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Venezuela, dikenal sebagai salah satu negara penghasil
minyak terbesar di dunia. Sekitar 45% dari anggaran
pendapatan negara serta 95% pendapatan ekspornya
berasal dari hasil minyak. Kini, Venezuela ditengarai
mulai mengalami defisit anggaran dan berpotensi gagal
membayar pinjaman sebesar US$15.8 miliar kepada IMF
pada 2016. Untuk menjaga perekonomian, Venezuela
pun mulai menjual cadangan emasnya. Di belahan bumi
lainnya, IMF memprediksi Saudi Arabia akan kehabisan
uang kas pada 5 tahun mendatang akibat menipisnya
cadangan valuta, seiring dengan penurunan pendapatan
migas. Tahun ini, Saudi diprediksi akan mengalami defisit
anggaran hingga 21.6% dan 19.4% pada 2016.
Sebelumnya, tidak ada yang menyangka
perekonomian negara kaya minyak seperti Venezuela
dan Arab Saudi akan goyah. Namun, implikasi penurunan
harga minyak dunia nyata benar terjadi.
Tak hanya bagi negara yang bergantung pada migas,
perusahaan migas kelas dunia (Oil Majors) pun meng
hadapi hal serupa. Pada kuartal III-2015, laba bersih
konsolidasi ExxonMobil turun hingga 47% dibandingkan
kuartal III-2014. Sementara itu, laba bersih Total merosot
23%, Shell 70%, dan BP 40%. Penurunan laba ini dipicu
oleh tergerusnya performa bisnis hulu. Namun di sisi lain,
bisnis hilir mampu meredam kerugian dengan mencatat
pertumbuhan laba hilir, seperti ditunjukkan grafik berikut:
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Wake Up Call

Menteri ESDM Sudirman Said dan Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto foto bersama dengan para pemenang APQ Awards 2015.

APQ 2015 Ciptakan
Value Creation Rp 10,2 Triliun
Annual Pertamina

Quality Awards 2015,
menciptakan Value

Creation hingga Rp 10,2
Triliun Rupiah. Ajang
tahunan bagi insan

mutu Pertamina ini,
Berkaca dari performa hulu-hilir tersebut, Oil Ma
jors gencar melakukan berbagai manuver untuk mem
pertahankan eksistensi. Salah satunya dengan meng
hentikan proyek-proyek hulu yang dipandang marginal.
Sementara untuk dapat mempertahankan kinerja, pelaku
migas kini mulai mengerucutkan fokusnya pada lini usaha
inti (core business) dan melakukan strategic shift pada
bisnis yang menguntungkan. Seperti yang baru-baru ini
diumumkan Shell, yakni mengubah strategi bisnis dengan
optimalisasi lini usaha gas, khususnya LNG, terutama
paska akusisi BG Group.
Berlarutnya penurunan harga minyak menuntut peru
sahaan untuk berinovasi dan kreatif menjawab tantangan
pasar. Layaknya pemain migas lain, Pertamina harus turut
mewaspadai situasi bisnis migas yang kian panas ini.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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memberikan 12 kategori
penghargaan terbaik,
dan menobatkan PT

Pertamina EP sebagai tim

terbaik APQ Awards 2015.
JAKARTA – Setelah lima
hari berlangsung sejak 31
Oktoober-4 November 2015,
gelaran Annual Pertamina
Quality Awards 2015 ber
akhir dengan memberikan
12 kategori penghargaan
terbaik, yang menjadi puncak
apresiasi bagi insan mutu
Pertamina dalam berinovasi.

Penganugerahan APQ
Awards 2015 dihadiri oleh
Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Sudirman Said,
Deputi Bidang Energi, Logistik,
Kawasan dan Pariwisata
Kementerian BUMN Edwin
Hidayat Abdullah, PTH Dirut
Dwi Wahyu Daryoto, Direktur
Hulu Syamsu Alam, Direktur
GEBT Yenni Andayani, Di
rektur Pemasaran Ahmad
Bambang, Direktur Keuangan
Arief Budiman, jajaran top
management Pertamina dan
pimpinan AP Pertamina.
Dalam sambutannya
Menteri ESDM Sudirman
Said menyampaikan apresiasi
kepada inovasi dan riset yang
selama ini dikembangkan
sec ara berkelanjutan di
Pertamina. Menurutnya in
vestasi di bidang pendidikan,

Sorot :
Kiprah
Anak Perusahaan :
Sumber : Investor Relations – Corporate
Secretary
pertalite resmi beredar
reaktivasi lapangan TBA salawati berhasil
di kalimantan barat
tambah produksi sebesar 2.400 bopd

inovasi, riset merupakan
suatu keharusan. “Hal-hal
inilah yang bisa membuat ke
unggulan bagi pribadi, institusi
ataupun perusahaan, ter
masuk perusahaan sebesar
Pertamina,” tegasnya.
Pelaksana Tugas Harian
Direktur Utama, Dwi Wahyu
Daryoto menyatakan, kegiatan
inovasi di Pertamina terus
maju dan berkembang dari
tahun ke tahun. Pada tahun
ini, sebanyak 1.860 risalah
CIP berhasil dilaksanakan,
dengan total pencapaian
val ue creation mencapai
Rp10,2 triliun. “Hal ini harus
dijaga dan ditingkatkan,
yang salah satunya dengan
menjadikan hasil CIP se
bagai aset pengetahuan
perusahaan, termasuk dalam
hal ini mendaftarkan CIP
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terpilih sebagai hak kekayaan
intelektual,” kata Dwi Wahyu
Daryoto.
Acara puncak penganu
gerahan APQ Awards 2015,
menganugerahkan 12 ka
tegori yang diraih baik oleh
Unit Bisnis, Operasi dan
Anak Perusahaan Pertamina
dengan beragam inovasinya.
Adapun sebagai yang terbaik
tahun ini diraih oleh PT Per
tamina EP sebagai Best of
The Best APQ 2015.
President Director
PT Pertamina EP Rony
Gunawan mengungkapkan
kebahagiaannya atas prestasi
yang diraih PEP. Menurutnya,
prestasi ini merupakan bukti
bahwa inovasi dan kreatifitas
adalah suatu hal yang menjadi
Bersambung ke halaman 3

Utama :
pertamina lubricants dan pertamina
retail bersinergi hasilkan bom modular
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

membangun sinergi
rumah sakit bumn
Foto : WAHYU

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

Pengantar Redaksi :
PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika), AP Pertamina
yang bisnisnya utamanya rumah sakit dan pelayan kesehatan,
berulang tahun ke-18 pada 21 Oktober 2015. Apa dan
bagaimana bisnis Pertamedika saat ini? Energia Weekly sempat
berbincang dengan Direktur Utama PT Pertamedika Dr.
Mardjo Soebiandono. Berikut petikannya.
Apa dan bagaimana bisnis Pertamedika saat ini?
Sejak tahun 2008, kami memiliki 6 rumah sakit dan 1 akademi
perawat. Sampai tahun 2012, tambah lagi dengan 7 rumah
sakit. Sehingga menjadi 14 rumah sakit. Kemudian dari 2012
sampai sekarang, tambah 7 rumah sakit lagi. Menjadi total 21
rumah sakit. Ke depan, akan menjadi 34 rumah sakit.
Bagaimana dengan kabar Pertamedika akan
bersinergi dengan BUMN lain untuk memenuhi pelayanan
kesehatan para pekerja BUMN? Ibu Menteri BUMN Rini M.
Soemarno sebelumnya menyatakan bahwa yang non-core
dari Pertamina atau dari BUMN, itu harus lepas. Contohnya,
rumah sakit itu bukan core business-nya perusahaan minyak.
Jadi harus lepas dan dimasukkan ke dalam PT Pertamina Bina
Medika. Demikian pula BUMN lain, apakah itu PTPN, Pelni,
Krakatau Steel, Pelindo, sama saja, harus lepas.
Karena itu ada gagasan dari Ibu Rini untuk membuat satu
holding company rumah sakit BUMN menjadi satu. Kira-kira
ada 70 rumah sakit yang akan dijadikan satu. Dan sesuai
instruksi Menteri BUMN, Pertamedika yang akan memimpinnya.
Apa keuntungannya? Banyak sekali keuntungannya.
Nanti akan kita buat dalam tiga cluster rumah sakit yang kita
golongkan dari sisi operasional maupun keuangan. Cluster 1,
Cluster 2 dan Cluster 3. Cluster 1 itu yang sudah mandiri. Ada
Cluster 2 yang semi mandiri.
Nah yang ketiga, yang belum mandiri sama sekali, atau
tegasnya masih cost center. Masih disubsidi dan semua masih
dibayar dari Pertamina. Ke depan, semua harus diserahkan
kepada kami, dan kami akan mengelolanya.
Nanti pengadaan obat-obatan akan jadi satu. Kalau kita beli
banyak obat, diskonnya ini bisa diatas 50%. Kalau kita bisa beli
obat murah, kita bisa tekan cost, sehingga biaya pengobatan
pun bisa menjadi lebih murah.
Selain itu, akan menyatukan asuransi-asuransi kesehatan
yang ada. Semua kita jadikan satu di situ. Sehingga tujuannya
adalah untuk membuat pengobaan yang murah, tidak mahal,
tetapi excellence.
Artinya Pertamedika akan menjadi leader? Betul,
menjadi leader. Kita tidak mengambil alih direktur-direktur,
tetapi kita membantu manajemennya. Dan semua rumah sakit
BUMN akan menjadi rumah sakit yang excellence, mandiri,
berwawasan internasional. Sebab kita akan bersaing dengan
rumah sakit-rumah sakit baik regional maupun global.
Ini penting kita bersinergi, karena BUMN sebenarnya punya
uang. Kalau kita bersatu, kita bisa membuat rumah sakit terbaik
di Indonesia atau di Asia Tenggara, atau bahkan di dunia.

Bagaimana dengan nama? Apakah masih akan
membawa nama Pertamina Bina Medika? Dan kapan
target waktunya akan mulai? Itu nanti tergantung
Kementerian BUMN. Namanya kita belum tahu. Sekarang ini
sudah kita mapping apa kemampuan, apa batas kemampuan
atau apa kelemahan yang ada di masing-masing rumah sakit
BUMN. Banyak rencana yang bisa dijalankan. Misalnya kita
buat 3 center yang terbesar, yaitu di RSPP Jakarta, Makassar
dan Medan. Di tiga rumah sakit yang terbesar ini semuanya
harus lengkap. Jadi tidak usah jauh-jauh dievakuasi ke sini,
cukup disana.
Bagaimana dengan posisi Pertamedika dan
Pertamina sendiri? Apakah masih dibawah Pertamina
ataukah lepas dari Pertamina? Pertamedika tidak akan
lepas dari Pertamina. Karena 99,8% sahamnya itu milik
Pertamina Korporat. Kemudian 0,02% dimiliki Pertamina Dana
Ventura (PDV). Jadi kita akan tetap ada dibawah Pertamina.
Apakah ada target waktu kapan hal ini akan
digulirkan? Kita sudah membicarakan hal ini dua kali dengan
Menteri BUMN. Apa untung dan ruginya. Ini sangat menarik
karena kita bicara bisnis. Jadi ini bukan cost center lagi, seperti
rumah sakit Pertamina yang lain. Tetapi kita bicara profit center
karena harus mandiri, dan menggaji sendiri pegawainya.
Kita mencari bibit-bibit unggul untuk memimpin RS
Kerjasama Operasi. Ini banyak sekali. Pakai brand-nya ‘Per
tamedika’ atau ‘Pertamina’, seperti RS Pertamina yang ada
di Lampung, di Aceh dan di Jambi. Alhamdulillah, semua
rumah sakit ini menguntungkan. Karena dari brand fee saja,
Pertamedika dapat 5% dari revenue. Kemudian dapat lagi 3%
dari laba bersih. Sebagai contoh rumah sakit di Jambi. Baru
6 bulan kita pegang. Tiga bulan pertama saja setiap bulan
terima Rp 250 juta. Sekarang Rp 2,5 miliar setiap bulannya.
Mereka merasa diuntungkan juga, karena semua pasien
Pertamina lari ke sana. Itu jelas menguntungkan buat mereka.
Yang kedua, mereka bisa membeli obat dengan Daftar
Obat Standard Pertamina dengan murah sekali. Karena
membelinya jutaan, dapat diskon lebih dari 50%. Makanya
nomor satu dalam holding itu, mereka minta PT Supply Chain
itu dihidupkan dulu. Supaya semua bisa ikut membeli obat
standar Pertamina dengan biaya yang murah.
Apa tindak lanjutnya dari tantangan Menteri BUMN
ini? Kita mau menjadi world class hospital. Untuk mencapai
itu, minimal kita mesti meniru dan mendatangkan pakarnya.
Ini masalahnya, Sekarang kalau mendatangkan pakar dari
luar, izinnya susah.
Jadi saya tidak tahu apakah orang Indonesia ini takut
bersaing atau apa. Padahal ini bagian dari transfer knowledge
untuk membuat kita jadi pintar. Setahun atau dua tahun para
pakar di sini, kemudian mereka pergi, kita sudah jadi ahli.
Apalagi akan ada MEA dan AFTA yang mau masuk. Se
harusnya kita terima mereka. Tetapi kita harus siap, jangan
hanya jadi penonton. Kita tuan rumah di sini dan kita harus
menjadi leader. •EGHA/URIP

EDITORIAL

Inovasi

Ide itu bisa datang darimana saja.
Bahkan dari hal kecil yang tidak kita duga.
Seperti kisah Archimides yang menemukan
cara menghitung volume benda, saat
berendam di dalam bak air. Atau Newton
yang menemukan hukum gravitasi setelah
kejatuhan apel.
Dan ini pula yang terjadi dari ide yang
lahir dari inovasi-inovasi hebat insan mutu
Pertamina saat penyelenggaraan Annual
Pertamina Quality Awards 2015 pekan lalu.
Salah satunya, inovasi Pekerja Terminal BBM
(TBBM) Manggis, yang lahir tanpa disengaja.
Dalam pekerjaan sehari-hari, mereka
dihadapkan pada upaya penanggulangan
tumpahan minyak saat proses pemindahan
BBM dari kapal ke TBBM, dimana harus
tergantung pada penggunaan oil absorbent
berbiaya tinggi. Di sisi lain mereka melihat
kulit durian yang bertebaran dan tidak
dimanfaatkan di sekitar TBBM Manggis.
Akhirnya muncul ide menggunakan kulit
durian sebagai penyerap tumpahan minyak.
Setelah melakukan uji coba beberapa kali
ternyata terbukti kulit durian efektif sebagai
penyerap tumpahan minyak dan efisien dari
segi biaya.
Inovasi tim yang tergabung dalam FT
– Prove Belah Duren itu, menjadi salah
satu inovasi yang mendapat perhatian dari
berbagai pihak, termasuk Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said
saat melihat langsung pameran inovasi.”Saya
senang dengan inovasi yang ada dan harus
dihayati oleh manajemen,” jelasnya. Itu baru
satu inovasi, belum lagi ribuan inovasi lainnya
yang tak kalah hebatnya.
Dalam kondisi persaingan di bisnis
migas seperti saat ini, tentunya inovasi dan
terobosan baru yang mendukung operasional
efektif, dan efisien sangatlah penting.
Meminjam istilah Menteri ESDM bahwa saat
ini Pertamina tidak bisa lagi terjebak dalam
superioritas. Karena superioritas sebagai
perusahaan energi terbesar di tanah air
tersebut merupakan superioritas semu yang
justru akan menjadi jebakan keberlangsungan
bisnis di masa depan.
Terkungkung pada superioritas semu
justru akan membuat orang malas untuk
berinovasi dan merasa tetap aman di zona
nyamannya. Karena itu inovasi yang ada juga
harus dikompetisikan dalam tingkat nasional
hingga regional untuk menunjukkan bahwa
Pertamina tangguh.
Sebagai entitas bisnis yang bergerak
di bidang energi, Pertamina harus
mempersiapkan tantangan ke depan.
Baik itu pengembangan energi baru dan
terbarukan, serta terus berinovasi untuk
menjaga kelangsungan bisnis migas yang
tengah lesu. Selain inovasi, yang tak kalah
pentingnya, yakni keahlian, kompetensi dan
integritas, harus tetap diutamakan.•
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Bangga? Pastinya... Bahagia? Belum Tentu...

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh..
Sobat Energia, apa kabar Anda hari ini? Jika saya adalah
motivator-motivator yang ada di luar sana pasti saya akan
menuntut jawaban luar biasa dari para sobat... Namun karena
saya bukan motivator, jawaban “saya bahagia” terdengar lebih
menyenangkan untuk didengar dibandingkan luar biasa.
Sobat, tidak dapat dipungkiri bekerja di perusahaan sebesar
Pertamina memang sebuah kebanggaan tersendiri, tidak hanya
untuk diri kita, namun juga untuk orang-orang di sekeliling kita.
Buatlah survei di kalangan internal Pertamina alasan bekerja di
Pertamina dan masukkan kriteria “bangga”, saya yakin, kriteria ini
merupakan salah satu pilihan yang akan mendapatkan skor tinggi.
Dalam survei yang dilakukan oleh pihak external dengan
label “Indonesia Most Admired Companies” atau perusahaan
yang paling dikagumi, diidam-idamkan untuk bekerja bagi para
job seeker di Indonesia, Pertamina pasti masuk dalam top 10
perusahaan di Indonesia yang diimpikan para pencari kerja untuk
berkarier. Rasa kagum terhadap perusahaan ini dinilai berdasarkan
citra perusahaan, keuangan dan sumber dana perusahaan,
sumber daya manusia, dan kualitas produk yang dihasilkan/dimiliki.
Sebagai pekerja Pertamina, kebanggaan muncul karena
secara tidak langsung, suka tidak suka, dan mau tidak mau, kita
mengemban tugas melayani kebutuhan energi bangsa Indonesia.
Warna merah putih pun sepertinya melekat dengan warna
korporasi ini. Bangga pun muncul karena perusahaan juga terus
memiliki mimpi untuk berkembang dan mendunia, tidak hanya jago
kandang tapi mulai eksis di kancah internasional.
Pertanyaan berikutnya adalah, jika sudah tertanam rasa bangga
di hati ini terhadap perusahaan, apakah kemudian serta merta
timbul rasa bahagia saat bekerja? Secara logika sih seharusnya iya.
Namun, coba kita bertanya kepada diri masing-masing, mungkin
ada sebagian yang setuju bahagia dan ada sebagian lain yang
memang tidak bahagia harus menjalani perannya di Pertamina.
Memang rasa bahagia susah diukur. Setiap orang punya standar
yang berbeda-beda dalam merasakan kebahagiaan dan tidak
bisa dipukul rata. Nah, rasa bangga ini merupakan salah satu
variabel kebahagiaan dalam bekerja, di samping rasa nyaman,
dekat dengan keluarga, pembinaan yang baik, dorongan untuk
eksistensi diri dan lain sebagainya.
Rasa tidak bahagia di tempat kerja ini merupakan salah
satu iceberg dalam perjalanan kapal megah ke-SDM-an yang
seringkali tidak terlihat. Jika seorang pekerja sudah tidak bahagia,

maka sudah pasti kinerjanya pun tidak akan maksimal bahkan
cenderung menurun. Alih-alih memberikan kontribusi positif
bagi kebaikan perusahaannya, si pekerja tersebut bisa jadi sel
kanker yang membahayakan. Salah si pekerjakah? Belum tentu,
seharusnya pihak perusahaan atau atasan si pekerja tersebut
dapat melihat permasalahan yang ada dan tentu saja mencari
jalan keluar. Namun seringkali pekerja pun tidak mempunyai
tempat berkeluh kesah. Dialogue day dan coaching seringkali
hanya membahas unsur pekerjaan, tidak pernah menyentuh
dan masuk unsur x yang seringkali menjadi akar masalah dari
penurunan kinerja.
Investasi SDM merupakan salah satu investasi terbesar
bagi perusahaan. Perusahaan-perusahaan kelas dunia lain pun
memberikan contoh bagaimana menciptakan lingkungan kerja
positif, saling mendukung, memberikan rasa nyaman sehingga
timbul rasa bahagia dari para pekerjanya. Hasilnya, kinerja
mereka meningkat dan mendorong perkembangan perusahaan.
Di perusahaan yang kita cintai ini, sering terdengar istilah
SMOS yang berarti “Susah Melihat Orang lain Senang” atau
“Senang Melihat Orang lain Susah”. Selain itu, loyalitas semu
pun harus dihilangkan agar tidak menambah beban batin
bagi para pekerja. Contohnya, jika memang pekerjaan sudah
selesai artinya target terpenuhi, namun yang terjadi ada budaya
untuk menemani atasan maupun standby tanpa ada hal yang
urgent seharusnya sudah bukan lagi sebuah tuntutan maupun
beban pekerjaan. Sudah semestinya budaya-budaya seperti
ini dihilangkan dari perusahaan yang mempunyai cita-cita
kelas dunia. Auto critic, pimpinan dan tim manajemen maupun
orang-orang yang sudah memiliki subordinat harus terus
mengasah rasa empati. Ya, empati, bukan hanya sekadar
simpati. Merasakan apa yang dirasakan oleh pekerjanya yang
memiliki masalah sehingga tidak bahagia di tempat bekerjanya.
Pertamina sekarang sudah merupakan salah satu peru
sahaan yang dikagumi oleh pencari pekerjaan dan ke depannya
diharapkan menjadi perusahaan dengan tingkat pekerja yang
bahagia nomor satu di Indonesia.
Bangga dan bahagia akan menimbulkan rasa cinta terhadap
perusahaan ini sehingga cita-cita menjadi perusahaan kelas
dunia akan ringan diemban bersama. Ini menjadi pekerjaan
rumah untuk teman-teman dari fungsi SDM untuk melakukan
pengecekan apakah pekerja Pertamina bahagia.
Pertamina jaya, pekerja bahagia...•

APQ 2015 Ciptakan Value Creation Rp 10,2 Triliun... (sambungan dari halaman 1)
salah satu prioritas PEP. “Kreatifitas dan inovasi adalah nafas dari
PEP. Tanpa itu, perusahaan akan mati apalagi saat masa fluktuasi
harga minyak dunia yang menurun. Apapun yang terjadi, PEP
harus tetap mengembangkan kreatifas dan inovasi di segala lini
operasional,” tutur Rony.
Ia pun berharap semangat inovasi dari para perwakilan gugus
PEP di APQ Awards 2015 mampu menjadi virus dan menyebar
di semua lini pekerja PEP.
Pameran Inovasi
Sebelumnya, APQ Awards dibuka pada 2 November 2015
oleh Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman yang ditandai
dengan pembukaan Expo dan mengunjungi 27 display booth
inovasi. Tahun ini APQ menggambil tema ‘Insan Mutu Siap
Bersinergi Menuju Prestasi Kelas Dunia Melalui Interaksi Program
Improvement & Innovation Dalam Lima Prioritas Strategis
Perusahaan Sebagai Keunggulan Kompetitif Pertamina’.
Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pengembangan
budaya berbagi pengetahuan, serta menyelesaikan masalah
pekerjaan dan menuangkan ide inovasi dengan metode continuous
improvement program secara berkelanjutan.
VP QSKM Faisal Yusra selaku Chairman APQ Awards 2015
dalam laporannya menyatakan bahwa APQ 2015 merupakan
event tahunan yang keenam, sejak pertama digelar tahun 2010.
Menurutnya di tahun ini, insan mutu Pertamina telah menghasilkan
1860 inovasi yang melibatkan 3.300 pekerja, atau sekitar 28,8%
dari jumlah pekerja Pertamina.

APQ 2015 diikuti oleh 128 gugus/kelompok CIP terbaik
dari Unit Operasi/Bisnis/Region dan Anak Perusahaan yang
terdiri dari 60 Project Colaboration Improvement (PC Prove),
47 Functional Team Improvement (FT Prove) dan 21 Individual
Improvement (I-Prove), dengan total risalah mencapai 1.860.
Pada tahun ini juga memberikan kesempatan kepada beberapa
BUMN, yakni Petrokimia Gresik, PLN, Telkom, Garuda Indonesia
dan Jasa Marga, untuk ikut serta dalam presentasi dan penilaian
inovasi.
“Kami berharap inovasi insan mutu Pertamina yang terus
berkelanjutan, bukanlah kreasi yang hanya dikenal di lingkup
perusahaan saja, namun juga bisa mendapat pengakuan dari
berbagai pihak di tingkat nasional maupun internasional dalam
berbagai forum. Dan itu telah terbukti,” tegasnya.• URIP/DSU

Pemenang APQ Award 2015

The Best Quality Board : RU IV Cilacap
The Most Inspiring Leader: Pertamina EP
The Best Continouos Performance Improvement: PT Pertamina Geothermal Energy
The Most Productive CIP’er: MOR IV Jawa Bagian Tengah
The Best Quality Agent: RU IV Cilacap
The Most Valuable Innovation: PC-Prove Pintar PHE
The Best Komet Agent: MOR IV Jawa Bagian Tengah
The Best Kometer: Sulardi (RU V Balikpapan)
The Best Project Collaboration Improvement: PC Prove PDP Pertamina EP
The Best Functional Team Improvement: FT Prove Belah Duren (Shipping)
The Best Individual Improvement: I-Prove Dweko Pertamina Gas
The Best Innovation Expo: PT Pertamina Geothermal Energy
The Best of The Best: Pertamina EP
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Jaga Suplai BBM, Pertamina Operasikan Jobber di Sanggau
Pontianak - Sebagai mplementasi lima prioritas strategis yang dicanangkan Direksi
Pertamina, yaitu pengembangan infrastruktur dan marketing serta efisiensi di semua

lini, Marketing Operation Region (MOR) VI menjaga suplai BBM di wilayah perbatasan
dengan mengoperasikan jobber atau “depot mini” di Sanggau. Saat ini kebutuhan BBM
di wilayah Kalimantan Barat Bagian Timur di-deliver dari TBBM (Terminal BBM) Sintang,
yang di-supply dari TBBM Pontianak. Pola suplai akan mengalami kendala apabila terjadi
pendangkalan Sungai Melawi yang dapat mencapai 6 bulan. “Selama ini penyaluran
alternatif dan emergency TBBM Sintang, dibantu dari TBBM Pontianak dan Floating
Storage di Sanggau. Customer di Sanggau dan Landak terdapat 17 SPBU dan 5 PLTD,
sedangkan jarak dari TBBM Pontianak ke wilayah tersebut bisa mencapai sekitar 220 km,
sedangkan dari TBBM Sintang sekitar 90 km,” ujar Direktur Pemasaran PT Pertamina
(Persero) Ahmad Bambang saat peresmian Jobber Sanggau yang berlokasi di tepi Sungai
Foto : IMAM RISMANTO

Melawi, Desa Sei Batu, Kecamatan Sanggau Kapuas, pada (26/10).
Melihat kondisi tersebut, dibangunlah jobber “depot mini”, yang dioperasikan oleh
pihak ketiga, untuk menjaga suplai BBM wilayah perbatasan terutama di Kabupaten
Sanggau, Sekadau dan Landak. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan bero
perasinya jobber di Sanggau. Di antaranya, penyaluran BBM ke wilayah Sanggau
dan sekitarnya lebih terjamin juga meningkatkan pajak pendapatan daerah. “Dari sisi
korporasi, pola distribusi ini memberikan potensi efisiensi per tahun sekitar Rp 15 miliar,”
tegas Ahmad Bambang.

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang meninjau “Depot Mini/Jobber” di wilayah Sanggau, Kalimantan usai
meresmikan jobber tersebut. Jobber Sanggau dibangun oleh pihak ketiga (swasta) PT Cakra Buanamas Utama memiliki
sarana fasilitas berupa floating jetty, 2 tanki Premium berkapasitas 2.000 kl, 3 tanki Solar berkapasitas 6.000 kl dan 1
tanki BBK berkapasitas 1.500 kl, 6 pompa produk, dan filling shed.

Sekadau dan Landak dapat disalurkan sekitar 16.000 kl/bulan,” tutur Ahmad Bambang.

Jobber Sanggau yang dibangun oleh pihak ketiga, PT Cakra Buanamas Utama,

Ahmad Bambang menambahkan, untuk memaksimalkan kinerja Jobber Sanggau,

memiliki sarana fasilitas berupa floating jetty, 2 tanki Premium berkapasitas 2.000 kl, 3

kondisi akses jalan dan jembatan yang layak sangat diperlukan. Kondisi saat ini jalan dan

tanki Solar berkapasitas 6.000 kl dan 1 tanki BBK berkapasitas 1.500 kl, 6 pompa produk,

jembatan menuju jobber masih belum layak dan licin jika dalam kondisi hujan, sehingga

dan filling shed. “Dengan kapasitas jobber ini, distribusi BBM ke kabupaten Sanggau,

butuh peran serta pemerintah daerah dalam pembangunan infrastrukturnya.•RILIS

HSSE
Penilaian PROPER 2015 – Peningkatan Kinerja Operasi Selaras dengan
Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat
Penilaian Program Kinerja Penaatan Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan
(PROPER) 2015 telah mendekati akhir. Pengumuman peringkat final PROPER
2015 akan dilaksanakan pada tanggal 23 November 2015. Pertamina yang
tahun ini menargetkan 60 lokasi memperoleh peringkat Hijau-Emas sesuai
dengan kontrak manajemen Direksi Pertamina dengan Menteri BUMN
tetap menjadi perusahaan dengan lokasi yang paling banyak dinilai oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari seluruh perusahaan peserta
PROPER 2015 (160 dari 2138 total peserta atau 7,5%). Beberapa perubahan
kriteria penilaian cukup menjadi tantangan dalam mencapai target tersebut.
Ketentuan baru yang mensyaratkan perusahaan yang berhak menjadi calon
kandidat Hijau minimal sudah 4 tahun taat (Biru/Hijau/Emas) menyebabkan
beberapa lokasi Pertamina yang baru mengikuti PROPER kurang dari 4
kali otomatis tidak berhak menjadi calon kandidat Hijau meskipun awalnya
ditargetkan Peringkat Hijau.
Sampai akhir Oktober masih terdapat lokasi Pertamina yang
mendapatkan rapor sementara Merah (belum taat) yang disebabkan oleh
berbagai hal seperti tidak memenuhi baku mutu air limbah, pengelolaan
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang belum sesuai peraturan
yang berlaku, dll. Kesempatan melakukan perbaikan dan penyampaian
hasilnya masih memungkinkan peringkat ini diperbaiki menjadi Biru (taat)
meskipun tidak akan mungkin menjadi Hijau. Minggu lalu (2-6 November 2015)
telah dilaksanakan tahapan presentasi bagi perusahaan kandidat Emas di mana
Pertamina berhasil menyertakan 15 lokasi dari total 28 kandidat Peringkat Emas
(54%) yaitu:
1. Pertamina EP Subang Field
2. Pertamina EP Rantau Field
3. Pertamina EP Pangkalan Susu Field
4. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang
5. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore

6. JOB Pertamina Talisman Jambi Merang
7. Badak NGL
8. Refinery Unit III Plaju
9. Refinery Unit VI Balongan
10. Terminal BBM Rewulu
11. DPPU Ngurah Rai
12. Terminal BBM Boyolali
13. Terminal BBM Balikpapan
14. Terminal BBM Bandung Group
15. Terminal BBM Tuban
Dari 87 calon kandidat Hijau Pertamina setidaknya 15 lokasi ini sudah memegang tiket
untuk minimal memperoleh Peringkat Hijau dan mudah-mudahan dapat menambah jumlah
lokasi Pertamina yang mendapatkan Peringkat Emas dari penilaian tahun sebelumnya
yang memperoleh 4 dari total 9 Peringkat Emas seluruh peserta PROPER (Badak NGL,
PGE Area Kamojang, TBBM Rewulu dan DPPU Ngurah Rai). Hal ini menunjukkan bahwa
Pertamina sebagai perusahaan energi terbukti berhasil mengelola operasi selaras dengan
perlindungan lingkungan hidup dan memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Dengan peringkat level beyond compliance (Hijau-Emas) disamping Pertamina mengelola
lingkungan secara baik manfaat lain adalah dari sisi finansial dan bisnis. Dengan semakin
banyaknya level Hijau-Emas yang kita peroleh maka predikat green company bisa kita
peroleh dan hal ini pasti akan memberikan manfaat positif untuk pengembangan
bisnis ke depan (license to operate) sedangkan dari sisi finansial Pertamina
akan mendapatkan manfaat yang cukup berarti dari berbagai upaya
efisiensi (efisiensi energi, pengurangan emisi, pengurangan dan
pemanfaatan limbah -B3 maupun non B3- serta konservasi air).•

Sumber : Environment Strategy – HSSE Dit. SDM & Umum

pemerintah tawarkan tiga
blok shale migas

JAKARTA (Investor Daily) - Pemerintah
menawarkan tiga blok non konvensional
berupa blok shale gas dan shale oil. Dari
penawaran ini, pemerintah akan mendapat
bonus tandatangan (signature bonus) sebesar
3 juta dolar AS. Ketiga lokasi tersebut, yaitu
dua lokasi di Kalimantan dan satu di pulau
Jawa. Dirjen Migas Kementerian ESDM I
Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, satu
blok migas non konvensional di Jawa, yakni
Blok Blora dengan luas wilayah 3.000 kilometer
persegi. Sedangkan blok shale gas and oil di
Kalimantan yang dilelang adalah Blok Batu
Ampar seluas 2.452 kilometer persegi dan
Blok Central Bangkanai seluas 3.000 kilometer
persegi. “Bonus tanda tangan ketiga blok
tersebut masing-masing 1 juta dolar AS,
jadi total bonus tanda tangan yang didapat
pemerintah 3 juta dolar AS,” ujar Wiratmaja.
Dia mengatakan, akses dokumen penawaran
berlangsung pada 2 November sampai 15
Desember 2015. “Proses lelang penawaran
langsung ini akan memanfaatkan teknologi in
formasi e-lelang (lelang elektronik),” katanya.•

shipping
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Pertalite Resmi Beredar di Kalimantan Barat
PONTIANAK – B a h a n
Bakar Minyak (BBM) jenis
Pertalite akhir nya resmi
dijual di Kalimantan Barat,
pada (27/10). Peluncuran
produk tersebut dilakukan
oleh Direktur Pemasaran
Pertamina Ahmad Bambang,
Walikota Pontianak Sutarmidji,
dan GM Marketing Operation
Region (MOR) VI Mochamad
Irfan di SPBU Coco, Jalan
Ayani, Pontianak.
Saat ini ada 12 SPBU di
Kalimantan Barat menjadi
outlet BBM dengan research
octane number (RON) 90
tersebut, yaitu di Kota Pon
tianak, Kabupaten Mem
pawah, Landang, Sanggau,
Sintang, dan Ketapang. Dae
rah lainnya akan menyusul
sesuai permintaan masyarakat
dan kesiapan SPBU.
Sejak peluncuran Per
talite di Kalimantan Timur
September lalu, Pertamina
terus agresif menjual Pertalite
di seluruh wilayah Kalimantan.
Saat ini, 97 outlet telah siap
menyalurkan Pertalite di Pulau
Kalimantan. “Diharapkan akhir

Foto : ADITYO

RESUME
PEKAN INI

Walikota Pontianak Sutarmidji didampingi Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang, dan GM MOR VI Mochamad
Irfan melakukan pengisian perdana Pertalite di SPBU Pertamina Ahmad Yani, Pontianak.

tahun nanti, outlet Pertalite
terus bertambah minimal
sesuai target hingga 160 lem
baga penyalur,” ujar Mocha
mad Irfan.
Menurutnya, realisasi
penjualan Pertalite sudah
menc apai 2.744 kiloliter.
Artinya, 9 persen konsumen
di Kaltim, Kalteng dan Kalsel
sudah beralih ke Pertalite.
Sementara Direktur
Pemasaran Pertamina Ahmad

Bambang mengatakan
dengan bertambahnya jumlah
penyalur di Kalimantan, total
outlet Pertalite di seluruh
Indonesia kini mencapai
1.453 outlet yang tersebar
lebih dari 222 kota/kabuten
di seluruh Indonesia. “Total
Pertalite yang sudah terserap
oleh konsumen di seluruh In
donesia telah mencapai lebih
dari 160 juta liter,” tambahnya.
Harga Pertalite di Ka

limantan di bandrol Rp8.500
per liter atau hanya selis ih
Rp1.000 dengan Premium.
Wa l i K o t a P o n t i a n a k
Sutarmidji menyambut baik
hadirnya Pertalite di Kota
Pontianaknya. “Semoga
ban yak warga Pontianak
mengg unakan Pertalite.
Hadirnya Pertalite di sini bisa
menjadi salah satu solusi
menjaga udara tetap bersih,”
tuturnya.•IMAM

Implementasi PMS Kapal Milik : Menuju World Class Shipping
Jakarta – Sebagai ujung tombak dan urat nadi distribusi minyak dan gas Pertamina,

Shipping selalu memacu diri dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagi sebuah unit
usaha yang mengoperasikan banyak kapal, menyiapkan kapal-kapal laik laut dan layak
operasi merupakan tanggung jawab yang harus dijaga sebaik-baiknya..
Untuk dapat laik laut, kapal memerlukan perawatan pada mesin, hull, ruang muat, tanki
ballast, alat bongkar muat, alat-alat keselamatan maupun alat navigasi. Sistem perawatan
terencana dijadikan pedoman utama perawatan baik yang dilakukan oleh Anak Buah Kapal
(kru) maupun perusahaan kontraktor yang ditunjuk.
Saat ini, Fungsi Ownfleet - Shipping telah mengimplementasikan Planned Maintenance
System (PMS) pada 46 kapal dari 65 kapal milik Pertamina. Selebihnya, ditargetkan Online
keseluruhan kapal sampai akhir tahun 2015. “Ini merupakan sebuah prestasi yang patut
dibanggakan, mengingat pengoperasian PMS dilakukan oleh pekerja Pertamina Shipping
sendiri,” ujar Agus Pranoto, VP Own Fleet.

Lebih lanjut, bagaimanakah PMS tersebut dijalankan? Secara definisi, PMS merupakan
suatu sistem rencana kerja di dalam kapal berbasis waktu untuk mengefektifkan &
meningkatkan produktivitas kerja kru sekaligus sebagai fungsi monitor running hours
permesinan kapal. Segala aktivitas di kapal (machinery, deck, navigation) akan di-record
di dalam online sistem secara realtime oleh shorebase. Selanjutnya pekerja shorebase
akan menganalisa data tersebut dan melakukan tindakan pencegahan, pemeliharaan,
penanganan sesuai dengan hasil analisa program sedini mungkin sebelum aktivitas tersebut
menjadi sebuah permasalahan (Corrective Maintenance). Mudahnya, PMS merupakan
sebuah sistem “sedia payung sebelum hujan” dengan prinsip pencegahan. Penerapan
sistem PMS juga sangat berpengaruh positif terhadap psikologis kru kapal sebagaimana
diungkapkan Nahkoda Kapal LPG Pertamina Gas 1, Capt. Kosim. “Perbedaannya sangat
terasa antara monitor menggunakan system dibanding manual, sangat mempermudah.
Sebelum PMS diimplementasikan pekerjaan kru kapal tidak begitu efisien. Program
maintenance & running hours permesinan tidak terlalu akurat. Namun setelah menggunakan
PMS, kru lebih bersemangat kerja karena running hours dapat dimonitor secara akurat
namun lebih mudah”.
Setelah dua tahun diimplementasikan, Fungsi Ownfleet - Shipping telah berhasil mening
katkan efektifitas bisnisnya, meliputi:
1. Peningkatan pengawasan terhadap kapal-kapal milik secara real time.
2. Peningkatan persentase quick response terhadap kapal yang mengalami permasalahan
permesinan.
3. Record running hours permesinan yang akurat.
4. Meningkatkan kepercayaan diri pekerja baik crew onboard, pekerja shorebase dan ikut
memperlancar distribusi energy ke seluruh wilayah Indonesia.
5. Cost saving.
Menarik untuk ditelusuri bahwa sistem PMS merupakan sistem preventif dalam dunia
shipping berstandar Internasional. Melalui penerapan sistem Internasional ini artinya
Shipping Pertamina telah melakukan kegiatan sesuai visi perusahaan menjadi world class

Gb. Proses Implementasi PMS

company.• [Shipping]
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e-Learning Budayakan
Belajar Sambil Bekerja dan
Bekerja Sambil Belajar
JAKARTA – Penerapan prinsip Good Corporate
Governance (GCG) merupakan suatu amanat
yang ada di tubuh BUMN. Prinsip ini menjadi tang
gung jawab Dewan Komisaris dan Direksi untuk
diselenggarakan di perusahaan. Hal itu dijalankan
agar para pekerja bisa menjalankan pekerjaannya
secara efektif dan efisien. Lebih jauh, agar karyawan
paham prinsip-prinsip yang diembannya.
“Salah satu elemen dari GCG adalah sosialisasi
yang menuntut semua atasan untuk tatap muka
dengan bawahan menjelaskan program GCG yang
dimiliki perusahaan,” jelas Chief Legal Councel &
Compliance, Alan Frederik (saat menjabat) di Kantor
Pusat Pertamina, pada (29/9).
Untuk memudahkan proses sosialisasi GCG,
fungsi Legal Councel & Compliance bekerja sama
dengan Pertamina Corporate University mencip
takan perangkat e-learning sebagai tool agar
setiap pekerja lebih mudah serta paham tentang
prinsip GCG, seperti conflict of interest, LHKPM,
dan gratifikasi. Tentunya setiap pekerja dapat
mengakses aplikasi ini.
Sementara itu, Vice President Pertamina
Corporate University Ihsanuddin Usman menam
bahkan, pihaknya ingin mengoptimalkan e-learning
dengan harapan bahwa sosialisasi GCG merupakan
pembelajaran tanpa perlu meminta pekerja mening
galkan tempat kerjanya. “Bukan berarti dengan
adanya e-learning tidak ada lagi program-program
kelas. Yang kami maksudkan adalah meng
optimalkan teknologi. Apalagi gaya hidup pekerja
kita dekat dengan gadget,” ucapnya.
Dengan demikian, sosialisasi yang dijalankan
tidak memakan waktu banyak. Kendati begitu,
bukan berarti kualitasnya tidak baik. Melainkan
sebagai upaya memanfaatkan teknologi yang sering
digunakan oleh pekerja.
“Beberapa modul sudah kita buat, yaitu ma
najerial dan modul-modul yang terkait dengan
Pertamina Academy dan modul yang lain. DKami
juga akan meluncurkan modul HSE dengan
menggunakan e-learning,” beber Ihsan.
Targetnya adalah muncul budaya belajar,
sehingga program pembelajaran untuk pekerja bisa
berjalan efisien dan optimal serta timbul perubahan
perilaku ke arah yang lebih positif. Ihsan juga
berharap para pekerja mampu menghabiskan waktu
15 menit dengan belajar mandiri mengggunakan
teknologi yang tersedia.
Bahkan, kata Ihsan para pendiri maupun founder
Pertamina pernah mewariskan konsep belajar
sambil bekerja dan bekerja sambil belajar. “Dapat
dibayangkan kalau membaca 15 menit dalam sehari
sama dengan kita membaca situs berita. Maka
sama dengan kita belajar dalam 7 hari kerja belajar.
Karena itu, mari kita optimalkan dan belajar. Mari kita
wujudkan program ini untuk mencapai visi dan misi
perusahaan,” tandasnya.•EGHA

Pontianak - Pertamina
meluncurkan program
reward Pelumas Pertamina
untuk pelanggan di sektor
industri. Program ini meru
pakan insentif yang dib e
rikan oleh Pertamina kepada
para pelanggan setia yang
telah memenuhi kriteria.
Reward Pelumas Pertamina
diserahkan oleh Direktur
Pemasaran Pertamina Ahmad
Bambang kepada Direktur
PT. Pelayaran Baharimas
Kalimantan Rudyanto Rimba
di Pontianak, Kalimantan
Barat, (27/10).
Program ini merupakan
program pemasaran bundling
dengan mensinergikan pe
masaran produk BBM dan
pelumas Pertamina yang
digunakan oleh konsumen
di sektor industri. Insentif
yang diberikan senilai de
ngan tambahan diskon har
ga BBM yang digunakan
oleh industri dalam bentuk
pelumas. Pertamina ju
ga memberikan program
reward kepada pelanggan
setia yang bergerak di sektor
industri perkebunan dan
pertambangan lainnya.
Direktur Pemasaran Per
tamina Ahmad Bambang
menegaskan, program pe
masaran bundling ini ten
tunya akan memberikan

Foto : IMAM

Vice President Pertamina Corporate University, Ihsanuddin Usman
menegaskan e-learning GCG menjadi tool agar setiap pekerja lebih
mudah serta paham tentang prinsip GCG, seperti conflict of interest,
LHKPM, dan gratifikasi.

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menyerahkan program reward pelumas kepada salah satu pelanggan \
di sektor industri. Reward tersebut diberikan kepada Direktur PT Pelayaran Baharimas Kalimantan Rudyanto Rimba, di
Kalimantan (27/10).

m a nf a a t y a n g l u a r
biasa kep ada konsumen
industri. Pelanggan akan
mendapatkan produk BBM
dan pelumas Pertamina
yang berkualitas, jaminan
suplai yang andal, dan
dukungan layanan teknis
yang lengkap sehingga kon
sumen bisa berkonsentrasi
dalam operasional yang
efisien. “Program reward
mempertegas posisi Per
tamina sebagai One Business
Solution Partner bagi pe
langgan industri,” ujarnya.
Program ini merupakan
wujud perhatian khusus

Pertamina kepada para
pelanggan setia. Dukungan
Pertamina kepada para
pelanggan ini diharapkan
dapat menjadi solusi bagi
konsumen dalam menjalankan
bisnis secara efektif dan
efisien guna mempertahankan
keberlanjutan bisnis di
tengah situasi ekonomi yang
melambat saat ini. Reward
pelumas diberikan secara
berkala dan ditujukan kepada
konsumen yang mengikat
kontrak pembelian BBM
industri dengan Pertamina.
“Ini menjadi bukti Perta
mina terus berkomitmen

memberikan pelayanan yang
prima dengan mutu dan kua
litas sudah terbukti, terjamin
dan terpercaya,” ujar Ahmad
Bambang.
PT Pelayaran Bahari
Mas merupakan salah satu
k o n s u m e n ya n g s a n g a t
loyal kepada produk Perta
mina dan berpusat di Pon
tianak, Kalimantan Barat.
Perusahaan ini melakukan
pembelian BBM industri jenis
Solar mencapai 120 kiloliter/
bulan yang disuplai melalui
TBBM Kota Baru dan TBBM
Pontianak.•BmW

Beralih ke Bright Gas dengan Banjir Hadiah
Semarang – Untuk ke
dua kalinya dalam tahun ini,
Marketing Operation Region
(MOR) IV menyelenggarakan
pengundian Bright Gas Banjir
Hadiah Honda PCX, dan
hadiah-hadiah lainnya untuk
konsumen Bright Gas dan
Elpiji 12 kilogram tabung biru
yang beruntung.
Untuk dapat mengikuti
program ini, konsumen ter
lebih dahulu mengisi kupon
undian saat membeli tabung
dan isi Bright gas, sedangkan
untuk pembelian Elpiji 12 kg
konsumen mendapatkan 1
kupon untuk memperebutkan
hadiah lainnya.
Manager Domestic Gas
Region IV Hardjono, dalam
sambutannya mengatakan
penyelenggaraan pengundian

hadiah ini efektif meningkatkan
penjualan Elpiji 12 kg, baik
Bright Gas maupun tabung
biru secara signifikan, yang
pada mulanya 6% menjadi
10%.
Pengundian ini disaksikan
oleh perwakilan dari Dinas
Sosial, notaris, Kepolisian
serta pekerja MOR IV.
Sementara, GM MOR
IV Kusnendar mengatakan,
pengundian ini merupakan
bentuk rasa terima kasih ke
pada pengguna setia LPG
non subsidi sekaligus sebagai
komitmen Pertamina dalam
mengapresiasi masyarakat
atau konsumen yang tidak
lagi menggunakan LPG
bersubsidi.
“Melalui program banjir
hadiah ini, kami sangat

mengapresiasi masyarakat
atau konsumen yang sudah
m enggunakan LP G non
subsidi Pertamina, karena juga
turut membantu pemerintah,”
ujar Kusnendar.
Dalam pengundian
sesi ke II ini, hadiah utama
sebuah Sepeda Motor Honda
Scoopy berhasil diraih oleh
Agus Nuryanto, warga Dusun
Ngasihan RT 05/08 Brati,
Grobogan.

Foto :MOR IV

Foto : PRIYO

Pertamina Berikan Reward Pelumas
untuk Pelanggan Industri
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M e n u r u t K u s n e n d a r,
konsumen Bright Gas yang
belum berkesempatan men
dapatkan hadiah pada sesi
I dan II tidak perlu khawatir,
seb ab akan ada program
Banjir Hadiah Bright sesi ke
III yang dimulai pada Oktober
hingga Desember 2015.
Seb uah Honda PCX telah
dipersiapkan sebagai grand
prize.•MOR IV
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JAKARTA – Setelah se
belumnya berkunjung ke
Pertamina Geothermal Energy
(PGE), Direktur SDM & Umum
Dwi Wahyu Daryoto dan Tim
Corporate Shared Service
(CSS) kembali mengunjungi
anak perusahaan dalam
rangka customer visit ke
Pertamina Hulu Energi (PHE),
di PHE Tower, Jakarta Selatan,
pada Kamis (29/10).
Membicarakan mengenai
update layanan CSS dan
sharing mengenai harapan
penggunaan layanan CSS di
lingkungan PHE ke depan,
diskusi ini dihadiri oleh
Direktur Utama PT Pertamina
Hulu Energi R. Gunung
Sardjono Hadi beserta direksi
lainnya, top management,
dan Tim ICT (Information
Communication Technology)
Pertamina Hulu Energi.
D w i Wa h y u D a r y o t o
men egaskan, tujuan dar i
kunjungan ini adalah me
ngetahui kebutuhan PHE

sebagai customer CSS,
serta membiasakan fungsi
CSS dan Direktorat SDM
& Umum sebagai service
provider maupun business
partner yang harus senantiasa
memahami kebutuhan kon
sumen.
Menurutnya, kunj ung
an ini sekaligus mengimple
mentasikan salah satu tata
nilai Pertamina, Customer
Focus. “Jadi sebetulnya ini
juga merupakan implementasi
dari Customer Focus. Karena
dalam hal ini, customer CSS
siapa? Salah satunya PHE,”
jelas Dwi.
Ke depannya, Dwi juga
berharap ada penguatan
pad a Sistem Informasi di
PHE, sehingga dapat
meningkatkan stakeholders
value melalui ketepatan waktu
dalam mengambil keputusan
pada proyek-proyek Hulu.
Selain itu, Dwi menjelaskan,
saat ini PHE secara khusus
sedang membutuhkan sistem

penertiban administrasi yang
ke depannya akan dibantu
oleh tim CSS. “Kebutuhan
khususnya adalah penertiban
sistem administrasi,” ucapnya.
Di lain sisi, Direktur Uta
ma PHE R. Gunung Sardjono
Hadi menyampaikan, dalam
hal pengadaan, pihaknya
selalu berusaha semaksimal
mungkin untuk menyesuaikan
dengan peraturan perseroan.
“Terkait dengan ICT, kami
selalu mengupayakan se
maks imal mungkin untuk
comply terhadap hal-hal yang
sudah menjadi keputusan dari
Pertamina maupun Direktorat
Hulu, dimana kita melakukan
sentralisasi produk, seperti
Microsoft, MySAP Pertamina,
dan sebagainya,” ucapnya.
Gunung juga menjelaskan
saat ini PHE sedang menyusun
masterplan bagaimana ke
depan anak perusahaan
PHE bisa sesuai standar dan
seragam dalam pengelolaan
ICT menggunakan produk

Foto : PRIYO

Customer Visit Direktur SDM & Umum ke PHE
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Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto beserta tim CSS Pertamina foto bersama dengan Direktur Utama
PHE R. Gunung Sardjono Hadi beserta jajaran direksi, manajemen, dan tim ICT PHE ketika melakukan customer visit ke
anak perusahaan Pertamina tersebut.

CSS Pertamina sehingga
mem udahkan PHE dalam
melakukan evaluasi dan moni
toring.
“Memang di beberapa
anak perusahaan kami belum
semua menggunakan MySAP.
Kami sedang menyusun mas
terplan, bagaimana anak
perusahaan kami bisa sesuai

standar dan seragam se
hingga memudahkan kita
dalam melalukan evaluasi dan
monitoring,” ucap Gunung.
Ia juga men yamp aikan
komitmen PHE dengan
tim ICT-nya untuk selalu
mendukung kegiatan dan
produk-produk yang dike
luarkan oleh Corp
 orate

Shared Service Pertamina.
“Semoga kolaborasi ini bisa
terus ditingkatkan. Kami akan
mendukung kegiatan CSS
untuk terus berkembang,
dan berjalan sesuai dengan
proses, serta memberikan
kontribusi yang positif secara
nyata,” ucap Gunung.•Starfy

MOR IV Pererat Kerja Sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
tara GM MOR IV Kusnendar
dan Kepala Kejaksaan Tinggi
Semarang, Hartadi S.H, M.H,
di Hotel Gumaya, Semarang.
Acara tersebut juga dihadiri
oleh seluruh jajaran Kejaksaan
Tinggi dan tim manajemen
MOR IV.
Legal Area Manager Jawa
Bagian Tengah, Paulus CH
Djahri mengatakan kerja sama
tersebut mempercepat proses
penanganan permasalahan
hukum. “Sebelum kerja sama,
prosesnya panjang, harus
kirim surat, laporan dan

sebagainya. Setelah kerja
sama, tinggal menghubungi
saja, masalah akan ditangani,”
ujarnya.
Penandatanganan kerja
sama dengan Kejaksaan
Tinggi Jawa Tengah meru
pakan kali ketiga. Tahun ini,
kerja sama berlaku untuk
jangka waktu dua tahun, ter
hitung sejak 1 Oktober 2015.
Dari pengalaman sebe
lumnya, kasus-kasus hukum
yang terjadi belum pernah
sampai ke tingkat Kejaksaan
Tinggi. Persoalan hukum

biasanya akan dimitigasi
di awal oleh fungsi Legal,
apabila masalahnya semakin
besar baru dibawa ke tingkat
Kejaksaan. Namun selama ini
permasalahan dapat diatasi
di tingkat penyidikan oleh
Kepolisian.
Terkait perpanjangan
kerja sama tersebut, Paulus
b e rh a r a p p e n a n g a n a n
permasalahan hukum yang
muncul dalam proses bisnis
Pertamina dapat lebih efektif,
cepat dan bisa memberikan
solusi yang terbaik.•LNW

Foto :MOR IV

Semarang – Potensi per
masalahan hukum selalu ada
dalam setiap proses bisnis
yang melibatkan pihak ketiga.
Berangkat dari hal tersebut,
diperlukan sinergi dan kerja
sama yang erat antara Per
tamina dan Kejaksaan Tinggi.
Sebagai bentuk sinergi
sitas dan kerja sama yang
baik antara dua instansi di
wilayah Jawa Tengah terse
but, pada (30/9), dilakukan
penandatanganan kerja sama
bantuan proses penanganan
permasalahan hukum an

JAKARTA – Senin pagi (26/10) pukul 09.30 WIB enam orang
teroris berhasil mengelabui petugas sekuriti di pos utama
Terminal BBM Plumpang dengan mengaku sebagai vendor yang
akan menemui OH. Mereka selanjutnya melumpuhkan petugas
sekuriti dan menyandera seluruh pekerja dan tamu yang berada
di area lobby. Para teroris kemudian menyandera pekerja TBBM
yang sedang melaksanakan rapat manajemen dan menggiring
OH ke ruang kerjanya untuk menyampaikan tuntutan ke pihak
Pertamina berupa tebusan uang sebesar Rp100 miliar serta
meminta didatangkan helikopter untuk melarikan diri.
OH yang disandera kemudian dipaksa melapor kepada
GM Marketing Operation Region III – Jawa Bagian Barat
untuk memenuhi tuntutan tersebut. Apabila tuntutan tidak
dipenuhi, satu persatu sandera akan dibunuh dan tanki BBM
akan diledakkan. GM MOR III yang menerima informasi dari
OH melapor kepada Direktur Pemasaran. Direktur kemudian
meminta bantuan ke Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu

mengatasi aksi kelompok teroris. BNPT (Badan Nasional Pe
nanggulangan Teroris) meminta Panglima TNI untuk menurunkan
Detasemen 81 Gultor Kopassus – TNI AD ke TBBM Plumpang
untuk melakukan operasi pembebasan sandera. Pada upaya
pembebasan sandera, terjadi baku tembak dan salah satu
tembakan kelompok teroris meleset mengenai tangki BBM
no. 2 yang berisi produk Pertamax sehingga terjadi kebakaran.
Selanjutnya tim OKD TBBM Plumpang yang di koordinasi dari
Puskodal MOR III (Level I) dan Puskodal Dit. Pemasaran (Level
II) berhasil memadamkan api yang berkobar.
Itu adalah gambaran singkat mengenai skenario pelatihan
penanggulangan keadaan darurat yang diusung oleh fungsi
HSSE Direktorat Pemasaran untuk mengetahui sejauh mana
kesiapan Organisasi Keadaan Darurat Terminal di TBBM
Plumpang, MOR III JBB dan Direktorat Pemasaran dalam
menanggulangi aksi terorisme dan insiden kebakaran tanki.
Simulasi yang berlangsung selama 120 menit itu terlaksana

Foto : HSSE DIT. PEMASRAN

Simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat Level II di TBBM Plumpang

dengan adanya kerja sama yang baik antara Pertamina
bersama TNI, khususnya Kopassus serta aparat keamanan
Polres Jakarta Utara dan Kodim Jakarta Utara. Perjanjian kerja
sama ini terjalin dalam nota kesepahaman antara PT Pertamina
(Persero) dengan TNI No. 013/C00000/2015-SO.•HSSE DIT.
PEMASARAN
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Program Green School dari
PEP Cepu Field
Wonocolo – PEP Asset 4 Field Cepu menggelar
“Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Program
Green School dan Penghijauan”, pada (23/10),
di Balai Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan,
Kabupaten Bojonegoro. Dalam penyelenggaraan
acara ini, PEP Asset 4 Field Cepu bekerja sama
dengan Yayasan Mangrove Center Indonesia dalam
penyediaan bibit dan monitoring program.
Program Green School tidak hanya dilaksanakan
di Desa Wonocolo, tetapi juga Di Desa Sidoharjo,
Kecamatan Senori dan di Kecamatan Bangilan, Ka
bupaten Tuban sebagai ring 1 operasi Field Cepu.
Dalam acara tersebut PT Pertamina Asset
4 Field Cepu memberikan bantuan berupa bibit
pohon untuk ditanam di lahan sekolah dasar yang
masih kosong. Bantuan bibit pohon diserahkan
oleh Cepu Field Manager PEP Wresniwiro kepada
Kepala Sekolah SDN 1 dan SDN 2 Desa Wonocolo.
Dengan program ini diharapkan dapat me
ningkatkan kesadaran akan pentingnya mencintai
lingkungan hidup sejak dini bagi siswa sekolah
dasar di Desa Wonocolo.•PEP CEPU FIELD

Prabumulih - Hampir dua bulan
terakhir, bencana yang menimpa warga
Prabumulih benar benar lengkap. Tidak
hanya sumur, rawa, sungai yang
mengering juga kebakaran lahan dan
semak belukar yang menghasilkan
kabut asap dan mengganggu kese
hatan, serta debu yang dihasilkan oleh
keringnya tanah di pinggiran jalan. Hal
ini secara tidak langsung berpengaruh
pada roda perekonomian di wilayah
tersebut.
Salah satu warga yang mera
sakannya, Nengsih, ibu rumah tangga
warga Desa Patih Galung Kecamatan
Prabumulih Barat. Ia menuturkan sudah
sebulan ini warga di tempatnya kesulitan
air bersih. “Kami menggunakan air rawa
yang sebenarnya sudah tidak layak
lagi untuk digunakan kepentingan se
hari-hari, namun apa daya karena ke
terbatasan dana dan sangat sulit untuk
mendapatkan air bersih,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh
Kadir (37), warga Kelurahan Anak Petai
Kecamatan Prabumulih Utara. “Akibat
kemarau yang panjang, terpaksa
kami memanfaatkan sumur di daerah
rawa yang jaraknya 1 km dari rumah
dengan menggunakan motor untuk
mengangkutnya, digunakan untuk

kebutuhan mandi, mencuci dan lainnya,”
jelas Kadir.
Melihat kondisi yang memprihatinkan
tersebut, Legal & Relation Assistant
Manager Setyo Puji Hartono bersama
tim melakukan bakti sosial dengan
memberikan bantuan air bersih,
penyiraman jalan yang belum diaspal/cor
Beton, membantu pemadaman kebakaran
rumah dan kebun/semakbelukar, pe
minjaman fire truck untuk BPBD Muara
Enim di Kecamatan Gelumbang, pem
bagian masker.
Diharapkan dengan kegiatan tersebut
sedikit banyak dapat membantu ekonomi
masyarakat, mengurangi dampak krimi
nalitas yang akan mengganggu kegiatan
operasi perusahaan serta menjalin hu
bungan baik dengan masyarakat.
Menurut HSSE Asisstant Manager
Gelar Winayawidi Suganda, bantuan
pemadaman kebakaran telah dibantu dari
Agustus - Oktober 2015 dengan rincian
6 kasus kebakaran rumah dan 57 kasus
kebakaran semak belukar/kebun.
Camat Prabumulih Barat M. Daut,
Prabumulih Utara Masayu Syiarifah,
Camat Prabumulih Selatan Gusmal,
Camat Prabumulih Timur Hendri Muklan,
dan atas nama Pemerintah Kota sangat
mengapresiasi bantuan Pertamina EP

Foto : PEP PRABUMULIH

Foto :PEPC

Air Bersih untuk Masyarakat Prabumulih

Prabumulih Field. “Begitu banyak bantuan
yang kami terima selama ini. Terasa sekali
manfaat keberadaan Pertamina di tengah
masyarakat. Oleh karena itu, kami siap
memberikan dukungan dan mendoakan
agar Pertamina EP dapat menemukan
sumber Migas yang baru dan produksinya
meningkat,” ujar M. Daut mewakili pemda
setempat.•JJ

BALONGAN – Guna terus memantu perkem
bangan mangrove dan vegetasi pantai yang
ditanam oleh RU VI di wilayah Karangsong, CSR
RU VI Balongan mengadakan sosialisasi dan
pelatihan aplikasi identifikasi tanaman dengan
sistem barcoding berbasis android bersama pe
merintahan desa dan kelompok pantai lestari,
pada (11/9).
Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa
Karangsong tersebut bertujuan menginformasikan
manfaat dari sistem barcoding untuk memantau
secara berkala terhadap mangrove dan vegetasi
pantai lainnya. Dari sistem barcoding ini data si
penanam akan secara otomatis terinput dalam
database di website www.pertamina-ermis.com.
Pada kegiatan ini, RU VI Balongan meng
gandeng tim ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB)
sebagai pembimbing. Antusias kelompok untuk
menerapkan inovasi ini dalam pengembangan
ekowisata Mangrove juga sangat tinggi. Untuk
me-maintenance inovasi barcoding ini, PR & HSE
RU VI serta Tim IPB akan selalu bekerja sama
dengan kelompok tani.•Riki Hamdani

Diharapkan Zainal, pemberian kornet
sapi yang merupakan produk olahan hasil
kerja sama CSR dan Rumah Zakat yang
sebagian berasal dari daging qurban pe
kerja Pertamina tersebut akan memberi
tambahan gizi dan variasi menu makanan
para korban. “Semoga bantuan ini bisa
memberi manfaat,” paparnya.
Bantuan diserahterimakan di pusat
logistik Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD), Karo. Kepala BPBD Karo
Jhonson Tarigan mengapresiasi bantuan
yang selama satu tahun ini diberikan
oleh Pertamina. “Bahkan genset yang
sebelumnya diberikan itu sangat terasa
manfaatnya bagi operasional kami,”

Foto : MOR 1

Pelatihan Barcoding untuk
Mitra Binaan RU VI

KARO - Sebagai wujud kepedulian
kepada korban Sinabung yang hingga
saat ini masih berada di tempat pe
ngungsian, untuk keempat kalinya pada
tahun ini, MOR 1 menyalurkan bantuan
diserahkan oleh Sr. Spv. Eksternal
Relations MOR I Zainal Abidin di
Kabanjahe, Kabupaten Karo, (24/10).
“Kondisi korban belum sepenuhnya
terelokasi, dan musibah ini masih terus
terjadi. Karena itu kami tetap memberi
perhatian untuk korban Sinabung,”
ujar Zainal Abidin. Setidaknya, hingga
saat ini masih tercatat terdapat 9 titik
pengungsian dan ribuan pengungsi
yang resmi terdaftar di BPBD Karo.

ujarnya. Sebelumnya, MOR I memang
telah memberikan bantuan 3 unit genset
untuk operasional BPBD Karo, di luar
bantuan logistik lain baik yang diserahkan
oleh CSR maupun PKBL MOR I pada
saat itu.•ER

PEP Jatibarang Field Bangun Sumur Air Bersih
MUNDU - Kekeringan terus melanda sejumlah daerah, tak
terkecuali di wilayah Kabupaten Indramayu. Sebagai upaya
mengatasi kekeringan di Indramayu, PEP Jatibarang Field bantu
atasi krisis air bersih dengan membangun tujuh titik sumur sumber
air bersih.
Menurut Jatibarang L & R Assistant Manager, Zurni Laili
Safrida, ketujuh titik sumur itu disebar di dua Kecamatan yang
dinilai mengalami krisis cukup memprihatinkan. Di antaranya 5
titik berada di Kecamatan Kandanghaur yaitu Blok Pagak Desa
Pranti, Blok Ciled Desa Karanganyar, Blok Tiga Sukamulya
Desa Karanganyar, Blok Pengodengan RT 02/RW 01 dan Blok
Pengodengan RT 02/RW 02 Desa Wirakanan serta 2 titik lainnya
berada di Kecamatan Patrol yakni Blok Pilangsari dan Blok
Werakas Desa Mekarsari.
Tidak hanya pembuatan sumur, PEP Jatibarang Field juga

Foto : PEP JATIBARANG FIELD

Foto : RU VI

MOR I Medan Berbagi Kornet untuk Korban Sinabung

membangun Tembok Penahan Tanah (TPT) di daerah sekitar ope
rasi, di antaranya Desa Kedungwungu sepanjang 400 meter dan
Desa Kedokanagung blok Tambak sepanjang 500 meter.•egi/kie
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Foto : RU II

Beasiswa untuk Anak
Pekerja RU IV
CILACAP – Sebanyak empat anak pekerja Re
finery Unit (RU) IV Cilacap berhasil mendapatkan
beasiswa pendidikan dari Pertamina Foundation
menyisihkan ribuan anak pekerja lainnya dari
seluruh unit Pertamina dan anak perusahaan.
Beasiswa diserahkan secara simbolis oleh GM
RU IV Cilacap Nyoman Sukadana di Head Office
RU IV Cilacap.
Keempat anak tersebut adalah Amir Syakib
Arsalan, putra dari M. Yamin Mahyi, Eta Auria
Latiefa, putri dari Muh. Hadjar, Gumilang Ok
tantyo P, putra dari Bambang Sugeng R.P, serta
Prisca Dhyaning D, putri dari Herning Sumitro.
Didin Mujahidin selaku HR Area Manager RU
IV menyampaikan beasiswa diberikan kepada
anak pekerja yang memiliki IPK diatas 3,5 untuk
satu tahun ajaran.
Muh. Hadjar mewakili orang tua penerima
beasiswa mengungkapkan rasa bangganya.
“Semoga ini dapat memacu pretasi anak-anak
kami untuk terus memberikan yang terbaik.”•RU IV

Foto : PEP POLENG FIELD

Jakarta – PT Pertamina Lubricants Production
Unit Jakarta bekerja sama dengan Kelurahan Koja
mencoba membangkitkan kembali minat baca
semenjak usia dini di sekitar lingkungan daerah
Ring I Kelurahan Koja Tanjung Priok Jakarta Utara.
Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk realisasi
Corporate Social Responsibility (CSR) yang rutin
dilakukan oleh PUJ.
Dalam kesempatan tersebut PT Pertamina
Lubricants Production Unit Jakarta menyerahkan
bantuan buku-buku bacaan, rak buku, meja
belajar dan perlengkapannya ke Taman Bacaan
RW. 01 Kelurahan Koja Tanjung Priok Jakarta
Utara. Bantuan diberikan oleh Manager PUJ Hary
Fitrawan dan diterima oleh Ketua Karang Taruna
RW 01 disaksikan langsung oleh Lurah Koja,
Ketua RW 01 dan Ketua PKK RW 01, di Balai
RW 01 Kelurahan Koja, (20/10).
Menurut Hary Fitrawan, PUJ selama ini
rutin memberikan bantuan kepada masyarakat
sekitar, sebagai salah satu bentuk kegiatan CSR.
“Bentuknya bisa macam-macam. Mulai dari
penanaman pohon, sunatan massal, pembagian
zakat, hingga penyerahan buku-buku seperti
ini,”paparnya.•BmW

Gresik.
Untuk membawa 15 unit lampu
solar cell dibutuhkan prosedur yang
cuk up panjang. Koordinasi antar
agen perkapalan kedua wilayah untuk
menentukan mekanisme pengangkutan
barang yang cukup berat dan volume
yang tidak sedikit. Tak hanya itu,
proses pengirimannya juga melibatkan
pihak dermaga dari Pelabuhan Gresik
dan Pelabuhan Bawean untuk me
mastikan keamanan penyimpanan
barang sementara. Proses pengiriman
juga membutuhkan antrian panjang
mengingat kapal barang tidak setiap hari
berlayar menuju Pulau Bawean karena
tergantung kondisi cuaca di Laut Jawa.
Lokasi pemasangan 15 unit Lampu
Solar Cell tersebar di beberapa titik di
Kecamatan Sangkapura, yaitu 5 titik
di area Alun-Alun Bawean dan 10 unit
selebihnya tersebar di pertigaan jalanan
Pulau Bawean.
“Kalau ada pemadaman dari PLN,
lampu solar cell ini pasti nyala sendiri.

Jalanan di tikungan sini jadi tetap terang
dan aman buat pengendara,” ungkap
salah satu warga Bawean.•zr

PEP Tambun Field Bedah Rumah Warga Miskin di Karawang
Karawang - PEP Tambun Field ikut
memberikan bantuan bedah rumah, bagi
warga kurang mampu sebagai rangkaian
dari Program P2WKSS (Program
Terpadu Peningkatan Peranan Wanita
Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) di
Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya
Kabupaten Karawang. Bedah rumah
tersebut diberikan kepada tiga warga
miskin yang tinggal di wilayah dusun
Cinara, Karawang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari
program P2WKSS yang melakukan
bedah rumah kepada 10 rumah
tidak layak huni di Karawang. Untuk
rehabilitasi 7 rumah lainnya dilakukan

oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Ka
rawang. Bantuan diserahkan oleh Bupati
Karawang dr.Hj. Cellica Nurrachadiana,
seusai memimpin pembukaan acara
P2WKSS di Kelurahan Tambaksari.
Bedah rumah bertujuan untuk mem
perbaiki rumah tinggal warga kurang
mampu, agar layak huni dan nyaman.
“Kegiatan ini menjadi bukti tanggung
jawab sosial Pertamina, bertepatan de
ngan program keluarga sehat sejahtera
dalam mewujudkan Karawang Interasih,
Indah Tertib Aman dan Bersih’ tukas Yu
niawan H. mewakili PEP Tambun Field.
Di Karawang, tanggung jawab sosial
dan lingkungan yang dilakukan PEP

Foto : PEP TAMBUN FIELD

Buku untuk Kelurahan Koja

Gresik - Pulau Bawean merupakan
pulau yang pasokan listriknya masih
terbatas. Pulau yang terletak sekitar 80
mil di utara Laut Jawa ini masih satu
wilayah den gan Kabupaten Gresik.
Untuk menjangkaunya, dibutuhkan
perjalanan menggunakan kapal cepat
selama 3 jam dari Pelabuhan Gresik.
Pulau dengan penduduk sekitar 70 ribu
ini masih minim sarana penerangan jalan
umum dan sering terkendala pasokan
listrik.
Pada awal 2015, PT Pertamina EP
Asset 4 Poleng Field memiliki program
konservasi energi listrik berupa bantuan
lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)
dengan tenaga surya atau solar cell.
Setelah melakukan koordinasi dengan
dinas PU Kabupaten Gresik, bantuan
lampu solar cell diserahkan di Pulau
Bawean sebanyak 15 unit.
“Kami sarankan untuk dialokasikan
ke Pulau Bawean daripada kota Gresik
karena disana sangat membutuhkan,”
terang Zubairi, staf PU Kabupaten

Tambun Field, antara lain edukasi kesehatan
lingkungan di sekolah, pembangunan
masjid, bantuan pengecoran jalan Pisang
Sambo, pelatihan home industry olahan
ikan bandeng, dan lainnya.•dis

PDSI Bantu Kacamata untuk Siswa SD-SMP
Jakarta - Hasil social mapping PDSI menunjukkan, masih
terdapat banyak siswa SD-SMP di area PDSI yang mengalami
gangguan penglihatan. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan pendidikan mereka. Oleh karenanya pada awal
September 2015, tim Pertamina Drilling Services Indonesia
(PDSI) Area Sumbagsel datang ke beberapa sekolah. Mereka
datang membawa misi CSR PDSI berupa pemeriksaan mata
para siswa dalam tajuk Bright With Pertamina. Menurut
Agus Muktiya, personal in charge PDSI, kesehatan mata
3.331 siswa diperiksa. “Kegiatan ini melibatkan 15 sekolah di
sekitar Prabumulih dari tingkat SD dan SMP,”ujarnya. Agus
mengatakan, kegiatan ini juga disisipi dengan edukasi tentang
kesehatan mata.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di Prabumulih tersebut,
terdapat 500 orang siswa yang bermasalah dengan peng
lihatannya, bahkan ada siswa yang mengalami minus 8.
Pada saat penyerahan bantuan kacamata, Kepala Bidang
Sekolah Menengah Prabumulih Irawan Supmid sangat
mengapresiasi program tersebut. Hendaknya program seperti
ini juga dicontoh oleh perusahaan swasta lainnya, guna ikut
mendukung dunia pendidikan.

Foto : PDSI

O
Foto : KUNTOR

Terangi Pulau Bawean dengan Lampu Tenaga Surya

Selain di Prabumulih, PDSI juga melakukan kegiatan yang
sama di Indramayu. Menurut Corporate Secretary PDSI Arif
Widodo, tahun ini PDSI memberikan 1.067 kacamata secara
gratis bagi siswa SD-SMP di kedua area operasi PDSI itu. Di
Indramayu tercatat 567 siswa telah dibantu mendapatkan
bantuan kacamata. “Ini menjadi salah satu bentuk kepedulian
kami terhadap masyarakat yang berada pada ring satu kegiatan
operasional PDSI. Tentu saja kami berharap, apa yang kami
lakukan dapat memberi manfaat yang besar untuk mendukung
prestasi para siswa,”ujarnya.•bk

SINOPSIS

Mereka yang Berpeluh :
Kisah Para Pekerja Lapangan Minyak
Penerbit : Pertamina EP Asset 5, Tempo Institute
Klasifikasi : 622.338 2.Mer
Menoleh untuk melihat apa yang telah tertoreh me
nyisakan pesan penting. Di situ ada pelajaran untuk tidak
melupakan dari mana asal kita, agar tepat menggiring
ke mana langkah menuju. Buku ini ibarat terowongan
panjang yang mengantar pembaca menyusuri jejak
di Lapangan Sangasanga, Bunyu, Tanjung, Sangatta,
Tarakan dan Papua yang bernaung di bawah PT
Pertamina EP Asset 5. Buku ini dipercaya punya daya
perekat. Seperti penghubung bagi PT Pertamina EP Asset
5 dengan dunia di luar migas. Yang disajikan Buku ini
yakin pada akhirnya dapat menjadi cermin bagi mereka
yang ingin melihat dan mengetahui lebih dekat bagaimana
kami bekerja siang malam utuk mengejar target lifting.
Buku sederhana yang sampai ke tangan pembaca ini
adalah monument kecil PT Pertamina EP Asset 5. Bahwa
disana ada pengabdian dan pengorbanan yang tidak
akan pernah lekang.
Buku ini juga bertujuan agar masyarakat luas lebih
mengapresiasi kekayaan minyak bumi Indonesia dengan
lebih baik. Dengan mengenali, memahami proses
produksi minyak, masyarakt luas diharapkan akan lebih
menghargai sumber daya alam yang kita miliki dan tidak
sekadar bersikap taken for granted, menerima begitu saja
tanpa ada kesadaran kritis untuk merawat dan mengelola
dengan kehati-hatian. Tak kenal maka tak sayang begitu
kata peribahasa. Buku ini adalah bagian dari upaya
memperkenalkan rantai panjang produksi minyak, sebuah
langkah penting di bidang knowledge management,
dalam hal ini mendokumentasikan pengetahuan tentang
operasional lapangan minyak.
Pemahaman tentang rantai operasional produksi
minyak, juga konteks sosial budaya tentang setiap
lapangan, ini berguna bagi internal Pertamina untuk
terus memperbaiki proses produksi. Pemahaman
ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Sebab,
Pertamina adalah milik seluruh bangsa. Bersama-sama
kita perlu memantau dan memberi sumbangan saran
untuk perbaikan sector migas di Indonesia. Masa
keemasan minyak di negeri ini kemudian berangsur surut.
Produksi menurun dan cadangan minyak di berbagai
sumur menipis. Posisi Indonesia berubah dari negara
pengekspor menjadi pengimpor minyak. Bahan bakar
fosil yang membutuhkan waktu pembentukan jutaan
tahun itu, sayangnya, tidak akan bertahan selamanya.
Para ahli memperkirakan, jika tak ada penemuan sumur
minyak baru, cadangan minyak dan gas bumi kita bakal
habis pada 2025
Tantangan masa depan tak akan semakin mudah.
Namun, tak ada hal yang tak mungkin. Pertamina
EP Asset 5 sudah membuktikan bahwa tenaga dan
sumber daya lokal sangup mengelola lapangan minyak.
Kepercayaan diri, kemampuan teknis yang mumpuni,
dilengkapi dengan perencanaan dan strategis bisnis yang
baik, dibutuhkan untuk menata langkah ke depan dengan
lebih optimistis. Tentu saja, jangan lupakan perbaikan di
berbagai lini tetap dibutuhkan.•PERPUSTAKAAN
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Enam Tahun APQ Awards Bukti Upaya Inovasi Berkelanjutan
Rangkaian kegiatan Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2015 telah dimulai sejak 28 Oktober
2015, dimana para Juri terpilih melakukan penilaian terhadap 12 kategori penghargaan Annual
Pertamina Quality (APQ) Awards 2015 berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selain Juri APQ
Awards 2015, pada hari yang sama juga dilakukan penjurian terhadap 128 risalah (seratus duapuluh
delapan) risalah Continuous Improvement Program (CIP) oleh 22 (duapuluh dua) Juri CIP dari Unit/
Region/Anak Perusahan. Penilaian risalah tersebut dilanjutkan dengan proses wawancara pada hari
Sabtu – Minggu / 31 Oktober – 1 November 2015 dan kegiatan presentasi paada hari Senin – Selasa
/ 2 – 3 November 2015 terkait innovation & improvement yang mereka lakukan.

penghargaan kepada para Insan Mutu yang telah berkontribusi terhadap kinerja Perusahaan. Kriteria
penilaian diambil berdasarkan keterlibatan aktif seseorang atau sekelompok orang dalam kegiatan
mutu yaitu Continuous Improvement Program (CIP), Standardization Management (SM), Kinerja
Ekselen Pertamina (KEP), dan Knowledge Management Pertamina (KOMET).
Berikut ini pemenang dan nominasi dari 12 kategori dan Best of The Best:

Senin, 2 November 2015 merupakan tanggal peresminan Innovation Expo yang dilakukan oleh
Arief Budiman – Direktur Keuangan sebagai PTH Direktur Utama, Syamsu Alam – Direktur Hulu dan
Dwi Wahyu Daryoto – Direktur SDM & Umum. Innovation Expo ini menampilkan karya-karya innovation
& improvement terbaik dari 27 (duapuluh tujuh) Unit/Region dan Anak Perusahaan. Para peserta
memberikan presentasi singkat mengenai innovation & improvement yang ditampilkan kepada para
Direksi dan Tim Manajemen yang berkunjung.

Selain itu, Arief Budiman – PTH Direktur Utama, Syamsu Alam – Direktur Hulu dan Dwi Wahyu
Daryoto – Direktur SDM & Umum juga meresmikan pembukaan APQ Awards 2015 dengan menekan
bel sebagai simbol peresmian APQ Awards ke-6 yang mengangkat topik “Insan Mutu Siap Bersinergi
Menuju Prestasi Kelas Dunia Melalui Interaksi Program Improvement & Innovation dalam Lima Prioritas
Strategis Perusahaan Sebagai Keunggulan Kompetitif Pertamina.”

Penyerahan penghargaan oleh Direksi PT Pertamina (Persero) dan Deputi Menteri ESDM, serta
Menteri BUMN. Mereka turut bangga dan memberikan dukungannya terhadap kegiatan inovasi yang
telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Pertamina.

Selain penghargaan 12 kategori dan Best of The Best APQ Awards 2015, pada siang harinya
dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada 128 Tim CIP yang meraih 12 Platinum, 77
Gold, 38 Silver dan 1 Bronze. •
Setelah peresmian Innovation Expo & APQ Awards, kegiatan dilanjutkan dengan Forum presentasi
128 (seratus duapuluh delapan) tim CIP. Tidak hanya itu, Forum Presentasi CIP kali ini juga diikuti oleh
5 (lima) tim inovasi dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya. Forum ini berlangsung
hingga Selasa / 3 November 2015.

Oleh : Shynta Dewi – QSKM

Akhirnya tiba di hari Rabu, 4 November 2015 yang merupakan puncak dari seluruh kegiatan Insan
Mutu Pertamina. Pada hari tersebut jajaran Direksi dan Tim Manajemen menjadi saksi dalam pemberian

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

Makan gorengan boleh saja, asal tidak terlalu
banyak dan tahu kiat sehat saat menyantapnya.
Pasalnya, jika makanan gorengan itu menggunakan
minyak yang tidak sehat, tentu akan berpengaruh
ke hasil gorengan yang juga tidak sehat. Akibatnya,
bahaya kanker akan mengancam tubuh Anda.
Meski begitu, minyak dibutuhkan dalam
metabolisme tubuh kita, dalam jumlah tidak lebih dari
5-10 ml/hari (1-2 sendok makan).Tapi, bagaimana
menyiasati agar konsumsi minyak aman aman saja?
1. Menggoreng sendiri makanan sangat dianjurkan.
Karena dengan begitu kita selalu menggunakan
minyak baru. Minyak yang baru bakal bebas dari
akrilamida yang sifatnya memicu kanker.
2. Angkatlah gorengan tepat saat sudah matang
karena suhu minyak bisa kita atur agar tidak
terlalu panas. Makin panas suhu minyak, makin
banyak akrilamida yang terbentuk. Selain itu,
minyak goreng yang dipanaskan terlalu tinggi
bisa menghasilkan zat radikal bebas dan memicu
terjadinya kanker.
3. Jangan gunakan minyak yang sudah berubah
warna. Misalnya, lebih gelap, keluar asap dari
penggorengan, baunya tengik atau menyengat,
cairannya lebih kental, serta jika dimakan
menyebabkan tenggorokan gatal.
4. Pemakaian minyak goreng bekas pakai (minyak
jelantah) bisa lebih mudah berasap dan menghitam
meskipun suhunya belum terlalu panas. Jadi
bayangkan minyak yang digunakan oleh para
penjual gorengan yang sudah digunakan berkalikali, sangatlah tidak sehat!
5. Jangan lupa menempelkan sisa- sisa minyak ke
kertas tisu terlebih dahulu supaya minyak diserap
sebelum gorengan dikonsumsi. Tentu saja jangan
lupa memilih minyak goreng yang aman untuk
digunakan.
6. Ada sebagian minyak yang cukup bagus dipakai
sebagai minyak goreng, sebagai ganti minyak
yang kayak lemak trans. Yaitu minyak zaitun dan
minyak dari bunga matahari. Kedua minyak ini
kerap dipakai oleh penduduk di Mediterania dan
tidak berpotensi menimbulkan risiko kesehatan
di jantung.
		
Beda halnya dengan minyak goreng
umumnya, minyak dari bunga matahari justru
mengandung omega-6 yang tinggi. Zat bisa
berguna sebagai antidepresan. Selama ini,
gorengan dikenal pula menciptakan reaksi
depresi bagi penikmatnya. Di Amerika, masalah ini
menjadi salah satu kasus kesehatan yang banyak
dialami. Dan, minyak bunga matahari bisa dipakai
untuk mencegah efek samping gorengan itu.•
Sumber : http://doktersehat.com
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JAKARTA - Untuk menambah pengetahuan dan me
ningkatkan ketrampilan berkomunikasi dan teknik penulisan
pengurus dan anggota, Persatuan Wanita Patra (PWP)
mengadakan pelatihan kesekretariatan yang menghadirkan
Wartawan Senior Nino Leksono di Simpruk (29/10).
Pada kesempatan tersebut, Nino menjelaskan beberapa
tips tentang sukses berkomunikasi yang bisa diterapkan
dalam berbagai profesi. Misalnya, sebagai istri bagaimana
berkomunukasi dengan suami, sebagai orang tua kepada
anak maupun komunikasi sesama anggota PWP. Selain tips
berkomunikasi yang efektif, Nino juga berbagi pengetahuan
kesekretariatan, seperti surat menyurat yang memang sangat
diperlukan dalam berorganisasi.
Ketua Persatuan Wanita Patra yang diwakili oleh Endah
Ahmad Bambang berharap dengan pelatihan tersebut
akan menambah kemampuan para anggota PWP dalam

Foto : KUNTORO

Pelatihan Kesekretariatan untuk Anggota PWP
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hal berkomunikasi dan juga berorganisasi. Endah juga
menjelaskan, ini merupakan program kerja PWP bidang
Pendidikan dengan tujuan memberi pengetahuan bagi pe
serta.•Kuntoro

PWP PEP Cepu Field Peduli Pendidikan
Cepu – Sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan,
Persatuan Wanita Patra (PWP) Asset 4 Field Cepu
menyerahkan bantuan pendidikan PWP Tingkat Pusat PT
Pertamina EP tahun 2015. Pemberian bantuan pendidikan
ini merupakan salah satu bentuk program CSR (Corporate
Social Responsibility) PWP yang secara aktif turut serta
peduli dan memberi perhatian khusus pada berbagai pihak
yang membutuhkan.
Dalam acara yang berlangsung pada (2/11/2015) ini,
bantuan pendidikan diserahkan langsung oleh Farida Batarfie
Wresniwiro selaku Ketua PWP Field Cepu kepada Ruswadi
selaku Kepala Sekolah SD Negri 1 Nglanjuk. Bantuan
pendidikan yang diberikan berupa dua set komputer dan
printer.
Menurut Farida Wresniwiro, bantuan tersebut tentunya
telah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah yang sudah
disurvei terlebih dahulu dan dibahas bersama oleh pihak

Foto : PEP CEPU FILED

Kiat Tetap Sehat
Walau Menyantap
Gorengan



PERSATUAN WANITA PATRA

sekolah. Pelaksanaan program CSR PWP ini sudah ter
program dan dilakukan secara berkala sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. Tidak hanya di bidang
pendidkan, PWP juga memberi perhatian di bidang sosial
kemanusiaan serta kesehatan.•PEP CEPU FIELD

Pekerja RU IV Aktif Terapkan Continuous
Improvement Program
CILACAP – Pada 2015,

Supriyanto menyampaikan

Refinery Unit (RU) IV Cilacap

Mutu CIP sudah menjadi

fungsi Quality Management

mencatat sebanyak 688
pekerja telah aktif sebagai
a k t i v i s m u t u d i R U I V.
Jumlah tersebut setara
dengan 60,4% dari jumlah
total pekerja RU IV yang
berjumlah 1.139 pekerja.
Para aktivis mutu tersebut
telah menghasilkan 128
risalah yang terdiri dari 27
gugus Proyek Kendali Mu
tu (PKM), 27 Gugus Ken
dali Mutu (GKM), dan 74
Suggestion System atau
11.24% yang berpeluang
untuk dapat meningkatkan
produktivitas.
Hal tersebut diungkapkan
Quality Management Section
Head RU IV Bambang Supri
yanto, di Gedung Patra
Graha Cilacap, pada (12/10).
Lebih lanjut, Bambang

bahwa Forum Presentasi
agenda tetap di RU IV. Ke
giatan yang digelar setiap
tiga bulan sekali ini selain
d im a n f a a t k a n s e b a g a i
ajang mempresentasikan
has il inovasi pekerja juga
merupakan ajang knowledge
sharing antar pekerja.
Pada tahun ini, para

Foto : RU IV

sumber : tutinurmuntaha.wordpress.com

TIPS

j u a r a f o r u m p re s ent a si
mutu CIP I, II, maupun III
mempresentasikan kembali
inovasinya di Grand Final CIP
2015 yang digelar pada bulan
September. “Para jawara di
presentasi ini berhak menjadi
duta mutu RU IV di ajang
regional, nasional, maupun
internasional.” ujarnya.
Dalam kesempatan
tersebut juga diisi dengan
sharing session dari para
juara RU IV, diantaranya PKM

OMEGA yang berhasil meraih
predikat Platinum di APQ
2014 dan berhasil meraih
Anugerah Dharma Karya
ESDM Muda tahun 2015
dari Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral. Selain
itu, para peserta dibekali
oleh para dewan juri yang
memberikan tips dan trik
serta perbaikan sehingga
nantinya para duta mutu RU

IV dapat tampil maksimal.
Pada kesempatan ini
pula, digelar Survey dan
Focus Group Discussion
CIP dari Institut Teknologi
Surabaya yang merupakan
program dari QM Kantor
Pusat yang bertujuan untuk
melihat sejauh mana kegiatan
CIP dapat membantu
peningkatan kinerja di unit
operasi.• RU IV
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Direktur Hulu Tatap Muka dengan Juara Umum Turnamen Bridge
Menpora - Pertamina Cup 2015

Foto : PRIYO

JAKARTA – Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menerima juara umum Turnamen Bridge Menpora - Pertamina
Cup 2015, di lantai 20, Kantor Pusat Pertamina, pada (30/10). Tim regu Pertamina 1 berhasil menjuarai turnamen
yang digelar di Kantor Pusat Pertamina pada tanggal 23-25 Oktober 2015. Dalam kesempatan tersebut tim
regu Pertamina 1 menyerahkan piala bergilir yang mereka terima kepada Syamsu Alam sebagai pembina bridge
Pertamina.•PRIYO

Sosialisasi DMIP Melalui Fasilitas Webinar Lync

Foto : PRIYO

JAKARTA – Dalam rangka memaksimalkan penerapan Knowledge Management (KOMET) Pertamina, dilaksanakan
sosialisasi keberhasilan program Document Management Improvement Program (DMIP) di berbagai direktorat melalui fasilitas
Webinar Lync. Fungsi Corporate Secretary turut berkontribusi menyampaikan keberhasilan program DMIP sebagai kategori
best improvement atau best secretary, di ruang rapat Corporate Secretary, Perwira 6, Rabu (28/10). Tersedianya fasilitas
Webinar ini sebagai media sharing memungkinkan insan Pertamina berbagi pengetahuannya dan dapat disaksikan oleh
insan Pertamina lainnya dimana saja berada.• Irli

Ajang Penghargaan DMIP Award 2015 Pertamina

Foto : RU III

JAKARTA – Pertamina menyerahkan penghargaan kepada seluruh pekerja yang telah berhasil melakukan
pengelolaan dokumen yang baik dan benar. Bertempat di Kantor Pusat Pertamina, Kamis (15/10),
ajang Document Management Improvement Program (DMIP) Award 2015 mengambil tema ‘Changing
Filing into Smiling’. Melalui acara ini, Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto, berharap
kegiatan DMIP bisa menjadi bahan introspeksi diri bagi para pekerja untuk meningkatkan kinerjanya
yang lebih baik.•EGHA

SANGASANGA - Bertempat di Gedung Wisma Ria Sangasanga digelar Pisah Sambut Sangasanga Field Manager Hanief
Jauhari. Acara yang berlangsung meriah tersebut dihadiri oleh General Manager Asset 5, Chalid Said Salim beserta jajarannya.
Para pekerja dan pekarya hadir untuk mengikuti perpisahan dan perkenalan Field Manager sekaligus perpisahan Kepala
Security. dalam kesmepatan itu, dilakukan pemutaran video testimoni dari para pekerja dan pekarya untuk Hanief Jauhari
yang telah disiapkan oleh Fungsi Legal & Relations. Setelah itu, dimulai acara talkshow yang dibawakan oleh Arie Fahlupi, PR
& Govrel Staff. Tema perbincangannya adalah kesan-kesan dan kenangan dari Hanief Jauhari, Field Manager sebelumnya
dan Juprianus Attong yang sebelumnya menjadi Kepala Security. Talkshow yang penuh tawa ini, membahas pengalaman
mereka selama bekerja di Sangasanga serta kebiasaan-kebiasaan yang unik dan lucu yang tidak terlupakan.•URIP

Pengukuhan IT Manager dan Drilling Manager PEPC
JAKARTA - Bertempat di ruang rapat Direksi Gedung Patra Jasa, pada (2/10), diselenggarakan acara pengukuhan
jabatan IT Manager dan Drilling & Work Over Manager PEPC. Toto Mudjiharto ditetapkan sebagai IT Manager dan
Wagianto sebagai Drilling & WO Manager. Direktur Utama PEPC, Adriansyah mengucapkan selamat dan memberikan
arahan kepada IT Manager yang menduduki jabatan baru. Sedangkan kepada Drilling & WO Manager, Adriansyah
mengharapkan agar PEPC sebagai mitra ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) harus memiliki posisi yang sejajar. Untuk
itu diperlukan kemampuan bernegosiasi baik di lapangan maupun di balik meja dengan pihak EMCL. Harapan ini
disampaikan untuk menjawab tantangan yang lebih berat di tahun mendatang. Acara ditutup dengan pemberian
ucapan selamat dan berfoto bersama dengan seluruh team manajemen PEPC.•PEPC

Foto : PEP TARAKAN FIELD

Foto : PEP SANGASANGA

PEP Sangasanga Field Gelar Pisah Sambut Field Manager
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Pelatihan untuk
Media Jawa Barat
Subang - Forum Kehumasan Anak Perusahaan &
Unit Bisnis PT Pertamina (Persero) yang beroperasi
di area Pantai Utara Jawa Barat, terdiri dari PT
Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java
(PHE ONWJ), PT Pertamina EP Asset 3, PT Per
tagas, Refinery Unit (RU) VI Balongan, dan Mar
keting Operation Region (MOR) III Jawa Bagian
Barat, untuk pertama kalinya menyelenggarakan
Pelatihan Media Jawa Barat secara bersama-sama.
Acara yang diselenggarakan pada KamisSabtu, 29-31 Oktober 2015 itu dihadiri oleh sekitar
60 media dari Kabupaten Karawang, Subang,
Indramayu, Cirebon, Majalengka dan Bekasi.
“Terlaksananya acara ini sebagai wujud sinergi
positif dari Pertamina dan anak perusahaannya.
Semoga dengan kegiatan ini, koordinasi di antara
sesama anak perusahaan dan unit bisnis Pertamina
di area Pantai Utara Jawa Barat semakin meningkat
khususnya dalam menghadapi isu pemberitaan di
media massa dan isu di masyarakat,” ujar Media
Manager PT Pertamina (Persero) Ifki Sukarya.
Selain itu, dengan kegiatan ini diharapkan media
dapat memahami proses bisnis industri migas
yang dilakukan oleh unit-unit bisnis Pertamina dari
hulu hingga hilir. Dengan memahami proses bisnis
tersebut, media diharapkan dapat menyebarkan
informasi kepada masyarakat dengan tepat.
Dalam kesempatan tersebut, Ifki Sukarya
membawakan materi operasi Pertamina di wilayah
Jawa Barat agar media mengetahui lingkup bisnis
Pertamina yang bergerak di operasi hulu hingga
hilir migas.
Para peserta juga mendapatkan informasi
tentang peran dan fungsi SKK Migas yang dis
ampaikan oleh Kepala Bagian Humas SKK Migas
Elan Biantoro. Elan menjelaskan tentang me
kanisme Dana Bagi Hasil yang sering menjadi isu
di pemerintah daerah dan media.
Para peserta juga mengikuti sesi penjelasan
tentang update industri migas yang dipresentasikan
oleh Managing Director Petromindo Group Alexan
der Ginting. Melalui sesi ini, peserta dijelaskan
tentang fenomena penurunan harga minyak serta
dampaknya bagi dunia dan Indonesia.
Kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan
mengenai kontribusi dalam mendukung ketersediaan
dan ketahanan energi nasional, dengan berpegang
pada konsep bisnis berkelanjutan yakni Tripple
Bottom Lines 3P (Profit, Planet and People) oleh
masing-masing anak perusahaan dan unit bisnis.
Keseluruhan unit bisnis dan anak perusahaan
tersebut, dalam menjalankan operasinya senantiasa
berpegang pada aspek 3P, agar bisnis yang di
jalankan dapat beriringan dengan masyarakat se
kitar, saling mendukung dan memberikan kontribusi
positif.
Acara kemudian ditutup dengan kegiatan team
building untuk mempererat hubungan antara media
dengan humas anak perusahaan Pertamina.•PHE
ONWJ

PAPUA - Joint Operating
Body Pertamina-PetroChina
Salawati (JOB P-PS) dengan
wilayah kerja Blok Kepala
Burung – Papua Barat
telah berhasil melakukan
reaktivasi sumur TBA-#4 dan
TBA-#3 pada 21 Oktober
2015, dengan produksi awal
sebesar 2.414 BOPD, 2.85
MMSCF, 2132 BWPD. Hasil
ini melebihi target produksi
rata-rata untuk bulan pertama
sebesar 1450 BOPD. Kedua
sumur tersebut merupakan
sumur pengembangan lepas
pantai dan berada sekitar 45
Km sebelah barat daya dari
pantai pulau Salawati.
Kedua sumur ini seb e
lumnya ditutup sementara
pada 4 Juni 2010 disebabkan
berakhirnya kontrak sewa
FPSO (Floating Production
Storage and Offloading). Pa
dahal lapangan TBA tersebut
masih ekonomis untuk dipro
duksikan dengan ICP Meslu
pada saat itu sekitar USD
72.58/bbl.
Karena itu, pada awal
Agustus 2010 JOB P-PS
mulai mempersiapkan doku

Foto : JOB P-PS

Reaktifasi Lapangan TBA-Salawati Berhasil Tambah
Produksi Sebesar 2.400 BOPD

men tender untuk pengadaan
FPSO kembali. Setelah me
lalui proses pengadaan,
pada Juni 2014 pemenang
pengadaan FPSO telah
ditunjuk dan Desember 2014
kontrak FPSO ditandatangani
oleh JOB PPS dengan FPSO
owner. Setelah melewati
proses persiapan operasi
yang cukup panjang
(instalasi/hook-up FPSO
dan menunggu persetujuan

beberapa perizinan), akhirnya
FPSO dapat beroperasi se
cara penuh pada 21 Oktober
2015.
FPSO Brotojoyo mampu
menampung produksi minyak
mentah sebanyak +/- 450,000
bbls dan telah dilengkapi
den gan kompresor untuk
memb antu pengangkatan
produksi sumur TBA-#3 dan
TBA-#4 dengan cara gas lift.
Menurut Victory S. Ki

ran a, GM JOB PertaminaPetroChina Salawati, langkah
memproduksikan kembali
lapangan TBA merupakan
bagian dari upaya optimalisasi
produksi untuk memperbaiki
dan meningkatkan kinerja
bisnis perusahaan, sekaligus
pembuktian akan kemampuan
sumber daya lokal dalam pe
nanganan kegiatan operasi
produksi migas di lepas pantai
(offshore operation).•JOB P-PS

PHE NSB-NSO Sosialisasikan Keselamatan Anjungan
Migas Lepas Pantai
Aceh Utara - PT Pertamina
Hulu Energi NSB-NSO (PHE
NSB-NSO) yang sekarang ini
mengoperasikan anjungan
produksi Minyak dan Gas
(Migas) lepas pantai NSO-A,
me nga da ka n sosia lisa si
kes elamatan kepada para
Panglima Laot (ketua adat
pengelola hukum adat Laut
di Aceh) dan para nelayan di
Aceh Utara yang melakukan
pencarian ikan di sekitar
anjungan Produksi Migas
NSO-A. Kegiatan yang dilak
sanakan pada (30/10) lalu
di Lhokseumawe, Provinsi
Aceh ini terlaksana atas kerja
sama antara PHE NSB-NSO
dengan Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Aceh
Utara.
Dalam kegiatan ini se
banyak 60 panglima laot
dan nelayan dari sejumlah
kec amatan di Aceh Utara
dib erikan informasi terkait
pemahaman tentang bahaya-

bahaya dan keselamatan an
jungan lepas pantai NSO-A
(Northern Sumatera Off
shore-A). Di antaranya tentang
jarak aman antara kapal ne
layan dengan anjungan Migas
NSO-A, gas beracun yang
bisa muncul disekitar anjung
an, bahaya kebakaran, dan
lain-lain.
Dalam sesi tanya jawab
yang dipandu oleh Superin
tendent Field General Support
PHE NSB-NSO Armia Ramli,
Ketua Panglima Laot Aceh
Utara Ismail Insya, menyam
paikan apresiasi terhadap
PHE NSB-NSO atas dilak
sanakannya kegiatan sosiali
sasi tersebut.
“Kegiatan ini sangat
berm anfaat bagi kami ka
rena dapat mengingatkan
kembali para nelayan kami
akan bahaya dan risiko jika
mendekati anjungan Migas
lepas pantai NSO-A demi
keselamatan bersama. Selain

Foto : PHE NSB-NSO

Foto : PHE ONWJ
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itu, acara ini juga menjadi
ajang silaturahmi antara kami
para nelayan dengan pihak
perusahaan yang sudah ter
bina dengan baik sejak lama,”
ujar Ismail.
Field Manager PHE NSBNSO, Indra Sakti mengatakan,
kegiatan sosialisasi tersebut
merupakan salah satu agenda
penting yang dilaksanakan.
Menurutnya, kegiatan so
sialisasi ini juga untuk me
ningkatkan hubungan baik
antara perusahaan dan para
panglima laot dan nelayan
yang merupakan external
stakeholder.

“Hubungan baik dengan
stakeholder, termasuk de
ngan para panglima laot dan
nelayan yang selama ini sudah
kita bangun bersama perlu
dijaga dengan baik. Kita juga
berharap dengan adanya
kegiatan ini, para nelayan
dapat memahami untuk tidak
mendekati anjungan produksi
migas lepas pantai NSO-A
demi keselamatan bers a
ma. Karena keselamatan
harus kita junjung tinggi dan
merupakan nilai utama kita
dalam mengoperasikan an
jungan produksi NSO-A,” ujar
Indra Sakti.•PHE NSB-NSO
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Kunjungan Duta Besar
Algeria ke Pertamina
Internasional EP
JAKARTA - Bertempat di Patra Jasa Office To
wer lantai 3, pada 4 November 2015 Pertamina
Internasional EP (PIEP) menerima kunjungan
kehormatan dari Duta Besar Algeria Mr. Abdelkader
Aziria. Kedatangannya ke Kantor Pusat PIEP
sebagai bentuk silaturahmi Aziria untuk untuk
mengetahui lebih dalam tentang bisnis Pertamina di
Algeria. Pada kesempatan tersebut dipergunakan
oleh PIEP dan anak perusahaan yang memiliki
intensi bisnis di Algeria untuk memaparkan kegiatan
bisnisnya.
Direktur Utama PIEP Slamet Riadhy menyam
paikan, PIEP saat ini aktif di tiga negara. Algeria
adalah salah satu negara fokus aktifitas dengan
produksi migas mencapai 39 Mboepd dan akan
menuju 55 Mboepd di tahun-tahun mendatang
setelah disetujuinya RDP 2015 oleh otoritas migas
Algeria. Pada kesempatan yang sama, PDSI
dan Elnusa menyampaikan hal-hal yang sedang
dilakukan untuk mendukung program kerja PIEP di
Algeria untuk 2016 dan ke depannya. Sementara itu,
Direktur Utama PBAS Nanang Untung menyatakan,
mulai awal tahun depan siap mengirimkan tenaga
expertise drilling ke Sonatrach setelah semua detail
draft kerja sama kedua pihak antara PBAS dan
Sonatrach selesai dibahas.
Duta Besar Algeria sangat mengapresiasi apa
yang telah dilakukan Pertamina. Ia dan jajarannya
siap mendukung dalam memperlancar langkah
bisnis Pertamina di Algeria melalui segenap anak
perusahaannya yang sudah, sedang dan akan se
gera masuk ke Algeria.•PIEP

JAKARTA – Dalam rangka
memperingati HUT ke-18,
PT Pertamina Bina Medika
(Pertamedika) menggelar
acara syukuran dan doa
bersama dengan tema ‘Satu
Semangat Membangun’ di
Rumah Sakit Pusat Pertamina,
Jalan Kyai Maja, Jakarta
Selatan, Rabu (21/10).
Dalam sambutannya,
Direktur Utama PT Perta
medika, Dr. dr. Mardjo Soe
biandono, Sp.B, menyam
paikan beberapa pencapaian
Pertamedika dalam bebe
rapa tahun terakhir. Me
n u r u tn y a , p e r t u m b u h a n
pendapatan usaha pada 7
tahun terakhir sebesar 9%,
selanjutnya pertumbuhan
laba pajak sebesar 17%, dan
pertumbuhan laba bersih
sebesar 33%.
“Semua pencapaian ini
berkat kerja keras dari seluruh
jajaran Pertamedika yang
senantiasa memiliki semangat

membangun perus ahaan
menjadi yang terbaik. Banyak

hal yang telah kita usahakan
bersama dalam rangka me
wujudkan target yang di
berikan oleh pemegang sa
ham,” imbuhnya.
Dalam rentang waktu
yang panjang ini, ungkap
Mardjo, telah banyak ke
majuan yang dicapai oleh
perusahaan. Sehingga saat
ini Pertamina Bina Medika
telah mengelola sebanyak
10 Rumah Sakit Unit Usaha,
25 Poliklinik Pertamedika, 6
Rumah Sakit Joint Operation,
Rumah Sakit Joint Venture
serta kerjasama dengan
jejaring selluruh Indonesia
sebanyak 127 provider.
Belakangan, kata Mardjo,
dalam rangka transformasi
road map BUMN yang ber
tujuan memfokuskan bisnis
intinya, Pertamina Bina Me
dika telah ditunjuk sebagai
operator untuk mengelola

Foto : KUNTORO

Foto : PIEP

Satu Semangat Membangun 18 Tahun Pertamedika

rumah sakit BUMN. Sehingga
lanjut dia, Hal ini merupakan
suatu peluang bisnis yang
membutuhkan perhatian
khusus serta mitigasi resiko
secara serius. “Ada sekitar
119 BUMN yang memiliki 70
rumah sakit menunjuk kita
untuk menjadi leader,” ujarnya
Kendati banyak meno
rehkan prestasi yang mem
banggakan, Mardjo meng
ingatkan kepada seluruh ja
jarannya agar tidak cepat
berp uas diri. Menurutnya
mas ih banyak tantangan
yang dihadapi dalam

PEP Mundu Jatibarang Field Adakan Pelatihan
Basic Security Training
Mundu-Pertamina EP Jati
barang Field untuk pertama
kalinya mengadakan pe
latihan Basic Security
Tr a i n i n g ( B S T ) , p a d a
(29/9) yang merupakan
program kerja fungsi HSSE

Pertamina EP Tahun 2015
yang dituangkan dalam Key
Performance Indicator (KPI)
dan wajib dilaksanakan bagi
seluruh pekerja maupun
TKJP Security di lingkungan
Pertamina EP khususnya di

Foto : PGE

kebumian, siswa SMA, serta
masyarakat umum yang sangat
antusias saat mengunjungi
booth Pertamina. Terlihat
dari banyaknya pertanyaan
yang diajukan terutama terkait
dengan bisnis geothermal dan
peluang untuk bergabung
dalam industri ini.
Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rak
yat, Mochamad Basoeki
Hadimoeljono dan Rektor UGM,
Dwikorita Karnawati juga hadir
mengunjungi booth Pertamina.
Kehadiran keduanya disambut
oleh Corporate Secretary PT
PGE, Tafif Azimudin. Dalam
kunjungan tersebut, Menteri
P U P R m e n g a pres i a s i n y a
partisipasi Pertamina dalam
mengedukasi bisnis geothermal
ke masyarakat luas.

Foto : PEP JATIBARANG

Sinergi Anak Perusahaan Hulu Pertamina pada GeoExpo 2015
YOGYAKARTA - PT Perta
mina Geothermal Energy, PT
Pertamina EP, PT Pertagas
dan PT Pertamina Hulu
Energi bersinergi meriahkan
booth Pertamina pada
GeoExpo 2015 yang dise
lenggarakan Jurusan Teknik
Geologi Universitas Gajah
Mada (JTGL-UGM) di Grha
Sabha Pramana pertengahan
Oktober 2015 lalu.
Keempat perusahaan
tersebut menampilkan in
formasi terkait wilayah kerja
Pertamina, proses bisnis
dan kinerja perusahaan di
bidang usaha masing-ma
sing. Pengunjung booth
berasal dari kalangan
akademisi perguruan tinggi
di Yogyakarta dan sekitarnya,
profesional, praktisi ilmu

pengelolaan perusahaan.
Di antaranya persaingan
industri layanan kesehatan
yang semakin komp leks,
kondisi perekonomian yang
kur ang menggembirakan
serta tantangan AFTA yang
kesemuanya perlu disikapi
bersama secara arif dan bijak
sana.
“Saya harap seluruh pe
kerja senantiasa menjaga dan
mempertahankan integritas,
loyalitas, disiplin, dan ko
mitmen terhadap tanggung
jawab yang diemban,” tutup
Mardjo.•EGHA

Pada sesi presentasi di
hari kedua, Tafif Azimudin
memaparkan tentang
proses bisnis geothermal
yang disambut positif oleh
para peserta. Banyaknya
pertanyaan dijawab de
ngan lugas oleh Tafif. Un
t u k m e n g e t a h u i t i n g k a t
kepahaman peserta, Perta
mina pun memberikan umpan
balik dengan bertanya dan
memberikan hadiah bagi yang

mampu menjawab.
GeoExpo 2015 ini
merupakan satu rangkaian
kegiatan GeoWeek sebagai
bagian dari acara Dies JTGLUGM ke-56. Mengangkat
tema academia – industry
– linkage, kegiatan ini diisi
dengan seminar nasional,
international student paper
contest, geoexpo, lomba
cerdas cermat kebumian, serta
course and workshop.•PGE

Rayon Mundu.
Sekitar 40 peserta yang
tergabung dalam Security
Rayon Mundu tiba di Mess
Pertamina Mundu disambut
baik Jatibarang Ast. Manager,
M.Nur Samudin W yang
turut membuka pelatihan
tersebut.
“BST merupakan pro
gram yang telah dibuat oleh
perusahaan untuk mem
berikan pelatihan bagi
seluruh pekerja di fungsi
system pengamanan
khus usnya yang ada di
Pertamina EP Jatibarang
Field. Saya berharap seluruh
peserta pelatihan BST agar
dapat mengikuti dengan

baik kegiatan ini dan mampu
memiliki sikap integritas yang
tinggi di system pengamanan
tersebut,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut,
Jatibarang Security Staff
Wa s t o m e n y a m p a i k a n
materi mengenai Dasardasar Pengamanan, Physical
S e c u r i t y, N o n P h y s i c a l
Security, dan pengenalan
Sistem Manajemen Penga
manan (SMP). Ia berharap
kepada seluruh peserta dapat
memahami serta meng
aplikasikannya pada sistem
kerja untuk meningkatkan
kemampuan dan komitmen
security dalam pengamanan
perusahaan. •Koko/Nit
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Underground Blow Out

PEP Sangatta Field Raih
Penghargaan dari PMI

SANGATTA - Sebagai apresiasi atas konsistensi
perusahaan selama ini dalam menyelenggarakan
program pengg alangan donor darah secara
berkelanjutan, Palang Merah Indonesia (PMI)
menganugerahkan penghargaan kepada PT
Pertamina EP Sangatta Field yang diserahkan
Ketua PMI Cabang Kutim Ismunandar, pada acara
malam peringatan HUT PMI ke-70 yang bertajuk
Mengabdi Untuk Kemanusiaan dan Kemerdekaan,
Rabu (30/9).
“Penghargaan diberikan bagi instansi yang
turut aktif dalam menyelenggarakan donor darah
di wilayah Kutai Timur dengan frekuensi minimal
tiga kali dalam setahun. Sedangkan Pertamina
EP Sangatta Field sendiri sudah memprogramkan
kegiatan donor darah selama beberapa tahun ter
akhir.
Selain penghargaan kepada instansi, PMI turut
pula mengapresiasi inisiatif masyarakat dalam
usaha menyediakan stok darah bagi sesama yakni
penghargaan berupa lencana dan piagam PMI bagi
individu yang telah mendonorkan darah akumulasi
10 hingga 100 kali.
Dengan diterima penghargaan ini, diharapkan
dapat memberikan motivasi baik bagi masyarakat
maupun Pertamina EP sendiri untuk terus berpar
tisipasi aktif menjadi relawan pendonor di Kutai
Timur sekaligus sebagai agen kemanusiaan dalam
menyelamatkan kehidupan.•dedi

Sabtu - Memulai kegiatan
Management Walk Through
(MWT) di lapangan Tanjung,
Kalimantan Selatan, Rony
Gunawan selaku President
Director PT Pertamina EP
mengunjungi lokasi survei
seismik 2D Tanjung dan lokasi
sumur eksplorasi Piraiba (PRB1) di Kecamatan Amuntai,
Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Diterima langsung oleh Field
Supervisor Survei Seismik 2D
Tanjung, Yukha Ariadmana,
Rony mendapatkan
penjelasan terkait progress
kegiatan seismik dan kendala
yang dihadapi selama ini.
Rony berpesan untuk te
rus mengedepankan kesela
matan kerja dalam melakukan
setiap aktifitas seismik dan
melakukan koordinasi serta
komunikasi dengan para
stakeholder & masyarakat.
Keesokan harinya, ke
giatan MWT dimulai dengan
presentasi Field Manager
Tanjung, Irwan Zuhri, terkait
kondisi kegiatan operasi pro
duksi, kendala-kendala yang
dihadapi dan rencana yang
akan dilaksanakan untuk
men ingkatkan produksi la
pangan Tanjung. Irwan optimis
produksi lapangan Tanjung
dapat kembali menjadi 5.000
BOPD, sesuai dengan slogan
lapangan Tanjung saat ini,
back to 5,000 BOPD.
“Lapangan Tanjung adalah
salah satu lapangan water
flood prioritas di Pertamina
EP. Waterflood di Tanjung
mas ih dapat dioptimalkan,
mengingat belum meratanya
penyebaran tekanan injeksi

President Director PEP Rony Gunawan melakukan management walkthrough di lapangan Tanjung.

untuk setiap lapisan. Ber
bagai macam upaya kini terus
dilakukan untuk meningkatkan
produksi,” ungkap Irwan de
ngan nada optimis.
Didampingi oleh manaje
men lapangan Tanjung, Ro
ny mengunjungi Stasiun Pe
ngumpul Utama (SPU) Ma
nunggul yang sedang mela
kukan pemompaan min yak
ke kilang RU V di Balikpapan,
pada (25/10). Ron y sangat
memperhatikan keandalan
fasilitas produksi dan mem
berikan masukan terkait
housekeeping selama berada
di SPU Manunggul. Selain itu,
Rony juga terus mengingatkan
terkait aspek safety selama
keg iatan operasi produksi
berlangsung. Kegiatan MWT
dilanjutkan dengan mengun
jungi Block Station Tapian
Timur dan salah satu sumur
di Dahor.

Dalam rangkaian kegiatan
tersebut, Rony juga bertatap
muka para pekerja lapangan
Tanjung di Gedung Mustika.
Terkait bencana asap yang
juga melanda Kalimantan Se
latan, Rony berpesan un
tuk terus dilakukan monitor
dan jika diperlukan. Rony
jug a mengingatkan untuk
terus memperbaiki kualitas
housekeeping di lapangan
Tanjung, seperti fasilitas peru
mahan.
“Di tengah kondisi mem
buruknya harga minyak dunia,
sekarang saat yang tepat
untuk melakukan evaluasi
pada setiap pekerjaan dengan
mempertimbangan prinsip
cost effectiveness. Bukan
saatnya lagi produksi dengan
prinsip at any cost seperti
seb elumnya. Pekerjaan de
ngan benefit terbesar akan
ditempatkan pada prioritas

Foto : PEP TANJUNG

Presiden Direktur PEP Cek Keandalan Fasilitas
Produksi Lapangan Tanjung
Jakarta - Kamis (29/10) di ruang Banyu Urip
gedung Patra Jasa, PT. Pertamina EP Cepu (PEPC)
kembali mengadakan acara berbagi pengetahuan.
Tema yang dibahas pada kesempatan ini adalah
“Underground Blow Out”.
Genie Ageng Sugiharto dari fungsi Drilling
menjadi pembicara yang membahas materi “Un
derground Blow Out”. Isi materi adalah sharing
kejadian blow out sumur WB-xx dan sharing
operasional pemboran dan penanganan sumur
saat terjadi kick.
Usaha yang dapat dilakukan untuk memini
malkan blow out adalah dengan perencanaan
baik & contingency plan, operasi yang terus
menerus diawasi, BOP certified/tested, pekerja
berkompetensi, dan refresh crew (kick drill, fire drill,
H2S drill).
Acara ditutup dengan sesi tanya jawab dan
pemberian souvenir dari pembicara kepada penanya
yang aktif.•PEPC

Foto : PEPC
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pertama dengan tetap me
ngedepankan aspek HSSE,”
tambah Rony.
Terakhir, Rony melihat
proses pengiriman minyak
dari lapangan Tanjung ke
RU-V di Balikpapan. Jenis
minyak berat dari lapangan
Tanjung membuat pengiriman
dilakukan melalui pipa se
panjang lebih dari 200 km
tersebut, melalui dua stasiun
booster di Batu Butok dan
Long Ikis.
Turut mendampingi Chalid
Said Salim (GM Asset 5), D.
Yodi Priyatna (VP Legal &
Relation), Beni Syarif Hidayat
( V P H u m a n R e s o u rc e s ) ,
Dr. Suko Setyanto (Medical
Manager), Agung Imantyoko
(Asset 5 HSSE Operation
Manager) dan Andrew (Per
wakilan dari L&R Asset 5).•PEP
TANJUNG

Production & Operation Director PEP Tebar Pakan Ikan
di Kawasan CSR Terpadu Pertamina Lirik
Lirik – Production & Operation Director PT Pertamina EP,
Pribadi Mahagunabangsa memberikan apresiasi atas bantuan
Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) kepada Kelompok
CSR Budidaya Perikanan “Tumbuh Bersama Pertamina” dalam
bentuk paket bantuan pengembangan usaha mina mandiri
(PUMM) Perikanan Budidaya dan Gerakan Pakan Ikan Mandiri
(Gerpari). Hal itu disampaikannya saat melakukan penebaran
pakan ikan hasil produksi pakan ikan mandiri Wisata Alam
bersama kelompok di Keramba - Kawasan CSR Terpadu
Pertamina Lirik, (26/10).
Pribadi mengaku bangga melihat kegiatan kelompok dalam
membuat pakan ikan mandiri yang diinisasi oleh CSR Lirik
Field. Program pembuatan pakan ikan mandiri terbukti berhasil
meningkatkan ekonomi anggota kelompok dengan menekan
biaya pembelian pakan ikan.
Ahmad Jabbar selaku Lirik L&R Assistant Manager men

Foto : PEP LIRIK

Foto : PEPC
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jelaskan bahwa pakan ikan ini nantinya akan didaftarkan
untuk mendapatkan labelisasi Standar Nasional Indonesia
(SNI). “Kelompok Perikanan Tumbuh Bersama Pertamina
telah disurvey langsung oleh staff Kementerian Kelautan &
Perikanan.• IAP
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ELSA 8, Eco-Green Accomodation Work Barge
Pertama di Indonesia
JAKARTA – ELNUSA SA
MUDRA 8 (ELSA 8), EcoGreen Accommodation Work
Barge (AWB) yang pertama
kali di Indonesia, hasil rancang
bangun insan-insan di PT
ELNUSA Tbk, berhasil meraih
pengakuan dan penghargaan
dari pemerintah sebagai satu
dari 20 Karya Unggulan
Anak Bangsa 2015 dalam
perhelatan Hari Teknologi
Nasional (Hakteknas) ke-20
tahun ini yang diserahkan
langsung oleh Presiden
ke-3 Republik Indonesia,
B. J. Habibie, bersama
Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi RI kepada
ELNUSA yang diwakili oleh
Direktur Operasi ELNUSA,
Bambang H. Kardono.
Ada beberapa keunggulan
yang menarik dan membuat
ELSA 8 terpilih sebagai Eco
Green Barge. Yaitu, ELSA
8 dibuat dengan mengikuti
standar European Union,
Environmental Protection
Agency (EPA) – Euro III/ Stage
IIIA & Tier 3, sehingga ramah
terhadap lingkungan dan da
pat mereduksi emisi karbon.
ELSA 8 menggunakan pa

Foto : ELNUSA

Mardijono Nugroho

Foto : adityo

Foto : PRIYO

POSISI

nel surya sebagai sistem
pener angan alternatif yang
dipasang pada seluruh ruang
mesin dan navigasi. ELSA
8 juga didesain khusus de
ngan generator mesin yang
harus memanfaatkan bio
diesel sebagai sumber ener
ginya. Pembangunan barge
dengan konsep ini merupakan
komitmen dan upaya nyata
ELNUSA terhadap green
action seiring dengan kam
panye lingkungan hidup
sedunia.
ELSA 8 merupakan salah

satu dari delapan barge
ELNUSA yang saat ini sedang
melayani berbagai pekerjaan
seperti Hydraulic Workover,
Cementing, maupun Slickline
Services di Delta Mahakam,
Kalimantan Timur.
“Barge ini didesain dan
dibuat di dalam negeri dan
oleh anak bangsa Indonesia
sendiri, dengan menyesuaikan
kebutuhan operasional migas
yang lebih modern dan sistem
pengoperasian yang ramah
lingkungan. Hasil karya yang
telah diapresiasi pemerintah

ini menunjukkan bahwa EL
NUSA mampu membuat
fasilitas penunjang ind ustri
migas secara mandiri serta
mel akukan inovasi den gan
tetap memperhatikan keber
lanjutan lingkungan hidup di
Indonesia,” ujar Bambang.
Elnusa berharap, ELSA
8 ini dapat digunakan terusmenerus dan sebaik-baiknya
untuk menunjang aktivitas
migas di Indonesia, dan khu
susnya di lingkungan Per
tamina Group. • Corpcomm ELNUSA

MOR IV Apresiasi Pelanggan pada Customer Day
Semarang – Bertepatan
dengan momentum Hari

Pelanggan Nasional, dan
merupakan wujud apresiasi
dan ungkapan rasa terima
kasih kepada para pelang

Foto : adityo

gan pengguna BBM mau
Purnadi

Corporate International Relation &
Protocol Manager,
Corporate Secretary

pun LPG Non Subsidi, Mar
keting Operation Region
(MOR) IV menyelenggarakan
berbagai kegiatan untuk me
layani pelanggan sekaligus
menyediakan hadiah menarik
kepada para konsumen BBM
Foto : MOR IV

maupun LPG Non Subsidi
Foto : adityo

Pertamina, (4/9).
Budi Santoso
Engineering Manager,
Direktorat Gas & EBT

Hadiah berupa merchan
dise produk Pertamina ini
bisa didapatkan oleh kon
sumen di beberapa SPBU
seperti SPBU COCO A. Yani
Semarang, SPBU COCO
Sultan Agung Sem ar ang,

Foto : adityo

dan SPBU Pemalang dengan
Arie Wisianto

Operation Optimization Manager,
Direktorat Gas & EBT

melakukan pembelian produk
BBM non subsidi Pertamina,
seperti Pertalite, dan
Pertamax Series. Sedangkan

Kunjungan berhadiah diberikan untuk pelanggan setia LPG dari MOR IV.

apresiasi untuk konsumen
LPG non subsidi Pertamina
Bright Gas, LPG 12 kg dan
LPG 50 kg dilakukan dengan
cara kunjungan berhadiah dari
Pertamina untuk pelanggan
setia. Sosialisasi dan layanan
pelanggan yang dilakukan
kepada konsumen industri
khususnya di industri garam

juga melengkapi rangkaian

bisnis ini menjadi cerminan

kegiatan Hari Pelanggan

dan wajah perusahaan di

Nasional di MOR IV.

mata masyarakat. Mo

GM MOR IV Kusnendar

mentum “customer day”

mengatakan bisnis hilir Perta

sek aligus dimanfaatkan

mina berupa BBM, LPG, pelu

untuk memberi apresiasi

mas merupakan produk yang

kepada pelanggan di bisnis

bersinggungan langsung

yang langsung bersentuhan

dengan konsumen, maka

dengan konsumen,” tutur

layanan pelanggan pada

Kusnendar.•MOR IV
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Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak
Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Hasil Kerja PTKAM Semester I: Betapa Pentingnya Awareness
Sudah lebih dari satu semester PTKAM bergelut
menentang losses. Dari mulai menyusun strategi,
memperbaiki aturan, mensosialisasi program, memecahkan
masalah, hingga memonitor dan mengevaluasi hasil.
Bahkan kadang sampai ikut menyaksikan dan terjun ke
lapangan, untuk memberi arahan dan semangat serta
motivasi kepada seluruh insan serah terima minyak. Semua
pihak bangkit merasa berantusias untuk ikut berkontribusi
dan berperan aktif dalam memperbaiki tata kelola serah
terima minyak yang semula hampir hilang ditelan masa.
Tata kelola berarti seluruh rangkaian proses; operasional,
kebiasaan, tatanan ataupun aturan serta sarana yang
berujung pada efisiensi perusahaan.
Perhatian terhadap aspek aturan, peralatan dan
aspek manusia, menjadi langkah yang selalu dikawal pada setiap kegiatan. Sehingga tidak
mengherankan perubahan yang terjadi kadang harus diselaraskan agar selalu menjadi
perilaku professional tetap terjaga.
Beberapa aturan sudah menjadi atensi pemegang kebijakan dalam tata kelola serah
terima minyak. Surat Keputusan 018/C00000/2007-S0 tanggal 4 Mei 2007 tentang
Pedoman Penanganan Dan Pengawasan Susut Minyak Mentah dan Produk, sudah dilakukan
tahapan perbaikan yang diharapkan akan lebih koprehensif. Di sektor hulu telah di sepakati
draft tentang Pedoman Teknis Seller Appointment Agreement antara SKK Migas dengan
PT Pertamina (Persero) yang diharapkan juga menjadi pedoman dalam penanganan tata
kelola operasional untuk minyak mentah domestik yang akhir-akhir ini semakin kompleks.
Disamping itu, Pedoman Penggunaan Alat Ukur Custody Transfer Dan Persediaan Untuk
Minyak Mentah Dan Produk sebagai pedoman teknis dalam upaya untuk meningkatkan
pengawasan pergerakan minyak mentah dan produk juga telah berhasil disepakati meskipun
masih harus menunggu persetujuan formal. Masih ada beberapa aturan turunannya yang
telah dibahas dan dibicarakan bersama sebagai bukti dinamika permasalahan tentang serah
terima minyak yang selalu berkembang.
Kepatuhan terhadap aturan adalah salah satu misi serius PTKAM agar setiap pengelola
serah terima minyak, baik di lingkungan terminal muat, alat transportasi maupun terminal
bongkar tetap dijaga dari kelengahan. Prosedur pemuatan, pengangkutan maupun
pembongkaran minyak mentah maupun produk yang standar harus tetap dijadikan acuan
dalam setiap kegiatan operasi serah terima minyak yang ada di lingkungannya. Pemutakhiran
Sistim Tata Kerja (Pedoman, TKO, TKI maupun TKPA) dipastikan terlaksana.
Perhatian terhadap infrakstruktur seharusnya juga tetap dijadikan kebutuhan yang harus
dipenuhi. Alat ukur, apakah itu berupa Metering System, ATG maupun Manual Dipping
yang telah terkalibrasi maupun tersertifikasi tetap dijadikan persyaratan mutlak dalam setiap
kegiatan transaksi. Demikian juga sertifikat tabel tanki dari Dinas Meteorologi diharapkan
selalu menjadi atensi. Belum lagi alat-alat ukur yang lain yang juga tidak boleh lengah dari

kalibrasi maupun standarisasi. Kita sadar bahwa
perhitungan jumlah minyak adalah berawal dari
output alat ukur yang akurat dan valid. Oleh karena
itu kepedulian yang terus menerus terhadap alat ukur
harus tetap dipertahankan agar kehandalan alat ukur
tetap dapat dipertanggungjawabkan secara nyata
dan professional.
Masalah yang sering menjadi perhatian adalah
terhadap alat transportasi kapal yang kadang dibuat
kewalahan. Hal ini dapat dimaklumi karena sarana
jenis ini memang secara fisik cenderung sulit diawasi.
Apalagi kalau sudah lepas dari pelabuhan yang
telah dimuati. Sehingga tidak heran kalau kadang
muncul tudingan “fraud” yang sering dihadapi, dari
mulai transaksi di tengah laut, kecurigaan alat ukur, tabel tanki yang tidak valid, rekayasa
pengukuran, tanki siluman, dan masih banyak lagi tuduhan yang kadang cukup membuat
miris.
Sarana yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan yang dibangun melalui teknologi
IT, yaitu dengan pengisian SFAL, SFBD, dan SFAD melalui ROAS dan ERP (MySAP) untuk
transaksi Procurement dan Stock Transport Order di seluruh TBBM dan RU. Sarana untuk
memudahkan pengendalian dan penulusuran ini diharapkan akan dijalankan secara konsisten
dengan data yang valid dan akurat.
Perhatian PTKAM terhadap aspek manusia tetap menjadi perihal yang tidak dapat
diabaikan. Kadang masukan dari unit operasi tentang kondisi SDM dijadikan evaluasi PTKAM
untuk dicarikan jalan keluar agar tidak masalah di kemudian hari. Petugas yang terbatas
dalam serah terima minyak seharusnya cepat ditangani oleh pejabat setempat dan pusat
agar tidak menjadi hambatan yang makin gawat. Belum lagi kalau berbicara terhadap kualitas,
maka keterbatasan sertifikasi keahlian terkait dengan serah terima minyak kadang tidak
terpikirkan, padahal kita tahu bahwa pembekalan ilmu tetap kearah profesional. Belum lagi
terkait dengan moral, maka kesadaran dan kepedulian pekerja terhadap pengelolaan serah
terima minyak menjadi penting.
Seluruh kegiatan pengawasan tersebut dilengkapi dengan waskat (pengawasan melekat)
system pengawasan yang dilekatkan atas kesadaran seluruh insan Pertamina dalam menjaga
berlangsungnya kegiatan serah terima minyak yang efektif. Awareness digalakkan sebagai
tools yang embedded dalam setiap Pekerja Pertamina. Maka jelaslah hanya dengan bermodal
“Tahu” dan “Mau” permasalahan serah terima ini dapat diatasi secara tepat.
Di sisi lain, aturan yang komprehensif memang harus hadir. Sarana yang baik memang
penting. Manusia yang profesional juga perlu. Tetapi kepedulian tetap menjadi kunci dan
komitmen untuk selalu menjaga tetap menjadi harga mati. Dan akhirnya keberhasilan tata
kelola serah terima minyak akan menanti… Menanti penurunan losses sesuai misi. Itu baru
bisa menjadi bukti.•PTKAM

Komitmen Penanganan Losses Pemasaran: Komitmen Yang Tak Basa Basi
Dalam work-phase PTKAM Tahap-III Correction Action
(Perubahan Sistem & Prosedur/ Metode; Kalibrasi Alat/
Perlengkapan; dan Pengendalian Personal) -yang tenggat
waktunya adalah akhir Okober 2015- sudah dilalui dengan
terengah-engah. Meski hasil yang diperoleh PTKAM belum
begitu memuaskan, namun perbaikan sesuai target akan
tetap dilakukan dengan segala risiko yang timbul dari
“langkah tahap tiga” PTKAM ini. Diharapkan, Tahap-IV Pe
ngendalian dan Konsistensi (Monitoring Day to Day) sampai
Februari 2016 akan semakin lempeng untuk diwujudkan
secara konkret.
Komitmen ini dilakukan oleh seluruh lini operasi bisnis
di lintas direktorat Pertamina. Direktorat Pemasaran adalah
salah satu direktorat yang concern terhadap berkurangnya
losses ini, hal ini diupayakan oleh segenap anggota dalam berbagai langkah strategis
PTKAM. Pilihan penerapan strategi partisipatif seluruh lini dalam setiap aspek kegiatan
serah terima minyak menjadi penggerak utama.
Hal ini dibuktikan dalam kegiatan rapat koordinasi Integrasi losses di Bali pada 2 – 3
Nopember 2015 lalu. Terdapat beberapa perhatian dalam pelaksanaan koordinasi ini
yakni; kinerja Losses hingga September 2015, refreshing mengenai anatomi kapal
& Alat ukur (MMC); Sharing session kegiatan site visit untuk menjadi pembelajaran
bersama, Tindak lanjut OFI kendali losses & Jadwal Action Plan 2015-2016 (sarfas,

prosedur, SDM), dan Evaluasi R1 di seluruh Marekting
Operation Region.
Dari koordinasi ini juga di rumuskan suatu komitmen
dalam upaya melaksanakan pengendalian supply loss.
Seluruh GM MOR dan Pejabat di seluruh pemasaran
berkomitmen untuk melakukan pembenahan terhadap
sarfas, prosedur dan SDM guna mendukung upaya
pengendalian supply loss. Selain itu pelaksanaan kegiatan
serah terima minyak yang sesuai dengan Pedoman/TKO/
TKI juga menjadi salah satu perhatian peserta rapat.
Di sisi lain, pelaksanaan penyegelan dengan tata cara
yang efektif dijaga dan diterapkan bersamaan agar fungsi
segel menjadi optimal dalam mendukung kendali supply
loss.
Penetapan reward dan konsekuensi sebagai fungsi pengendali faktor SDM dalam
kegiatan serah terima arus minyak dikomitmenkan untuk diterapkan dalam bentuk pedoman
yang terintegrasi dengan peraturan sumber daya manusia. Seluruh komitmen tersebut dirinci
dalam bentuk opportunity for improvement yang disusun secara SMART dalam menjamin
keluaran yang pasti, loss serah terima minyak diminimasi.
Tanpa basa basi masalah ini harus segera diatasi. Tanpa menunggu penurunan losses
harus diburu. Komitmen sudah diikat, Losses harus dicegat, Kerja keras dan ikhlas biar
malaikat saja yang mencatat, Supaya terganjar berlipat-lipat.•PTKAM

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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Pelatihan Fire Fighting dan Aspek
HSE bagi Pekerja Operasi RU IV
area kilang. Setiap pekerja

(RU) IV Cilacap merupakan

dapat menjadi regu bantuan

kilang pengolahan minyak

maupun penanganan per

milik Pertamina yang dalam

sonal bila terjadi keadaan

operasionalnya masuk

emergency.

Kunjungan Pasis SKKAU ke RU III

dengan 185 peserta. Pada
sesi pertama di class room,
peserta mendapatkan materi
mengenai introduction PE
KA, introduction nearmiss,
introduction SCBA, dan

dalam kategori high risk

”Pada kesempatan ini,

sehingga setiap pekerja

kami mengajak kepada

yang terlibat di dalamnya

s e lu r u h p e s e r t a u n t u k

harus memahami aspek

mematuhi aspek HSE

Health, Safety, & Environ

baik pelaporan PEKA dan

ment (HSE) untuk menjamin

kejadian sekecil apap un

keselamatan kerja. Terkait

(nearmiss) serta mengajak

dengan hal tersebut, RU IV

setiap peserta un
tuk

Cilacap menggelar pelatihan

melaksanakan dan me

Fire Fighting dan Aspek

nerapkan HSE Golden

hidup api, introduction APAR

Lebih jauh, Achmad

dilanjutkan dengan praktik

praktik cara penggunaan
SCBA yang disampaikan
oleh instruktur dari HSE
RU IV.
Pelatihan dilanjutkan di
arena fire ground dengan
introd uction segitiga api,
bidang empat api & siklus

Role,” ujar Achmad Thamrin.

& teknik pemadaman yang

September 2015 oleh Fire

Thamrin mengatakan

penggunaan APAR CO2 &

& Insurance Section Head

kegiatan ini merupakan

RU IV Achmad Thamrin di

salah satu program

Ruang Pelatihan HSE.

kerja HSE dalam rangka

HSE bagi pekerja ope
rasi yang dibuka pada 14

Achmad Thamrin me

terciptanya Budaya Save

nyamp aikan, digelarnya

Production (sukses produksi

pelatihan ini bertujuan untuk

dan aman pekerja) di

meningkatkan pengetahuan

lingkungan perusahaan.

dan kemampuan pekerja

Pelatihan ini juga sejalan de

o p er a s i o n a l

dalam

ngan peraturan pemerintah

penggunaan SCBA dan

dan perundang-undangan

APAR dengan baik dan

terkait aspek K-3.

benar maupun prasarana

Pelatihan tersebut di

fire equipment lainnya yang

gelar sebanyak 5 angkatan

ada di perkantoran dan

hingga 21 September 2015

Dp-20 Lbs di potongan drum
dan media parit, introduction
pemadaman beregu, serta
dilanjutkan peragaan yang
dimulai dari gelar gulung

Plaju - Sebanyak 117 Perwira Siswa
(Pasis) Sekolah Komando Kesatuan Ang
katan Udata (SKKAU) Angkatan 98 Tahun
2015 mengadakan kunjungan ke Refinery
Unit III. Ketua Rombongan, Djoko Sugeng
Sriyanto, MSc., beserta para Pasis diterima
oleh GM RU III Mahendrata Sudibja, pada
(10/9), di Gedung Diklat RU III.
Mahendrata menyambut baik kunjungan
yang dilakukan. Dia mengungkapkan,
seb elum RU III tidak hanya menerima
kunjungan dari Angkatan Udara, namun
juga para perwira siswa Sesko TNI AL, TNI
AD serta Kepolisian.
Dikatakan Mahendrata, sebagai salah
satu objek vital nasional yang dilindungi
negara, RU III memiliki peranan strategis
dalam mendukung ketahanan negara, ka
renanya kerja sama dengan TNI dibutuhkan
dalam hal ini. “Semoga dengan kunjungan
ini dapat lebih meningkatkan hubungan
baik dan silaturahmi antara TNI AU dengan
RU III,” harapnya.
Sementara itu, Kol. TNI AU Djoko Su
geng Sriyanto, MSc., mengungkapkan kun
jungan yang diikuti oleh 35 dosen dan 75
Pasis ini bertujuan untuk menggali data dan
mendukung tugas karya tulis paras siswa

Foto : RU III

CILACAP – Refinery Unit

19

yang berjudul “Peningkatan Kemampuan
Pangkalan TNI AU Guna menghadapi An
caman Wilayah Udara Nasional”.
Pelaksanaan kunjungan juga merupakan
bagian dari realisasi kurikulum pendidikan
SKKAU yang telah mereka ikuti selama 2
bulan. Menurut Djoko, keberadaan Pertamina
yang sangat strategis tentunya sangat
rentan terhadap serangan udara yang perlu
mendapat perhatian pertahanan udara.
“Melalui kunjungan ini kami memberikan
kesempatan kepada para siswa untuk
mendalami peran dan tugas RU III Plaju dalam
menjamin kelancaran BBM di wilayahnya dan
dukungan bahan bakar untuk operasional
penerbangan baik militer maupun sipil,” ujar
Djoko.
Acara diisi presentasi proses bisnis RU
III oleh GM RU III, Mahendrata Sudibja dan
diakhiri dengan tanya jawab.•RU III

selang, formasi personil
pemadaman beregu, cara
melangkah dan strategi pe
madaman. Pelatihan ditutup
dengan praktik pemadaman
beregu di media compressor
sebagai bentuk pemadaman
skala medium.• RU IV

DUMAI - Mengingat keu
tamaan keselamatan dalam
bekerja, penting bagi RU II
Dumai untuk melaksanakan
Upskilling GSI (Gas Safety
Inspector) Ahli Teknik (AT),
dan Safety Inspector (SI)
sebagai upaya peningkatan
kem ampuan keselamatan
kerja karyawan. Pembukaan
upskilling dilaksanakan di
Gedung Diklat Pertamina RU
II dan dibuka secara resmi
oleh SMOM Jadi Purwoko.
Jadi Purwoko mene
gaskan, komponen paling
utama dalam bekerja adalah
aspek safety. Oleh karena itu,
upskilling ini dirasa penting
bagi seluruh pekerja RU II
Dumai. Sehingga diharapkan
dengan pelaksanaan up
skilling ini seluruh pekerja

Foto : RU II

Upskilling Gas Safety Inspector RU II

dapat mengutamakan as
pek keselamatan dalam
melaksanakan tugasnya.
Kegiatan ini berlangsung
selama 3 hari, mulai 19-21
Oktober 2015 dan dihadiri
oleh pekerja dari seluruh
Fungsi di RU II Dumai. Rang
kaian kegiatan tersebut
merup akan lanjutan dari

pelaksanaan upskilling
batch 1 pada September
lalu. Pelaksanaan upskilling
dilakukan oleh pengajar
internal pada 21 oktober
2015 dan diakhiri dengan
tes sertifikasi yang bekerja
sama dengan HSSE Kantor
Pusat.•RU II

KETUA PENGARAH Vice President Corporate Communication • WAKIL KETUA PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB Manajer Media • PIMPINAN REDAKSI Wianda Pusponegoro • WK. PIMPINAN REDAKSI Ifki Sukarya • REDAKTUR PELAKSANA Dewi Sri Utami • TIM REDAKSI Urip Herdiman Kambali, Irli Karmila, Megha K.
Nugraha, Arsh Starfy Firdausy • TATA LETAK Rianti Octavia • FOTOGRAFER Kuntoro, Priyo Widiyanto, Wahyu Nugraha Ruslan, Adityo Pratomo • SIRKULASI Ichwanusyafa • kontributor Seluruh Hupmas Unit, Anak Perusahaan & Joven • ALAMAT REDAKSI Jl. Perwira No. 2-4, Jakarta Telp. 3815946, 3815966, 3816046
Faks. 3815852, 3815936 • HOME PAGE http://www.pertamina.com • EMAIL bulletin@pertamina.com • Penerbit Divisi Komunikasi Korporat- Sekretaris Perseroan

No. 45

UTAMA

Tahun LI, 9 November 2015

20

untuk roda dua maupun roda
empat ini rencananya akan
dibangun sebanyak 500 outlet
service point BOM dan BEE
(Bengkel Enduro Express)
dalam kurun waktu 2015 2019.
Vice President Strategic
Planning & Business De
velopment PT Pertamina
(Persero) Nina Sulistyowati
mengatakan, selain meru
pakan komitmen Pertamina,
keberadaan service points di
SPBU merupakan jawaban
bagi pelanggan bahan bakar
yang juga menggunakan
SPBU sebagai meeting
points dan kebutuhan lain
nya. “Ke depan ini akan ki
ta tingkatkan terus. Kami
tidak akan berhenti hanya di
Bright OliMart ini. Kami akan
terus lahirkan terobosan dan
inovasi yang bertujuan me
ningkatkan layanan kami un
tuk pelanggan,” ucap Nina.
Selain service point BOM
Modular sendiri, saat ini ada
dua tipe Service Points hasil
sinergi lainnya, yaitu Bright
OliMart (BOM) dan Bengkel

x

Enduro Express (BEE) yang
sudah ada sebelumnya. Bright
OliMart merupakan service
point yang memberikan
pelayanan antara lain Ganti
Oli, Service Berat/Ringan, Tire
Service (Spooring, Balancing,
Nitrogen), Sparepart (Aki,
Filter, Ban, Aksesoris, dll).
Sedangkan Bengkel Enduro
Express (BEE) adalah service
point yang memberikan
layanan ganti oli, Nitrogen,
dan penjualan beberapa
Sparepart sepeda motor.
Direktur Sales & Marketing
PT Pertamina Lubricants
Andria Nusa menjel askan,
dengan dioperasikannya
service point di SPBU ma
ka akan memberikan ke
mudahan bagi konsumen
dalam mendapatkan pe
layanan dan garansi pro
duk original Pertamina. Me
nurutnya, konsep ini tidak
hanya menguntungkan ba
gi pelanggan namun juga
memberikan nilai tambah
bagi pengusaha SPBU.
“Mengembangkan konsep
service point di SPBU me

Gelar Sistem “Pintar” Optimasikan
Produksi Sebesar Rp 2,9 Triliun
Jakarta – “Kondisi krisis saat ini harus menjadi momentum
yang bagus untuk berinovasi dan membuat terobosan-terobosan
dalam meningkatkan efisiensi operasi supaya tetap survive,”
demikian ucap Gunung Sardjono Hadi, Presiden Direktur PT
Pertamina Hulu Energy (PHE) di sela-sela acara Upstream
Improvement and Innovation Award (UIIA) 2015, di Semarang
(30/9). Menurutnya, Pertamina akan layak disebut world class
energy company jika memiliki lembaga penelitian dan pe
ngembangan (litbang) teknologi yang maju, dengan berbagai
inovasi dalam bidang ilmu kebumian dan energy, baik energy
konvensional maupun energy baru dan terbarukan. “Setiap
karya inovasi dan teknologi hasil ciptaan insan Pertamina yang
dipatenkan, dan dimanfaatkan pihak lain, tidak hanya menambah
materi tetapi juga meningkatkan leverage perusahaan,” tambah
Gunung, demikian dia akrab dipanggil.
Dalam konteks menumbuhkembangkan semangat ter
sebut, para pekerja PHE Offshore North West Java (ONWJ)
menggagas suatu inovasi dengan system “Pintar” (Production
Improvement through New Technology on gas lift injection Rate).
Lewat penerapan sistem itu, pada 2014 yang lalu berhasil
dipetik penghematan sebanyak Rp 1,5 triliun. Nilai penghematan
sebesar itu berasal dari optimasi produksi
sumur minyak berbasis gas lift, dengan
mengontrol injeksi gas ke dalam sumur
dan mengukur hasilnya secara akurat.
Perberbedaan sistem ”Pintar” dibanding
sistem optimasi gas lift lain, adalah kemam
puannya dalam melakukan uji produksi
dengan parameter yang berbeda-beda.

Vice President Strategic Planning & Business Development Pertamina Nina Sulistyowati didampingi Direktur Sales & Marketing
PT Pertamina Lubricants Andria Nusa dan PTH Direktur Operasi PT Pertamina Retail Azwani melakukan pemotongan pita
sebagai tanda diresmikannya Bright OliMart (BOM) Modular di SPBU COCO Cakung.

rupakan business opportunity
yang ditawarkan kepada pe
ngusaha SPBU sehingga
memberikan added value,”
ujar Andria.
Hal senada disampaikan
PTH Direktur Operasi PT
Pertamina Retail Azwani. ”Kami
terus-menerus melakukan
upaya perbaikan pelayanan

di SPBU secara terintegrasi.
Salah satunya melalui ber
bagai pengembangan dan
perbaikan pada Bright
OliMart. “Saat ini jumlahnya
telah mencapai 31 outlet di
seluruh jaringan SPBU COCO
di Sumatera, Jawa, dan Bali.
Dan yang di SPBU Cakung
merupakan pembangunan

pertama BOM dengan model
Modular,” ucapnya.
“Kita melihat tren
ke depan SPBU menjadi
meeting points. Jadi, kami
men gembangkan berbagai
service terintegrasi atau one
stop service untuk konsumen
yang dapang ke SPBU kami,”
ujar Azwani.•RILIS/Starfy
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Di samping itu, pengujianpun dapat dilakukan dalam waktu
bersamaan, serta secara otomatis melakukan setting di produksi
tertinggi ketika uji produksi berakhir. “Inovasi ini dilakukan untuk
menutupi kehilangan produksi sebesar 700 barel minyak per hari
(BOPD) akibat pembatalan pengeboran 7 sumur yang direncanakan
sesuai Work Plan and Budget (WPnB) tahun 2014,” ungkap Muryadi
Gusman, Automation Engineer PHE ONWJ yang juga menjadi ketua
kelompok kerja “Pintar”.
Selain itu, Mulyadi menggambarkan ide awal membuat inovasi
sistem “Pintar” terinspirasi dari letak lokasi 45 sumur yang tersebar
di 18 anjungan lepas pantai tanpa awak dalam wilayah kerja Blok
ONWJ. Maka, untuk memonitor laju produksi di sumur-sumur itu
diperlukan suatu system kontrol yang terintregrasi, serta dapat
dikendalikan dari jarak jauh dengan data yang terkirim juga harus
realtime. Menurut Mulyadi, di lapangan-lapangan Blok PHE ONWJ
saat ini 70% (182) sumur produksi menggunakan metode injeksi
gas lift. Gas Lift adalah teknik pengangkatan minyak bumi yang
dilakukan dengan menginjeksikan gas bertekanan tinggi kedalam
sumur, sehingga berat kolom fluida menjadi ringan dan minyak
terangkat ke permukaan. “Dikarenakan mayoritas pengangkatan
minyak di PHE ONWJ menggunakan metode injeksi gas lift, kami
melakukan analisa lebih dalam agar dapat meningkatkan target
produksi,” tambah Mulyadi.
Lebih lanjut Mulyadi menjelaskan bahwa sistem baru ini
mempunyai kemampuan dalam mengukur serta pemantauan real
time jarak jauh parameter operasi dengan akurat, menjaga stabilitas
debit aliran serta tekanan gas injeksi, dan melakukan uji produksi
sumur (well test) dalam waktu 4 kali lebih cepat dibanding cara
manual. Di samping itu, sistem ini juga dapat menentukan serta

Foto : DIT. HULU

JAKARTA – Dalam semangat
implementasi value Costumer
Focus dan untuk mendekatkan
sentra layanannya kepada
pelanggan, PT Pertamina
Lubricants bersinergi de
ngan PT Pertamina Retail me
resmikan Bright OliMart (BOM)
Modular perdana di SPBU
COCO (Company Owned
and Company Opertated)
Cakung, Jakarta Timur, pada
Senin (26/10). BOM Modular
dapat memberikan pelayanan
berupa ganti oli, servis ringan,
nitrogen & tire service, dan
juga penjualan sparepart ke
pada pelanggan SPBU.
Dihadiri oleh Komunitas
Pertamina Motor Club (PMC)
dan Komunitas Honda CRV,
grand opening BOM Modular
SPBU COCO diresmikan
oleh Vice President Stra
tegic Planning & Business
Development Pertamina Nina
Sulistyowati, PTH Direktur
Operasi PT Pertamina Retail
Azwani, dan Direktur Sales
& Marketing PT Pertamina
Lubricants Andria Nusa. BOM
Modular yang diberikan baik
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PT Pertamina Lubricants dan PT Pertamina Retail Bersinergi
Hasilkan BOM Modular

Anjungan Echo, salah satu platform di lepas pantai Jawa Barat yang sudah
terpasang sistem Pintar.

menjaga produksi pada tingkat maksimum secara otomatis.
Lewat penerapan sistem “Pintar” tersebut, menghasilkan
peningkatan produksi sebanyak 720 BOPD, serta menunjang
pencapaian produksi tahun 2014 hingga ke level 40.500 BOPD.
“Sistem Pintar tersebut masih diimplementasikan sampai saat
ini, bahkan akan dilakukan penambahan 10 sumur lagi dalam
2015. Selanjutnya akan terus ditambah hingga 100 sumur
gas lift terpasang. Sampai akhir Oktober 2015, value creation
real berhasil ditambah sebesar Rp 1,4 triliun,” imbuh Mulyadi
menyiratkan rasa syukurnya.
Saat ini, sistem “Pintar” terpasang di 45 sumur dengan rincian
sebagai berikut: 5 unit di Anjungan Mike-Mike, 18 unit di Anjungan
Bravo, 7 unit di Anjungan Echo, 4 unit di Anjungan Lima, 5 unit di
Anjungan Uniform, 2 unit di Anjungan Kla, dan 4 unit di Anjungan
Foxtrot. PT PHE ONWJ adalah anak usaha dari PT Pertamina
Hulu Energi yang bergerak dibidang eksplorasi dan eksploitasi
minyak dan gas bumi dengan operasi kerja yang membentang
dari Kepulauan Seribu hingga sebelah utara Balongan, Jawa
Barat dengan wilayah kerja seluas 8.300 Km2.

