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Pada dasawarsa terakhir, industri migas dipandang
menjanjikan. Seiring bertumbuhnya kebutuhan energi,
harga komoditas - terutama minyak mentah - meningkat
tajam. Berbagai perusahaan migas berlomba meningkatkan
ekspansi, bergerak dari satu negara ke negara lain. Dam
paknya, tercipta lapangan kerja yang sangat besar dengan
penawaran benefit yang relatif lebih baik dibanding non
migas. Antusiasme masyarakat global untuk bekerja pada
industri ini pun kian bertambah dari tahun ke tahun. Di
Amerika Serikat saja, sektor migas mencatatkan kenaikan
lapangan kerja hingga 60% pada tahun 2003-2013,
sedangkan sektor lain hanya 4%.

Menteri ESDM Sudirman Said (kedua kiri) didampingi Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto (kiri) berbincang dengan President Director Exxon
Mobil Cepu Limited John Gibbs (Kedua kanan) dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Yudha (kanan) di sela-sela peluncuran lifting Perdana
FSO Banyu Urip Blok Cepu di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (12/4).

Pertumbuhan lapangan kerja kini terhenti, akibat
harga minyak. Pernah mencapai level tertingginya diatas
US$140/barrel (tahun 2008), harga minyak saat ini turun
signifikan ke kisaran US$50-60/barrel. Perubahan drastis
itu tentu berdampak pada kinerja keuangan perusahaan
migas, kemudian memicu berbagai upaya efisiensi untuk
menyelamatkan keuangan perseroan. Mulai dari penurunan
modal kerja (Capex), efisiensi operasional, hingga langkah
ekstrim seperti pengurangan tenaga kerja non organik
dan organik. Hingga kini, tercatat lebih dari 100.000
pemutusan tenaga kerja dilakukan di industri migas di
seluruh dunia, diantaranya BP Plc, Baker Hughes, Apache,
serta Schlumberger. Pada Januari 2015, perseroan telah
memangkas 9 ribu pekerja, atau 7,5% dari total 120 ribu
pekerjanya di seluruh dunia, imbas berantai dari harga
minyak. Sebagai penyedia jasa, kontrak pengeboran migas
Schlumberger banyak yang terhenti. Selain itu, pangsa pasar
Schlumberger makin tertekan dengan akuisisi HalliburtonBaker Hughes di akhir 2014. Strategi yang tidak biasa
harus dilakukan untuk menyelamatkan kinerja keuangan
perusahaan. Sebagai informasi, sepanjang tahun 2014
Schlumberger mencatatkan pendapatan sebesar US$48.6
miliar, hanya bertumbuh 7% dibanding sebelumnya.
Dalam kondisi migas yang masih rentan, perilaku dan
pola pikir business as usual saja tidak cukup untuk dapat
survive dan menjaga keberadaan perusahaan. Strategi tidak
hanya dijalankan di tingkat perusahaan, tapi juga bagi tiap
personel. Realitas ini mungkin mengganggu kenyamanan,
namun tidaklah seberapa demi menjaga keberadaan peru
sahaan.•
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Lifting Perdana Blok Banyu Urip
Diolah Kilang Cilacap dan Balongan
PT Pertamina EP Cepu
(PEPC) melaksanakan
lifting perdana dari
Kapal FSO (Floating
Storage and Offloading)
Gagak Rimang di Lepas
Pantai Tuban, Surabaya,
Minggu (12/4). FSO
ini merupakan tempat
penampungan minyak
mentah yang diproduksi
dari Lapangan Banyu
Urip di Blok Cepu dan
memiliki daya tampung
sekitar 2 juta barel.

Jakarta – Prosesi lifting
pertama dari FSO Gagak
Rimang dihadiri oleh Menteri

Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Sudirman
Said, Kepala Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi (SKK Migas)
Amien Sunaryadi, Komisaris
Utama Pertamina Sugiharto,
Direktur Utama Pertamina
Dwi Sutjipto, dan Wakil Ketua
Komisi VII DPR RI Satya W.
Yudha.
Hadir pula Direktur Utama
Pertamina EP Cepu Amril
Thaib M, Presiden Exxon
Mobil Cepu Limited Jon
Gibbs, dan Ketua Badan
Kerja Sama PI Blok Cepu
Hevearita Rahayu.
Lifting pertama ini me

Kiprah Anak Perusahaan :
PT NUSANTARA REGAS BERHASIL
REALISASIKAN LABA 2014 DI ATAS TARGET

rupakan capaian yang
penting dalam proyek la
pangan Banyu Urip yang
mengintegrasikan semua
komponen produksi yang
telah selesai dibangun
sebelumnya, yaitu jalur pipa
darat sepanjang 72 km, jalur
pipa laut sepanjang 23 km,
dan juga menara tambat
serta FSO yang terletak
di Laut Jawa. Pertamina
melalui Pertamina EP Cepu
sebagai operasionalnya
akan mengirimkan 550.000
barel minyak mentah dari
FSO Gagak Rimang ke
kilang RU IV Cilacap dan
RU VI Balongan dengan
menggunakan kapal Tanker
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milik Pertamina, yaitu MT
Gunung Geulis.
Pengaturan lifting ini
dilaksanakan sesuai dengan
kesepakatan yang ditetapkan
di Kontrak Kerja Sama (KKS)
Blok Cepu mengenai pem
bagian penjualan antara Pe
merintah Indonesia dan para
Kontraktor KKS Blok Cepu.
Menteri ESDM Sudirman
Said men yamp aikan ap
resiasinya kepada seluruh
pihak yang terlibat. Antara
lain, PT Pertamina EP Cepu
(PEPC), Exxon Mobil Cepu
Limited (EMCL), dan BUMD.
Apalagi, pengerjaannya
Bersambung ke halaman 5

Utama :
DUA PENGHARGAAN service excellence
untuk pertamina 500000
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MISI

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

Foto : RAHMAN

R & D SEBAGAI
UJUNG TOMBAK
KEUNGGULAN PRODUK
Pengantar Redaksi :

pen elitian bersama dengan berbagai lembaga penelitian

Dalam era persaingan bisnis yang sedemikian ketat,

pemerintah dan perguruan tinggi di Indonesia. Karena kami

termasuk dalam bisnis energi, diyakini peran research and

mengetahui bahwa banyak penelitian tentang pengembangan

development (R & D) sebagai penting dalam membangun

Energi yang telah dilakukan diberbagai perguruan tinggi di

keunggulan produk atau brand tertentu. Berikut hasil wawancara

Indonesia (ITB,UI,ITS,UGM,USU dan lain-lainnya) maupun di

VP Research & Development Direktorat Pengolahan Eko

instansi penelitian pemerintah. Namun sayangnya ke semua

Wahyu Lasmono.

Apa peran yang diemban fungsi R & D? Fungsi R & D

penelitian tentang pengembangan energi tersebut masih
dilakukan secara tidak terintegrasi.
Pertamina sebagai BUMN yang bergerak di bidang energi

ini memang baru dipakai tahun 2009. Sedangkan cikal bakal

(national energy company) pun mutlak membutuhkan dukungan

kegiatan di Pulogadung ini sudah ada sejak tahun 1973 dengan

riset yang agresif, mengingat bahwa sumber energi itu banyak

nama Laboratorium Evaluasi. Dimana awalnya adalah untuk

sekali ragamnya. Sementara saat ini perusahaan masih dominan

menunjang kegiatan kilang petrokimia dan kilang minyak. Baru

berkonsentrasi di seputar energi fosil. Fungsi R & D inilah yang

di tahun 2009 fungsinya menjadi Laboratorium Penelitian dan

mengingatkan kepada perusahaan bahwa masa depan energi

Pengembangan.

itu bukan di fosil melainkan ada pada sumber energi nabati,

Saat ini R & D bertugas untuk menggali ide-ide inovasi

dimana Indonesia memiliki potensi menjadi produsen energi

yang sekiranya bisa dikembangkan dari produk-produk kilang,

nabati yang juga bersifat renewable energy terbesar di dunia

sehingga bisa menghasilkan efisiensi dan margin untuk kilang

dan jauh lebih ramah terhadap lingkungan dibandingkan dengan

Pengolahan.

sumber energi fosil.

Berdasarkan pertimbangan peralatan dan SDM yang ada,
R&D fokus pada tiga hal. Pertama, pengembangan energi baru
dan terbarukan. Kedua, peningkatan efisiensi dan penciptaan
margin kilang. Dan yang ketiga, layanan teknis (technical
services).

Karena itu pengembangan renewable energy itu

ditempatkan di prioritas pertama? Betul, karena terdapat

banyak sekali macam tumbuhan di bumi Indonesia yang dapat
dijadikan sebagai sumber energi yang dapat tumbuh subur
sepanjang tahun dan dapat dijadikan sebagai sumber energi

Tugas apa saja yang dijalankan oleh R & D sekarang,

dan prestasi yang sudah dicapai? Ada dua tugas utama,

setelah mengalami proses pengolahan sebelumnya.
Sebagai contoh kelapa sawit, kemiri, tebu, kenari, jagung,

yaitu laboratorium dan penelitian. Laboratory dan technical

aren, jarak, singkong, gandum, sagu dan bahkan lumut laut

services telah mencapai, antara lain upskill kemampuan teknisi

(algae) pun bisa dijadikan sebagai sumber energi. Artinya,

laboratorium seluruh kilang Pertamina dan problem solving terkait

Indonesia memiliki potensi Renewable Energy yang amat banyak

dengan produk Pertamina. Misalnya, peningkatan kualitas

dan beragam. Dan saat ini membutuhkan komitmen pemerintah,

polytam, penyelesaian masalah solar cloudy di RU III, dan

pengusaha dan juga masyarakat untuk pengembangan.

penyelesaian penyebab korosi di kilang RU VII Sorong.
Pencapaian di bidang penelitian cukup banyak, antara lain
produk Musicool, Pertamax Racing, Rust Penetrant Solphy 2,
EXDO 4 dan terakhir adalah penciptaan Katalis NHT PK 100 HS.

Apa yang diharapkan dari R & D ke depannya? Dan

seperti apa idealnya R & D ini? Idealnya R & D menjadi sumber

inovasi bagi perusahaan yang skalanya tidak terbatas hanya

Prestasi yang membanggakan selain Katalis produk Pertamina

pada kegiatan Pengolahan saja, namun juga meliputi seluruh

adalah ketika mendapatkan BUMN Award tahun 2013 dalam

aspek kegiatan usaha di Pertamina.

pengembangan TDAE untuk industri ban kendaraan bermotor,

Harapan kepada Pertamina adalah bahwa kegiatan riset

sehingga produk ban Indonesia bisa diterima oleh pasar Eropa.

harus mendapatkan perhatian sebagaimana kegiatan riset
dilakukan di world class company umumnya, mulai dari pola

Ke depan R & D ini akan menjadi tumpuan untuk me

rekruitmen para peneliti dan pola pembinaannya serta keleng

ningkatkan kualitas produk kilang. Bagaimana dengan

kapan sarana fasilitas yang mendukung kegiatan penelitian.

Apalagi ditambah dengan pola rekruitmen dan aspek pembinaan

membuat kebijakan yang mendukung pengembangan energi

yang ada saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi

nabati nasional sebagai renewable energy.

jumlah peneliti yang ada? Saat ini memang belum cukup.

Harapan kepada Pemerintah adalah berkomitmen dan

Riset belum mendapatkan tempat diseluruh kegiatan baik di

Harapan kepada masyarakat adalah bangkitnya kesadaran

perusahaan maupun di negeri ini. Padahal output dari kegiatan

bahwa sumber energi fosil adalah terbatas dan penggunaannya

riset adalah inovasi, dan inovasi tersebutlah yang akan menjadi

akan berkontribusi pada kualitas lingkungan hidup (efek gas

kunci bagi seluruh kegiatan usaha untuk mampu bersaing dan

rumah kaca) oleh karenanya di masa yang akan datang sumber

memenangkan suatu kompetisi bisnis.

energi fosil secara perlahan dan suatu ketika akan tergantikan

Untuk menyelesaikan permasalahan keterbatasan jumlah
maupun pengetahuan peneliti yang ada di R & D, kami melakukan

dengan sumber energi nabati yang lebih ramah terhadap
lingkungan dan bersifat renewable energy.•URIP

EDITORIAL

Lakon Energi

Premium, bahan bakar berkadar oktan 88
kembali menjadi buah bibir. Bahan bakar yang
saat ini sudah tidak disubsidi lagi pemerintah,
disebutkan dalam berbagai berita akan dihapus.
Belum lagi akan lahir pemain baru BBM bernama
Pertalite. Lakon apa lagi ?
Sebuah contoh aspek mikro dalam penge
lolaan migas di tanah air, yang seringkali menjadi
perdebatan dan dibahas begitu mendetilnya
dalam jangka waktu panjang. Dan hal itu terkadang
menjadi jebakan, hingga kita terus berkubang
pada topik tersebut, tanpa memikirkan aspek
makronya. Dimana saat ini kita harus segera
memikirkan upaya untuk mengkonversi bahan
bakar minyak ke gas, segera mengembangkan
energi baru terbarukan, agar bangsa ini perlahan
bisa mengurangi ketergantungan pada bbm
dalam mendorong kebijakan bauran energi.
Sebuah potret bahwa saat ini sebagian besar
masyarakat dihadapkan pada pandangan salah
yang terus melekat dan sebenarnya sudah tidak
relevan lagi. Berputar dan berkutat terus pada
energi fosil, menjadi bukti adanya paradoks
beranggapan negara kita kaya akan minyak
namun faktanya impor minyak begitu besar
dan selalu bertambah. Beranggapan negara ini
impor minyaknya sudah terlalu besar, tapi dalam
kehidupan sehari-hari boros menggunakan
energi. Beranggapan bahwa bangsa ini kaya akan
sumber energi baru terbarukan, tetapi selama
berpuluh-puluh tahun tidak dikembangkan, serta
tetap saja fokus pada energi fosil.
Dalam sebuah diskusi energi Kompasiana
pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral, Sudirman Said sebagai pembicara
kunci menyampaikan ketika bangsa ini terjebak
pada paradoks tersebut, situasi energi bangsa
ini akan sangat mengenaskan. Dan tandatandanya sudah dirasakan. Krisis listrik, kapasitas
storage dan pengolahan tak bisa mengimbangi
kebutuhan energi nasional dan cadangan yang
makin tipis. Sudirman Said bahkan prihatin
dimana isu energi seringkali dibahas sederhana,
berkutat pada harga BBM, sehingga melupakan
pada gambaran besarnya. Dan sebenarnya masih
banyak perkerjaan rumah untuk memperbaiki
kondisi energi nasional.
“Kita ajak semua pihak membuka hal yang
sifatnya jangka panjang. Bicara energi adalah
bukan sekadar BBM apalagi harga. Kalau
50 persen lebih BBM kita diimpor dan tidak
melakukan terobosan, maka ketergantungan
pada harga pasar akan semakin besar,” katanya.
Kembali ke masalah rencana penghapusan
premium, sebenarnya sudah menjadi wacana
sejak akhir tahun lalu melalui rekomendasi
Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Menteri
ESDM bahkan mendukung hal tersebut dan
menyebutkan ada dua alasan utama di balik
penghapusan premium ini. Pertama, terkait isu
lingkungan. Kedua dari sisi governance, dimana
pengadaan Premium mengundang kecurigaan,
seolah-olah dibuat aspek khusus yang hanya bisa
dikuasai pemasok tertentu, mengingat BBM RON
88 sudah tidak ada lagi di pasaran minyak dunia.
Yang pasti, rencana penghapusan Premium
bertahap tersebut menjadi pembelajaran bahwa
sudah saatnya bangsa ini mulai melakukan
langkah pengembangan dan implementasi
nyata penggunaan bahan bakar gas sembari
melalukan pengembangan penggunaan energi
baru terbarukan. Jangan sampai lakon energi
jalan di tempat hanya karena babak Premium
berputar-putar di tempat tanpa memberikan ke
sempatan energi lain dikembangkan.•
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Menggapai
10 Ribu Jam
Plus-plus
Seorang aktor beladiri asal Hongkong, Bruce Lee
pernah berkata, I fear not the man who practiced 10.000
kicks once, I fear the man who has practiced one kick
for 10.000 times.
Menjadi seorang yang ahli di bidangnya, tentu saja
memerlukan pengorbanan waktu yang tidak sedikit. Dalam
buku Outliers karangan Malcom Gladwell menyebutkan
bahwa kesuksesan seseorang yang ditempuh melalui
latihan serta kerja keras dapat mengalahkan unsur ke
cerdasan dan bakat. Ini artinya, latihan rutin yang kita
lakukan setiap hari dapat pula menghantarkan kita pada
posisi juara meski tanpa ada kecerdasan yang mumpuni
dan bakat yang diwariskan.

Kesuksesan
seseorang yang
ditempuh melalui
latihan serta
kerja keras dapat
mengalahkan unsur
kecerdasan dan bakat.

Seperti halnya Bill Gates, seorang programmer yang
meluangkan waktunya paling tidak 20-30 jam setiap

untuk menjadi seorang yang ahli, yaitu bisa, terbiasa,

minggunya untuk berkutat di laboratorium komputernya.

dan luar biasa.

Ia mulai mengenal dunia komputer sejak berusia 13 tahun.

Bisa adalah ketika kita mencoba suatu hal yang baru,

Dan ia memilih jalan hidupnya dengan berkutat dengan

yang belum pernah kita coba sama sekali dalam hidup

dunia pemrograman selama lebih dari 7 tahun. Sekarang,

kita dan voila!! Ternyata kita bisa melakukannya. Maka

siapa yang tak mengenal Bill Gates?

saya menamai level ini sebagai basic level, yaitu bisa.

Masih ingat dengan Musa, sang Hafidz Quran yang

Semua orang mungkin bisa memasak, bisa menyanyi dan

baru berusia 5,5 tahun? Dalam usianya yang masih sangat

bisa membawakan acara. Namun apakah dengan kita

belia, ia mampu menuntaskan hafalan 30 juz Al Quran.

bisa, kita sudah bisa dibilang ahli dalam bidang tersebut?

Kemudian, berapa jam yang ia habiskan untuk berkutat

Tentu tidak. Kemudian, apa level berikutnya?

dengan kitab suci umat Islam itu? Menurut pengakuan

Terbiasa, ketika kita ingin menaikkan level keahlian

Ayahnya (Hanafi), setidaknya 9,5 jam waktu setiap harinya

kita, maka disinilah peranan 10.000 jam mulai bermain.

yang ia habiskan untuk berjibaku dengan Al Quran.

Kita mau dikenal sebagai ahli pembuat kue peri yang

Bahkan sejak ia dalam kandungan, ayat-ayat suci itu pun

dipanggang di sebuah kertas kecil atau yang lebih dikenal

sudah dikenalkan oleh Ibunya. Dan pada usia 2 tahun,

dengan cupcake? Apakah kita sudah mulai diminta

Musa mulai belajar membaca dan menghafal huruf-huruf

bernyanyi dalam berbagai acara? Atau seorang Master

hijaiyah. Dalam hitungan awam kita, artinya selama 1

of Ceremony dengan job puluhan setiap bulannya? Jika

tahun, Musa mengabdikan dirinya untuk menghafal 10

iya, selamat level Anda sudah naik ke level terbiasa.

juz, karena dalam kurun waktu lebih kurang 3,5 tahun ia
telah mampu menuntaskan hafalan 30 juz nya.

Luar Biasa. Kemudian, apa yang membuat keahlian
kita akan menjadi luar biasa? Untuk level ini, diperlukan

Bill Gates dan Musa, masing-masing telah meng

adanya tambahan vitamin A, yaitu Attitude yang baik.

alokasikan sekitar 12.775 jam untuk berkutat dengan

Menurut saya, attitude yang baik dapat diwakili melalui

komputer dan 10.402 jam untuk menghafal Al Quran.

sikap rendah hati. Yakinlah di atas langit masih ada langit.

Keahlian yang mereka raih, sejalan dengan teori

Keahlian yang luar biasa itu akan semakin komplit

Malcom Gladwell yang menyatakan bahwa 10.000

jika disertai tidak hanya dengan attitude yang baik tetapi

jam merupakan angka ajaib yang dapat menentukan

juga adanya keinginan untuk berbagi ilmu, pengetahuan,

kesuksesan setiap orang yang ingin menekuni suatu

dan wawasan dengan yang lain. By giving you’re taking.

keahlian.

Disinilah kesempurnaan seorang perempuan dengan

Bagaimana dengan kita, perempuan-perempuan masa

keahlian yang luar biasa.

kini? Bidang keahlian apa yang sudah kita miliki yang

Sesuai dengan tema Hari Kartini tahun ini, “Jadilah

dapat kita labelkan pada diri kita? Perempuan, sadarkah

Inspirasi Kartini 2015”, tidak ada salahnya keahlian kita

kita di tengah kata ini terselip kata empu, yang menurut

yang sudah melalui 10.000 jam itu diberikan plus–plus,

Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah orang

agar kita sebagai manusia dapat meninggalkan legacy

yang sangat ahli.

kita sebagai makhluk sosial. Semoga kita bisa menjadi

Pertanyaan selanjutnya adalah seorang yang ahli
yang ingin dikenang seperti apakah kita? Saya sendiri
meyakini adanya tahapan-tahapan yang harus ditempuh

Perempuan Pertamina yang luar biasa yang penuh de
ngan inspirasi.
Belajar, berlatih, dan berbagilah.•

kontraktor migas mulai pangkas
investasi 2015

(Kontan) - SKK Migas sejak 6 April 2014 sudah
membuka pengajuan revisi bisnis para kontraktor
migas. Beberapa kontraktor sudah mengajukan
revisi bisnis untuk mengantisipasi anjloknya harga
minyak mentah di pasaran dunia. Salah satunya
BP Indonesia. Head of Country BP Indonesia
Darmawan Samsu menjelaskan, saat harga
minyak dunia turun, pihaknya berharap bisa
mengoptimalkan kinerja proyek. Artinya, kontraktor
ini akan menurunkan harga di tiap proyeknya. Hal
yang sama disampaikan Presiden Direktur PT
Energi Pasir Hitam Indonesia Sammy Hamzah.
Pihaknya juga akan menurunkan investasi tahun
ini tanpa merinci besaran nilainya.

RUU MIGAS : DIUSULKAN pungutan
dana migas

(Kompas) - Tim Reformasi Tata Kelola Migas
mengusulkan perlunya pungutan dana dari hasil
penjualan mingas untuk pengembnagan sumber
daya manusia Indonesia. Dana tersebut tidak boleh
dimanfaatkan untuk kegiatan yang berhubungan
dengan sektor migas. Tujuan utama pemanfaatan
dana untuk pengembangan SDM. Demikian
dikatakan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas
Faisal Basri seusai mengikuti diskusi soal revisi UU
No. 22 tahun 2001 tentang Migas. “Kekayaan
migas yang dieksploitasi sekarang ini sebenarnya
hak anak cucu kita juga. Semakin banyak migas
yang dieksploitasi, maka akan semakin sedikit
bagian untuk generasi mendatang. Oleh karena itu,
perlu ada tabungan yang dipungut dari dana hasil
penjualan migas kita atau disebut petroleum fund,”
kata Faisal. Dana tersebut, imbuh Faisal, murni
untuk pengembangan SDM generasi mendatang.
Ia menegaskan, petroleum fund sama sekali tidak
boleh digunakan untuk kegiatan yang terkait
dengan usaha hulu atau hilir migas. Ia khawatir, jika
dana itu dipakai untuk pengembangan kegiatan
eksplorasi, akan membuka celah bagi perusahaan
pemburu rente.

Menteri ESDM: Pemerintah Sudah
Beri Arah Jelas untuk Hak
Partisipasi Blok Mahakam

(kompas.com) - Menteri ESDM Sudirman Said
menyatakan, pemerintah telah memberikan
arah yang jelas dalam peralihan Blok Mahakam,
Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan
Timur. Yaitu, Pertamina akan menjadi operator
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Menurut
Sudirman, menetapkan Pertamina sebagai
operator di Blok Mahakam merupakan bagian
dari membangun iklim investasi yang lebih
terprediksi. Terkait hak partisipasi (participating
interest) pemerintah daerah (Pemda) Kalimantan
Timur, pemerintah sudah memberikan arah jelas
untuk memberikan PI, jumlahnya sedang terus
dibicarakan. Sudirman memastikan, participating
interest (PI) ini harus semaksimal mungkin dinikmati
oleh masyarakat setempat daerah penghasil. “Kita
memberi rambu-rambu bagaimana engagement
dengan pihak swasta,” kata dia. Pemerintah,
lanjut Sudirman sudah menyusun opsi untuk
memastikan PI bisa dinikmati masyarakat Kaltim.
Pertama, Pertamina bisa membantu Pemda Kaltim
terlebih dahulu. “Nanti, dibayar kembali,” kata
dia. Kedua, pihaknya tengah berbicara dengan
Kementerian Keuangan mengenai mekanisme
seandainya Pemda mendapat bantuan untuk
menikmati PI.•RIA
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PT Pertamina Patra Niaga Optimalkan
Layanan Distribusi BBM bagi Masyarakat
BANDUNG – Dalam rangka mendukung kebijakan pe
merintah untuk keberlangsungan ketahanan energi nasional,
PT Pertamina Patra Niaga mengimplementasikan program
Marketing Operation Exellence (MOE) Sub-Theme Land
Transportation Losses melalui peluncuran New Version of
Integrated Fleet Management Information System di Terminal
Bahan Bakar Minyak (TBBM) Ujung Berung, Bandung, (13/4).
Pada kesempatan tersebut hadir pula Direktur Pemasaran
Pertamina Ahmad Bambang dan Direktur Operasi PT
Pertamina Patra Niaga Gema Iriandus Pahalawan. New
Version of Integrated Fleet Management Information System
diterapkan dalam pengelolaan distribusi BBM dengan
menggunakan mobil tangki dari TBBM ke SPBU.
Direktur Operasi PT Pertamina Patra Niaga Gema Iriandus
Pahalawan, mengklaim TBBM Ujung Berung, Bandung adalah
satu-satunya TBBM tercanggih di Indonesia. Menurutnya,
sistem ini sangat terbuka sehingga membutuhkan kerja sama
antara pihak SPBU, Pertamina, dan pengelola.
TBBM Ujung Berung, Bandung juga menerapkan sistem
terintegrasi yakni teknologi Terminal Automation (TAS) New
Gantry System dengan sistem loading penyaluran ter
canggih dan modern. Rencananya, sistem mutakhir ini akan
diimplementasikan di seluruh wilayah TBBM Pertamina di
bawah tata kelola PT Pertamina Patra Niaga.
“Kami berharap roll-out implementasi New Version of
Integrated Fleet Management Information System yang
terintegrasi dengan sistem utama Pertamina ini dapat ter
penuhi dengan baik,” tutur Gema.
Tak hanya itu, tujuan utama penerapan sistem distribusi
terintegrasi ini juga sebagai upaya menekan angka losses
dengan cara meningkatkan pengawasan secara sistem yang
terintegrasi. Dengan begitu dapat melakukan pengiriman
BBM ke SPBU dengan tingkat layanan terbaik dan tepat
waktu, tepat tujuan dan tepat jumlah. Penerapan ini juga
menciptakan efisiensi bagi perusahaan sehingga mampu
mengoptimalkan profit.
Sementara Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad
Bambang menegaskan peresmian ini sebagai perwujudan
dari program Marketing Operation Excellent (MOE). Ia
berharap dengan adanya sistem tersebut, tidak ada lagi
kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh intervensi ma
nusia. “Terobosan-terobosan harus terus dilakukan untuk
mendukung MOE Pertamina demi memberi layanan terbaik

Foto : PRIYO

RESUME
PEKAN INI

masyarakat,” jelas Bambang.
Berikut beberapa fitur yang terdapat dalam sistem
distribusi terintegrasi, di antaranya fitur Fit To Work yang
berfungsi untuk memantau kondisi Awak Mobil Tangki (AMT)
yang akan melakukan pengiriman BBM dengan menjalani
pemeriksaan kesehatan, mulai dari tensi darah, kadar
alkohol, hingga tingkat konsentrasi.
Selanjutnya fitur Maintenance yang digunakan untuk
sistem pemeliharaan Mobil Tangki (MT) agar sesuai dengan
standar perawatan berkala mulai dari oli, mesin, hingga
pergantian ban. Kemudian fitur Finger Ready, digunakan
untuk mengoptimalkan kedisiplinan dan kinerja AMT yang
akan berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja
AMT dengan tujuan mencapai target Safe Operation, Zero
Incident, and Service Excellence.
Sedangkan fitur Online Tracking Delivery (ODI), telah
terintegrasi dengan perangkat Global Positioning System
(GPS) sehingga posisi dan kecepatan MT dapat dipantau.
Seluruh fitur terbarukan ini dapat diakses secara online
dan real-time melalui web base di IFMS. Sedangkan
fitur Autoshipment & Scheduling Control berfungsi untuk
melakukan validasi pengiriman secara otomatis dimana
penggandengan atau pemasangan MT serta loading order
atau pemesanan produk tidak lagi dilakukan oleh petugas
dispatcher.
Berkat sistem ini, PT Pertamina Patra Niaga optimis
dapat mewujudkan efektifitas serta efisiensi dalam kegiatan
operasional yang akan menghasilkan layanan terbaik dan
menciptakan kepuasan bagi seluruh stakeholders, terutama
masyarakat luas.•EGHA

Oil Movement RU II Sukses Zero Steam Leak
DUMAI - “Hebat jika Anda bisa menjadikan area Oil Mo
vement (OM) ini zero steam leak”. Ungkapan ini menjadi
sebuah tantangan besar dan selalu menggema dalam
pikiran Selsius Saputra, sebagai Section Head Oil Movement
(OM) Refinery Unit II Dumai. Ia merasa tertantang untuk
membuktikan bahwa ungkapan itu keliru.
Inilah yang menjadi salah satu point penting yang
harus dilakukan bagian OM RU II Dumai, yaitu menghemat
konsumsi steam. Tantangan itu sejalan dengan upaya
mendukung program Direktorat Pengolahan dalam bidang
pengelolaan energy/EMS khususnya di Kilang Refinery Unit II.
Apalagi pada survei awal tahun 2014, ada 441 titik bocoran
steam area OM di seluruh area operasional OM, meliputi area
Tank Farm-I , area Tank Farm-II, area WWT & LPG serta area
Jetty/Dermaga. Akhirnya, Tim CFM OM yang terdiri dari OM,
MA-1, ECLC, SSIE dan OPI bertekad memperbaiki semua

bocoran steam sehingga tidak ada lagi steam yang bocor
(zero steam leak) pada akhir 2014.
Ditengah-tengah kesibukan operasional, kondisi pipapipa steam yang sudah berumur/keropos serta ketatnya
target waktu yang diberikan, banyak tantangan-tantangan
yang dihadapi. Namun dengan semangat kebersamaan,
komunikasi dan koordinasi yang baik di antara Tim CFM
OM, mimpi untuk mencapai target zero steam leak akhirnya
bisa terwujud pada awal Maret 2015. Bahkan untuk semua
area yang ada di bagian Oil Movement total zero steam leak.
Difasilitasi oleh fungsi OPI RU II, pencapaian tersebut
diapresiasi oleh GM RU II dan seluruh jajarannya, pada (10/3).
GM RU II berharap program Zero Steam Leak area
OM ini dapat dipertahankan dan memunculkan inisiatifinisiatif pengelolaan energi yang lebih baik di masa men
datang.•Ibnu&ea
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Jakarta- Direktur SDM
& Umum Pertamina Dwi
Wahyu Daryoto menekankan
knowledge transfer tidak
akan jalan selama masih ada
silo syndrome di Pertamina.
Padahal, pengalaman dan
pengetahuan merupakan aset
tak ternilai dalam mencapai
hajat perusahaan.
“Saya yakin, inovasi insan
Pertamina betul-betul ad
vance. Perusahaan akan mati
kalau tidak ada kreasi baru
knowledge,” kata Dwi Wahyu
Daryoto, saat memberikan
arahan dalam acara “Director
and Kometers Sharing”, yang
digelar Fungsi Quality, System
and Knowledge Management
(KOMET) Pertamina, pada
Kamis (2/4), di Gedung Utama
Pertamina.
Setiap aset intelektual,
apapun bentuknya, meru
pakan aset yang harus ter
pelihara, khususnya dalam
mencapai 5 prioritas stra
tegis perusahaan yang telah
dicanangkan Direksi. Menurut
Dwi Wahyu Daryoto, berbagai
inovasi yang produktif bisa
tercipta, asal saja insan

Pertamina mau berusaha
dan memperkuat community
of practice.
“Tiap tim punya penga
laman beda-beda, mungkin
isunya sama, tapi orang yang
dihadapi itu berbeda sehingga
menghasilkan solusi yang ber
beda,” imbuhnya.
Dwi memaparkan know
ledge management itu bisa
berjalan selama ada empat
arus yang selalu berputar
yang membuat perusahaan
ini sustain, yakni socialization,
externalization, combination,
dan internalitazion.
“Itu berputar terus se
hingga timbullah knowledge
baru yang tidak akan hilang
di perusahaan ini. Walaupun
yang punya knowledge itu
sudah tidak ada, namun
knowledge-nya yang harus
kita jaga,” jelasnya dalam
acara yang diikuti oleh para
KOMETers dan di-relay oleh
para PIC di setiap unit operasi.
Pada kesempatan yang
sama, VP Quality, System
and Knowledge Man age
ment Pertamina Faisal Yusra
menuturkan soal pentingnya

peran PIC KOMET dalam
kegiatan berbagi penge
tahuan. “Kata kuncinya ada
lah sustainability. Kita bi
sa berhasil karena sifatnya
volunteer yang keterkaitan
dengan KOMET. Setiap ma
salah akan dilihat dan dapat
mudah dipecahkan,” kata
Faisal Yusra.
Sedianya, setiap PIC
KOMET di seluruh unit ope
rasi dan anak perusahaan
bertanggung jawab untuk
melaksanakan aktifitas berbagi
pengetahuan tersebut. Para
manajemen puncak selaku
role model turut mendukung
sebagai narasumber. Hal
tersebut dinilai penting demi
menghindari hilangnya aset
pengetahuan ketika seorang
pekerja meninggalkan peru
sahaan serta meningkatkan
produktifitas dengan adanya
kemudahan dalam mem
peroleh pengetahuan.
Dalam kesempatan ter
sebut, tiga PIC men yam
paikan inovasinya. Yaitu,
presentasi bertajuk “Me
ningk atkan Efektifitas In
formasi, Komunikasi, dan

Foto :ADITYO
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Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto menekankan pentingnya knowledge transfer pada acara Directors
& Kometers Sharing.

Pengumpulan Data SPB U,
melalui website di Fung
si REM Region I dan III”,
“Mempermudah Akses Keter
sediaan Informasi Keuangan
dalam Pengambilan Kep u
tusan Manajemen den gan
Pembuatan CFO Dash
board di Pertamina CI Item,
serta “Peningkatan Margin
Pengolahan sebesar 8,4
juta USD per tahun melalui
produksi Smooth Fluid di

Pemboran oleh Fungsi Rearch
and Development.
D w i Wa h y u D a r y o t o
juga menyambangi know
ledge gallery buah kary a
para KOMETers. Ia meng
ungkapkan apresiasinya ke
pada para pekerja atas de
dikasi yang konsisten untuk
terus menelurkan beragam
inovasi.
“Saya suprise para
pek erja Pertamina di luar

pekerjaan rutinnya itu bi
sa melakukan inovasi yang
dapat meningkatkan efisiensi
perusahaan. Orang-orang
inilah yang pantas men
dapatkan rewards. Mereka
melakukan extra mind di luar
pekerjaan rutinnya. Ini akan
direalisasikan, jika ada impact
untuk perusahaan. Dan tetap
dipatenkan hasil-hasil produk
ini agar tidak dicuri orang lain,”
ungkap Dwi.• Sahrul/Muthia

BKC Dojo Pertamina, Dukung Pengembangan Atlet Karate

Foto : WAHYU

JAKARTA – Pertamina melalui Badan Pembina Olah
Raga (BAPOR), mendukung pengembangan cabang
olah raga karate dengan meresmikan Bandung Karate
Club (BKC) Dojo Pertamina, pada (12/4). Peresmian
dihadiri SVP HR Development Insan Purwarisya, Ketua
Umum PB BKC Agus Santoso, serta segenap pengurus
BKC se-Jabodetabek.
BKC merupakan salah satu perguruan karate di ba
wah naungan Federasi Olah Raga Karatedo Indonesia
(FORKI) yang berkembang pesat di seluruh Indonesia.
Kegiatan BKC di Pertamina telah berlangsung sejak

awal 2014. Dalam rangka peningkatan taraf kesehatan
dan kebugaran pekerja di lingkungan Kantor Pusat
Pertamina, karate telah menjadi salah satu cabang
olah raga dibawah naungan BAPOR Pertamina, yang
mengadakan latihan setiap Selasa dan Kamis sore. Selain
itu, Vice President Corporate Communication Pertamina,
Wianda Pusponegoro berharap BKC Dojo Pertamina,
bisa menjadi pusat pengembangan prestasi atlet-atlet
BKC di wilayah DKI.
Acara juga diisi dengan latihan bersama serta ujian
kenaikan tingkat anggota BKC Pertamina.•WHY/RILIS

Lifting Perdana Blok Banyu Urip Diolah Kilang Cilacap dan Balongan... (sambungan dari halaman 1)
melibatkan 10.000 tenaga
kerja dengan waktu 80 juta
jam tanpa fatality.
’’Ini merupakan capaian
yang luar biasa, karena
secara langsung juga ber
dampak positif bagi per
tumbuhan ekonomi daerah
setempat. Secara nasional,
kami juga optimis dengan
tambahan dari proyek ini
target produksi pemerintah
sebesar 825.000 barel per
hari pada tahun 2015 tidak
meleset,’’ ujar Sudirman Said.
Saat ini volume produksi
Blok Cepu produksi sebesar

80.000 BPH. Targetnya, Juli
nanti naik menjadi 165.000
BPH. Akhir semester kedua
tahun ini bertambah menjadi
205.000 BPH. Selanjutnya,
pada 2016 kembali normal
ke angka 165.000 BPH.
’’Nah, pada akhir tahun nanti,
kontribusinya bisa mencapai
20–25 persen dari total
produksi. Mudah-mudahan
seluruh proses ini berjalan
baik,’’ harap Sudirman Said.
Karena itu, Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto
yakin produksi minyak men
tah dalam negeri melalui

Blok Cepu diharapkan bisa
menekan impor. “Ini peristiwa
yang bersejarah. Dari lifting ini
akan memenuhi 25 hingga
30 persen pasokan minyak
nasional,” ungkapnya.
Sementara, Wakil Ketua
Komisi VII DPR RI Satya Widya
Yudha juga mengapresiasi
kegiatan lifting tersebut men
jadi sesuatu yang positif di
tengah lesunya harga minyak
dunia. ’’Kami berharap PEPC
dan EMCL menjadi pemicu
pengembangan industri
migas nasional. Kami juga
berharap proyek tersebut

berdampak positif bagi dae
rah setempat. Apalagi, proyek
ini melibatkan tiga daerah,
meliputi Blora, Bojonegoro,
dan Tuban.’’ tuturnya.
Rasa bangga juga di
sampaikan Direktur Utama
Pertamina EP Cepu, Amril
Thaib M. karena perusaha
annya menjadi lifter pertama
bersama pem er intah dan
BUMD. Hal ters ebut juga
menjadi bukti kerja sama
yang baik dengan mitra
usahanya. “Semua berjalan
lancar sesuai dengan stan
dar internasional dengan

mengedepankan aspek Ke
selamatan, Kesehatan dan
Lingkungan,” ungkapnya.
Kontrak Kerja Sama
Blok Cepu ditandatangani
pad a 17 September 2005
antara pemerintah dengan
Kontraktor KKS yang terdiri
dari Pertamina EP Cepu,
Exxon Mobil Cepu Limited
(EMCL) dan Ampolex Pte Ltd,
keduanya merupakan anak
perusahaan Exxon Mobil
Corporation, serta BUMD
setempat. Pertamina EP
Cepu memegang saham
partisipasi sebesar 45%,

EMCL dan Ampolex 45% dan
BUMD 10%. EMCL ditunjuk
sebagai operator Blok Cepu.
Rencana pen gemb angan
(POD)Lapangan Banyu Urip
disetujui Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral
pada 15 Juli 2006. Namun
realisasi konstruksi 5 EPC
baru bisa dilaksanakan
mulai 2011 setelah lahan
dan perijinan diperoleh.
Berd asarkan perhitungan,
cadangan terambil minyak
di Lapangan Banyu Urip di
perkirakan sebesar 450 juta
barel (MMBO).•KUN/RILIS
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RU III Salurkan Zakat
untuk Siswa SMP
Tsanawiyah At-Tauhid
Plaju – RU III melalui Baituzzakah Pertamina
(BAZMA) menyalurkan zakat sebesar Rp 90 juta
yang diserahkan oleh GM RU III Mahendrata
Sudibja kepada Pimpinan Ponpes Daarut Tauhid
Bandung, K.H. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym),
pada (20/3). Bantuan zakat tersebut akan diper
gunakan sebagai beasiswa kepada 30 siswa
Madrasah Tsanawiyah At – Tauhid DPU Daarut
Tauhid Palembang.
Bantuan diserahkan setelah RU III melalui
Baituhzzakah Pertamina (BAZMA) dan Badan
Dakwah Islam (BDI) menyelenggarakan ceramah
akbar oleh Aa Gym di Gedung Patra Ogan.
Kegiatan ceramah dihadiri keluarga besar RU III
dan masyarakat di sekitar perusahaan.
Dengan tema “Indahnya Berbagi, Bahagia
Mereka Bahagia Kita Juga”, Mahendrata meng
harapkan, ceramah ini dapat semakin meng
gerakkan hati para pekerja RU III untuk saling
berbagi terhadap sesama, khususnya di lingkungan
perusahaan.•RU III

Salawati-PT Pertamina EP
Asset 5 Papua Field (PEP
Papua Field) melepasliarkan
28 ekor burung Kakatua Pu
tih Jambul Kuning (Cacatua
galerita triton) dan 45 ekor
burung Mambruk (Goura
victoria) di cagar alam Sa
lawati Utara.
Burung-burung yang
dil epasliarkan merupakan
burung-burung yang akan
diselundupkan ke luar Papua
namun berhasil digagalkan
oleh Balai Besar Kon
servasi Sumber Daya Alam
(BBKSDA) Papua Barat,
bekerja sama dengan Kodim
1704 Sorong dan PEP Papua
Field.
Acara pelepasliaran di
hadiri Kepala Bidang KSDA
Wilayah I Sorong, Heru Ru
diharto, Kepala Seksi Per
lindungan, Pengawetan, dan

Perpetaan, Sollu Batara,
PEP Papua Field Manager,
Sumadi Paryoto, PEP Papua
HSSE Assistant Manager,
Arif Budiarto, Pasi Intel
Kod im 1704 Sorong, Arif
Soewito, Kepala Unit Wilayah
Sorong SPORC Brigade
Kasuari, Adrianus Mosa, dan
perwakilan dari media massa,
Niken Proboretno.
Kepala Bidang KSDA
Wilayah I Sorong, Heru Ru
diharto mengharapkan kerja
sama dari berbagai elemen
untuk dapat melindungi dan
melestarikan satwa-satwa
liar yang hampir punah,
khususnya di Papua Barat.
“Dukungan dari Kodim dan
Pertamina EP sangat mem
berikan manfaat di dalam
upaya melestarikan sat
wa-satwa ini. Kami akan
mem antau secara berkala

Foto :PEP PAPUA FIELD

Foto : RU III

PEP Papua Field Lepas
Burung Kakatua dan Mambruk

perkembangan burung-bu
rung yang dilepasliarkan,”
ungkapnya.
Sementara PEP Papua
Field Manager Sumadi
Paryoto mengungkapkan,
pihaknya juga akan berupaya
untuk selalu mensinergikan
kegiatan operasi perusahaan
dengan kegiatan pelestarian
lingkungan. “Perusahaan

tidak dapat berdiri tanpa
duk ungan dari lingkungan
sekitar. Oleh karena itu, setiap
perusahaan yang beroperasi
di Kabupaten Sorong perlu
memberikan perhatian ter
hadap lingkungan sekitar.
Terlebih Pertamina EP juga
beroperasi di lapangan Sala
wati,” ungkapnya antusias.•
Andi Njo

PEP Lirik Field Bantu
Korban Kebakaran
LIRIK – Bertempat di lokasi kejadian musibah
kebakaran, Rabu (8/4) diserahkan bantuan berupa
material bahan bangunan secara simbolis kepada
Kepala Desa Lambang Sari V, Ujang Sukanda dan
salah satu warga yang terkena musibah, H. Asril
Husin. Hal tersebut sebagai wujud kepedulian PEP
Lirik Field terhadap musibah yang menimpa warga
di sekitar wilayah operasi perusahaan. Bantuan
diserahkan oleh Lirik CSR Staff, Intan Anindita Putri.
Kebakaran yang terjadi di Desa Lambang Sari
V Kecamatan Lirik, Kabupaten Inhu, pada Rabu
malam (25/2), menghanguskan dua rumah dan dua
mobil warga dengan kerugian yang diperkirakan
mencapai ratusan juta rupiah. Tidak ada korban
jiwa dalam musibah kebakaran tersebut.
Atas kejadian tersebut, PEP Lirik Field cepat
tanggap mengirimkan beberapa unit mobil pe
madam kebakaran sehingga api berhasil dipa
damkan. Hal tersebut sangat diapresiasi ma
syarakat.•PEP LIRIK FIELD

CILACAP – Dalam rangka
merayakan HUT Cilacap ke159 sekaligus menjalankan
program Corporate Social
Responsibility (CSR) Per
tamina yang bertajuk “Sehat
Bersama Pertamina”, RU IV
Cilacap bekerja sama dengan
Pemerintah Kabupaten Cila
cap, Palang Merah Indonesia
(PMI) Cabang Cilacap dan
Persatuan Dokter Mata
Indonesia (Perdami) Yogya
karta mengadakan kegiatan
bakti sosial operasi mata
katarak gratis bagi penderita
katarak yang kurang mam
pu. Kegiatan berlangsung di
Pertamina Hospital Cilacap
(PHC), pada (5/4).
Tujuan diselengg ara
kannya bakti sosial operasi
mata katarak ini adalah
sebagai wujud kepedulian
RU IV terhadap penderita
mata katarak yang jumlahnya
cukup banyak. Bahkan In
donesia termasuk negara
den gan jumlah penderita
katarak tertinggi di Asia
Tenggara.
“Oleh karena itu, sebagai
wujud keprihatinan inilah

Foto : RU IV

Foto : PEP LIRIK FIELD

Operasi Katarak Gratis untuk
Masyarakat Kurang Mampu di Cilacap

kegiatan bakti sosial kembali
diselenggarakan di Rumah
Sakit Pertamina Cilacap.
Apalagi hingga saat ini
antusiasne masyarakat untuk
mengikuti operasi katarak
cukup tinggi. Terbukti jumlah
peserta yang mendaftarkan
diri sebanyak 131 dari 50 pe
serta yang ditargetkan,” ujar
GM RU IV Nyoman Sukadana.
Dari ratusan pendaftar
tersebut, setelah melalui pro
ses screening ditemukan

69 warga untuk dilakukan
operasi katarak saat ini. Para
peserta yang rata-rata berusia
sekitar 55 tahun tersebut,
berasal dari wilayah Cilacap
dan sekitarnya. Mereka juga
belum mempunyai jaminan
kesehatan dan untuk meng
ikuti kegiatan ini sama sekali
tidak dipungut biaya.
Dengan adanya ke
giata n ini diharapkan ter
jad i peningkatan kualitas
kesehatan hidup masyarakat

Cilacap, khususnya mata
yang semula tidak dapat
melihat dengan jelas /kabur
sama sekali dapat melihat
kemb ali dengan baik dan
dap at melakukan aktivitas
sehari-hari dengan mandiri.
“Semoga melalui kegiatan
baksos operasi katarak ini
mampu meningkatkan ta
raf hidup dan kesehatan
masyarakat,” tutup Nyoman
Sukadana.• RU IV
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Mitra Binaan Limau
Field Ikuti Inacraft 2015
Jakarta. Dari Sumatera Selatan, PEP Limau
Field mengikutsertakan Azizah Songket, mitra
binaannya yang memproduksi songket asli
Prabumulih pada ajang pameran kerajinan
tangan internasional INACRAFT 2015. Pameran
yang berlangsung mulai 8-12 April 2015 di
Jakarta Convention Center ini diikuti lebih dari
1.000 peserta stand secara nasional.
PEP Limau Field mengajak mitra binaan
untuk dapat memasuki kancah distribusi
nasional dan terus berusaha untuk mencari jalur
distribusi ke luar negri. Dalam event tersebut,
selain mengusung kerajinan songket tenun
tradisional asli Prabumulih, Azizah Songket
menampilkan hasil olahan lain, seperti tas dan
baju, juga kain jumputan berbahan pewarna
alami beserta barang kerajinan turunannya.
PEP Limau Field berkomitmen untuk dapat
mendukung kelestarian budaya sekaligus ke
mandirian masyarakat sekitar wilayah kerja.• ark

PT PAS Laksanakan
Fogging di Pondok Cabe
Tangerang Selatan – PT. Pelita Air
Service (PT PAS) pada triwulan pertama tahun
2015 melaksanakan penyemprotan (fogging)
dalam rangka pencegahan penyebaran wabah
penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), yang
dilaksanakan di dua Rukun Warga (RW), yaitu
RW 01 dan RW 02 Kelurahan Pondok Cabe Ilir,
Pondok Cabe, Tangerang Selatan, yang terdiri
dari 9 Rukun Tetangga (RT) meliputi 1.135
Kepala Keluarga. Kegiatan fogging secara
teknis dilaksanakan oleh PT. Pertamedika,
sebagai salah satu wujud sinergi antar anak
perusahaan Pertamina.
Program ini disambut sangat antusias
oleh seluruh warga. Mereka sangat berterima
kasih kepada PT PAS karena memang sangat
menantikan program penyemprotan (fogging).
Mereka berharap agar fogging dapat dilak
sanakan kembali.
Fogging ini dilaksanakan selama 4 hari,
dimulai 28 Maret 2015 dan berakhir pada 31
Maret 2015. Sebanyak 1.000 bungkus bubuk
abate diserahkan oleh Corporate Support &
Communication Manager PT PAS. Masyarakat
juga mendapat penyuluhan singkat cara pem
berantasan sarang nyamuk.•eg/PR-SC

JAKARTA - Direktur SDM
& Umum Pertamina Dwi
Wahyu Daryoto meresmikan
Gedung Olahraga (GOR)
Satria Paspampres di Tanah
Abang, Jakarta Pusat, pada
Jumat (6/3). Dalam peresmian
itu hadir Wakil Komandan
Pasp ampres Brigjen TNI
(Mar.) Bambang Susatyono
beserta jajarannya, sementara
dari Pertamina hadir pula VP
Corporate Communication
Pertamina Ali Mundakir dan
Manajer CSR Pertamina Ifki
Sukarya.
Dalam kesempatan ter
sebut Bambang Susatyono
mengucapkan terima kasih
atas kontribusi Pertamina
yang peduli pada perbaikan
sarana olahraga Paspampres.
“Anggota Paspampres ditun
tut memiliki kesiapsiaga
an yang tinggi. Karenanya
fasilitas olahraga sangat
diperlukan untuk memelihara
kebugaran para anggotanya.
Karena itu, renovasi fasilitas

Foto : ADITYO

Foto : PEP LIMAU FIELD

Pertamina Bantu Renovasi GOR Paspampres

Wakil Komandan Paspampres Brigjen TNI (Mar.) Bambang Susatyono dan Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto
berjabat tangan setelah menandatangani prasasti GOR Satria Paspampres.

GOR Satria ini diharapkan
dapat bermanfaat bagi in
tern Pasp ampres maup un
masyarakat umum,” ujar
Bambang.
Bantuan yang diberikan
sebesar Rp 556.023.000
untuk pembuatan kantor

jasmani di atas lobi, toilet
lobi, kamar mandi area pin
tu belakang, perbaikan ke
bocoran atap dan dak beton
serta pengecatan.
CSR Pertamina membantu
renovasi karena selain untuk
keperluan olahraga anggota

Paspampres, GOR Satria
juga bisa digunakan untuk
kepentingan masyarakat.
Usai peresmian, Dwi
Wahyu Daryoto pun me
ninjau fasilitas GOR Satria,
lapangan bulutangkis dan
arena latihan menembak.•URIP

Tingkatkan Kualitas Pemuda Cilacap dengan
Keterampilan Berstandar Internasional
CILACAP – “Saya bangga
bisa menjadi lulusan terbaik
pelatihan las listrik 6G. Alham
dulillah langsung mengikuti
rekruitmen di perusahan be
sar, seperti PT Saipem dan
PT Sumitomo. Terima ka
sih Pertamina,” ucap Sing
gih Nugroho, lulusan terbaik
pelatihan las listrik 6G kerja
sama Refinery Unit (RU) IV
Cilacap dan Balai Latihan
Kerja Industri (BLKI) Jawa
Tengah di sela-sela acara pe
nutupan pelatihan las listrik di
Aula BLKI, pada (11/3).
Singgih Nugroho ber
sama 19 orang lainnya
adalah peserta pelatihan
las listrik angkatan ke-12
yang telah menyelesaikan
masa pelatihannya selama
empat bulan dengan baik.
Pelatihan tersebut secara
resmi ditutup oleh Public
Relations Section Head RU
IV Cilacap, Musriyadi.
Musriyadi mengung
kapkan, Pertamina yang
berada di tengah-tengah
masyarakat selalu berusaha
berperan aktif dalam men

dukung peningkatan kete
rampilan masyarakat melalui
kerja sama dengan instansi
lain seperti BLKI. Dirinya
berharap peserta dapat
menjadi juru las yang andal
dan dapat menggunakan
keterampilannya untuk be
kerja dengan pendapatan
yang lebih baik.
“Pelatihan ini merupakan
s a l a h s a t u b e n t u k p ro 
gram Corporate Social
Responsibility (CSR) bidang
pemberdayaan masyarakat
yang bertujuan untuk me
ningkatkan taraf hidup masya
rakat.” ujar Musriyadi.
Sementara Kepala
BLKI Jawa Tengah Ir Suryo
Hadiono berharap dengan
bekal keterampilan las
listrik bersertifikat 6G yang
merupakan grade keahlian
las listrik yang paling tinggi di
Indonesia ini peserta pelatihan
dapat lebih siap memasuki
dunia kerja.
“Di bulan Maret ini, ada
dua perusahaan besar yang
meminta tenaga kerja terampil
kepada BLKI Jawa Tengah.

Pemanfaatan Lahan Penyangga RU VI untuk Pertanian

Kepala BLKI Jawa Tengah Ir Suryo Hadiono didampingi Public Relations Section
Head RU IV Cilacap Musriyadi menyerahkan sertifikat lulus kepada peserta
pelatihan las listrik 6G yang diinisiasi oleh RU IV Cilacap.

Yaitu, PT Saipem, perusahaan
kontraktor Oil & Gas dan PT
Sumitomo yang bergerak
di bidang manufacture steel
heavy equipment. Selain itu,
ada juga PT Komatsu dan
Katsusiro yang secara berkala
selalu mengadakan seleksi
di Cilacap. Skill lulusan BLKI
sudah tidak diragukan lagi.
Tinggal bagaimana wawan
cara dan kesehatan peserta
saja,” tutur Kepala BLKI.
Saat diwawancarai secara
terpisah, CSR Officer Aditya
Nugrahadi menyampaikan,

program pelatihan ini sudah
dilakukan sejak 2002 dengan
menghasilkan 293 lulusan
bersertifikat dan sebagian
besar lulusannya telah bekerja
sebagai juru las di berbagai
perusahaan besar baik dalam
negeri maupun luar negeri.
“Peringkat 6G dalam
pelatihan las listrik merupakan
level tertinggi dalam sertifikasi
keahlian las listrik yang
mampu melakukan pekerjaan
pengelasan plat maupun pipa
dengan kompleksitas tinggi,”
tutup Aditya Nugrahadi.• RU IV

SINOPSIS
		

Pensiun adalah awal dari “setengah permainan
yang kedua” dalam hidup seseorang. Mereka yang
bekerja sebagai karyawan, suatu saat akan mencapai
usia pensiun, baik pensiun secara dini karena PHK,
VRP (Voluntary Resignation Program), atau pensiun
normal. Karena itu, pensiun tidak dapat dielakkan.
Pensiun adalah bagian dari perjalanan hidup. Sung
guhpun demikian, setiap orang yang memasuki ma
sa pensiun memiliki sudut pandang yang berbeda
dan dengan beragam perasaan. Rasa marah sering
mengikuti orang-orang yang terkena program
PHK. Bahkan, mereka yang sudah mendambakan
pensiun, masih merasakan “perasaan kehilangan”
setelah euphoria pensiun mereda.
Pilihan mengenai hidup seperti apa yang akan
dijalani seseorang ketika pensiun tergantung pada
bagaimana dia mempersiapkan masa pensiunya.
Semakin baik seseorang mempersiapkan diri meng
hadapi perubahan ini, semakin sukses dan nyaman
masa pensiunya, dan semakin banyak kesilapan yang
dapat ia hindari. Melihat situasi sosial dan ekonomi
dewasa ini, perencanaan untuk menghadapi pensiun
jauh lebih penting perannya dibandingkan dengan di
masa lampau. Saat ini, orang-orang yang pensiun
umumnya lebih sehat, jauh lebih aktif dan dapat
hidup jauh lebih lama.
Salah satu hal yang patut kita lakukan dalam
menghadapi masa pensiun ialah menjalani hidup
sehat. Dalam arti, berawal dari pola pikir yang positif
dan juga pola makan yang baik. Memang sederhana,
namun amat sangat penting. Kedua, mengelola
uang pensiun dan harta Anda secara bijak. Uang
pensiun yang Anda peroleh adalah hasil jerih payah
anda selama bertahun-tahun dengan demikian bijak
lah dalam memanfaatkan dana pensiun. Ketiga,
memanfaatkan aset non fisik Anda, yaitu karakter,
pengetahuan, kemampuan dan pengalaman. Ke
empat, mengelola waktu Anda dengan baik. Kelima,
menjaga hubungan terhadap rekan kerja selama
memasuki masa pensiun. Dalam arti, hubungan
yang baik akan memunculkan kondisi lingkungan
yang kondusif.
Ketika membaca judul buku ini, Pensiun Gaul,
mungkin Anda bertanya-tanya, “apakah artinya?
Sesungguhnya merupakan singkatan dari Gaya
Hidup Sehat dan Bahagia, Aktivitasnya Bermanfaat,
Uangnya banyak, dan Lupanya Sedikit. Buku
ini memberikan sudut pandang yang luas dan
lengkap untuk menyiapkan seseorang yang akan
memasuki masa pensiun, baik berdasarkan umur
maupun berd asarkan pilihan pensiun muda.
Pensiun dari pekerjaan tidak berarti pensiun dari
hidup.•PERPUSTAKAAN
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Forum Knowledge Sharing KMSI:
KOMET Peduli Pengembangan KM di Indonesia!!!
Knowledge Management Society Indonesia
(KMSI) yang merupakan organisasi nirlaba
memiliki aspirasi untuk menjadi enabler bagi
pengembangan implementasi KM di Indonesia.
Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya
menjalankan fungsinya, KMSI secara berkala
mengadakan acara workshop ataupun forum
yang berhubungan dengan implementasi KM di
Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan oleh
KMSI tersebut diharapkan dapat berkontribusi
dalam mengangkat ranking bangsa Indonesia
di mata dunia, khususnya dalam hal global
innovation index dan knowledge (economy)
index yang masih tertinggal dibandingkan
negara-negara tetangga.
Sebagai bagian dari kegiatan bulan
KOMET 2015, Tim KOMET telah menunjukkan
kepeduliaannya terhadap pengembangan
implementasi KM di Indonesia dengan menjadi
tuan rumah penyelenggaraan Forum Knowledge
Sharing di kalangan KMSI pada tanggal 15 April
2015 yang mengangkat tema Sharing Best Practices Implementasi KM di Perusahaan Indonesia.
Forum diikuti oleh kurang lebih 120 orang peserta yang terdiri dari para praktisi KM dari berbagai
organisasi / instansi / perusahaan di Indonesia termasuk PIC dan Expert Panel KOMET.
Dalam sambutan pembukaannya,
Faisal Yusra – VP Quality, System &
Knowledge Management Pertamina
menyampaikan pentingnya kolaborasi
dalam pengembangan implementasi
KM antar organisasi / perusahaan dan
akademisi serta antar sesama organisasi
/ perusahaan yang ada di Indonesia un
tuk secara bersama-sama dapat meng
hasilkan value creation yang lebih besar
lagi untuk kepentingan bangsa Indonesia
dan pengembangan KM di Indonesia.
Prof. Jann Hidajat Tjakraatmadja
(Direktur Center of Knowledge for Business
Competitiveness – SBM ITB) sebagai President
KMSI dalam sambutannya menyampaikan bahwa
implementasi KM di Indonesia disadari cukup lambat
perkembangannya dan jika tanpa upaya khusus,
dikhawatirkan implementasi KM di Indonesia akan
mengalami nasib yang sama dengan sistem-sistem
manajemen lainnya yang sudah hilang karena
masalah inconsistency.
Lebih lanjut Prof. Jann menyampaikan bahwa
forum sharing kali ini merupakan tindak lanjut dari
acara Workshop KM yang diselenggarakan di
Kampus ITB Bandung bulan Februari 2015 lalu yang dihadiri oleh para praktisi KM dari berbagai
organisasi / instansi / perusahaan di Indonesia. Acara workshop di Bandung tersebut telah
menghasilkan deklarasi yang dinamakan Deklarasi Bandung Komunitas KM Indonesia 2015.
Hasil workshop di Bandung
tersebut telah menyimpulkan
bahwa ada enam hambatan
beserta strategi yang dapat
dilakukan dalam implementasi
KM yaitu:
1. Peran manajemen dan ke
bijakan organisasi – memas
tikan komitmen manajemen
puncak dalam bentuk kebijakan
tertulis, yang selaras dengan
visi, misi dan strategi organisasi
2.Tingkat pemahaman tentang
KM (sosialisasi program im
plementasi) – membangun
kesadaran pentingnya berbagi
pengetahuan di seluruh pemangku kepentingan melalui pendidikan, pelatihan dan sosialisasi
3. Keterbatasan sumber daya (organisasi/budget/fasilitas) – membangun infrastruktur pendukung
implementasi KM meliputi pembentukan organisasi dan fasilitas pendukung termasuk anggaran
4. KM metrik / KPI – menyusun sistem pengukuran untuk implementasi KM sebagai salah satu
KPI strategis perusahaan
5. Sistem penghargaan – menyusun sistem penghargaan untuk keberhasilan implementasi KM

6. Konsistensi implementasi KM – menjalankan bentuk
kebijakan membangun kesadaran, infrastruktur, KPI &
penghargaan secara konsisten
Berangkat dari kesimpulan tersebut di atas, sebagai
langkah awal KMSI memandang perlu untuk diadakannya forum
knowledge sharing mengenai best practices implementasi
KM di Indonesia sebagai perwujudan dari aspirasi para aktivis
KM di Indonesia untuk dapat bersinergi dan saling berbagi
pengetahuan dan pengalaman.
Dalam forum knowledge sharing kali ini, KMSI menghadirkan tiga narasumber yang mewakili
tiga perusahaan di Indonesia untuk memberikan sharing pengetahuan dan pengalaman terkait
implementasi KM yang telah dilakukan di perusahaan masing-masing. Adapun judul materi dan
narasumber dari tiga perusahaan yang diberi kesempatan untuk sharing adalah:
1. Key Success Factors Implementasi KM di Perta
mina dibawakan (oleh Gatot Chiandar – Knowledge
Management Manager Pertamina)
2. Knowledge Management For Growth & Sustai
nability dibawakan (oleh Arief Wibowo – Marketing &
Supply Chain Director United Tractor)
3. KM Implementation In GMF AeroAsia dibawakan
(oleh Hermawan Syahrul – VP Learning Sevices GMF
AeroAsia)
Forum yang melibatkan para praktisi bisnis /
profesional dari berbagai perusahaan, termasuk para
akademisi dan aparat pemerintahan yang ada di Indonesia ini diharapkan dapat menjadi ajang saling
berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam implementasi KM di antara para peserta, baik sebagai
narasumber maupun peserta forum.
Pada bagian akhir forum di
adakan diskusi panel / sesi tanya
jawab dimana peserta forum secara
antusias memberikan pertanyaan /
pandangan terkait materi yang
telah disampaikan dan sebaliknya
para narasumber menanggapinya
sehingga terjadi diskusi yang
interaktif yang diharapkan dapat
memberikan manfaat yang optimal,
baik bagi para narasumber maupun
para peserta forum.
Pada bagian akhir, dalam
sambutan penutupnya, Prof. Jann
Hidajat menyampaikan bahwa dari
forum knowledge sharing yang
baru saja dilakukan dapat simpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pengetahuan perlu dikelola dengan baik untuk dapat menghasilkan inovasi dan value creation
karena untuk memenangkan persaingan tergantung pada siapa yang paling cepat menghasilkan
inovasi baru yang mampu menghasilkan value creation dan sustainability
2. Implementasi KM harus dipandang sebagai alat bantu untuk memecahkan masalah yang dapat
diterapkan di mana saja dan pada akhirnya dapat menjadi habit sehingga faktor manusia dan
proses lebih penting dari faktor teknologi (IT)
3. Indonesia membutuhkan suatu framework pengembangan implementasi KM yang dipandang
paling tepat yang akan dirumuskan lebih lanjut oleh KMSI dengan melibatkan seluruh praktisi
KM yang ada di Indonesia
Sebagai bagian dari rencana kegiatan selanjutnya, KMSI juga akan mengadakan KM Summit yang
akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 yad yang akan melibatkan tidak hanya kalangan praktisi
bisnis tetapi juga kalangan pemerintahan seperti yang sudah direncanakan yaitu dari Kementrian
Perikanan dan Kelautan serta Perekonomian.
Selain mengikuti forum sharing knowledge, para peserta forum pun berkesempatan mengunjungi
knowledge gallery yang ada di lobby lantai ground yang merupakan bagian dari kegiatan bulan
KOMET di Pertamina.
Mari kita nantikan forum knowledge sharing KMSI selanjutnya sebagai wujud kepedulian Tim
KOMET terhadap pengembangan implementasi KM di Indonesia.
The more you share, The more you get, Let’s share knowledge!!!•

Oleh : Gatot Chiandar – Quality, System and Knowledge Management, HR & GA Directorate

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

Jam kerja yang padat akan membuat
Anda stres dan kelelahan. Meski hanya diam
di tempat duduk, tak menutup kemungkinan
tubuh Anda akan kaku.
Duduk selama berjam-jam di tempat kerja
akan membuat punggung menjadi kaku.
Ketika tubuh sudah tak rileks lagi, semangat
bekerja akan mengendur.
Lalu apa yang harus dilakukan untuk
meregangkan tubuh yang kaku di tempat
kerja?
Mengangkat bahu. Latihan ini akan
membantu Anda melepaskan rasa kaku
pada leher dan bahu. Tariklah napas dalamdalam, pegang bahu Anda dengan jari-jari,
lalu angkat ke arah telinga. Tahan selama
lima detik, lalu lepaskan. Anda juga bisa
melakukan gerakan melingkar pada bahu
untuk menghilangkan stres.
Putar tangan. Kepalkan kedua tangan dan
regangkan tangan Anda. Putar pergelangan
tangan searah jarum jam dan lakukan lagi
secara berlawanan setiap lima menit.
Tegakkan kaki. Latihan ini bermanfaat
untuk otot kaki. Selama duduk, luruskan
kedua kaki Anda hingga sejajar dengan lantai.
Lenturkan dan pijit dengan jari-jari Anda.

Sorong-Persatuan Wanita Patra (PWP) PT Pertamina EP
Asset 5 Papua Field (PEP Papua Field) menyelenggarakan
peringatan Hari Kartini, pada Selasa (7/4). Bertempat di
Kantor PWP Gedung Oksigen PEP Papua Field, peringatan
Hari Kartini dihadiri ibu-ibu pengurus dan anggota PWP
serta karyawati PEP Papua Field. Uniknya, peringatan Hari
Kartini diwarnai dengan beragam busana daerah yang
dikenakan oleh ibu-ibu PWP. Peringatan Hari Kartini diawali
dengan sambutan Ketua PWP PEP Papua Field, Ari Sumadi,
dilanjutkan dengan talkshow tentang kesehatan reproduksi
wanita oleh dr. Edwel Sembiring, SpOG, dan ditutup dengan
peragaan busana oleh ibu-ibu PWP PEP Papua Field.
Dalam sambutannya, Ari Sumadi mengajak ibu-ibu
PWP untuk tidak melupakan sejarah Hari Kartini. “Pelopor
emansipasi wanita adalah Ibu Kartini, dilahirkan di Jepara
pada 21 April 1879. Karena pemikiran modernnya, lahirlah
Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April sebagai
bentuk penghargaan kepada Kartini,” ungkapnya antusias.
Peringatan Hari Kartini kemudian dilanjutkan dengan
talkshow bertema kesehatan reproduksi wanita oleh dr.
Edwel Sembiring, SpOG. Dalam talkshow selama satu jam
ini diulas tentang bagian, fungsi, dan beberapa penyebab
penyakit yang berhubungan dengan alat reproduksi wanita.
Anggota muda PWP, Putri Larasati, menuturkan apa
yang disampaikan oleh dr. Edwel Sembiring, SpOg membuat

Foto :PEP PAPUA FIELD

PWP PEP Papua Field Peringati Hari Kartini
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peserta talkshow antusias. “Kami termotivasi untuk bertanya
lebih lanjut seputar vaksin myoma, tanda-tanda menopause,
tips pola hidup sehat agar terhindar dari kista, tips menjaga
kebersihan bagian reproduksi, dan bahan yang terkandung
dalam cairan pembersih,” ungkapnya. “Talkshow ini me
nambah wawasan dan pengetahuan kami selaku pengurus
dan anggota PWP,” tukasnya lagi.
Ragam busana dengan corak daerah Sumatera Barat,
Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua menghiasi
peringatan Hari Kartini. Ari Sumadi berpesan agar semangat
Kartini selalu mengilhami ibu-ibu PWP untuk terus berkarya
di segala bidang dengan penuh semangat.•Putri Larasati/
Andi Njo

Rapat Anggota PWP RU III Tahun 2014
Plaju – Pengurus Persatuan Wanita Patra (PWP) RU
III menggelar Rapat Anggota Tahun 2014, di gedung
Patra Ogan Plaju, Selasa (24/3). Acara dihadiri GM RU III,
Mahendrata Sudibja selaku pelindung, HR Area Manager RU
III, M. Fahmi El Mubarak selaku penasihat, Ketua PWP RU III,
Vitri Mahendrata, serta pengurus dan anggota PWP RU III.
Mahendrata Sudibja berharap rapat anggota ini dapat
semakin meningkatkan kinerja organisasi dan PWP dapat
terus berperan aktif sebagai mitra perusahaan. “Saya selaku
pelindung PWP RU III akan terus mendukung kemajuan dan
sinergi organisasi PWP demi kemajuan perusahaan, seiring
dengan kemajuan pada diri kita masing-masing,” ungkap
Mahendrata.
Ketua PWP RU III, Vitri Mahendrata menjelaskan, rapat
bertujuan untuk menyosialisasikan program kerja dalam
bentuk kegiatan yang telah dilakukan dari masing-masing
bidang yang telah dilakukan selama tahun 2014.
Pada kesempatan tersebut, Vitri mengimbau kepada ibu-

Foto : RU III
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ibu pengurus dan anggota PWP yang mengikuti rapat untuk
dapat memberikan masukan dan saran demi kemajuan
organisasi, sehingga organisasi PWP dapat berjalan dengan
baik. “Selain sebagai medium pertemuan antara pengurus
dengan anggota PWP untuk membahas masalah mengenai
organisasi dan kegiatannya, rapat ini juga sebagai wujud
jalinan silaturahmi sesama anggota,” ujarnya.•RU III

Ulangi lima kali.
Peluk punggung. Silangkan tangan,
letakkan tangan kanan di bahu kiri, dan
tangan kiri di bahu kanan. Bernapaslah
dalam-dalam. Tahan lima detik, lalu lepaskan.
Peregangan leher. Berdiri tegak dengan
kaki terpisah. Tempatkan jari-jari tangan Anda
dan tahan tengkuk Anda. Lihatlah ke atas ke
arah langit-langit dan regangkan leher Anda.
Angkat lengan. Anda bisa menggunakan
botol yang berisi air sebagai beban. Pegang
botol air di tangan kanan. Tekuk siku,
kemudian angkat tangan di atas kepala.
Lakukan hal yang sama pada tangan kiri.
Anda dapat melakukan latihan ini sambil
duduk di kursi.•
sumber : http://metronews.com

PWP PEP Tarakan Field Adakan Lomba Ibu & Anak
TARAKAN - Persatuan Wanita Patra (PWP) Tarakan
Field mengadakan lomba Ibu dan Anak dalam rangka
memperingati Hari Kartini dan Hari Anak Nasional. Kegiatan
yang diadakan pada 4 April 2015 ini berjalan dengan
antusias yang sangat besar dari anak-anak yang mengikuti
perlombaan. Adapun rangkaian kegiatannya, yaitu lomba
mewarnai, lomba menghafal Pancasila, lomba mewarnai
bentuk yang dibantu ibu masing-masing peserta, dan lomba
fashion show ibu dan anak.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Mess
Melati PT Pertamina EP Tarakan Field ini dimulai dengan per
lombaan mewarnai anak-anak usia 5-6 tahun, dan mewarnai
bentuk untuk usia 3-4 tahun yang dibantu oleh ibunya
masing-masing. Lalu dilanjutkan dengan lomba menghafal
Pancasila untuk usia 7-8 tahun dan lomba fashion show ibu
dan anak yang berusia 1-2 tahun.
Kegiatan ditujukan untuk meningkatkan rasa nasionalis

Foto : PEP TARAKAN FIELD

sumber : Greentendencies

TIPS

PERSATUAN WANITA PATRA

me dan mengenang jasa-jasa R.A. Kartini. Selain itu
ditujukan untuk meningkatkan semangat anak-anak dalam
memperingati Hari Anak Nasional. Kegiatan semacam ini
rutin diadakan setiap tahunnya oleh PWP Tarakan Field
dengan variasi lomba.•PEP TARAKAN FIELD
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BENGKULU – Komisaris Utama Pertamina Sugiharto melakukan kunjungan kerja ke Terminal BBM Pulau
Baai, Bengkulu, Jumat (10/4). Dalam kesempatan tersebut Sugiharto yang didampingi Anggota Komite dan
Manager BOC Support melihat langsung kegiatan operasi pendistribusian BBM di Terminal BBM Pulau Baai,
dan mendapatkan penjelasan dari OH Terminal BBM serta Sr. Supervisor Elsternal Relation MOR II Alicia
Irzanova. Pendistribusian BBM di wilayah Sumatera Bagian Selatan, menurut Alicia, 30 persen disuplai dari
Terminal BBM Kertapati, sedangkan sisanya disuplai dari Terminal BBM Baturaja, Lubuklinggau, Jambi, Pulau
Baai (Bengkulu), Tanjung Pandan (Bangka) dan Panjang (Lampung).•DSU

Foto : KOMISARIS

Kunjungan Lapangan Komisaris Utama ke TBBM Pulau Baai

Direksi Pertamina Hadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR

Foto : PRIYO

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto bersama dengan Direktur Pengolahan Rachmad Hardadi, Direktur
Pemasaran Ahmad Bambang dan Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto menghadiri rapat dengar pendapat dengan
Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (8/4). Rapat ini merupakan rapat kerja antara Komisi VII DPR
RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.•PRIYO

Melawat ke Redaksi Kompas, Bicarakan Masa Depan Energi

Foto : KUNTORO

JAKARTA - Melawat ke Kantor Redaksi Harian Kompas, Rabu (15/4), Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto, disambut
oleh Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo, dan jajaran redaksi lainnya. Dalam kunjungannya, Dwi
Sutjipto berkesempatan menyampaikan persentasinya bertajuk “Mewujudkan Kemandirian Energi, Menuju Satu
Pertamina Baru”. Selain itu, Dwi juga menyampaikan berbagai progress yang dilakukan Pertamina, termasuk berdiskusi
mengenai beberapa isu penting masalah migas di Indonesia.•Sahrul/Arsh Starfy

JAKARTA - PT Pertamina Retail meluncurkan 36 menu baru, termasuk 5 menu andalannya. Launching dilakukan di Bright
Café Kantor Pusat Pertamina, pada Jumat (10/4). Peluncuran menu baru dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina
Retail Toharso, dan dihadiri Direktur Marketing Pertamina Ahmad Bambang, SVP Fuel Marketing & Distribution Suhartoko,
Direktur Keuangan PT Pertamina Retail Aswani dan Ketua Hiswana Migas Eri Purnomohadi. Menu baru ini merupakan
improvement dari menu-menu yang ada di Bright Café. Menu baru ini untuk sementara baru bisa didapat di Bright Cafe
Kantor Pusat Pertamina.•Muthia/Urip

Stasiun Kompresor Gas Cilamaya Salurkan 200 MMSCFD Gas
CILAMAYA – Pekerja PT Pertagas melakukan inspeksi di Stasiun Kompresor Gas Cilamaya, Subang, Jawa Barat,
Kamis (2/4). Stasiun Kompresor Gas Cilamaya menyalurkan gas sebanyak 200 MMSCFD dari pengeboran minyak
lepas pantai Pertamina Hulu Energi (PHE) di Blok Offshore Shore West Java (ONWJ) ke pelanggan seperti PLN
Pupuk Kujang dan industri manufaktur di Pulau Jawa Bagian Barat.•WAHYU
Foto : WAHYU

Foto : KUNTORO

Menu Baru di Bright Cafe

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO
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tajudin noor

Vice President Treasury,
PT Pertamina Geothermal Energy

rahmad harahap

Manager Quality Management,
PT Pertamina Geothermal Energy

charis efrayim rohi

Manager Partnership Planning &
Evaluation,
PT Pertamina Geothermal Energy

hasan basri

Manager Inspection,
PT Pertamina Geothermal Energy

timbul h. Silitonga

Manager Operation & Exploration
Services,
PT Pertamina Geothermal Energy

imam b. raharjo

Manager Geoscience Region Jawa & KTI
PT Pertamina Geothermal Energy

m. husni thamrin

Manager Geoscience Region Sumatera
PT Pertamina Geothermal Energy

agus a. zuhro

Manager Drilling Planning & Support
PT Pertamina Geothermal Energy
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Direktur Utama Pertamina Management
Walkthrough ke PGE Area Kamojang
KA M O J ANG – D i re k t u r
Utama PT Pertamina (Per
sero) Dwi Soetjipto didam
pingi President Director
PT Pertamina Geothermal
Energy (PGE) Rony Gunawan
beserta jajarannya melakukan
Management Walkthrough
(MWT) ke PGE Area Ka
mojang, pada Sabtu (4/4).
Rombongan mengunjungi
sumur KMJ – 55 dan KMJ - 56
untuk melihat langsung proses
produksi dari awal sampai
ke unit-unit mesin turbin di
PLTP Area Kamojang. Lalu
rombongan meninjau proyek
pembangunan unit 5 dengan
kapasitas 35 MW yang akan
rampung di tahun ini.
Selanjutnya Dwi Soetjipto
dan Rony Gunawan beserta
jajarannya meresmikan fa
silitas gedung Geothermal
Information Center (GIC)
dengan mengg unting pita
sekaligus penandatanganan
oleh Dwi Soetjipto.
Dalam sambutannya Rony
Gunawan President Director
PGE mengatakan potensi

Foto :PRIYO

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

POSISI

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi President Director PGE Rony Gunawan mendapat penjelasan mengenai
kegiatan operasi PGE Area Kamojang saat melakukan management walkthrough ke salah satu area PGE tersebut.

geothermal di Indonesia me
rupakan terbesar di dunia
yaitu 29 Giga Watt. Rony
juga menjelaskan tentang
permasalahan harga energi
yang masih belum mencapai
nilai keekonomian, sementara
biaya eksplorasi sumur baru
terus berjalan.

Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto memberikan
apresiasi pekerja PGE atas
prestasinya meraih peng
hargaan proper emas empat
kali berturut-turut untuk Area
Kamojang. Dwi mengakui,
PGE menjadi salah satu anak
perusahaan yang terbesar

dalam membangun profit
di Pertamina. Termasuk
kemajuan kinerja di PGE
Kamojang yang telah mem
bangun segala infrastruktur.
Salah satunya proyek PLTP
unit 5 dengan kapasitas 35
MW yang akan beroperasi di
tahun 2015.•ADITYO

Petakan Permasalahan Produksi
melalui Implementasi Infill Drilling
PRABUMULIH - VP OC&OE
PT Pertamina EP Tolingul
Anwar menegaskan berbagai
kendala yang menyebabkan
tidak tercapainya raihan
prod uksi minyak di PEP,
khususnya Asset 2 menjadi
PR dan permasalahan serius
untuk segera dituntaskan.
Salah satu kendalanya adalah
minimnya pemetaan data
bawah tanah, perencanaan,
evaluasi dan pemecahan
masalah kinerja sumuran
dan pemboran. Guna meng
atasi hal itu, perusahaan me
nawarkan satu program yang
sinergis dalam bentuk BPMS
yang terfokus pada kajian
infill drilling. Melalui konsep ini
Tolingul berharap sistem yang
terintegrasi ini akan menjadi
pilot project di Pertamina EP
dan segera menghasilkan
kinerja sumuran dan operasi
produksi yang optimal sampai
pada meningkatnya produksi
migas di Pertamina EP.

Harapan itu disampaikan
Tolingul Anwar di hadapan
pes erta workshop dan tim
OC&OE dari Jakarta saat
membuka pelatihan BPMS
yang berbasis infill drilling,
diikuti segenap jajaran mana
jemen, para Asst. Man dari
fungsi operasi produksi, engi
neering, G&G, reservoir pada
lintas fungsi di lingkungan
Asset 2. Workshop yang
berlangsung selama lima
hari berakhir pada (27/3) di
Gedung Diklat HR Komperta
Prabumulih.
Dijelaskannya, pemilihan
program infill drilling sebagai
prioritas utama karena da
lam pengembangan dan im
plementasinya punya kon
tribusi terhadap 55% biaya
investasi di Pertamina EP,
sehingga setiap proses secara
end to end perlu direncanakan.
Apalagi perencanaan terpadu
merupakan proses utama ser
ta permasalahan mendasar

yang memungkinkan pekerja
untuk mengidentifikasi risiko
melakukan mitigasi di awal
dalam meningkatkan peluang
keberhasilan setiap pekerjaan
ataupun pemboran.
Senada dengan itu, Asset 2
GM Pribadi Mahagunabangsa
menegaskan apa yang di
lakukan dalam sistem dan
pembahasan program ini
adalah bagaimana pekerja bisa
memetakan, merencanakan
dan mengevaluasi suatu
keg iatan lebih fokus dan
berhasil.
Menurut PRibadi Maha
guna, pekerja OC&OE dan
yang ahli di bidangnya akan
terus memandu melakukan
proses memecahkan perma
salahan dan mencari solusi
bagaimana menaikkan pro
duksi minyak. “Sudah saat
nya kita lebih dekat ke su
mur, bagaimana mengelola
suatu lapangan dengan baik.
Apalagi dengan kondisi saat

ini, tentu semuanya harus
dilakukan penuh perhitungan.
Salah satunya melalui konsep
infill drilling ini,” harapnya.
Agenda yang dibahas
dalam workshop di antaranya,
pengenalan BPMS infill
drilling, overview dan proses
implementasi infill drilling,
konsep penggunaan sistem,
aplikasi serta kajian proses
bisnis yang terukur dan ter
integrasi.
Materi lain yang dikupas
di antaranya, develop well
infill candidate, develop infill
drilling program AFE, conduct
integrated planning gain RKAP
& WP&B approval, manage
infill drilling preparation, serta
evaluation & close out infill
drilling.
Semua materi dikupas
secara lengkap dan mendapat
perhatian penuh peserta se
hingga akan menghasilkan
kinerja sumuran yang sangat
memuaskan.•PEP ASSET 2

Direktur Utama PT Pertamina
Internasional Eksplorasi & Produksi

hudDiE dEwanto

Direktur PT Pertamina Internasional
Eksplorasi & Produksi

y.c. eko bambang sb

Procurement & Fleet Support Manager,
Shipping,
Direktorat Pemasaran

gandung rachman N.A
Technical Fleet I (LR/MR) Manager,
Shipping,
Direktorat Pemasaran

hayom dwiporo

Technical Fleet III Manager,
Shipping,
Direktorat Pemasaran

Abdullah faishol
Marine Region Manager I,
Shipping,
Direktorat Pemasaran

Foto : PRIYO

Safety Management Representative
Manager,
Shipping,
Direktorat Pemasaran

susilo pramono

Facilities Management & Support
Manager,
Asset Management,
Direktorat SDM & Umum
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PT Nusantara Regas Berhasil Realisasikan
Laba 2014 di Atas Target
JAKARTA – PT Nusantara
Regas (NR) berhasil mencapai
laba bersih sebesar 77,27 juta
dolar AS atau lebih lebih tinggi
0.60 persen dari target RKAP
2014, sebesar 76,80 juta
dolar AS, dengan pendapatan
mencapai seb esar 988,12
juta dolar AS atau lebih tinggi
1,77 persen dari target RKAP
2014 sebesar 970,91 juta
dolar AS.
Hal tersebut disampaikan
oleh Direktur Utama NR
Tammy Meidharma pada
RUPS Tahun buku 2014,
di Kantor Pusat NR, Ruang
Bid adari Lantai 19 Wisma
Nusantara, Jakarta, (2/4).
RUPS turut dihadiri Komisaris
Utama PT Nusantara Regas
Hari Karyuliarto, Komisaris
NR, Ismet S.A Pane dan Yenni
Andayani. Sementara itu,
Direktur Keuangan Pertamina,
Arief Budiman selaku Ketua
Proksi RUPS.
Pencapaian laba tersebut
berkat inovasi bisnis melalui
usaha jasa regasifikasi gas,
selain dari kontrak eksisting
jangka panjang dengan PLN.
Tammy mengatakan, kinerja
operasional NR tahun 2014
terjadi peningkatan volume

Foto : RAHMAN

slamet riadhy

joko eko purwanto

Foto : KUNTORO
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Suasana RUPS Nusantara Regas Tahun Buku 2014.

penjualan gas mencapai
73.720.432 MMBTU diban
dingkan dengan tahun 2013
sebesar 70.311.639 MMBTU.
Realisasi pasokan gas
kepada PLN tahun 2014 me
ningkat 3.41 juta MMBTU,
sekitar 4,85% lebih tinggi dari
tahun 2013. Di tahun 2014,
NR berhasil merealisasikan
penjualan 27 kargo dan terjadi
peningkatan dibandingkan ta
hun 2013 sebanyak 24 kargo.
Pada November 2014, NR
juga berhasil menyelesaikan
kegiatan pembangunan Pro

yek Phase II, yaitu kegiatan
pemasangan fasilitas per
manen untuk pemasokan gas
NR ke PLN IP Tanjung Priok.
Dengan selesainya proyek
ini maka kemampuan pasok
gas NR ke PLN Tanjung Priok
meningkat dari 165 MMSCFD
menjadi 200 MMSCFD.
Keandalan fasilitas FSRU,
ORF dan LNG Carrier yang se
makin meningkat sepanjang
tahun 2014 sehingga tidak
terjadi gangguan yang sig
nifikan pada fasilitas tersebut
juga menjadi salah satu bukti

keberhasilan kinerja NR me
masok gas kepada PLN.
Pencapaian NR lainn ya
selama tahun 2014, yaitu
QHSSE (Quality, Health,
S a f e t y, S e c u r i t y & E n 
vironment) tidak terjadi Fatality
Accident, Loss Time Injury,
Prop erty Damage dan Oil
Spill, sehingga akumulasi
pencapaian jam kerja tanpa
kehilangan hari kerja NR tahun
2014 adalah 1.229.749 jam
kerja, dengan total 3.337.262
jam kerja sejak 1 Januari
2011.•IRLI

PTC Peringati HUT Ke-13
JAKARTA - PT Pertamina
Training & Consulting (PTC)
berulang tahun ke-13 pada
Kam is, 19 Maret 2015.
Syuk uran HUT terseebut
diadakan di Gedung PTC,
Simprug, Jakarta Selatan dan
dihadiri oleh Direksi beserta
manajamen dan staf PTC.
Dalam acara tersebut,
Pelaksana Jabatan Direk
t u r U t a m a P T C Te n g k u
Badarsyah berharap PTC
terus berkembang dalam

segi bisnis dan perekonomian
perusahaan. Ia juga berpesan
kepada semua pekerja PTC
untuk bekerja keras dan
cerdas agar mencapai target.
HUT PTC dira
yakan
den gan pemotongan nasi
tump eng oleh PJ. Direktur
Keuangan PTC Yekti Triwah
yuni didampingi oleh PJ.
D i re k t u r U t a m a Te n g k u
Bad arsyah serta Direktur
Operasi & Pemasaran AM.
Unggul Putranto.•PTC

Logo Baru PTC

Foto : PTC

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

POSISI

Sambutan Pelaksana Jabatan Direktur Utama PTC, Tengku Badarsyah pada
syukuran HUT ke-13 PTC.

PT Pertamina Training & Consulting
(PTC) melakukan perub ahan logo
perusahaan yang telah didaftarkan ke
Kementerian Hukum Dan HAM RI Nomor
J002013001464 tanggal 10 Januari 2013.
Karena itu, sesuai PJ. Direktur Utama
PT Pertamina Training and Consulting
No.Kpts-082/PTC-10000/2015-S1
tanggal 13 Maret 2015, secara resmi
mulai 19 Maret 2015 PTC menggunakan
logo baru.•PTC
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Unit RCC Balongan
Pusat Pelatihan Pekerja
Kilang
BALONGAN – RU VI Balongan sebagai tuan
rumah pelaksanaan Diklat 252 operator
Team Start Up RFCC merasa bangga dapat
mengemban amanah untuk melaksanakan
‘Training Operator Team Start UP RFCC Cila
cap’. Sehingga dengan demikian Kilang RU VI
Balongan telah ditunjuk resmi dan dijadikan
sebagai Centre of Excellence-nya Direktorat
Pengolahan.
Hal tersebut diungkapkan SMOM Kilang
RU VI Balongan Djoko Koen Soewito ketika
menutup ‘Training Operator Team Start UP
RFCC Cilacap’ Tahun 2015. Hadir pada
acara tersebut, Manajer Production I Nur
Qoddim didampingi RCC Unit Section Head
Didik Bahagia, HR Area RU VI Balongan Ika
Helnayadi, Erfan Gafar Mechanical RFCC
Cilacap Project serta H. Syofrinaldi mewakili
O&M RFCC Cilacap Project Pengolahan dan
staf pengajar.
“ Sejak diresmikan Presiden RI Soeharto
pada 1995 lalu, Unit RCC Kilang RU VI Balongan
selalu dipilih dan sering menjadi tempat pela
tihan bagi pekerja operasi/kilang yang baru
memiliki Unit-unit FCC, RFCC dan RCC di
seluruh dunia. Di antaranya pekerja/operator
dari Refinery di Timur Tengah, antara lain Qatar,
Oman serta Vietnam. Termasuk Unit RFCC RU
IV Cilacap.
Sementara H. Syofrilnaldi mewakili bagian
O&M RFCC Cilacap Project Pengolahan
mengatakan, Kilang Residue Catalityct Cracking
(RCC) RU VI Balongan merupakan salah satu
unit proses kilang perengkah minyak berat.
Dengan teknologi Fluid Catallityct Cracking
(FCC) lincensor UOP USA, Long Residu sisa
unit CDU direngkah secara katalitis menjadi
fraksi-fraksi ringan yang bernilai ekonomi tinggi,
menjadi produk LPG, Propylene, HMOC atau
High Octane Mogas Component atau Naphta
(Octane Number/ON 92-93) dan LCO/DCO
sebagai komponen bahan bakar industri (IFO)
seperti Solar Diesel dan Minyak Tanah atau
Kerosene.
Terkait dengan pengalaman dibidang
aplikasi teknology, Operasi dan Perawatan Unit
RCC RU VI Balongan maka sangat tepat bila
RU VI Balongan dipilih menjadi tempat pelatihan
bagi pekerja Pertamina, terutama persiapan
Team Startup RFCC RU IV Cilacap yang baru.
Tercatat, telah diselenggarakan Class
Room Training & OJT Team Startup RFCC
sekitar 252 pekerja untuk RFCC Cilacap, dia
ntaranya Team Start Up Operasi ISBL RFCC,
OSBL (UTL-OM) RFCC, Team Technical RFCC,
Operator Laboratorium, BKJT baru (2015), dan
Team Handling Logistik Operasi RFCC RU IV
Cilacap. Pelatihan di Balongan telah berhasil
men- support pelatihan untuk Team Startup
RFCC.•RU VI

JAKARTA – Vice President
Gas Sourcing, Wiko
Migantoro, mengungkapkan
di masa mendatang suplai
gas pipa domestik bakal
terancam habis. Hal tersebut
dikarenakan gas dan minyak
bumi merupakan sumber
daya alam yang tidak dapat
diperbarui.
Dalam memandang bisnis
gas ke depan, hingga kini
pihaknya sudah memberikan
informasi kepada konsumen
perihal menipisnya suplai
gas pipa domestik. Untuk
itu, maka masa depan bisnis
gas di Jawa Barat adalah
Liquefied Natural Gas (LNG)
yang merupakan pangsa pa
sar gas terbesar di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan
W iko Migantoro pada
Sosialiasi Kondisi Pasokan
Gas Bagian Jawa Barat
2015-2025, di Kantor Pusat
Pertamina, Senin (30/3).
Wiko menjelaskan,

sosialisasi ini dimaksudkan
agar para pelaku industri
gas guna melakukan
perencanaan bisnis yang
lebih baik. Karena bila
tidak segera diantisipasi, ia
memprediksi pasokan gas
domestik akan habis pada
2018 mendatang. Langkah
selanjutnya tentu dengan
mempersiapkan infrastruktur
dan suplai LNG. Bahkan
selain industri juga ada
konsumen besar di bidang
kelistrikan.
Menurut W iko, Jawa
Barat merupakan salah satu
industri berbasis geografis
yang sudah matang. Untuk
itu, Pertamina bertanggung
jawab untuk memberikan
peringatan dini. Saat ini
pasokan gas Jawa Barat
disuplai dari Jati Barang,
Subang Pondok Makmur,
Sumatera Selatan, dan
Pertamina asset 2. “Jawa
Timur kemungkinan juga

Foto : PRIYO

Foto : RU VI
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akan defisit tapi ada temuan
baru di Cepu yang bisa
disuplai,” tambah Wiko.
Senada dengan hal itu,
Manager Oil & Gas Trans
portation Asset III Pertamina
EP Dewanto Wahyutomo
menyatakan, kondisi per
tumbuhan ekonomi konsumsi
gas akan linier, sehingga gap
antara kebutuhan pun akan
semakin melebar.
Ia menyakini harga im
por LNG cukup kompetitif
sehingga mampu mencapai
harga keekonomian. “Oleh

karena itu, kami merenca
nakan di tiga tahun menda
tang akan melakukan impor
LNG karena gas di area
sekitar tidak menutupi lagi,”
tutup Dewanto.
Selain ramah lingkungan,
keunggulan LNG sangat
b e rp e r a n b e s a r d a l a m
perekonomian. Proses pe
nyimpanan dan pengangkut
annya sangat mudah. Bahkan
harganya pun lebih murah
dan efisien dibandingkan
dengan minyak mentah.• EGHA

Karya Pekerja dalam Document Management
Improvement Program 2015
JAKARTA - Bulan Arsip
kini bertransformasi. Ke
giatan yang telah dilak
sanakan semenjak tahun
2008 - 2013 ini kini hadir
kembali dengan wajah
yang berbeda. Document
Management Improvement
Program atau yang dapat
disebut sebagai DMIP ialah
program pengembangan
bulan arsip yang memiliki
fokus pada improvement
dalam pengelolaan dokumen
perusahaan.
Sebagai rangkaian ke
giatan DMIP tersebut pada
bulan Oktober hingga Januari
yang lalu telah dilaksanakan
perlombaan pembuatan
Poster dan pembuatan Film
bertemakan Archive Aware
ness. Perlombaan tersebut
berhasil merebut minat para
pekerja terbukti dengan
ban yaknya peserta yang
berkontribusi. Total 46 poster
dan 13 Film telah diterima
oleh panitia penyelenggara
pada November 2014 lalu.
Seluruh poster dan film

yang terkumpul tersebut
dipertandingkan dan
dinilai secara adil oleh
juri yang berpengalaman
dibidangnya. Adapun kriteria
penilaian adalah didasarkan
pada : ide/gagasan,
kesesuaian karya dengan
tema, komunikatif-informatifedukatif, keunikan karya,
dan komposisi gambar.
Berdasarkan hasil pe
nilaian tersebut didapatkan
3 Poster dan 3 Film terbaik
yang telah dikirimkan oleh
para pekerja pertamina.
Seluruh karya yang te
lah terkumpul akan kami
tampilkan secara bertahap
di edisi Energia selanjutnya
sebagai wujud bangga dan
apresiasi terhadap seluruh
peserta dan menunjukkan
kepada seluruh pekerja di
perusahaan ini akan pen
tingnya Kesadaran dalam
pengelolaan dokumen/
arsip.
Selain perlombaan pos
ter dan film ini, Document
Management Improvement

Program (DMIP) akan kem
bali hadir dalam berbagai
kegiatan lainnya dan akan
mencapai puncak di bulan

Oktober 2015 nanti. Tunggu
kehadiran kami selanjutnya!
Change filing into smiling!•
System & Business Process
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Rapatkan Barisan,
MOR VII Siap Capai Target 2015

Suasana coffee morning dan sosialisasi PKB V Tahun 2015-2017 di MOR VII.

meminta seluruh pekerja untuk
bekerja dengan etika. “Mari
kita selalu bekerja dengan
semangat 6C. Bersinergi dan
mengesampingkan ego an
terfungsi,” ungkap Budi.
Selanjutnya, Budi meminta
seluruh pekerja untuk me
maks imalkan sumberdaya
yang ada. Misalnya, apabila
melakukan perjalanan dinas
tidak perlu banyak orang
dan dalam sekali perjalanan
harus dioptimalkan untuk
mengerjakan beberapa tugas.
Budi juga berpesan untuk

Workshop Penyediaan Aspal
Pertamina di Jawa Tengah

Foto : MOR VII

Makassar – Sekitar 150
pekerja MOR VII mengikuti
acara Coffee Morning dan
Sosialisasi Perjanjian Kerja
Brersama (PKB) V Tahun
2015-2017 bersama GM dan
Tim Manajemen MOR VII,
pada (30/3).
Acara diawali dengan
membedah pesan 6C dalam
m o n t h l y l e t t e r D i re k t u r
Utama yang dibawakan
oleh Manager HR Unit Su
lawesi, Robby Rafid. Dalam
paparannya, Robby me
neg askan pentingnya un
tuk menghilangkan silo
mindset dan menjalin sinergi
antarfungsi serta untuk me
miliki sense of crisis. “Mari
menjalin sinergi antarfungsi
untuk mencapai target Pema
saran dan khususnya MOR VII
di tahun 2015,” tegas Robby.
Dalam paparannya, GM
MOR VII Budi Setio Hartono
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selalu mengecek hasil pe
kerjaan. “Cek dan evaluasi
hasil pekerjaan kita untuk
improvement selanjutnya”,
ujar Budi lebih lanjut.
Selepas Coffee Morning,
acara dilanjutkan dengan
Sosialisasi PKB V Periode
2015-2017. Sosialisasi PKB
dilakukan oleh Manager HR
Unit Sulawesi Robby Rafid dan
Ketua SP Celebes, Muliahati.
Kegiatan selama setengah
hari tersebut memberikan
insight positif bagi pekerja
MOR VII.• MOR VII

Semarang – Pertamina Petrochemical
mengadakan Workshop Penyediaan Aspal
untuk stakeholders yang diselenggarakan
di Hotel Patra Jasa Semarang, pada
Selasa (17/2).
Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin
hubungan yang lebih baik dengan para
stakeholder sekaligus menyampaikan
komitmen Pertamina untuk meningkatkan
kualitas pelayanan produk demi menjawab
tantangan manajemen pada saat low and
high season.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh
Pertamina adalah dengan penambahan
stock point untuk wilayah Semarang
dan Cilacap, yaitu membangun stock
drum lebih banyak di Kilang Cilacap.
Unit Petrochemical menetapkan estimasi
jumlah produksi drum pada tahun 2015
yaitu 115.000, naik 35.000 dibandingkan
dengan tahun sebelumnya sebanyak
80.000.
Untuk lebih meyakinkan para
stakeholder, Pertamina Petrochemical
menegaskan jika terdapat produk aspal

yang telah diterima namun tidak sesuai
dengan standarisasi dari PT. Bina Marga,
maka dapat langsung menghubungi pihak
MOR IV Semarang untuk mendapatkan
konfirmasi lebih lanjut. “Kami memproduksi
aspal sudah sesuai dengan spesifikasi dari
Bina Marga, jika ada yang tidak sesuai,
disitu sudah ada orang Pertamina dan dapat
langsung ditelepon,” papar Sigit Setiawan,
Marketing Pertamina Petrochemical Pusat.
Adanya jaminan mutu (Quality Assurance)
bertujuan untuk mencegah terjadinya kesa
lahan sejak awal proses produksi. Untuk
menunjang kualitas produk, Pertamina telah
menyediakan Certificate Of Analysis sebagai
bukti jaminan mutu kepada konsumen.
Pertamina Petrochemical juga menyo
sialisasikan tentang aspal bag yang sudah dilaunching pada Desember 2014. Peluncuran
aspal bag ini ditujukan untuk daerah yang
susah dijangkau.
Banyak tanggapan positif dari stakeholder
sebagai masukan PT.Pertamina Petro
chemical untuk memberikan pelayanan yang
lebih baik.•MOR IV
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Rantau – Industri migas pernah jaya di puncak harga minyak
mentah dunia US $ 140-an per barel pada 2008. Harga yang tinggi
itu, terus turun dan sejak pertengahan 2014 yang lalu semakin layu
akibat pasar bertambah lesu. Pasar yang bergairah terdorong harga
tinggi, kini tak ada lagi. Penurunan harga crude di pasar dunia dari US
$ 100-an per barel, mulai medio 2014 merosot ke level US $ 50-an
sebarelnya. Kondisi tersebut telah membuat kalang-kabut, bukan
saja perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan servis industri
migas, namun korporasi ternama di belantika dunia sekelas BP dan
ExonMobil pun ikut kalut.
Dalam ketidak pastian kapan waktunya krisis tersebut akan
berhenti dan pasar bergairah kembali, anak perusahaan Pertamina
yang bergerak dalam lingkup bisnis hulu (APH) di lini manapun
berada, dituntut untuk peka dan mampu memanfaatkan momentum
situasi krisis, sebagai medium peningkatan efisiensi dan optimasi
penghematan biaya dalam segala bidang. “Kita harus melakukan
cost effectiveness, profit drive, dan subsidiaries synergy untuk tetap
survive menghadapi krisis ini,” tegas Direktur Hulu, Syamsu Alam
saat Town Hall Meeting Upstream Monitoring Performance 2014,
Q1-2015 and Crisis Management pada Rabu (8/4) lalu.
Menurut alam, mindset meningkatkan produksi at any cost
merupakan cerita masa lalu. Perilaku seperti itu, kini harus diubah
mengikuti kaidah-kaidah operation excellence, maximizing profit,
dan taat pada nilai-nilai quality health, safety,
security, and environment (QHSSE). Dia
mengajak seluruh jajaran mata rantai bisnis
hulu Pertamina untuk mengoptimalkan,
serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan
anggaran yang tersedia melalui identifikasi
peluang penambahan revenue dan optimasi
efisiensi di segala bidang. Salah satu cara
dalam menambah revenue perusahaan

HULU TRANSFORMATION CORNER

adalah meningkatkan kinerja produksi yang memiliki nilai profit tinggi.
“Field yang memiliki profit tinggi akan menjadi prioritas utama kita
untuk meningkatkan produksi dengan melakukan perencanaan matang
dengan kalkulasi parameter keekonomian secara ketat,” imbuh Alam.
Sejalan dengan strategi dan semangat efisiensi dalam koridor
maximizing profit yang dilancarkan perusahaan, Field Rantau sebagai
salah satu aset tua yang dimiliki PEP terus berupaya menjaga
kontinyuitas kinerja produksinya ditengah krisis harga minyak dunia
melalui lowcost operational strategy. Langkah-langkah yang diambil
manajemen Field Rantau dalam triwulan pertama 2015, ini mampu
mencapai target produksi sejumlah 3.211 barel minyak per hari (BOPD)
atau 102% terhadap sasaran, sedang produksi gas 4,74 juta kaki kubik
gas per hari (MMSCFD) atau 118% dari target. “Dengan semangat yang
sama, semua Rencana Kerja (RK) ditinjau ulang dan memastikan bahwa
RK masih di atas nilai keekonomian,” ucap Field Manager Rantau, Agus
Amperianto menunjukkan awareness terhadap krisis.
Lebih lanjut Agus mengatakan bahwa selain memastikan RK bernilai
ekonomis, optimasi produksi dan terobosan juga terus dilakukan dengan
melakukan Upsizing Pompa, Konversi Artificial Lift, penerapan teknologi
aplikatif baru seperti Short Barrel Long Plunger dan High Rate Diesel
Flush. Selain itu, kegiatan EOR sangat membantu dalam menunjang
kinerja produksi Field Rantau, diantaranya adalah dengan menurunkan
Low & Off akibat tekanan turun. “Realisasi operasi EOR dalam triwulan
pertama 2015 memberikan kontribusi Field Rantau sejumlah 934
BOPD,” jelas Agus.
Sementara itu, dari kinerja fasilitas produksi sepanjang 2014
yang lalu, terkait dengan Reliability & Availability Surface Facilities di
Field Rantau mencapai sebesar 97%, dan sampai dengan triwulan-I
2015 masih terjaga. Beberapa perbaikan dan upgrading fasilitas
telah dilakukan. Continuous Improvement Program (CIP) juga gencar
diterapkan. “Kami mememperoleh Peringkat Gold di tingkat PEP dan
Persero, serta meraih Predikat Platinum dalam ajang lomba CIP tingkat

Foto : DIT. HULU

Field Rantau Ladang Tua yang Masih Berkilau

16

“Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul Field Rantau, NAD.”

Nasional,” aku Agus mewartakan rasa syukurnya.
Pencapaian-pencapaian tersebut lebih lengkap dengan prestasi
empat kali meraih penghargaan proper sebagai perusahaan yang
melakukan pengelolaan di atas ketaatan (beyond compliance), dan
pada periode 2012-2014 menjadi salah satu perusahaan kandidat
PROPER EMAS. Prestasi dari internasional pun diperoleh Field
Rantau yakni Sertifikasi Internasional untuk assessmen Sistem
Manajemen QHSSE. Sertifikasi ini dilakukan oleh badan sertifikasi
International DNV yang berada pada level 6 dan diakui di seluruh
dunia. “Hal ini menunjukkan bahwa System Used Effectively, sampai
sekarang merupakan level tertinggi di Pertamina (Persero) dan
seluruh anak perusahaan,” ucap Agus.
Field Rantau merupakan salah satu pilot project pengembangan
enhanced oil recovery (EOR) dari tiga aset Pertamina EP yang
menjadi fokus manajemen untuk mengembangkan kemampuan
jajaran PEP dalam bidang EOR.•DIt. HULU

Jakarta – Contact Per
tamina 500000 dinobatkan
sebagai Centers Services
Excellence dan Email Centers
Services Excellence 2015, di
malam penghargaan “Contact
Center Service Excellence
Award 2015” yang digelar
oleh Carre, Center for Cos
tumer Satisfaction and Loyalty
(CCSL), dan Majalah Service
Excellence, pada (9/4), di
Ballroom Hotel Mulia, Jakarta.
Meraih grade ”Excellent”
di kategori Call Center Ser
vices Excellence Index 2015
- Public Service dari 14
Contact Center yang di
jagokan perusahaan lain se
perti DHL, XL, Telkomsel,
Axis, Three, Indovision, Toyota
Astra, Astra Honda, Blue Bird,
Aora, Tiki, CBN, dan Taxiku.
Sedangkan untuk kategori
Costumer Service Email
Centers Services Excellence
Index 2015, Non BFI
(Banking-Finance-Insurance),
Pertamina mengungguli enam
perusahaan, seperti Jasa
Marg a Traffic Information
Center, PLN 123, Kring Pajak
500200, Contact Center 121
PT Kereta Api Indonesia, Call
Center NTMC Polri, dan Trans
Jakarta.
Penghargaan tersebut

diterima oleh Corporate
Secretary Pertamina Nursatyo
Argo dari CEO Carre CCSL
Yuliana Agung.
Pad a kesempatan ter
seb ut, Nursatyo Argo me
ngat akan penghargaan ini
merupakan hal positif bagi
Contact Pertamina karena
direspon dan dihargai masya
rakat, terutama para pelang
gan.
“Ini merupakan suatu
kebanggaan bagi Contact
Pertamina. Penghargaan
menjadi bagian dari refleksi
hasil kerja keras teman-te
man Contact Pertamina dan
menjadi dorongan untuk terus
meningkatkan layanan kepada
masyarakat,” ungkapnya.
Argo menuturkan, se
lama ini Pertamina telah me
nanamkan mindset people
kepada petugas Contact Per
tamina. Yaitu, agar lebih bisa
mmberikan pelayanan yang
“memanusiakan manusia”
serta menanamkan empati
dalam melayani. Hal ini
penting, karena terciptalah
komunikasi yang positif de
ngan para pelanggan.
Untuk kategori Call Cen
ter Services Excellence In
dex 2015 – Public Service,
Pertamina meraih skor paling

tinggi dengan rincian penilaian
Access (98.533), System
and Procedure (96.552)
People (83.601), CCSEI 2015
(88.979). Di Email Centers
Services Excellence Index
2015-Non BFI, Pertamina
meraih grade excellence,
den gan enabling (91.000),
enjoying (78.806), CESEI 2015
(84.903).
CEO Carre CCSL Yuliana
Agung menuturkan penilaian
penghargaan ini dilakukan
selama enam bulan, dimulai
dari bulan Juli hingga De
sember 2014, mengacu pada
indikator penting contact
center, yaitu access, system
and procedure serta people
dengan hasil berupa index
service level yang disebut
Contact Center Serv ice
Excellence Index atau CCSEI.
Pihaknya melakukan
mystery calling dilakukan
pada pagi dan sore di hari
kerja. Calling dilakukan secara
random, baik hari maupun
jam pelaksanaannya tetapi
dengan perlakuan yang equal
untuk masing-masing industri.
Skenario yang digunakan
adalah eksplorasi informasi
produk. Setiap contact center
akan dihubungi 8 kali per bulan
atau 48 kali selama periode

Foto :WAHYU

Dua Penghargaan Service Excellence untuk Pertamina 500-000

CEO Carre CCSL Yuliana Agung menyerahkan penghargaan untuk Contact Pertamina 500000 kepada Corporate Secretary
Pertamina Nursatyo Argo.

pemantauan. Sehingga
dengan 162 merek contact
center, riset ini mempunyai
setidaknya 8016 data kinerja
pelayanan call center.
Sedangkan untuk kategori
Email Costumer Service pada
tahun ini penilaian dilakukan
den gan cara mengirimkan
email untuk dievaluasi email
balasan yang dikirimkan oleh
contact center. Penilaian per

formance email costumer
services pada tahun ini di
dasarkan pada 2 costumer
touch point, yaitu enabling
dan enjoying.
Email dilayangkan se
banyak 48 kali dalam setahun.
Total ada 38 brand yang
dievaluasi pada tahun ini, dan
metode penentuan indeks
termasuk pembobotannya di
lakukan sama seperti kategori

call center.
“Call center merupakan
salah satu bentuk yang paling
populer saat ini. Mengelolanya
tidak sama dengan mengelola
walk in center, karena pelang
gan yang menghubungi call
center punya toleransi lebih
rendah terhadap waktu tung
gu ketimbang pelanggan yang
datang ke walk in center,”
ungkap Yuliana Agung.•SAHRUL

