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Babak Baru Eropa
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Lama tak terdengar, ternyata Bank Sentral Eropa
(European Central Bank/ECB) telah menerapkan kebijakan
Quantitative Easing (QE). Serupa dengan program QE di
Amerika Serikat, ECB mengucurkan dana untuk membeli
obligasi negara maupun korporat melalui bank komersial
Eropa hingga 60 miliar Euro. Para pengambil keputusan Uni
Eropa berharap, program yang diputuskan akhir Januari ini
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencegah
deflasi berkepanjangan.
Sebagai instrumen moneter, QE akan memperbesar
cadangan moneter di bank komersial. Hal ini berdampak
pada penurunan suku bunga kredit perbankan, sehingga
mendorong pinjaman masyarakat karena bunga yang lebih
murah. Efek turunannya, konsumsi masyarakat meningkat,
pengusaha dapat memperbanyak lapangan kerja, dan pada
akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Uni
Eropa, seperti diilustrasikan pada gambar.

Direktur Utama PT Pertamina Gas Hendrajaya menjelaskan tentang skema bisnis Pertagas kepada Presiden Jokowi didampingi Menteri ESDM
Sudirman Said, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, dan Direktur Utama PT Perta Arun Gas Teuku
Khaidir saat peresmian Terminal Penerimaan dan Regasifikasi LNG Arun, pada Senin (9/3).

Peresmian Terminal Penerimaan
& Regasifikasi LNG Arun
Bagaimana dampak QE tersebut bagi Indonesia?
Kebijakan QE akan menurunan tingkat imbal hasil obligasi
dari Eropa, sehingga keuntungan investasi di negara
berkembang (emerging market/EM), termasuk Indonesia,
relatif lebih tinggi. Secara umum, Pelaku Keuangan meyakini
ekonomi di kawasan EM dapat bertumbuh 5% tahun ini.
Namun terdapat pula pandangan berbeda. QE dinilai tidak
akan membawa dampak kepada EM Karena mata uang
Euro memiliki pasar yang lebih kecil dari US Dollar, sehingga
efek kelebihan likuiditas Euro tidak akan berdampak besar
bagi EM.
Tentu Indonesia perlu mewaspadai segala skenario
yang mungkin terjadi. Dihadapkan pada situasi global
seperti pelemahan nilai tukar, penurunan harga minyak,
dan perlambatan ekonomi Jepang dan China, kebijakan QE
Uni Eropa harus diantisipasi sejak dini. Baik pelaku usaha
maupun Pemerintah harus mampu berbagi peran untuk
menjaga kestabilan ekonomi di Tanah Air, dalam kondisi
global yang penuh tantangan.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Suara Pekerja :
iNcompliance,
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
berbuah petaka
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Presiden Republik
Indonesia, Joko
Widodo meresmikan
pengoperasian
Terminal Penerimaan
dan Regasifikasi LNG
Arun di Lhokseumawe,
Aceh Utara, Senin (9/3).
Presiden berharap
keberadaan Terminal
Regasifikasi dan
Penerimaan tersebut
dapat mendorong
industri untuk masuk ke
Lhokseumawe, karena
lahan dan energi telah
tersedia.

LHOKSEUMAWE - Pa
d a p e re s m i a n t e r s e b u t ,
Presiden Jokowi didampingi
Menteri ESDM Sudirman
Said, Gubernur Aceh Zaini
Abdullah, Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto, serta
Direktur Utama PT Perta Arun
Gas Teuku Khaidir.
Presiden meminta agar
Terminal Penerimaan dan
Regasifikasi LNG Arun ini
bermanfaat bagi masyarakat
Aceh dan Sumatera Utara.
Terlebih ketersediaan fasilitas
di lokasi industri Arun bernilai
triliunan yang sudah berjalan
lama sejak tahun 1970-an.

Kiprah Anak Perusahaan :
laba bersih pGE capai 125 persen
dari rkap

Menurutnya, pengentasan
kemiskinan bisa dijalankan
jika industri energi gas dapat
dikembangkan serta dikelola
dengan baik.
“Aset yang sudah la
ma ini dapat mendorong
industri untuk masuk ke
Lhoks eumawe, karena la
hannya siap dan energinya
telah tersedia. Sehingga
masalah pengangguran dan
kemiskinan dapat diatasi
d en g a n p e n g e m b a n g a n
kawasan industri. Dengan
demikian gas yang dari Aceh
tidak hanya bagi wilayah
nya saja, akan tetapi bagi
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kepentingan Sumatera Utara,”
ungkap Jokowi.
Direktur Utama PT Perta
mina (Persero), Dwi Soetjipto
menyambut harapan Presiden
Jokowi. Menurutnya selain
m e l a k u k a n re g a s i f i k a s i ,
Terminal Arun ini diharapkan
dapat mengelola bisnis
LNG hub. Untuk memenuhi
target itu, terminal ini diran
cang dengan kapasitas pe
nyimpanan tanki LNG men
capai 12 juta ton/tahun dan
produksi 400 MMSCFD.
Ia menyatakan bahwa
Bersambung ke halaman 5

Utama :
bank BTN jadi bank persepsi
ke-7 pertamina

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia

MISI

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

POJOK
MANAJEMEN

No. 11

Tahun LI, 16 Maret 2015
SENIOR vice president CORPORATE SHARED SERVICE

jeffrey tjahja indra
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mendukung
fokus perusahaan
Foto : ADITYO

VISI

Pengantar Redaksi :
Sejalan dengan semangat efisiensi yang dicanangkan
Direksi, maka Rapat Kerja Corporate Shared Service (CSS)
diselenggarakan di lantai M Kantor Pusat pada 12- 13 Maret 2015
ini. Raker dibuka oleh Direktur SDM & Umum sekaligus pengarahan
mengenai kondisi perusahaan serta harapan Direksi terhadap
kontribusi IT untuk mendukung bisnis Pertamina untuk mencapai
Asian Energy Champion di tahun 2025. Rapat diikuti oleh seluruh
Pimpinan CSS sampai dengan level Asisten Manager serta para
pimpinan IT di sejumlah Anak Perusahaan (AP).
Hal penting lainnya yang disampaikan adalah komitmen
CSS untuk tahun 2015. Pertama, berupaya dan bersinergi
untuk mendukung tercapainya lima fokus utama perusahaan.
Kedua, menjalankan ICT Service Excellence dengan prinsipprinsip Cost Effectiveness. Ketiga, pencapaian Service Level
Agreement, minimal 97%. Keempat, mengoptimalkan sumber
daya ICT Pertamina dengan konsep Resource Sharing. Dan
terakhir, menjalankan Key ICT Projects dengan kualitas terbaik
dan tepat waktu.
Energia Weekly sempat menemui SVP CSS Jeffrey Tjahja
Indra untuk berbincang singkat tentang Raker ini. Berikut pe
tikannya.
Apakah bisa dijelaskan tentang rapat kerja ini dan
apa poin pentingnya? Ini Raker CSS yang dilaksanakan setahun
satu kali. Tujuannya adalah sebagai forum koordinasi. Kedua, ini
juga sebagai forum untuk mengintegrasikan sejumlah inisiatif dan
resource IT yang tersebar di berbagai lokasi. Karena di forum raker
inilah berkumpul sejumlah pimpinan fungsi IT di Pertamina Group,
baik CSS di Pusat maupun fungsi IT di unit bisnis Pemasaran dan
Pengolahan, kemudian juga fungsi-fungsi ICT yang berada di
AP-AP.
Selain itu, di sini kita juga ingin menjadikan rapat kerja se
bagai forum komunikasi. Setiap tahunnya, Direksi Pertamina
mempunyai tema fokus dan aspirasi. Kita gunakan Raker ini untuk
menyampaikan atau meneruskan aspirasi direksi kepada seluruh
pekerja ICT Pertamina Group.
Di sini juga ada penekanan pada tema efisiensi ya?
Betul, tema besarnya adalah Delivery IT Services Excellence
Through Cost Effectiveness. Artinya, kita harus bisa memberikan IT
service excellence kepada seluruh business user kita di Pertamina,
melalui biaya-biaya yang efektif dan lebih hemat. Maksudnya,
kita harus efisien dan berdaya guna, memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya dengan biaya yang seminimal mungkin. Saya
melihat bahwa CSS dan IT-IT di AP masih harus berjuang untuk
memberikan layanan yang ekselen kepada bisnis.
Target atau rencana kerja dari CSS sendiri apa untuk
tahun ini? Untuk tahun 2015 ini, kami mencanangkan ada
sembilan key ICT Projects. Sembilan proyek kunci ICT yang kita
lihat bisa berdampak memberi manfaat kepada bisnis Pertamina.
Beberapa yang penting misalnya, pertama adalah mendukung
Tim Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak Korporat. Seperti
diketahui masalah oil losses telah menjadi masalah di Pertamina
selama bertahun-tahun. CSS ingin berkontribusi dalam pemecahan
masalah ini, yaitu dengan menyediakan sistem teknologi informasi
terintegrasi berupa sistem ERP (MySAP) yang saat ini sedang
digunakan serta sistem-sistem IT pendukung lainnya, seperti ROAS
dan koneksi antara sistem bisnis dengan instrumentasi.
Kedua adalah sistem e-Correspondence. Yang ideal sistem
E-Correspondence ini sebaiknya bisa dipakai oleh seluruh pe

kerja Pertamina di berbagai level jabatan untuk meningkatkan
produktifitas kerja serta mewujudkan paper less community dan
work everywhere.
Ketiga adalah Rollout Sistem ERP (MySAP) ke Anak-anak
Perusahaan. Ini adalah pekerjaan yang tidak pernah habis karena
kami mendukung bisnis Pertamina yang berkembang. Sampai
saat ini sudah 34 entitas bisnis Pertamina dan AP yang telah
bergabung di dalam satu sistem ERP Pertamina, dan ke depan
akan terus bertambah. Hal ini secara nyata telah membantu
transparansi serta terselesaikannya laporan keuangan konsolidasi
Pertamina tepat waktu.
Keempat adalah implementasi CRM (Customer Relationship
Management). Kami ingin mengajak teman-teman di Direktorat
Pemasaran untuk lebih meningkatkan cakupan dan intensitas
penggunaan sistem CRM yang telah dimulai pada tahun-tahun
sebelumnya. Apalagi dengan kenyataan bahwa tidak ada lagi
subsidi oleh Pemerintah, maka sistem CRM ini kami yakini bisa
membantu Pertamina dalam memenangi persaingan ke depan.
Kelima, adalah implementasi Sistem Informasi Investasi
(SII). Proyek ini merupakan kelanjutan dari tahun lalu, dimana
tahun ini adalah tahap implementasi. Harusnya sistem ini bisa
memberikan manfaat dalam mendukung project management
sejumlah proyek investasi Pertamina yang dijalankan.
Keenam, adalah implementasi i-P2P (Integrated Procure to
Pay). Sistem ini untuk mendukung Procurement Excellence di
Pertamina dan AP. Kami mengakui bahwa terdapat kelambatan
dalam pengembangan sistem ini di tahun lalu. Tahun ini kami
akan berupaya lebih baik lagi dalam menyelesaikan proyek ini.
Tentunya kami mengharapkan teman-teman di Procurement baik
di korporat maupun di AP dapat bersepakat mengenai proses
bisnis yang dipakai.
Ketujuh, adalah implementasi IP-Telephony, yaitu bagaimana
kita bisa melakukan komunikasi suara dari Sabang sampai
Merauke dengan menggunakan teknologi IT, sehingga tidak perlu
menggunakan SLJJ yang biayanya mahal.
Kedelapan, adalah pengembangan sistem i-AM untuk
mendukung Employee Personal Development Program dan
Talent Pool.
Kesembilan, adalah pengembangan sistem ROAS tahap 2,
sebagai pendukung sistem arus minyak Pertamina yang akurat
dan secure. Hal ini terkait juga dengan program perusahaan
untuk mengurangi oil losses.
9 Key ICT Projects ini kami pilih dari sekian ratus permintaan
IT dari seluruh Fungsi bisnis. Mudah-mudahan kami berhasil
menyelesaikannya dengan baik. Bila demikian adanya, maka
CSS bukan hanya sebagai cost center, tetapi juga bisa
memberikan manfaat nyata bahkan sebagai pendorong kepada
bisnis Pertamina untuk tumbuh, maju dan berkembang (business
enabler).
Apa yang diharapkan dari Raker CSS ini? Harapan saya
adalah karena di sini sedang berkumpul seluruh fungsi IT-nya
Pertamina Group, kita bisa melakukan koordinasi, komunikasi,
dan melakukan diskusi. Kami ingin menyatukan tekad dan
pemahaman bahwa faktor eksternal telah berubah dengan harga
crude yang jauh menurun, sehingga sebagai fungsi support kami
harus berbenah diri. Kemudian saya harapkan acara ini bisa
berlangsung dengan dinamis dan aktif, hingga akhirnya setelah
pulang dari mengikuti rapat kerja ini, seperti di-energize kembali.
Sebagai pimpinan kita harus menjadi lebih bersemangat dan
menjadi role model dalam bekerja karena tantangan ke depan
semakin banyak.• Sahrul/Urip

EDITORIAL

Blok Mahakam
Pemerintah telah menyerahkan pengelolaan

Blok Mahakam, Kalimantan Timur, kepada PT
Pertamina (Persero), yang akan habis kontrak
pada tahun 2017 dari Total E&P Indonesie
dan Inpex Corporation. Kejelasan tersebut
disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM), Sudirman Said saat hadir dalam
peresmian Terminal Penerimaan dan Regasifikasi
Pertamina LNG Arun di Lhoksumawe, Aceh Utara,
pekan lalu.
Sikap pemerintah memberikan kesempatan
kepada Pertamina perlu diberikan apresiasi,
karena bagiamanapun juga menyerahkan
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Serial Risk Management :

Incompliance, Berbuah Petaka
Beberapa kasus hukum dibarengi dengan potensi non

yang mengarah hal itu, misalnya telah terjadi kolusi antara

cost recoverable. Dinamika kerja keras dan keberhasilan

Vendor dengan pelaksana proyek di lapangan. Namun

operasi, telah menjadi kambing hitam dalam mismanagement

bila keputusan sebaliknya, mengabaikan pelaksanaan

ini, yaitu dalih mengejar target waktu, target pencapaian

hasil kerja lingkup kerja tambah ini, menjadi malapetaka,

lingkup kerja operasi serta target KPI yang telah ditetapkan

karena vendor akan mengajukan kasus ini sebagai kasus

Manajemen.

hukum dan melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa

Satu contoh kasus, misalnya, dalam suatu proyek
pengeboran x, dimana telah terjadi penambahan ruang

Manajemen telah wanprestasi bahkan dituduh sebagai
tindak pidana penipuan.

lingkup kerja karena kontrak induk tidak mencakup lingkup

Mengingat kasus incompliance terjadi berulang kali,

merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan

pekerjaan tersebut. Biasanya, karena kontrak induk tidak akan

hingga dapat disimpulkan bahwa ini merupakan pola

energi nasional.

dapat diselesaikan tanpa menyelesaikan lingkup pekerjaan

yang harus dicermati dari aspek risk management dengan

tambahan tersebut. Celakanya, keputusan Manajemen lebih

likelihood tinggi, dan impact yang tinggi serta berpotensi

sering menabrak ketentuan dengan pertimbangan kerugian

non cost recoverable.

pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina

Perjalanan panjang Pertamina untuk men
dapatkan hak pengelolaan Blok di Kabupaten
Kutai tersebut sudah dimulai beberapa tahun
lalu. Korespondensi kepada pemerintah, serta
meyakinkan kemampuan Pertamina dari segi
finansial, sumber daya manusia dan teknologi
berulang kali disampaikan. Apalagi ditambahkan
dengan bukti success story Pertamina dalam
meningkatkan produksi dari blok-blok offshore
yang diambilalih pengelolaannya, seperti ONWJ,
WMO.
Namun demikian, yang masih menjadi

akan lebih besar jika keputusan menambah lingkup kerja

Mapping atas Risk and Control dimulai dengan

tidak dilakukan. Selanjutnya, keputusan menambah ruang

memetakan kembali proses bisnisnya, atas seluruh siklus

lingkup kerja dilakukan, walaupun besarnya diketahui di atas

proses bisnis dari semua departemen, baik perencanaan,

ketentuan SKK Migas (di atas 10%) dan tanpa proses tender,

anggaran, procurement, warehousing, operasional di

bahkan Manajemen masih berani ambil risiko walaupun item-

lokasi proyek, financing dan accounting, end to end

item pekerjaan dalam lingkup kerja tambahan tidak ada dalam

process. Diharapkan Manajemen dapat menyimpulkan

kontrak induk. Justifikasi dibuat untuk menguatkan bahwa

dan membuat key control-nya dari proses bisnis yang ada

kondisi akan semakin parah jika proyek dihentikan.

dan dituangkan ke dalam risk and control matrix (RCM).

Hal tersebut di atas adalah sebuah risiko, namun perlu

Selanjutnya RCM dapat didokumentasikan dalam TKO dan

pertanyaan adalah berapa besaran saham yang

dicermati asersi berikut ini:

TKI. Kontrol design maupun implementasinya, dilakukan

diberikan pemerintah kepada Pertamina. Media

a. Right and Obligation (Hak dan Kewajiban) : Hak dan

dalam bentuk review berjenjang, verfikasi, physical check

Kewajiban biasanya ditampung di dalam suatu kontrak

dan analisis dari sejak perencanaan sampai akhir proses,

Perjanjian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua

dengan tetap berkoordinasi dengan SKK Migas, kondisi

dalam bentuk kontrak addendum (amendment contract).

lapangan, termasuk Pemda setempat di lokasi proyek,

Materi yang ada meliputi lingkup pekerjaan yang wajib

badan pemerintah terkait (BPN, Bappedal), dan masyarakat

dikerjakan oleh salah satu pihak dan sebaliknya, hak

setempat di lokasi proyek.

massa sudah menyampaikan kabar tidak resmi,
bahwa pembagian saham atas Blok Mahakam
sudah final. Yakni 70 persen untuk perusahaan
nasional dan sisanya 30 persen diberikan kepada
PT Total Indonesie. Adapun dari 70 persen
tersebut, melibatkan Pertamina, Pemerintah
Daerah dan lain-lain.
Memang sebelum putusan resmi keluar, kita
tidak bisa berandai-andai. Tetapi paling tidak
dibalik penyerahan pengelolaan blok Mahakam
kepada Pertamina, masih ada beberapa hal yang
disangsikan stakeholders. Bagi insan Pertamina,
yang dari awal ikut mengawal pengelolaan
blok Mahakam untuk Pertamina, mungkin hal
ini sangat menyedihkan. Ketika perusahaan ini
sudah mati-matian memperjuangkan dan sudah
menunjukkan seluruh bukti kinerjanya, tetap saja
masih dinilai setengah hati. Ini adalah prasangka
negatifnya.
Prasangka positifnya, jika ternyata hal tersebut
benar, tentu saja masih banyak yang perlu
diperbaiki dari internal Pertamina. Bagaimana
upaya-upaya kita menunjukkan kemampuan
bukan pada saat-saat akan mengambilalih
pengelolaan ladang migas yang akan habis masa
kontraknya. Tetapi tunjukkan secara konsisten

lingkup kerja apa yang harus diterima oleh pihak lainnya,

Sebagai upaya mengoptimalkan control dan imple

termasuk di dalamnya kualitas, kuantitas dan jangka

mentasinya, diperlukan tool yang mendorong Manajemen

waktu delivery-nya. Juga kewajiban pembayaran dan

konsisten dan taat dalam menjalankan kontrol dimaksud,

cara pembayarannya oleh pihak lainnya, termasuk klausul

yaitu melalui suatu sistem yang web base dimana dokumen

denda keterlambatan misalnya, dan sebaliknya, hak

control akan di-upload ke dalam sistem aplikasi, misalnya

menerima pembayaran dikurangi denda keterlambatan

oleh seluruh KKKS. Hal ini akan membuat Manajemen

bila ada. Evaluasi apakah amendment contract ini ada

tertinggi di PHE, dapat meyakini telah terjadi reasonable

atau tidak.

assurance.

b. Valuation (nilai) : Owner Estimate sebagai bukti perhitungan

PT Pertamina (Persero) dan anak-anak perusahaan,

internal termasuk dokumen pendukungnya dan selanjutnya

termasuk PHE, telah mengembangkan suatu sistem

Surat Penawaran vendor dan hasil negosiasi, bukti-bukti

aplikasi yang diberi nama SysCa, System of Internal

dokumen ini merupakan dokumen untuk menguatkan

Control Certification yang dibuat untuk mendukung

asersi valuation. Evaluasi apakah dokumen ini ada atau

Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR). Merefer

tidak.

kepada implementasi SysCa di Pertamina (Persero) ini,

c. Completeness (Kelengkapan) : Dokumen lain untuk

dan menyikapi kemungkinan berulangnya risiko non cost

melengkapi proses bisnis ini, yang diatur dalam TKO

recoverable di atas, Sistem aplikasi SysCa ini dapat juga

seperti Service Order/Request (permintaan pekerjaan) dari

dikembangkan dan diimplementasikan di seluruh KKKS

pemilik pekerjaan, invoice dan dokumen lain yang terkait.

untuk menunjang dan memperkuat kontrol operasional

Evaluasi, apakah dokumen ini ada atau tidak.

dan sekaligus kontrol keuangan. Pengendalian di KKKS

dan buktikan dalam setiap pengelolaan ladang

d. Existence (Eksistensi) : Bukti yang menunjukkan bahwa

ini sebagai implementasi Second Line Control Defense

yang digarap agar semua bisa membuka mata.

pekerjaan tersebut benar dikerjakan yang tertuang di

(baca: Menyelamatkan Cost Recovery, Menyelamatkan

dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Tambah.

APBN melalui Three Line of Control Defense Concept–

Evaluasi keberadaannya.

Energia edisi 26 Januari 2015). Hal ini untuk mencegah

Bahwa kemampuan Pertamina sudah setara
dengan perusahaan asing lainnya.
Perjuangan masih panjang. Kita tidak bisa
menyerah dan pasrah dengan keadaan. Kabar
resmi besaran saham yang akan dikelola
Pertamina masih belum diumumkan. Kami masih
memegang komitmen baik pemerintah. Bahwa
keputusan menyerahkan pengelolaan blok
Mahakam selama 20 tahun mulai tahun 2017
kepada Pertamina dan Menteri ESDM Sudirman
Said menyerahkan Pertamina untuk menata ke
dalamnya. Kita lihat saja nanti… !•

Hal lain yang perlu dievaluasi lagi adalah apakah dokumen

dan menyelamatkan cost recovery tersebut di atas,

tersebut ditandatangani oleh pejabat pemilik pekerjaan yang

sebab SysCa bersifat preventif, indikatornya adalah

berhak menandatangani dokumen ini sesuai dengan peraturan

keharusan mendokumentasikan bukti preventive control,

internal seperti DOA (Delegation of Authorization) atau tidak.

membudayakan do the right thing from beginning, dan tidak

Kasus yang ada ini menjadi buah simalakama, jika

menunggu nasi menjadi bubur. Sehingga di masa yang akan

Manajemen memutuskan untuk memproses lebih lanjut

datang, semoga tidak terjadi non cost recoverable, aamiin.•

dengan membayar sesuai dengan permintaan vendor,
berpotensi non cost recoverable dan patut diduga ada
unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK). Jika timbul evidence lain

*) Penulis saat ini sedang membuat disertasi untuk jenjang Doktor, Program
Studi : Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan - Institut Pertanian Bogor.
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2015, target pendapatan pertagas
1,06 miliar dolar AS

(Investor Daily) - PT Pertamina Gas (Pertagas)
menargetkan pendapatan perusahaan tahun ini
bisa mencapai 1,06 miliar dolar AS. Angka ini
naik signifikan dari realisasi pendapatan tahun
lalu yang sebesar 698,6 juta dolar AS. Presiden
Direktur Pertagas Hendrajaya mengatakan,
peningkatan pendapatan utamanya didorong
oleh kenaikan volume transportasi dan niaga gas.
Tahun ini, transportasi gas ditargetkan mencapai
1.608 juta kaki kubik per hari atau naik 15 persen
dari realisasi tahun lalu, sebesar 1.395 mmscfd.
Sementara niaga gas diharapkan bisa mencapai
210 miliar british thermal unit per hari (bbtud),
lebih tinggi hampir 50 persen dari realisasi 2014

konsumsi energi dua diprediksi
meningkat

(Kompas) - Tim Ekonomi BP, perusahaan minyak
raksasa Inggris memproyeksikan konsumsi energi
dunia akan meningkat 37 persen pada 2035.
Peningkatan itu akan dibarengi pergeseran arus
energi dunia dari semula timur-barat menjadi
barat-timur. Menurut Ekonom BP Grup Spenser
Dale, lebih dari separuh peningkatan konsumsi
itu dipengaruhi permintaan energi dari Asia,
khususnya Tiongkok dan India, yang mencapai
66 persen pada 2035. Sektor energi yang akan
tumbuh pesat akibat permintaan kedua negara
itu adalah gas.

pertamina boleh gandeng total

(Republika) - Pemerintah melalui Kementerian
ESDM telah memutuskan hak pengelolaan Blok
Mahakam di Kutai Kertanegara, Kalimatan Timur,
diberikan kepada Pertamina. Selain menetapkan
Pertamina sebagai operator Blok Mahakam,
pemerintah juga memberikan “lampu hijau” kepada
BUMN tersebut untuk menggandeng operator
sebelumnya , Total E&P Indonesie. “Tetapi berapa
porsinya, kita tetap melakukan negosiasi dengan
Total. Yang jelas kita meminta Pertamina menjadi
mayoritas. Sudirman berharap, masa transisi bisa
dilakukan secara cepat agar rencana eksplorasi
tidak terhambat. Menurutnya, pemerintah
memberi tenggat waktu hingga tiga minggu ke
pada Pertamina untuk menyelesaikan seluruh
persiapan pengambilalihan Blok Mahakam.•RIA
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Virtual Assessment EPDP Bagi Engineer
Profesional di RU III
Plaju - Dalam rangka
akselerasi pekerja muda dan
sejalan dengan implementasi
RPSDM, proses pembinaan
untuk pengembangan
kapabilitas pekerja terbaik
saat ini menggunakan basis
pemenuhan Career Success
Factor (CSF) yaitu meliputi
Te c h n i c a l C o m p e t e n c y,
Behaviour Competency,
Exposure, dan Personality.
Mekanisme pembinaan ini
juga berlaku bagi engineer
yang saat ini sedang me
laks anakan program pe
ngembangan EPDP (Early
Professional Development
Program).
Bertempat di Gedung
Diklat RU III, fungsi HR
Area melaksanakan Virtual
Assement EPDP bagi para
pekerja RU III yang dibuka
la ngsung ole h HR Are a
Manager RU III, Muhammad
Fahmi El Mubarak (9/2). Acara
turut dihadiri MPS Manager,
Imam Sunarto, HSE Manager,
Yan Syukharial dan Para
Section Head. Sebanyak 59

Foto : RU III

RESUME
PEKAN INI

Para pekerja RU III yang mengikuti Virtual Assessment EPDP.

pekerja Engineer Professional
(EP) dari fungsi EngDev,
MPS dan HSE mengikuti
assessment ini.
Pada Virtual Assessment
yang berlangsung, assess
ment dilakukan pada aspek
behaviour competency, yaitu
kompetensi leadership bagi
para EP yang diukur ber
dasarkan kebutuhan soft

competency EPDP di masingmasing tier yang sudah
ditetapkan.
Dalam Assessment yang
berlangsung selama 2 hari ini,
para peserta menggunakan
metode online. Masing-ma
sing pekerja diberikan tools
berupa PC dan headset untuk
mendengarkan kasus-kasus
yang berhubungan dengan

kompetensi leadership dan
memilih suatu tindakan yang
paling efektif dan paling tidak
efektif. Pengukuran behaviour
competency pekerja EPDP ini
akan menjadi pilot proj ect
sebelum dilakukan pengu
kuran yang sama untuk se
luruh pekerja di layer L4 (Ast.
Mananager setara) ke bawah
di Pertamina.•RU III

Mitra Binaan Pertamina Pameran di Adi Wastra Nusantara
Jakarta – Berlokasi di Hall A dan B, Jakarta Convention
Center, SME and SR PP / PKBL Pertamina kembali unjuk karya
adat di gelaran akbar, Adi Wastra Nusantara, yang digelar dari
11-15 Maret 2015.
Pertamina melibatkan sekitar 20 mitra binaan dari 8 region
wilayah dalam gelaran akbar yang diikuti oleh ratusan pengrajin
kain adat tradisional dari berbagai daerah di Indonesia tersebut.
Beragam kreasi berbahan dasar kain adat tradisi terbaik
dipamerkan seperti busana batik, tenun, tas berornamen batik,
aksesoris, dan lainnya, sesuai dengan tema acara, yaitu “Kain
Nusantara”.
Pameran ini dibuka oleh Menteri Perindustrian Saleh

Husin, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Industri Kecil
dan Menengah, Euis Suhendah. Dalam sambutannya Euis
mengatakan pengembangan dan pelestarian wastra adat
nusantara di bidang fashion, berkuntribusi terbesar ke dua
demi mendorong kesejahteraan rakyat. “Fashion merupakan
kekuatan ekonomi Indonesia yang telah dijaga,” katanya.
Sementara itu, Asisten Manajer Finance Pertamina, Dudi
Rahayu Prawira mengatakan, keikutsertaan Pertamina dalam
helatan ini untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan
masyarakat Indonesia terhadap produk busana dalam negeri.
Selain itu, ini juga menjadi sarana promosi dari produk-produk
unggulan binaan Pertamina.•SAHRUL

CILACAP – M e n j e l a n g
start up RFCC Cilacap yang
dijadwalkan pada akhir Maret
2015, berbagai persiapan
tengah dilakukan termasuk
man power readiness. Ke
siapan man power RFCC
Cilacap ditunjukkan dengan
pemberian pelatihan guna
meningkatkan kompetensi
bagi pekerja yang terlibat
dalam proyek ini. Pada Ra
bu (11/2), digelar pelatihan
dan sertifikasi gas tester di
Gedung Diklat RU IV yang

diikuti oleh 35 peserta.
Acara tersebut dibuka oleh
Sugandi selaku Site Manager
Project Control RFCC Cilacap
yang menyampaikan bahwa
pelaksanaan gas tester atau
pengukuran paparan gas
berbahaya di suatu area
sebelum melaksanakan se
buah pekerjaan merupakan
salah satu mitigasi risiko di
area kerja.
“Hal ini menjadi tanggung
jawab semua pekerja, se
hingga setiap pekerja harus

menguasai bagaimana
melaksanakan gas tester di
lapangan.” ujar Sugandi.
Pelatihan gas tester ini
digelar selama tiga hari dengan
instruktur dari HSE Kantor
Pusat, HSE RU IV Cilacap
dan Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten
Cilacap. Materi yang diberi
kan adalah overview gas
test er dan para peserta
melakukan praktik langsung
pengukuran paparan gas.
Bagi peserta yang lulus da

lam uji kompetensi akan
mendapatkan sertifikat dari
Dinsosnakertrans Kabupaten
Cilacap.
Rencananya, pelatihan
dan sertifikasi gas tester
dilaksanakan sebanyak dua
angkatan dengan target pe
kerja yang mengikuti sebanyak
70 orang. “Harapannya de
ngan melaksanakan pelatihan
ini, pekerjaan dapat dilakukan
semaksimal mungkin karena
kompetensi pekerja mening
kat,” tutup Sugandi.• RU IV

Foto : RU IV

Pelatihan dan Sertifikasi Gas Tester untuk Pekerja RFCC Cilacap
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Ketua Panitia Bulan K3 Pertamina, Iwan Kurniawan, hadir
membuka penyelenggaraan Safety Rally Pertamina yang
diikuti puluhan peserta.

Safety Rally dan
Safety Talk di RU V

Balikpapan – Dengan mengambil

slogan ”Enhancing HSSE Implementation to
Compete as Global Energy Company”, RU
V menggelar berbagai kegiatan pada bulan
K3 tahun ini. Uniknya, sosialisasi nilai-nilai
HSE tersebut dikemas melalui programprogram yang menarik minat peserta. Setelah
menggelar lomba Pemadam Kebakaran bagi
masyarakat umum, media dan LSM, RU V
menggelar Lomba Safety Rally dan Safety
Talk.
”Safety Rally bertujuan meningkatkan
kemampuan peserta dalam berlalu lintas
di jalan tentunya dengan menjunjung nilainilai K3,” ujar Tjahjo Widojoko, Manager
HSE RU V. Ia menyebutkan, kegiatan
tersebut juga memiliki manfaat melatih
peserta memahami defensive driving di jalan

JAKARTA – Pengurus Fe
derasi Serikat Pekerja Perta
mina Bersatu (FSPPB)
mengukuhkan Eko Wahyu
Laksono sebagai Presiden
FSPPB periode 2015-2018,
menggantikan Ugan Ugandar.
Acara Pengukuhan yang
dihadiri seluruh anggota
Federasi itu juga dimeriahkan
dengan talkshow diadakan
di Kantor Pusat Pertamina,
Kamis (5/3).
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto menuturkan,
Federasi harus mampu men
jadi mitra bagi manajemen
serta penyalur aspirasi pekerja
Pertamina ihwal kondisi di
perusahaan. Sebab fungsi
org anisasi di perusahaan
salah satunya untuk menjaga
keseimbangan internal mau
pun eksternal. “Tentu bila hal
tersebut dapat terwujud maka
akan tercipta keselarasan,”
ujar Dwi.
Menurut Dwi, ada ti
ga filosofi yang harus di
b an g u n s e b a g a i u p a y a
transformasi perusahaan di
masa mendatang. Pertama,
tertanam pemahaman bah

Foto : KUNTORO

Foto : romi arif priyatin

FSPPB Harus Jadi Ujung Tombak Perusahaan

Presiden FSPPB terpilih, Eko Wahyu Laksono secara simbolis menerima bendera FSPPB dari Ugan Gandar.

wa Pertamina merupakan
perusahaan energi. Implikasi
dari filosofi ini, kata dia, bahwa
Pertamina berkepentingan
mencari, mengolah dan mema
sarkan segala sesuatu yang
dapat diolah menjadi energi.
Sehingga jelas Dwi,
nantinya organisasi di Perta
mina tidak hanya struktural.
Perusahaan membutuhkan
orang-orang yang kuat dan
mau bekerja keras.
Kedua, tidak ada lagi

subsidi. Dengan begitu, Per
tamina harus lebih kompetitif
k a re n a s e m a k i n b a n y a k
pesaing. “Karena itu kita harus
dapat mendorong potensi
energi di Indonesia. Seperti
konversi minyak ke gas bukan
lagi urusan pemerintah tetapi
urusan kita. Kita harus kreatif
bagaimana untuk mendorong
itu,” tambah Dwi.
Ketiga, adalah sinergi baik
ke dalam maupun keluar harus
berjalan dengan seimbang.

Dwi menegaskan, FSPPB
harus menjadi ujung tombak.
Karena untuk membangun
ketahanan energi nasional
tidak bisa dilakukan sendiri
sehingga harus bersama-sama
seluruh elemen bangsa.
Senada dengan hal ter
sebut, Presiden FSPPB ter
pilih, Eko Wahyu Laksono
mengajak seluruh elemen
perusahaan bersatu berkiprah
dan menyampaikan aspirasi
demi membangun negeri.•EGHA

sekaligus menumbuhkan kerjasama dalam
7 Februari tersebut tak hanya diikuti oleh
pekerja Pertamina, namun juga mitra kerja.
Selain Safety Rally, digelar pula Safety Talk
yang diikuti oleh Safetyman dari kontraktor.
Puncaknya, apresiasi terhadap para
peserta diberikan dalam Penutupan Bulan
K3 Pertamina 14 Februari lalu. Diwakili oleh
GM RU V Eman Salman Arief, Pjs. GM MOR
VI I Made Dwi Darmaputra, plakat beserta
piala diserahkan sebagai wujud penghargaan
atas karya dan kontribusi para peserta serta
diikuti dengan pemberian hadiah-hadiah
lomba yang telah berlangsung selama
sebulan.•Keishkara HP

Site Visit Komisaris Pertamina ke Fasilitas Produksi Banyu Urip
BOJONEGORO - Komisaris
PT Pertamina (Persero) Susilo
Siswoutomo, didampingi
Sekretaris Dewan Komisaris,
jajaran Komite dan Manager
BOC, melakukan kunjungan
kerja ke Fasilitas Produksi
Proyek Pengembangan La
pangan Banyu Urip PT Per
tamina EP Cepu (PEPC), pada
Jumat, 6 Maret 2015. Dalam
kunjungan ini Komisaris PT
Pertamina (Persero) diterima
oleh Direktur Utama PEPC
Amril Thaib Mandailing serta

jajaran manajemen PEPC,
yang menjelaskan tentang
prog ress pekerjaan di la
pangan sampai dengan saat
ini.
Sebelumnya, pada Ka
mis, 5 Maret 2015, Susilo
Siswoutomo juga melakukan
kunjungan lapangan ke tiga
lokasi lainnya yakni, PEP
Asset 4 Field Cepu, Lapangan
Wonocolo dan Proyek Pe
ngembangan Gas Jawa.
Kunjungan kerja Komisaris
merupakan kegiatan ru

Foto : ISTIMEWA

tim. Kegiatan yang digelar pada tanggal

tin yang dimaksudkan un
tuk melihat dari dekat per
kembangan proyek Pertamina

dan seluruh anak peru
sahaannya yang tersebar di
seluruh Indonesia.•DSU

gas lebih masif.”
Sementara itu, Direktur
Utama Pertamina Gas
(Pertagas), Hendra Jaya,
memastikan dalam pekan ini
anak perusahaan Pertagas,
PT Perta Arun Gas akan
menyelesaikan proses
regasifikasi LNG ke Gas Alam
dan akan menyalurkan gas
tersebut ke Pembangkit Listrik
PLN Arun yang berlokasi
di Aceh Utara sehingga
mempercepat pemulihan

krisis listrik di Aceh.
Gubenur Nanggroe Aceh
Darussalam, Zaini Abdullah,
berharap peran baru Terminal
Arun akan menjadi pilar
penting yang mendukung
peningkatan ekonomi Aceh.
Proyek tersebut memberikan
kepastian dan keyakinan
bahwa Arun tidak akan
berakhir, karena komitmen
Pemerintah untuk terus
memanfaatkan fasilitas
Arun.•EGHA

Peresmian Terminal Regasifikasi LNG Arun... (sambungan dari halaman 1)
kebutuhan pasokan gas di
Indonesia meningkat sekitar
5,2 persen, padahal pasokan
masih defisit baik di Jawa
dan Sumatera disebabkan
keterbatasan infrastruktur.
“Kelak pemanfaatannya tidak
hanya untuk mendukung
pengurangan penggunaan
BBM bersubsidi sebagai
bahan bakar pembangkit
listrik PLN yang terkoneksi di
pulau Sumatera, tetapi juga
dapat memenuhi kebutuhan

gas untuk industri di Aceh dan
Sumatera Utara,” jelas Dwi
saat mendampingi Presiden
RI di Lhokseumawe, Aceh
Utara.
Sebagai perusahaan
BUMN energi nasional, jelas
Dwi, Pertamina berkomitmen
kuat untuk senantiasa
mengembangkan infrastruktur
yang diperlukan dalam upaya
pemenuhan kebutuhan dan
menjaga ketahanan energi
nasional. Bahkan pada 2025

mendatang diperkirakan
permintaan gas Indonesia
dapat mencapai hingga 9.040
MMSCFD.
Berbagai inisiatif telah
dilakukan Pertamina, mulai
dari perencanaan proyek
berbagai infrastruktur gas
hingga mencari sumbersumber gas untuk kepastian
keekonomiannya, termasuk
yang bersumber dari impor.
“Kami tentu saja sangat
memerlukan dukungan

dari pemerintah untuk
memastikan ketersediaan
pasokan gas, khususnya
dari sumber dalam negeri
untuk berbagai proyek yang
dikembangkan Pertamina
dan anak perusahaan di
masa yang akan datang.
Kami akan terus bekerja
keras untuk mewujudkan
berbagai program yang sudah
direncanakan, termasuk di
dalamnya penciptaan pasar
sehingga penggunaan energi

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
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Balikpapan – Sebagai salah satu bentuk pro
gram tanggung jawab sosial terhadap masyarakat
Ring 1 di Balikpapan, Refinery Unit V (RU
V) menggelar “Lomba Pemadam Kebakaran
(Damk ar)” dalam rangkaian Bulan K3 tahun
2015. Tak hanya bertujuan untuk meningkatkan
kesiapan masyarakat dalam menghadapi peristiwa
emergency, lomba Damkar pun merupakan bentuk
upaya menjalin hubungan yang baik dengan
stakeholder Pertamina. Lomba diikuti oleh 10 tim
yang berasal dari kelurahan (6 tim), media (3 tim)
dan LSM (1 tim). Kegiatan ini dibuka di Mainhall
Banua Patra Balikpapan oleh Manager HSE RU V,
Tjahjo Widojoko bersama Manager General Affairs,
Samsuddin, pad (26/1).
Menurut Tjahjo Widojoko, kegiatan lomba
Damkar dirancang dengan agenda upskilling,
training classroom dan dilanjutkan dengan praktik
memadamkan api. Dalam praktik tersebut, ada
pelatihan kering hingga pelatihan basah mulai dari
skenario yang paling sederhana sampai skenario
pemadaman api besar.
“Tentunya, semua anggota tim yang diundang
dibekali dengan Alat Pelindung Diri (APD) termasuk
helm, kacamata, wearpack, sepatu dan sarung
tangan sesuai standar safety Pertamina. Peserta
akan dilatih untuk menanggulangi api kecil dengan
teknik cepat, tepat dan selamat,” pungkas
Tjahjo. Selain itu, kekompakan dan kerja sama
tim merupakan salah satu elemen penilaian yang
digunakan untuk memilih tim terbaik. Ia pun
menambahkan, tahun ini keluarahan-kelurahan
ring 1 cukup mendominasi peserta diantaranya
berasal dari Kelurahan Karang Rejo, Baru Tengah,
Telagasari, Mekarsari, Margasai dan Baru Ulu.
Manager General Affairs RU V Samsuddin
mengungkapkan, Pertamina sangat peduli
terhadap penanggulangan musibah kebakaran
yang berwawasan K3 untuk dimiliki masyarakat
sekitar. “Melihat cukup maraknya musibah
kebakaran yang terjadi di Balikpapan sepanjang
tahun 2014, Pertamina lewat program Corporate
Social Responsibility ini bertujuan untuk membekali
masyarakat dengan kemampuan teknis yang
memadai,” ujarnya. Samsuddin pun berharap,
setelah mengikuti pelatihan ini, masyarakat
akan lebih memiliki kesiapan khususnya dalam
menghadapi musibah kebakaran. Mulai dari cara
memadamkan api ringan dengan selimut basah,
hingga dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Menurut Lukman, salah satu peserta Lomba
Damkar dari Kelurahan Telagasari, pihaknya dan
anggota tim lain sangat antusias untuk mengikuti
kegiatan CSR tersebut.
Kegiatan yang digelar selama tiga hari ter
sebut melibatkan ketangkasan peserta dalam
mempraktikkan ilmu-ilmu yang telah diberikan
oleh instruktur dari RU V Balikpapan. Puncaknya,
apresiasi terhadap peserta lomba diberikan dalam
penutupan Lomba Bulan K3 RU V Balikpapan.•RU V

Foto : MOR I

Lomba Damkar untuk
Stakeholder RU V

BELAWAN – Tersedianya
infrastruktur jalan yang layak
bagi masyarakat Kampung
Nelayan, Belawan dalam
waktu dekat akan mulai
teratasi. Pembangunan jalan
beton sepanjang setengah
kilometer dari Pertamina
yang dimulai Kamis (5/3),
akan menggantikan jalan
semi permanen dari kayu
yang selama ini melintasi
pem
 ukiman itu. “Kami
menga presiasi Pertamina
yang bersinergi dengan TNI
AL memberikan perhatian
terhadap masyarakat di
sini,” ujar Sekda Kota Medan
Ir. Syaiful Bahri pada saat pe
letakan batu pertama pem
bangunan proyek tersebut.
Syaiful menambahkan,
koordinasi antara korporasi
dan pemerintah apabila te
rus ditingkatkan akan men
jadi solusi yang baik bagi
penyelesaian berbagai per
masalahan bangsa. “Ka
rena pemerintah juga mem
butuhkan dukungan dari
berbagai pihak lain,” ujarnya.
Proyek pembangunan
jalan di kampung nelayan ini
memang merupakan bentuk
sinergi Pertamina dengan
TNI AL. Pada kesempatan
tersebut, Wadanlantamal
I Kolonel Marinir Prasodjo
Sumarto hadir dan turut

Peletakan batu pertama pembangunan jalan di Kampung Nelayan Belawan.

serta meletakkan batu dan
tiang pancang pertama.
Pembangunan jalan
beton setinggi 1,5 meter
ini dalam sebulan ke depan
akan hadir menggantikan
jalan eksisting yang
beberapa papan kayunya
sudah terlihat lepas dari tiang
pancangnya. “Kami senang
dibantu ini. Biar jalannya tak
lagi payah. Apalagi kalau air
pasang makin payah,” ujar
salah satu warga.
Sementara itu, Manager
Domestic Gas MOR I Medan
Alfareeda Adrianto Elifas
mengatakan, bantuan ini

merupakan wujud kepedulian
Pertamina dalam upaya
membantu meningkatkan
kualitas hidup masyarakat.
“Khususnya di sekitar wilayah
operasi Pertamina,” ujarnya.
Memang, lokasi Kampung
Nelayan ini terletak di sekitar
area operasi TBBM Instalasi
Medan Group Pertamina
MOR I. Mudah-mudahan,
lanjut Alfareeda, begitu se
lesai, bantuan ini akan be
nar-benar dimanfaatkan
oleh masyarakat Kampung
Nelayan yang memiliki ke
terbatasan akses. “Apalagi
selama ini anak-anak harus

melalui jalan yang tidak layak
itu untuk sampai ke sekolah,”
tambahnya.
Acara tersebut juga
dihadiri oleh pimpinan SKPD
setempat mulai Kodam,
Kepolisian, Kecamatan,
dan Kepala Lingkungan.
Dari MOR I Pertamina, juga
hadir Asmen Operation
Supply & Distribution Si
hol Situmorang, Sr. Spv.
Eksternal Relations Zainal
Abidin, Sr. Spv. Security
MOR I Zainuddin Zain, dan
Pjs. OH TBBM IMG Muchlis
Dalimunte.•MOR I

Pelatihan Daur Ulang Kertas
TANJUNG - bertempat di
ruang PPMP Tanjung Field,
diselenggarakan Pelatihan
Paper Craft dan Teknik Cetak
Printer Serta Sablon Kertas.
Pelatihan ini diselenggarakan
oleh dua Field dari Asset 5 yaitu
Tanjung dan Sangasanga.
Kegiatan ini bertujuan untuk
memanfaatkan limbah non-B3
khususnya kertas bekas pakai
diolah menjadi kertas yang
dapat digunakan kembali
dan dapat dijadikan produk
bermanfaat lainnya.
Bagi Tanjung Field ini
adalah kedua kalinya me
nyelenggarakan pelatihan
yang berhubungan dengan
pengolahan limbah non-B3
ini yang sebelumnya di perte
ngahan tahun 2014 telah
dis el enggarakan pelatihan
dasar pengolahan daur ulang
kertas. Pelatihan kali ini sudah
sampai ke tingkat dua yaitu

dengan pencetakan kertas
daur ulang dengan teknik
cetak printer dan sablon
dengan membuat produk
menjadi map, amplop, dan
kartu nama.
Limbah kertas, koran,
kard us yang sering dite
mukan di kantor-kantor
jumlahn ya cukup banyak,
jik a dibiarkan menumpuk
tanpa ada pemanfaatannya,
limbah kertas dan koran tadi
hanyalah menjadi sampah.
Dengan adanya pelatihan ini
diharapkan mampu dihasilkan
produk yang bermanfaatkan
dan meningkatkan nilai produk
tersebut serta dijadikan bekal
untuk dapat membuat produk
yang sifatnya lebih massal
dengan mengikuti selera
pasar.
Pelatihan yang dibuka
oleh Tanjung Field Manager
Heragung Ujiantoro, di

Foto : PEP TANJUNG FIELD

Foto : RU V

Jalan Beton untuk Kampung Nelayan Belawan

dampingi oleh perwakilan
manajemen PEP Tanjung Field
ini. Heragung menegaskan
pelatihan ini bukan hanya
sekadar diikuti namun binaan
diajak perduli akan lingkungan
terhadap penggunaan kertas
yang menhabiskan jutaan
pohon dan tentunya pelatihan
ini diharapkan mampu me
ningkatkan pendapatan
masyarakat dengan meng

hasilkan produk dari olehan
kertas daur ulang ini.
Field Sangasanga yang
diwakili oleh CSR Staff dan
dua orang binaan juga ikut
serta dalam pelatihan ini yang
akan mereka coba terapkan
dengan membangun ke
mitraan dalam bidang pengo
lahan limbah non-B3 yaitu
daur ulang kertas.•PEP
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Keberhasilan Program
CSR di Balongan
BALONGAN – Guna memantau keberhasilan
program CSR Pertamina dalam pemberdayaan

masyarakat di Kecamatan Balongan Kabu
paten Indramayu, Fungsi CSR Pertamina
bersama LPPM Institut Pertanian Bogor (IPB)
mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi
(Monev) di tiga desa, yakni Desa Balongan,
Desa Majakerta dan Desa Karangsong.
Kegiatan Monev ini dilaksanakan selama
2 hari, pada 10 - 11 Februari 2015 yang diisi
dengan sharing session, success story dan
kunjungan langsung ke lapangan bersama
kelompok masyarakat binaan Pertamina yang
berlangsung di kantor desa di setiap desa.

CILACAP – Project Coor
dinator RFCC Project Amir H
Siagian memberikan bantuan
kepada 4000 penderes
dalam rangka Bulan K3 di
acara Seminar Bulan K3 di
Gedung Patra Graha Cilacap
bersama GM RU IV Nyoman
Sukadana, Bupati Cilacap
Tatto Suwarto Pamuji, dan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Cilacap Kosasih, pada 3 Maret 2015.
RFCC Project peduli ter
hadap Penderes (penyadap
pohon kelapa untuk pembuat
gula merah) di kabupaten
Cilacap. Wujud kepedulian
salah satunya dengan ban
tuan bersama dari RFCC
Project dan RU IV dalam
bentuk pemb erian premi
pertama BPJS pada 4.000

Foto : RFCC PROJECT

Foto : RU VI

Bantuan Asuransi untuk Penderes

orang dari 13.000 penderes
di Kabupaten Cilacap.
Perwakilan penderes
mengucapkan terima

kasih kepada RFCC Pro
ject dan RU IV yang telah
memberikan bantuan
prem i untuk mend ukung

semangat kesehatan dan
keselamatan kerja di ling
kungan mereka.•law

Selain itu, kegiatan ini juga sebagai sarana

dari Pertamina melalui pendampingan dari IPB.
Hal tersebut disampaikan Asistent Manager
Infrastructur and Disaster CSR Pertamina
Binu Bowo saat berdialog dengan masyarakat
Desa Majakerta. Binu menambahkan, jika
sebelumnya program CSR yang digulirkan
Pertamina berupa pemberian bantuan berupa
material, kini Pertamina lebih mengutamakan
program yang bermanfaat bagi masyarakat
yang sejalan dengan program pemerintah
desa yang berdampak pada peningkatan
perekonomian masyarakat.
Program CSR yang dijalankan di Desa
Balongan, Karangsong dan Majakerta
diantaranya budidaya entok, penetasan telur
itik, pengolahan bakery and snack, pengolahan
terasi, pengolahan bandeng tanpa duri, budi
daya lele, pengolahan pilus dan keripik dan
perikanan tangkap. Melalui pendampingan dari
IPB, program pemberdayaan masyarakat ini
terbilang berhasil.
Melalui pemaparannya, Tim LPPM IPB,
Sulistiono mencontohkan Taryana, salah satu
pembudidaya entok yang awalnya diberi entok
hanya 10 ekor kini berkembang menjadi 99
ekor. Para peternak bisa meraih pendapatan
antara Rp. 500.000 - Rp. 1.200.000 per bulan.
Dari program perikanan tangkap nelayan
Desa Majakerta yang awalnya hanya memiliki
pendapatan sekitar Rp. 600.000 per bulan,
setelah mendapat program pendapatannya
bertambah menjadi sekitar Rp. 1.200.000
per bulan. Bahkan beberapa mantan TKW
di Indramayu seperti Eli Sawana juga
menunjukkan keberhasilan melalui produksi
bakery dan snack dengan omset Rp. 10 juta
perbulan. Untuk lebih mengembangkan usaha
yang telah dijalankan, juga dibentuk Kelompok
Usaha Bersama (KUB) di tiap desa.•RU VI

DPPU Ngurah Rai Tanam 2.000 Mangrove
TUBAN, BALI - DPPU Ngu
rah Rai – Bali melakukan
penanaman 2.000 mangrove
di kawasan ekowisata
Wanasari – Tuban, Bali.
Kegiatan yang berlokasi
di Kampung Kepiting Binaan
CSR Pertamina tersebut
merupakan salah satu pro
gram CSR DPPU Ngurah Rai
untuk mendukung Program
Pertamina Menabung 100
juta pohon.
OH DPPU Ngurah Rai,
Sunari menyampaikan, ke

giatan ini merupakan aksi
nyata kepedulian Pertamina,
khususnya DPPU Ngurah Rai
terhadap lingkungan. ”Kami
berkomitmen untuk terus
mel akukan kegiatan yang
berw awasan lingkungan,”
ujar Sunari.
Dalam melakukan pena
naman mangrove kali ini,
DPPU yang telah berhasil
memperoleh PROPER Emas
pada tahun lalu mengikut
sertakan Kelompok Nelayan
Wanasari dan para siswa

Foto : MOR V

masyarakat dalam menjalankan program CSR

SMK Negeri 1 Kuta Selatan
yang merupakan salah satu
penerima manfaat CSR DPPU

Ngurah Rai pada Program
CSR Pengembangan Solar
Panel.•MOR V

Penutupan Pelatihan Sertifikasi Migas
Cepu – Sebanyak 175 pe
muda Kabupaten Bojonegoro,
Jawa Timur, selesai mengikuti
pelatihan sertifikasi Migas
di Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Minyak dan Gas
(Pusdiklat Migas) Cepu
Kabupaten Blora, Jawa
Tengah. Mereka memperoleh
pelatihan sertifikasi migas,
bidang Scaffolding Tingkat
Operator, Operator Pesawat
Angkat Juru Ikat Beban
(Rigger), Operator Pesawat
Angkat Unit Crane Mobil dan
Pipe fitter.
Pelatihan itu merupakan
program tanggung jawab
sosial operator unitisasi
Gas Lapangan Jambaran –
Tiung Biru (J-TB), Pertamina
Eksplorasi dan Produksi Cepu

(PEPC) bekerja sama dengan
Disnakertransos Bojonegoro
dan Pusdiklat Migas Cepu,
Rabu (4/3/2014).
Staf Ahli Staf Ahli Menteri
ESDM Bidang Komunikasi
dan Sosial Kemasyarakatan,
Ronggo Kuncahyo yang
hadir sekaligus menutup
rangkaian kegiatan program
pelatihan tersebut berharap,
para peserta dapat meng
aplikasikan ilmu yang te
lah diperoleh selama pela
tihan. “Selain itu, bisa muncul
generasi muda yang san
tun, cerdas, inspiratif dan
berprestasi,” kata Ronggo.
Sementara Public &
Government Affair and Re
lations Manager, Abdul Malik
menggarisbawahi bahwa

Foto : PEPC

untuk mengetahui kendala yang dihadapi

pelatihan tersebut bukan
rekruitmen pekerja. “Program
i n i u n t u k m e n i n g k a t k a n
keterampilan masyarakat agar
memiliki daya saing dalam
mencari pekerjaan,” ujarnya.
Supangat, salah satu
peserta pelatihan, sangat

berterima kasih kepada PEPC
yang telah peduli kep ada
masyarakat sekitar daerah
operasinya, meskipun
hingga saat ini PEPC belum
melakukan kegiatan fisik di
lapangan.• Edy Purnomo – PGA &
Relation

SINOPSIS

The Next Generation of Women Leaders
Judul
: The Next Generation of Women Leaders
Penulis : Selena Resvani
Penerbit : PT Elex Media Komputindo

Di zaman modern seperti saat ini telah banyak
kita temukan para wanita yang menjadi pemimpin
di berbagai perusahaan, entah itu di bidang bisnis,
perekonomian, organisasi nonprofit maupun jajaran
pemerintahan. Menjadi pemimpin bukanlah hal yang
mudah bagi para wanita, banyak rintangan dan ham
batan yang harus mereka lewati untuk memiliki karier
yang mereka impikan.
Rintangan-rintangan yang biasanya di alami di
antaranya rintangan-rintangan sosial, dan rintanganrintangan psikologi. Wanita yang terlalu pasif, terlalu
emosional, atau terlalu lemah, tidak berambisi sama
sekali untuk memimpin tidak dari diskriminasi pada
realita, itulah yang menjadi rintangan secara sosial
yang seringkali dialami oleh seorang pemimpin wanita.
Sedangkan rintangan psikologi antara lain terkadang
wanita berpikir bahwa mereka tidak memiliki kecakapan
untuk menjadi seorang pemimpin. Ambivalensi yang
dimiliki seorang wanita muda juga dapat menimbulkan
sebuah rintangan psikologi. Mengapa demikian? Karena
pola wanita-wanita yang lebih muda yang tidak yakin
dengan apa yang mereka ingin lakukan dan takut
mengambil sebuah langkah yang salah. Semakin baik
kita memahaminya, semakin baik pula kita mengelolar
intangan-rintanngan ini dengan kreatif. Dibutuhkan
keahlian khusus agar para wanita dapat melewati
berbagai rintangan itu.
Stereotype yang masih mengakar, kebijakan
yang berhubungan dengan gender, merupakan ham
batan-hambatan yang harus mereka selesaikan.
Selain itu hambatan-hambatan bagi wanita yang ingin
memimpin dapat bersifat sosial, ekonomis, psikologis,
bahkan generational. Belum lagi peran yang harus
mereka bagi di antara keluarga, kehidupan sosial dan
kehidupan pribadi mereka. Pepatah lama mengatakan,
“Pengalaman adalah guru yang paling berharga”. Bukan
berarti kita harus merasakan semua pengalaman agar
bisa mendapatkan pelajaran yang bernilai, begitu juga
dalam hal ini. Kita bisa belajar dari pengalaman orang
lain. Melalui buku “The Next Generation of Women
Leaders” ini lah penulis merangkum semua ceritacerita, pengalaman, dan nasihat yang berharga dari
30 eksekutif wanita yang telah merasakan asam garam
kehidupan berorganisasi sebagai wanita meraih dalam
meraih kerusksesannya.
Tak hanya berisi narasi yang sarat akan makna,
buku ini pun dilengkapi dengan langkah-langkah dan
berbagai latihan untuk mengetahui passion Anda yang
sebenarnya. Jika Anda adalah para wanita yang ingin
memiliki karier impian dan menjadi pemimpin wanita
di masanya, buku ini akan memandu Anda untuk me
raihnya.•PERPUSTAKAAN
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QMA : Asesmen Berbasis KKEP Menjawab Lima Prioritas
Strategis Perusahaan
Mengawali tahun 2015 ini, Direksi menetapkan Lima Prioritas
Strategis Perusahaan, Fungsi Quality, System and Knowledge
Management Dit. SDM & Umum sebagai penyelenggara Assessment
berdasar Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) 2015 segera
berbenah untuk meningkatkan kualitas asesmen, sebagai jawaban
atas tantangan yang ditetapkan Direksi.
Dalam rangka meningkatkan kualitas asesmen tersebut,
beberapa langkah telah dilakukan antara lain penajaman fokus
dalam KKEP 2015, penajaman result yang ditampilkan atau yang
biasa disebut KKEP index, penyusunan template worksheet yang
digunakan Aplikan serta berguna untuk pelaksanaan self-assessment
serta perubahan nama Dokumen Aplikasi (DA) menjadi Dokumen
Daftar Aplikan QMA Tahun 2015
Kinerja Ekselen (DKE).
1 Retail Fuel Marketing
Dalam rangka peningkatan kualitas tadi, proses pelatihan
2 Industrial Fuel Marketing
3 Supply & Distribution
yang optimal tentunya sangat menentukan kualitas pelaksanaan
4 Aviation
QMA dan feedback report yang dihasilkan, oleh sebab itu materi
5 Domestic Gas
pelatihan terus disempurnakan agar Aplikan dan Examiner dapat
6 Petrochemical Trading
lebih mudah dalam memahami dan menerapkan Kriteria Kinerja
7 Shipping
Ekselen Pertamina (KKEP) di lingkungan Unit Bisnis/Operasi/Anak
8 Corporate Shared Services
9 SDM
Perusahaan masing-masing.
10 PT Pertamina Patra Niaga
Untuk membantu para Aplikan dalam menyusun worksheet
11 PT Pertamina Trans Kontinental
dan DKE, di awal Februari, tepatnya pada tanggal 9 - 13 Februari
12 PT Pertamina Lubricants
2015 diadakan Workshop “Penyusunan Dokumen Kinerja Ekselen
13 PT Pertamina Retail
14 PT Elnusa Tbk
Berbasis KKEP 2015” secara serentak dua batch di Patra
15 PT Tugu Pratama Indonesia
Jasa Semarang dan Pertamina Corporate University untuk 16
16 PT Patra Jasa
(enam belas) aplikan yang berasal dari Fungsi/Unit Bisnis/Anak
Perusahaan di Direktorat Pemasaran, Direktorat SDM & Umum, serta Anak Perusahaan lainnya
yang akan mengikuti asesmen tahun 2015.
Pada pelaksanaan workshop tersebut, terlihat antusiasme para peserta workshop dalam
mengikutinya. hal ini terlihat dari keaktifan peserta pada sesi tanya jawab. Dalam workshop ini,
selain diperkenalkan konsep dan pentingya KKEP, dilakukan juga praktek pengisian template
worksheet sebagai dasar penyusunan DKE. Template ini dibuat sesederhana mungkin untuk
memudahkan Aplikan dalam menyusun DKE secara lebih terstruktur dan fokus, sehingga Aplikan
dapat langsung melakukan self-assessment terhadap kondisi organisasinya. Selain itu workshop
DKE ini juga lebih dititikberatkan pada praktek dibandingkan penjelasan yang sifatnya teoritis.

Diharapkan dengan adanya workshop penyusunan DKE ini, para Aplikan dapat secara mudah
dan tepat dalam menyusun DKE Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan masing-masing.
DKE yang transparan dan tepat sasaran merupakan syarat utama untuk ‘memotret’ kondisi unit
bisnis/unit operasi/anak perusahaan (aplikan) dan sarana yang tepat dalam upaya peningkatan
kualitas kinerja aplikan tersebut.
Selanjutnya untuk menjawab kebutuhan akan internal examiner yang berkualitas untuk
mengases DKE tersebut, pada tanggal 23 – 27 Februari 2015 bertempat di Patra Jasa Semarang
diadakan pelatihan Workshop Examiner & Coach QMA Berbasis KKEP 2015 yang diikuti oleh 26
Pekerja dari lingkungan Unit Bisnis / Operasi / Anak Perusahaan.
Acara workshop examiner &
coach ini terasa spesial karena
dihadiri oleh SVP Fuel Marketing &
Distribution, Bapak Suhartoko dan
GM Marketing Operation Region IV,
Bapak. Kusnendar.
Dengan tema Change or Die:
Marketing and Operation Excellence,
Bapak Suhartoko memaparkan posisi Pertamina saat ini didalam kondisi bisnis migas yang
berada dalam kondisi kritis dan langkah-langkah yang diambil oleh Pertamina khususnya
Direktorat Pemasaran melalui Marketing and Operation Excellence (MOE), sebagai The New

Wave Transformation yang dimaksudkan Untuk Menjawab Prioritas Tersebut.
Tercatat ada 5 (lima) highlights dalam MOE yaitu:
• Sales and Marketing Excellence : Fokus pada peningkatan kemampuan dan performance
Marketing;
• Supply Chain Excellence : Fokus pada peningkatan efektivitas dan efsiensi supply chain
Pertamina;
• Shipping Excellence : Fokus pada peningkatan efisiensi biaya perkapalan Pertamina;
• Losses Control : Fokus pada pengendalian losses pada operasi Pertamina;
• Infrastructure Development : Fokus pada akselerasi dan strategi pemenuhan kebutuhan
infrastruktur;
Secara khusus SVP Fuel Marketing & Distribution berharap agar assessment berdasar KKEP
ini dapat memberikan potret Perusahaan dan masukkan yang tepat dan berguna bagi percepatan
bisnis Perusahaan.
Dengan pemaparan tersebut tentunya memberikan pemahaman yang berharga kepada
Examiner sebelum melakukan proses asesmen, karena sebagian besar Aplikan tahun ini adalah
dari Direktorat Pemasaran, diharapkan Examiner dapat mendapat gambaran aktifitas utama yang
saat ini sedang dilaksanakan oleh Direktorat Pemasaran.
Pada pelatihan ini, selain Knowledge & Skill yang diasah, Examiner juga diberikan pembekalan
Attitude atau Etika yang yang mutlak harus dimiliki oleh setiap Examiner. Adalah VP Quality,
System & Knowledge Management – Bapak Faisal Yusra yang juga sebagai Ketua Tim QMA 2015
menekankan tentang Etika seorang Examiner yang berperan sebagai dasar perilaku Examiner
dalam menjalankan tugasnya dan menjamin kegiatan asesmen tetap independen, reliable dan
memberikan manfaat bagi para Aplikan.
Berikut adalah standar etika yang harus dimiliki seorang Examiner.
Examiner harus memberikan layanan sesuai pengetahuan,
keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan, serta terus
meningkatkan kemampuan, efektifitas dan kualitas personal.
Examiner harus menghindari kegiatan yang
mengganggu proses asesmen, tidak menerima
sesuatu yang mengganggu profesionalitas dan
ridak menyembunyikan fakta yang mempengaruhi hasil.
Examiner harus jujur, tekun, bertanggung jawab,
disiplin, konsisten terhadap rule of game dan
menghindari tindakan yang memalukan.
Examiner harus berhati-hati dalam penggunaan
dan perlindungan informasi yang diperoleh serta Tidak
menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi
atau yang dengan cara apapun akan bertentangan dengan ketentuan atau merugikan aplikan.

Diharapkan dengan adanya workshop ini, kualitas Examiner dapat ditingkatkan serta Examiner
mampu melaksanakan asesmen terhadap kondisi bisnis Aplikan dan menyusun feedback report
atau peluang perbaikan yang actionable dan tepat sasaran untuk peningkatan kinerja bisnis
Aplikan yang tentunya akan segera menjawab Pertamina Five Strategic Priorities … semoga.•
Oleh : Primawan Ratiansyah – Quality, System & Knowledge Management, HR & GA Directorate

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

Tak seluruh jenis olahraga dapat dilakukan oleh
seluruh umur. Tentukan yang sesuai supaya tak
membahayakan diri sendiri.
Mengukur kekuatan olahraga bukan hanya
dar i kekuatan untuk mengerjakannya. Teratur
tidaknya Anda olahraga, berat tubuh dan umur juga
mempengaruhi, lho. Anda pasti tetap ingat sebagian
masalah kematian yang menimpa kaum artis saat
selesai melaksanakan olahraga.
Agar terlepas dari beberapa hal yang tak dike
hendaki sewaktu berolahraga, baiknya tentukan
olahraga yang sesuai dengan umur Anda. Di bawah
ini ialah ketentuan olahraga menurut umur.
Umur 20-an. Umur 20-an ialah umur dimana
metabolisme manusia tengah ada di puncak paling
tinggi. Pada umur ini badan mempunyai kekuatan
untuk bekerja sangat optimal. Mereka yang ada
pada umur ini tidak bermasalah untuk melaksanakan
macam olahraga apa pun. Walau begitu, latihan
yang teratur terus mesti dilakukan untuk bikin badan
gampang menyesuaikan.
Umur 30-an. Pada umur ini orang gampang
tertipu. Umumnya lantaran semangat serta kekuatan
paling tinggi yang didapat pada umur 30-an, banyak
yang berasumsi tetap mempunyai kekuatan sama di
umur 30-an. Walau sebenarnya masuk umur 30-an
adalah tanda keadaan badan menjalani penurunan.
Seperti bantalan antar ruas tulang punggung,
saat masuk umur 30-an terjadi penurunan, hingga
fungsinya juga jadi tak optimal. Jenis olahraga yang
pas dilakukan baiknya terkonsentrasi pada olahraga
kardio, seperti jogging, bersepeda santai, atau
berenang jarak menengah.
Umur 40 serta 50-an. Masuk umur ini, olahraga
permainan atau kompetitif seperti sepakbola se
baiknya tak dilakukan lagi. Terkecuali Anda betulbetul mempunyai kesehatan ekstra. Kaum pakar
merekomendasikan mereka yang ada di umur ini
lebih konsentrasi melaksanakan olahraga tai-chi,
yoga, pilates, jogging ringan, dan jalan kaki.
Umur diatas 60-an. Pada umur ini seluruh tugas
organ badan telah terjadi penurunan perannya. Anda
yang ada di umur ini terus diharap untuk waspada
dalam melaksanakan olahraga yang paling mudah
sekalipun. Tetapi, memutuskan tak bergerak juga
sama bahayanya. Tai chi serta Yoga umpamanya,
tetap dapat dilakukan seandainya jeli menentukan
gerakan.•
sumber : http://www.kesehatan.tips
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PWP MOR I Beri Pelatihan untuk Anak-anak TKJP

Medan – Persatuan Wanita Patra (PWP) Marketing
Operation Region (MOR) I memberikan pelatihan pendidikan
dan keterampilan kepada anak-anak Tenaga Kerja Jasa
Penunjang (TKJP) di lingkungan MOR I, Sabtu (7/3) di
Sekretariat Kantor PWP MOR I Medan.
Sebanyak 30 peserta yang terdiri dari 18 pria dan 12
wanita mengikuti pembuatan keterampilan meja belajar
lipat dan keterampilan membuat kota tisu serta kotak kue.
Dalam kesempatan ini, GM MOR I Jumali selaku
penasehat PWP MOR I mengungkapkan kepada seluruh
peserta agar memanfaatkan pelatihan pendidikan dan
keterampilan ini dengan penuh keyakinan bahwa sebagai
anak pkerja TKJP harus bisa mempunyai keterampilan
dalam tuntutan hidup yang selama ini terus berkembang
di dunia pendidikan dan keterampilan.
“Siapkan diri kita sendiri, sebelum diri kita terjun kedunia
kerja. Sebab tuntutan di dunia usaha suguh ketat,” ungkap
Jumali kepada seluruh peserta yang disaksikan seluruh
pengurus PWP MOR I.
Sementara itu, Ketua PWP MOR I Diah Jumali dalam
mengungkapkan, PWP MOR I melalui pengurus bidang
pendidikan memberikan kepada anak-anak dari pekerja

Foto : MOR I

Olahraga
Yang Cocok
Dengan Usia Anda
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TKJP di wilayah MOR I Medan agar mendapatkan
keterampilan yang dilaksanakan hari ini. Sebab keterampilan
saat ini dibutuhkan di segala bidang untuk berwirausaha.
“Diharapkan dalam keterampilan ini, bisa membawa
anak-anak ini kebidang wirausaha sendiri,” tambah Ketua
PWP MOR I.
Salah seorang peserta, Ainun, mengungkapkan terima
kasih kepada ibu-ibu PWP yang telah memberikan pelatihan
keterampilan, sehingga ia dapat memahami bagaimana
berwirausaha yang baik dan cocok di saat sekarang ini.•MOR I

PWP MOR I Ikut Berpartisipasi Bulan K3
MEDAN - Dalam memperingati Bulan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3), Persatuan Wanita Patra (PWP)
Marketing Operation Region I ikut berpartisipasi mengikuti
Bulan K3 dengan pelatihan pemadaman api, Jumat (6/3) di
Fire Ground HSSE kantor Pertamina MOR I Medan.
Secara antusias seluruh peserta PWP mengikuti
pelatihan pemadaman yang dibimbing langsung oleh
Tim HSSE dengan melakukan pemadam api dengan
menggunakan media kain karung dan alat pemadaman
api ringan (APAR).
Sebelumnya juga seluruh peserta diberikan training
dan latihan dasar dengan mengenal resiko dan akibat

Foto : MOR I

sumber : weikiky.com

TIPS

PERSATUAN WANITA PATRA

yang dialami saat terjadinya kebakaran di lingkungan MOR
I Medan.•wali

Komisi VII DPR Kunjungi RU VI Balongan
BALONGAN – Komisi VII
DPR RI melakukan kunjungan
ke RU VI Balongan, Kamis
(12/2). Kegiatan diawali
dengan overview kilang RU
VI Balongan yang disam
paikan Engineering and
Development Manager RU
VI Balongan Iman Syafirman.
Tim yang dipimpin
Wakil Ketua Komisi VII DPR
Mulyadi mengatakan tujuan
kunjungan spesifik ke RU VI
Balongan ini adalah untuk
mengetahui secara kompe
rehensif dan detail operasi
RU VI Balongan dan upaya
peningkatan kapasitas kilang
serta peremajaan kilang
sebagai upaya mewujudkan
ketahanan dan cadangan
BBM nasional.
Menjawab pertanyaan
Komisi VII DPR RI, Di

rektur Pengolahan Perta
mina Rachmad Hard adi
membenarkan Pertamina
telah menandatangani MoU
dengan tiga investor proyek
Refining Development
M a st e r p l a n P r o g r a m ,
yakni Saudi Aramco, JX
Nippon dan Sinopec untuk
pembangunan kilang-kilang.
Dengan kompleksitas tinggi,
produksi bahan bakar yang
dihasilkan akan naik sekitar
2,5 kali lipat dari 620.000
bph saat ini menjadi 1,52
juta bph dengan produk
utama gasoline dan diesel.
Produk-produk tersebut
akan memiliki kualitas tinggi
yang comply terh ad ap
standard Euro IV.
“Apabila proyek RDMP
nanti terselesaikan, di
proyeksikan akan mendong

krak kapasitas pengolahan
minyak mentah dari posisi
saat ini sekitar 820.000
barel per hari (bph) menjadi
1,68 juta bph atau dua kali
lipat,” ungkap Rachmad
saat diskusi dengan Komisi
VII DPR.
Ia juga menegaskan,
setelah pembangunan ki
lang-kilang RDMP selesai
maka semua kilang dapat
memproduksi minyak
dengan RON 92 ke atas.
Dalam diskusi yang ber
langsung di Ruang rapat
1 Adm Building RU VI ini,
Komisi VII DPR RI juga
meminta RU VI Balongan
mempersiapkan infrastruktur
dalam mendukung program
pemerintah menghilangkan
bens in RON 88 menjadi
RON 92 dalam dua tahun ke

depan. Wakil Ketua Komisi VII
DPR RI, Mulyadi yakin kilang
Pertamina RU VI Balongan
dapat menghasilkan minyak
dengan RON 92 meski
volumenya tidak akan
sebesar memproduksi RON
88.
Sementara itu General
Manager RU VI Balongan,
Yulian Dekri mengatakan
RU VI Balongan mendukung
rencana pemerintah untuk
perubahan RON 88 ke RON
92. Yulian menambahkan,
secara sistem RU VI sudah
siap memproduksi Pertamax
dengan RON 92. Yulian
Dekri juga menyambut positif
Komisi VII yang mendukung
proyek RDMP selama bisa
meningkatkan produksi dan
mengurangi impor.•RU VI
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JAKARTA – Pertamina bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan kegiatan sosial berupa donor
darah, pada Senin (9/3), di Lantai Ground Gedung Pusat Pertamina. Kegiatan ini rutin diadakan setiap tiga bulan sekali.
Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menjadi salah satu pendonor darah pada kegiatan sosial kali ini. Begitu
juga dengan para pekerja maupun pekarya di lingkungan Pertamina, yang sangat antusias mengikuti kegiatan donor darah
tersebut. PMI menargetkan sebanyak 500 pendonor namun yang lulus cek up hanya 420 pendonor. Semoga dengan
kegiatan donor darah ini dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan dan tentunya menjaga ketersediaan stok
darah di PMI.•ADITYO

Foto : ADITYO

Sekantong Darah untuk Sesama

Foto : RU III

Eksekusi TA CD-V Harus Zero Accident
Plaju – Menuju pelaksanaan Turn Around (TA) Unit CD V RU III tahun 2015, Sosialisasi Job List, Quality Plant dan JSA
TA CD V, digelar di Gedung Diklat RU III, Selasa (3/2). Sosialisasi yang berlangsung selama 3 hari, dari 3-6 Februari 2015
ini, bertujuan untuk mensosialisasikan eksekusi TA kepada seluruh anggota organisasi TA sehingga diharapkan tujuan
dari Program TA CD-V Tahun 2015 dapat diketahui dan dilaksanakan oleh para pekerja dengan baik dan profesional.
Sosialisasi dibuka GM RU III, Mahendrata Sudibja didampingi SMOM, Dadi Sugiana dan segenap Tim Manajemen, serta
pekerja RU III. Mahendrata Sudibja menyampaikan, dalam tahapan sebelum eksekusi TA, diperlukan sosialisasi untuk
mempersiapkan pekerja sesuai tugas dan tanggung jawab pekerja dalam melaksanakan TA. Mahendrata menambahkan,
tingkat keberhasilan sosialisasi TA CD-V tahun 2015 adalah para pekerja telah siap melaksanakan TA CD-V sesuai tugas
dan tanggung jawab masing-masing pekerja sehingga TA CD-V tahun 2015 berjalan berhasil tepat waktu, tepat mutu,
tanpa ada gangguan keamanan, kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan.•RU III

BALIKPAPAN - Walikota Balikpapan, Rizal Effendi mengunjungi booth Pertamina dalam Pameran Bulan K3 Pertamina
2015. Pagi itu, pameran turut dibuka oleh General Manager RU V Balikpapan Eman Salman Arief. Pemerintah Kota
Balikpapan dan Pertamina menggelar Pameran K3 di gedung Gelora Banua Patra, 12 Februari 2015. Dengan diikuti
26 perusahaan di Kalimantan Timur yang bergerak di bidang industri keselamatan kerja, pameran yang dibuka bagi
khayalak umum tersebut memiliki tujuan untuk menyosialisasikan pentingnya budaya penerapan budaya K3. Mewakili
Pertamina, turut hadir General Manager Refinery Unit V (RU V), Eman Salman Arief bersama General Manager Marketing
Operation Region VI (MOR VI), Faris Aziz dan jajaran manajemen. Pertamina pun ikut menyemarakkan pameran dengan
booth-nya yang mengambil tema “Enhancing HSSE implementation to Compete as Global Energy Company.” Setiap
harinya, pameran menyuguhkan konten-konten menarik seperti demo, games, seminar dan hiburan lainnya. •KEISKHARA

Foto :ROMI

Pemkot Balikpapan dan RU V Balikpapan Gelar Pameran K3

CILACAP – RU IV Cilacap kembali menorehkan prestasi yang membanggakan dalam bidang olahraga. Kali ini, prestasi
datang dari talenta muda binaan RU IV Cilacap yang tergabung dalam Persatuan Sepakbola Putra Patra atau PS Putra
Patra yang dulunya dikenal sebagai PS Bapor. Kompetensi dan skill sepakbola yang dimiliki oleh para pemuda tersebut
dibuktikan melalui keikutsertaan mereka dalam turnamen yang diadakan oleh PSSI bertajuk Divisi Utama Pemkab Cilacap.
PS Putra Patra berhasil meraih juara II dalam pertandingan Divisi Utama Pemkab Cilacap. Arie Gumilar selaku manajer
tim PS Putra Patra mengungkapkan rasa syukurnya karena tim dapat bermain dengan baik. “Ini merupakan pembelajaran
yang penting bagi kita semua agar tim selalu bermain konsisten dalam setiap turnamen dan memperbaiki prestasi di tahun
mendatang agar bisa selalu bersaing di level yang lebih tinggi. Tapi secara keseluruhan, baik tim, pelatih maupun jajaran
pengurus BAPOR RU IV Cilacap sudah bekerja keras luar biasa,” tutup Arie Gumilar.•RU IV

BDI Adakan Pengajian Bulanan di Kantor Pusat Pertamina
JAKARTA - Penceramah Ahmad Al Habsyi menyampaikan tausiah pada pengajian bulanan Badan Dawah Islam
di Lantai M, Gedung Utama Pertamina Pusat, Jakarta pada Rabu (11/3). Penceramah menyampaikan pentingnya
manusia untuk pandai mengambil hikmah atas kejadian-kejadian yang ada di dunia dan juga mengajak untuk berbuat
baik dan menolong sesama manusia. Habsyi juga mengingatkan kita untuk selalu menghadiri majelis ilmu.•PRIYO
Foto : PRIYO

Foto : RU IV

Tim Sepakbola RU IV Gapai Prestasi di Divisi Utama Pemkab Cilacap
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Foto : KUNTORO

RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 PGE :
gigih wahyu hari irianto
Pj. Direktur Utama
PT Pertamina Lubricants

Laba Bersih PGE Capai 125 Persen dari RKAP
Jakarta – Laba bersih
PT Pertamina Geothermal

Energy (PGE) sepanjang
tahun 2014 sebesar 87,11
juta dolar AS atau 125
Foto : KUNTORO

persen dari target RKAP yaitu
supriyanto dwi hutomo
Vice President Petrochemical Trading
Direktorat Pemasaran

69,71 juta dolar AS. Angka
pencapaian tersebut lebih
tinggi dibanding pencapaian
di tahun sebelumnya yakni
87.06 juta dolar AS dan
mengokohkan diri sebagai 1
dari 2 APH yang mencapai

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Hal tersebut seperti di
basuki trikora Putra
Vice President Domestic Gas
Direktorat Pemasaran

wianda a. pusponegoro
Vice President
Corporate Communication,
Corporate Secretary

setyo wardono

samp aikan oleh Direktur
Keuangan PGE, A.B. Hadi
Karyono dalam Rapat Umum

Suasana Rapat Umum Pemegang Saham PGE.

Pemegang Saham (RUPS)

Dewan Komisaris PGE.

Foto : PGE

Foto : KUNTORO

target RKAP.

Rony Gunawan. Beberapa

dapat meraih Proper Emas

Tahunan, Tahun Buku 2014,

Lebih jauh lagi Rony

di antaranya seperti hasil

keempat kalinya untuk Area

pada Kamis (26/2) di Gedung

Gunawan menegaskan,

assessment GCG periode

Kamojang dari Kementrian

Utama Pertamina. Rapat

pencapaian tersebut terjadi

tahun 2014, menunjukkan

Lingkungan Hidup dan

tersebut dipimpin langsung

pada saat pendapatan PLTP

bahwa realisasi capaian

Kehutanan, penghargaan

oleh Komisaris Utama

Kamojang sedang terpuruk

penerapan GCG di PGE

Patra Adhikriya Bhumi

PGE, Muhamad Husen,

yaitu dengan terbakarnya

mencapai predikat “sangat

Utama dari PT Pertamina

dan dihadiri oleh Direktur

PLTP Unit I tetapi dapat

baik” dengan skor 91.04

(Persero), dan The Best Indo

Utama PGE, Rony Gunawan,

“rebound” dengan melaku

persen. Jika dibandingkan

nesia Green Award dari La

perwakilan dari Pemegang

kan operational excellence

dengan tahun 2013, terdapat

Tofi School of CSR.Yang

Saham PGE PT Pertamina

dan efisiensi di segala bi

kenaikan skor sebesar 1.56

membanggakan adalah pen

(Persero) diwakili oleh Yenni

dang.

persen (dari 89.48 menjadi

capaian The Best Trans

91.04 persen).

fo rm ation o f U pst re am

Andayani dan PT Pertamina

Dilaporkan juga berbagai

Dana Ventura diwakili oleh

hasil pencapaian kinerja PGE

Di tahun 2014, PGE juga

Tatang Suryana, Direksi, dan

oleh Direktur Utama PGE,

mendapat sederet prestasi,

Subsidiary pada Annual Hulu
Day Pertamina.•SAHRUL

Vice President Strategic HR
Direktorat SDM & Umum

kusnendar

General Manager
Marketing Operation Region IV
Semarang

chairul alfian adin

Domestic Gas Marketing Manager,
Direktorat Pemasaran

hardibono budiwibowo
Project Coordinator I,
Direktorat Pemasaran

Upskilling Proper 2015 PEP Sangasanga
dan Tarakan Field
BALIKPAPAN - Bagian dari
upaya untuk mencapai dan
mempertahankan Proper
Hijau, PT Pertamina EP
Sangasanga dan Tarakan
Field mengadakan Inhouse
Training “Upskilling Proper
2015”, yang diadakan di
Balikpapan pada 26-27
Februari 2015.
Kegiatan ini dimaksudkan
untuk meningkatkan pema
haman anggota tim Proper
di Sangasanga dan Tarakan
Field, baik mengenai penyu
sunan dokumen Proper
maupun implementasi pro
gram yang menunjang peni
laian proper, khususnya pro
gram beyond compliance.
Sangasanga Field Ma
nager Hanief Jauhari dalam

arahannya menyampaikan
bahwa Proper tidak hanya
sebatas penilaian dokumen
tetapi juga diharapkan
dapat meningkatkan
kinerja perusahaan dalam
mendorong efektifitas
dan efisiensi sumber
daya sekaligus mengelola
lingkungan hidup. “Sehingga
dalam pelaksanaannya tidak
hanya doing business as
usual, tapi sudah mengarah
ke beyond compliance,”
tegasnya.
Upskilling Proper yang
diadakan kali ini menghadirkan
pemateri dari ITS yaitu
Rachmat Boedisantoso
selaku Koordinator T im
Penilai PROPER selama
beberapa tahun terakhir.

Selama dua hari peserta
dijelaskan mengenai teknis
evaluasi Dokumen Ringkasan
Kinerja Pengelolaan
Lingkungan (DRKPL), dan
evaluasi setiap kriteria
dalam dokumen Proper
Hijau termasuk penilaian
mandiri (self-assessment
PROPER). Selain itu juga
dijelaskan evaluasi penilaian
Proper pada tahun 2014,
yang memperlihatkan posisi
Pertamina EP Sangasanga
& Tarakan, baik terhadap
sesama field lain di Pertamina
EP maupun industri migas EP
yang lain.
Dengan pendekatan
teknis dan pengalaman
pemateri dalam menilai
dokumen Proper membuat

materi menjadi lebih mudah
dipahami oleh peserta yang
mayoritas adalah pekerja
yang relatif baru sebagai
anggota tim Proper.
Sangasanga Field
Manager Hanief Jauhari
mem inta kepada anggota
tim Proper agar hasil yang
diperoleh dari upskilling ini
dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan pencapaian
Proper di Sangasanga dan
Tarakan Field.
“Semoga T im Proper
dapat me-review sec ara
berkala sehingga dokumen
Proper dapat disusun dengan
baik dan tepat waktu serta
meningkatkan kinerja dalam
pengelolaan lingkungan,” ujar
Hanief.•SANGASANGA
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Pertamina Lubricant Gelar
Seminar JAMA Engine Oil 2015
Kick Off KPI dan
Roadmap CIP 2015
JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE)
menggelar Kick Off Continuous Improvement
Program (CIP), Rabu (14/1). Acara yang
berlangsung di Multifunction Room Lantai 2
PHE Tower, dihadiri oleh Board of Director
(BoD) PHE yang diwakili oleh Bambang H.
Kardono selaku Direktur Operasi & Produksi,
para VP, para Senior Manager dan GM Anak
Perusahaan (AP) dan para Fasilitator CIP AP.
Kegiatan utama acara tersebut bertujuan untuk
memberikan pembekalan tentang CIP & KPI
Quality Management 2014-2015.
Bambang H. Kardono mengungkapkan,
manajemen PHE sangat mendukung upayaupaya inovasi dan pemecahan masalah atau
potensi masalah dengan program CIP baik
Proyek Kendali Mutu (PKM), Gugus Kendali
Mutu (GKM) maupun Sistem Saran (SS). Value
Creation sangat diharapkan manfaatnya bagi
perusahaan. “Kilas balik atas pencapaian dan
prestasi CIP tahun 2014 di antaranya Best of
the Best (Juara Umum), The Most Valuable
Innovation, The Best QCP dan The Best
Innovation Expo, lima Gugus CIP akan mengikuti
Forum CIP di tingkat Internasional, serta value
creation yang dihasilkan oleh 49 Gugus CIP
PHE & AP adalah sebesar 5,10 triliun rupiah
atau sekitar 450 juta dolar AS,” ujar Bambang.
Sementara Iwan Jatmika, VP QHSSE PHE
menegaskan, hasil value creation tersebut
dapat memberikan kontribusi nyata sehingga
manfaatnya dapat segera dirasakan pada tahun
ini. Hasil inovasi CIP 2014, contohnya Golden
Heater dari JOB Pertamina Golden Spike
Indonesia Limited (PGSIL) harus dilanjutkan
dan diterapkan pada area ataupun lokasi yang
tipikal/sama, serta Hak Patent (Hak Kekayaan
Intelektual) juga perlu ditindaklanjuti sehingga
manfaat dan proteksi inovasi dapat dirasakan
oleh para inovator / inventor CIP tersebut. “Tema
CIP juga harus disesuaikan dengan KPI & RKAP
tahun berjalan,” imbuhnya.•PHE

JAKARTA – PT Pertamina
Lubricant untuk kesekian
kalinya kembali menggelar
seminar Japan Automobile
Manufacturers Association
(JAMA) Engine Oil yang
berlangsung di Ballroom Hotel
Arya Duta, Jakarta, Rabu
(4/3). Seminar dua tahunan
ini diselenggarakan oleh
JAMA untuk memberikan
informasi terbaru mengenai
perkembangan teknologi
mesin beserta material
pendukungnya, khususnya
mesin kendaraan buatan
pabrikan Jepang.
Dengan mengambil
tema “Environmental Issue”,
seminar ini membahas tentang
perkembangan teknologi
mesin yang dituntut untuk
semakin ramah terhadap
lingkungan, dengan semakin
membatasi emisi gas buang
dan lebih hemat bahan bakar.
“Seminar JAMA ini sebagai
update mengenai teknologi
Engine Oil. Pertamina
Lubricant sendiri sangat
berkepentingan untuk menjalin
hubungan baik dengan
JAMA. Seperti kita ketahui
mobil ataupun motor buatan
Jepang menjadi market leader
di Indonesia. Sehingga jika
kita bisa mendapatkan pasar
mereka maka sudah sangat
bagus bagi retail kita,” ungkap
VP Corporate Development
Pertamina Lubricant, Rustam
Firdaus.
Product Development
Specialist Pertamina Lub
ricant, Fathona Shorea N,
menjelaskan mengenai emisi
dan regulasi ekonomi fuel di
Asia kemudian membahas
teknologi terkini engine
oil yang dikembangkan
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VP Corporate Development Pertamina Lubricant Rustam Firdaus menegaskan, seminar JAMA menjadi sarana untuk mengupdate informasi perkembangan teknologi mesin beserta material pendukungnya, seperti pelumas.

di berbagai wilayah Asia.
Dalam kesempatan tersebut,
pihaknya menyampaikan
mengenai regulasi emisi di
Indonesia termasuk perkem
bangan pelumas di Indonesia.
Sementara itu, Chairman
JAMA Engine Oil Seminar
2015, Mr. Kazuo Yamamori
mengungkapkan, yang
dibutuhkan sekarang adalah
pelumas kualitas baik de
ngan harga terjangkau.
Dalam kesempatan tersebut,
Kazuo membahas beberapa
teknologi teknologi oli terbaru
seperti Heavy Duty Diesel
Engine Oil (HDDO).
Melalui seminar ini para
praktisi terkait dengan mesin,
pelumas dan perawatan
mesin dapat memperoleh
informasi dan solusi atas
kebutuhan pelumas yang
cocok bagi mesin-mesin
mahal mereka. Selain itu juga
bahan bakar yang digunakan,
kesiapan teknologi mesin
yang ada untuk mengadaptasi

batasan emisi atau kebijakan
alternatif bahan bakar dan lain
sebagainya.
Paparan yang disam
paikan secara langsung oleh
para pelaku pada industri
kendaraan bermotor di
seminar ini tentunya akan
menjadi informasi dan solusi
yang dinanti-nanti, mengingat
anggota JAMA terdiri dari para
pabrikan mesina terkemuka
buatan Jepang seperti Hon
da, Daihatsu, Suzuki, Toyota,
Hino, Yamaha dan lain-lain
yang produknya banyak
mendominasi di Indonesia.
Pertamina Lubricant
sebagai produsen pelumas
yang menguasai market share
pasar pelumas dalam negeri
dan telah diekspor ke lebih
dari 26 negara tentu saja
memiliki kepentingan yang
besar. Formula pelumasnya
sudah disesuaikan dengan
perkembangan teknologi
permesinan terkini.
Produk-produk pelumas

Pertamina sendiri telah dide
sain untuk memenuhi spe
sifikasi JASO, seperti Meditran
SX, Enduro 4T, Mesran Super,
Enduro Racing, Enduro Matic,
serta beberapa pelumas 2-Tak
seperti 2T Enviro dan Mesrania
2T Series. Produk tersebut
didesain untuk pelumasan
mesin kendaraan Jepang
yang banyak digunakan di
Indonesia. Sehingga tak heran
jika produk-produk Pertamina
Lubricant juga menjadi acuan
bagi perkembangan Pelumas
di Indonesia.
Tahun ini, Pertamina
P el um a s s e m a k i n g i a t
mengembangkan pangsa
ekspor bisnis pelumas di
manca negara, dengan tar
get penjualan yang terus
ditingkatkan. Untuk itu,
Pertamina Lubricants telah
mengakuisisi merek dan
pabrik pelumas di Thailand
yang akan berdampak be
sar bagi bisnis Pertamina
Lubricants di luar negeri.•IRLI

PEP Jatibarang Field Masuk Nominasi Industri Sehat dalam
Penilaian Kabupaten/ Kota Sehat 2015
Mundu – Pertamina EP Jatibarang Field kembali mendapat
sorotan dari pemerintahan provinsi Jawa Barat. Pasalnya,
pada Rabu (25/2), tim penilai Program Kabupaten/ Kota Sehat
2015 berkunjung ke Pertamina EP Jatibarang Field sekaligus
memberikan penilaian. Jatibarang Field mendapat kehormatan
dengan ditunjuk oleh Bupati Indramayu menjadi satu-satunya
nominasi “Industri Sehat” dalam penilaian Kabupaten/Kota
Sehat 2015.
Tim penilai Kabupaten/Kota Sehat 2015 merupakan
gabungan dari berbagai instansi pemerintahan di lingkungan
provinsi Jawa Barat dan Pemda Indramayu, yang berasal dari

Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Bappeda, Biro
Yansos, Disperindag dan Dinas Pemukiman dan Perumahan,
Kedatangan mereka disambut Defrinaldo selaku perwakilan
dari Jatibarang Field pun menyampaikan apresiasinya terhadap
kegiatan ini. “Saya mewakili Pertamina EP Jatibarang Field
sangat berterimakasih atas kepercayaan Bupati Indramayu
yang telah menunjuk Pertamina EP sebagai industri sehat
mewakili Kabupaten Indramayu.”, ungkap beliau.
Dalam kesempatan yang sama, Dede Suherlan selaku
Ketua Tim Verifikasi Kabupaten/ Kota Sehat 2015 menegaskan
bahwa kegiatan ini bukanlah lomba. “Kegiatan ini bukanlah

lomba, melainkan program pemerintah untuk mengubah
mental masyarakat dan pekerja agar peduli akan kebersihan,
kesehatan dan keselamatannya,” tegas Dede.
Setelah acara penyambutan dan pemaparan di Crisis
Center Jatibarang Field, acara dilanjutkan dengan penilaian
di sekitar komplek perkantoran dan Warehouse SCM yang
menjadi andalan Jatibarang Field.
Seusai acara penilaian tersebut, secara lisan tim penilai
mengungkapkan bahwa Pertamina EP Jatibarang Field
memang layak mendapat predikat “Industri Sehat”.•nit
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GM MOR I :
Bekerjalah dengan
Luar Biasa
Medan - GM Marketing Operation Region
(MOR) I, Jumali mendorong bagi pekerja baru
untuk bekerja dengan cara luar biasa. Hal itu
disampaikan pada saat orientasi pekerja baru di
lingkungan MOR I, pada Senin (2/3). “Bekerjalah
dengan luar biasa, maka anda akan menjadi luar
biasa,” ujarnya.
Jumali menekankan, perusahaan saat ini
berada pada kondisi yang penuh tantangan.
Kondisi eksternal perusahaan seperti turunnya
harga minyak dunia menjadi salah satu penyebab
target raihan laba di 2015 sangat menantang.
Untuk itu, di tahun ini, Jumali mengajak para
pekerja baru untuk selalu invoatif dan sadar akan
biaya. “Mungkin yang senior-senior itu menang
di pengalaman, tapi belum tentu menang dalam
hal inovasi dan yang lain,” ujarnya di hadapan
37 pekerja baru dari BPS, BPA dan BKJT.
“Kita berharap, kalian yang baru ini membawa
inovasi baru untuk peningkatan revenue maupun
tercapainya laba khususnya di MOR I,” lanjutnya.
Meski demikian, Jumali mengimbau agar
pekerja baru juga tetap melakukan pekerjaan
sesuai dengan wewenang yang telah diberikan
kepada mereka sebagai pekerjaan utama.
Dalam orientasi ini juga akan diberikan
materi pembekalan dari setiap fungsi yang ada
di Lingkungan MOR I.• WALI

JAKARTA - “Kalau Anda
semua memahami, demografi
pekerja Pertamina ini seperti
pelana kuda. Kalau kita ingin
menjadi world class company,
tidak bisa demografinya
seperti ini. Apalagi kita mau
menjadi world class company
dalam waktu 10 tahun ke
depan. Artinya, tinggal 10
tahun lagi, bukannya masih
10 tahun lagi.”
Demikian penegasan yang
dikatakan Direktur SDM &
Umum Pertamina Dwi Wahyu
Daryoto ketika membuka
Sos ialisasi Human Capital
Development Direktorat Pe
ngolahan, di Lantai M Gedung
Utama, Rabu (4/3).
Hadir pula dalam sosiali
sasi tersebut Direktur
Pengolahan Rachmad
Hardadi, SVP Business De
velopment Iriawan Yulianto,
dan jajaran manajemen
Pengolahan lainnya. Semen
tara dari fungsi HRD hadir
SVP HRD Insan Purwarisya
L. Tobing, VP People Ma
nagement Yudo Irianto, dan
Leadership & People De
veleopment Manager Gustini
Raswati. .
Menurut Dwi Wahyu,
alternatifnya hanya ada dua

Foto :PRIYO
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Sosialisasi Human Capital
Development Direktorat Pengolahan

Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto menegaskan program human capital development akan berlaku untuk 3-5
tahun ke depan.

saja. Satu, lateral recruitment.
Kedua, ialah akselerasi pro
gram. “Karena untuk mengisi
pelana yang tengah ini, mau
tidak mau harus ada program
percepatan,” tegas Dwi.
Dwi juga menyatakan
bahwa program ini berlaku
untuk 3 – 5 tahun ke depan.
Karena itu jangan melihatnya
hanya dalam jangka waktu
satu tahun saja.
Sementara Direktur
Pengolahan Rachmad Har
dadi menegaskan, di dalam

perubahan, tidak akan ada
yang dirasakan nyaman.
Rachmad mengakui kek o
songan pekerja ada di level
menengah, sementara di atas
dan bawah bertumpuk.
Rachmad mengakui hal ini
bisa terjadi karena akibat dari
kebijakan stop recruitment
yang diberlakukan tahun
1991 – 2001. Ia mengatakan
kalau ingin menempuh jalan
pintas, bisa saja dilakukan
dengan merekrut pekerja
dari luar. Namun ia tidak

ingin menempuh cara itu.
Menurutnya lebih baik
menempatkan 300 engineer
muda yang ada di Kantor
Pusat ke unit-unit Pengolahan
di daerah. Dan hal itu akan
dilakukannnya per 1 April
2015.
Usai arahan dari Direktur
Pengoalahn, dilanjutkan
dengan pemaparan dari VP
People Management Yudo
Irianto dan Leadership &
People Development Manager
Gustini.•URIP

Palembang – Dengan
mengen akan kaus merah
bertuliskan logo Pertamina,
ratusan penonton pendukung
tim voli Jakarta Pertamina
Energi memenuhi kursi pe
nonton di GOR Palembang
Sports and Convention
Center (PSCC), (13-15/2).
Supporter ini merupakan
gab ungan keluarga besar
pekerja RU III dan MOR II
yang secara khusus datang
untuk memberikan dukungan
kepada tim voli Pertamina
pada pekan kedua Turnamen
Pertamina Proliga 2015 yang
berlangsung di Palembang.
Pada putaran pertama
Jum’at (13/2), General
Manager RU III, Mahendrata
Sudibja dan General Manager
MOR II, Ageng Giriyono,
beserta tim manajemen RU III
dan MOR II, turut hadir dalam
pembukaan pertandingan

demi memberikan dukungan
penuh kepada tim Pertamina
yang sedang bertanding.
Tim bola voli putri Jakarta
Pertamina Energi berhadapan
dengan Jakarta Bank DKI.
Kedua tim bertanding sangat
baik sehingga saling kejar
mengejar untuk mendapatkan
poin, dengan kemenangan
Jakarta Bank DKI. Namun
berkat perjuangan gigih tim
puteri Jakarta Pertamina
Energi mampu melibas tim
Jakarta Bank DKI dengan
kedudukan akhir 3-1.
Pada hari kedua, Sabtu
(14/2), tim bola voli putra
Jakarta Pertamina Energi
berhadapan dengan Jakarta
Electric PLN Jakarta. Pada laga
pertandingan putaran kedua
ini, jalannya pertandingan
kedua tim sangat menghibur
penonton yang memadati
PSCC. Namun pada akhir

pertandingan, para supporter
Pertamina harus cukup
berlapang dada dimana tim
Jakarta Pertamina Energi
harus mengakui kekuatan
dari Jakarta Electric PLN yang
memenangkan pertandingan
dengan skor akhir sangat
telak 3-0.
Wa l a u p u n d e m i k i a n ,
para supporter Pertamina
akhirnya kembali berbahagia
pada putaran akhir pekan
ke II, Minggu (15/2), dimana
tim bola voli putri Jakarta
Pertamina Energi kembali
berhasil memenangkan per
tandingan, dengan menga
lahkan Jakarta Electric PLN.
Pada set pertama, jalannya
pertandingan sangat terlihat
kejar mengejar poin, namun
pada set kedua Jakarta Electric
PLN banyak melakukan
kesalahan sendiri, sementara
Jakarta Pertamina Energi

Foto : RU III

Pekan Kedua Proliga 2015, Pertamina Tetap di Atas

Tim Voli Putri Jakarta Pertamina Energi melibas 3-1 ketika melawan Tim Bank DKI.

mendominasi pertandingan
dan mampu memenangkan
set kedua dengan skor 16-25.
Performa Jakarta Pertamina
Energi sangat terlihat pada

set ketiga, yang harus
memaksa Jakarta Electric
PLN menyerah dengan skor
18-25 atas Jakarta Pertamina
Energi. Dengan hasil ini,

Jakarta Pertamina Energi
berhasil memuncaki klasemen
dengan 11 poin dari empat
kemenangan mengungguli
enam tim lainnya.•RU III
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JAKARTA - “Saya meng
ambil tema apa yang biasa
disampaikan Direktur Utama
Pertamina dalam beberapa
kesempatan, supaya kita
semua di Sekper memahami
dan mengerti apa yang se
ringkali disampaikan Direktur
Utama. ”
Hal tersebut dikatakan
Corporate Secretary Per
tamina Nursatyo Argo ketika
membuka Rapat Koordinasi
Corporate Secretary Per
tamina Tahun 2015, pada
Senin (2/3), di Lantai 21 Ge
dung Utama Kantor Pusat
Pertamina. Acara ini dihadiri
VP Corporate Communication
Ali Mundakir beserta seluruh
jajaran Corporate Secretary
di bawahnya.
Nursatyo Argo membahas

tagline “Mewujudkan Ke
mandirian Energi, Menuju
Satu Pertamina Baru” yang
sering diusung Direksi.
Tagline ini dipilih karena
sesuai den gan apa yang
dilihat dan dirasakan oleh
direksi. Tagline tersebut
merupakan gabungan dari
‘satu Pertamina’ dan ‘Per
tamina baru’.
“Sesungguhnya ha
rus diakui bahwa di Perta
mina ini, silo-silo mas ih
sangat besar,” kata Nur
atyo mengungkapkan
pengalamannya.
“Kita masih melihat
dan merasakan silo-silo itu
masih ada. Oleh karena
itu kita yang berada di
Corporate Secretary harus
bisa menjadi fasilitator untuk

menghilangkan batas-batas
silo ini,” tegas Nursatyo.
S e m e n t a r a V P C o r
porate Communication Ali
Mundakir juga sempat me
nyinggung masalah silo ketika
memberikan pengantar
mengawali sesi presentasi
fungsi-fungsi. “Silo-silo itu
harus kita kikis dengan tin
dakan nyata, semangat ki
ta untuk selalu bersinergi,
dan itu harus kita mulai dari
seluruh fungsi di Corporate
Secretary,” ujarnya.
Rakor Corporate Secre
tary diisi dengan pre
sentasi dari manajer Media,
manajer Internal Commu
nication, manajer External
Communication, manajer
Brand Management,
BOC, Manajer Data & Info,

Foto : KUNTORO

Corporate Secretary Jadi Fasilitator
untuk Menghilangkan Silo

15

Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo mengingatkan kembali agar seluruh jajarannya mampu menjadi fasilitator
antar fungsi lainnya untuk menghilangkan batas-batas silo.

manajer BOD Support,
manajer Capital Market,
manajer Corporate Action

dan manajer CSR. Untuk
penandatanganan KPI ma
sing-masing fungsi dan pe

kerja Corporate Secretary
dilakukan pada 5 Maret
2015.• URIP

RU V Balikpapan Gelar Upacara
Penutupan Bulan K3
BALIKPAPAN-Bertempat
di Lapangan Merdeka
(14/2), RU V mengadakan
upacara penutupan bulan
K3 sekaligus penyerahan
hadiah lomba dan pemberian
Foto : Romi Arif Priyatin

apresiasi pada peserta bulan
K3 yang diikuti oleh pihak
internal, mitra kerja dan
masyarakat umum. Dalam
acara tersebut juga dilakukan
pemberian apresiasi bagi

Kompetisi Fire Fun dalam penutupan Bulan K3 RU V yang didasari oleh keinginan
perusahaan dalam memasyarakatkan UU No. 1 Tahun 1970 untuk meningkatkan
kesadaran dalam bidang penanggulangan kebakaran.

peserta pameran bulan K3

sehari-hari. “Keselamatan

apresiasi pada peserta

Pertamina yang bekerja

kerja merupakan elemen

pameran bulan K3 yang

sama dengan Pemerintah

penting yang harus dimiliki

diselenggarakan di Gelora

Kota Balikpapan. Untuk

setiap pekerja, selain jaminan

Banua Patra.

menambah kesemarakan

sosial maupun kebebasan

acara, juga diadakan jalan

berserikat,” ujar Eman.

sehat dan Fire Fun Games.

“Penutupan Bulan K3
bukan berarti selesai juga

Setelah upacara, dilaku

aspek keselamatan, tetapi

Eman

kan jalan sehat dan penye

menjadi titik awal agar kita

Salman Arief memaparkan

rahan hadiah lomba-lomba

senantiasa mengamalkan

pentingnya penerapan K3,

yang diselenggarakan sejak

aspek keselamatan bekerja,”

tak hanya di lingkungan kerja

16 Januari lalu. Selain itu

ujarnya.•Keishkara HP

maupun dalam kehidupan

juga diadakan pemberian

GM

RU

V

RALAT
Pada Energia Weekly edisi 9 Maret 2015 halaman 20 pada artikel “PDSI Ukir Keuntungan Pada
2014 Sebesar 46,5 Juta Dolar AS” terdapat typo error pada alenia 2 baris 5 dan alenia 3 baris 1. Di
situ tertulis “Unitisasi”, seharusnya : “Utilisasi”
Demikian kekeliruan telah kami perbaiki.
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Bunyu – Di atas peta, secara geografis Pulau Bunyu
bagaikan atap Indonesia. Tampilan letaknya yang dekat
perbatasan dengan Negara tetangga, nun jauh terpencil
di ujung hidung Kalimantan Utara. Namun, di kejauhan
megapolitan ibu kota para jawara migas Pertamina EP (PEP)
Field Bunyu terus giat meningkatkan kinerja, memburu lewat
berbagai upaya, menata sumur-sumur tua, meningkatkan
produksi di tengah kendala decline alami rata-rata PEP
sekitar 30% per tahun. Maka, ketika angka-angka produksi
Field Bunyu terus meninggi, hal itu adalah bagian dari kearifan
fase menuai paska benih disemai. “Kami dapat membuktikan
bahwa Field Bunyu mampu meningkatkan produksi sebesar
8.026 barel minyak per hari (BOPD) pada awal Februari
yang lalu, meski di tengah keterbatasan anggaran,” ujar
Manager Field Bunyu, Rizal Risnul Wathan menyiratkan
rasa syukurnya.
Lebih lanjut, Rizal menyampaikan pencapaian tersebut
merupakan pengulangan sejarah dalam peningkatan
produksi terbesar di PEP Field Bunyu, ketika zona produksi
L-70 pada kedalaman 1.257,3 – 1.259,3 meter sumur BN18 mengucurkan minyak sebesar 5.732 BOPD atau 278 %
di atas target pada Juni 2010 lampau. Kesuksesan upaya
peningkatan produksi hingga 4.112 BOPD itu diperoleh
melalui kegiatan reparasi sumur-sumur: BN-20, BN-30,
BN-37, BN-39, B-139, dan B-164. “Peningkatan terbesar
berasal dari sumur BN-20 yang kontribusinya hingga 1.026
BOPD,” imbuh Rizal membandingkan kinerja setiap sumur.
BN-20 sendiri berproduksi pertama
kali pada lapisan J-71 (1115-1120 m)
dengan litologi batupasir. Ketika tes
perdana zona batupasir, ini mampu
menghasilkan 2.147 BOPD. Selain itu
sumur BN-20 juga pernah berproduksi
pada lapisan-lapisan J-20 (1079.5-1081
m), J-74 (1165-1167.5 m) zona produksi

unggulan BN-20 lainnya adalah G-45 (883.5-885 m) dengan
reservoir batupasir juga.
Menurut Rizal, untuk menjaga konsistensi peningkatan
produksi di sumur-sumur tua diperlukan kreatifitas dan langkahlangkah terobosan, antara lain secara telaten melakukan
pemetaan detail zona-zona baru yang berpotensi untuk
diperporasi lewat kerja ulang pindah lapisan di samping rutinitas
aktivitas reparasi sumur, semata. “Upaya program pindah
lapisan dilakukan pada zona L-30 (1375.5-1377.5 m, base on
sumur BN-30) menghasilkan 1.158 BOPD, zona G-45 (883.5885 m, base on sumur BN-20) menghasilkan 712 BOPD,
dan zona N-25 (1500.1-1502.1 m, base on sumur BN-39)
menghasilkan 765 BOPD, masing-masing pada tes perdananya
yang berkontribusi besar dalam peningkatan produksi Field
Bunyu,” papar Rizal.
Selanjutnya Rizal juga menjelaskan bahwa sebelum aktivitas
kerja ulang pindah lapisan perlu dilakukan perbaikan bonding
semen, baik pada pekerjaan pindah lapisan maupun reparasi
karena kondisi well bore Field Bunyu rata-rata memiliki bonding
semen yang kurang baik. Hal tersebut sangat mempengaruhi
performa produksi pada suatu sumur, terutama dalam menekan
banyaknya air formasi yang merembes ikut terproduksi, serta
untuk memperpanjang life time produksi. “Kegiatan itu, secara
langsung dampaknya akan sangat mempengaruhi pencapaian
produksi Field Bunyu,” tambah Rizal.
Langkah terobosan lainnya dalam memperpanjang life
time produksi adalah melakukan pengambilan data bawah
permukaan seperti well testing (BHP & PBU) secara rutin
untuk mengetahui karakteristik resevoir. Selain itu well testing
ini memberikan informasi lebih dini dalam menetukan langkahlangkah strategi yang harus dilakukan jika suatu sumur memiliki
anomali produksi agar tidak terjadi water conning yang
berdampak pada life time produksi. “Pengoperasian sumur
dengan mengacu pada kaidah Good Engineering Practices
sangat membantu memperpanjang life time produksi sumur

Foto :DIT. HULU

Produksi Bersuara dari Atap Indonesia HULU TRANSFORMATION CORNER

Kesibukan Pengeboran dua rig pada malam hari di Field Bunyu, Kalimantan
Utara.

dan menekan decline yang sebelumnya mencapai 90-120%
menjadi 60-80% per tahun,” ungkap Heru Pratama, Reservoir
Engineer.
Sementara itu, tim Reability, Availability, and Maintenance
(RAM) Bunyu Field berhasil menghemat biaya perawatan
pompa Garbarino sebesar 324 juta rupiah sehari setalah
kontrak dihentikan. Jika dalam setahun maka Bunyu Field
mampu menghemat sebesar 1,6 miliar rupiah. Penghematan
dilakukan dengan memodifikasi wearing menggunakan
material nylon (non metal) untuk mengatisipasi rusaknya
mechanical seal, serta melakukan penggantian material
bracket pelor menggunakan material metal dan bukan
plastik untuk menyesuaikan material fluida yang dipompakan.
“Penghematan ini terjadi karena Field Bunyu tidak perlu lagi
menyewa pompa injeksi di stasiun pengumpul Utama (SPU),
karena pompa injeksi yang sudah ada berhasil dimodifikasi
oleh tim RAM,” ujar Edi Nofendra, Bunyu RAM Assistant
Manager mewartakan kerja inovasi di kesenyapan Bunyu
yang jauh dari Jakarta.•DIT. HULU

JAKARTA - “Pertamina
adalah perusahaan energi
yang melayani seluruh
lapisan masyarakat
Indonesia. Kita sudah punya
enam bank persepsi, dan
sekarang Bank BTN menjadi
bank persepsi yang ketujuh,”
kata Arief Budiman. “Jika
Pertamina melayani seluruh
masyarakat Indonesia, Bank
BTN adalah bank sahabat
keluarga Indonesia. Jadi
kami perlu bekerja sama
dengan bank sahabat
keluarga Indonesia ini.”
Hal tersebut dikatakan
Direktur Keuangan
Pertamina Arief Budiman
dalam acara Grand
Launching Bank BTN
Sebagai Bank Persepsi
Pertamina di Menara BTN,
kawasan Harmoni, Jakarta
Pusat, pada Jumat (6/3).
Acara dihadiri oleh
Dir ekt ur Treasury Asset
Man agement BTN Iman

Nugroho Soeko beserta
jajaran direksi dan mana
jemen BTN. Sementara
dari Pertamina hadir SVP
Financing & Business
Support Budhi Himawan,
VP Narendra Widjajanto,
wakil-wakil dari MOR, dan
beberapa anggota Hiswana
Migas yang adalah nasabah
BTN, dan lain-lain.
Dalam kesempatan itu,
Arief mengucapkan terima
kasih kepada empat kanwil
BTN dan rekan-rekan dari
Marketing Operation Region
(MOR) Pertamina yang telah
mengawali kerja sama
kedua belah pihak. Arief
pun menegaskan bahwa
Pertamina sangat selektif
dalam memilih mitranya.
Bank BTN adalah bank
ke-7 sebagai bank persepsi
Pertamina. “Selain itu, kami
ingin memberikan opsi yang
terbesar bagi mitra-mitra
bisnis yang lain, termasuk

anggota Hiswana Migas,
untuk memilih bank yang
terbaik.”
S e m e n t a r a D i re k t u r
Treasury dan Asset Ma
nagement BTN Iman Nugro
ho Soeko menyatakan ke
gembiraannya karena kerja
sama ini sudah dirintis sejak
tahun 2013. Implementasi
pilot project Bank BTN
sebagai bank persepsi
Pertamina dilakukan pada
Februari 2015. “Sehingga
roll out secara nasional
untuk seluruh outlet dapat
dilaksanakan pada 2 Maret
2015,” tutur Iman.
Iman melanjutkan, se
bagai bank yang memiliki
fokus pada pembiayaan
perumahan, bukan berarti
Bank BTN mengabaikan
kebutuhan nasabah untuk
pelayanan perbankan
s e k t o r y a n g l a i n n y a .
“ O l e h k a re n a i t u k a m i
selalu mengembangkan

Foto : ADITYO

Bank BTN Jadi Bank Persepsi ke-7 Pertamina

Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman memberikan sambutan saat grand launching Bank BTN sebagai Bank Persepsi
Pertamina. Bank BTN menerima layanan transaksi pembayaran atas penjualan produk Pertamina.

sistem layanan perbankan
sehingga nasabah kami
dapat melakukan transaksi
perbankan dari BTN kepada
mitra kerjanya,” tegas Iman.
Sebagai bank persepsi
Pertamina, maka BTN dapat
memberikan layanan tran

saksi penerimaan pemba
yaran atas penjualan produk
Pertamina. Asset Bank
BTN tahun 2014 sebesar
Rp144,58 triliun, menempati
peringkat 9 dalam besaran
asset. Bank BTN didukung
820 kantor cabang; 2.951

outlet Kantor Pos online;
1.830 ATM yang tersebar di
seluruh Indonesia, ditambah
lagi 50.000 ATM yang ter
koneksi dengan jaringan
ATM Link, Bersama dan
Prima.•URIP

