensi Anggaran Fuel dan Optimasi Yield Produk dengan Minimize Konsumsi Fuel Oil di Furnace RU III Plaju - Diandoro Arifian
• Peningkatan Margin Produk Polytam dengan Diversifikasi Produk (PP Thermoforming) di Kilang PP RU III - Muhammad Rahmad
• Meningkatkan Strategi Pencapaian Sertifikasi Smp Kategori Predikat Gold Dengan Melakukan Review Pencapaian Hasil Audit Eksternal di RU III Plaju
- Aries Hamdani
• Meningkatkan Efisiensi Control System Melalui Optimasi Control Language pada Proses Operasional Furnace 21F-1 dan 21F-2 di LOC I RU IV Cilacap.
- Tri Aditia Yoga Nugroho
• Menjaga Kehandalan 36P-103 A/B/C dengan Mereposisi Flow Switch Low (FSL) di Oil Movement RU IV Cilacap - Fadjar Laksono
• Membangun Kapasitas Kilang Kelas Dunia melalui Proyek RDMP - Achmad Fathoni Mahmud
• Pengendalian Oil Losses dengan Metode Witness di RU V Balikpapan - Djoko Priyono
• Efisiensi dan Efektifitas Proses Procurement melalui Mapping Kategori Aktivitas Procurement di Direktorat Pengolahan PT Pertamina - Bimanto
Soetomo
• Efisiensi Biaya Pokok Produksi Melalui Analisa Parameter Pembentuk BPP di RU VI Balongan - HSC SH
• Percepatan Kompetensi Operator Produksi Coaching CPDP Berbasis Elemen Kompetensi di RU VI Balongan - PE – Eng & Dev
• Mengurangi Laju Korosi pada Top Tray Crude Coloumn 1-C-01 CDU dengan Injeksi Salt Dispersant di RU VII Kasim - Adi Pramono
• Pengendalian Losses dengan Tim Witness dan Pengawalan Kapal di MOR I. - Mangku Hidayat Basuki
• Pengurangan Beban Subsidi LPG 3 Kg dengan Pengendalian Jalur Distribusi LPG 3 Kg di Kota Batam - Agung Nurhananto Putro
• Pengendalian Perbaikan Tabung LPG 3 Kg di MOR II - Sunarno Progress Report Marketing and Operation Excellence - Ageng Giriyono
• Efisiensi Biaya Ongkos Angkut Melalui Alih Supply untuk SPBU di Wilayah Tj. Enim Yang Semula dari TBBM Lahat ke TBBM Kertapati - Alia Anggraini
• Pengendalian Perbaikan Tabung LPG 3 Kg di MOR II - Sunarno
• Alignment Marketing & Operation Excellence (MOrE) di MOR III - Afandi
• Pelaksanaan Marketing & Operation Excellence (MOrE) di Direktorat Pemasaran - Suhartoko
• Peningkatan Kehandalan Stock Pertamina Dex melalui Optimalisasi Pola Supply di Wilayah S&D Region III - PKM Dexmania
• Meningkatkan Penjualan Produk Pertamax dengan Melakukan Konversi Nozzle Premium menjadi Nozzle Pertamax RFM Region IV - Widodo Budi
Suprasto
• Optimalisasi Metering System untuk Mengurangi Discrepansy Penerimaan via Jalur Pipa CY-I dan CY-II - Arnold A. Pandelaki
• Menghilangkan Kecurangan Pengiriman BBM ke SPBU dengan Menggunakan RFID - GKM IJEN - Anggriawan G.
• Meningkatkan Quality Packaging & Productivity Aspal Drum - GKM SEGO KRAWb - Hardika Adiyagsa
• Efisiensi Biaya Operasi dengan Melakukan Penyusunan Kontrak Payung Pekerjaan Jasa Borongan House Keeping, Gardening Dan Cleaning Services
Di Area Sulawesi - Abdul Rafik
• Meningkatkan Budaya Sharing Melalui MySite dalam Portal KOMET di Pertamina - Sanro Gery Damping
• Peningkatan Pemahaman dan Keterlibatan Pekerja Dalam Pencapaian Target MOR VIII 2015 dengan Sharing Progrees Pelaksanaan Magnificient Se7en
di MOR VIII - Akhmad Iqdam Hendrawan
• Inisiasi Peningkatan Penjualan Pertamax Series dengan Strategy Penambahan Outlet & Supply Point Di MOR VIII - B.E Palendeng
• Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Pekerja Terhadap CIP dengan KOMET & CIP Awareness di MOR VIII - Akhmad Bajora Nasution
• Upaya Pengendalian Losses Melalui Peningkatan Pengawasan Pembongkaran Dan Penerimaan BBM Di Terminal BBM MOR VIII - Muchtar bswanas
• Mempertahankan dan Meningkatkan Pertumbuhan Bisnis Migas dalam Menghadapi Krisis Harga Minyak Dunia melalui Implementasi Budaya Sadar
Biaya di Pertamina EP Asset 1 - Irwansyah
• Pemanfaatan Sumur Geothermal “Idle” melalui Pembangunan Small Scale Geothermal Power Plant (PLTP Skala Kecil) 2 x 5 MW di PGE - Salvius
Patangke
• Optimalisasi Pencapaian Net Profit melalui Pengendalian ABO di PGE - Kohar Mahadi
• Accelerated Control Of Work Implementation In Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore - Muchammad Ali Lukman
• Meningkatkan Kinerja Eksplorasi melalui Sistem Funneling dan Post Drilling di PHE & AP - Darwin Tangkalalo
• Usulan RJPP (Revisi) 2015-2019 Direktorat Hulu - Ambar Rachmanto
• Optimalisasi Rig Perform melalui Implementasi Lifting Plan dan Moving Management pada Rig 28.02-D1000E-VICO - Firmansyah Arifin
• Mencegah Hand Injury dengan Penggunaan Alat Bantu pada Operasional Pemboran di PDSI - Aldi Rinaldi
• Optimalisasi System Inventory dengan Web Base Online System - Fatahillah
• Petroleum Geology of The Cepu Block: Evidence from Recent Exploration Drilling, Fluid Inclusion Atudy and Revisited Rock Outcrop Results - Hardjo
Basuki Soenandar
• Optimalisasi Sisitem Monitoring & pelaksanaan pada Proyek Banyu Urip & Gas Jambaran - Tiung Biru Blok Cepu melalui aplikasi Dashboard Executive
yang terintegrasi di PEPC - Gusnida
• Peran Pertamina dalam Bisnis LNG Saat Ini - Madiansyah
• Thermal Shock Prevention During Shutdown of Main Cryogenic Heat Excahnger (MCHE) 5E-1 - Masagus A. Asjhari
• Meningkatkan Reliability Light Buoy dengan Menciptakan “Intelligent Pontoon” Sebagai Pengganti Fungsi Crane Barge Saat Perbaikan di Badak LNG.
- Afrianto Dulbahri
• Penyalaan Lampu Secara Otomatis Dengan Aplikasi Smart Office System
• Dit EBT, RJPP 2015-2019, RKAP 2015 revisi dan sasaran strategis utama - Landong Parasi T
• Implementasi 5R di PT Pertamina Gas - Oki Gumilar
• Mengurangi Pencemaran Lingkungan Akibat Meluapnya Cairan Condensat pada Bak Penampung - GKM Juragan Terasi - Prayogo Wibisono
• Sasaran Strategis Pertamina & Direktorat Energi Baru dan Terbarukan - Thomas Suhartanto
• Pengurangan Konsumsi BBM di Bali dengan Memasok Gas Bumi Hasil Regasifikasi LNG - Nasrullah Akhsan
• Optimalisasi Pengelolaan Aset Fisik dengan Menggunakan Best Practice PAS 55 di PT. Indonesia - Irwan Lubis
• Pengurangan Konsumsi BBM dengan CNG Peak Sheaver di Pembangkit Listrik - Tutut Sandewari
• Marketing and Operation Excellence - Nina Sulistyowati
• Optimalisasi Branding RFID Card Sebagai Upaya Efesiensi Biaya & Pengembangan CRM ke Depan - Donny Widyanto
• Dampak dan Pencegahan Terjadinya Kerugian Perusahaan Akibat Losses yang Terjadi di Atas - Gema Iriandus Pahalawan
• Mempercepat Tingkat Pertumbuhan Laba Perusahaan melalui Strategi Reborn, Revitalization dan Expansion di PTK - Subagjo Hari Moeljanto
• Penggunaan CNG (Compressed Natural Gas) sebagai Bahan Bakar Pengganti BBM HSD/Solar di Production Unit Gresik - Mohammad Zuchri
• Perjuangan Proyek 0W-20 di Toyota - Ibnu Prakoso
• Upaya Mengurangi Risiko Penurunan Populasi Kapitasi di Lingkungan PERTAMEDIKA dengan Mitigasi Risiko - Desandri
• Upaya Peningkatan Keselamatan Pasien di Kamar Bedah RSPP dengan Surgical Safety Checklist - dr. Erwinsyah Harahap,Sp.OG
• Inovasi Town House di Patra Jasa - Rusyulianti & Hauriman Harahap
• Mengurangi Resiko Stroke Melalui Pengenalan Penyebab, Pencegahan dan Penanganan Stroke Secara Cepat di Lingk PT Elnusa Tbk - Tim Klinik
Elnusa
• Dinamika Business Landscape PTC dan Percepatan Pencapaian Visi & Misi Melalui Kajian Blueprint New PTC di Masa Depan - Tengku Badarsyah
• Optimalisasi Project EO Melalui Sistem Monitoring sebagai Alat Ukur Keberhasilan Kerja di Div.EO & OS PTC - Yuni Tri K.Setijawan
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