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Safeguarding Governance
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Tak dipungkiri, sektor energi memiliki prospek dan peran
strategis. Namun di tengah iklim bisnis yang kompetitif,
industri ini rentan pada kegiatan yang melanggar tata kelola.
Seperti kasus suap Petrobas pada awal 2015 yang melibatkan
supplier, karyawan hingga politisi Brazil dan merugikan
perusahaan sekitar US$2 milliar. Akibat kasus ini, lebih
dari 100 orang telah ditahan. Reputasi Petrobras di dunia
investasi pun hancur. Hingga kini 24 institusi yang berinvetasi
di Petrobras seperti PIMCO dan Morgan Stanley telah
menggugat perusahaan karena merasa dikelabui. Sementara,
lembaga rating Moody’s dan S&P telah menurunkan rating
Petrobras dari peringkat investasi tinggi ke level “junk” atau
investasi yang sangat berisiko. Secara finansial, Petrobras
merugi dan harus menjual asetnya untuk menutup hutang.
Hal ini mencerminkan bahwa sekecil apapun itu, tindakan
tidak etis pada akhirnya akan mendatangkan kerugian yang
besar dan meluas bagi perusahaan.

Pertamina dinobatkan sebagai World Class for Large Manufacturing Organization pada perhelatan Global Performance Excellence Awards (GPEA).
Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur SDM & Uum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto dari APQO/GPEA Chairman, Dr. Charles Aubrey.

Seiring dengan besarnya sorotan pada Petrobras, para
Pemegang Obligasi ataupun investor Pertamina sering
mempertanyakan bagaimana tata kelola Pertamina. Pasalnya,
Pertamina dan Petrobras merupakan NOC dan sama-sama
berasal dari negara Emerging Market, serta beberapa ke
samaan lain.
Tak hanya energi, sektor keuangan juga mengalami
preseden tata kelola. Misalnya, saat beberapa institusi
perbankan dunia bersama-sama memanipulasi acuan London
Interbank Offered Rate (LIBOR) dan didenda miliaran dollar
AS. Membuktikan bahwa tata kelola perusahaan tak hentinya
berada dalam pantauan radar komunitas dunia
Bagi Pertamina, tata kelola telah menjadi fondasi bisnis
dan hal ini telah mendapat pengakuan eksternal. Contohnya,
Pertamina mendapatkan penghargaan dari Corporate
Governance Asia (Hong Kong) sebagai The Best Company in
Indonesia. Pada ajang tersebut, tata kelola Pertamina dinilai
berjalan baik dan mampu disejajarkan dengan perusahaan
publik, seperti Bank Mandiri dan PTT Group (Thailand).
Diraihnya penghargaan di bidang corporate governance
hendaknya tidak membuat kita berpuas diri. Disinilah setiap
Pekerja berperan sebagai safeguarder of governance,
menghindarkan diri dari tindakan tidak etis untuk menjaga
keberlanjutan perusahaan.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Pertamina Terbukti Unggul
di Asia Pacific Quality Conference
Pengakuan terhadap
Pertamina di ajang
kompetisi mutu, kembali
diraih dalam Global
Performance Excellence
Awards yang diadakan
oleh Asia Pacific
Quality Organization
(APQO) di China.
Pertamina dinobatkan
sebagai World Class for
Large Manufacturing
Organization dan
memborong beragam
penghargaan dalam
kompetisi inovasi.
SHANGHAI – Dinobatkannya
Pertamina sebagai World
Class for Large Manufacturing
Organization pada perhelatan
Global Performance Excellen
ce Awards (GPEA) diumumkan
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oleh President Shanghai
A s s o c i a t i o n f o r Q u a l i t y,
Madame Tang Xiaofen pada
acara The 21th Asia Pacific
Quality Conference & The 10th
China Shanghai International
Symposium on Quality
di Shanghai International
Convention Center, pada
Senin (9/11).
Dr. Charles Aubrey selaku
APQO/GPEA Chairman
memb erikan penghargaan
tersebut kepada Direktur
SDM dan Umum, Dwi Wahyu
Daryoto. Usai menerima
penghargaan Dwi Daryoto
menyampaikan apresiasi atas
keberhasilan Pertamina meraih
penghargaan tertinggi untuk
kategori World Class for Large
Manufacturing Organization.
Menurutnya, penghargaan

Sorot:
Kiprah
Sumber : Investor Relations – Corporate
SecretaryAnak Perusahaan :
gebyar energi pertamina
pertamina lubricants raih peringkat
dekatkan dengan masyarakat
gold dalam sni award 2015

tersebut semakin mengu
kuhkan pengakuan dunia
internasional terhadap pe
ngembangan Quality Ma
nagement di Pertamina.
“Penghargaan ini me
motivasi kami untuk se
nantiasa melakukan con
tinuous improvement di segala
lini guna peningkatan sistem
mutu Pertamina dari waktu
ke waktu. Dan hal ini juga
menjadi tantangan kami untuk
membuktikan bahwa tim kami
yang berkompetisi dalam ajang
inovasi ini mampu bersaing
dan memberikan prestasi yang
terbaik,” jelasnya.
Global Performance
Excellence Awards yang
dikelola oleh Asia Pacific
Quality Organization (APQO)
merupakan sebuah organisasi
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non profit yang menyatukan
semua organisasi terkemuka
yang bergerak dalam bidang
Quality Management di Asia
Pasifik. Dengan mengusung
tema “To Create The Era
Of Quality Of The Common
Prosperity”, acara ini menjadi
wadah interaktif dalam
membangun mutual trust dan
mutual understanding antara
negara-negara wilayah Asia
Pasifik di bidang “International
Quality Era”.
Untuk mengikuti GPEA ini
Pertamina harus mengirimkan
dokumen aplikasi yang sesuai
dimana dokumen tersebut
telah dinilai dan diusulkan
oleh core member APQO di
Indonesia, yaitu Indonesia

Bersambung ke halaman 3

Utama :
tingkatkan daya saing pertamina
jalin sinergi dengan sucofindo
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

Theme-o-meter survey ii 2015 :

Feedback pekerja
sangat berharga bagi
perusahaan
Foto : PERTAMINA

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

Pengantar Redaksi :
Untuk membentuk budaya kinerja tinggi diperlukan
mindset dan perilaku pekerja. Salah satu faktor pembentuk
kinerja tinggi perusahaan adalah budaya dan iklim kerja.
Pertamina sejak tahun 2006 telah rutin melakukan pengu
kuran secara berkala terkait budaya dan iklim kerja melalui
Survey Organizational Performance Profile (OPP) Survey
yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sebagai general checkup yang kemudian dicek progress-nya melalui Theme-OMeter Survey (ToMS) setiap 2 (dua) kali dalam setahun. Kali
ini, mulai tanggal 16 November – 4 Desember 2015, kembali
kita mengadakan Theme-O-Meter Survey periode II Tahun
2015. Mari kita simak, wawancara dengan SVP HRD, Insan
Purwarisya L. Tobing terkait Survey ini.
Mengapa Theme-o-meter Survey (ToMS) penting
kita lakukan ? Survey ToMS dimaksudkan untuk menge
tahui sejauh mana progress perubahan budaya di Pertamina
sebagai landasan Transformasi Pertamina. Sustainability
Transformasi sangat bergantung pada dukungan dan
perubahan mindset pekerja. ToMS dilakukan sebagai
pulse-check agar kita bisa mengantisipasi secara cepat jika
progress perubahan budaya tidak sesuai dengan harapan.
Hal ini penting untuk mengukur seberapa efektif inisiatif dan
program-program perubahan budaya yang telah di lakukan
berdampak pada persepsi pekerja mengenai keterikatan
mereka dengan perusahaan (employee engagement).
Apa bedanya Theme-O-Meter Survey Periode II
ini dengan Survey periode I sebelumnya? Sesuai de
ngan theme survey kita pada kali ini yaitu from Answer to
Action, dimana hanya dengan aksilah kita bisa melakukan
perubahan untuk mencapai Visi kita World Class Company.
Untuk itulah, pada survey periode kedua ini, selain kita
mengukur tingkat Employee Engagement (tingkat keterikatan
pekerja), maka pada Survey periode kedua, kita juga akan
mengukur Practice Pulse Check Index (PPC-Index) yaitu
untuk melihat tingkat praktik-praktik manajemen yang
mendorong situasi kerja yang positif. Hasil PPC Index inilah
sebagai jawaban dari persepsi pekerja atas aksi kerja yang
tinggi. Perbedaan kedua adalah, bahwa pada survey kali ini
kita juga ingin mengukur Entropi budaya untuk mengetahui
seberapa besar hambatan budaya yang terjadi baik di
level individu, maupun organisasi. Tujuannya adalah untuk
merumuskan program intervensi yang diperlukan agar
hambatan yang dirasakan oleh pekerja dapat diminimalkan
sehingga akhirnya produktivitas dan kinerja Perusahaan
akan meningkat.
Sejauh mana progress perkembangan employee

engagement di Pertamina dan mengapa ini penting?
Perubahan budaya di Pertamina sudah on-track. Pada
survey yang lalu, kita sudah mencapai score Employee
Engagement tertinggi yang pernah kita capai, yaitu 84,1%,
dengan jumlah responden yang cukup banyak yaitu 80%
(13.508 pekerja) dari total Pekerja PT Pertamina (Persero)
dan Anak perusahaan. Saya sangat bersyukur dengan
hasil yang kita capai, dimana membuktikan bahwa meski
saat ini sedang terjadi turbulensi di industri migas akibat
penurunan harga minyak dunia, optimisme harus tetap
kita jaga, dengan selalu berupaya untuk menghasilkan
kinerja yang terbaik di tempat kerja kita masing-masing.
Bagaimana Employee Engagement ini bisa di
tingkatkan dan apakah Pertamina punya caranya? Di
lihat dari hasil survey terakhir, dimana dimensi Performance
Management merupakan score terendah yang kita capai,
yaitu 73,1%, ini merupakan tantangan bagi kita untuk
melakukan perbaikan implementasi manajemen kinerja.
Pada dimensi ini, impelemntasi praktik manajemen kinerja
dapat dilakukan oleh lingkungan yang terkecil yaitu pada
level manajer. Contoh sangat mudah adalah Atasan mela
kukan Coaching bagi setiap individu pekerjanya, kemudian,
pada saat penilaian kinerja akhir tahun nanti, kita harus
memberikan nilai pekerja kita secara objective berdasarkan
evidence yang ada selama setahun, serta lakukan Dialog
Day pada saatnya nanti, untuk memberikan feedback
kepada setiap pekerjanya atas hasil kinerjanya selama ini.
Apa harapan Bapak dari pelaksanaan dan hasil
Theme-O-Meter Survey II 2015 kali ini? Pekerja tetap
konsisten bersuara jujur dan terbuka, target 80% tercapai
dan apapun hasilnya nanti, survey ini dapat menjadi
feedback berharga baik bagi Direksi maupun seluruh
pimpinan di Pertamina untuk menciptakan iklim kerja yang
saling terbuka dan tulus, sehingga terbentuk keterikatan
antara pekerja dengan atasan dan juga pekerja dengan
perusahaannya yang berujung pada peningkatan kinerja.
Mengisi Survey adalah langkah awal untuk menemu
kenali masalah dan menentukan area for improvement,
selanjutnya yang juga penting adalah menyusun dan
melaksanakan program intervensi menjawab tantangan
tersebut. Tujuan akhir yang harus kita capai adalah iklim
kerja yang kondusif, kohesi antara pekerja, synergy
dan alignment yang tercipta dari kepemimpinan yang
kuat. Kita percaya bahwa hal tersebut akhirnya akan
meningkatkan produktifitas dan performance perusahaan.
Mari bersama mewujudkan hal ini. Kami, tim SDM & Umum
siap menjadi partner dalam mencapai kesuksesan bisnis
perusahaan.•HR

EDITORIAL

Stop Impor Solar!
Membaca judul di atas, jangan ter

provokasi dulu. Tetapi juga bisa menjadi
dorongan semangat untuk mewujudkan
impian mewujudkan kemandirian energi.
Produksi Solar diprediksi berlebih seiring
diberlakukannya kebijakan mandatori pe
merintah, yang menetapkan kandungan
Bahan Bakar Nabati (BBN) sebesar 15% di
tahun ini dan 20 % di tahun depan.
Sejak tahun 2009, Pertamina telah me
nyalurkan Biosolar atau Solar dengan kadar
campuran fatty acid methyl ester (FAME)
sebesar 7,5%. Tahun ini, presentasi FAME
telah ditingkatkan menjadi 15% sesuai de
ngan kebijakan pemerintah. Semakin banyak
kadar FAME yang dicampurkan, maka
penyerapan FAME pun akan meningkat.
Artinya ketika tahun 2016 campuran FAME
harus mencapai 20%, maka Pertamina akan
menyerap FAME sekitar 5,14 juta KL atau
setara dengan 26 juta KL Biosolar.
Penyerapan FAME yang begitu besar,
tentu saja akan berdampak pada berku
rangnya volume impor Solar. Karena telah
tersubtitusi dengan FAME. Kini tantangannya
adalah bagaimana menjalin sinergi strategis
antara Pertamina dengan para produsen
FAME, agar cita-cita mengurangi impor solar
bisa terwujud.
Efek domino dari makin tingginya serapan
FAME, juga akan dirasakan pada sektor lain.
Yakni peningkatan lapangan kerja, dimana
industri hilir sawit di tanah air akan bergairah
seiring derasnya permintaan. Jumat lalu,
11 badan usaha produsen FAME nasional
telah bersepakat dengan Pertamina untuk
memasok kebutuhan bahan bakar nabati
campuran Solar tersebut. Bagaimanapun
juga keberlanjutan pasokan menjadi hal
yang krusial untuk mendukung program
mandatori pemerintah.
Lantas apakah mungkin bangsa ini bisa
stop impor Solar? Bukan hal mustahil. Apa
lagi Pertamina telah memproyeksikan peng
gurangan impor Solar dengan beroperasinya
kilang TPPI Tuban serta program Residual
Fluid Catalytic Cracking (RFCC) hingga 40%.
Tentu saja upaya tersebut tak akan berjalan
mulus tanpa dukungan berbagai pihak.
Mewujudkan kemandirian dan ketahanan
energi bukan lagi pekerjaan rumah segelintir
perusahaan. Tetapi akan menjadi solid
apabila didukung dari berbagai pihak yang
punya keinginan sama agar bangsa kita
tak lagi dijuluki sebagai negara pengimpor
energi.•
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Darurat Sosmed

Apa kabarnya hari ini? Sudah cek WA? Bb messenger?
Mungkin si bos sudah minta laporan dari semalem tuh..
hehe.. Bagi para pekerja Pertamina sepertinya sering banget
mengalami cerita bos yang minta update dini hari dan kita baru
baca paginya. Akhirnya, senyum manis bos pun berubah jadi
sedikit kecut saat ketemuan.
Anyway, di era perkembangan teknologi komunikasi dan
informasi yang sedemikian cepat ini, suka tidak suka gadget
yang dalam hal ini difokuskan ke smartphone (atau gawai
menurut KBBI) merupakan media komunikasi tersayang yang
tidak mungkin kita lepas dari kehidupan sehari-hari. Dengan
berbagai macam fitur dan variasi akses komunikasi seperti
perbincangan suara melalui sambungan telepon, kirim pesan
melalui sms, cek pekerjaan via email dan media sosial hingga
percakapan video secara langsung membuat gawai merupakan
benda “wajib” yang harus kita bawa.
Setiap generasi tentunya punya media komunikasi ke
sayangan masing-masing. Saya masih ingat, ayah menceritakan
bagaimana eksisnya berkomunikasi via radio amatir atau
istilahnya ngebrick pada saat mudanya. Radio pun tergantikan
dengan televisi. Jika radio mengedepankan unsur theater of
mind, maka dengan televisi dapat tergambar nyata secara visual.
Video killed the radio stars kata the buggles. Dapat dikatakan
untuk bisa tenar orang harus tampil TV pada saat itu.
Di era social media, yang merupakan medium kesayangan
generasi saat ini, dimana para penggunanya bisa dengan mudah
berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring
(networking), forum, dan dunia virtual (http://id.wikipedia.org/
wiki/media_sosial). Dengan interaksi dua arah yang sangat
cepat dan kebebasan berekpresi maupun beropini tersebut
media sosial digunakan untuk berbagai macam tujuan, berbisnis,
bekerja, promosi, bahkan mempromosikan diri sendiri (sudahkah
Anda selfie hari ini?)
Dari banyak sisi positif kegunaan media sosial dalam ke
hidupan sehari-hari kita, media sosial pun layaknya pedang
bermata dua bisa mempunyai sisi negatif yang harus kita
perhatikan. Anekdot mendekatkan yang jauh namun men
jauhkan yang dekat sepertinya paling nampak terlihat saat
pertemuan sahabat, alih-alih bercengkerama secara langsung,
saat ini orang asik dengan gawainya masing-masing, per
temuan hanya sebatas formalitas bertemu satu sama lain.
Posting berbau SARA di media jejaring sosial, saling hina dan
perdebatan di forum media percakapan hingga menyebabkan
perkelahian yang berujung kekerasan secara fisik, merupakan
contoh-contoh dampak buruk penggunaan media sosial yang
tidak bijak.
Kita sebagai pekerja Pertamina, pekerja kelas dunia se
harusnya pun memahami ancaman dan dampak buruk media
sosial jika dipergunakan tidak semestinya. Seharusnya adalah

jika kita berbicara ideal, namun realitas tidak seperti itu, masih
banyak pekerja Pertamina yang sepertinya belum cukup
paham bahaya penggunaan media sosial ini. Contoh kasus,
pekerja yang memposting kerusakan sarfas perusahaan di
akun media jejaring sosialnya, beredarnya surat keputusan
di media percakapan, atau postingan broadcast messages
surel internal perusahaan ke media sosial, menjadi bukti
bahwa masih banyak pekerja yang tidak melek dampak
media sosial jika info-info tersebut dimanfaatkan oleh orang
lain, pesaing, media massa karena dapat merusak citra
perusahaan.
Harus diingat, posting-an kita di media sosial adalah
tanpa batas, negara maupun wilayah, dan sekali sudah
masuk ke ranah media sosial, info tersebut bersifat umum
dan publik bisa mengkonsumsinya. Jejaring sosial twitter
terkenal dengan sebutan dunia dalam 140 karakter, path
saat ini tidak dibatasi 150 teman, setiap tweet/posting
dapat di-quote oleh media massa sebagai referensi berita.
Masih ingat Florance Sihombing yang dihujat karena status
pathnya di-publish oleh media dan menjadi terkenal seketika
(in a negative way).
Pekerja Pertamina memang harusnya dibekali dengan
sosialisasi bahaya penggunaan media sosial agar tidak
kebablasan. Do’s and Dont’s menggunakan media sosial
setidaknya harus mulai dipikirkan, dan jika sudah ditetapkan
bisa di-share melalui broadcast surel perusahaan agar
para pekerja maupun pimpinan lebih mawas diri dalam
menggunakan media sosial. Mitra kerja pun harus kita
ingatkan terus untuk menjaga dokumen atau surat Pertamina
agar tidak melakukan posting di dunia maya.
Harus kita pahami bahwa kegiatan kita di media sosial
diatur melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE)
No.11 Tahun 2008, dimana Segala bentuk posting meru
pakan alat bukti sah di Pengadilan (ingat kasus Prita Mulyani,
Benhan, Deny Indrayana, dll).
Posting-an akan selalu terekam di internet (dunia maya)
selama belum dihapus, dan segala sesuatu yang kita tulis
menjadi tanggung jawab pribadi bukan perusahaan. Oleh
karena itu, mari lebih bijak menggunakan media sosial
ya... Pergunakan media sosial untuk promosi produk,
event ataupun kegiatan perusahaan yang positif. Simpan
keluhanmu, berbagi kebahagiaan mu kepada sahabatmu
melalui perbincangan konvensional yang hangat, tapi hindari
posting di media sosial, thats what friends are for right? And
they are real. Perusahaan pun mempunyai mekanisme sanksi
untuk menimbulkan efek jera bagi para pekerja yang tidak
bijak dalam menggunakan media sosial. Yang harus kita
ingat terus adalah, statusmu, thought-mu, dan postinganmu
adalah harimaumu.•

Pertamina Terbukti Unggul di Asia Pacific Quality Conference... (sambungan dari halaman 1)
Quality & Productivity Management Association (IQPMA), sebagai
satu-satunya core member APQO di Indonesia, dalam proses
assessment dan pendaftaran keikutsertaan dalam GPEA 2015 yang
dilakukan pada Januari 2015.
Team Excellence Exchange Contest APQC 2015
Sementara itu, pada perhelatan yang sama juga diadakan
Kompetisi Inovasi/Continuous Improvement Program (CIP) yang
dilaksanakan pada Rabu (11/11). Sebanyak 13 gugus CIP Pertamina
beradu dengan 39 tim lainnya yang berasal dari beberapa negara di
Asia Pasifik seperti China, Singapura dan Thailand. Dari Indonesia
sendiri selain Pertamina juga diikuti oleh beberapa perusahaan BUMN
seperti PT Antam, PT Petrokimia Gresik, PT Semen Indonesia, dll.
Pada kompetisi yang dikenal dengan Team Excellence Exchange
Contest tersebut, perwakilan Pertamina meraih 2 penghargaan
First Prize, 2 penghargaan Second Prize, 5 Third Prize dan 4
Encouragement Prize.•Prima/Hanum/ DSU

First Prize:
QCP Anak Emas – PT PHE - JOB Golden Spike Indonesia Limited
QCP RUMOR 56 Dex – Marketing Operation Region VI dan Refinery Unit V
Second Prize:
QCC Camar – Refinery Unit V Balikpapan
QCC Dinas Purbakala – PT Elnusa, Tbk
Third Prize:
SS Andry & Widiawan – PT PDSI
SS Tedy Rusdi – PT Pertamina EP
QCP Imation – PT Pertamina EP Cepu
QCP Re-Core – PT PHE - JOB Petrochina East Java
QCP Soelam – Refinery Unit II Dumai
Encouragement Prize:
QCC VLGC – Marketing (Shipping)
QCC U Sweet 1000 – Marketing Operation Region IV
QCP Laut Biru – PT Elnusa, Tbk
QCP Omega – Refinery Unit VI Cilacap
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JAKARTA – Sebagai upaya mendorong penggunaan
Bahan Bakar Gas (BBG) serta bentuk semangat diversifikasi
energi di Indonesia, Pertamina meresmikan beroperasinya
Mobile Refueling Unit (MRU) untuk wilayah DKI Jakarta
dan sekitarnya, pada Senin (16/11). Peresmian yang
berlangsung di lapangan Banteng Jakarta ini dilakukan oleh
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Dirjen Minyak dan
Gas Bumi Kementrian ESDM I.G.N. Wiratmaja Puja, dan
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan,
dan Transportasi Sutanto Soehodo. Hadir pula dalam acara
peresmian ini, perwakilan kepala SKK Migas, perwakilan
kepala BPH Migas, jajaran Komisaris Pertamina, Direksi
Pertamina, Direktur Utama Pertagas, dan Pejabat lainnya.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan,
selain MRU, Pertamina telah menuntaskan pembangunan
34 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di kotakota besar Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai
bukti Pertamina mendukung diversifikasi energi menuju
penggunaan bahan bakar yang lebih bersih dan ramah
lingkungan. “Pertamina percaya bahwa konversi dari BBM
ke BBG merupakan salah satu langkah strategis pemerintah
yang harus ditempuh untuk mencapai energy mix 2025,”
ucap Dwi Soetjipto.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi I.G.N. Wiratmaja Puja
sangat mengapresiasi kemampuan Pertamina dalam
melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah
dalam membangun jarinan SPBG, seperti Mother Station,
Daughter Station, maupun MRU. “Program ini sangat

Foto : ADITTYO

Dukung Diversifikasi Energi, MRU Resmi Beroperasi

Seorang petugas melakukan pengisian Bahan Bakar Gas (BBG) dari Mobile
Refueling Unit (MRU) ke bajaj biru. MRU resmi diluncurkan di Jakarta dan se
kitarnya sebagai upaya Pertamina mendukung diversifikasi energi.

inline dengan Kebijakan Energi Nasional. Salah satunya
dengan mengurangi porsi BBM dan digantikan dengan BBG,”
pungkasnya.
Empat MRU yang memiliki nilai investasi Rp 12 miliar per unit
tersebut akan ditempatkan di beberapa lokasi, yaitu Lapangan
Banteng, Rest Area Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 57, SPBU
COCO Jl. Industri Raya, Kemayoran, serta SPBG Pulogebang,
Jakarta Timur. Pertamina juga akan menempatkan tiga MRU
lainnya di Bandara Soekarno-Hatta, Mampang Prapatan, dan
di Jatiasih, Bekasi Selatan. Sehingga, jumlah total MRU yang
dijalankan Pertamina sebanyak tujuh unit MRU.
MRU yang mendistribusikan CNG dengan merk dagang
Envogas tersebut dioperasikan dan dikelola PT Pertagas Niaga.

“Sambil terus berupaya mengembangkan pasar Envogas
dari sisi permintaan, kami terus menambah infrakstruktur
pengisian gas sehingga semua stakeholder, termasuk
kalangan ATPM menjadi semakin yakin akan prospek pasar
kendaraan berbahan bakar gas di Indonesia,” ungkap Dwi
Soetjipto.
MRU yang memiliki ukuran 20 ft dengan kapasitas
storage sekitar 1.800 Lsp merupakan salah satu pelengkap
dari pola distribusi Bahan Bakar Gas (BBG) yang disiapkan
oleh Pertamina selain menggunakan SPBG yang tersambung
dengan pipa sumber gas atau sering disebut dengan SPBG
Online maupun Mother-Daughter System yang melibatkan
SPBG Offline yang tidak tersambung dengan pipa sumber
gas melalui Gas Transportation Moduls (GTM). MRU juga
merupakan pelengkap saluran distribusi BBG – CNG yang
paling fleksibel dan mobile, baik dalam pengisian ulang
storage maupun dalam mendekati konsumennya.
Realiasi penyaluran bahan bakar gas baik melalui SPBG
atau MRU sampai dengan akhir Oktober 2015 sebesar
34.553 Klsp (Kilo Liter setara Premium) yang diproyeksikan
hingga akhir tahun 2015 mencapai 42.000 Klsp.
Dwi berharap converter kit dapat segera didistribusikan
oleh pemerintah sehingga penggunaan infrakstruktur BBG
semakin memberi banyak manfaat bagi lingkungan dan
penghematan bagi masyarakat. “Envogas memiliki beberapa
keunggulan, yang diantaranya adalah sifatnya yang lebih
ramah lingkungan dan harganya yang lebih murah daripada
produk turunan dari minyak bumi,” ucap Dwi.• RILIS/Starfy

HSSE

Penghargaan HSE “Patra Adikriya Bhumi”
PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi

dalam penilaian tahap awal.

harus memberikan perhatian serius pada pengelolaan

Kriteria seleksi tahap awal untuk bisa lolos ke tahap

aspek HSE karena potensi terjadinya kecelakaan kerja

presentasi dan verifikasi lapangan ini, bagi UO/AP harus

(fatality, kebakaran, pencemaran lingkungan, penyakit

memenuhi 5 (lima) hal sebagai berikut :

Sesuai dengan kriteria tersebut, terpilih sebanyak 11
(sebelas) UO / AP yang menjadi nominator penerima Patra
Adikriya Bhumi tahun 2015, yaitu sebagai berikut :

akibat kerja) sangat besar. Hal ini akan mengganggu
kesinambungan operasi yang pada akhirnya akan meng
ganggu kinerja finansial - bisnis.
Menyadari hal tersebut maka berbagai upaya dila
kukan untuk meningkatkan kesadaran para pekerja
agar kinerja Unit Bisnis dan Anak Perusahaan excellence
dalam mengelola aspek HSE, salah satu diantaranya
dengan cara memberikan penghargaan secara berkala
kepada Unit Operasi yang menerapkan aspek-aspek
HSE secara baik sesuai atau bahkan beyond peraturanperundangan, standard nasional-internasional serta best
practices.

Selanjutnya, 11 (sebelas) UO/AP tersebut mengikuti
tahap presentasi. Nominator telah menyampaikan pre

Penghargaan ini diberikan dua tahun sekali, untuk

sentasi didepan tim penilai yang terdiri atas perwakilan

tahun 2015 ini periode penilaian adalah 11 Desember

dari semua Direktorat pada tanggal 27-28 Oktober 2015,

2013 – 10 Desember 2015. Unit Operasi/Anak Peru

dan apabila dianggap perlu tim penilai akan melakukan

sahaan (UO/AP) yang berhak mengikuti seleksi peng

verifikasi lapangan ke unit operasi tersebut dalam kurun

hargaan Patra Adikriya Bhumi tahun 2015 adalah seluruh

waktu bulan November 2015. Selanjutnya pengumuman

UO/AP yang memiliki area operasi/lokasi tetap serta

penerima penghargaan akan disampaikan oleh Direktur

operasinya dikelola langsung oleh Pertamina dengan

Utama pada hari ulang tahun PT Pertamina (Persero) pada

dipimpin oleh General Manager/setara dan memenuhi

10 Desember 2015 mendatang. Selamat untuk semua

persyaratan dalam kriteria penerima Penghargaan HSE

nominator penghargaan Patra Adikriya Bhumi.•

Pertamina – Patra Adikriya Bhumi. Berdasarkan kriteria
ini, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) UO/AP ikut serta

Ditulis oleh : Safety Strategy - HSSE Dit. SDM & Umum
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SURABAYA - Pertamina
menggelar Gebyar Ener
gi Pertamina untuk mem
perkenalkan kiprah perusahaan
dalam penyediaan sumber
energi dan pemb erdayaan
masyarakat melalui program
Corporate Social Responsibility
dan Small Medium Enterprise
Partnership Program (CSR
& SMEPP. Gebyar Energi
Pertamina merupakan wu
jud penegasan Pertamina
terkait dengan berbagai aksi
hijau perusahaan dalam
mewujudkan Kemandirian
Energi dan kesejahteraan
masyarakat Indonesia.
“ Acara ini bertujuan untuk
mendekatkan Pertamina de
ngan masyarakat. Apa yang
sedang dikerjakan dan yang
akan dikerjakan Pertamina
hingga target serta apa yang
akan dicapai oleh perusahaan
ini sehingga masyarakat
menjadi tahu dan semakin
sayang kepada Pertamina se
bagai BUMN. Gebyar Energi
Pertamina merupakan salah

satu dari rangkaian kegiatan
peringatan Hari Ulang Tahun
Pertamina ke-58 tahun ini,”
ujar Direktur Gas, Energi Baru
& Terbarukan Pertamina Yenni
Andayani dalam sambutan
pembukaan.
Gebyar energi Pertamina
digelar di dua lokasi berbeda,
yaitu Atrium Tunjungan Plaza III
Surabaya dari 13-15 November
2015 dan Atrium Ambarukmo
Plaza Yogyakarta pada 18-20
Desember 2015.
Menurut Vice President
Corporate Communication
Pertamina Wianda Pus
ponegoro, pemilihan dua lokasi
tersebut sesuai dengan target
Pertamina untuk menjangkau
target audiens yang lebih luas
di kalangan masyarakat.
Agenda ini diisi dengan
pameran kegiatan CSR,
SME PP dan pengembangan
EBT selama tiga hari penuh,
serta workshop CSR dan
EBT yang akan memberikan
pemahaman lebih mendalam
kepada masyarakat. Selain

itu, ditampilkan aneka hiburan
untuk pengunjung selama
pelaksanaan Gebyar Energi
Pertamina.
CSR Pertamina meng
gambarkan empat pilar
CSR, meliputi Pertamina
Berdikari yang telah sukses
membina 100 desa mandiri
di 22 provinsi, Pertamina
Sehat yang menjangkau 77
posyandu di 10 provinsi serta
lebih dari 100.000 penerima
manfaat, Pertam ina Hijau,
dan Pertamina Cerdas melalui
Olimpiade Sains Nasional
Pertamina yang fenomenal
dengan keikutsertaan hing
ga lebih dari 120.000 ma
hasiswa sejak pertama kali
bergulir pada 2008 dan telah
menelurkan riset yang aplikatif,
seperti BIPANG (Bioethanol
Padat Pati Janeng) yang
digunakan di Aceh dan isolat
bakteri pendegradasi minyak
oli (HSFO) yang digunakan di
perairan laut Lampia, Luwuk
Timur.
Untuk pen gembangan

Foto : PRIYO

Gebyar Energi Pertamina Dekatkan dengan Masyarakat

5

Direktur Gas, Energi Baru dan Terbarukan Yenni Andayani didampingi oleh Corporate Secretary Pertamina Wisnuntoro dan
GM MOR V Ageng Giriyono meresmikan Gebyar Energi Pertamina di Lantai Lower Ground Mall Atrium Tunjungan Plaza
III, Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (13/11).

energi baru dan terbarukan,
Gebyar Energi Pertamina
menggambarkan peran
Pertamina dalam penyediaan
bahan bakar gas untuk
transportasi, pengembangan
energi dari biomassa dan bio
gas, mini hydro, surya, dan

angin, geothermal untuk listrik
yang ditargetkan bisa menyuplai
1,13 GW pada 2019. Selain itu
juga diketengahkan pengem
bangan sampah kota untuk
LNG, micro algae, green diesel,
dan bioavtur untuk bahan
bakar transportasi dengan total

volume sekitar 1,28 juta KL per
tahun pada 2019.
“Kami juga menghadirkan
produk-produk unggulan Per
tamina, seperti Bright Gas,
Pelumas, Pertamax Series,
dan juga Vi-Gas,” tutup Wian
da.•PRIYO

shipping
Perjalanan Shipping dalam Impor BBM secara FOB
Sejalan dengan kebijakan perusahaan terkait pengadaan
BBM impor secara FOB (Free on Board) di bulan Juni
2015, Fungsi Shipping sebagai penyedia jasa angkutan
laut penopang distribusi Pertamina bertugas menyediakan
angkutan BBM Impor yang diambil dari terminal loading luar
Indonesia dibawa ke seluruh terminal utama BBM Pertamina
seluruh Indonesia.
Berbagai tantangan dari awal kebijakan sampai dengan
saat ini telah banyak dihadapi Fungsi Charter Out - Shipping,
salah satu fungsi di Shipping yang menangani angkutan
FOB BBM Impor. Tantangan pertama yang dihadapi adalah
masa peralihan kegiatan FOB tersebut dimulai bertepatan
dengan bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1436 H (2015).
Tidak hanya peningkatan jumlah kargo impor BBM/BBK
yang cukup signifikan harus segera diselesaikan, namun
juga psikologi pasar yang sensitif terhadap ketersediaan
kargo menjadi tantangan tersendiri bagi Fungsi Charter out.
Selanjutnya, yang menjadikan penyediaan angkutan
FOB cukup berliku adalah terbatasnya ketersediaan kapal
yang sesuai dengan spesifikasi pasar regional. Syarat yang
sangat ketat dari pelabuhan muat (supplier), adanya fluktuasi
harga market kapal, tax, serta kesesuaian spesifikasi kapal
di pelabuhan bongkar bagaikan puzzle yang memerlukan
waktu dan energi lebih untuk menyatukannya. Pasar
regional yang dimaksud untuk market kapal Asia & Asia
Tenggara tentunya mengacu pada Singapore, pelabuhan
tersibuk dan pusat bisnis Asia.
Rangkaian kegiatan untuk memastikan angkutan FOB
BBM Impor meliputi proses perencanaan tonase kapal,
pengadaan kapal, monitor operasional, dan aktivitas lain
nya. Kegiatan tersebut saling terkait dan tak terpisahkan.

MT Sungai Gerong , salah satu kapal yang menjadi tulang punggung FOB Impor.

Pengelolaan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien baik
sisi waktu maupun biaya, merupakan tantangan utama yang
harus dihadapi agar rangkaian distribusi BBM di Indonesia
berjalan dengan lancar.
Fungsi Charter out harus memastikan lifting BBM/BBK
delivery tepat waktu dan tepat mutu ke seluruh pelabuhan
tujuan di Indonesia. Sampai bulan September 2015, realisasi
kargo yang telah berhasil diangkut adalah 25,78 juta bbls
dengan total pengapalan sebanyak 139 voyage yang terdiri
dari cargo parcel MR (200-250 MB) dan cargo parcel GP (100140 MB). Dari 139 voyage tersebut, 95 voyage di antaranya
diangkut menggunakan kapal milik/time charter (15 kapal) dan
sisanya sebanyak 44 voyage diangkut dengan menggunakan
kapal spot charter/voyage charter dengan proses open tender
yang ditangani langsung oleh Fungsi Chartering - Shipping.
Proses pengadaan kapal ini sebagaimana diuraikan se
belumnya, merupakan puzzle tersendiri yang terdiri atas po
tongan-potongan masalah rumit terlebih karena pasar yang

dimasuki adalah International Market sehingga harus tunduk
pada International Shipping Practice. Tata cara (antara lain
proses negosiasi, ketentuan dan syarat pengadaan) dan
tata waktu pengadaan (antara lain kecepatan pengambilan
keputusan dan perbedaan jam kerja di belahan bumi yang
berbeda) memerlukan perhatian lebih agar tetap sesuai
dengan ketentuan internal Pertamina. Metode pengadaan
BBM Impor dengan metode FOB yang pengangkutannya
dilakukan oleh fungsi Shipping ini mendatangkan kon
sekuensi yang berbeda dibandingan dengan kondisi se
belumnya pada saat pembelian kargo dilakukan dengan
metode Cost and Freight (CFR) oleh PES yang berdomisili
di Singapore, dimana ketentuan-ketentuan pengadaan di
PES telah lebih dulu mengacu pada International Shipping
Practice. Penyesuaian prosedur di Shipping telah dilakukan
secara komprehensif agar proses pengadaan kapal tetap
efisien dan efektif namun tetap sesuai dengan ketentuan
yang berlaku di Perusahaan.
Sejauh ini, Fungsi Shipping bersama seluruh fungsi
terkait telah berhasil mengelola transisi angkutan impor
BBM secara FOB dengan baik dan terhindarkan dari
permasalahan yang dapat merugikan Perusahaan. Namun
”tak ada gading yang tak retak”, ke depannya sejalan
dengan semboyan ”Mendistribusikan Energi, Melayani
Negeri”, Shipping bersama dengan ISC akan terus ber
upaya untuk meningkatkan kinerja operasional dan fi
nansial atas kegiatan angkutan BBM Impor secara FOB
dengan mengoptimalkan utilisasi kapal melalui minimalisasi
deviasi rencana suplai, optimalisasi ruang muat kapal,
serta mengurangi waiting time di loading dan discharging
port.•(Shipping)
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Direktur Utama
Kunjungi Gebyar
Energi Pertamina

SURABAYA - Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto me
nyapa anak disabilitas pada
Gebyar Energi Pertamina di
Lantai Lower Ground Mall
Atrium Tunjungan Plaza III,
Surab aya, pada (14/11).
Acara yang merupakan salah
satu dari rangkaian kegiatan
HUT ke-58 Pertamina ini ber
tujuan agar masyarakat le
bih mengenal kegiatan yang
telah dilaksanakan BUMN ter
sebut.•PRIYO

RU IV Edukasi Seputar
Hukum kepada Pekerja
CILACAP – Setiap kegiatan bisnis suatu
perus ahaan, terutama yang menyangkut
proses pengadaan barang dan jasa tentunya
memiliki aspek legal dan memiliki potensi

mulai dari level manajemen hingga pelaksana

Foto : PRIYO

timbulnya permasalahan-permasalahan hukum
di kemudian hari, sehingga setiap pekerja

6

harus memahami betul apa dan bagaimana
barang dan jasa. Terkait dengan hal tersebut,
Legal Counsel Downstream Refinery Unit IV
Cilacap menggelar Legal Preventive Program
yang dilakukan minimal 2 kali dalam satu tahun.
Di tahun ini, untuk kedua kalinya Legal Pre
ventive Program digelar di Ruang Rapat II Head
Office RU IV pada 21 Oktober 2015 dengan
mengangkat materi “Standarisasi Syarat- syarat
dan Ketentuan Umum dalam Pengadaan
Barang (Purchase Order)” yang diikuti oleh tim
manajemen serta perwakilan dari seluruh fungsi.
Pada saat membuka acara tersebut, Area
Manager Legal Counsel Downstream RU IV
Cilacap Yuri Hermansyah Koem mengungkapkan
tujuan dari digelarnya Legal Preventive Program
ini adalah untuk memberikan pemahaman ke
pada insan Pertamina terkait permasalahan
hukum yang kerap terjadi. “Melalui kegiatan
yang berbentuk sharing knowledge ini, kami
berharap pekerja Pertamina memahami aspek
hukum dalam setiap kegiatannya sehingga
dapat mencegah terjadinya permasalahan
hukum yang berpotensi dapat merugikan
perusahaan,” ungkapnya.
Materi Legal Preventive Program disampaikan
oleh Legal Counsel Officer Dian Anggraini yang
mempresentasikan proses pengadaan barang
dan jasa di Pertamina baik yang dilakukan melalui
kegiatan perdagangan dalam negeri maupun
perdagangan internasional. Dian menjelaskan
alur dokumen dalam pengadaan barang dan

Pertamina Gelar Workshop Migas untuk Jurnalis
JAKARTA – Aliansi Jurnalistik
Independen (AJI) bekerja
sama dengan Pertamina
menggelar workshop jurnalis
tentang industri migas di
Indonesia di Lantai Ground
Kantor Pusat Pertamina,
Jumat (13/11). Kegiatan ini
sebagai upaya Pertamina
untuk mengenalkan lebih
jauh kepada para awak
media bagaimana kegiatankegiatan bisnis Pertamina
dari hulu hingga hilir.
Dalam workshop ter
sebut turut mengundang
Direktur Teknik dan Ling
kungan Minyak dan Gas
Bumi Kementerian ESDM,
Naryanto Wagimin untuk
menyampaikan materi
tentang regulasi dan bisnis
industri migas di Indonesia
dan Vice President Commu
nication Pertamina, Wianda
Pusponegoro.
Di hadapan para Jurnalis,
Naryanto memaparkan
Program Pemerintah 20152019, yaitu meningkatkan
eksplorasi dan cadangan
migas, revisi Undang-Undang
migas, pembangunan in

Foto : ADITYO

ketentuan-ketentuan dalam proses pengadaan

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Naryanto Wagimin menjelaskan tentang regulasi
dan bisnis industri migas di Indonesia.

frastruktur migas dan bagai
mana upaya pemerintah
dalam mendorong pem
bangunan EBTKE secara
masif ke depan.
Sementara itu, Wianda
Pusponegoro menyambut
baik kegiatan seperti ini
karena menjadi kesempatan
bagi Pertamina untuk
bisa mengenalkan lebih
jauh secara langsung
proses bisnisnya. Dalam
kesempatan tersebut ia juga

memaparkan bagaimana
usaha dan upaya Pertamina
d a l a m m en i n g k a t k a n
produksi migas untuk men
jaga ketahanan energi na
sional dalam rangka me
wujudkan kemandirian
energi.
Sebanyak 30 jurnalis
dari berbagai daerah yang
tergabung dalam AJI menjadi
peserta workshop.Mereka
biasa berkecimpung di media
cetak, elektronik maupun

media online. Workshop ini
dapat lebih memperkaya
pengetahuan mereka tentang
industri migas sehingga tidak
terjadi kesimpangsiuran
hasil reportase dalam
pemberitaan.
Usai workshop, para
peserta diajak mengunjungi
salah satu unit bisnis Perta
mina, yaitu Terminal Peng
isian Bahan Bakar Minyak
(TBBM) Plumpang Jakarta
Utara.•Irli

jasa serta bagaimana pembuatan purchase
order (PO) yang meliputi unsur para pihak,
barang, harga dan mekanisme pembayaran,
mekanisme pengiriman, penyerahan dan
penerimaan serta klaim.
“Purchase order adalah surat pernyataan
pers etujuan (akseptasi) dari pembeli atas
penawaran penjual yang sifatnya mengikat
secara hukum. Ada ketentuan dan standardisasi
syarat-syarat PO baru di Pertamina yang lebih
lengkap dan perlu untuk di sosialisasikan
kepada seluruh pekerja yang terlibat,” jelas
Dian.•RU IV

Mengembangkan Budaya Safety di Mitra Kerja Pertamina
SEMARANG - Pembentukan sikap merupakan awal
dari pembentukan budaya keselamatan kerja, dan untuk
membentuk sikap tertentu maka dibutuhkan pengenalan
untuk memberikan suatu pengetahuan. Oleh karena itu,
MOR IV mengadakan pelatihan Gas Safety Inspector (GSI)
yang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan atau
awareness kepada para peserta mengenai budaya safety
di mitra kerja. Sebanyak 60 pekerja dari SP(P)BE Pertamina
di Wilayah Region IV mengikuti pelatihan yang berlangsung
selama 3 hari tersebut.
Kegiatan yang dilaksanakan di hotel Patra Jasa Semarang
ini merupakan hasil dari kerja sama antara fungsi HSSE

dan Gas Domestik. Adapun instruktur pelatihan ini berasal
dari fungsi HSSE, Gas Domestik, dan Elpiji MOR IV. Dalam
pelaksanaannya, peserta dilatih untuk meningkatkan
kepekaan dan kesadaran akan kondisi maupun perilaku yang
dapat menimbulkan potensi bahaya, sehingga diharapkan
akan terbangun perilaku pencegahan. Seperti diketahui,
pencegahan dalam perusahaan dapat meminimalisir kerugian
atau dampat kecelakaan kerja yang besar.
Pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ini diharapkan
nantinya akan menjadi bekal para peserta agar mampu
memberikan safety precaution yang tepat guna menjaga
keselamatan petugas dan peralatan/aset perusahaan.•EA
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JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Pertamina
Bersatu (FSPPB) bersama seluruh SP (Serikat
Pekerja) di lingkungan BUMN mengadakan Sila
turahmi Nasional Serikat Pekerja BUMN ke-3, di
Ruang Pertamax Lantai 21 Kantor Pusat Pertamina,
pada Selasa (10/11). Acara yang menyatukan
perwakilan serikat pekerja BUMN dalam meja yang
sama ini dinamai dengan Forum komunikasi Pekerja
BUMN yang membahas mengenai berbagai bentuk
sinergi antar BUMN.
Kegiatan ini diadakan karena adanya rasa yang
sama antar Serikat Pekerja di BUMN untuk bahu
membahu demi terciptanya kemandirian bangsa di
bidang-bidang yang berkaitan dengan hajat hidup
orang banyak, termasuk di antaranya kedaulatan
ekonomi, energi, dan pangan di Indonesia.
“Kami ingin berbuat sesuatu untuk bangsa.
Karena itu, Serikat Pekerja Pertamina mendukung
sinergi antar Serikat Pekerja di BUMN,” ucap Pre
siden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu
(FSPPB) Eko Wahyu Laksmono.
Eko menyatakan silaturahmi nasional ini meru
pakan forum komunikasi untuk saling mengenal
dan saling mengerti, bagaimana agar BUMN
bisa menyejahterakan bangsa Indonesia, menjadi
lebih besar dan terus bersinergi. “Harapannya,
Serikat Pekerja di bawah naungan BUMN dapat
memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi
negara,” tambah Eko.
Hal yang sama disampaikan Dewan Penasehat
FSPPB Ugan Gandar. Ia berharap forum ini
bisa menjadi ajang sinergi, kerja sama, dan
dukungan penguasaan sumber daya di Indonesia
di tangan anak bangsa melalui BUMN. Ugan juga
menggarisbawahi bahwa perjuangan Serikat
Pekerja Ini, bukan untuk BUMN tertentu, namun
untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia secara
luas. “Tidak ada yang paling hebat di sini, kita samasama BUMN, mari kita membesarkan bersama
negeri ini,” pungkas Ugan Gandar.
Di sisi lain, Ketua Serikat Pekerja PT Krakatau
Steel mengatakan forum komunikasi ini merupakan
bentuk keinginan pekerja BUMN untuk berdaulat dan
mandiri dengan dukungan penuh dari pemerintah
Indonesia. “Forum ini bertujuan agar pemerintah
berpihak kepada BUMN dan memberikan regulasi
yang memperoteksi BUMN,” ucap Rasyid.
Selain menjadi ajang silaturahmi, acara
tersebut juga menciptakan beberapa kesepakatan
sinergi baik dalam peningkatan jaringan Serikat
Pekerja, wacana pembentukan Tim Sinergi BUMN,
pencetusan Hari Pekerja BUMN, pertemuan
silaturahmi rutin Serikat Pekerja BUMN, dan
kebutuhan untuk memperbaiki Undang-undang
BUMN serta inisiasi Indonesia Incorporated sebagai
bentuk sinergi BUMN dalam kegiatan bisnis yang
saling menguntungkan. Selain itu, ditentukan pula
bahwa FSPPB akan menjadi Koordinator, dan SP
PT Krakatau Steel akan menjadi Sekretaris Forum
komunikasi SP BUMN ke depan.•Starfy

Direktur Pemasaran Management Walkthrough
ke Terminal BBM Pangkal Balam
Pa n g k a l P i n a n g Direktur Pemasaran, Ahmad
Bambang melakukan
Management Walkthrough
(MWT) di Terminal BBM
(TBBM) Pangkal Balam,
Bangka, pada (11/11). MWT
ini dilakukan seusai per
tem uan dengan Anggota
Komisi VII DPR RI pada hari
sebelumnya.
Dalam dialog dengan
seluruh pekerja TBBM
Pangkal Balam seusai
peninjauan lapangan, Ahmad
Bambang menyampaikan
inovasi-inovasi di Direktorat
Marketing dalam waktu
dekat. Pekerja TBBM di
minta untuk ikut mend u
kung, berpikir inovatif dan
melakukan efisiensi sesuai
peranan masing-masing.

Sementara VP Supply
dan Distribution, Faris Aziz,
mengatakan TBBM bisa
memberikan kesan pertama
bagi orang yang mas uk.
Oleh karena itu, TBBM perlu
dirawat secara profesional,
di antaranya memastikan
semua fasilitas berfungsi
efektif dan efisien serta ti
dak membiarkan fa silitas
yang sudah tidak digunakan
terbengkalai di dalam area
operasional TBBM.
Faris juga mengatakan,
semua TBBM penting untuk
menunjang distribusi BBM
yang menjadi tanggung
jawab perusahaan. Karena
itu, ia meminta seluruh
pekerja TBBM besar dan
kecil untuk bersemangat
dalam melakukan tugasnya.

Foto : MOR II

Silaturahmi Nasional
Serikat Pekerja BUMN

CILACAP - Menteri BUMN Rini
Soemarno didampingi Direktur
Utama Pertamina Dwi Soetjipto
dan Direktur Pengolahan
Pertamina Rachmad Hardadi
meninjau proyek di lokasi
skydeck RFCC (Resid Fluid
Catalytic Cracking) Refinery
Unit (RU) IV Cilacap, pada
Sabtu (14/11). Pengoperasian
unit RFCC di kilang Cilacap
yang rencananya diresmikan
dalam waktu dekat akan
mamp u mengurangi impor
Premium.•ADITYO

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mendapat penjelasan mengenai
fasilitas TBBM Pangkal Balam dari GM MOR II Herman M. Zaini.

TBBM Pangkal Balam
memiliki kapasitas total
19.750 KL terdiri dari produk
Premium, Pertamax, Pertalite,
Solar, Fame, Kerosene dan
Avtur. TBBM Pangkal Balam
melayani pendistribusian di
Pulau Bangka yang terdiri dari
49 SPBU, 2 SPBN, 6 SPDN

dan 9 AMPS. Suplai TBBM
Bangkal Balam berasal dari
Kilang Plaju/Sei Gerong,
TBBM Panjang, TBBM Tj.
Gerem dan TBBM Tanjung
Uban dengan rata-rata ke
datangan tanker/tongkang
sebanyak 28 call per bu
lan.•MOR II

Edukasi Addendum Perjanjian Kerja untuk Pekerja RU III
Plaju – Memperhatikan pelaksanaan pekerjaan di Refinery
Unit III Plaju yang tidak terlepas dari adanya kemungkinan
keterlambatan penyelesaian dalam pekerjaan penyediaan
barang / jasa, Legal Counsel RU III kembali mengadakan Legal
Preventive Program dengan tema Addendum Perjanjian Kerja
Terkait Perubahan Pelaksanaan Jangka Waktu Pekerjaan Serta
Penerapan Denda Dan Jaminan Pelaksanaannya, Jumat (9/10)
di Conference Room GM.
Legal Preventive Program merupakan program rutin yang
diselenggarakan oleh Legal Counsel RU III dengan topik
pembahasan yang berbeda di setiap kegiatannya. Adapun
peserta dalam program kali ini merupakan tim manajemen RU
III dan perwakilan pekerja dari fungsi terkait.
Materi pembahasan yang diberikan meliputi perjanjian
sebagai commercial decision, jangka waktu, sanksi dan denda,
jaminan pelaksanaan, serta alokasi resiko dalam perjanjian
penyediaan barang/jasa, dengan narasumber Legal Service
Procurement Manager, Atik Mulyantika dari Legal Service Group
Procurement Kantor Pusat.
SMOM RU III, Djoko Priyono menjelaskan, program edukasi

Foto : RU III

Foto : ADITYO

Menteri BUMN
Tinjau RFCC
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seperti ini diperlukan oleh seluruh pekerja Pertamina. Karena
dalam melaksanakan pekerjaan tidak semua dilaksanakan
oleh perusahaan namun beberapa di antaranya memerlukan
pelaksanaan dari pihak ketiga.
“Tentunya pelaksanaan pekerjaan yang kita berikan kepada
pihak luar, harus memenuhi kreteria dan aturan yang berlaku,
khususnya dalam perjanjian kerja untuk pekerjaan jasa,”
ungkapnya. Usai presentasi, para peserta berdiskusi mengenai
materi adendum perjanjian kerja yang diberikan.•RU III

Tembilahan – Terminal BBM (TBBM) Tem

bilahan menyerahkan bantuan 17 unit komputer
untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN)
Tembilahan, pada (4/11). Bantuan senilai Rp102
juta tersebut berasal dari Small Medium En
terprises & Social Responsibility (SME & SR)
Pjs Operation Head Terminal BBM Tem
bilahan, Timbul Simorangkir menyampaikan,
Pertamina kepada dunia pendidikan di Tem
bilahan.
“Di kemajuan zaman seperti sekarang ini,
teknologi dan informasi sangat diperlukan untuk
peningkatan pengetahuan siswa di sekolah, di
mana media untuk mendapatkan hal itu adalah
komputer,” ungkapnya.
Pihaknya berharap bantuan ini dapat
mendukung program belajar mengajar di sekolah
dan meningkatkan minat siswa didik untuk
belajar lebih giat.
Kepala sekolah MTSN Tembilahan, Drs.
M. Rusli menyampaikan rasa terimakasih atas
peran aktif Pertamina dalam mendukung fasilitas
pendidikan di MTSN Tembilahan. Ia berharap,
bantuan ini dapat memotivasi semangat proses
belajar mengajar antara guru dan murid sehingga
meningkatkan mutu peserta didik sesuai dengan
visi sekolah yang berorientasikan prestasi.•MOR I

Mobil Patroli untuk Polres Cilacap
CILACAP – Refinery Unit
(RU) IV Cilacap melalui Tritih
Golf Club (TGC) memberikan
bantuan satu unit mobil patroli
untuk jajaran Lantas Polres
Cilacap yang diserahkan oleh
GM RU IV Nyoman Sukadana
selaku penasehat TGC ke
pada Kapolres Cilacap AKBP
Ulung Sampurna Jaya,
(27/10).
Mobil patroli yang me
rup akan golf car yang su
dah dimodifikasi dengan
dilengkapi sirene dan per
lengkapan patroli lainnya
ini akan digunakan oleh sa
tuan Lantas Polres Cilacap
untuk berpatroli di wilayah
perkotaan, seperti Alun-Alun
Cilacap, untuk menertibkan

wilayah dari pengendara mo
bil dan motor yang menyalahi
aturan.
Dalam sambutannya,
Kapolres Cilacap menyam
paikan dengan model
dan bentuknya yang kecil
diharapkan mobil patroli
tersebut bisa masuk ke jalan
yang sempit termasuk untuk
mengurai kemacetan. “Ini
merupakan terobosan baru
dalam melakukan patroli di
wilayah perkotaan untuk
memberikan pelayanan kepa
da masyarakat. Bantuan ini
dapat memudahkan akses
polisi menertibkan wilayah
sentral kota di waktu-waktu
yang padat pengunjung dan
padat kendaraan,” ujar Ulung.

Foto : RU IV

prog ram ini merupakan bentuk kepedulian
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SURABAYA - Direktur Gas,
Energi Baru dan Terbarukan
Pertamina Yenni Andayani
diampingi Corporate Sec
retary Pertamina Wisnun
toro, GM MOR V Ageng
Giriyono, dan VP Corporate
Commun ication Wianda
Pusponegoro melakukan
pen anaman pohon En
demik, di TBBM Surabaya
Group, Jawa Timur, pada
Sabtu (14/11). Penanaman
pohon endemik dilakukan
dalam rangka menyambut
ulang tahun ke-58 Perta
mina. Pada acara ini Perta
mina menanam sekitar 300
pohon endemik dan pohon
langka.•PRIYO

17 Unit Komputer untuk
MTSN Tembilahan

Partnership Program TBBM Tembilahan.
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Foto : PRIYO

Ia juga mengucapkan
terima kasih kepada Pertamina
yang sudah peduli dengan
memb antu Polres Cilacap
dalam menjaga Kamtibmas
dan Kamseltiblantas untuk
mengawasi jalannya lalu lintas
di Cilacap.

“Semoga dengan adanya
mobil patroli ini, jajaran Lantas
Polres Cilacap akan semakin
dekat dengan masyarakat dan
informasi berupa imbauan dari
penyuluh Kamtibmas dapat
diterima dengan baik oleh
masyarakat,” harapnya.• RU IV

Pertamina Patra Niaga Ciptakan Generasi Sehat Bersama Kader Posyandu
Cilegon - PT Pertamina
Patra Niaga menggelar
Pelatihan dan Upskilling
untuk Kader Posyandu,
20-21 Oktober 2015, di
Aula Kecamatan Grogol
Kota Cilegon. Kegiatan
ini melibatkan 30 kader
posyandu sebagai perwakilan
dari pengurus posyandu di
sekitar wilayah operasi TBBM
Tanjung Gerem.
Dalam pembukaan pe
latihan tersebut, hadir Mana
ger Corporate Commun i
cations & CSR PT Pertamina
Patra Niaga Bahtra Insan TS,
Perwakilan Dinas Kesehatan
Kota Cilegon Din Nurdin, dan
Camat Grogol Cilegon Hudri
Hasun.
“Pelatihan ini dilaksanakan

sebagai bukti bahwa PT
Pertamina Patra Niaga
ikut berperan aktif dalam
meningkatkan taraf kesehatan
masyarakat Indonesia, khu
susnya wilayah operasi TBBM
Tanjung Gerem,” jelas Bahtra.
Menurutnya, Posyandu
banyak me
miliki peran
penting dalam kehidupan
masyarakat. Salah satunya
mempercepat penurunan
angka kematian bayi, anak
balita, dan angka kelahiran.
Serta meningkatkan
kemampuan masyarakat un
tuk mengembangkan kegiatan
kesehatan sesuai dengan ke
butuhan di lingkungannya
masing-masing.
Pada pelatihan ini, pa
ra peserta diberikan materi

dengan bentuk metode in
teraktif dan praktik langsung.
Mereka juga diberikan alat
praktik lapangan secara
cuma-cuma. Peserta men
dap atkan materi dari be
berapa mentor seperti dr.
Maria Mandarina, Bidan
Indang Pujiartiningsih, Bidan
Leni Sinaga, dan Bidan Budi
Listiarini dari PT Pertamina
Bina Medika. Para mentor
mengulas tentang kesehatan
pada ibu hamil, gizi balita,
pemberian ASI & IMD, obat
tradisional, tumbuh kembang
balita, senam hamil, pijat bayi
dan pembuatan makanan
pendamping ASI.
Salah satu kader Pos
yandu Lavender, Siti Zu
baedah, mengaku terkesan

dengan pelatihan ini, terlebih
dirinya tengah menjalankan
kepengurusan baru di posyan
dunya. “Saya sangat senang,
karena mendapatkan banyak
pengetahuan mengenai ke
sehatan ibu dan anak, ba
gaimana memberikan nutrisi
yang baik bagi si kecil,
terutama praktik pijat bayi.
Kalau bisa tahun depan da
pat diadakan kembali di
Cilegon,” ungkap Siti. Pada
akhir pelatihan, para peserta
menerima bantuan peralatan
praktik lapangan dan hadiah
apresiasi bagi peserta yang
aktif.
Bahtra berharap ibu dan
anak di sekitar wilayah Cilegon
dapat menerima manfaat dari
program CSR Pertamina

Foto : PERTAMINA PATRA NIAGA

Foto : MOR I

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporate Communications & CSR Manager PT Pertamina Patra Niaga Bahtra
Insan TS menyerahkan bantuan peralatan praktik kesehatan kepada salah satu
kader posyandu.

Patra Niaga tersebut. “Se
moga pelatihan ini bisa
menambah pengetahuan,
wawasan dan keterampilan,
sehingga posyandu menjadi
pusat informasi dan kegiatan
kesehatan masyarakat,” ujar

nya.

Sem entara Perwakilan
Dinas Kesehatan Kota
Cilegon Din Nurdin berharap
pelatihan bisa optimal untuk
meningkatkan kesehatan ibu
dan anak.•MOR IV

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
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Tenda untuk STM Banjar
Pematangsiantar – Sebagai bentuk ke
pedulian dan kekeluargaan, Terminal BBM
Pematangsiantar memberikan dua unit tenda
kepada Serikat Tolong Menolong (STM) Kelurahan
Banjar Kota Pematang Siantar, (5/11).
Penyerahan dua unit tenda ini dilakukan oleh
Operation Head Terminal BBM Pematangsiantar
Isharuddin kepada Lurah Kelurahan Banjar
Adnan, dan Ketua STM Kelurahan Banjar Sala
muddin Siregar.
Isharuddin mengungkapkan, bantuan ini
adalah sebagai bentuk kepedulian Pertamina
kepada masyarakat di ring 1 Terminal BBM Pe
matangsiantar. Ia mengharapkan masyarakat
dapat bersama-sama dan keharmonisan di
sekitar Terminal BBM Pematangsiantar.
Lurah Banjar dan Ketua STM Kelurahan
Banjar mengucapkan banyak terima kasih
kepada Pertamina dalam hal kepedulian ke
pada masyarakat di ring 1 Terminal BBM
Pematangsiantar.
“Berkat pemberian CSR ini, kami tidak perlu
lagi menggunakan tenda (teratak) yang rusak dan
akan lebih bersemangat untuk dapat menghadiri
kegiatan STM,” ujar Adnan.•MOR I

Kampar – Pertamina Hulu
Energi (PHE) Siak, me
wujudkan kepeduliannya
dalam bidang pendidikan.
Melalui program Corporate
Sosial Responsibility (CSR),
disalurkan bantuan alat
penunjang belajar sebagai
bentuk sumbangsih dalam
memajukan kualitas pen
didikan anak negeri.
Proses pemilihan pe
nerima manfaat dilakukan se
cara selektif melalui beberapa
kali survei serta wawancara.
Terpilihlah tiga sekolah di
Kabupaten Kampar, yaitu
SDN 02 Senama Nenek,
SDN 012 Senama Nenek,
dan SMPN 03 Tapung Hulu.
Se da ngka n t iga la inny a
berada di Kabupaten Rokan
Hilir, yaitu SDN 003 Rantau
Bais, SDN 012 Rantau Bais
dan SMPN 2 Tanah Putih.
Dari keenam sekolah ter
sebut, tidak kurang dari 985
siswa akan dapat meng
gunakan bantuan alat belajar
yang terdiri dari alat peraga
Biologi, Alat Laboratorium
Fisika dan Kimia, Alat Pe
raga Matematika, Bahasa

Foto : PHE SIAK

Foto : MOR I

PHE Siak Bantu Enam Sekolah

Indonesia, Agama dan Olah
Raga. Untuk menunjang pe
nerapan kurikulum 2013 yang
mengharuskan siswa lebih
aktif mencari, mengobservasi,
menganalisa dan melaporkan
maka setiap sekolah diberikan
pula seperangkat komputer,
kamera serta infokus untuk
mendukung presentasi siswa.
Bantuan diserahkan
sec ara simbolis pada 12
November 2015 di SMPN
3 Tapung Hulu oleh Field
Manager PHE Siak Nusdhi
Septika Putra. Penyerahan
tersebut disaksikan oleh
stakeholders dari Desa,
Kecamatan serta Dinas Pen
didikan Kabupaten Kampar.
Dalam sambutannya
General Support Manag er

Susianto menyampaikan,
pemberian bantuan alat
belajar ini merupakan salah
satu bentuk kepedulian
Pertamina untuk peningkatan
mutu pendidikan terutama
di wilayah Ring 1 area pem
boran. “Semoga kualitas
belajar mengajar meningkat
dan dapat mencetak generasi
muda yang siap bersaing di
masa depan, untuk Indonesia
lebih baik,” ujarnya.
Harapan ini disambut
baik oleh Nila Kusumawati
selaku kepala Seksi Kuri
kulum Dinas Pendidikan
Kab upaten Kampar. Se
suai dengan program pe
merintah, pola belajar
menga jar yang diterapkan
saat ini mengedepankan

siswa lebih aktif dan untuk
mewujudkannya tentu di
perlukan fasilitas alat ob
servasi yang lengkap. Dinas
Pendidikan Kabupaten Kam
par yang mengelola 480
Sekolah Dasar (SD) dan
124 Sekolah Menengah
Pertama (SMP) tentu mem
punyai keterbatasan untuk
memenuhi kebutuhan.Se
hingga dengan adanya ban
tuan Pertamina tentu sangat
membantu kemajuan sekolah.
“Kami berharap program ini
dapat dikembangkan lagi
dengan pemberian beasiswa
untuk siswa berprestasi
dan pengembangan kua
litas guru,” pungkas Nila
Kusumawati.•widya/PHE Siak

PEP Ajak Petani Lestarikan
Madu Sembakung
SEMBAKUNG - Kecamatan Sembakung,
Kalimantan Utara terkenal akan khasiat madu
yang dimilikinya. PEP berusaha untuk membantu
masyarakat di Desa Atap dengan program
budidaya madu. Potensi madu yang ada di
Kec amatan Sembakung ini sangat besar.
Pulau Kalimantan, Madu Sembakung terkenal
dengan keaslian dan khasiatnya. PT Pertamina
EP berusaha untuk membantu Kelompok Tani
Madu agar dapat mengembangkan dan mem
budidayakan madunya dengan lebah budidaya.
Pelatihan Budidaya Madu dilakukan Di Taman
Budidaya Madu Pramuka, Cibubur Jakarta Timur,
pada 27-28 Oktober 2015. Materi pelatihannya
diantaranya adalah biologi lebah, anatomi lebah,
tip membedakan madu, bee product, hama &
penyakit, hingga panen madu.
Camat Sembakung Iskandar sangat ber
terima kasih kepada PEP yang telah mengajak
warganya untuk pelatihan budidaya madu.
“Semoga pelatihan ini dapat mengembangkan
usaha warga,” harapnya.•Sty

Bojonegoro - Perte
ngahan 2013, ketika MCL
(Mobil Cepu Limited) menga
dakan pelatihan memb atik
bagi warga di beberapa
desa yang wilayahnya ter
kena proyek migas, ada
seorang anak muda bernama
Lukdianto yang ikut dalam
program pelatihan tersebut.
Anak kedua dari tiga ber
saudara ini berasal dari Desa
Dolokgede. Padahal, saat
itu Desa Dolokgede bukan
termasuk desa binaan
MCL, sehingga tidak ada
perwakilan dari desa tersebut
yang mengirimkan warganya
untuk bisa mengikuti pelatihan
membatik. Namun karena
minat dan ketertarikan Luk
dianto yang cukup kuat
terhadap kerajinan batik,
dia bisa bergabung dalam
program pelatihan melalui
bantuan Ademos.
Selama mengikuti pela
tihan, Lukdianto menyerap
den gan semua materi dan
program yang diberikan.
Terbukti setelah pelatihan
selesai, dia bertekad untuk

menjadi seorang perajin
batik. Sebagai modal awal,
Lukdianto menjual sapinya
untuk membeli peralatan dan
perlengkapan membatik.
Dari hobi yang ditekuni
sejak 2013 hingga kini,
Lukdianto mulai merasakan
hasilnya. Batik produksinya
selain dipasarkan di wilayah
Bojonegoro dan sekitarnya
juga sudah mulai merambah
ke kota besar lain, seperti
Jakarta dan Surabaya, bah
kan keluar Pulau Jawa. Selain
membuat batik cap, Lukdianto
juga membuat batik tulis
dengan desain sendiri.
Kiprah anak muda ini
patut mendapat apresiasi
karena saat ini ia masih ter
catat sebagai mahasiswa
di Sekolah Tinggi Teknik
Ronggolawe (STTR) semester
VII. Lukdianto harus membagi
waktu untuk menekuni kuliah
dan kegiatan membatiknya.
Atas prestasi yang diraih
oleh Lukdianto, maka melalui
program pelatihan batik PT.
Pertamina EP Cepu (PEPC),
dia mendapat kepercayaan

Foto : PEP C

AKAN
Foto : PEP TAR

PEPC Angkat Batik Lokal Bojonegoro

sebagai instruktur teknis
memb atik oleh Ademos.
Semoga kiprahnya menjadi

pemacu bagi pemuda lain
untuk berkarya seperti Luk
dianto.•PEPC

SINOPSIS

2020 Indonesia dalam Bencana Krisis
Minyak Nasional
Indonesia, sebuah negara kepulauan yang sangat
luas dan menyimpan banyak kekayaan alam. Lebih dari
14 persen terumbu karang ada di sini. Lebih dari 2.500
jenis ikan dan 500 jenis karang hidup didalamnya. Pernah
menjadi penghasil energi gas alam cair (LNG) terbesar di
dunia. Produsen timah terbesar kedua, peringkat pertama
penghasil cengkeh dan pala, dan salah satu produsen
utama karet dan minyak sawit mentah. Memiliki kekayaan
hayati hutan sangat melimpah, yang menurut Bank Dunia
sebesar 94,4 juta hektar, dan memilki 10 persen luas
hutan tropis.
Pada awalnya, penemuan minyak bumi tidak banyak
menarik perhatian orang. Minyak bumi hanya digunakan
untuk pemakaian sehari-hari untuk obat dan lampu pe
nerang. Sejarah perminyakan Indonesia hampir sama
tuanya dengan sejarah modern permionyakan di Amerika
Serikat. Pengeboran minyak pertama di Indonesia di
lakukan pada 1871, oleh pegawai Nederlansche Koloniale
Petroleum Maartschappicj (NKPM). Yang dikenal juga
dengan sebutan Stanvac. Perusahaan tersebut pertama
kali menembus lapisan lunak pada kedalaman 5 meter
saja, di daerah Talang Akar Pendopo Sumatera Selatan.
Ketahanan energi belakangan ini menjadi persoalan
krusial bagi bangsa Indonesia dalam mengantisipasi
globalisasi yang makin kompetitif. Kompetisi global nya
tanya dapat pula dimenangkan oleh negara-negara new
emerging di luar konsep tradisional yang biasanya dikuasai
oleh negara-negara maju. Banyak negara dunia ketiga yang
mampu menyalip di tikungan dan melakukan lompatan jauh
dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta kapasitas untuk terus melakukan inovasi,
kreasi, dan komitmen politik yang mendukungnya.
Sekuriti energi lebih sering dikaitkan dengan sekuriti
nasional dan kemampuan mengakses ke sumber alam.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, Indonesia kini me
masuki periode krisis minyak nasional, hal tersebut kita
dapat lihat pada konsumsi minyak naik menembus angka
1,3 juta bph, produksi cuma 840 ribu bph, termasuk bagian
KPS 15 persen. Artinya bagian pemerintah yang menjadi
bagian APBN cuma 560 ribu bph. Konsekuensinya, ekspor
minyak dan BBM naik terus. Masalah subsidi tak selesai.
Kenaikan harga BBM subsidi tak juga menyadarkan kon
sumen yang terlanjur kecanduan BBM murah.
Banyak ramalan tentang tahun 2020 yang dibuat oleh
para pakar. Dan pertanyaanya adalah mengapa harus
2020? Populasi Indonesia diperkirakan akan lebih dari 262
juta, atau naik 11, 2 persen dari tahun 2010. Dari uraian
pembuka buku ini jelas bahwa Indonesia pada 2020 akan
menjadi negara paling makmur serta pula paling konsumtif
dalam penggunaan minyak bumi. Buku yang ditulis oleh
Indrasardjana yang berjudul Indonesia dalam Bencana Kri
sis Minyak Nasional akan merinci beberapa poin penting
yang menyebabkan Indonesia akan mengalami krisis mi
nyak.•PERPUSTAKAAN
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Forum KOMET PERTAGAS :
Kolaborasi Dengan Business Partner
Forum Knowledge Management (KOMET) kembali digelar oleh PT Pertamina Gas dengan
tema “Fabrikasi Barepipe dan Fabrikasi Coated Pipe”, forum yang berlangsung pada 16 November
2015 dihadiri oleh Pekerja yang terlibat dalam pekerjaan Proyek Pipa PT Pertamina Gas dengan
narasumber baik pihak internal maupun eksternal yang mana pihak eksternal dihadirkan dari PT
Bakrie Pipe Industries (BPI).
Forum KOMET dibuka oleh I Ketut Sudiartha selaku Manager QM&HSE. Menurutnya, tema
yang diangkat sangat baik dikarenakan sangat berkaitan dengan day to day operation maupun
proyek-proyek baru PT Pertamina Gas yang bisnis utamanya merupakan transportasi migas,
dan forum yang berlangsung di Ruang Rapat Srikandi Gedung Oil Center Lantai 4 memberikan
pemahaman yang baik terhadap Pekerja serta sharing knowledge ini dinilai telah berjalan dengan
baik dan efektif.
Salah satu narasumber Riva Napandara dan Tim, Method
& Technology Department PT Bakrie Pipe Industries men
jelaskan mengenai kaidah-kaidah dan standar baik nasional
dan Internasional yang harus dipenuhi PT Pertamina Gas pada
setiap peralatan khusus pipeline yang dimilikinya.
Fabrikasi/pembuatan pipa migas secara umum mengacu
ke American Petroleum Institute dalam hal ini API 5L yang
merupakan salah satu standar Internasional dalam fabrikasi
pipa dimana dari mulai material, produksi, dan hasil akhir.
Pipa migas harus melalui serangkaian proses pemeriksaan/
verifikasi, pengujian baik lab maupun mekanikal (destructive
dan non destructive), dokumentasi, witness, dan lainnya sampai didapatkan hasil yang sesuai
dengan standar API 5L.
Begitu juga dengan proses coating/pemberian proteksi pipa, untuk menjaga integritas pipa.
Proteksi pipa yang umum digunakan pada pipa onshore/darat yakni 3LPE (3 Layer Polyethylene)
dan CWC (Concrete Weight Coating). Namun masih banyak jenis-jenis coating lainnya baik onshore/
offshore yang disesuaikan dengan kondisi operasi maupun lokasinya.

Narasumber lain, Chandra Listyanto selaku
Manager Design Integration Commercial &
Business Development PT Pertamina Gas
juga ikut berbagi pengetahuan. Memaparkan
pentingnya standarisasi khususnya dalam
hal ini ISO 9001/mutu terkait produk output
dari fungsi Engineering dalam hal ini desaindesain/rekayasa proyek-proyek PT Pertamina
Gas baik pipeline, plant maupun peralatan
pendukung lainnya sehingga mulai dari inputoutput, seluruh proses pekerjaan dan data
dapat diperoleh dengan mudah, tersedia dan
hasil desain serta pekerjaan sesuai dengan rencana perusahaan.

Foto 2. Sesi foto bersama peserta dan Narasumber

Fungsi Operasional PT Pertamina Gas sudah melakukan Forum KOMET kolaborasi, semoga
berikutnya diikuti oleh fungsi non operasional atau direktorat non teknis untuk ikut aktif dalam
forum KOMET kolaborasi lainnya.
Mari ciptakan serta sebarkan inovasi yang Anda miliki untuk terus membangun perusahaan.
Insan Mutu! Semangat! Hebat!. Pertamina! Jaya! Jaya!
The More You Share, The More You Get. Let’s Share Knowledge!

Oleh : Ikhsan Mutaqien – QM PT Pertamina Gas
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2015 APQ Conference Shanghai:
Datang, “Perang” dan Menang ... !!!
Keikutsertaan Tim CIP Pertamina pada ajang kompetisi tingkat internasional yang diselenggarakan
oleh Asia Pacific Quality Organization (Asia Pacific Quality Organization) pada tanggal 9 – 11 Nopember
2015 menjadi pelengkap pencapaian pada dua ajang sebelumnya yaitu IETEX diselenggarakan bulan
September di Singapore dan ICQCC diselenggarakan bulan Oktober di Korea. Dari ketiga ajang tesebut
kembali Tim CIP Pertamina dapat membuktikan bahwa, hasil improvement dan inovasi yang telah
dilakukan dengan konsep CIP nya Pertamina dapat bersaing di tingkat Internasional.
Bertempat di International Shanghai Expo, Shanghai, China Forum APQC (Asia Pacific Quality
Conference) dilaksanakan dan salah satu agenda dari APQC tersebut adalah Team Excellence Exchange
Contest yang diikuti oleh perwakilan dari: China, Singapore, Indonesia & Thailand. Total gugus yang
mengikuti kompetisi tersebut sebanyak 39 tim. Delegasi dari Indonesia sebanyak 18 gugus CIP dengan
rincian 13 gugus CIP dari Pertamina, sedangkan PT Antam, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa,
PT Semen Indonesia, PT Petrokimia Gresik masing-masing mengirimkan 1 gugus CIP. Hal ini tentunya
menjadi nilai positif untuk Tim CIP Pertamina untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru sebagai best practice
untuk menambah wawasan dan tentunya knowledge-knowledge bagu yang dapat dimanfaatkan untuk
Perusahaan nantinya.
Hal spesial yang patut dicatat dalam rangkaian keikutsertaan Tim CIP pada ajang APQC ini adalah
adanya challenge session langsung oleh Direktur SDM & Umum PT Pertamina (Persero) kepada setiap
Tim CIP yang akan tampil. Kehadiran Direktur SDM & Umum PT Pertamina (Persero) pada Forum APQC
sekaligus mewakili Pertamina sebagai penerima penghargaan World Class for Large Manufacturing
Organization pada ajang Global Performance Excellence Awards (GPEA).
Hasilnya, Tim CIP Pertamina kembali merajai Forum Internasional tersebut dengan mendominasi
hampir di setiap stream presentasi dan mampu menyabet penghargaan terbaik dengan perincian
sebagai berikut:
First Prize:
• QCP Anak Emas – PT
PHE - JOB Golden
Spike Indonesia Li
mited
• QCP RUMOR 56
Dex – Marketing
Operation Region VI
& Refinery Unit V
Second Prize:
• QCC Camar – RU V
Balikpapan
• QCC Dinas Purbakala
– PT Elnusa Tbk
Third Prize:
• SS Andry & Widiawan – PT PDSI
• SS Tedy Rusdi – PT Pertamina EP
• QCP Imation – PT Pertamina EP Cepu
• QCP Re-Core – PT PHE - JOB Petrochina East
Java
• QCP Soelam – Refinery Unit II Dumai
Encouragement Prize:
• QCC U Sweet 1000 – Marketing Operation
Region IV
• QCP Omega – Refinery Unit VI Cilacap
• QCC VLGC – Marketing (Shipping)
• QCP Laut Biru – PT Elnusa Tbk
Dengan pencapaian ini terbukti bahwa konsep
improvement dan Inovasi CIP Pertamina dapat
diandalkan sebagai suatu sistem yang dapat
bersaing dan dapat diakui di forum internasional.
Diharapkan dengan pengiriman Tim CIP secara
kontinu ke ajang Internasional ini dapat membangun
sikap Confident Pekerja dan menjadi salah satu
media untuk expose membangun image Perusahaan
selain itu tentu untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru
dari hasil sharing peserta lain.
Semoga Tim CIP Pertamina dapat terus berjaya
untuk kemajuan dan membawa nama harum Peru
sahaan.
Kita nantikan kiprah Tim CIP Pertamina pada
ajang kompetisi tingkat internasional tahun depan ... Kami datang, bertanding dan pasti menang.
Keep Inovating....Keep Improving !
Oleh : Primawan R. – Quality Management Corporate – Fungsi QSKM

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

Kekurangan tidur merupakan hal yang biasa dialami
oleh manusia pada masa kini. Tekanan pekerjaan atau
gaya hidup membuat waktu tidur seseorang menjadi
berkurang. Walaupun kadang Anda merasa sudah
terbiasa dan tidak begitu mengantuk karena kurang tidur,
tetapi terdapat enam tanda-tanda yang menunjukkan
bahwa Anda kekurangan tidur. Dilansir dari Daily Mail,
berikut enam tanda yang akan muncul dari Anda ketika
mengalami kekurangan tidur.
Mudah pilek dan demam. Penelitian dari Carnegie
Mellon University menyatakan, seseorang yang tidur
kurang dari enam jam sehari memiliki risiko menderita
demam hingga empat kali lipat dibanding mereka yang
tidur lebih dari tujuh jam. Ketika kekurangan tidur, sistem
imun tubuh menjadi terpengaruh dalam berbagai cara.
Selain itu sel darah putih yang bernama lymphocytes juga
tidak diproduksi secara efektif sehingga virus dan bakteri
lebih mudah masuk ke dalam tubuh.
Kehilangan selera humor. Walter Reed dari
Army Institute in Research Amerika Serikat pada 2006
menyatakan, ketika sedang lelah, seseorang menjadi
kehilangan selera humor. Menemukan hal yang lucu
memang butuh proses yang sangat kompleks pada otak
karena membutuhkan perhatian, memori, dan pembagian
cara berpikir. Selain itu hal-hal tersebut juga perlu diproses
oleh otak agar dapat menyambung kepada perasaan.
Ketika kekurangan tidur, bagian-bagian otak menjadi
tidak bekerja sebagaimana mestinya sehingga seseorang
kesulitan untuk menentukan kelucuan dari sebuah hal.
Suara menjadi aneh. Professor Kevin Morgan
dari Loughborough University menyatakan ketika
sedang mengantuk suara seseorang menjadi datar
dan monoton seperti robot. Hal ini terjadi karena otototot di tenggorokan menjadi tidak dapat terkontrol
ketika seseorang sedang lelah. Selain itu ketika sedang
berbicara, terdapat koordinasi yang kompleks antara
mulut dan lidah yang tidak berjalan dengan efektif ketika
seseorang sedang dalam kondisi lelah dan mengantuk.
Lebih mudah mengalami sakit dan nyeri. Pada
sebuah penelitian yang dilakukan oleh Norwegian Institute
of Public Health, diketahui seseorang yang memiliki
insomnia cenderung lebih mudah merasakan sakit
dan nyeri pada bagian tubuhnya. Selain itu seseorang
yang memang mengalami masalah pada tubuhnya
juga cenderung untuk terasa lebih sakit ketika dalam
kondisi lelah dan mengantuk. Kekurangan tidur juga
menyebabkan menurunnya mood seseorang sehingga
rasa sakit menjadi lebih terasa.
Makan lebih banyak. Sebuah penelitian yang dila
kukan oleh University of Colorado Boulder membuktikan
orang yang kekurangan tidur cenderung mengalami
kenaikan berat badan. Pada kondisi kurang tidur, bagian
otak yang mengontrol keinginan menjadi melemah
sedangkan hormon ghrelin yang mengatur nafsu
makan menjadi meningkat 20 persen. Dalam kondisi ini
seseorang akan cenderung memiliki keinginan makan
yang semakin besar.
Pelupa. Guy Leschziner dari London Bridge Hos
pital Sleep Centre menyatakan, kekurangan tidur dapat
berpengaruh terhadap fungsi memori di otak. Ketika
sedang tidur, memori seseorang ditata ulang dan
dikumpulkan sehingga dapat disimpan di ingatan dalam
waktu lama. Tidur juga membersihkan otak dari zat-zat
kimia yang dikumpulkan selama sehari dan pada jangka
panjang dapat berpengaruh terhadap hilangnya memori
seseorang. Cara terbaik untuk menjaga ingatan adalah
dengan tidur yang cukup.
Jadi usahakan untuk selalu mendapat tidur yang
cukup setiap harinya.•www.merdeka.com
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Foto : PRIYO

PWP Kunjungi Kampoeng Jamoe

Jakarta - Ketua Persatuan Wanita Patra Pusat Endah
Ahmad Bambang dan Ria Arief Budiman melihat bahanbahan dasar untuk pembuatan jamu tradisional di Kam
poeng Djamoe Organik Martha Tilaar, Cikarang, Jawa Barat
pada Kamis (12/11).
Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat menyelenggarakan
kunjungan pengetahuan mengenai pembuatan jamu tra
disional dan fungsi tanaman obat-obatan yang digunakan
untuk kesehatan serta bahan dasar kosmetik dan aromatik
di Pusat Kampoeng Djamoe Organik Martha Tilaar.
Indonesia sebagai laboratorium tumbuhan dunia memiliki
33.000 jenis tumbuhan dan 6.000 jenis tumbuhan tanaman
obat sebanyak 250 jenis tumbuhan sudah digunakan dan
sekitar 50 jenis tumbuhan telah dibudidayakan.
Pada kunjungan ini anggota PWP Pusat mendapatkan
pengenalan pengetahuan dasar mengenai bahan baku
alami yang digunakan untuk pembuatan jamu tradisional,
pengenalan nama-nama dan penjelasan mengenai ta
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naman obat herbal, tanaman kosmetik dan aromatik dan
pemanfaatannya, pembuatan jamu beras kencur dan herbal
juice, pengenalan make up dasar serta gerakan senam yoga
yang dapat dilakukan sehari-hari.
Dalam sambutannya Endah berharap kunjungan ini dapat
memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada anggota
PWP yang dapat diimplementasikan sehari-hari.•PRIYO

Demo Masak PWP RU IV :
Cara Cerdas Menangkap Peluang Usaha
CILACAP – Guna menambah pengetahuan dan
keterampilan para anggota PWP RU IV Cilacap dalam

bidang masakan, RU IV Cilacap menyelenggarakan Demo
Masak Ala Western di Gedung PWP RU IV Cilacap pada
hari Selasa (27/10). Kegiatan yang dipelopori oleh Seksi
Bidang Pendidikan PWP RU IV Cilacap mengangkat tema
masakan ala Western yang masih jarang dikuasai oleh para
anggota PWP.
Untuk menunjang kegiatan tersebut, PWP RU IV Cilacap
menghadirkan Chef Samsul Bahri dan Chef Ekkie Prima
Andriana dari Dapur PWP RU IV sebagai narasumber demo
masak. Selama acara berlangsung, kedua chef tersebut
memberikan penjelasan berbagai macam masakan ala
Barat, resep dan cara memasaknya, serta mempraktekkan
langsung pembuatan masakan tersebut.
“Dengan semakin menjamurnya café dan restoran di
Cilacap yang menyajikan berbagai macam masakan ala
Barat, tentunya menjadi inspirasi para pengurus PWP untuk
menggelar demo masak ala Barat atau Western. Selain
sebagai salah satu sarana untuk belajar dan meningkatkan
keterampilan memasak, kegiatan ini juga merupakan salah
satu cara cerdas untuk menyiasati agar para anggota PWP
mampu membuat beberapa masakan Barat sendiri yang
jauh lebih berkualitas dan sehat serta sebagai modal untuk
membuka peluang usaha mandiri,” ujar Fitri Hidayaturrahim

Foto : RU IV

6 Tanda
tubuh kurang tidur



PERSATUAN WANITA PATRA

selaku Wakil Ketua Pendamping Bidang Pendidikan PWP
tingkat Wilayah RU IV Cilacap pada saat menyambut
sekaligus membuka acara Demo Masak Ala Western.
Lebih jauh ia menuturkan bahwa seiring dengan
pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, maka
para anggota PWP akan semakin mudah untuk mengakses
berbagai mac am tips cara memasak berbagai jenis
makanan Barat. “Hal tersebut merupakan tantangan bagi
para anggota PWP RU IV untuk menangkap peluang usaha
dengan adanya skill baru memasak ala Western sehingga
dapat menumbuhkan nilai kemandirian anggota. Selain
pemberian pembekalan keterampilan, tentunya acara ini
pula dapat mengasah kreativitas para anggota dalam
bidang memasak,” tutup Fitri Hidayaturrahim.• RU IV

PWP PEP Asset 2 Adakan Bakti Sosial ke Sekolah

PRABUMULIH - Mewujudkan cita-cita mencerdaskan ke

hidupan Bangsa Indonesia, PWP Asset 2 melaksanakan
bakti sosial ke SD Negeri 78 di Desa Rambang Senuling,
Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih pada
Rabu (11/11/2015). Dalam kesempatan ini, Ketua PWP Asset
2, Ibu Wirda Ekariza dan segenap pengurus dan anggota
PWP Asset 2 memberikan 64 bingkisan berupa tas dan
juga alat tulis kepada mereka.

Foto : PEP ASSET 2

sumber : healthtopinfo.wordpress.com

TIPS

“Kepada para siswa, kami harap bisa bermanfaat dan
bisa menambah semangat belajar agar lebih rajin lagi.
Semoga apa yang dicita-citatakan dapat tercapai,” tutur

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas

Wirda di sela-sela acara bakti sosial.

kepedulian Ibu-Ibu kepada sekolah kami,” ungkap Kepala

Sementara itu, pihak sekolah sangat mengapresiasi
kegiatan yang dilaksanakan oleh PWP Asset 2. “Kami

Sekolah SD Negeri 78 Desa Rambang Senuling M Sani
S.Pd.•PEP ASSET 2
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Tausiah Ustadz Fikri Haikal MZ untuk Pekerja Muslim Kantor Pusat

Foto : PTV

JAKARTA – Ustadz Fikri Haikal MZ menyampaikan tausiah kepada para pekerja Kantor Pusat Pertamina di Ballroom
Lantai M Gedung Utama Pertamina Pusat, Pertamina, Jakarta, pada (19/11). Badan Dawah Islam Pertamina
mengadakan kajian Islam bulanan yang membahas tentang kinerja dalam ibadah. Sebelum ceramah, dilakukan
sholat dzuhur berjamaah terlebih dulu.•PRIYO

Upacara Hari Pahlawan di MOR I

Foto : MOR I

MEDAN – General Manager MOR I RomuloHutapea menjadi pembina upacara Hari Pahlawan di Lapangan Upacara Kantor
Marketing Operation Region I Medan, pada (10/11). Dalam sambutannya, Romulo mengajak aseluruh pekerja MOR I untuk
selalu bersikap optimis dan selalu meyakini bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan. “Sikap optimisme harus tetap
kita jaga, dengan selalu berupaya untuk menghasilkan kinerja yang terbaik di tempat kerja kita masing-masing,” tegasnya.
Pada upacara dengan pemimpin upacara Jr Officer Security Operation Ingkon I. Lumbanbatu tersebut, Jr Officer Land Affairs
MOR I, Bayu Marga Puspawijaya membacakan pesan perjuangan dari Moh. Hatta bahwa pahlawan yang setia itu berkorban,
bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. “Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung
dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian
pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini, bila kita sendiri gemar memperdaya sesama
saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi,” pesan Moh. Hatta yang dibacakan Bayu.•WALI

JAKARTA – Guna menambah keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, Badan Dakwah Islamiyah
(BDI) Pertamina menyelenggarakan kajian Islam di Mushola Al-kautsar Kantor Pusat Pertamina (3/11).
Ustadz Ahmad Rojab, selaku pengisi ceramah menjelaskan tentang visi dan misi kaum muslim dalam
menata kehidupan, seperti yang termaktub dalam surat Al- Baqoroh ayat 201, yaitu mendapatkan
kebaikan di dunia dan akhirat. Ada empat hal yang harus dimiliki oleh muslim untuk menggapai visi dan
misi kehidupan, yaitu iman yang kuat, ilmu, amal dan takwa. “Dengan memiliki empat hal tersebut, maka
misi menjadi manusia yang bahagia di dunia dan akhirat pasti akan tercapai,” kata Ustadz Rojab menutup
tauziahnya.•KUNTORO

Foto : MOR III

Mencari Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

OGAN ILIR - PEP Asset 2 secara aktif turut berperan dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia di Indonesia
melalui kegiatan edukasi khususnya di bidang hulu migas. Hal ini secara langsung ditunjukkan oleh Asset 2 General Manager,
Ekariza, sebagai pembicara dalam Engineering Leadership Camp yang digelar di Kampus Universitas Sriwijaya Inderalaya
pada (7/10). Di hadapan puluhan mahasiswa fakultas teknik yang berasal dari belasan universitas di penjuru Indonesia,
Ekariza mengajarkan bagaimana peran seorang engineering untuk Indonesia yang lebih baik khususnya dalam industri
hulu migas. “Peran engineer tidak hanya terbatas pada permasalahan teknis, namun juga harus bisa mengomunikasikan
pekerjaannya sehingga sesuai dengan yang diharapkan,” tegas Ekariza. Dari sesi sharing selama kurang lebih sembilan
puluh menit tersebut, mahasiswa yang hadir sangat antusias untuk memberikan pertanyaan dalam sesi tanya jawab.•nsm

Pertabike Chapter Prabumulih Meriahkan Fun Bike HUT Kota Prabumulih
PRABUMULIH - Sebanyak 1.000 peserta mengikuti fun bike dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Prabumulih
ke-14 di Taman Kota Prabu Jaya Prabumulih, pada (18/10). Mereka dilepas oleh Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya
serta didampingi oleh Kapolres Kota Prabumulih AKBP Arief Adiharsa, jajaran Instansi serta perwakilan dari PT
Pertamina EP (PEP) Asset 2 dengan rute mengitari Kota Prabumulih. Sebanyak 15 anggota Pertabike Chapter
Prabumulih yang dikoordinir oleh Ary dari PEP Prabumulih Field juga berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selain
turut serta memeriahkan HUT Kota Prabumulih, keikutsertaan PEP itu sebagai bukti dukungan gerakan hidup sehat
dengan bersepeda.•PEP ASSET 2

Foto : PEP TARAKAN FIELD

Foto : PEP ASET 2

General Manager PEP Asset 2 Ajak Mahasiswa untuk Berperan
Bagi Indonesia yang Lebih Baik

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

No. 47

Tahun LI, 23 November 2015

14

Kolaborasi PHE dengan UTC
Wujudkan Dit. Hulu Inc.
Jakarta – Langkah-langkah Direktorat Hulu dalam
melakukan percepatan pencapaian visi Pertamina
menjadi World Class National Energy Company, sudah
dimulai sejak 2013, ketika repositioning portofolionya
dari investment holding menjadi operational holding
dicanangkan. Dari paradigma, itu Dit. Hulu mulai
mengembangkan budaya baru yang bersifat lintas
fungsi dan bebas silo, supaya tampil lebih solid.
Implementasi kebijakan tersebut bermuara pada upaya
intensifikasi peruntuhan eksklusifitas bagian. Hal ini
dilakukan melalui kebijakan sinergisitas dan kerja
sama di setiap lini kegiatan, supaya dapat bertahan
menghadapi krisis harga minyak dunia yang tidak bisa
diprediksi kapan akan berakhir.
Berpijak pada landasan pikir tersebut, PT. Per
tamina Hulu Energi (PHE) membuktikan komitmennya
lewat penandatanganan kerja sama pemanfaatan jasa
korporasi dengan fungsi Upstream Technology Center
(UTC). Acara penandatanganan tersebut dihadiri oleh
Amran Anwar (Senior Vice President Development and
Technology / SVP D&T), R. Gunung Sardjono Hadi
(President Director PHE), VP UTC (Sigit Raharjo), VP
Technical Support PHE (Zakaria Harun), serta seluruh
jajaran management PHE dan UTC, pada (13/10).
Dalam sambutannya, Amran Anwar mengatakan,
kesepakatan dengan PHE ini adalah tantangan bagi
UTC untuk mengembangkan peran UTC sebagai pusat
teknologi dan manajemen data yang terintegrasi baik
di lingkungan Dit. Hulu maupun APH. “Kami di UTC
sedang membuat frame work untuk mengubah UTC
sebagai holding dari segenap kebutuhan teknologi,
riset, dan manajemen data dalam membantu serta
memberikan solusi teknologi untuk seluruh kegiatan
hulu migas dan energi baru terbarukan (EBT) di
Pertamina,” kata Amran mengutip ucapan Direktur
Utama Pertamina yang disampaikan ketika meninjau
kegiatan UTC beberapa waktu lalu.
Pada kesempatan yang sama, Gunung Sardjono
Hadi menjelaskan UTC memiliki kompetensi yang
komplit untuk dimaksimalkan. “Jasa korporasi
yang bisa diberikan UTC kepada PHE adalah
Technical Service Reservoar Produksi, Technical
Service Geofisika, Technical Service Geology, Service
Drilling Engineering, Technical Service Proccess and
Facilities, Technical Service Data and Geomatika,
dan Pengolahan Data,” urainya. Lebih jauh Gunung
menjelaskan, perjanjian ini dilakukan karena ada latar
belakang pemikiran, yang didasari oleh pengalaman
bahwa kerjasama antara PHE dengan anak perusahaan
(AP) lainnya dalam pemanfaatan jasa korporasi pada
2012 lalu menorehkan angka realisasinya hingga USD
1,788 juta. Tercatat saat itu PHE berkolaborasi dengan
8 AP Pertamina.
Selanjutnya, Gunung menyampaikan, kerja sama
tersebut dimaksudkan agar rancangan anggaran
biaya produksi 2016, PHE yang sebesar USD 1,1
juta, minimal 10 persennya bisa diserap juga oleh
Strategic Business Unit (SBU) lain yang berada dalam
Pertamina. Harapannya, supaya kebijakan Pertamina
Incorporated yang selama ini didengung-dengungkan
dapat diwujudkan. Di samping itu, penandatanganan
ini juga bertujuan untuk mendorong UTC agar dapat
berkembang menjadi technology service provider
unggulan milik Pertamina.•DIT. HULU

yang bertajuk “Exploration:
Current Status, Potential &
Strategy”.
Acara yang diselengga
rakan di Bogor, 2-3 November
2015 dihadiri sekitar 80 eks
plorasionis Pertamina, baik
dari Persero maupun anakanak perusahaan hulu (APH),
dari level manajemen hingga
para geoscientist muda.
Acara yang disponsori oleh
Pertamina Hulu Energi ini
merupakan wujud sinergi po
sitif dari Eksplorasi Pertamina.
Ada dua sasaran uta
ma kegiatan workshop ini,
yaitu untuk merumuskan
strategi eksplorasi yang lebih
padu antara masing-masing
APH, kemudian diselaraskan
dengan strategi besar eks
plorasi Pertamina dalam
rangka mencapai visi 2025.
Kedua, sebagai sarana
“sharing knowledge” untuk
menggali potensi-potensi
eksplorasi baru yang perlu
diuji dengan play concept
yang baru, target yang lebih
dalam atau lebih dangkal
(deeper or shallower target)
dan Pre-Tertiary play.
Rudy Ryacudu, Direktur

Foto : PHE

SVP D&T, Amran Anwar dan President Director PHE, R. Gunung
Sardjono Hadi, menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Jasa
Korporasi di PHE Tower, Jakarta (13/11).

BOGOR - Eksplorasi Perta
mina saat ini dihadapkan
pada dua tantangan besar.
Pertama, terkait dengan
pengelolaan Wilayah Kerja
Pertamina yang tersebar
di beberapa basin, dengan
potensi eksplorasi yang
bervariasi, serta periode
kontrak yang berbeda-beda,
yang membutuhkan strategi
dan penanganan tersendiri.
Kedua, produksi yang terus
menurun, yang disebabkan
oleh rendahnya angka reserve
to production (R to P), serta
reserve replacement ratio
(RRR).
Untuk itu, Eksplorasi Per
tamina diharapkan mampu
menyediakan temuan eks
plorasi (2C) yang dapat meng
gantikan minyak dan gas
yang diproduksikan (RRR),
serta melakukan percepatan
dari contingent resources
(2C) menjadi reserves (1P),
sehingga mendorong terjadi
nya peningkatan R to P.
Menjawab kedua tan
tangan tersebut, SVP Eks
plorasi Pertamina Doddy
Priambodo menginisiasi
Works hop Eksplorasi Hulu

Eksplorasi PT Pertamina
Hulu Energi mendorong
agar para geoscientist muda
lebih proaktif, juga untuk
menegaskan masa depan
Eksplorasi Pertamina ada
pada para geoscientist muda.
Sementara SVP Eksplorasi
Pertamina Doddy Priambodo
men egaskan, “Anak muda
memiliki kelebihan dari sisi
energi dan penguasaan tek
nologi, sementara orang tua
memiliki kelebihan dari sisi
pengalaman dan wisdom.
Apabila hal tersebut dipa
dukan, khususnya dalam
konteks eksplorasi, hasilnya
tentu akan lebih dahsyat.”
Melalui kegiatan ini, di
harapkan terjadinya dua ko

laborasi sekaligus, kolaborasi
antara anak perusahaan
dan kolaborasi ‘antar ge
nerasi’ eksplorasionis
Pertamina. Dengan ber
kolaborasi, diharapkan para
geoscientist Pertamina
semakin bersemangat untuk
menemukan cadangan-ca
dangan migas yang besar,
untuk masa depan Pertamina
yang lebih baik.
Acara yang berlangsung
selama dua hari tersebut
terg olong sukses. Peserta
workshop terlihat antusias
untuk menyimak, memberikan
ide dan sharing pengalaman,
serta aktif mengajukan
pertanyaan, hingga acara
berakhir.•Casdira/PHE

Legal Awareness untuk Meminimalkan Potential Dispute
JAKARTA- Dalam rangka
peningkatan kompetensi
pekerja, khususnya pekerja
Fungsi Legal di lingkungan
Pertamina, PT Pertamina Hulu
Energi (PHE) melaksanakan
workshop dengan nara
sumber firma hukum Singa
pura, Rodyk & Davidson,
LLP (Rodyk) dengan topik
“Arbitration as a Vehicle
of the Alternative Dispute
Resolution” di Multifunction
Room Lantai 2, Gedung
PHE Tower, (11/11). Rodyk
memiliki pengalaman tinggi
dalam memberikan beragam
layanan jasa hukum termasuk
investasi dan bisnis kepada
klien mereka yang tersebar di
seluruh Asia, termasuk China,
Indonesia dan India.
Workshop ini yang me
rupakan bagian dari Legal
Preventive Program dihadiri
oleh Chief Legal Counsel
& Compliance Pertamina,
Genades Panjaitan, Direktur
Utama PHE R. Gunung
S a r
djono Hadi, jajaran
man ajemen serta pekerja

Fungsi Legal & Compliance
Pertamina dan afiliasinya.
D i re k t u r U t a m a P H E
men yampaikan dukungan
atas terselenggaranya
workshop ini dan berharap
agar kegiatan sejenis terus
berlanjut mengingat pen
tingnya pemahaman atas
legal-awareness di dalam
proses bisnis/pekerjaan hulu
migas yang dilakukan guna
meminimalkan potential dis
pute.
Harapan yang sama juga
disampaikan oleh Genades
Panjaitan. Ia mengingatkan
akan pentingnya kontribusi
dan loyalitas setiap pekerja
Fungsi Legal & Compliance
Pertamina dan afiliasinya
dalam membantu optimalisasi
proses bisnis perusahaan.
Sebagai contoh, dedikasi
dan loyalitas pekerja dalam
membela kepentingan peru
sahaan, baik dalam proses
penyelesaian sengketa mau
pun kegiatan lainnya.
Workshop sendiri dilak
sanakan dalam 4 sesi di

Foto : PHE

Foto : DIT. HULU

Eksplorasi Pertamina Menjawab Tantangan

Direktur Utama PHE R. Gunung Sardjono Hadi menegaskan pentingnya
pemahaman atas legal-awareness di dalam proses bisnis/pekerjaan hulu migas
yang dilakukan guna meminimalkan potential dispute.

mana salah satu poin penting
yang disampaikan Ajinderpal
Singh dari Rodyk adalah jika
sengketa hendak diselesaikan
melalui arbitrase internasional.
D i antaranya eks i s tens i
klausula atau perjanjian ar
bitrase dalam kontrak dan
memastikan lex arbitri dari
seat of arbitration yang
mend ukung pelaksanaan
(enforcement) putusan ar
bitrase di yurisdiksi negara
dimana aset pihak lawan
berada.
Sebagai sesi akhir work
shop, peserta dibagi men
jadi tiga kelompok diskusi
yang dinamis. Hasil diskusi

menggambarkan adanya
pemahaman yang baik dari
peserta seminar atas materi
arbitrase yang dipresentasikan
Rodyk pada sesi pertama
hingga ketiga.
Acara ditutup dengan
penyerahan plakat dari Se
nior Manager Legal PHE,
Supriyadi kepada para
pembicara dan moderator.
Ia juga mengingatkan para
pekerja Fungsi Legal di
lingkungan Pertamina agar
menjadi pekerja yang highly
competent dan berdedikasi
guna membantu perusahaan
mencapai tujuannya.•PHE
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Jakarta - Bertempat di Kantor Pusat Pertamina,
Direktorat Hulu menggelar acara Annual Hulu Day
(AHD) pada 9-10 Nopember 2015. Masing-masing
anak perusahaan di bawah Direktorat Hulu turut
serta dalam acara tersebut dengan menempati
stand dan mengisi booth yang tersedia, termasuk
PT Pertamina EP Cepu (PEPC).
Booth PEPC tampil menarik dengan menyajikan
maket dan poster lingkup kerja PEPC secara
garis besar, pemboran pengembangan lapangan
Banyu Urip yang menjadi backbone produksi
Pertamina. Juru penerang PEPC menjelaskan
kepada pengunjung mengenai kemajuan proyek
pemboran di lapangan Banyu Urip yang hingga
saat ini telah menyelesaikan pemboran 32 sumur
(complete) dan 8 sumur dalam tahap pemboran
dari tiga cluster yang rencananya akan selesai pada
triwulan pertama 2016 dari total 47 sumur.
Pemboran pengembangan ini lebih cepat
dari rencana yang dijadwalkan dikarenakan pada
strategi pemboran yang digunakan berbeda dari
yang biasa dilakukan pada umumnya. Skema ini
disebut dengan well batch section skidding rig
method, dimana pemboran lubang sumur, logging,
pemasangan casing dan cementing dilakukan per
section dari setiap sumur pada satu cluster, setelah
selesai baru dilanjutkan dengan section yang lebih
dalam. Dalam hal ini perpindahan rig pemboran
antar titik pemboran tidak perlu menurunkan dan
menaikkan menara pemboran, namun rig cukup
berpindah dengan cara bergeser (skidding) dengan
jarak titik bor lima meter. Dengan cara ini pemboran
dapat melakukan efisiensi dalam menggunakan
lumpur pemboran serta hari operasi pemboranpun
lebih cepat hingga 27% dari rencana hari operasi.
Dengan demikian diharapkan proyek pemboran
pengembangan ini dapat selesai pada triwulan
pertama 2016.
Beberapa pekerja PEPC terlihat menjaga stand
secara bergantian, mereka bertugas memberi
penjelasan tentang hal-hal apa saja yang terdapat
pada stand PEPC dan menjawab pertanyaan
dari pengunjung serta membagi suvenir kepada
pemenang kuis.•PEPC

raihnya penghargaan ini, se
makin memperkuat bukti
bahwa Pertamina Lubricants
menghasilkan produk ber
kualitas, memenuhi standar
yang ditetapkan, dan selalu
berorientasi pada kep en
tingan pelanggan,” tegasnya.
Ia menambahkan, PT
Pertamina Lubricants akan
tetap konsisten menerapkan
SNI sebagai wujud keyakinan
bahwa SNI merupakan salah
satu faktor yang berkontribusi
kuat dalam mempertahankan
daya saing produk di pasar.
Saat ini PT Pertamina
Lubricants mengoperasikan
tiga unit produksi di Jakarta,
Cilacap, dan Gresik serta
satu unit di Thailand dengan
total kapasitas keseluruhan
mencapai lebih dari 460 juta
liter per tahun. “Untuk men
jaga kualitas dan ketepatan
spesifikasi produk, fasilitas
produksi PT Pertamina Lub
ricants didukung dengan
tenaga ahli dan fasilitas la
boratorium yang lengkap
sehingga produk Pertamina
tidak hanya diakui kualitasnya
di Indonesia tetapi juga di
dunia,” ujarnya.

Foto : PERTAMINA LUBRICANTS

Partisipasi PEPC
pada Annual Hulu Day 2015

JAKARTA - PT Pertamina
Lubricants meraih peng
hargaan peringkat Gold
dalam SNI Award 2015.
Penghargaan tersebut di
berikan atas penerapan
Standar Nasional Indonesia
(SNI) oleh PT Pertamina
Lubricants sebagai wujud
komitmen dalam menjaga
aspek mutu, efisiensi pro
duksi, serta kualitas produk
yang dihasilkan. Penghargaan
Gold untuk kategori Produsen
Besar Barang tersebut di
serahkan oleh Menteri Per
dagangan Thomas Lembong
dan diterima oleh Direktur
Operasi PT Pertamina Lu
bricants Julfian Siregar di
Jakarta, Selasa (10/11).
Direktur Operasi PT Per
tam ina Lubricants Julfian
Siregar menegaskan, dalam
memproduksikan pelumas,
Pertamina Lubricants me
nerapkan standarisasi yang
ketat dengan melibatkan se
mua pemangku kepentingan.
“Ini sudah untuk ketiga ka
linya PT Pertamina Lub
ricants mendapatkan pe
ringkat tertinggi pada ajang
yang sama. Dengan di

SNI yang ditetapkan oleh
Badan Standarisasi Nasional
(BSN) disusun dengan
memp erhatikan syarat ke
selamatan, keamanan, ke
sehatan, lingkungan hidup,
perkembangan teknologi
maup un kesepakatan in
ternasional sehingga bila
SNI diterapkan dengan baik
diharapkan dapat melindungi
kesehatan masyarakat
serta melancarkan transaksi
perdagangan baik nasional
maupun internasional.
Kriteria penilaian dalam
SNI Awars 2015 meliputi
kepemimpinan, perencanaan
strategis, fokus pada pe
langgan dan manajemen
sumber daya, realisasi pro
duk, pengukuran analisis dan
evaluasi serta hasil bisnis. SNI

Award merupakan bagian
dari upaya pemerintah dalam
menstimulasi peningkatan
penerapan SNI oleh pelaku
usaha maupun organisasi
lainnya.
Melalui SNI Award diha
rapkan produsen, kons u
men semakin menghargai
aspek mutu, dan memahami
perlunya berpartisipasi aktif
dalam pengembangan dan
penggunaan SNI sebagai
referensi penyediaan dan
permintaan pasar. “Kita
harus bangga dan cinta
prod uk Indonesia. Kami
mengucapkan terima ka
sih kepada BSN dan bang
sa Indonesia atas keper
cayaannya terhadap pelu
mas Pertamina,” ungkap
Julfian.•PERTAMINA LUBRICANTS

Sinergi PDSI dan PGE untuk Project Drilling dan Kurs
BOGOR - PT Pertamina
Drilling Service Indonesia
(PDSI) menandatangani
perjanjian jasa semi IPM untuk
Project Drilling & Kurs di area
PT Pertamina Geothermal
Energy (PGE) selama 3 tahun
dengan sistem Call of Order
(COO).
Pada kesempatan itu,
Direktur Utama PDSI Lelin
E p r i a n t o m e n g a p re s i a s i
upaya PGE atas sinergi yang
digulirkan. Menurutnya kerja
sama ini dapat meningkatkan
profit dan efisiensi yang se
cara signifikan. Skema ini
juga dapat menguntungkan

pengusaha sehingga ada
unsur efisiensi alat yang
cukup memadai. Selain itu,
pihaknya juga mengaku harus
menyesuaikan kebutuhan
peralatan operasional dengan
kondisi alam di area PGE.
“Ini merupakan kerja
sama yang baik, kita akan
men-deliver dalam bentuk
pengeboran sebagai upaya
melakukan eksplorasi,” ujar
Lelin, Jumat (30/10).
Sementara itu, Direktur
Utama PGE Irfan Zainuddin
meyakini keunggulan kualitas
pemboran PDSI berkelas
dunia. Baginya, PDSI memiliki

Foto : WAHYU

Foto : PEPC

PT Pertamina Lubricants Raih SNI Award 2015

pengalaman yang sudah teruji
baik secara personal maupun
peralatan. Sehingga, sebagai
partner, sinergi ini sangat
dibutuhkan, baik dari level
manajemen hingga lapangan.

“Dalam kontrak ini kita
punya target selama 3 tahun.
Untuk itu, marilah bersamasama kita bersinergi dengan
baik untuk pengeboran,” ha
rap Irfan.•EGHA

PEP Tanjung Field Bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TANJUNg - Ramainya bencana kebakaran hutan yang terjadi
di Kalimantan mengakibatkan asap tebal yang mengganggu
kesehatan dan keberlangsungan hidup mahluk hidup
di sekitarnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabalong menyelenggarakan Pelatihan Safety Dalam
Kebakaran dan Kebencanaan Tahun 2015 yang diperuntukkan
bagi seluruh Unit BPK Se- Kabupaten Tabalong. PT Pertamina
EP Tanjung Field bersinergi dengan BPBD menjadi narasumber
dalam pelatihan tersebut.
Pelatihan yang berlangsung selama 5 hari dengan jumlah

peserta sekitar 40 orang, narasumber dari Pertamina EP
Tanjung memberikan materi dalam tiga sesi, yaitu safety dalam
pemadaman kebakaran, safety dalam kebencanaan, dan praktik
lapangan.
Materi dari Tim HSSE Tanjung Field disampaikan oleh
Assistant Manager HSSE Darmasyah didampingi Haryadi (Safety
Officer) dan Sarwani Ismail (Safety Staff) berhasil membuat animo
peserta meningkat terutama pada saat praktik menggunakan
peralatan langsung. Selain dari PEP Tanjung Field, pemateri
juga berasal dari PMI Tabalong, Kepolisian Tabalong, Kodim

Tanjung, dan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. PEP Tanjung
Field sebagai satu-satunya perusahaan di Tabalong yang
diikutsertakan dan dipercaya oleh Kabupaten untuk membantu
dalam peningkatan pengetahuan peserta pelatihan.
Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para petugas dapat
tanggap dan sigap dalam penanggulangan bencana yang terjadi
di wilayah Tabalong. Sebagai perusahaan yang beroperasi di
wilayah tersebut, PEP Tanjung sangat proaktif dalam menjaga
lingkungan, terutama yang berdekatan dengan fasilitas produksi
sebagai objek vital nasional.•dpks
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Jakarta - Dalam rang

paikan, sudah menjadi ko

ka optimalisasi sinergi antar

mitmen PT PAS sejak dulu

mask apai nasional unt uk

untuk fokus pada ope

pengembangan

jaringa n

rasional penerbangan peru

penerbangan di Indonesia,

sahaan-perusahaan OGP

ditandatangani Perj anjian

guna menunjang kebutuhan

Kerjasama Program Ke

pesawat mereka. “Dengan

mitraan antara PT. Pelita Air

kerja sama ini diharapkan

Service (PT PAS) dengan PT.

dapat meningkatkan market

Garuda Indonesia (Persero)

share PT PAS sebagai pro

Tbk (PT GI), di Aula Gedung

vider air charter di sektor

Garuda Indonesia, Jakarta,

OGP menjadi sebesar 35%

(29/10).

hingga 40%,” ujar Dani.

Performance & Evaluation Manager
Direktorat Pemasaran

Direktur Utama PT PAS Dani Adriananta berjabat tangan dengan Direktur
Teknik dan Teknologi Informasi Iwan Joeniarto usai menandatangani kerja sama
pengembangan jaringan penerbangan di Indonesia.

Penandatanganan ini

Sementara Direktur

merupakan sinergi guna

Tekn ik dan Teknologi PT

melaksanakan kerja sama

GI Iwan Joeniarto berh a

susnya melalui pengembang

Air Service. Salah satunya

dalam penerbangan charter

rap kerja sama ini dap at

an basis rute penerbangan

adalah Bandara Pond ok

dengan menggunakan pe

menjadi kekuatan dalam

dengan lokasi strategis dan

Cabe di Tangerang Selatan.

sawat berbadan kecil (narrow

meningkatkan daya saing

mudah diakses oleh masya

Hal ini sejalan dengan salah

body) dari PT GI, seperti ATR

entitas bisnis dalam meraih

rakat,” jelas Iwan.

satu program turn around

72-600 dan Bombardier CRJ

peluang di tengah ketat

1000 pada rute penerbangan

nya persaingan bisnis pe

perusahaan

domestik yang dilayani PT

nerbangan.

mel aks anakan

GI terutama untuk rute-rute
di wilayah timur Indonesia.
Direktur Utama PT PAS

Di samping itu, kedua
juga sepakat
program

perusahaan dalam rangka
pengembangan Lapangan
Terbang Pondok Cabe, yang

“Ini merupakan upay a

pengembangan jaringan pe

akan berdampak

mendukung pengembangan

nerbangan melalui bandara-

terhadap kelangsungan dan

jaringan penerbangan

pe

bandara yang dimiliki atau

pertumbuhan perusahaan ke

sawat jenis propeller, khu

dikelola oleh Pertamina/Pelita

depan.•eg/CC-SC

positif

Komitmen PGE Mewujudkan Kepemimpinan yang
Menginspirasi Pekerja
JAKARTA - Annual Pertamina

ta tiga gold. Tiga platinum

Quality (APQ) Award adalah

dari total 12 platinum yang

ajang tahunan di lingkungan

dianugerahkan berasal dari

PT Pertamina (Persero) yang

FT-Prove Kamojang, FT-

memberikan penghargaan/

Prove Turbin, dan PC-Prove

award kepada Pemimpin

Superman. Selain itu, PGE

Unit Bisnis/Anak Perusahaan

meraih Best Innovation Expo

serta seluruh insan mutu yang

yang menampilkan informasi

berhasil mengelola 4 Pilar

menarik tentang inovasinya,

Quality Management. Atas

termasuk games yang

usaha serta prestasi kinerja

menuntut pengunjung untuk

dalam bidang keuangan,

memahami inovasi di PT

operasi, HSSE, pengelolaan

PGE serta bisnis panasbumi

pelanggan, pemberdayaan

secara umum.

tenaga kerja dan aspek

Manajemen PGE pun

lainnya, PT Pertamina Geo

menunjukkan dukungannya

thermal Energy (PGE) berhasil

dengan menghadiri acara

Best Continuous Performance

tersebut untuk memberikan

Improvement.

support kepada delegasi

Dengan mengir imkan

Godam Pariyanto
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PT Pelita Air Service Kerja Sama dengan
PT Garuda Indonesia

Dani Adriananta, menyam

Foto : adityo

No. 47

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

PGE.

Seperti diketahui

enam delegasi, yaitu FT-

bahwa kehadiran audiens

Prove Kamojang, FT-Prove

serta penilaian manajemen

Turbin, FT-Prove Project

menjadi point penting dalam

Development, PC-Prove Su

penilaian Tim CIP. Seluruh

perman, PC-Prove Linau

d i re k s i d a n m a n a j e m e n

Lake serta PC Prove-Imtaq,

PGE memberikan semangat

PGE berhasil meraih tiga

sekaligus menyampaikan

penghargaan platinum ser

bahwa CIP PGE bukan se

Foto : PGE

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

POSISI

kadar improvement, namun

besar kecilnya penghargaan

sudah mencapai level inovasi

ini. Namun hal ini merupakan

yang telah diakui oleh Balai

ucapan syukur atas kinerja

Besar Bahan dan Barang

dan prestasi PGE serta

Teknik (B4T) Bandung dan

pemacu semangat seluruh

akan diproses untuk peng

insan mutu PGE untuk

ajuan hak paten sesuai ke

terus mengembangkan

tentuan Pertamina.

improvement dan inovasinya.

Karena itu, Direktur Uta

Teruslah berkarya,” tukas Irfan

ma PGE Irfan Zainuddin

memotivasi insan mutu PGE.

yang ditemani direksi

Irfan juga berharap

dan manajemen lainnya

komitmen ini mampu

memberikan penghargaan

menginspirasi pekerja PGE

dan ucapan selamat kepada

untuk terus menghasilkan

Tim CIP yang berhasil meraih

karya inovasi menuju per

award Platinum dan Gold.

formance excellence.•PGE

”Janganlah dilihat dari
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RU V Jadi Tuan Rumah
Seminar Diabetes ”Act Today
to Change Tomorrow”
Balikpapan-Sebagai upaya meningkatkan
awareness di bidang kesehatan, khususnya risiko
Diabetes Melitus, Refinery Unit V (RU V) bekerja
sama dengan Marketing Operation Region VI (MOR
VI) menyelenggarakan seminar “Pertamina Cegah
Diabetes : Act Today Change Tomorrow” di Mainhall
Banua Patra, (26/10). Seminar ini menghadirkan
pakar-pakar kesehatan di antaranya Dr. Rudy
Mokodompit, SpPd, SpKL (internist), Dr. Tjok Ratih
(dokter Koni dan Persiba Balikpapan), serta Vamela,
SGz (ahli gizi). Acara tersebut turut dihadiri oleh
GM RU V Balikpapan, Eman Salman Arief beserta
jajaran manajemen RU V dan MOR VI.
“Kami harapkan acara ini dapat meningkatkan
pemahaman dan edukasi kepada peserta terhadap
Diabetes Mellitus (DM). Selain itu, peserta dapat
mulai menerapkan pola-pola hidup sehat untuk
mengurangi dampak komplikasi dan keparahan
akibat Diabetes Melitus,” ujar Eman Salman Arief.
Dalam kesempatan yang sama, Area Manager
Medical Kalimantan, Glen A Sahatma Sidabutar
menuturkan hal serupa. “Selain meningkatnya
pemahaman, dampak lain yang ingin diciptakan
adalah keikutsertaan penderita Diabetes Melitus
dalam kegiatan promotif dan preventif,” ujar Glen.
Dalam paparannya, dr. Rudy Mokodompit
memberitahukan hal-hal yang perlu diperhatikan
bagi penderita Diabetes agar dapat mengontrol
penyakit tersebut. “DM tidak dapat disembuhkan,
namun sangat mungkin dikontrol sehingga pen
derita dapat hidup dengan normal dan mem
punyai hidup yang berkualitas,” ujar dr. Rudy. Ia
melanjutkan, apabila DM tidak terkontrol, dapat
menyebabkan komplikasi yang disebabkan oleh
proses degenerasi/kerusakan sistem pembuluh
darah yang mensuplai organ-organ penting, seperti
ginjal, sistem saraf pusat, reproduksi dan jantung.
Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit kronis
yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh
untuk memproduksi hormon insulin atau karena
penggunaan yang tidak efektif dari produksi insulin.
Hal ini ditandai dengan tingginya kadar gula dalam
darah. Penyakit ini membutuhkan perhatian dan
perawatan medis dalam waktu lama baik untuk
mencegah komplikasi maupun perawatan sakit.
DM disebabkan oleh beberapa faktor antara lain
genetik, dan gaya hidup yang tidak sehat.
Untuk meningkatkan partisipasi peserta khu
susnya pekerja Pertamina, dilakukan penyematan
PIN kepada role model yang dianggap memiliki
perilaku hidup sehat dan akan menjalankan peran
sebagai Duta Diabetes Melitus. Dalam kesempatan
tersebut, juga dilakukan talkshow testimoni
Diabetes Melitus yang menghadirkan manajemen
Pertamina. Acara ditutup dengan kunjungan
peserta ke dalam booth-booth bertema kesehatan
di lokasi acara. •Keishkara HP

Foto :PRIYO

Manajemen RU V dan MOR VI menunjukkan kepedulian terhadap
penanganan Diabetes Melitus melalui event bertema “Act Today,
Change Tomorrow”.

JAKARTA – Dalam rangka
membangun motifasi pa
ra pekerja untuk terus ber
karya dan berinovasi untuk
kemajuan perusahaan, Per
tamina menggelar acara
Nonton Bareng Film biografi
inspiratif “Steve Jobs” sang
pembuat Apple. Nonton
bareng yang berlangsung
diLantai M Kantor Pusat
Pertamina, Senin (16/11) ini
turut dihadiri Direktur Umum
dan SDM Pertamina, Dwi
Wahyu Daryoto, serta seluruh
pekerja Kantor Pusat dan
Anak Perusahaan.
Para pekerja Nampak
antusias menyaksikan Film
“Steve Jobs” yang dinilai
sebagai sosok seorang so
sok visionaris dunia yang
tidak hanya terkenal karena
komitmennya di Apple, na
mun juga kemampuannya
menginspirasi banyak orang
dengan kata-kata bijaknya.
“Saya apresiasi dengan
tontonan ini karena cerita
kehidupan Steve Jobs penuh
dengan inspirasi dalam suatu
pekerjaan, yaitu fokus dan
yakin apa yg dilakukan itu
baik, tidak berprilaku negatif,
kalau kita bersatu maka hasil
nya akan lebih baik dan halhal hebat dalam bisnis tidak
dilakukan satu orang tapi
berkelompok,” ungkap Dwi
Wahyu Daryoto.
Lebih lanjut Dwi Daryoto
berharap tontonan yang
penuh inspiratif ini berguna
bagi organisasi di Pertamina.
Selain itu mampu memotivasi
para karyawan Pertamina
untuk terus mengembangkan
minat dan bakatnya serta

Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto berharap tontonan yang penuh inspiratif ini berguna bagi organisasi
di Pertamina. Selain itu mampu memotivasi para karyawan Pertamina untuk terus mengembangkan minat dan bakatnya
serta terus berinovasi tiada henti layaknya Steve Jobs.

terus berinovasi tiada henti
layaknya Steve Jobs.
Beberapa kutipan ins
pirasi yang dilontarkan oleh
Steve Jobs yaitu setiap ino
vasi selalu tercipta sebagai
hasil dari pengorbanan. Baik
pengorbanan dalam hal waktu,
materi, ataupun tenaga. Tidak
akan ada inovasi yang tercipta
jika semua orang selalu
menghabiskan segalanya
untuk kesenangan sendiri
“Jika Anda selalu fokus ke
profit dan keuntungan, Anda
akan mengurangi kualitas
produk. Namun jika Anda
fokus untuk menghasilkan
produk yang luar biasa, maka
profit dan keuntungan akan
mengikuti,” ungkap Steve
Jobs.
Selain itu, dalam film
ters ebut Steve Jobs tam
pak sangat mencintai
pekerjaannya karena me

nurutnya jika kita tidak
mencintai sesuatu, maka kita
tidak akan mengambil upaya
lebih, bekerja di hari libur,
atau menantang status quo
sejauh mungkin. Janganlah
terlalu lama terdiam akan
kesuksesan yang telah di
dapat namun hasilkanlah lagi
sesuatu yang lebih luar biasa.
Usahakan yang terbaik.
Jika saya mencoba yang
terbaik dan saya gagal, se
tidaknya saya sudah men
coba yang terbaik. “If I try my
best and fail, well, I’ve tried my
best,” ujar Steve Jobs.
Usai gelaran nonton ba
reng dilanjutkan dengan
dialog interaktif oleh motivator
Rene Suhardono. Dalam
dialog tersebut Rene kembali
mengulas film dari “Steve
Jobs” yang diangkat dari
cerita nyata. Rene meyakinkan
bahwa sebuah karir yang

sukses harus diawali dengan
ketertarikan dan cinta yang
mendalam pada semua yang
kita kerjakan.
Rene mencoba untuk
menyadarkan semua orang
bahwa pekerjaan yang kita
lakukan bukan berarti karir
yang kita inginkan. Rene
menekankan bahwa bekerja
tanpa didasari oleh Passion
adalah sebuah pekerjaan
yang sia-sia seperti halnya
yang dilakukan oleh Steve
Jobs.
Dalam kesempatan
acara nonton bareng ter
sebut juga terdapat bothbooth club Pertamina di
antaranya Pertamina Basket
ball, Pertamina Runners,
Pertamina Diving Club, Per
tamina Toastmaster Club,
Pertamina 7summits of In
donesia, yaitu Patrapala dan
Komunitas Jendela.•Irli

Inhouse Training Komisaris Tentang PSAK 2015
JAKARTA – Dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan
Sekretaris Menteri BUMN No. 16 tahun 2012 tentang Indikator/
Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada
BUMN, Dewan Komisaris Pertamina melaksanakan inhouse
training yang diselenggarakan bersama Ikatan Akuntan In
donesia di Kantor Pusat Pertamina, (18/11).
Dalam Pelatihan tersebut banyak hal yang dibahas di
antaranya tentang implikasi dan efek laporan Keuangan peru
sahaan terhadap perubahan standar akutansi keuangan yang
sudah direvisi pada 2012 dan sudah diberlakukan pada Januari
2015, dan apa dampak dari perubahan tersebut terhadap
laporan keuangan Pertamina secara korporasi.
Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng mengapresiasi
training tersebut. “Bagi dewan komisaris memang menjadi suatu
kewajiban harus belajar dan updating mengenai Pernyataan

Foto :MOR IV

Foto : PR/MEDICAL

Menyemai Inspirasi Lewat Nonton Bareng
Film Biografi “Steve Jobs”

Standard Akuntansi Keuangan (PSAK). Pelatihan seperti ini
sangat bagus bukan hanya untuk dewan komisaris tetapi juga
dewan direksi harus menguasainya,” ujar Tanri Abeng.• Kuntoro
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Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak
Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Supply Loss Telah Menjadi Concern Direksi,
Mengharapkan Perbaikan yang Komprehensif
Kunjungan Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto, di
sela-sela Rapat Koordinasi Pengendalian Losses RU II dan MOR
I pada tanggal 16-17 November 2015, membawa angin segar
bagi insan serah terima minyak. Sebagai Project Champion Tim
Pembenahan Tata kelola Arus Minyak (PTKAM), beliau telah
memberikan arahan strategis yang cukup komprehensif dan
merasa bangga karena hasil kerja pada tahapan awareness
hingga September 2015 sudah menampakkan hasil. Suatu
rangkaian hasil kerja keras, hasilnya akan menunjukan hasil
yang luar biasa.
Hadir dalam Rapat Koordinasi ini antara lain ; Faisal Yusra
(VP Quality Systems & Knowledge Management) selaku Project
Coordinator PTKAM, Fariz Aziz (VP S&D), Romulo Hutapea (GM
MOR I), I Putu Benedin (VP Shipping Operation), Gatot Roseno
(Man S&D Region I), Budi Tri Jatmiko (Man Produksi RU II Dumai),
Widya Putra (Man Marketing Internal Audit), Heru Triyandi (Man
BOC) dan para insan serah terima minyak, baik dari RU II Dumai,
MOR I maupun Pertamina Pusat.
Beberapa diskusi cukup menarik karena masing-masing
Fungsi mengemukakan hal yang menjadi perhatiannya terkait
dengan serah terima minyak. Diantaranya pertemuan atau rapat
koordinasi yang saat ini dilakukan dapat menjadi model dalam
menyelesaikan permasalahan losses yang terjadi di lingkungan
internal Pertamina. Di kesempatan lain, juga perlu dilakukan
pertemuan dengan lembaga luar yang terkait dengan serah
terima minyak, seperti Owner kapal, BKI dan pihak-pihak luar
yang lain.
Dari sinilah pilar perilaku, sistim dan tools akan tetap
menjadi norma yang harus tetap dijaga. Bahkan Dwi Daryoto
mengindikasikan perlu adanya perbaikan yang komprehensif,
sehingga sangat diharapkan adanya inventarisasi masalah dari
berbagai Fungsi terkait. Pada kesempatan itu, ia juga bersedia
menerima beberapa usulan dan informasi yang disampaikan

oleh peserta rapat terkait dengan kekurangan SDM terkait
serah terima minyak khususnya di daerah, seperti kekurangan
di MOR I, Marine Unit/PQC bahkan sampai ke security dan
tenaga investigator. Belum lagi menyangkut kualitas SDM yang
unqualified dan penempatan tidak sesuai keahlian.
Karena begitu antusiasnya seluruh Tim, hari kedua diisi
dengan agenda untuk melihat secara langsung kegiatan serah
terima minyak di sekitar Batam, yaitu kegiatan Ship To Ship
(STS) Transfer, TBBM Tanjung Uban dan TBBM Pulau Sambu.
Pada tanggal 17 November 2015, kesempatan mengunjungi
kegiatan STS di kapal MT Serang Jaya dan telah memberikan
arahan kepada jajaran Crew MT Serang Jaya untuk tetap
menjaga proses serah terima minyak dengan mengikuti aturanaturan yang berlaku.
Demikian juga pada saat kunjungan ke TBBM Tanjung
Uban, Direktur SDM & Umum memberi arahan terkait dengan
strategi perusahaan dan bagaimana kita melakukan kegiatan
perusahaan serta meningkatkan kinerjanya. Ia dan rombongan
sempat berkeliling mengunjungi area kegiatan TBBM Tanjung

Uban dan proyek yang sedang dibangun. Di TBBM Tanjung Uban,
Pertamina membangun tanki timbun dengan kapasitas sebesar
200.000 KL lengkap dengan Terminal Automation System dan
dermaga baru berkapasitas LR 100 ribu DWT. TBBM Tanjung
Uban dilengkapi dengan fasilitas blending mogas yang dapat
meningkatkan fleksibilitas pembelian impor produk Premium atau
HOMC 92 dan Naphta.
Selanjutnya Dwi Daryoto juga mengunjungi TBBM Pulau
Sambu. TBBM yang berdiri sejak tahun 1897 ini mempunyai letak
yang sangat strategis pada jalur internasional dan berseberangan
dengan negara Singapura. Proyek Terminal Automation
System serta blending untuk produk HSD dan MFO berstandar
internasional dengan meningkatkan kapasitas hingga 300.000
KL dan dermaga dengan kapasitas LR 100 DWT.
Akhirnya Dwi Daryoto menyampaikan bahwa proyek yang
ada di Tanjung Uban dan Pulau Sambu ini adalah proyek yang
sangat prestisius.
Seperti diketahui bahwa apabila TBBM Sambu tuntas, akan
menjadikan babak baru bagi Pertamina yang akan berperan
sebagai Storage and Blending Facility Provider. Selain diperlukan
untuk mendukung ketahanan energi, keberadaan fasilitas tersebut
dapat mendukung bisnis oil trading perusahaan di wilayah regional
Asia Tenggara di masa mendatang, khususnya untuk jenis bahan
bakar MFO dan HSD standard internasional.
Direktur SDM & Umum juga menginginkan agar perlu
dipikirkan selanjutnya adalah bagaimana me”langgeng”kan
kondisi yang telah dicapai, sehingga akan terjadi konsistensi
yang menghasilkan kebiasaan yang sesuai dengan norma-norma
profesional dan good governance setiap rangkaian serah terima
minyak. Bila perlu keberhasilan di suatu tempat dapat sebagai
success story yang perlu direplikasi di tempat lain. Dari sini
legacy apa yang akan dapat disumbangkan kepada perusahaan,
sehingga akan dinikmati oleh generasi penerus kita.•PTKAM

Rumor 21 : Selalu Akur, Losses akan Terkubur di RU II Dumai dan MOR I Sumbagut
Barangkali kita akan ikut gembira, bila melihat kondisi yang
berlangsung pada Rapat Koordinasi Pengendalian Losses RU II
dan MOR I di Batam pada tanggal 16-17 November 2015 lalu.
Semangat yang menggebu bagi insan serah terima minyak RU II
dan MOR I untuk melawan losses menjadi harapan tinggi karena
losses sudah dijadikan musuh bersama dan akan tetap dikawal
dengan berbagai cara agar semakin berkurang.
Dari sisi operasional, sekitar lebih dari 50% BBM (atau setara
3 juta barrel) di MOR I disuplai dari RU II Dumai dan hingga
Bulan Oktober 2015 menunjukan penurunan angka supply loss
yang signifikan. Meskipun secara kumulatif masih diatas angka
toleransi, namun angka supply loss R4 Bulan Oktober 2015
hingga 30% dari titik tertingginya di Bulan Pebruari 2015. Secara
rerata penurunan lebih dari 60% dari Bulan Januari 2015 hingga
Oktober 2015. Angka inilah yang menjadi bukti bahwa komitmen
sebagai musuh bersama menjadi kenyataan.
Sebagai pelabuhan muat, RU II Dumai telah melakukan
upaya-upaya yang sungguh-sungguh dari beberapa aspek,
khususnya aspek readiness. Keseriusan dalam melawan losses di
lingkungan RU II ditunjukkan oleh kepedulian manajemen dalam
setiap kejadian yang menyangkut losses. Mengawal dan bahkan
tanpa ragu dalam upaya yang dilakukan agar selalu siap dalam
melawan losses. Readiness sebagai faktor yang utama dalam
serah terima minyak, menjadi prioritas utama untuk dilakukan
improvement, baik Equipment Readiness, Procedure Readiness
dan People Readiness.
Equipment Readiness menyangkut pembenahan terhadap
alat ukur (Depth Tape, Thermometer, dll), Tanki dan Metering
System dengan cara melakukan kalibrasi, standarisasi,
sertifikasi atau resertifikasi dari pihak yang berwenang yaitu
Dinas meteorologi. People Readiness dilakukan untuk
meningkatkan professional para insan serah terima
minyak dengan cara upskilling menjadi yang tersertifikasi,
baik untuk Juru Ukur, Operator Metering, maupun

Loading Master. Sedangkan Procedure Readiness dilakukan
dengan cara melakukan pembaruan terhadap Sistim Tata Kerja
yang terkait dengan serah terima minyak serta pembaruan
isometric drawing perpipan sesuai kondisi terkini, sehingga
tidak ada kesalahan-kesalahan akibat salah prosedur atau
menyimpang.
Upaya yang dilakukan oleh MOR I juga tidak kalah semangat.
Seperti pemasangan sight glass, sebagai perangkat yang sering
diabaikan tapi penting untuk pengendalian losses di TBBM Siak.
Dengan adanya pemasangan sight glass diharapkan prosedur
packing line pada saat sebelum bongkar akan menjadi benar.
Tidak lagi istilah ‘kira-kira” yang menyebabkan keraguan dan
bisa mengakibatkan losses yang tinggi. Belum lagi upaya
pemasangan ATG (Automatic Tank Gauging) dan pembangunan
control room, yang diharapkan memberi kemudahan-kemudahan
dalam meningkatkan pengawasan serah terima minyak. Serta
ada beberapa upaya dari MOR I, baik dari segi peralatan, SDM
maupun prosedur.
Pengawasan terhadap alat angkut pun menjadi penting.
Beberapa Fact Finding membuktikan bahwa RU II sangat

perhatian karena khawatir terhadap impact yang signifikan
terhadap akurasi pengukuran yang akhirnya terhadap volume
cargo. Demikian pula MOR I, mengamati profil beberapa kapal
terhadap performance supply loss yang terjadi di lingkungan MOR
I. Bahkan untuk TBBM Sei Siak mengamati lebih detil hingga
menemukan fact finding untuk kapal seperti SPOB WK2 dan
WK 3, SPOB M 01 dan MT T. Fact finding yang menyebabkan
hambatan-hambatan pembongkaran yang bisa berakibat
terjadinya losses.
Tindak lanjut dari temuan dari RUMOR 21 ini perlu dilakukan
oleh pihak Shipping agar semangat kedua pihak tetap terjaga dan
hasil menurunkan losses akan menjadi kenyataan.
Kegembiraan lainnya karena Forum Rapat Koordinasi ini
tampaknya telah menampakan hasil. Hasil yang nyata adalah
adanya komunikasi antara RU II dan MOR I dalam menyelesaikan
masalah-masalah serah terima minyak yang mengalami
kebuntuan. Tidak adanya lagi silo-silo yang saling menyalahkan
atau saling mempertahankan pendapatnya. Belum lagi dengan
keterbukaan yang terjadi, keduanya sudah saling membuka untuk
saling mengkoreksi dan memperbaiki. Maka tidak mengherankan
bila RU II & MOR I telah menghasilkan rekomendasi dan komitmen.
Bahkan Forum seperti ini dapat sebagai contoh yang dapat direplicate untuk Refinery Unit dan MOR lainnya.
Itulah gambaran upaya yang dilakukan oleh pengirim dan
penerima kargo dalam memerangi losses. RUMOR 21 yang
merupakan gerakan terintegrasi di RU II dan MOR I memiliki
komitmen agar seluruh aspek yang mempengaruhi serah terima
minyak menjadi perhatian.
Losses adalah sudah menjadi musuh bersama. Tidak mungkin
musuh akan hilang bila kita tidak saling bekerjasama. Komunikasi
antara Refinery Unit II dan Marketing Operation Region I menjadi
bukti sebagai senjata ampuh dalam memerangi losses. Apalagi
kalau kita ‘AKUR’, maka ‘LOSSES AKAN TERKUBUR’. Jayalah
RUMOR 21, agar losses menurun di RU II & MOR I.•PTKAM

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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Sales Region II Pertamina Lubricant
Apresiasi Distributor Achieve Target

Customer Visit Direktur SDM & Umum
ke Pertagas

Palembang - Sales

Region II mengadakan
international trip ke
Bangkok, Thailand pada
distributor sales region
II yang mencapai target
triwulan III tahun 2015.
Manajer

Sales

Region II, Syafaat Jajuli
mengatakan, “Kegiatan ini
selain untuk mengapresiasi distributor yang telah mencapai target triwulan III 2015, juga
untuk meningkatkan motivasi dalam mencapai target ke depan.”
Foto : PTV

Dalam kunjungan ke Bangkok tersebut, rombongan distributor mengunjungi kantor
Pertamina Lubricants Thailand Co Ltd (PLT) dan diterima langsung dan oleh Direktur PLT,

JAKARTA - Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto beserta tim CSS melakukan

Budi Suharyanto.

customer visit ke PT Pertagas. Acara ini dilaksanakan agar CSS memahami kebutuhan yang

Ketika memperkenalkan bisnis PLT pada distributor, Budi menjelaskan, “Kami sangat

diinginkan pelanggan sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam segi

optimis dengan kualitas produk Pertamina walaupun persaingan bisnis di Thailand sangat

pengelolaan informasi dan teknologi dalam proses bisnis yang dijalankan Pertagas. Hal tersebut

keras. Berbeda dengan di Indonesia, distributor harus melunasi pembelian sebelum barang

disampaikan Jeffrey Tjahja Indra, selaku SVP CSS di Gedung Oil Center, Jumat (13/11).

dikirim, namun distributor Thailand optimis dan berani berinvestasi”.

Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto menyambut baik gelaran customer visit ini.

Syafaat juga mengatakan, “Diharapkan kunjungan ke bisnis internasional Pertamina

“Kegiatan ini merupakan sarana komunikasi Pertagas sebagai customer dan CSS sebagai

Lubricants ini dapat meningkatkan confident distributor dalam bersaing dengan brand lain.”

penyedia jasa layanan,” papar Dwi.

Jumlah distributor yang mengikuti kunjungan tersebut sebanyak 15 distributor di wilayah

Sementara itu, Direktur Utama Pertagas Hendrajaya menyampaikan perkembangan bisnis

Sales Region 2 terdiri dari distributor Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jambi

yang telah dicapai serta target Pertagas di masa mendatang. “Kebutuhan CSS dalam beberapa

dan Bengkulu.•MOR II

sektor diantaranya ERP, implementasi modul plan maintenance, review konfigurasi bisnis proses
financial dan controlling,” tandasnya.•EGHA

Plaju – Guna memastikan
higienitas penyajian ma
kanan bagi para pekerja RU
III, fungsi HSE menggelar
Upskilling Food Hygiene/
Higienis Makanan bagi Pe
kerja Penjamah Makanan
bekerjasama dengan Dinas
Kesehatan (Dinkes) Kota
Palembang.
Upskilling yang diadakan
selama 2 hari ini dibuka
langsung oleh SMOM RU
III, Djoko Priyono selaku Pjs.
GM RU III dan dihadiri HSE
Manager, Yan Syukharial,
Medical Area Sumbagsel
Manager, drg. Retnowati,
serta Perwakilan Dinkes Kota
Palembang di Gedung Diklat
RU III, Selasa (22/9).
Peserta merupakan
para karyawan Koperasi
Patra dan Koperasi Petra,
yang bertugas dalam me
nyediakan makanan baik
bagi para pekerja shift,
konsumsi snack dalam rapat
dan acara internal maupun
hidangan bagi para tamu di
Hotel dan Wisma RU III.

Foto : RU III

Upskilling Food Hygiene di RU III

Materi upskilling yang
diberikan meliputi penjelasan
pemilihan bahan makanan,
tata cara memasak, hinga
penjelasan nutrisi dan
kandungan gizi makanan
yang dijelaskan langsung dari
Dinkes Kota Palembang.
Djoko Priyono menegas
kan, upskilling sangat
penting karena kesehatan
dalam mengolah dan
men yajikan makanan di
perlukan untuk menunjang
kesehatan konsumen yang
mengonsumsinya, khu
susnya bagi kesehatan para
pekerja RU III yang bertugas
shift di kilang.

“Kiranya para peserta
dapat mengikuti upskilling
sebaik mungkin sehingga
nantinya penyajian makanan
khususnya bagi pekerja di
kilang lebih higenis dan
bergizi,” harapnya.
Djoko menambahkan,
ke depan dapur-dapur dari
Koperasi Patra dan Koperasi
Petra dapat distandarkan
layaknya dapur hotel ber
bintang. “Baik peralatan
maupun bahan memasak,
nantinya harus memiliki
kebersihan yang baik dan
layak konsumsi serta sesuai
dengan standar Dinas Kese
hatan,” pungkasnya.•RU III
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efisiensi biaya serta opti
malis asi aset dan sumber
daya untuk meningkatkan
pertumbuhan bisnis dan ka
pabilitasnya dalam rangka
mewujudkan kemandirian
energi.
Direktur Utama Perta
mina Dwi Soetjipto menga
takan ruang lingkup sinergi
ini cukup luas karena me
nyangkut pemanfaatan asetaset perusahaan dari as
pek upstream, mainstream,
mixtream hingga downstream.
“Kerja sama sebelumnya
dari tahun 2011 hingga 2015
nilai jasa Sucofindo sekitar
Rp 1,1 triliun. Ke depan, ka
rena adanya perluasan aspek
tentu nilai jasanya akan lebih
besar dari itu,” jelas Dwi.
Setelah penandatanganan
ini, Dwi mengatakan kedua
belah pihak akan membentuk
pelaksana tugas yang akan
menetapkan model kerja
sama ke depannya. “Kerja
sama ini kami harapkan akan
berlangsung segera sehingga

x

menghasilkan added value
yang lebih besar bagi kedua
belah pihak,” ungkap Dwi.
Sementara itu, Bachder
Djohan Buddin mengatakan
pihaknya siap mendukung
pen ingkatan daya saing
Pertamina, melalui layanan
pengawasan distribusi migas
dan bahan bakar lain, inspeksi
keandalan asset dan instalasi,
serta pengujian independen.
“Sebagai pihak indepen
den, hasil survei, penilaian
dan pengujian kami gunakan
untuk kepentingan menjaga
dan meningkatkan kinerja
pelanggan maupun untuk
kel ancaran perdagangan,”
jelas Bachder.
Bachder mengatakan,
pihaknya siap membantu
Pertamina mengawasi dis
tribusi bahan mentah dan
produk. “Kami memiliki ka
pabilitas mel akukan cargo
losses survey migas di pe
labuhan pemuatan dan pem
bongkaran, baik di dalam
maupun luar negeri, hingga

Modifikasi Frekuensi Converter Raih
Value Creation US$ 134.753,51
Jakarta – Krisis lingkungan bisnis tidak bisa ditepis.
Dinamika pasar sulit dihindari. Hanya kreativitas dan inovasi
merupakan pilihan, agar tidak sekedar tetap eksis ditengah
terpaan badai krisis, namun juga mampu memetik laba
yang berkelanjutan. Itulah hakikat suatu badan usaha yang
pendiriannya diniatkan untuk menjaring laba. Anjloknya harga
crude di pasar dunia merupakan tantangan tersulit yang harus
dilalui PT. Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI), anak
perusahan PT. Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang
manajemen jasa operasi pengeboran. Dampak dari kondisi
harga minyak dunia yang turun hingga sekitar US$ 50-an per
barel, sejak semester ke-2, 2014 memaksa PT Pertamina
EP (PEP) selaku pasar utama PDSI mengurangi kegiatan
pengeborannya secara drastis. ”Kondisi ini merupakan hal
terberat bagi upaya kesinambungan optimalisasi revenue
PDSI, karenanya efisiensi biaya operasi, kreatif membuat
langkah-langkah terobosan, dan inovasi menjadi andalan
kami dalam menghadapi krisis,” kata Direktur Utama PDSI,
Lelin Eprianto saat ditemui beberapa waktu lalu.
Lewat perspektif tersebut PDSI mulai mencari berbagai
jurus untuk menebalkan margin pendapatan di atas penge
luaran perusahaan pada 2015 ini. Efisiensi melalui berbagai
terobosan menjadi andalan PDSI untuk memotong anggaran
belanja perusahaan sebanyak-banyaknya, contohnya dengan
mengoptimalkan kinerja genset rig untuk sumber tenaga
listrik portacamp dengan memodifikasi
frekuensi converter dari 60 hz menjadi
50 hz pada Rig PDSI#40.4/LDW2000-E.
Drilling Rig merupakan aset inti PDSI
dalam menjalankan visi bisnisnya, sebagai
penyedia manajemen jasa operasi
pengeboran baik sumur migas maupun
panasbumi. Oleh karenanya kehandalan

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Direktur Utama Sucofindo Bachder Djohan Buddin menandatangani kese
pahaman bersama di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi dan pelatihan, di Kantor Kementerian BUMN, (12/11).
Penandatanganan disaksikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno didampingi Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa
Survey dan Konsultan, Gatot Trihargo dan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat
Abdullah.

distribusi antar kilang dan
depo untuk mencapai ope
rasional yang efisien,” je
lasnya.
Sucofindo memiliki pe
ngalaman panjang melayani
pengawasan distribusi bahan
bakar, penilaian keandalan
aset dan instalasi, pengujian

produk energi termasuk mela
kukan survey seismic data
acquisition yang dibutuhkan
dalam kegiatan eksplorasi.
“Tentu saja kami bang
ga dapat melayani ke
butuhan Pertamina beserta
anak perusahaannya yang
merupakan BUMN terk e

muka di Indonesia demi
memperkuat peranan BUMN
dan memperkuat penyangga
perekonomian di Negara
kita. Dengan kita bersinergi
maka menjadi kekuatan
yang sangat ampuh menjadi
perusahaan yang unggul,”
lanjut Bachder.•IRLI
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tiap peralatan pendukung rig menjadi perhatian utama agar tidak
terjadi Non Productive Time (NPT) selama operasi pengeboran
berlangsung. Kehandalan Rig Pengeboran, khususnya Rig
elektrik sangat ditentukan oleh sistem kelistrikannya. Salah
satu komponen penting dari sistem kelistrikan tersebut adalah
engine yang berfungsi sebagai primemover atau penggerak dan
genset sebagai penghasil tegangan listrik untuk mensuplai daya
operasional rig secara keseluruhan. “Saat terjadi kerusakan
pada kedua komponen tersebut maka akan dipastikan penge
boran tidak akan dapat dilaksanakan. Kedua komponen itu juga
menyumbang anggaran biaya maintenance yang paling besar,”
jelas Sopar M. Simanullang, Electric & Instrument Specialist
PDSI dan ketua dari Program Kendali Mutu (PKM) Maintenance,
kelompok kerja yang menciptakan inovasi modifikasi frekwensi
converter dimaksud.
Lebih jauh Sopar menjelaskan bahwa selama 6 bulan
proses pengerjaan, dari Desember 2014 sampai dengan Mei
2015, banyak tantangan yang harus dihadapi, diantaranya
adalah PKM Maintenance harus mengetahui pembebanan
listrik yang berada di Rig PDSI #40.4/LDW2000-E, kemudian
dilanjutkan dengan simulasi menggunakan software ETAP
untuk mengetahui distribusi pembebanan listriknya. “Setelah
itu barulah kami memilih spesifikasi material, seperti electro
motor, generator, dan pembuatan panel distribusi yang cocok
dengan perancangan frekuensi converter tersebut. Selain itu,
kami juga harus memastikan bahwa alat tersebut sesuai dengan
output yang diharapkan dan tentunya memenuhi Aspek HSSE,”
ucap Sopar.
Hasilnya, unit genset yang ada pada Rig PDSI#40.4/
LDW2000-E dimanfaatkan juga untuk mensuplai listrik ke
portacamp. Sebelumnya keperluan listrik di portacamp, baik
digunakan sebagai penerangan maupun keperluan lainnya
diperoleh dari genset lain berdaya sebesar 200 KVA dengan
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JAKARTA – Dalam rangka
membangun ketahanan ener
gi nasional dan meningkatkan
daya saing di sektor energi,
Pertamina dan PT Sucofindo
melakukan penandatanganan
Nota Kesepahaman untuk
menjalin sinergitas dalam
membangun kesepahaman
bersama di bidang inspeksi,
pengujian, sertifikasi, kon
sultasi dan pelatihan.
Nota Kesepahaman di
tandatangani oleh Direktur
Utama Pertamina, Dwi Soe
tjipto dan Direktur Utama
Sucofindo, Bachder Djohan
Buddin yang disaksikan oleh
Menteri BUMN Rini Soemarno
did ampingi Deputi Bidang
Usaha Jasa Keuangan, Jasa
Survey dan Konsultan, Gatot
Trihargo dan Deputi Bidang
Usaha Energi, Logistik, Ka
wasan dan Pariwisata Edwin
Hidayat Abdullah di Kantor
Kementerin BUMN, (12/11).
Sinergi ini sebagai upaya
Pertamina dalam mendukung
peningkatan kinerja operasi,

Foto : ADITYO

Tingkatkan Daya Saing, Pertamina Jalin Sinergi dengan Sucofindo

Rig PDSI#40.4/LDW2000-E, beroperasi di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu.

engine independent sebagai primover (penggerak). Dari
terobosan inovasi tersebut, telah mengurangi biaya investasi
pengadaan genset hingga 50 % menjadi $ 117,792. Biaya
maintenance juga dapat dipangkas mencapai 99,6%.
Selain itu, parameter schedulled maintenance selalu up to
date karena terintegrasi dengan Online Monitoring System.
“Kami juga bisa mengurangi kandungan gas buang (CO)
engine sebesar 78,6 ton per bulan, menghemat pemakaian
oli sebesar 50% menjadi 26,5 Liter, dan pelaksanaan
schedulled maintenance engine menjadi berkurang,” ucap
Sopar menjabarkan dampak positif inovasinya.
Total value creation yang dihasilkan dari inovasi tersebut
adalah US$ 134.753,51 per Rig. Rencananya inovasi ini
akan diimplementasikan di 11 unit Rig cyber lainnya yang
dimiliki PDSI.•DIT. HULU

