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Penurunan harga minyak dunia masih berlanjut hingga
akhir tahun 2014. Berbagai media massa nasional, termasuk
artikel Market Update sebelumnya, banyak mengulas efek
penurunan minyak terhadap iklim bisnis bagi korporasi serta
penerimaan negara. Namun, bagaimana imbasnya terhadap
Global Bond Pertamina?

Pada pertengahan Desember, imbal hasil (yield) Global
Bond Pertamina tenor 10 tahun sempat turun ke level
rata-rata 5.086% dan tenor 30 tahun ke 6.445%. Posisi
ini merupakan level terendah periode Oktober-Desember
2014, terlihat pada gambar. Tapi Pertamina tidak bergerak
sendiri. Tren serupa juga dialami oleh Sovereign Bond
Pemerintah Indonesia dan hampir seluruh obligasi global
dari negara ekonomi berkembang (emerging market/
EM). Penurunan imbal hasil disinyalir karena kekhawatiran
pelaku pasar surat utang global terhadap stabilitas ekonomi
dunia, terutama akibat penurunan nilai mata uang Ruble
Rusia terhadap Dolar AS. Investor global pun mengalihkan
investasinya, dari obligasi EM ke obligasi Amerika Serikat
yang dipandang kurang beresiko (safe haven). Dengan
adanya penurunan yield ini berarti obligasi EM di pasar
sekunder dinilai murah oleh investor. Namun bagi penerbit
obligasi seperti Pertamina, untuk menarik minat investor,
bunga pinjaman (kupon) obligasi akan lebih mahal bilamana
menerbitkan instrumen baru.
Meski kini diperdagangkan lebih murah, bukan berarti
instrumen obligasi dari EM telah kehilangan momennya.
Seperti diketahui, investasi di EM menjadi primadona
sejak krisis subprime mortgage tahun 2008 dan akses
dana melalui penerbitan obligasi dapat mudah diperoleh
dengan bunga relatif murah. Pengamat ekonomi global
meyakini, EM tahun ini masih dapat memberi keuntungan
bagi investor.
Menilik kondisi tersebut, akses pendanaan untuk
negara-negara EM di pasar global pada tahun 2015 tentu
selalu ada. Namun perlu menjadi perhatian ekstra bagi
calon penerbit obligasi dalam menentukan tata waktu
penerbitan. Persaingan antar korporasi mengincar dana
murah ini memacu perusahaan, termasuk Pertamina,
untuk terus meningkatkan kepercayaaan investor, lewat
peningkatan kinerja serta layanan akses korporasi yang
sophisticated. Tujuannya, menahan laju penurunan yield
obligasi dan membentuk kredibilitas Pertamina sebagai
tujuan investasi yang aman dan terbaik di kawasan Asia. •
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
Kesiapan
Pertamina
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
Menghadapi Tahun Baru 2015

VI-GAS MERAMBAH SEMARANG - Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang, didampingi Gubernur
Jateng, Ganjar Pranowo bersiap mengisi bahan bakar Vi-Gas di salah satu mobil angkutan umum, saat peluncuran VI-Gas di SPBU 41.502.02
jalan Sultan Agung, Kota Semarang, Jateng, Kamis (8/1). VI-Gas merupakan bahan bakar alternatif pengganti BBM yang ramah lingkungan.

Vi-Gas Masuk Pasar
Jawa Tengah
PT Pertamina (Persero)
mulai memperluas
jangkauan produk Vigas
ke Jawa Tengah, yakni di
Semarang dan Yogyakarta.
Penetrasi produk liquefied
gas for vehicle yang
dikenal dengan merek
Vi-Gas tersebut, sebagai
dukungan Pertamina
dalam menyukseskan
penggunaan bahan bakar
alter natif yang ramah
lingkugan.
SEMARANG, – Produk ViGas, mulai dijual di Stasiun
Pengisian Bahan Bakar (SPB)
Vi-Gas di Jl. Sultan Agung,
Semarang dan Jl. Laksda
Adisucipto, Yogyakarta, pada
Kamis (8/1).
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Peresmian kedua SPB
Vi-Gas yang dipusatkan di
Semarang, dilakukan oleh
Direktur Utama Pertamina,
Dwi Soetjipto didampingi
Direktur Pemasaran, Ahmad
Bambang, serta dihadiri
Guber nur Jawa Tengah,
Ganjar Pranowo. Dengan
diresmikannya kedua SPB ViGas tersebut, kini Pertamina
telah efektif mengoperasikan
sebanyak 18 SPB Vi-Gas,
dimana 12 unit beroperasi
di DKI Jakarta, 3 unit di Bali,
dan 1 unit di Bandung, Jawa
Barat.
“Dengan dibangunnya
SPB Vi-Gas di Semarang
dan Yogyakarta ini akan
membuka pintu pasar
Vi-Gas bagi Pertamina

Sorot :
Perusahaan Tertib Ukur
untuk RU VI Balongan

d i J a w a b a g i a n Te n g a h
sekaligus mendukung
program konversi BBM ke
bahan bakar gas di sektor
transportasi yang digalakkan
oleh pemerintah. Konsumsi
Solar dan Premium di Jawa
Tengah dan Yogyakarta kini
mencapai sekitar 5,8 juta
KL sehingga ini menjadi
titik potensial bagi upaya
pemasyarakatan dan
pemasaran Vi-Gas di wilayah
ini,” terang Dwi.
SPB Vi-Gas di Semarang
dan Yogyakarta masingmasing memiliki kapasitas
penyimpanan sebanyak 6 MT
atau setara dengan 11.800
liter setara Premium. Jika
digunakan untuk pengisian
Vi-Gas angkutan umum,
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maka dengan kapasitas
tersebut mampu mengisi
sekitar 500 unit kendaraan
per hari.
Pertamina, tuturnya,
akan terus fokus
mengembangkan bisnis
gas, termasuk Vi-Gas di
dalamnya dengan melakukan
pembangunan infrastruktur
dan outlet lebih banyak agar
memudahkan masyarakat
menjangkau bahan bakar
yang ramah lingkungan
tersebut. Bahkan, tuturnya,
saat ini Pertamina juga
tengah menyelesaikan
pembangunan SPB Vi-Gas
serupa yang berlokasi di
Solo, Jawa Tengah, dan
Surabaya, Jawa Timur.
Bersambung ke halaman 5

Kiprah Anak Perusahaan :
Alih Kelola Operatorship Lapangan
Unitisasi Batang

VISI

POJOK
MANAJEMEN

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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VP Gas Domestik

Gigih Wahyu Hari Irianto
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MISI

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

Foto : WAHYU

”Boleh Naik,
Asalkan Wajar…”

Pengantar Redaksi:

kerugian lagi. Jadi sudah bisa bicara profit untuk tahun ini?

mencapai harga keekonomiannya. Reaksi masyarakat pun terkesan

harga itu sudah mencapai harga keekonomiannya, maka sah-sah saja

adem ayem, tidak seperti kenaikan pada Januari 2014 lalu yang heboh

Pertamina mendapatkan keuntungan yang wajar. Kebetulan dengan

dan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

kenaikan harga Rp 1.500,- ini, kita sudah untung. Nah, sesuai dengan

Januari 2015 ini Pertamina kembali menaikkan Elpiji 12 Kg dan

Energia Weekly menemui VP Gas Domestik Gigih Wahyu Hari

Irianto, di awal tahun, untuk meminta penjelasannya.
Berikut petikannya. ***

Ya, tidak rugi lagi. Sesuai dengan roadmap yang ada, ketika

rule yang ada, maka harga ini akan kita maintain secara periodik,
akan menyesuaikan dengan fluktuasi harga CP Aramco.

Yang sudah kita lakukan, untuk Elpiji Non PSO yang non-12 Kg,
seperti 50 Kg atau bulk, harganya itu kita maintain berubah setiap

Pertamina akhirnya menyesuaikan harga jual Elpiji 12

Kg dan mencapai harga keekonomian. Bisa dijelaskan latar
belakangnya?

bulan. Namun untuk mengurangi fluktuasi harga di masyarakat, kita
akan coba untuk melakukan perubahan harga Elpiji 12 kg setiap 3
bulan.

Sudah sejak awal tahun 2014, kita memang sudah menaikkan

harga Elpiji 12 Kg. Waktu itu, Januari 2014, memang heboh
karena mengejutkan para stakeholder. Harga Elpiji ini sudah sejak

Kenapa harus setiap 3 bulan?

Berdasarkan hasil survey, konsumsi masyarakat itu rata-rata atau

2009 tidak pernah naik, jadi kita naikkanlah pada awal 2014 itu.

sebagian besar lebih dari 60% , sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan

Salah satu dampak positif dari kenaikan tahun lalu adalah

per tabung 12 Kg. Jadi kalau per 3 bulan, itu tidak terlalu sering dan

kesepakatan antara Pemerintah, BPK dan BOD Pertamina saat itu.

tidak terlalu shocked. Misalkan kita beli hari ini, mungkin dampaknya

Hasilnya, sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada, Peraturan
Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009, dikatakan sah-sah saja kalau
badan usaha menaikkan harga.
Sejak saat itulah kita diminta untuk membuat roadmap. Roadmap

sudah kita buat. Ada beberapa milestone yang akan kita gunakan

sebulan yang akan datang belum berubah. Tetapi kalau 3 bulan,
setelah terbiasa, naik lagi. Ini sebenarnya masalah habit.

Dan kita akan maintain profitabilitas kita. Berapa profit kita itu

tergantung berapa target Kementerian BUMN pada kita.
Harga yang akan kita lepas ke pasar bisa naik bisa turun,

untuk menaikkan harga. Pada saat itu dengan asumsi CP Aramco

tergantung pada kondisi harga LPG di pasar. Karena sekarang ini

yang tinggi, USD 833/MT dan kurs dollar Rp 10.500. Maka sesuai

60% kita sudah impor.

roadmap itu, harga keekonomian akan dicapai pada bulan Juli 2016.
Ini kalau naiknya secara reguler.

Kalau Januari 2014 naik Rp 1.000,-, maka September 2014

Masyarakat harus terbiasa dengan harga yang naik turun ini?
Saya kira demikian. Memang secara best practice dunia, bahan

naik lagi Rp 1.500,-. Nah, Januari 2015 ini sesuai dengan roadmap,

bakar atau apapun juga itu, harganya memang berfluktuasi. Demikian

dampak terkait dengan reformasi sistem subsidi yang ada. Jadi yang

identik dengan negara-negara lain.

kita naikkan lagi. Syukur alhamdulillah, pemerintah baru membawa

juga dengan BBM ataupun gas. Kita harus biasakan punya habit yang

memang tidak perlu disubsidi, tidak disubsidi. Itu hanya jadi beban

Masalahnya ada undang-undangnya, bagaimana pemerintah

government dan badan usaha saja. Karena government tidak bisa

tetap mengatur. Menurut kami, adalah bagaimana kita bisa mendapat

Nah, kenaikan Januari 2015 ini, kebetulan dibarengi dengan

relative ya…. Tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar, karena

lagi membantu Pertamina.

turunnya harga crude oil di seluruh dunia sampai ke harga yang

keuntungan yang tidak berlebihan tetapi wajar. Wajar itu memang
ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

rendah sekali. Karenanya harga LPG pun ikut turun.

Sehingga pada waktu kita naikkan harga sesuai roadmap,

di Januari ini kita naikkan Rp 1.500,-. Alhamdulillah, dengan
harga crude oil yang turun, termasuk CP Aramco, lalu 60%

Apakah juga sudah diantisipasi kemungkinan pelanggan

12 Kg migrasi ke Elpiji yang 3 Kg?

Saya kira sudah. Ini memang suatu pilihan yang sulit bagi

kita menggunakan CP Aramco bulan Desember 2014, dan

Pertamina. Sekarang dengan kenaikan harga Elpiji 12 kg relatif menjadi

40% kita menggunakan CP Aramco bulan Januari 2015.

Rp 132.000,- sampai Rp 135.000,- per tabungnya, itu akan terjadi

Ketemulah angka CP Aramco average itu 517 US Dollar /

disparitas yang semakin tinggi dengan Elpiji 3 Kg. Dari sisi ini, tugas

metric ton.

Pertamina adalah semaksimal mungkin untuk mengupayakan supaya

Karena harga CP Aramco bulan Desember 2014 kemarin 562

percepatan migrasi itu bisa direm.

US Dollar/metric ton, lalu Januari ini 451 US Dollar. Jadi rata-ratanya

Karena kami yakin, hasil survey, mengatakan bahwa

seperti itu. Dengan kurs yang ada, sekitar Rp12.500,- , maka

konsumen Elpiji 12 Kg itu mempunyai habit yang sudah khusus,

dengan kenaikan harga yang Rp 1.500,- ini sudah tercapai harga
keekonomian Elpiji 12 Kg.

mempunyai segmentasi khusus dan tidak mudah pindah.
Sehingga tinggallah bagaimana kita mengendalikan peredaran
tabung 3 Kg agar tidak bertambah. Tetapi dia tetap loyal

Artinya, akselerasi ini terjadi tanpa direncanakan?

menggunakan yang 12 Kg itu.

Betul, tanpa direncanakan. Kita sebut saja ini karunia Allah

Jadi kami akan terus mengkomunikasikan kepada konsumen,

kepada kita dengan kondisi yang ada ini. Yang mungkin dirasakan

bahwa dengan membeli ini, jangan lupa bahwa service value kita

oleh masyarakat naik, namun dari sisi Pertamina sebagai perusahaan

tingkatkan. Akan kita barengi dengan produk-produk yang lebih bagus

nasional, milik pemerintah juga, ini sudah mencapai keekonomiannya.

penanganannya. Tabungnya akan dicat dengan baik, handlingnya

Latar belakang inilah yang menjadi bahan pertimbangan kita.

juga. Walaupun naik, konsumen akan mendapat value yang lebih

Kalau demikian, Pertamina sudah tidak akan menderita

dari yang sebelumnya.•URIP

EDITORIAL

Sama Rumus
Beda Hasil
Kebijakan pemerintah menetapkan harga
baru BBM, dengan tidak mensubsidi premium,
serta menerapkan subsidi tetap untuk solar yang
sudah berlangsung dalam satu pekan terakhir,
menimbulkan pro dan kontra berbagai kalangan.
ICW misalnya mensinyalir bahwa harga
yang ditetapkan pemerintah dinilai masih
mahal berdasarkan formula hitungan lembaga
independent pemantau korupsi itu. Bahkan dalam
waktu bersamaan, ICW juga menilai penyesuaian
harga LPG Non Subsidi 12 Kg yang ditetapkan
Pertamina juga dianggap terlalu mahal.
Beda pendapat yang didasarkan pada
formula perhitungan memang hal biasa. Dalam
kehidupan sehari-hari, misalnya dengan rumus
yang sama belum tentu hasil hitungan antara satu
orang dengan orang lain, akan sama. Apalagi jika
hitungan tersebut menyangkut bisnis. Dimana
komponen yang dijadikan formula penghitungan
harga sifatnya fluktuatif atau berubah-ubah setiap
hari.
Seperti harga BBM dan LPG. Komponen harga
minyak dan gas dunia serta kurs rupiah terhadap
dolar sangat mempengaruhi penghitungan
tersebut. Perubahan bisa terjadi setiap hari.
Atau jika ingin lebih ekstrem setiap setengah hari
akan berubah, jika mengacu pada kurs rupiah
terhadap dolar.
Apabila mengikuti penghitungan dengan
cara tersebut, tentu saja akan memerlukan
effort tersendiri. Meski sudah ada rumusnya,
penghitungan yang berubah cepat akan
berimbas pada proses bisnis. Bayangkan saja
setiap setengah hari, pengusaha SPBU harus
menyesuaikan harga. Sementara orang sudah
menunggu antrian untuk mengisi bahan bakar.
Karena itu, penghitungan harga yang
disampaikan sejumlah pengamat mungkin bisa
benar, tetapi itu tidak serta-merta diterapkan
untuk penetapan harga BBM saat ini. Mengingat
pembelian minyak mentah tidak dilakukan
‘ketengan’ per hari. Tetapi dengan sistem stok
beberapa bulan sebelumnya. Sehingga harga
premium dan solar yang ditetapkan pemerintah
dan berlaku saat ini, didapatkan dari formula
penghitungan dengan komponen harga minyak
mentah dan kurs dolar saat pembelian.
Demikian halnya dengan harga LPG Non
Subsidi 12 Kg. Bahkan kalau mau dirunut ke
belakang, ketika Pertamina harus menanggung
rugi bisnis LPG biru tak bersubsidi itu mengapa
tidak ada pihak yang mempertanyakan ? Hanya
BPK saja yang melihat hal tersebut sebagai
penyimpangan, dimana BUMN yang dituntut
mencari profit, malah menerapkan bisnis rugi.
Namun demikian, di era keterbukaan seperti
saat ini, ketika sumber informasi bisa didapat
dan di akses darimana saja, hasil penghitungan
tentang harga BBM dan LPG Non Subsidi 12 Kg
dari berbagai pihak akan berbeda.
Satu hal yang luput diperhitungkan adalah
terkait margin. Dimana setiap usaha tentu saja
berorientasi mencari keuntungan. Founder
ReforMiner Insititue Priagung Rakhmanto bahkan
menyampaikan kepada sejumlah media, apabila
harga yang ditetapkan pemerintah lebih mahal,
merupakan suatu kewajaran. Karena badan usaha
juga perlu mengambil untung dari usahanya.
Perbedaan penghitungan harga BBM
yang disampaikan oleh berbagai lembaga
maupun perorangan harus tetap kita hormati.
Bagiamanapun juga prinsip perbedaan itu terjadi
karena era keterbukaan, mencari kebenaran, serta
mencari kejelasan. •

OPINI
PEKERJA
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Lembur Senilai Rp 1,2 Triliun
Pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Bekas keriuhan
malam tahun baru masih sangat terasa. Suasana masih
sangat sepi, ketika yang lain masih terlelap sehabis
pesta tahun baru. Kami bergegas ke kantor sekitar
pukul 07.30 pagi. KRL Serpong Tanah Abang sangat
lowong. Hari itu hari Kamis, 1 Januari 2015, hari libur
pergantian tahun. Malamnya kami telah menerima email
dari Sekretaris VP untuk besok ke kantor.
Sekuriti kantor menanyakan,”Lantai berapa pak?”.
“Lantai 12 ya pak, Domestic Gas, buka untuk seluruh
lantai, kita ada banyak yang masuk,” jawab Saya.
Setelah menyalakan lampu, datang rekan-rekan
yang lain. Kami berbincang sebentar, dan segera
mengecek email. Draft Memo
Edaran ke Region dan Standby
Statement telah dibuat. Masih ada
yang harus disempurnakan. Iya,
kami berencana naik harga ELPIJI
Non Subsidi 12 kg. Lebih awal dari
rencana. Itu arahan Direksi.
Setengah jam kemudian,
keriuhan mulai terjadi. Semua
Manager datang dan berkumpul
di lantai tengah. Ada Manager
yang membawa Nasi Krawu
khas Gresik menghangatkan
suasana pagi itu yang dingin.
Kami berdiskusi sampai pukul 10
pagi, menyempurnakan edaran ke
Region. Mengirim email ke MDM
untuk perubahan setting harga.
Terakhir mengirim revisi final draft
standby statement ke tim Sekper.
VP Corporate Communication,
Media Manager sudah terinfokan
dan tetap berkoordinasi, dan
menugaskan timnya untuk standby.
Bahkan seminggu sebelumnya
kami bersama tim komunikasi,
sudah bersiap untuk sosialisasi
kenaikan LPG Non Subsidi,
sebagaimana yang direncanakan.
Lembur kali ini sangat berbeda.
Tidak terasa berat, karena kami
tahu, seluruh usaha yang kami
lakukan akan bernilai Rp 1,2 Triliun untuk Pertamina.
Teman-teman Region telah kami hubungi untuk standby
menerima harga baru, dan siap memasang spanduk
harga baru.
Pukul 13.30, akhirnya pak Ali Mundakir, VP
Communication mengirimkan rilis standby statement
untuk jadi pegangan resmi komunikasi bersama. Kami
baru sadar, per hari besok (2 Januari 2015), bisnis LPG
sudah tidak merugi lagi. Selama belasan tahun, setiap
usaha yang dilakukan untuk menaikkan harga selalu
berakhir kegagalan. Salah seorang Manager di Sekper
bercerita, tahun 2001 saya masih staff, mendampingi
Manager LPG menghadapi class action lembaga
konsumen. Dahsyat juga ya, sampai class action.
Betapa sulitnya menaikkan harga. Di satu sisi, LPG
12 kg dibutuhkan dan dicari masyarakat, tetapi di sisi
lain, tidak memberikan kontribusi bagi laba perusahaan.
Masih teringat jelas rentetan kejadian setahun
sebelumnya (Desember 2013), persis seperti saat ini.
SK harga disiapkan sebelum tahun baru, kenaikan
sebesar Rp 3.500/kg sesuai yang diamanatkan dalam

RKAP. Saat dieksekusi Januari 2014, 1-2 hari tidak
ada permasalahan berarti, namun kemudian keributan
seperti bola salju yang terus bergulir. Di satu sisi
Pemerintah menyarkankan agar kenaikan tidak begitu
drastis. Sementara dari sisi audit BPK Pertamina
diminta untuk tidak menjalankan bisnis merugi, serta
menyusun roadmap kenaikan LPG hingga tahun 2016.
Akibatnya kenaikan Rp 3.500/kg ini hanya bertahan 6
hari. Tanggal 7 Januari 2014, kenaikan harga direvisi
menjadi Rp 1.000/kg saja. Tetap saja, bagi kami itu
adalah suatu kebanggaan tersendiri, setelah lima
tahun perjuangan, akhirnya harga LPG 12 kg berhasil
naik dan mengurangi kerugian perusahaan sebesar Rp
1 Trilyun/tahun.
Namun hikmah besar dibalik
itu, semua orang justru membela
Pertamina. Publik jadi mengerti
dengan kerugian Rp 5,7 Triliun
bisnis LPG Pertamina, dan Rp 17
Triliun selama 5 tahun terakhir. Kami
menyusun segala hal. Bersama
tim Sekper, kami melakukan
sosialisasi, penjelasan tentang
bisnis LPG Non Subsidi 12 Kg
pendekatan kepada stakeholder.
Kami menyiapkan kampanye
di media dan TV. Buah manis
mulai tertuai. Setelah tarik ulur
dengan berbagai pihak pemerintah
dari Juni 2014 lalu, akhirnya 10
September 2014 berhasil naik
harga tahap II, Rp 1.500/kg. Jauh
lebih mulus dampaknya. LPG 12
kg masih rugi, tapi sudah jauh
berkurang. Pengurangan kerugian
Rp 1,2 Trilyun/tahun berhasil
diamankan.
Keberhasilan tahap ke-2,
memudahkan kenaikan di tahap
ke-3. Namun tantangannya
semakin berat, karena disparitas
dengan LPG bersubsidi 3 Kg,
semakin besar. Sepertinya sulit
hingga tahap ke-6 di Juli 2016
nanti. Migrasi ke LPG 3 kg semakin
besar. Allah SWT, menentukan lain. Harga minyak
dan CP Aramco turun, menyambut kami menuju
keekonomian di tahap ke-3 ini. Sesuatu yang dinanti
sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Dampaknya
terhadap perusahaan senilai lebih dari 4 Trilyun: dari
merugi Rp 4,2 Trilyun tahun 2014, menjadi salah
satu penyumbang laba perusahaan di tahun 2015.
Alhamdulillah.
Hari ini genap seminggu sudah kenaikan
harga berjalan. Tanpa pemberitaan berarti, tanpa
protes dan demo berarti, tanpa gejolak berarti.
Dengan tercapainya harga keekonomian ini, kami
sadar, peluang besar menanti. Pesaing di bisnis
LPG juga siap masuk. Kami harus bergegas.
Harga keekonomian maju 1,5 tahun dari yang
direncanakan, berarti kami harus berlari lagi. Kami
mempunyai aspirasi, LPG akan menjadi wajah baru
bagi Pertamina selain saat ini diwakili SPBU kita.
Selamat datang di Era Baru Bisnis LPG. Selamat
Tahun Baru, terima kado kecil dari kami untuk
Pertamina .•

JAMBI (Kompas) – Pembangkit Listrik Tenaga
Mesin dan Gas (PLTMG) Sungai Keruh di
Desa Purwodadi, kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi,
akhirnya beroperasi setelah menganggur
selama enam bulan. Pembangkit listrik itu
memperoleh pasokan gas hingga 2 juta kaki
kubik per hari untuk menghasilkan 8 megawatt
listrik per hari bagi masyarakat setempat setelah
menerima pasokan gas sejak tiga pekan lalu
dari Pertamina Hulu Energi Jambi Merang di
Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun distribusi
gas memanfaatkan jalur milik PT Transgasindo
Indonesia sepanjang 130 kilometer dan PDPDE
sepanjang 35 kilometer. Dengan target pasokan
8 MW, pihaknya memastkan kebutuhan listrik
masyarakat dapat dialiri sepenuhnya dari PLTMG.
Selanjutnya, sekitar 15.000 calon pelanggan yang
telah mengunggu selama bertahun-tahun akan
dapat pasokan listrik tahun ini.

ULUBELU JADI ANDALAN KEDUA
PERTAMINA GEOTHERMAL

JAKARTA (Kontan) – PT Pertamina Geothermal
Energy, terus berupaya mengingkatkan produksi
gas dari panas bumi. Kali ini, PT Pertamina
Geothermal Energy telah melakaukan pengeboran
sumur panas bumi UBL-R2/1 di area kerja
Ulubelu, Provinsi Lampung. Pengeboran sumur itu
dilakukan sedalam 2.500 meter. Sumur UBL-R2/1
ini menjadi sumur ke-38 di area kerja Ulubelu.
Kegiatan pengeboran itu akan memakan waktu
selama 49 hari ke depan. Pengeboran sumur
UBL-R2/1 bertujuan mengembangkan reinjeksi
brine ke dalam reservoir lapangan Ulubelu, dari
sumur produksi unit 3 dan 4. Sumur-sumur itu
diprediksi akan beroperasi secara komersial
dua tahun mendatang. Saat ini PT Pertamina
Geothermal Energy telah menghasilkan
produksi panas bumi di 14 area kerja. Panas
bumi ini akan diubah menjadi tenaga listrik untuk
kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
antara lain PLTU Kamojang 200 megawatt (MW),
PLTU Ulubelu 110 MW, PLTU Lahendong 80 MW
dan PLTU Sibayak 12 MW.

Pencabutan Subsidi Premium Dinilai
Berdampak Positif
Jakarta (Kompas) – Kebijakan pencabutan
subsidi premium dan pemberian subsidi tetap
pada solar dinilai akan berdampak positif terhadap
inflasi. Pada tahun 2015, inflasi akan lebih
terkendali karena tidak ada kejutan kebijakan
harga yang biasanya memicu inflasi tinggi. Hal
tersebut disamapiakan Deputi Gubernur Bank
Indonesia Mirza Adityaswara di Jakarta, Kamis
(8/1). “Di negara-negara anggota ASEAN yang
lain, inflasi bisa rendah karena bahan bakar minyak
tidak disubsidi. Dengan harga bahan bakar minyak
mengikuti pergerakan harga minyak dunia, tidak
akan ada lonjakan harga,”tegasnya.
Hal senanda juga disampaikan Kepala Eknom
Bank Danamon Anton Hendranata. Menurutnya
naik turunnya harga bahan bakar minyak tak akan
berpengaruh terhadap harga barang. Harga
barang yang sudah naik karena kenaiakn harga
bahan bakar minyak tak akan turun ketika harga
bahan bakar turun. Menurutnya para pengusaha
akan tetap memelihara tingkat margin selama
daya beli masyarakat dianggap masih kuat.
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Tantangan Pertamina Menghadapi Tahun 2015
PLUMPANG – Menjelang
malam pergantian tahun 2014
– 2015 yang bertepatan pada
31 Desember 2014, Direktur
Utama PT Pertamina (Persero)
Dwi Soetjipto bersama Direktur
Pemasaran Ahmad Bambang
dan Direktur Hulu Syamsu
Alam berdialog dengan para
pekerja di unit operasi/bisnis
serta Anak Perusahaan di
seluruh Indonesia. Dialog
yang dikemas lewat video
conference, diadakan di
Terminal Bahan Bakar Minyak
(TBBM) Plumpang.
“ P a k P re s i d e n l e w a t
Menteri BUMN menyampaikan
tiga hal kepada Pertamina.
Pertama agar Pertamina
menjamin harga yang sama
sebagaimana ditetapkan di
seluruh Indonesia, kedua
harus menjamin keamanan
pasokan sampai dipelosok

Indonesia, ketiga agar
Pertamina ikut mengawal
distribusi solar bersubsidi
kepada nelayan.”kata Dwi
Soetjipto saat membuka
dialog dengan pekerja.
Dwi juga menambahkan,
dalam satu bulan terakhir,
Pertamina mencoba
memetakan untuk mengambil
rencana dan langkah kinerja ke
depan. Khusus di seckor Hulu,
Direktur Utama menekankan
Pertamina akan mempercepat
pengembangan bisnis di hulu.
“Dengan hadirnya Direktur
Hulu disini, yang kita harapkan
nanti meningkatkan upaya –
upaya explorasi untuk sumur
– sumur baru,”katanya.
Saat ini Pertamina
tengah berjuang mengajukan
kepada pemerintah untuk
memperoleh hak pengelolaan
atas sumur – sumur yang
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PASOKAN GAS MASUK, PLTMG
AKHIRNYA BEROPERASI
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habis masa kontraknya.
“Kita akan lebih aktif mencari
potensi sumur – sumur baik
di dalam maupun luar negeri”.
Satu hal yang digarisbawahi
Soetjipto yakni peningkatan
efisiensi dari bisnis hulu hingga
hilir. Sementara itu di sector
pengolahan, Dwi akan fokus
pada peningkatan kapasistas
kilang. Penguatan infrastruktur

distribusi transportasi, hingga
kekuatan retail di SPBU dan
SPBG juga akan menjadi
perhatian. Dan terakhir masalah
finasial. “Kami meminta bantuan
teman – teman keuangan untuk
betul – betul melaksanakan
berbagai perubahan atau
modifikasi laporan keuangan
untuk mengamankan keuangan
ke depan.•ADITYO

Pertamina Mengajar, Bareng Mojang Jajaka Bandung
Bandung – Spontan,
meledak-ledak, jujur, banyak
pertanyaan, namun tetap
cerdas. Itulah kesan pertama
saat melihat antusiasme
mojang-jajaka, siswa-siswi
SMPN 7 Bandung, mengikuti
belajar bareng leader
Pertamina, di Pertamina
Mengajar, “Leader Sharing
2014”.
Aula yang cukup besar di
sekolah juara, yang letaknya
di jantung Kota Kembang itu
sontak penuh sesak dipadati
para siswa di pagi jelang
siang. Padahal mereka yang
berkumpul hanya gabungan
beberapa kelas saja, namun
semangatnya bak satu
sekolah. Terlihat riuhnya
suasana dan pertanyaan
demi pertanyaan yang terus
mengalir kepada pekerja
Pertamina.
Pemateri dari Pertamina,
yakni Senior Mechanical
Engineer PEP Cepu, Syahria
Ali dan Kepala Bagian Utilities
Section Head RU III, Plaju,
Samsudin. Secara bergantian
mereka mengajar para siswa,
mulai dari materi umum seputar
bisnis hulu – hilir Pertamina,
produksi migas Indonesia,
hingga sharing session soal
kememimpinan. Para siswa
tak segan untuk unjuk tangan
dan bertanya, khususnya soal
produk-produk Pertamina
dan bagaimana mekanisme
dapur pengolahannya, bahan

apa saja yang dibuat, dan
sebagainya.
Walaupun sempat
terkendala soal teknis dari
panitia , namun pemateri
nampak tak habis akal untuk
memecah situasi hingga
memancing tawa riang. Materi
pun disampaikan dengan
cara yang “membumi”, dan
inspiratif. Acara mengajar ini
dilakukan di dua tempat, mulai
dari aula hingga bergerilya
ke ruang-ruang kelas.
Tak sedikit pemateri yang
sempat kewalahan dengan
pertanyaan dan tanggapan
dari para siswa-siswi di
sekolah Champion yang
memiliki segudang prestasi
nasional dan internasional itu.
“Kami mencoba
menjelaskan materi tersebut
dengan bahasa tingkat
pemahaman mereka, dan
Alhamdulillah respon mereka
cukup baik. Mereka luar
biasa, sangat spontan dan
mempunyai kemampuan
diatas rata-rata,” tutur Syahria
Ali, yang mengajar selama dua
hari, 21-22 November 2014.
Ia juga mengaku sangat
senang menjadi bagian dari
acara ini, selain sebagai
sarana transfer knowledge
dari Pertamina ke anak
bangsa, ia juga mengaku
senang mengajar, dan sedikit
bernostalgia. Syahria yang
per nah menjadi guru di
Sekolah Teknik (STM, kini

Foto : SAHRUL

RESUME
PEKAN INI

SMK – Sekolah Menengah
Kejuruan) di daerah
Manggarai memandang
kegiatan Pertamina Mengajar
perlu dilanjutkan. “Setidaknya
bisa memberikan kesempatan
yang lebih luas, khususnya
bagi anak bangsa untuk
bisa lebih berkembang
pengetahuannya,”katanya.
Dia menambahkan, saat
inilah waktunya Pertamina
meningkatkan dedikasinya
dengan melakukan
sesuatu untuk para kaderkader bangsa, sehingga
mereka tahu persis kiprah
Pertamina sebagai Sobat
Bumi, dan program lain yang
mencerdaskan bangsa.
Hal senada juga
disampaikan oleh Kepala
Sekolah SMPN 7 Bandung,
Suryamah, merasa bahagia
dan bangga mendapat
kunjungan dari Pertamina.
Dengan adanya kegiatan
ini, selain menambah
wawasan dan pengetahuan
bagi parasiswa, ia juga
mengatakan adanya program

ini merupakan wujud dari
transfer semangat dan
dukungan bagi kemajuan
siswa dan sekolah.
Hal yang sama dituturkan
juga oleh para siswa, seperti
Riezkie Cantika Aruman,
siswa kelas 7B, yang merasa
mendapat wawasan baru soal
cara pengolahan avtur, yang
berbeda dengan bahan bakar
lainnya. “Saya baru tau ada
produk Pertamina, namanya
Avgas (aviation gasoline),
saya juga jadi tau proses
pengolahan minyak bumi,”
ucap Riezkie, dengan lantang
dan cepat.
Untuk menghidupkan
suasana, pemateri juga
mengemas dengan games,
dan gimmick menarik.
Pada hari ke-dua kegiatan,
dimulai dengan senam pagi
bersama, coaching, dan
beraneka lomba, seperti
fotografi dan menggambar.
Ada juga pembacaan puisi,
dan pentas musik yang
disajikan oleh Unit Kegiatan
Siswa SMPN 7.•SAHRUL
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Go Live ERP PT
Perta Arun Gas
JAKARTA - Sistem ERP yang sudah

digunakan di PT Pertamina (Persero)
dan seluruh anak perusahaan, kini sudah
meluas ke cucu perusahaan. Dengan
dukungan dari Corporate Shared Service
(CSS), PT Perta Arun Gas (PAG), anak
perusahaan dari PT Pertamina Gas
telah mengimplementasikan ERP di
perusahaannya. Pada 5 Januari 2015,
bertempat di Ruang Meeting PAG Gedung
Patra Jasa, telah dilakukan seremoni Go
Live Implementasi ERP di PAG.
Tahapan Implementasi ERP di PAG
telah dipersiapkan sejak September
2014. Dengan beberapa tantangan
yang dihadapi, konfigurasi dan UAT
telah dilakukan selama 3 bulan, hingga
ERP siap untuk dioperasikan pada 1
Januari 2015. Tahap persiapan juga
dilakukan dengan memberikan training

pengoperasian sistem ERP kepada
seluruh user baru di PAG. Adapun

modul yang diimplementasikan antara
lain Financial Accounting (FI), Controlling
(CO), Sales & Distribution (SD), Material
Management Non Hydro (MMNH), Human
Resources (HR) dan Project System (PS),
serta akan menyusul implementasi modul
Plant Maintenance (PM).
K e b e rh a si la n i mpl e me n ta si ERP
akan bermanfaat jika digunakan dengan
optimal. Selain training, CSS juga akan

memberikan support di PAG hingga
tahapan closing terselesaikan. President

Director PT Perta Arun Gas, Teuku Khaidir
menyampaikan apresiasinya pada CSS
yang telah memberikan dukungan besar
atas implementasi ERP di PAG. “Harapan
kami ke depannya agar operasional PAG
bisa terkontrol dan proses konsolidasi bisa
terealisasi dengan cepat. Kami commit

semua pekerjaan PAG akan menggunakan
SAP seoptimal mungkin,”kata Teuku
Khaidir.
Implementasi ERP di anak perusahaan
dan afiliasi merupakan langkah strategis
CSS untuk mewujudkan sentralisasi ICT di
Pertamina. Tujuannya agar proses bisnis
dapat menggunakan ERP yang dikelola
oleh korporat.•CSS

INDRAMAYU – Di tengah
hawa libur dan cuti bersama,
Direktur Utama Pertamina Dwi
Sutjipto, didampingi Direktur
Pengolahan Pertamina,
Rachmad Hardadi, beserta
Jajaran Manajemen,
melakukan kunjungan dinas,
ke area operasi Refinery
Unit VI Balongan dan TBBM
Balongan, Indramayu, pada
Jum’at (26/12/2014). Dirut
sampaikan lima strategi utama
demi mewujudkan dua fungsi
utama Pertamina, sebagai
korporasi dan penyokong
ketahanan energi.
Kedatangan Dirut
disambut oleh GM RU VI
, Yulian Dekri, bersama
Jajaran Manajemen
RU VI, dan Manajemen
Marketing and Operation
Region III (MOR III)
TBBM Balongan. Dalam
kunjungan dinas tersebut,
Dirut mengungkapkan
apresiasinya atas dedikasi
para pekerja Pertamina,
sekaligus menyampaikan
tantangan dan harapannya
akan inovasi-inovasi baru.
Dihadapan para insiyur
muda dan Manajemen MOR
III, Dwi me-remind kembali
dua fungsi utama Pertamina,
yakni sebagai korporasi
yang harus tumbuh dan
berkembang meningkatkan
pendapatan sejajar dengan
world class energy company.
Kedua, sebagai ujung tombak
penyedia energi nasional,

Foto : PRIYO
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Direktur Pengolahan Rachmad Hardadi, mendapat penjelasan dari salah
satu pekerja RU VI Balongan.

terkait ketahanan dan
kedaulatan energi.
Demi merealisasikan dua
fungsi utama tersebut, Dwi
mencanangkan lima strategi
utama sebagai panduan
bersama. Pertama, soal
penguasaan ladang-ladang
minyak dan gas dalam negeri.
Pertamina harus berjuang
mati-matian mengambil
blok-blok yang sudah habis
kontraknya. SDM, teknologi
maupun pembiayaan harus
mampu disediakan.
Kedua, insan Pertamina
harus melakukan efisiensi
biaya, tetapi perlu dipahami,
bahwa efisiensi ini tidak akan
mengurangi kesejahteraan
karyawan. Efisiensi yakni,
memperpendek semua rantai
bisnis, lewat re-engineering,
re-struckturing, bahkan re-

organisasi, serta sinergi antar
Direktorat, bagian maupun
fungsi.
Ketiga, soal peningkatan
kapasitas kilang, dengan
memikirkan agar kilang bisa
tetap ekonomis, dan hasil
produksi kilang lebih murah
daripada impor. Upgrading
kilang secara bertahap
melalui RDMP, (Refinery
Development Master Plan),
dari 800 BPSD menjadi
1600 BPSD. Pembangunan
kilang baru juga harus
dilakukan, setidaknya 3
unit kilang, masing-masing
300 BPSD.
Keempat, pembangunan
i n f r a s r t u k t u r, d i m a n a
Direktur Utama memberikan
tantangan kepada Direktorat
Pemasaran dan Niaga,
untuk menggeser konsumsi

LPG dengan LNG, demi
keuntungan yang lebih
baik bagi perusahaan dan
negara. Kelima terakhir,
yaitu ihwal penyelamatan
cashflow.
Dalam kesempatan
yang sama, dilakukan juga
peresmian HSE Check Point
di Refinery Unit VI Balongan,
Indramayu. HSE Check
Point ini merupakan yang
pertama, dan rencananya
akan dibangun juga di daerah
operasi lainnya.
Selain mengunjungi RU VI
Balongan, esok harinya, 27
Desember 2014, Dirut juga
berkesempatan melakukan
site visit juga ke TBBM
Plumpang, Jakarta. dalam
kujungan tersebut didampingi
Direktur Pemasaran, Ahmad
Bambang.•SAHRUL

Vi-Gas Masuk Pasar Jawa Tengah... Sambungan halaman 1
“Setelah ini kami akan
bergerak ke Solo dan
Surabaya yang juga memiliki
potensi penggunaan
bahan bakar gas di sektor
transportasi. SPB Vi-Gas di
kedua kota tersebut kami
targetkan beroperasi pada
awal tahun ini juga. Kami akan
optimalkan jaringan SPBU
Pertamina yang tersebar luas
di seluruh Indonesia dan serta
dukungan finansial yang kuat
untuk mendukung kebijakan
konversi BBM ke bahan bakar
gas secara cepat, tepat, dan
masif,” kata Dwi Soetjipto.
Dwi menegaskan
Pertamina sangat serius dan
fokus untuk terus memacu
penggunaan bahan bakar
gas, baik dalam bentuk  LNG
(Liquefied Natural Gas) yang
kini dalam masa pilot project,

CNG (Compressed Natural
Gas) dengan merek Envogas,
maupun LGV (Liquefied Gas
for Vehicle) dengan merek
Vi-Gas sebagai upaya untuk
mengurangi konsumsi BBM.
Saat ini, katanya, konsumsi
Vi-Gas dan Envogas baru
mencapai sekitar 0,1% dari
konsumsi BBM bersubsidi.
Dalam 5 tahun
mendatang diharapkan
tingkat konsumsi Vi-Gas dan
Envogas akan meningkat
menjadi sekitar 2,5 juta KL
setara Premium. Optimisme
tersebut didukung oleh
program investasi perusahaan
untuk pembangunan unitunit penjualan Vi-Gas dan
Envogas di SPBU secara
terintegrasi, yang ditargetkan
sebanyak 150 unit per tahun.
Khusus untuk Vi-Gas,

tutur Dwi, pertumbuhan
konsumsinya telah meningkat
rata-rata sekitar 40% per
tahun dari semula 189 KL
pada 2008 menjadi 913
KL pada 2013. Melihat
tren tersebut dan didukung
dengan ketersediaan
pasokan, perkembangan
teknologi, desain converter
kit LGV yang lebih praktis, dan
perkembangan desain mobil
‘dual fuel BBM-LGV’ dunia,
dia meyakini masyarakat
akan lebih menerima Vi-Gas
sebagai alternatif BBM di
masa mendatang.
LGV dengan merek ViGas merupakan bahan bakar
gas yang diformulasikan untuk
kendaraan bermotor yang terdiri
dari campuran Propane (C3) dan
Butane (C4) dengan spesifikasi
yang telah disesuaikan untuk

keperluan mesin kendaraan
bermotor sesuai dengan SK
Dirjen Migas No. 2527.K/24/
DJM/2007. Dengan RON >
98, Vi-Gas memiliki berbagai
keunggulan jika dibandingkan
dengan BBM, yaitu ramah
lingkungan, pembakaran
yang sempurna, bebas sulfur
dan timbal, memperpanjang
siklus penggantian pelumas,
memperpanjang umur mesin,
suara mesin halus dan bebas
knocking.
V i-Gas juga memiliki
keunggulan lain, seperti efisien
dalam biaya pembangunan
dan pengoperasian stasiun
pengisian, serta converter kit
sehingga dengan berbagai
keunggulan tersebut LGV
menjadi pilihan banyak
konsumen otomotif
dunia.•RUDI ARIFFIANTO/DSU/KUN
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PT Pertamina EP
Rantau Field
Bantu Korban
Banjir
RANTAU - PT Pertamina EP Asset 1 Rantau
Field, Rabu (31/12) bertempat di Posko
banjir Desa Alur cucur menyerahkan bantuan
sembako berupa beras sebanyak 1,5 ton
dan mei instan sebanyak 300 kotak kepada
masyarakat korban bencana banjir yang
berada di Desa Alur Cucur dan Rantau pauh
Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang
yang berjumlah 263 kepala keluarga.
Bantuan diserahkan langsung oleh Rantau
Field Manager Agus Amperianto yang diterima
oleh Kadus Kampung Lalang Selamat Riadi
turut hadir pada kesempatan itu

Camat

Kecamatan Rantau Asrul BA, serta unsur
Muspika Kecamatan Rantau juga masyarakat
yang terkena dampak banjir.
Agus Amperianto dalam sambutannya
mengatakan secara pribadi maupun atas nama
Perusahaan turut prihatin atas musibah ini,
bantuan yang diberikan oleh Pertamina adalah
merupakan wujud kepedulian Perusahaan
terhadap lingkungan sekitar,untuk itu hendaknya
jangan dinilai dari besar kecilnya bantuan
yang diberikan,tetapi bantuan ini merupakan
niat tulus serta keikhlasan Perusahaan untuk
menolong sesama yang terkena musibah.
Agus Amperianto menambahkan kita
tidak boleh pasrah oleh keadaan alam dan
lingkungan,tetapi bagaimana kita berfikir
dan bertindak secara bersama-sama agar
dapat meminimalisir kondisi banjir dengan
cara peduli dengan lingkungan disekitar kita
antara lain antisipasi pembuangan air dan
drainase yang ada untuk secara bergotong
royong menjadikannya senantiasa bersih,guna
mengantisipasi tingginya curah hujan yang
ada, pungkas Agus Amperianto menutup
sambutannya.
Camat Kecamatan Rantau Asrul BA dalam
sambutannya mewakili masyarakat Kecamatan
Rantau mengucapkan terima kasih kepada PT
Pertamina EP Rantau Field yang peduli atas
bencana banjir yang melanda

dibeberapa

desa diKecamatan Rantau
Semoga bantuan yang diterima oleh
masyarakat dapat meringankan beban para
korban.•

JAKARTA - Peduli terhadap
lingkungan menjadi salah
satu bentuk tanggung jawab
sosial perusahaan yang
diusung oleh PT. Pertamina
Drilling Services Indonesia
(PDSI). Salah satu bentuk
yang dijalankan adalah
program “Kampung Hijau”
pada dua wilayah di DKI yaitu
Kelurahan Kebon Manggis
dan Palmeriam. Sejumlah
aktivitas seperti pembentukan
kader lingkungan guna
melaksanakan edukasi
pemanfaatan sampah
anorganik, pembentukan
bank sampah yang dikelola
warga sendiri, serta proses
pengolahan sampah organik
Melalui kegiatan tersebut,
warga masyarakat dapat
memilih dan memilah sampah
anorganik yang ber nilai
ekonomis untuk diserahkan
ke bank sampah sebagai
tabungan masyarakat. Di
samping dapat mengurangi
sampah perkotaan, warga
ma sy a r a ka t juga da pa t
merasakan tambahan
keuangan keluarga.
Sementara sampah
organik, akan dilakukan
pengolahannya menjadi
kompos guna mendukung
kegiatan urban farming.
Melalui sinergi bersama
Mandiri Daya Insani (MDI)

program “Kampung Hijau”
dijalankan PDSI ini sebagai
salah satu program CSR 2014
di bidang lingkungan dan
pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan ini telah dijalankan
sejak bulan Juli 2014, yang
melibatkan dua kelurahan
yaitu Kebon Manggis dan
Palmeriam. Saat ini tak kurang
dari 100 warga telah terdaftar
sebagai “nasabah aktif” bank
sampah, dengan menyetorkan
sampah secara periodik ke
bank sampah “Marsella” di
Kebon Manggis dan bank
sampah “Serumpun Bambu”
di Palmeriam. Untuk aktivitas
tersebut setiap “nasabah”
memiliki buku tabungan
layaknya di bank umum. Ini
dimaksudkan untuk memicu
warga memilah dan memilih
sampah untuk dimanfaatkan
secara ekonomis.
Di sisi lain, kepedulian di
bidang lingkungan ini juga
telah diimplementasikan
secara langsung di areaarea PDSI lainnya, seperti
penanaman pohon di areal
seluas 7 Ha di Desa Talang
Belido, Kecamatan Sungai
Gelam Jambi, penanaman
10.000 pohon di area
Prabumulih, serta pelaksanaan
kegiatan “Kebun Keluarga” di
Prabumulih yang mendorong
motivasi masyarakat untuk

Foto : PDSI

PDSI Bina Kampung Hijau di DKI

Direktur Keuangan dan Administrasi PDSI Hemzairil menyerahkan bantuan sarana
kebersihan kepada masyarakat Kebon Manggis

memanfaatkan lahan kosong
menjadi tanaman produktif
keluarga.
Sementara itu, di
lini bisnis operasional
pengeboran, kepedulian
terhadap lingkungan
diimplementasikan dalam
wujud “eco friendly”, di mana
PDSI mewajibkan semua rig
yang beroperasi di manapun
untuk mengelola limbah
organik menjadi kompos
melalui program takakura. Hal
ini sejalan dengan kebijakan
CSR Pertamina saat ini
yang gencar memprakarsai
aktivitas Pertamina Sobat
Bumi.
PDSI berharap kegiatankegiatan yang telah
berlangsung di program
Kampung Hijau ini dapat
terus berjalan secara

berkesinambungan oleh
warga masyarakat sendiri
sehingga dapat menciptakan
lingkungan yang bersih, hijau,
asri, dan sekaligus memberi
nilai tambah ekonomi
keluarga. Terlebih bila aktivitas
urban farming telah dirasakan
manfaatnya kelak, tentu akan
semakin membantu ibu-ibu
rumah tangga menyediakan
makanan yang sehat namun
murah untuk keluarganya.
Program ini dilaunching
oleh Direktur Keuangan dan
Administrasi PDSI Hemzairil
mewakili Dirut PDSI, pada
Jumat (12/12/2014) yang
dihadiri juga oleh Camat
Matraman Hari Nugroho,
unsur Muspika, dan
masyarakat setempat,
Manajemen PDSI dan PT.
Pertamina (Persero).•PDSI

Pelatihan Menyulam Dorong Kemandirian Warga
BANDA ACEH – Sebagai
upaya meningkatan
pemberdayaan masyarakat
di sekitar daerah operasi,
Pertamina Marketing Branch
NAD, mengadakan workshop
pelatihan menyulam.
Pelatihan yang diadakan
akhir tahun 2014 tersebut,
diikuti 20 orang perwakilan
dari seluruh kecamatan di
Kota Banda Aceh.
Peserta yang sebagian
besar ibu rumah tangga
dan remaja putri sangat
antusias mendapatkan
pelatihan. Karena bekal
ketrampilan yang diperoleh
bisa menjadi modal untuk
menambah penghasilan serta
mengembangkan kerajinan
khas Aceh.
Pelatihan dengan
tema “Bersama Pertamina
Membangun Ekonomi

Kreatif Melalui Pemberdayaan
Masyarakat” ini, dihadiri Kepala
Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UKM Kota Banda
Aceh, Yusmadi dan Marketing
Branch Manager Pertamina
NAD, Aribawa.
Pada kesempatan tersebut
Yusmadi mengungkapkan
apresiasinya atas kepedulian
Pertamina terhadap
peningkatan kapasitas asset
yang memiliki peluang untuk
berinovasi. “Diharapkan
pelatihan ini mampu
mendorong semangat
masyarakat bertahan
menghadapi gejolak
perubahan lingkungan
bisnisnya, dimana peran
ekonomi kreatif akan
diuji,”jelas Yusmadi.
Sementara itu, Marketing
Branch Manager Pertamina
NAD, Aribawa mengatakan

Foto : MOR II

FIELD
Foto : PEP RANTAU

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

bahwa kegiatan menyulam
ini merupakan komitmen
Pertamina dalam mendorong
pemberdayaan masyarakat
melalui program tanggung
jawab sosial perusahaan.
Aribawa menambahkan,
program workshop
menyulam ini bukan satusatunya program yang
dimiliki Pertamina, tetapi
ada program lainnya seperti
menabung pohon, Pertamina
Sehati, Beasiswa Sobat Bumi
dan lain-lain.

“Kami perusahaan BUMN
punya tanggungjawab tidak
hanya mencari laba semata,
namun Pertamina juga bisa
sama-sama membangun
masyarakat khususnya
di daerah operasi”, kata
Aribawa.
Aribawa juga mengatakan
bahwa kegiatan workshop
ini diadakan seiring dengan
HUT Pertamina dengan
mengangkat tema “Pertamina
Inspirasi Indonesia
Mendunia”.•MOR II

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
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Khitanan Massal
dan Pengobatan
Gratis di
Tembilahan
TEMBILAN – Pada tanggal 10 hingga

20 Desember 2014, telah dilaksanakan
Pengobatan Gratis dan Khitanan
Massal di Kampung Batuah Kecamatan
Seberang Tembilahan. Program tersebut
merupakan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) atau Small Medium
Enterprises & Social Responsibility (SME
& SR) Partnership Program Terminal BBM
Tembilahan bekerjasama dengan Dinas
Kesehatan.
Pengobatan Gratis yang diikuti oleh
200 orang pasien tersebut dilaksanakan
di daerah yang masih banyak warga yang
kurang mampu.
O p e r a t i o n H e a d Te r m i n a l B B M
Te m b i l a h a n , H . A b d u l H a l i m d a l a m
sambutannya menyampaikan bahwa
program ini merupakan bentuk kepedulian
kepada warga yang berada di Tembilahan
dan khususnya warga yang berada di
sekitar Terminal BBM Tembilahan. Ini juga
merupakan bentuk upaya dalam menjalin
kebersamaan dan kepedulian kepada
warga sekitar.
Adapun Program Khitanan Massal yang
diadakan pada tanggal 20 Desember 2014
diikuti sebanyak 160 orang anak. Dari
Dinas Kesehatan Tembilahan sendiri telah
menyiapkan Tim Medis sebanyak 20 orang
agar proses khitanan berjalan lebih cepat.•PEP

SANGASANGA – Menjelang
akhir tahun, PT Pertamina EP
Field Sangasanga menggelar
pelatihan pengembangan
usaha budidaya jamur bagi
warga Kelurahan Margomulyo
dan Sungai Seluang di
Kecamatan Samboja. Jamur
sebagai produk pangan yang
kini mulai digemari, selain
mengandung gizi yang baik
juga memiliki nilai ekonomis
dengan munculnya berbagai
varian produk hasil olahan
jamur yang telah beredar
di pasaran. Tentunya hal
ini menjadi peluang usaha
tersendiri yang dapat
dikembangkan.
Sebanyak 25 orang
berpartisipasi di dalam
pelatihan tersebut. Kegiatan
ini merupakan salah satu
bentuk program CSR
Field Sangasanga, dalam
mendukung kemandirian
warga. Mulai dari remaja
karang taruna, ibu-ibu PKK
dan warga kelurahan berbaur
mengikuti kegiatan ini. Gerimis
yang turun tidak menyurutkan
niat para peserta untuk hadir
di Aula Serbaguna Kantor
Produksi Area Samboja,
Sabtu (6/12).
Untuk pelaksanaan
pelatihan, disampaikan oleh
pemateri yang merupakan
akademisi dari Fakultas MIPA
Universitas Mulawarman
yang telah berpengalaman
menjalankan workshop dan
mengembangkan budidaya
jamur. Materi yang diberikan
terdiri dari teori-teori tentang
jamur, kandungan gizi jamur,
cara-cara pembibitan dan

Foto : PEP

Foto : PERTAMINA

PEP Field Sangasanga Gelar Pelatihan Budidaya Jamur

pembudidayaan, serta
bermacam-macam produk
pangan yang terbuat dari
jamur. Pelatihan ini dibuat
dengan konsep dua arah,
sehingga para peserta
dapat langsung mengajukan
pertanyaan dan berdiskusi
bersama mengenai prosesproses pembudidayaan.
Kegiatan praktek tak
kalah serunya. Peserta
belajar sekaligus praktek
mempersiapkan media
tanam, membuat campuran
dari serbuk kayu dan
memasukkannya ke dalam

baglog-baglog yang siap diisi
bibit jamur setelah distrelisasi
selama 6 jam. Tanpa perlu
waktu lama para peserta
sudah paham langkahlangkah apa yang harus
dilakukan. Semuanya nampak
bersemangat karena ternyata
mempraktekkan budidaya
jamur tidaklah sesulit yang
dibayangkan.
Pemateri juga mengajak
peserta untuk mempraktekkan
cara memasukkan bibit
dengan benar dan steril agar
tidak ada mikro-organisme
yang turut terbawa karena

dapat merusak pertumbuhan
jamur. Para peserta diberi
kesempatan untuk bergiliran
satu persatu. Akhirnya
sampai dipenghujung
acara, para peserta dibekali
masing-masing 10 baglog
yang sudah terisi bibit dan
dapat dibawa pulang untuk
dirawat dan dipanen pada
waktunya. “Semoga pelatihan
menjadi bekal kami untuk
mengembangkan usaha
budidaya jamur yang bernilai
ekonomis dan bisa menambah
penghasilan,”kata salah satu
peserta pelatihan.•PEP

Pertamina Hospital Balongan Selenggarakan Khitanan Massal
BALONGAN – Rumah Sakit
Pertamina Hospital Balongan
dipadati oleh puluhan anak,
Sabtu (20/12) pagi. Kedatangan
anak-anak yang didampingi
orangtuanya itu tidak lain untuk
mengikuti sunatan massal gratis
yang diselenggarakan oleh
Pertamina Hospital Balongan
dan bekerja sama dengan BDI
serta BAZMA RU VI Balongan.
Kegiatan yang bertema Sunat
Rame-Rame ini digelar dalam
rangka memeringati HUT ke-57
Pertamina.
Ketua Panitia Sunatan
M a s s a l D r. R a m d h a n
Lukiswara menjelaskan,
peserta sunatan missal ini

berjumlah sekitar 100 anak.
Selain tidak dipungut biaya
peserta sunatan massal
mendapatkan menerima
bingkisan berupa baju,
peci dan sarung serta tali
asih sebesar Rp 150.000
kepada setiap anak. Para
peserta sunatan berasal
dari desa-desa sekitar Bumi
Patra dan Kilang Balongan.
Anak-anak tersebut ditangani
oleh tenaga medis dari
RSUD Indramayu dan Dinas
Kesehatan Indramayu yang
ikut membantu kegiatan
khitanan massal.
D r.
R a m d h a n
menambahkan, sebelum

anak-anak dikhitan terlebih
dahulu dilakukan pemeriksaan
fisik, pemeriksaan labolatorium
untuk mengetahui waktu
pembekuan darah. 3 (tiga)
hari setelah dikhitan, anak
juga diperkenankan untuk
melakukan control di UGD
Hospital Balongan
Sementara itu salah satu
dokter yang ikut dalam proses
khitanan massal menjelaskan,
bahwa khitanan massal ini
menggunakan sistem laser,
dimana anak tidak merasakan
sakit dan kecepatan sembuh
lebih cepat.
Kegiatan ini berlangsung
lancar meski beberapa anak

menangis histeris. T idak
sedikit yang meronta saat
proses khitan berlangsung.
Kegiatan ini dalam rangka
membantu mereka yang
tidak mampu dan kurang
pemahaman bagi mereka

yang tidak tau akses khitanan.
Sementara itu, General
Manager Pertamina
RU VI Balongan pada
sambutannya menyampaikan
apresiasinya kepada
Hospital Balongan yang

secara berkesinambungan
melaksanakan kegiatan
bakti sosial seperti donor
darah dan khitanan massal.
Diharapkan kegiatan ini bisa
bermanfaat bagi anak-anak
yang dikhitan.•RU IV

SINOPSIS

Buku The Naked Traveler 1 Year Round The World
trip part 1 atau justru sudah lengkap baca sekaligus
Part 2. Meskipun penulis tidak tahu reaksi pembaca
saat membacanya, pasti ada sebagian pembaca yang
merasa darahnya mendidih dan ingin melakukan trip
RTW ( round the world ). Selama ini, kebanyakan isi
tulisan perjalanan di media hanyalah tentang sesuatu
yang indah-indah. kita serasa disodori brosur yang
menggunakan bahasa berbunga-bunga dan foto-foto
hasil rekayasa digital agar pembaca tergerak untuk
mengunjungi tempat tersebut. Padahal travelling tidak
selalu enak dan nyaman. Suatu tempat tidak selalu
indah dan bagus. kenangan perjalanan yang paling
diingat Trinity pun bukanlah tentang keindahan arsitektur
suatu bangunan atau putihnya pasir pantai, tapi
pesawat yang delay atau orang lokal yang tidak ramah.
Traveling butuh keberanian, apalagi trip RTW yang
lama. Kalau memang sangat menginginkan sesuatu
maka kita akan berusaha keras mewujudkannya. Siapa
lagi yang dapat mewujudkan mimpi kita selain diri kita
sendiri, jadi kapan pun yang tepat untuk memulai trip
RTW, Selain petualangan Trinity ke tempat-tempat yang
eksotis itu, buku ini juga menyuguhi berbagai cerita
yang mengharu biru. Dalam satu tahun, menginap
di berbagai hostel dan naik bus dengan bermacam
kondisi, dipaksa cepat beradaptasi dengan bahasa
yang asing ditelinga, dan mengatur menu makan
sehemat mungkin, tentu bukan perkara yang mudah.
Tetapi bukan Trinity namanya kalau tak berhasil
mengubah situasi sulit jadi penuh gelak tawa.
Trinity benar-benar bisa membuat pembacanya
seakan-akan sedang ikut berada di sana, travelling
bersamanya. Trinity menulis dengan hati sehingga hanya
dengan tulisannya, pembaca seakan merasakan apa
yang dia rasakan dengan seluruh panca indera-nya.
Perjalanannya yang tidak biasa, dengan menjelajahi suatu
tempat sampai ke pelosok-pelosoknya dan caranya
bergaul dengan orang-orang lokal membuat bukubukunya menjadi semakin menarik. Caranya menulis
membuat kita bisa ikut tertawa bersamanya, ikut terbawa
suasana, dan ikut terkagum-kagum dengannya. Trinity
mengajak pembaca mengenal budaya negara lain dengan
cara tersendiri yang lebih mengena daripada sekedar
membaca brosur atau buku tentang negara tersebut.
The Naked Traveller 2 berisi tentang liburan Trinity ke
Republic of Palau (yang namanya saja baru kita dengar),
yang ternyata begitu appreciate mengetahui ada turis
yang datang dari Indonesia karena mereka mengakui
nenek moyang mereka berasal dari Indonesia. Tentang
perjalanannya ke Lombok Timur yang membuka mata
kita, bahwa ada tempat-tempat lain di Lombok yang jauh
lebih bagus dari Gili Trawangan. Tentang budaya dan
orang-orang Filipina yang nyaris sama dengan Indonesia.
Dan membuat kagum adalah bagaimana dia berani
keluar dari ‘zona nyaman’ untuk mengikuti kata hatinya
(keluar dari pegawai kantoran menjadi ‘full time traveller
and freelance writer’). Benar-benar menginspirasi wanita
jaman sekarang. Bahwa sekarang ini tidak ada alasan
lagi untuk ‘takut’ bepergian kemanapun.
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Digitalisasi Dokumen
Bukan Pekerjaan Biasa

Welcoming 2015 :
Solve Your Problem with CIP!

Informasi dan teknologi saat ini telah menjadi santapan utama sehari-hari yang harus hadir
dalam setiap menu pengembangan perusahaan dan menjadi salah satu faktor penentu keunggulan
daya saing perusahaan. Dokumen merupakan produk administrasi dari setiap kegiatan yang telah
dilakukan yang memegang peran penting sebagai bukti telah diselenggarakannya proses aktifitas
pekerjaan. Kombinasi kedua hal ini akan menjadi produktif dan efektif apabila dikembangkan
sedemikian rupa untuk mendukung bisnis perusahaan dengan menyediakan informasi yang akurat
dan cepat berdasarkan dokumen yang terautentikasi keabsahannya. Informasi dan teknologi harus
senantiasa tanggap terhadap dinamika perusahaan yang menuntut percepatan di semua lini untuk
mencapai visi dan misi perusahaan sebagai world class company.
Salah satu bentuk kombinasi dari teknologi dan dokumen adalah digitalisasi dokumen sebagai
upaya memelihara dokumen yang tercipta dari kegiatan perusahaan agar lebih terawat dan
bertahan lama sebagai bukti kronologis suatu pekerjaan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemanfaatan
teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tertuang dalam Bab II Pasal 3 Undang-undang
No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang antara lain untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin serta
dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya demi kepentingan pengguna dan
penyelenggara perusahaan. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal,
atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Oleh karena itu, dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi maka perusahaan berupaya
melakukan digitalisasi dokumen untuk merubah dokumen tercetak/hardpaper (printed document)
menjadi dokumen elektronik dengan menggunakan alat yang disebut scanner ataupun melakukan
proses penciptaan dokumen dengan mengembangkan sistem/ aplikasi elektronik. Digitalisasi
dokumen merupakan jalan keluar yang diterapkan untuk mengatasi ketidak efektifan dan ketidak
efisienan proses pencarian dokumen akibat tidak tersentralisasikannya penyimpanan dokumen,
banyaknya duplikasi dokumen yang tersebar disetiap tempat, serta tidak dilakukannya penyusutan
dan pemusnahan dokumen yang sudah tidak bernilai guna. Selain itu digitalisasi dokumen secara tidak
langsung juga turut membantu dalam menjaga asset perusahaan dengan melakukan pengamanan
dan pemeliharaan dokumen vital, penting dan bernilai guna.
Proses digitalisasi dokumen telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2011 terhadap dokumen in-aktif
perusahaan yang tersimpan di Gedung Sentral Arsip dan saat ini lebih dari lima belas juta lembar
dokumen yang berasal dari berbagai fungsi di Pertamina telah dialihmediakan dan tersimpan dalam
suatu sistem penyimpanan yang dinamakan Central Archive System. Adapun dokumen-dokumen
yang telah dialihmediakan adalah dokumen in-aktif yang telah diberikan atau dikirimkan ke Gedung
Sentral Arsip Pertamina untuk disimpan dan diproses. Adapun tahapan pelaksanaan digitalisasi
dokumen adalah sebagai berikut :

Tim CIP menyambut tahun 2015 dengan sukacita. Tim CIP berhasil mendorong
penyelesaian 1692 tema CIP, mendorong penciptaan 8,008 Trilyun value creation
CIP dan mendorong keikutsertaan 28,19% Pekerja terlibat dalam CIP di tahun 2014.
Selain itu, sederet penghargaan CIP nasional dan internasional juga berhasil diraih
oleh Tim CIP dari berbagai Unit Operasi/Region/Anak Perusahaan.

Hasil digitalisasi dokumen berupa softcopy saat ini tersimpan di Central Archive System,
sedangkan baik hardcopy dan backup softcopy tetap dipelihara di ruang penyimpanan yang
selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan audit atau proses pembuktian di pengadilan sesuai
dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Kearsipan No. 43 Tahun 2008.
Selanjutnya seluruh dokumen akan tersentralisasikan dalam sistem tersebut dan dengan
penyempurnaan sistem, dalam jangka panjang dapat menjangkau seluruh Fungsi baik di korporat
maupun sampai ke Unit Operasi. Bukan pekerjaan biasa karena dengan demikian seluruh dokumen
perusahaan akan terkelola dan terpelihara dengan baik dalam suatu sistem elektronik dengan
pengelola yang profesional.
Digitalisasi membantu pengelolaan dokumen lebih efektif dan efisien!

Award Yang Diraih oleh Tim CIP Tahun 2014

Pencapaian tersebut memacu Tim CIP untuk kembali
meningkatkan prestasi. Improvement dalam hal pendaftaran
tema CIP dilakukan di tahun 2015 ini. Pencatatan / registrasi
masalah pekerjaan dan ide inovasi berbasis CIP dapat dilakukan
secara online oleh seluruh Pekerja di seluruh UO/Reg/AP. Hal
ini guna mendukung Pekerja melakukan penyelesaian masalah
pekerjaan dan ide inovasi menggunakan CIP.
Selain itu, dengan adanya aplikasi online ini diharapkan
Pimpinan Fungsi juga ikutserta secara aktif memantau progress
penyelesaian masalah pekerjaan dan ide inovasi berbasis CIP di masing-masing lingkungan kerjanya.
Tim CIP juga secara konsisten melatih dan melakukan coaching terhadap Pekerja untuk dapat
menyelesaikan masalah pekerjaan dan ide inovasi dengan menggunakan metode CIP. Dengan adanya
program coaching dan pelatihan ini diharapkan tidak ada lagi alasan untuk tidak menyelesaikan
masalah pekerjaan dan ide inovasi berbasis CIP karena ketidaktahuan tentang metode CIP. Coaching
CIP akan dilakukan secara kontinyu setiap bulan sesuai dengan kebutuhan seluruh Fungsi sementara
untuk pelatihan CIP rencananya akan dilaksanakan di Minggu I Februari 2015.
Last but not least.
Pelaksanaan audit CIP
y a n g d i re n c a n a k a n
dilaksanakan mulai
bulan Maret baik melalui
media online maupun
tatap muka. Audit CIP
akan dilaksanakan
untuk memastikan
penyelesaian masalah
pekerjaan dan ide
inovasi berbasis CIP
terdaftar dan konsistensi
implementasi serta
value creation (qualitycost-delivery-safetymorale) yang dihasilkan
di lingkungan kerja
masing-masing.
Semakin banyak
permasalahan
pekerjaan dan
ide inovasi yang
diselesaikan dengan
menggunakan metode
CIP maka semakin banyak pula kontribusi nyata kita kepada Perusahaan. So.. masih ragu lagi untuk
ber-CIP? Tunggu apa lagi?
Solve Your Problem with CIP!
Keep Improving! Keep Innovating!
Salam Mutu!

Oleh : Tim Quality, System & Knowledge Management, General Affairs Directorate

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Minum Teh. Cobalah minum teh hangat agar
dapat membantu tubuh lebih tenang dan rileks. Teh
yang hangat dan diseduh dengan ditambah sedikit
gula atau yang lebih baik lagi ditambah dengan sedikit
madu dapat memperlancar pembuluh darah yang
menyebabkan sakit kepala.
Minum Air Secukupnya. Kekurangan air
merupakan salah satu penyebab timbulnya sakit
kepala. Untuk itu, usahakan jangan dehidrasi atau
jangan sampai ‘kehausan’. Untuk mengetahui kadar
air yang kurang dalam tubuh ialah dengan melihat urin
yang berwarna keruh kuning atau ke oranye. Untuk
itu, segeralah minum air putih secukupnya.
Minyak Kayu Putih. Udara yang segar dan
fresh dapat membuat pernapasan yang kekurangan
oksigen lebih rileks. Tubuh akan semakin tenang dan
tidak tegang. Sudah banyak orang yang membuktikan
dengan menggunakan minyak kayu putih ini dapat
membantu menghilangkan pusing atau sakit kepala.
Cukup oleskan minyak kayu putih pada bagian leher
bagian belakang dan samping. Kemasan yang dapat
dibawa kemana pun juga menjadi nilai lebih sebagai
antisipasi jika sakit kepala timbul kembali.
Es Batu. Mungkin cara ini sudah kuno, tapi
masih ampuh untuk menghilangkan sakit kepala
dengan cara yang cepat. Gosokkan es batu untuk
dikompres ke daerah kepala yang terasa sakit. Es
batu ini memiliki efek yang nantinya akan membuat
mati rasa pada daerah kepala yang sakit.
Buah Pisang. Pisang mengandung magnesium
yang dapat membantu meredakan sakit kepala
seperti migrain.
Biji Buah Alpukat. Sediakan 2 biji alpukat yang
telah diparut. Campur dengan sedikit air putih dan
langsung bisa diletakkan di atas dahi kepala.
Istirahat atau Tidur Secara Teratur. Istirahat
sangat membantu untuk menghilangkan sakit kepala.
Walaupun memang membutuhkan waktu, tidur telah
dibuktikan mampu mengusir stres dan kecemasan
berlebihan. Tidur minimal 7 hingga 8 jam per hari
merupakan waktu normal untuk tidur yang baik. Jika
kurang dari itu, sisihkan waktu untuk tidur sejenak
ketika waktu istirahat kerja.• www.sehatinfo.com

Foto : ADITYO

Sakit kepala dapat menggangu segala bentuk
aktivitas sehari-hari, terutama pada saat bekerja. Sakit
kepala sendiri bisa disebabkan oleh beberapa faktor,
yakni kekurangan kadar air dalam tubuh, kekurangan
tidur, stres ataupun juga kecemasan yang berlebih
dan masih banyak lagi. Cara yang biasa digunakan
orang-orang saat ini adalah dengan meminum obat.
Namun, obat memiliki efek samping yang biasanya
dapat membuat timbul masalah baru bagi pekerja
atau yang sedang beraktivitas, yaitu mengantuk.
Karena itu, diperlukan solusi lain yang tidak dapat
menimbulkan masalah baru.

BPC ini bertujuan untuk
m e m p e r m u d a h p ro s e s
penyusunan planning (RKAP),
meng-generate management
report, alignment antara
Laporan Keuangan (realisasi)
dengan planning, dapat
menyajikan laporan P/L Hulu,
Hilir, per produk, per area, per
business unit, per costumer,
PSO (Non PSO), serta dapat
menyajikan laporan Matbal,
& BPP Hilir Kilang, Produksi
& Lifting Hulu.
BPC dibangun dari be
berapa vitur tools untuk
membandingkan planning
vs realisasi lebih cepat dan

akurat. “Misalnya, dapat
merinci perbedaan planning
vs realisasi, sehingga
memudahkan dalam meng
analisa variance. Tools untuk

melakukan forecasting se
cara bulanan maupun ta
hunan, dapat menyajikan
balance sheet dan cashflow
projection.•SAHRUL

Wartawan Ekonomi-Bisnis Sumsel Site Visit ke RU III
Plaju - Dalam rangka
menjalin dan menjaga hu
bungan yang positif dengan
awak media lokal, sebanyak
24 wartawan yang tergabung
dalam komunitas Wartawan
Ekonomi Bisnis Sumatera
Selatan (WEBS) melakukan
kunjungan ke Refinery Unit
III, pada (25/11/2014).
Bertempat di Conference
Room GM, mereka diterima
oleh GM RU III Mahendrata
Sudibja dan SMOM RU III
Dadi Sugiana.
Menurut Dewi, wartawan
Sriwijaya Post yang ikut dalam
acara tersebut, selama ini
hubungan wartawan media
Sumsel telah terjalin sangat
baik dengan RU III. Namun,
masih banyak wartawan

yang belum memahami
proses bisnis RU III secara
keseluruhan. “Kami berharap
melalui kunjungan ini dapat
lebih memahami proses bisnis
yang dilakukan oleh RU III. Ke
depannya, diharapkan tidak
terdapat kesalahan dalam
menyampaikan informasi
terkait proses bisnis RU III”,
jelas Dewi.
Hal senada disampai
kan Mahendrata Sud ibja.
”Wartawan merupakan salah
satu stakeholder penting
bagi Pertamina dalam
menged ukasi masyarakat
mengenai strategisnya RU III
bagi keberlangsungan roda
perekonomian masyarakat
Sumatera Selatan dan sekita
rnya. “Semoga setelah acara

Foto : RU III

ATASI SAKIT KEPALA
TANPA OBAT

Jakarta – Untuk mem
pelajari imp lementasi SAP
BPC, PT Pupuk Indonesia
(Persero) sambangi Fungsi
CSS Pertamina, di Kantor
Pusat Pertamina, pada
(29/12/2014). Rombongan IT
dan Fungsi Keuangan Pupuk
Indonesia yang dipimpin oleh
Manajer Sinergi Operasi, Edi
Wibawa ini, disambut oleh VP
Business Demand Pertamina,
Lukito Suwarno.
Fungsi CSS memberikan
pemaparan terperinci me
ngenai implementasi
BPC SAP di Pertamina.
Tu j u a n i m p l e m e n t a s i

GM RU III Mahendrata Sudibja menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela
kunjungan komunitas WEBS ke RU III.

ini, rekan-rekan pers dapat
menghasilkan berita yang
berimbang dan edukatif,
namun tetap mengedepan
kan nilai-nilai kritis,” ujarnya.
Dalam kesempatan
tersebut, Lead of Process

Engineering, Andi Prihandono
menjelaskan tentang proses
bisnis RU III yang dilanjutkan
dengan diskusi dan tanya
jawab. Selain itu, mereka
melakukan site visit Kilang
Plaju.•RU III

RU IV Bangun Koordinasi dengan Pemda Cilacap
melalui Forkopimda
CILACAP – Dalam rangka
p e n i n g k a t a n k o o rd i n a s i
strategis antara pemerintah
dan instansi, Pemerintah
Kabupaten Cilacap
menyel engg arakan Rapat
Koordinasi Anggota Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah
(FORKOPIMDA) di Head
Office RU IV Cilacap pada
(15/11/2014).
Tujuan utama kegiata n
ini adalah untuk mengeta
hui ketersediaan dan kelan
caran penyaluran BBM dan
LPG di akhir tahun serta
mengetahui perkembangan
pembangunan proyek RFCC
sampai saat ini. Rombongan

Forkopimda terdiri dari Wakil
Bupati, Sekda, dan jajaran
Muspida lainnya diketuai
oleh Bupati Cilacap H. Tatto
Suwarto Pamudji.
“Melalui forum ini, diha
rapkan dapat dibangun ko
munikasi dan awareness
tentang apa yang terjadi di
masyarakat dan perusa
haan,” ungkap GM RU IV Jadi
Purwoko saat menyambut
rombongan Pemda.
Sekretaris Daerah
Kabupaten Cilacap Sutardjo
menuturkan, diskusi menge
nai ketersediaan dan kelan
caraan distribusi BBM dan
LPG selama “peak season”

Foto : RU IV

sumber :gitatiara29.blogspot.com
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sangat penting dilakukan.
“Termasuk diskusi mengenai
proyek strategis untuk me
ningkatkan taraf hidup masya
rakat Cilacap,” ujar Sutardjo
Dalam kesempatan
tersebut juga dipaparkan

antisipasi yang dilakukan RU
IV maupun MOR IV selama
peak season.
Usai melakukan koor
dinasi, tim Forkopimda me
ninjau langsung progress
RFCC di lapangan.• RU IV
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BOD Retreat Pertamina

Foto : KUNTORO

JAKARTA – Dalam rangka membahas visi dan misi PT Pertamina (Persero) seluruh jajaran Direksi Pertamina
melaksanakan BOD Retreat Jakarta selama dua hari, 3 - 4 Januari 2015. BOD Retreat tersebut dimaksudkan selain
menjalin silaturahmi antar Direksi juga untuk membahas upaya meningkatkan kinerja dan pencapean target perusahaan
di tahun 2015. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Direktur utama Pertamina Dwi Soetjipto, dengan agenda utama
pembahasan RKAP tahun 2015 serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi
Pertamina menjadi perusahaan energi berkelas dunia.•KUNTORO

Foto : PMC

Baksos PMC Chapter Cilacap di Banjarnegara
BANJARNEGARA - Dalam upaya mendekatkan diri kepada masyarakat, Pertamina Motor Club (PMC) Chapter
Cilacap mengadakan Kegiatan Bakti Sosial kepada masyarakat kurang mampu di Keluarahan Wangon, BanjarnegaraJawa Tengah. Baksos kali ini PMC Chapter Cilacap membagikan bantuan berupa 50 paket sembako serta 50 paket
peralatan sekolah, kepada masyarakat dan pelajar yang membutuhkan. Penyerahan bantuan dilaksanakan pada
14 Desember 2014 lalu, di Aula Kelurahan Wangon, Jl. Raya Wangon No.7, yang juga sebagai rangkaian dari
kegiatan syukuran atas Ulang Tahun Pertamina yang ke-57. Selain memberikan bantuan, kegiatan bakti sosial dan
touring PMC Chapter Cilacap, juga menjadi ajang silaturahmi anggota PMC yang berasal dari Terminal BBM Maos,
Terminal BBM Cilacap, Terminal BBM Lomanis dan Refinery Unit IV Cilacap.•PMC

CILACAP – Donor darah yang diadakan oleh RU IV Cilacap dalam rangka HUT ke-57 Pertamina sekaligus memperingati
hari HIV sedunia, pada (2/12/2014) di Griya Patra berhasil melampaui target pendonor yang direncanakan. Semula
hanya ditargetkan sebanyak 570 pedonor, namun pada kenyataannya bisa mencapai 613 pedonor yang terdiri dari
pekerja, mitra kerja dan masyarakat umum. Selain menjadi pendonor, sebanyak 57 pekerja dalam acara yang sama
juga dapat melakukan tes HIV melalui Program VCT@work (Voluntary Counseling & Testing at Work). Program VCT@
work tersebut mendapatkan apresiasi tersendiri dari Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji. Bahkan bersama Senior
Manager Operational & Manufacturing RU IV Jadi Purwoko, Tatto mengikuti tes HIV melalui model VCT@work. •RU IV

Foto : RU IV

Pendonor Darah HUT ke-57 Pertamina di RU IV Melampaui Target

Gowes Lintas Alam Ulubelu

Foto : PRIYO

LAMPUNG – Berbarengan dengan perayaan sewindu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Direktur Utama PGE Rony
Gunawan beserta Jajaran Komisaris, Direksi, dan Manajemen PGE, melakukan Gowes, Sepeda Lintas Alam Ulubelu,
Lampung, pada (13/12/2014). Total peserta sepeda santai ini diikuti 90 orang, termasuk Tim Kodim 0424, Kodam, Polres
Tanggamus, wartawan lokal, PLN Ulubelu, serta masyarakat Ulubelu. Dalam perjalanan yang dipimpin oleh Wakil Ketua
DPRD Tanggamus, S. Djatmiko, para peserta berpacu menggenjot sepeda dibawah guyuran hujan dan menaklukkan
tikungan dan tanjakan seraya melintasi Area Operasi Ulubelu.•SAHRUL

BALONGAN - Dalam rangka memperingati HUT ke-57 Pertamina, Rumah Sakit Pertamina Balongan menggelar kegiatan
donor darah, di Gedung Patra Ayu, Perumahan Bumi Patra, Indramayu, pada (17/12/2014). Kegiatan yang bekerja
sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) mendapat antusias yang tinggi dari pekerja RU VI dan mitra kerja beserta
keluarga. Pada kesempatan tersebut terkumpul 353 kantong darah. Sementara pada donor darah yang dilaksanakan
saat kegiatan Eco Run (7/12/2014), Pertamina Hospital Balongan mengumpulkan sebanyak 250 kantong darah dari
masyarakat umum. Menurut Head of Industrial Health Pertamina Hospital Balongan, Dr. Ramdhan Lukiswara, melalui
dua event donor darah ini, Pertamina Hospital Balongan mengumpulkan sebanyak 603 kantong darah sebagai upaya
membantu orang-orang yang membutuhkan darah.•Riki Hamdani

Foto : RU VI

Pertamina Hospital Balongan Kumpulkan 603 Kantong Darah
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Manager Occupational Health Strategy
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TENGKU BADARSYAH

AGUS PRANOTO

Foto : wahyu

Foto : wahyu

Foto : wahyu
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M a n a g e r S t r a t e g i c P ro c u re m e n t
Upstream & Gas
Direktorat Umum

PJ Direktur Utama
PT Pertamina Training & Consulting

Vice President Own Fleet
Direktorat Pemasaran & Niaga

ARIE CONRAD PRANOTO
Vice President Marine
Direktorat Pemasaran & Niaga

JONI HARSONO

Ship Operation II Manager
Direktorat Pemasaran & Niaga

RAHMAT WIRYAWAN MOERTI
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Direktorat Pemasaran & Niaga
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PGE Go Live Sistem Manajemen Aset
Berstandar Internasional
J A K A R TA – S e j a l a n
dengan visi dan misi PT
Pertamina Geothermal
Energy untuk menuju World
Class Geothermal Energy
Company, tim manajement
PGE berkomitment
mengimplimentasikan sistem
Manajemen Aset yang
berbasis standar internasional
melalui modul EPM dan PMMMNH-FICO MySAP.
Komitment tersebut
juga sebagai upaya
mengoptimalkan profit margin
dengan cara meningkatkan
efisiensi dan efektifitas fungsi
produksi dan maintenance.
Optimalisasi integrasi Modul
EPM dan PM-MMNH-FICO
MySAP untuk mendapatkan
informasi, history teknis,
biaya, penggunaan material
dan status/ kondisi asset
yang selalu up-to-date dan
akurat untuk mendukung
pengambilan keputusan
secara tepat dan cepat.
“Proyek PGE sudah
semakin banyak. Untuk itu
diperlukan suatu alat yaitu
EPM dan PM untuk memonitor
mulai dari perencanaan,
eksekusi, monitoring dan
evaluasi. untuk melakukan
monitor project pada setiap

tahapan sehingga kita bisa
mendapatkan suatu data
yang dapat dianalisa yang
akan berguna bagi kita dalam
pengambilan keputusan”.
Demikian diungkapkan
oleh Direktur Utama PT
Pertamina Geothermal
E n e r g y, R o n y G u n a w a n
dalam kesempatan Go live
implimentasi modul Enterprise
Project Management dan
integrated Plant Maintenance
– MMNH-FICO MySAP di
kantor pusat PGE, Senin
(22/12). Go live tersebut
juga di relay melalui video
converence di unit-unit kerja
PGE seperti, Kamojang,
Ulubelu, Sungai Penuh,
Lahendong dan Lumut Balai.
Dikatakan oleh Rony
bahwa wilayah kerja yang
telah Go live adalah Kamojang
dan nantinya akan menyusul
wilayah kerja Karaha, Ulubelu,
L a h e n d o n g d a n p ro y e k
lainnya seperti di Lumut Balai,
Lahendong 5 & 6, Sungai
Penuh dan Hululais yang
tahun ini akan siap menyusul
untuk go live.
“Tujuan akhirnya di EPM
ini adalah untuk mencapai
proyek yang On time, On
Budget, On Schedule dan

Foto : PRIYO

Manager IT Peration Unit Downstream
Direktorat Umum
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On Spec. Sedangkan
penggunaan modul PM untuk
meningkatkan kehandalan
operasi pemeliharaan mulai
dari perencanaan, operasi
pemeliharaannya, material
dan biaya sehingga kita akan
mendapatkan suatu data
yang akurat,” lanjut Rony.
Manfaat EPM ini
nantinya sebagai monitoring
dan pengendalian
proyek, mempercepat
proses kapitalisasi asset,
penyempurnaan perencanaan
proyek berikutnya,
mempermudah transfer ke
modul PM pada saat handover
ke operasi dan dapat menjadi
pilot project BTP SII (sistem
Informasi Investasi) yang ada
di PIMR.
Penggunaan kedua modul

ini dinilai sangat penting bagi
kelangsungan bisnis PGE
karena sebelumnya revenue
PGE bersifat fix income karena
fix pricing, tidak adanya
keseragaman program dan
strategi pemeliharaan antar
masing-masing area PGE, tidak
adanya sistem untuk mengawasi
kinerja pemeliharaan dan tidak
ada integrasi Modul PM Existing
dengan modul inventory dan
keuangan.
Sehingga untuk
mengoptimalkan implimentasi
penggunaan modul-modul
tersebut dibutuhkan budaya
Knowledge Sharing antar
pengguna modul dan
bersama-sama mencari
solusi serta improvement
untuk permasalahan yang
ada.•IRLI

HUT ke-43 RSPP ;
Satukan Langkah Menuju Pelayanan yang Sempurna
JAKARTA – Industri Rumah
Sakit di Indonesia terus
berkembang pesat. Hal
ini menjadi tantangan bagi
Rumah Sakit Pusat Pertamina
(RSPP) yang sudah tergolong
mapan di usinya yang ke-43
tahun. RSPP dituntut untuk
melaju lebih pesat dengan
pelayanan maksimal bagi para
pasien.
Dalam Syukuran HUT ke43 RSPP, yang berlangsung
di Graha RSPP, Selasa (6/1),
Direktur RSPP, dr. Widya
Sarkawi, Sp.S mengatakan
saat ini RSPP telah melakukan
beberapa perubahan.
Diantaranya yaitu revitalisasi
Kamar Operasi atau OK yang
dirombak menjadi ruangan
ICCU yang sesuai dengan
standar akreditasi nasional,
sehingga RSPP akan bisa

lebih melayani pasien dengan
lebih maksimal.
“Selain itu, RSPP juga
berhasil mendapatkan
Akreditasi Paripurna dari
Komisi Akreditasi Rumah
Sakit (KARS) Kementerian
Kesehatan RI. Tingkat
paripurna adalah tingkat
kelulusan tertinggi yang
dapat diraih oleh rumah
sakit,”jelas dr. Widya. Dia
menambahkan, akreditasi
tersebut didapat dari
penilaian berdasarkan
standar pelayanan fokus
pasien, standar manajemen
rumah sakit, patient safety
goals dan sasaran Milenium
Development Goals. Dengan
diraihnya akreditasi ini, RSPP
dianggap telah memenuhi
standar rumah sakit yang
diharapkan. “Karena itu

Foto : PRIYO

IVAN MALTAR SANGGAUALA

Foto : wahyu

Foto : Priyo

Foto : Priyo

Foto : PRIYO

POSISI

kami terus berkomitmen
meningkatkan mutu layanan
dan keselamatan pasien
secara komprehensif dan
berkesinambungan,”tambah
dr. Widya.
Sementara itu terkait
dengan layanan kepada
pasien pemegang BPJS,

saat ini RSPP tengah
mempersiapkannya, dimana
masih dalam tahap proses
Perjanjian Kerjasama (PKS).
“Kita berharap tahun 2015 ini
sudah bisa melangsungkan
program BPJS, tingal
menunggu penunjukan pihak
BPJS”.•IRLI

CIREBON - Bertempat di Gedung BP
Pancaka Braja Klayan, PT Pertamina EP
Asset 3, menyelenggarakan Vendor Day,
guna meningkatkan kemitraan yang saling
mendukung antara penyedia barang/jasa
(vendor) dengan Pertamina.
Vendor Day kali ini mengusung tema
“Sinergi Bersama Pertamina, Membangun
Bisnis yang Sehat dan Berkesinambungan”.
Hadir dalam kesempatan tersebut seluruh
Vendor/mitra kerja PT Pertamina EP Asset 3
yang berasal dari Cirebon dan luar Cirebon.
Dalam sambutan singkatnya Asset 3
General Manager, Fachrizal, menyampaikan
bahwa kegiatan Vendor Day dilaksanakan
setiap tahun sebagai informasi untuk seluruh
mitra kerja. Kali ini dilakukan sosialisasi
mengenai Rencana Kerja Asset 3 Tahun
2015, SMHSE & HSE Pasport, Sistem
Pembayaran, Program PEP Help You,
serta Vendor Development. Selanjutnya
Fachrizal menyampaikan kegiatan tersebut
sangat penting dilakukan, karena saat in PT
Pertamina EP Asset 3 merupakan backbone

yang merupakan andalan utama PEP yang
telah berkontribusi cukup tinggi dalam
produksi minyak dan gas.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat
menjadi jembatan penghubung informasi
sehingga tujuan utama kemitraan antara
PT Pertamina EP Asset 3 dengan seluruh
vendor dapat berjalan dengan baik dan pada
akhirnya dapat meningkatkan produktivitas
perusahaan.
Selain mengundang vendor, tampak
hadir Branjangan Tirta Yuda, dari SCM
PEP Jakarta, Asset 3 Team Management
dan pekerja Pertamina yang berhubungan
kemitraan.•PEP
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Alih Kelola Operatorship Lapangan Unitisasi Batang
R O K A N HILI R
–
Sesuai dengan kesepakatan
operatorship Lapangan
Unitisasi Batang, maka pada
tanggal 1 Januari 2015 tepat
jam 00.00 waktu setempat,
telah dilakukan penyerahan
operatorship dari PT Chevron
Pasific Indonesia (CPI) kepada
PT Pertamina Hulu Energi
Siak (PHE SIAK). Pada saat
penyerahan tersebut, data
produksi pada meter tiket
1497 Barel dengan kualitas
10% S&W dan 95 oF.
Serah Terima berlangsung
Stasiun Pengumpul Batang di
Desa Rantau Bais, Kecamatan
Tanah Putih, Kabupaten
Rokan Hilir, Riau. Serah terima
dihadiri oleh Perwakilan SKK
Migas, Managemen PHE
SIAK, Perwakilan Managemen
CPI dan Perwakilan PHE
Holding.
SKK Migas yang
diwakili oleh Luthvi Yuli
Triono selaku Kasubdin
Pengolahan & Penyimpanan
dalam sambutannya
berharap dengan beralihnya
pengelolaan lapangan batang
kepada PHE SIAK merupakan
tantangan yang besar bagi
PHE SIAK untuk dapat
meningkatkan produksi saat
ini.
Nana Heriana, GM
PHE SIAK mengatakan
“PHE SIAK akan berusaha
optimal untuk menjaga
produksi dan menyiapkan
strategi strategi untuk dapat
meningkatkannya, untuk hal

Foto : PHE

PEP Asset 3
Gelar Vendor
Day
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ini PHE SIAK membutuhkan
dukungan dari berbagai
pihak termasuk dari CPI”.
Harapan ini dijawab oleh
Agus Yulianto selaku Manager
Production North Heavy
Oil CPI yang mengatakan
“CPI siap membantu PHE
SIAK dan berharap semoga
hubungan yang selama ini
baik akan terus berlanjut,
sehingga tercipta komunikasi
dan kerjasama yang baik
antar perusahaan”.
Serah terima sumur
sumur pada lapangan
unitisasi batang sejumlah 85
Sumur, dimana 51 Sumur
dalam kondisi berproduksi,
30 Sumur dalam kondisi
tidak berproduksi dan 4
Sumur dalam kondisi Plug
and Abandon. Selain itu

diserahterimakan pula Aset
Lapangan Batang yang
sebelumnya telah dilakukan
inventarisasi secara bersama,
Laporan Inspeksi dan
pengetesan kebocoran,
Laporan Pembersihan Tangki
Shipping dan Surat Izin
pembuangan Air Limbah.
Direktur Utama
PHE, Ign. Tenny Wibowo
pada kesempatan
terpisah sebelumnya
mengatakan, “Sebetulnya
ini hanya perubahan posisi
operatorship saja. Sekarang
produksi PHE Siak sudah di
record dalam produksi PHE.
Tetapi dengan transisi yang
gradual tahun lalu Lapangan
Li ndai di D es a S enam a
Nenek, Kematan Tapung
Hulu, Kabupaten Kampar,

Riau sudah kita ambil lebih
dahulu, kemudian tepat 1
Januari tahun 2015 akan
kita operasikan, kita akan full
menjadi operator di Batang.
“ P ro d u k s i B l o k S i a k
berkisar 2.000 BOPD. Kita
harus bisa melanjutkan trend
yang bagus di PHE, kita telah
berpengalaman sebelumnya
dalam sumu-sumur yang
dialihkan. Langkah-langkah
yang kita siapkan adalah,
perbaikan dispensive
performance, produksi
meningkat, kemudian 2015
harus kita hadapi juga situasi
yang berbeda, harga minyak
saat ini sudah menyentuh
dibawah angka US$ 60 per
barel, kita juga harus siapsiap mengantisipasinya,”
imbuhnya.•PHE

BOJONEGORO - Guna
memberikan motivasi
terhadap masyarakat di
Kecamatan Purwosari
Kabupten Bojonegoro, Jawa
T imur, PT Pertamina EP
Cepu (PEPC), bekerjasama
dengan Camat Purwosari
mengadakan anugerah
“Kebersihan Lingkungan”.
Acara penganugerahan
“Kebersihan Lingkungan”
ini digelar di pendopo
Kecamatan Purwosari
menutup tahun 2014, pada
Rabu (31/12). Apresiasi ini
diberikan kepada desa yang
dianggap memiliki prestasi
pada bidang lingkungan. Piala
“Kebersihan Lingkungan”
ini akan diberikan secara

bergilir kepada desa yang
memenangkan penilaian
kebersihan lingkungan dalam
kurun waktu satu tahun.
Pada anugerah piala yang
digelar perdana tersebut,
desa Purwosari, meraih
juara umum dalam bidang
kebersihan Lingkungan
2014. Sedangkan Juara I,
II, dan III, yang diraih Desa
Purwosari, Desa Pojok, dan
Desa Sedahkidul.
PGA & Relations Manager
PT. PEPC, Abdul Malik Mewakili
management PT. Pertamina
EP Cepu menyerahkan piala
“Kebersihan Lingkungan”
kepada para pemenang.
Dalam kesempatan tersebut,
Abdul Malik menyampaikan

agar kegiatan ini tidak
semata-mata dilihat dari
pengahrgaannya, tetapi yang
paling penting adalah upaya
penyadaran masyarakat
dalam menjaga kebersihan
lingkungan. “Kami berharap,
moment ini dapat memacu
seluruh warga desa-desa
yang ada di Purwosari untuk
memperhatikan lingkungan,
sehingga jika lingkungan
t e rc i p t a s e c a r a b e r s i h ,
kesehatan mayarakatpun
terjaga dan kenyamananpun
tercipta,”ungkapnya.
Sementara Camat
Purwosari, Bambang
Suharno memberikan
ucapan terima kasih kepada
PT Pertamina EP Cepu

Foto : PEPC

PT Pertamina EP Cepu Apresiasi Kebersihan Lingkungan Desa

yang telah bekerjasama
dan memfasilitasi piala
bergilir “Kebersihan
Lingkungan” dalam Lomba
kebersihan Lingkungan

di Kecamatan Purwosari,
selanjutya Bambang
Suharno juga berharap agar
kedepan kerjasama antara
PEPC dengan Muspika

Purwosari terus dijaga
kesinambungannya, yang
dikemas dalam berbagai
kegiatan tanggung jawab
sosial perusahaan.•PEPC
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JAKARTA - Asosiasi Ibu Menyusui
Indonesia (AIMI) memberikan penghargaan

kepada Pertamina yang mendukung
pemberian ASI terbaik , untuk kategori
BUMN. Penghargaan diserahkan kepada
perwakilan perusahaan VP HR Operation
Setyo Wardono di acara Breast Feeding

Fair yang diselenggarakan AIMI, pada
jumat (26/01) di Mall Grand Indonesia.

Pengahrgaan ini melengkapi apresiasi
untuk Nurshing Room Kantor Pusat
Pertamina yang diterima tahun 2012 dari
Kementerian Kesehatan.
Didirikan sejak tahun 2010 lalu,
manajemen Pertamina membuat Nurshing

Room di kantor pusat, berkapasitas 20
orang untuk pumping di waktu yang

bersamaan, dengan rata- rata kunjungan
30 pekerja/hari. Nurshing Room tersebut

didirikan sebagai bentuk kepedulian
adanya kebutuhan pekerja wanita dalam
menjalankan fungsi kodratinya dan tetap
produktif bekerja, sebagaimana konsep
work life balance yang dikembangkan
perusahaan. Selain memberikan makanan

terbaik bagi bayi, pemberian ASI ekslusif
juga bermanfaat bagi kesehatan pekerja
wanita, antara lain untuk menurunkan
risiko obesitas dan kanker payudara.
Setyo Wardono VP HR Operation
dalam wawancara mengatakan, di
Pertamina banyak pekerja wanita yang
masih produktif serta menyusui. Karena itu
Pertamina menyediakan pumping room

untuk ibu yang sedang menyusui agar
bisa memeras asinya di ruangan tersebut.
Lanjut Setyo, Pertamina diharapkan
bisa menjadi contoh dari perusahaan lain,
sebagai bentuk kepedulian perusahaan
terhadap Ibu – Ibu menyusui, agar para ibu
tidak merasa resah ketika untuk menyusui
di Kantor Pusat Pertamina.•ADITYO

negara bukan Rp.1000/liter
tetapi hanya Rp.303,18/liter.
Angka tersebut diperoleh
dari hitungan ICW dengan
menggunakan rumus harga
pemerintah per liter, Rp7.250
dikurang pajak pertambahan
nilai dikurang pajak bahan
bakar kendaraan bermotor,
kemudian dikurangi perkiraan
harga patokan solar Januari
2015 sebesar 6.607, 53 per
liter ((Rp.7.250-PPN-PBBKB)
– Rp 6.607,53).
Sedangkan untuk
perkiraan harga keekonomian
LPG 12 kg bulan Januari
adalah Rp.9.508 per kg,
sehingga ICW menduga
terjadi potensi pemahalan
sebesar Rp.1.717 per kg atau
20.600 per tabung.
Dalam acara yang
d i g e l a r d i K a n t o r I C W,
Jakarta Selatan, Selasa
(6/1) tersebut, Firdaus
menyimpulkan beberapa
hal mengacu pada metode

Foto : ADITYO

Pertamina
Mendapatkan
Penghargaan Dari
AIMI

JAKARTA – Indonesia
Corruption Watch (ICW),
melalui Koordinator Divisi
Monitoring dan Analisis
Anggaran, ICW dalam
pernyataan pers soal “Potensi
Penyimpangan dalam
Mekanisme dan Penetapan
Harga BBM dan LPG Januari
2015,” menyampaikan
beberapa dugaan terkait
dugaan pemahalan BBM
dan LPG.
F i rd a u s m e n g a t a k a n
berdasarkan perhitungan ICW,
perkiraan harga keekonomian
BBM untuk premium pada
bulan Januari 2015, adalah
7.013.67 per liter. Sehingga
penetapan harga versi
pemerintah berpotensi lebih
mahal sebesar Rp. 586,33/
liter.
Untuk perkiraan harga
patokan BBM solar Januari
2015 adalah Rp. 6.607,53/
liter sehingga beban subsidi
BBM solar yang ditanggung

perhitungan yang ada serta
realisasi harga pasar untuk
BBM dan LPG. Pertama,
penetapan harga BBM dan
LPG 12 kg untuk bulan
Januari 2015 diindikasikan
lebih mahal dari harga
seharusnya. “Apakah ini
karena kesengajaan atau
ketidak hati-hatian dalam
perhitungan. Indikasi
pemahalan sebesar Rp
2,479 triliun bisa menjadi
celah penyimpangan dan
korupsi,”ujar Firdaus.

Sementara itu di tempat
terpisah, Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral
Sudirman Sait menyampaikan,
era keterbutkaan di tanah
a i r, m e m b u a t s e m u a
pihak memiliki analisis dan
pandangan sendiri, Meski
demikian Sudirman tidak
mengabaikan laporan ICW,
dan akan mempelajarinya.
“Terkait LPG, akan saya
komunikasikan juga
ke Pertamina,”kata
Sudirman.•SAHRUL

Penutupan Planner Academy Angkatan 1
JAKARTA - Sebanyak 27
orang pekerja Direktorat
Pengolahan Pertamina
telah berhasil menempuh
Planner Academy Batch-1,
yang berlangsung sejak
1 September hingga 16
D e s e m b e r. P a d a R a b u ,
(17/12) program ini
secara resmi selesai, dan
ditutup di Gedung Utama,
Kantor Pusat Pertamina.
Pentutupan dilakukan
langsung oleh Vice President,
Reliability Pertamina, Irwan,
mewakili Direktur Pengolahan
Pertamina, Rahmad Hardadi.
Hadir juga jajaran manajemen
Direktorat Pengolahan
dan Pertamina Corporate
University.
Dengan adanya program
ini, Irwan berharap para
peserta mampu melakukan
p e re n c a n a a n p e k e r j a a n
maintenance, hingga
eksekusi sesuai dengan
kualitas, tanpa kecelakaan
kerja, kegagalan teknikal.
Mampu mengestimasi
pekerjaan maintenance
secara detail, dan akurat,
merencanakan scheduling,
estimasi waktu, durasi dan
perhitungan bobot pekerjaan.
Serta peserta mampu
menerapkan best practice
planner dalam pelaksanaan

Foto : ADITYO
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pekerjaanya.
Pada kesempatan
tersebut Irwan memberikan
apresiasi kepada peserta
dengan nilai terbaik, yakni
Mayapti, (RU V), dengan skor
91,46 nyaris sempurna.
Sebelumnya para peserta
terpilih tersebut mengikuti
program yang dimulai
d e n g a n c l a s s ro o m , j o b
assignment, dan persentasi
job assignment di Pertamina
Corporate University Ke
dua puluh tujuh orang
peserta tersebut terdiri dari
teknisi, engineer dari Fungsi
Maintenance Planning, &

Scheduling, Maintenance
Execution, Turn Around dan
Engineerng & Development
RU II sampai dengan RU VII.
Adapun tujuan dari
program ini adalah diharapkan
para peserta mampu untuk
m e n d o ro n g p e r u s a h a a n
dalam merencanakan,
melaksanakan, mengawasi,
dan mengevaluasi
pencapaian sasaran
pengolahan. Utamanya
dalam kegiatan maintenance
planning management
dalam operasional kilang
untuk peningkatan daya saing
perusahaan yang lebih baik.

Selain itu untuk
memberikan pengetahuan
dalam pemahaman
tentang cara perencanaan
maintenance di Kilang
yang efektif melalui suatu
kesisteman tata kelola
maintenance guna menuju
kilang yang andal. Mengisi dan
meningkatkan pengetahuan
dan kompetensi teknis pekerja
dalam menjalankan tata kelola
maintenance planning di
kilang. Maintenance
planning di kilang dapat
dilakukan secara baik dan
sustain menuju world class
refinery.•SAHRUL
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BARITO TIMUR - PT
Pertamina Hulu Energi (PHE)
Metan Tanjung II kembali
melakukan pemboran
eksplorasi CBM (core hole
& exploratory) Sumur TJ2-CBM-004, Rabu (31/12).
Pengeboran ini sebagai
wujud semangat untuk
mengembangkan energi
alternatif berupa Gas
Metana Batubara, sekaligus
untuk memenuhi komitmen
dengan Pemerintah Republik
Indonesia.
Sumur TJ-2-CBM-004
merupakan Sumur Eksplorasi
Gas Metana Batubara ke-4,
PHE Metan Tanjung II yang
terletak di Kelurahan Taniran,
Kecamatan Benua Lima,
Kabupaten Barito Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah.
Hadir dalam acara ini, GM
PHE Metan Tanjung II, VP
HR & GA PHE Bupati Barito
Timur, Muspika Benua Lima,

Tokoh Adat Dayak, Tokoh
Agama Kelurahan Taniran,
perwakilan PT Pertamina
EP Asset 5 Tanjung Field
serta PT Adaro Indonesia dan
masyarakat disekitar wilayah
kerja.
Ta j a k S u m u r T J - 2 CBM-004 diresmikan
langsung oleh Bupati Barito
Timur Ampera AY Mebas.
Dalam sambutannya Bupati
menyatakan dukungannya
kepada operasional PHE
Metan Tanjung II. “Kami akan
dukung penuh kegiatan
PHE Metan Tanjung II,
karena kegiatan investasi
i n i m e r u p a k a n P ro g r a m
Pemerintah Republik
Indonesia dalam upaya
pencarian sumber energi
baru”.
Sementara itu, Tonny S
Priantono, GM PHE Metan
Tanjung II mengucapkan
terima kasih atas dukungan

Foto : PHE
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dari seluruh stakeholder
khususnya Pemerintah
Daerah Kabupaten Barito
Timur, Muspika Benua Lima,
PT Pertamina EP Asset 5
Tanjung Field dan PT Adaro
Indonesia. “Tajak sumur TJ2-CBM-004 dimulai pada
Tanggal 31 Desember 2014
tepat Pukul 17.00 WIB ini,
menjadi penutupan akhir

Tahun 2014 dengan harapan
semoga menjadi awal yang
baik dan menjanjikan di tahun
yang baru,” pungkas Tonny.
Pada kesempatan yang
sama, Karantina Marhaeni VP
HR & GA PHE memberikan
bantuan bibit pohon untuk
kegiatan penghijauan di
Kecamatan Benua Lima.
“Dengan gerakan One Man

One Tree ini diharapakan
setiap orang yang hadir
d a l a m P e re s m i a n Ta j a k
sumur TJ-2-CBM-004 ini
dapat berpartisipasi dalam
mendukung program
Pemerintah dengan
menanam satu pohon di
lingkungan masing-masing
dengan tujuan mendorong
masyarakat agar secara terus

menerus membudayakan
menanam pohon. Kegiatan
Ini sebagai implementasi dari
Keppres RI Nomor 24 Tahun
2008 tentang Hari Menanam
Pohon Indonesia,” paparnya.
Turut diserahkan juga bantuan
material untuk pembangunan
Mesjid Miftahul Ulum kepada
Tokoh Agama Kelurahan
Taniran.•PHE

RU III Gandeng Vendor, Lestarikan
Lingkungan Hidup
SUNGAI GERONG –
Setelah melakukan
berbagai rangkaian kegiatan
pelestarian lingkungan hidup
dengan melibatkan berbagai
stakeholdersnya, kali ini RU III
Plaju, kembali menggandeng
m itra k e r ja d a n ve n d o r
dalam kegiatan pelestarian
lingkungan hidup. Kegiatan
ini sebagai salah satu
bentuk komitmen Pertamina
dalam upaya melestarikan
lingkungan hidup, khususnya
di wilayah sekitar operasi
Pertamina RU III Plaju.
Bertempat di Taman
Komplek Pertamina Sungai
Gerong (8/12), kegiatan
pelestarian lingkungan
dilakukan secara simbolis
oleh 12 perwakilan
perusahaan mitra kerja
(vendor/kontraktor) RU III
bersama HSE Manager,
Yan Syukharial dan tim
manajemen, dengan
melakukan penanaman
pohon langka jenis Cempaka
Telok, Meranti, Merbau,
Te m b e s u d a n C e n d a n a
sebanyak 100 pohon.
Yan Syukharial dalam
sambutannya menyampaikan,
RU III sebagai salah satu unit

operasi perusahaan energi
khususnya dalam bidang
pengolahan minyak dan gas,
banyak bersentuhan dengan
ekosistem lingkungan. Karena
itu, RU III terus berkomitmen
dalam melakukan
berbagai upaya secara
berkesinambungan dalam
memelihara dan melestarikan
lingkungan hidup. “Salah satu
upaya pelestarian lingkungan
yang kami lakukan yaitu
dengan turut melibatkan
seluruh perusahaan mitra
kerja (vendor/kontraktor) RU
III karena mereka adalah salah
satu stakeholders penting
bagi keberlangsungan
kegiatan operasional kami,”
ujar Yan.
Lebih lanjut, kegiatan
pelestarian lingkungan hidup
ini merupakan bagian dari
komitmen dan kebijakan
pengelolaan lingkungan hidup
RU III Plaju, di mana setiap
mitra kerja (vendor/kontraktor)
RU III dihimbau untuk
melakukan penghijauan, serta
pelestarian fauna di sekitar
wilayah kerja RU III. “Sejauh
ini implementasi kegiatan
pelestarian lingkungan
dengan mitra kerja / vendor

RU III telah melestarikan
keanekaragaman hayati
dengan penanaman pohon
langka dengan total sebanyak
583 pohon, pelepasan burung
ke alam bebas sebanyak 326
ekor dan pelepasan bibit ikan
ke Sungai Musi sebanyak ±
8000 ekor,” jelas Yan.
Dalam waktu dekat,
RU III juga akan melakukan
konservasi mangrove di
Taman Nasional Sembilang –
Banyuasin, Sumatera Selatan,
dimana saat ini masih dalam
proses penjajakan menuju
pembuatan MoU. Konservasi
mangrove di Taman Nasional
Sembilang, akan dilaksanakan
bekerja sama dengan Balai
Taman Nasional Sembilang
sebagai penerima bantuan
dan menggandeng pihak
ketiga sebagai pelaksana
kegiatan, monitoring dan
evaluasi.
Upaya tersebut dilakukan
RU III Plaju, dalam mendorong
daerah operasinya meraih
peringkat emas pada
PROPER tahun 2015. Seperti
diketahui pada 2 Desember
2014, RU III kembali berhasil
meraih penghargaan
PROPER Hijau.•RU III
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PALI – Meski waktu terus berlalu dan tahun berganti,
namun Field Pendopo tak pernah berhenti mengukir
prestasi baik dari peningkatan produksi maupun nonproduksi. Buktinya, pada akhir Desember lalu, produksi
minyak dan gas (migas) Pendopo melebihi target Rencana
Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2014, yakni rata-rata
sebesar 2.016 barel minyak per hari (BOPD) atau 100,6%
dari sasaran. Capaian tersebut naik sekitar 14 % dibanding
tahun 2013 dengan produksi rata-rata 1.725 BOPD.
Sedangkan produksi gas mencapai 270,31 juta kaki kubik
(mmscfd), atau 104% dari target rata-rata tahun 2014
sebesar 268 mmscfd. “Peningkatan produksi tersebut
menambah optimisme dan rasa percaya diri seluruh jajaran
Field Pendopo menjadi bagian dari sinergisitas pencapaian
visi dan aspirasi Pertamina Persero pada 2025 dengan
produksi 2,2 juta barel setara minyak (MMBOE),” tegas
Ekariza, Field Manager Pendopo dalam sambutan evaluasi
kinerja 2014,31/12 yang lalu.
Seperti yang diketahui 85 persen pendapatan field
Pendopo ditopang oleh gas dan 15 persen sisanya
oleh minyak, namun tidak membuat produksi minyak
dikesampingankan. Hal tersebut terbukti dengan
peningkatan produksi di struktur Sopa dan Jirak, produksi
minyak di Sopa bisa mencapai dilevel 1100 BOPD
naik dibanding minggu pertama
Desember 2014 produksinya 800
BOPD. Kenaikan ini disebabkan
karena sumur SPA 22 dan SPA
16 telah berproduksi dengan
menggunakan electric submersible
pump (ESP). Selain itu, Struktur Jirak
yang masuk dalam Break Throught

RSPP Ditetapkan
sebagai Rumah Sakit
Kepresidenan
JAKARTA – Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP)
mulai tanggal 1 Desember 2014, ditetapkan sebagai Rumah
Sakit Kepresidenan Rebublik Indonesia. Penetapan tersebut
berdasarkan Surat yang disampaikan oleh Ketua Tim Dokter
Kepresidenan Republik Indonesia.
Surat dari Ketua Tim Dokter Kepresidenan, merujuk
pada keputusan Presiden RI Nomor 195/M Tahun 2014,
tentang Dokter Kepresidenan Bab III pasal 6 dan Bab VI
pasal 22; serta Penetapan Rumah Sakit sebagai pelayanan
kesehatan VVIP, merupakan rujukan tertinggi tingkat nasional
yang diteapkan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan dengan
persetujuan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Direktur RSPP, dr. Widya Sarkawi, Sp.S menyatakan
penunjukan tersebut, menjadi amanat sekaligus tantangan
bagi RSPP dalam memberikan layanan kesehatan
berstandar VVIP. “Kami harus lebih meningkatkan lagi
kualitas pelayanan, peralatan medis, sehingga kita bisa
melakukan pelayanan maksimal bagi Presiden dan Wapres,”
ucap dr. Widya.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamedika, Mardjo
Subiandono mengatakan penunjukan RSPP sebagai
Rumah Sakit Kepresidenan adalah sebuah kebanggaan
dan pihaknya juga akan melakukan persiapan khusus bagi
penanganan Presiden beserta keluarganya.
“Mengingat pengalaman RSPP pernah menjadi Rumah
Sakit Presiden dan keluarga, kita akan persiapkan fasilitas
ICCU khusus bagi Presiden, ruangan yang merangkap
ICCU akan kita renovasi sehingga representative,” tambah
Mardjo.•IRLI/DSU

HULU TRANSFORMATION CORNER

Project (BTP) Pertamina Persero dengan usaha keras bisa
mencapai level produksi 650 BOPD yang sebelumnya dilevel
500 BOPD, ditambah produksi dari kondensat Benuang,
Musi Barat dan Musi Timur, produksi minyak Field Pendopo
pada akhir Desember 2014 bisa mencapai di level 2300 sd
2600 BOPD.
“Pencapaian Produksi minyak di akhir Desember tersebut
menjadi modal kita di tahun 2015 untuk mencapai target yang
dibebankan ke Filed Pendopo pada tahun 2015 sebesar rata
rata 2604 BOPD. Untuk mencapai target produksi minyak
tersebut di Struktur Sopa pada tahun 2015 ini akan di bor 3
sumur, Insya Allah pemboran pertama di Sopa Tahun 2015
akan dilaksanakan tajak pada minggu kedua januari 2015,”
ungkap Ekariza, Field Manager Pendopo. Untuk Produksi Gas
Field Pendopo pada tahun 2015 ditargetkan mencapai 267,61
mmscfd, untuk mencapai target produksi gas tersebut yang
harus dilakukan adalah menjaga kehandalan operasional
kompresor yang ada di Betung, Musi Timur dan Musi Barat.
“Pada Tahun 2015 ini akan dibangun kompresor untuk
menaikkan produksi gas dari Musi Timur, dimana kompresor
tersebut akan ditempatkan di Musi Barat, target produksi gas
dari Musi timur dengan beroperasinya kompresor dimaksud
sebesar 150 mmscfd,” tambah Ekariza
Lebih lanjut Ekariza mengatakan bahwa peningkatan
produksi tak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam
pembenahan fasilitas produksi di Pendopo, baik untuk minyak
maupun gas. Selain berkaitan dengan operation excellence, hal
tersebut juga merupakan bagian dari strategi mempertahankan
produksi existing mengingat kondisi fasilitas produksi,
khususnya stasiun pengumpul rata-rata sudah tua dan tidak
sesuai lagi tingkat produksi saat ini. “Upaya yang kami lakukan
ini cukup membanggakan dengan meraih kembali Proper

Foto : DIT. HULU
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Fasilitas Stasiun Pengumpul Musi Timur, Field Pendopo.

Hijau dan Stasiun Pengumpul Gas (SPG) Musi Barat juga
berhasil memperoleh anugerah penghargaan terbaik dari
sisi Operation Excellence Fasilitas Produksi di Pertamina
EP dari Pertamina korporat,” ujar Ekariza menyiratkan rasa
bangga dan syukurnya.
Di samping itu, program-program perawatan
lingkungan dan CSR juga telah dijalankan di wilayah kerja
Field Pendopo yang meliputi wilayah 4 kabupaten (Musi
Rawas, Muba, Muara Enim, dan Pali) seperti pengecoran
jalan beton di Desa Jirak, pembangunan pasar di
Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali, penanaman
pohon dan lain-lain, menjadi telah memberikan kontribusi
yang cukup signifikan untuk kelancaran kelancaran
operasi perusahaan. “Kita sebagai penduduk dikabupaten
Pali, harus bisa berkomunikasi efektif dan baik dengan
seluruh pemangku jabatan disetiap kabupaten yang
termasuk dalam wilayah kerja Field Pendopo agar
kegiatan operasional kita tidak terkendala,” pungkas
Ekariza.•

RU IV Cilacap Raih Predikat Gold Sistem
Manajemen Pengamanan
CIL A C A P - P re s t a s i
kembali diraih oleh Pertamina
Refinery Unit (RU) IV Cilacap
melalui penyematan plakat
G o l d s e b a g a i a p re s i a s i
tertinggi dari Kepala Kepolisian
Republik Indonesia (Kapolri)
untuk Sistem Manajemen
Pengamanan (SMP) atas
dasar hasil audit yang
dilakukan oleh PT Sucofindo.
Penghargaan tersebut
menjadikan RU IV Cilacap 2
kali berturut-turut dinobatkan
sebagai perusahaan yang
memiliki sistem manajemen
pengamanan yang terpadu
serta berkualitas tinggi.
Penyerahan Plakat
Reward Gold SMP
berlangsung di Ruang Rapat
II Head Office Pertamina
RU IV Cilacap, pada Senin
(8/12). Secara simbolis, plakat
diserahkan oleh PT Sucofindo
selaku badan audit untuk
SMP, yang diwakili oleh Viktor
Iva Taufik, Kepala Cabang
Sucofindo Kabupaten Cilacap
kepapda GM RU IV Cilacap

Edy Prabowo.
“Dengan diberikannya
plakat gold dan sertifikasi
SMP, adalah sebagai bukti
bahwa Petamina RU IV
Cilacap telah melakukan tata
kelola pengamanan yang
memadai sesuai dengan
potensi yang ada pada proses
bisnis.” ungkap Viktor Iva
Taufik.
RU IV Cilacap merupakan
salah satu unit pengolahan
dengan kapasitas produksi
terbesar di Asia Tenggara.
Dengan demikian, melalui
SK Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM)
tahun 2008, RU IV Cilacap
ditetapkan sebagai Objek
Vital Nasional. Berdasarkan
peraturan Kapolri (Perkap) No
24 tahun 2007 tentang SMP
organisasi, perusahaan, dan
instansi lembaga pemerintah,
maka perlu adanya audit
untuk evaluasi SMP di setiap
elemen tersebut. Untuk itu RU
IV Cilacap mempercayakan
proses audit kepada PT

Sucofindo sebagai badan
audit SMP perusahaan.
Edy
Prabowo,
dalam sambutannya
menyampaikan terima
kasih kepada PT Sucofindo
yang telah membimbing
penerapan terbaik SMP,
sehingga RU IV Cilacap
kembali meraih predikat
Gold. “Penghargaan ini
memacu kami untuk terus

mempertahankan sekaligus
meningkatkan penerapan
SMP di lingkungan operasi
kami. Ini semua tak lepas
dari dukungan semua pihak
internal dan eksternal dalam
menciptakan suasana yang
aman, sehingga pekerja
nyaman bekerja dan kilang
pun akan semakin handal
dalam pengoperasiannya.”
tutup Edy Prabowo.•RU IV

