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Managing the Pain

Berbeda dengan 2008, riset lembaga ekonomi dunia mem
perkirakan harga minyak pada 2016 hanya akan kembali ke
kisaran US$80, seperti gambar. Alhasil, seluruh perusahaan
energi dunia kini bergerak cepat menyusun strategi bisnis yang
tepat guna bertahan dari kondisi ini. Berbagai upaya dilakukan,
antara lain:
• Menyeimbangkan modal kerja/investasi dan pendanaannya
melalui peninjauan program investasi yang cepat menghasilkan
(quick yielding investments) dan meningkatkan internal rate of
return (IRR)
• Efisiensi biaya operasional dan kegiatan non-essential
• Rasionalisasi SDM
Meski demikian Komunitas Keuangan Global mengingatkan,
strategi ini harus dipertimbangkan secara jangka panjang,
tidak hanya mid-term semata. Misalnya pada pemotongan in
vestasi, disadari bahwa investasi perlu dilakukan untuk tetap
mengembangkan bisnis. Namun dikaji secara mendalam investasi
yang cepat menghasilkan, atau seimbang dengan asumsi
pergerakan harga minyak ke depan. Selain investasi, efisiensi
lain yang perlu dipertimbangkan adalah anggaran teknologi,
serta pembelajaran dan pengembangan SDM. Hal itu didasari
keyakinan, pelaku bisnis energi harus senantiasa siap ‘berlari’
saat pasar mulai stabil. Dari pertemuan Investor Relations dengan
beberapa Institusi Keuangan Global pekan lalu diperoleh bahwa
ibarat orang sakit, perusahaan energi harus mampu menelan pil
pahit guna menjaga kinerja keuangan perusahaan sehingga tidak
ada keraguan pada kemampuan perseroan dalam membayar
komitmennya ke perbankan.
Pertamina sendiri terkena “double whammy” (dua han
taman). Disamping penurunan harga crude, pelemahan nilai
tukar Rupiah terhadap Dolar AS akan mempengaruhi arus
keuangan perseroan. Tentu seperti perusahaan energi lain,
langkah strategis harus cepat dan tepat dilakukan. Tapi sebagai
perusahaan yang tengah berkembang, Pertamina dituntut lebih
mampu mengelola ‘penyakit’ tanpa mengorbankan investasi
yang memang diperlukan. Hal ini mutlak menjadi kunci Pertamina
sebagai peluang bertumbuh dan mengejar ketertinggalannya.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
PERTAMINA
SIAP HADAPI
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
PERSAINGAN PASAR

Foto : WAHYU

Seperti diketahui, tren penurunan harga minyak masih men
jadi perbincangan pelaku pasar ekonomi global. Bagi perusahaan
energi, kajian dan analisa sensitivitas terus menerus dilakukan
untuk mengukur kemampuan perusahaan. Sebagai informasi, mi
nyak dunia pernah jatuh dari level US$143 per barel (Juli 2008) ke
US$39 per barel (Desember 2008) kala krisis subprime mortgage.
Namun tak lama langsung berbalik dan minyak stabil pada kisaran
US$100, pertengahan 2009. Setelah periode tersebut, penurunan
harga minyak yang sedemikian drastis mungkin tak pernah ter
bayang. Ternyata, dalam hitungan bulan kini harga minyak acuan
Brent telah turun hingga menembus level US$50 per barel.

HARMONIS. Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar, Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Hanif Dakhiri,
dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berbincang tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2014-2017 sebelum ditandatangani pada
Selasa, (13/1) di Kantor Pusat Pertamina. Hanif sangat mengapresiasi keharmonisan yang terjalin antara pekerja dan manajemen Pertamina.

Harus Bersatu Hadapi
Tantangan Dari Luar
Penandatanganan Perjanjian
Kerja Bersama (PKB)
2014-2017 diharapkan
menjadi angin segar
tercapainya visi pekerja
kelas dunia yang sukses
mengimplementasikan
PKB. Hapus semua silo,
konsistensi peran semua
pihak sangat diharapkan
dalam mengawal
implementasi Restrukturisasi
Pengelolaan SDM (RPSDM).
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Jakarta – Menteri Tenaga
K e r j a d a n Tr a n s m i g r a s i
Indonesia, Hanif Dakhiri,
bersama Direktur Utama
Pertamina, Dwi Soetjipto,
dan Presiden Federasi Serikat
Pekerja Pertamina Bersatu
(FSPPB), Ugan Gandar,
menandatangani surat
Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) ke-5 periode 20152017, pada Selasa (13/1), di
Gedung Utama Pertamina.
Penandatanganan terse

Kiprah Anak Perusahaan :
PEP Papua Field Alih Kelola
Sumur TAC Intermega

but disaksikan oleh Direksi
dan Komisaris Pertamina,
Direktorat Jenderal Pembi
naan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan, manajemen
Pertamina, pekerja Pertamina
yang diwakili oleh FSPPB
yang merupakan gabungan
dari 18 Serikat Pekerja, serta
di-relay langsung oleh seluruh
Unit Operasi Pertamina.
Presiden FSPPB, Ugan
Gandar menyampaikan,
PKB merupakan hal yang
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fundamental bagi perusahaan
dan pekerj a P ertam i na.
Ketidaknyamanan proses
perundingan merupakan
dinamika organisasi yang
tidak mudah, namun semua
nya didasari niat baik semua
pihak.
Hal tersebut juga diakui
Direktur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto. “PKB yang lahir dari
diskusi panjang dan alot ini,
Bersambung ke halaman 5

Utama :
pertamina akuisisi brand dan
pabrik pelumas thailand
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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Harga minyak turun,
Seluruh Fungsi
Harus Lebih Aware
Foto : ADITYO

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

Pengantar Redaksi :
Tren menurunnya harga minyak dunia di awal tahun 2015
ini terus berlanjut, hingga mencapai level yang rendah sekitar 50
dollar per barel. Tentu ini menjadi persoalan bagi semua pihak,
termasuk pula Pertamina yang merupakan perusahaan energi.
Energia Weekly pun berbincang dengan Direktur Keuangan
Pertamina Arief Budiman, dalam satu kesempatan di awal
Januari 2015. Berikut petikannya.
Bagaimana Anda melihat perusahaan energi seperti
Pertamina? Dimana pun di dunia ini, perusahaan energi menjadi
perusahaan yang paling penting dan sangat “strategis” buat
negara tersebut.
Hampir semua kegiatan ekonomi itu ada hubungannya
dengan energi. Yang pasti untuk pertumbuhan ekonomi, setiap
negara pasti perlu energi. Energi itu bisa dalam bentuk BBM
buat transportasi, bisa juga dalam bentuk tenaga listrik yang
sumber dayanya bisa dari minyak, gas, batubara, serta sumber
non-konvensional seperti bio-based, panas bumi, dan lain-lain.
Kita juga perlu ingat bahwa yang terkait industri energi itu
bukan hanya industri yang “tradisional”. Contohnya berbagai alat
elektronik, seperti televisi dan telpon genggam, semuanya perlu
plastik yang kalau dirunut berasal pula dari industri energi, yaitu
petrochemicals. Demikian pula internet, apakah ada yang bisa
mengaksesnya tanpa bantuan energi?
Di manapun di dunia, apakah perusahaan energi itu BUMN
ataukah bukan BUMN, negara itu berkembang atau maju,
perusahaan energi menjadi perusahaan “strategis”. Bahkan
negara ‘liberal’ seperti Amerika, langsung atau tidak langsung
pemerintahnya masih mendukung perusahaan energinya seperti
ExxonMobil dan  Chevron. Begitu juga Inggris dengan BP-nya,
Perancis dengan Total-nya, dan masih banyak lagi.
Jadi ini bukan di Indonesia saja, dan bukan hanya BUMN saja.
Sektor energi swasta pun sangat terkait dengan pemerintahannya.
Saya rasa hal itu sudah merupakan public knowledge.
Menjadi semacam lokomotif ekonomi? Apapun nama
nya–lokomotif, penggerak, atau istilah yang lain–di seluruh dunia,
perusahaan energi itu sangat strategis bagi negaranya.
Beberapa hari yang lalu, Anda berbicara tentang situasi
‘krisis’. Kebijakan seperti apa yang Anda terapkan dalam
situasi krisis ini? Ya, saya jelaskan dulu pengertian krisis ini.
Kita tahu penurunan harga minyak mentah itu luar biasa. Buat
masyarakat umum atau konsumen tentunya hal ini bagus karena
harga BBM  jadinya  bisa turun dan inflasi pun semestinya turun.
Namun buat energy company seperti Pertamina, walaupun
kita lebih besar di hilir besar, tetap saja profit itu datang dari
sektor hulu. Lihat saja ini, turunnya harga sekarang itu seperti ini.
(Sembari memperlihatkan grafik harga minyak mentah)
Tajam ya? O, ini tajam sekali turunnya. Ini kan dari kisaran
100 dollar/barel di kuartal ketiga 2014 lalu, dan hari ini (Kamis 8/1)
51 dollar/barel.  Maksudnya dari sisi potensi profit,  penurunan
ini 40% sampai 50%. Untuk perekonomian Indonesia secara
keseluruhan, terutama buat konsumen, tidak apa-apa. Tetapi
untuk perusahaan energi khususnya migas seperti kita kita harus
sadar bahwa keuntungan kita turun sangat drastis.

Nah, justru disinilah kita harus lebih aware akan kondisi kita,
karena tuntutan untuk efisiensi akan sangat tinggi.  Apapun yang
kita lakukan harus ada hasilnya, harus kelihatan. Menurut saya
hal ini bagus, karena biasanya bukan saja di Pertamina, tetapi
di tempat lain juga begitu: kalau harga dan keuntungan lagi naik,
kita lebih loose-lah. Tetapi sekarang, inilah saat yang baik bagi
kita untuk me-review lagi proses-proses bisnis kita , pengendalian
keuangan dan investasi kita , mulai dari yang besar sampai pada
yang kecil-kecil.
Melihat situasi kita sekarang, menurut saya, semua orang
di Pertamina harus lebih aware. Jadi kalau nanti perusahaan
lebih ketat dalam pengendalian biaya, bukannya berarti kita mau
asal ketat lho. Tetapi memang tuntutan bahkan kewajiban agar
perusahaan tetap sehat.
Kalau begitu, target apa yang ingin Anda capai? Secara
perusahaan, termasuk kita sebagai perusahaan BUMN, dalam
menentukan portofolio investasi, kita punya lima elemen yang
juga harus disadari semua karyawan. Yang pertama, pastinya
adalah keuntungan (profit). Karena kita  PT, meskipun  BUMN,  
kita tidak boleh merugi.
Yang kedua, pertumbuhan (growth). Perusahaan umumnya
dua yang dilihat, profit dan growth. Karena kalau kita tidak
tumbuh-tumbuh, walaupun untungnya besar namun tidak
investasi untuk masa depan, ya akan mati juga.
Ketiga, adalah kesehatan finansial. Salah satu parameternya
contohnya adalah Debt per EBITDA, sederhananya rasio hutang
dibandingkan keuntungan. Karena kita mau tumbuh maka kita
perlu investasi. Untuk investasi, tidak semuanya bisa dari modal
sendiri. Keuntungan kita top-topnya pada saat harga sangat
bagus itu sekitar 3 miliar dolar AS, untuk bikin sebuah kilang
minyak baru grass root butuh lebih dari 10 miliar dolar AS, belum
lagi investasi di hulu yang lebih besar lagi kebutuhannya padahal
saat yang sama kita juga perlu kontribusi dividen pada negara.
Okelah kita pinjam, tetapi kita harus hati-hati dan memastikan
semua investasi itu ada hasilnya.
Yang keempat, kita menyebutnya sebagai keberlanjutan atau
sustainability perusahaan. Keberlanjutan itu kalau di perusahaan
migas biasanya dilihat dari keberlanjutan di hulu, contohnya rasio
cadangan terhadap produksi. Kalau perusahaan-perusahaan
itu biasanya dipatok misalnya di sekitar 15 kali. Sederhananya
kita masih punya bisnis 15 tahun ke depan. Tapi cadangan dan
produksi itu kan seiring waktu menurun, karena itu kita harus
melakukan eksplorasi untuk menambah cadangan baru.
Kelima, adalah pemenuhan kewajiban Public Service
Obligation (PSO). Karena kita BUMN, kewajiban kita untuk mela
kukan PSO ini, misalnya distribusi dan penjagaan cadangan BBM
untuk kepentingan energi nasional. Ini juga perlu dianggarkan.
Nah, kalau perusahaan publik yang biasa, mereka melihatnya
gampang saja yaitu profit dan growth. Kalau kita yang perusahaan
BUMN energi seperti kita, tambah dengan tiga faktor itu:
kesehatan finansial, sustainability terutama di hulu, dan PSO.
Kelimanya itu harus dioptimasikan. Kita tidak bisa hanya untung,
tetapi kita juga harus investasi buat cari minyak, gas, dan sumber
energi baru. Kita juga harus investasi di infrastruktur seperti depotdepot untuk menjalankan PSO dengan baik.
Itulah perbedaan kita dengan perusahaan publik atau swasta
yang biasa saja.•Urip

EDITORIAL

Harmonis Kritis
Hubungan harmonis serikat pekerja dan
manajemen di Pertamina patut menjadi contoh
keberadaan serikat pekerja di sebuah perusahaan.
Harmonis tetapi kritis. Begitu jika melihat serikat
pekerja di Pertamina yang tergabung dalam
FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina
Bersatu) dengan 18 serikat pekerja Pertamina
yang tergabung di dalamnya.
Harmonisasi tersebut terlihat dari lahirnya
Perjanjian Kerja Bersama ke-5 periode 2015 -2017
yang baru saja ditandatangani pekan lalu antara
manajemen dengan serikat pekerja yang diwakili
oleh FSPPB. Tidak mudah tentunya menelurkan
sebuah kesepakatan yang bisa menjadi win-win
solution antara kedua pihak. Apalagi selama ini
Perjanjian Kerja Bersama senantiasa dikaitkan
dengan masalah kesejahteraan semata.
Padahal kenyataannya tidak demikian. Diskusi
panjang diwarnai dengan perdebatan, serta per
bincangan alot menjadi awal perumusan PKB.
Dalam PKB tidak semata-mata membicarakan
masalah kesejahteraan, tetapi juga upaya men
dorong kelangsungan bisnis perusahaan.
Pandangan PKB hanya mengatur masalah
hak dan kewajiban pekerja saja, kadang membuat
kebuntuan manajemen dan serikat pekerja dalam
menetapkan perjanjian kerja. Tetapi hal tersebut
tidak perlu terjadi. Karena kuncinya adalah duduk
bersama untuk mencapai harmonisasi antara
kedua belah pihak sebagaimana sudah terjadi
di Pertamina.
Namun perlu dicatat, ketika harmonisasi
telah terjalin, bukan berarti sikap kritis serikat
pekerja mandul. Karena misi utama dalam sebuah
Perjanjian Kerja Bersama adalah upaya untuk
mendorong kelangsungan bisnis perusahaan
agar bisa berjalan dengan baik. Maka apabila
ada langkah maupun kebijakan manajemen yang
tidak tersosialisasi dengan baik, atau berdampak
pada masa depan perusahaan, serikat pekerja
harus tetap kritis.
Masih ingat beberapa waktu lalu, ketika pe
merintah selaku pemegang sahan Pertamina
belum menetapkan Direksi Pertamina. FSPPB
dengan tegas men-challange pemerintah
untuk memprioritaskan calon figur Direksi yang
kompeten dan memahami bisnis migas. Meski
bukan harga mati, tetapi FSPPB tetap bersikap
kritis terhadap hal ini.
Dan saat susunan Direksi telah terpilih,
kembali FSPPB men-challange melalui beberapa
pertanyaan lugas di forum townhall meeting
tentang komitmen, misi dan kebijakan Direksi
baru akan membawa perusahaan ini ke arah
mana.
Sikap kritis tersebut, menunjukkan bahwa
serikat pekerja juga merupakan stakeholder
internal perusahaan sekaligus pengontrol kinerja
perusahaan, yang perlu didengar pendapatnya.
Apabila memang tidak tepat, komunikasi terbuka
melalui forum manajemen dan serikat pekerja
menjadi hal mutlak untuk memecah miss ko
munikasi yang terjadi.
Kini dengan PKB periode ke-5 yang terus
disempurnakan, saya optimis telah terjalin
hub ungan industrial harmonis dan kritis di
Pertamina, menjadi salah satu faktor penting
untuk meningkatkan kondisi kerja, kualitas,
produktivitas, dan daya saing Pertamina.
Dengan demikian, pekerja akan meningkatkan
kontribusi dengan kinerja yang lebih baik,
bekerja sama dalam satu bendera One Per
tamina, meningkatkan kemitraan, fokus da
lam mempertahankan loyalitas pelanggan,
sehingga bisa memaksimalkan nilai tambah dan
mempertahankan daya saing perusahaan di era
global.•
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Kelas Dunia dan Privatisasi
“Gimana menurut Bapak...?” Pertanyaan tersebut terkait dengan
judul di atas. Semakin banyak saja rekan yang ingin tahu tentang
situasi ini. Kemana arahnya, apa yang akan terjadi dan bagaimana
serta apa yang harus kita lakukan? Itu sekelumit pernyataan yang
sering Penulis dengar, tidak hanya mereka yang di level junior bahkan
para senior pun masih bertanya tentang hal tersebut.
Yang jelas Visi Pertamina ingin menjadi kelas dunia (world class).
Dulu WC-NOC “oil”, kemudian bergeser menjadi WC-NEC “energy”
pada 2025. Produksi minyak mentah (crude) ditargetkan 2,2jt Bbls/
day. Sedangkan ambisi produksi BBM menjadi 1,6jt Bbls/day sesuai
keinginan para pihak terkait. Sementara target keuntungan, oleh
Direksi sebelumnya dipatok Rp 50 Trilyun pada 2015 dan terus
meningkat setiap tahunnya. Pertanyaannya sekarang, “apakah hal
ini bisa kita capai?”.
Ini challenging! Kita semua dihadapkan dengan sebuah tantangan
yang amat berat. Apalagi bagi CEO dan jajaran BOD. Mereka tidak
bisa menghindar dan pasti mendapat tekanan yang luar biasa.
Sebaliknya Pekerja “mereka yang dibawah” juga terancam jika
tidak mau melakukan dan mengikuti semua kebijakan yang sudah
digariskan di atas. Persoalannya menjadi tidak sederhana jika ternyata
strategi dan kebijakan yang diambil bersinggungan dengan fraud
atau bahkan mengancam nasib Perusahaan ke depan, para Pekerja
serta masyarakat & bangsa ini. Jika seperti ini, apa kita semua harus
menjadi loyalitas buta...?
World Class adalah sebuah keniscayaan. Kita semua pasti setuju.
Namun cita-cita tersebut sering diiringi orientasi buta. Seolah apapun
menjadi legal dalam mencapainya. Tidak peduli dampaknya dan apa
yang akan terjadi dimasa depan.
Misal, untuk membuat grand design dan mencapainya, digunakan
konsultan dunia. Semuanya diserahkan pada konsultan. Semua
pihak “terpaksa” menuruti apa yang diminta oleh mereka. Akhirnya
mereka menguasai data dan malah belajar banyak dari kita. Faktanya
tidak banyak yang diperoleh dibandingkan hasilnya dan biaya yang
harus kita bayar. Justru mereka semakin pintar “belajar dari kita” dan
menjadi tahu kelemahan perusahaan. Bahayanya jika mereka bagian
dari pesaing atau ada agenda terselubung untuk melemahkan kita,
ini menjadi semakin berisiko mengingat Pertamina dari dulu sampai
saat ini masih sulit untuk dikuasai asing.
Penggunaan konsultan bisa jadi sebuah isu kritikal. Siapa mereka
dan apa kompetensinya harus dapat diyakini. Jangan sedikit-sedikit
serahkan ke konsultan “X”. Seolah konsultan obat mujarab, “jika sudah
ditangani konsultan asing, selesai semua”. Bagaimana dengan para
ahli yang kita miliki? Due diligent harus dilakukan secara cermat. Jika
perlu kita harus mampu menjadi mata-mata. Sering kali orang lain
banyak tahu tentang perusahaan namun kita blank tentang mereka.
Business inteligent harus jalan. Kita perlu tahu secara jelas tentang
mitra dan pesaing yang barangkali saja dapat menimbulkan implikasi
buruk dan menjadi ancaman di kemudian hari.
Presiden FSPPB Drg. Ugan Gandar pernah bilang ke Penulis,
“salah satu cara untuk menguasai negeri ini, kuasai Pertamina.
Sebaliknya untuk menghancurkan juga bisa dari Pertamina. Dari
sini, penggiringan bisa dilakukan secara sistimatis, terstruktur dan
masif melalui isu globalisasi, inkorporasi dan privatisasi. Sehingga
penggunaan konsultan internasional menjadi sah. Dan dilalahnya
lagi, mental orang-orang kita ‘masih luar negeri minded’ alias suka
diperintah asing. Nah... klop lah itu”.
Belajar dari sejarah, beberapa BUMN strategis sudah diswastanisasi (privatisasi). Pintu masuknya selalu menggunakan
jargon “agar kinerjanya meningkat, agar lebih lincah, mengurangi
campur tangan para pihak, agar lebih transparan dan mendapatkan
dana murah dari pasar”. Sebagai contoh awal-awalnya adalah PT
Indosat, PT Timah, PT Semen Gresik, PT Telkom dan Krakatau
Steel melakukan pencatatan saham di bursa domestik dan asing.
Selanjutnya merambah keberbagai aspek, termasuk Bank-Bank
pun diprivatisasi, termasuk air (PAM) yang jelas menjadi hajat hidup
orang banyak.
Dari sebuah tulisan yang Penulis baca, di atas kertas penerbitan
obligasi memang tidak otomatis berarti privatisasi. Namun, dalam
struktur perekonomian dimana sektor swasta hanya dikendalikan
oleh sekelompok kecil pengusaha, bahkan didominasi oleh modal
asing, pencarian dana BUMN melalui global bond memang patut
diwaspadai. Karena ini menjadi jalan masuknya “privatisasi”.
Penjualan BUMN bisa berakibat pengalihan monopoli dari negara
kepada swasta. Pengalihan ini tentunya berbahaya, karena perilaku
mengeruk keuntungan pihak swasta bisa lebih kejam dari pada
negara. Kita tahu, satu-satunya kontrol yang efektif terhadap
kegagalan pasar bebas (market failure) seringkali hanyalah krisis
dan depresi ekonomi. Sementara, apabila negara punya porsi yang

signifikan dalam perekonomian, kita memiliki banyak sekali instrumen
untuk mengontrol pasar. Ini membuat kepemilikan oleh negara bagi
sektor-sektor strategis lebih aman daripada kepemilikan oleh swasta.
Sebagai contoh PGN yang berbisnis SDA Gas, sahamnya
sudah dilepas kepada publik. Saat ini porsi pemerintah tinggal
57%, sisanya 43% dimiliki korporasi swasta (82% dikuasai investor
asing), bukan masyarakat sebagai publik. Nah jika Pertamina juga
diperlakukan seperti ini, bablas sudah. Kedaulatan dan ketahanan
energi sebagaimana yang dicita-citakan semakin jauh dari harapan.
Pada awalnya memang kelihatan bagus. Tapi ingat, ini adalah bagian
dari permainan yang baru dimulai.
Jadi berhati-hatilah dengan model kerjasama yang dibangun,
seperti format akuisisi, RDMP (Refinery Development Management
Project), KSO lapangan dan unit operasi, dlsb. Jatuhnya harga minyak
menambah parah nilai keekonomian akuisisi yang sudah dilakukan.
Semua pihak harus cermat dan kritis disini. Jangan ada yang ditutupi.
Tidak ada gunanya jika segala sesuatunya sudah terlambat.
Kita bukan apriori. Kita hanya ingin kinerja Pertamina dikontrol
secara benar oleh masyarakat dan Pemerintah. Transparansi
menjadi sebuah keniscayaan, apalagi BUMN yang notabene memiliki
tanggung jawab kepada Pemerintah, masyarakat dan bangsa ini.
Tanpa diprivatisasi pun, secara otomatis harusnya BUMN “Pertamina”
wajib transparan. Jangan dibalik, untuk mengeruhkan suasana,
BUMN dituding seolah-olah sulit transparan. Sebenarnya, kuncinya
ada pada profesionalisme dan good will Pemerintah dan para Pejabat
yang ada di dalamnya.
Menurut staff penulis, obligasi adalah the good way of financing.
Tapi ingat bahayanya jika ada rekayasa dan vested interest yang
bermain di dalamnya. Obligasi/hutang yang luar biasa besarnya
tanpa kehati-hatian investasi atau dengan perilaku investasi yang
menjerumuskan, merupakan cara halus untuk mematikan BUMN.
Persis ular Phyton yang tidak langsung membunuh mangsanya, tapi
melilitnya sampai tak berdaya, kemudian mati lemas baru dimangsa.
Saat ini dengan jumlah obligasi hutang perusahaan yang sangat
besar “~ Rp 288 Trilyun” situasinya semakin rawan. Bisa saja saat
obligasi/bond jatuh tempo dan kita gagal bayar (default), untuk
melunasinya dilakukan swap dari hutang ke penyertaan modal
(convertible bond), atau penyerahan jaminan atas obligasi berupa
aset perusahaan. Jika ini terjadi, apa yang dicemaskan oleh banyak
pihak tentang privatisasi atau pelepasan asset Pertamina menjadi
kenyataan.
Sadar atau tidak, kita memang butuh modal besar dalam
mewujudkan WC-NEC. Misal untuk mengelola blok-blok yang
akan diserahkan ke Pertamina, atau untuk menambah produksi
minyak mentah dan meningkatkan cadangan melalui akuisisi, atau
meningkatkan produksi BMM melalui revamping dan bangun baru
refinery, atau investasi lainnya. Seringkali dalam pembiayaan, sulit
diperoleh dana dari anggaran negara. Yang kita tidak boleh lupa
adalah bahwa dari manapun sumbernya sepanjang dana tersebut
bukan merupakan dana sendiri terlebih lagi apabila merupakan utang
luar negeri, secara langsung atau tidak akan menjadi beban devisa
dan berpengaruh terhadap per-ekonomian nasional.
Salah satu solusi pendanaan adalah dengan menerbitkan
obligasi retail seperti yang selama ini dilakukan pemerintah dengan
syarat WNI, perorangan dan dibatasi dengan jumlah tertentu.
Disamping itu, upaya lainnya yang dapat menolong perusahaan
adalah dengan menguasai blok-blok yang akan habis kontraknya
(spt. Mahakam, ONWJ, dll) melalui pendekatan kepada pemerintah
dan dukungan masyarakat.
BUMN harus diberdayakan, disamping meraih profit, yang
paling utama adalah perannya dalam melayani publik. Memberikan
manfaat bagi masyarakat banyak. Top Level manajemen yang diserahi
tanggung jawab mengelolanya, harus mampu meninggalkan legacy
yang layak dikenang bagi generasi berikutnya.
So... apakah target WC-NEC melalui aksi ke arah privatisasi
menjadi pilihan bijak yang harus dilakukan? Bisa jadi dengan
privatisasi kesejahteraan meningkat dan gaji naik berlipat. Keluarga
pasti senang. Tapi bagaimana dengan nasib masyarakat dan
saudara kita lainnya saat kebijakan harga dan kewenangan lainnya
dikendalikan oleh asing. Masyarakat menjadi semakin tidak mampu
membeli BBM karena harga ditentukan oleh juragan asing. Multiplier
effect-nya ongkos dan harga barang lainnya juga ikut-ikutan
menggila. Apakah itu yang kita inginkan? Dimana nurani...? Bisa jadi
kebanggaan kita saat itu adalah karena bos kita orang asing. Inikah
legacy yang akan ditinggalkan oleh Manajemen...? Wallahu’alam
bissawab.
*)Penulis saat ini sedang menyelesaikan program Magister Hukum

(Investor Daily) – Pemerintah memperketat

pengawasan ekspor dan impor migas yang
terdiri atas BBM, gas bumi, dan bahan bakar
lainnya. Ini seiring dirilisnya Peraturan Menteri
Perdagangan (Permendag) Nomor 03/2015 ynag
menyempurnakan kebijakan sebelumnya, yaitu
Permendag Nomor 42/2009 tentang Ketentuan
Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi. Menteri
Perdagangan Rachmat Gobel menyatakan, aturan
itu diterbitkan untuk memperketat pengawasan
ekspor dan impor minyak dan gas bumi sebagai
produk strategis yang merupakan sumber
penerimaan negara. Pengawasan ini, menurutnya,
mampu menciptakan transparansi para pelaku
ekspor dan impor migas. Aturan baru itu berisi tiga
perubahan penting tentang kewajiban registrasi
importer, rekomendasi Kementerian ESDM,
dan verifikasi. Selain harus ada rekomendasi
dari ESDM, perusahaan harus memiliki surat
persetujuan ekspor dan impor migas setelah
mendapatkan rekomendasi dari Kementerian
ESDM. Dengan demikian, keluar masuknya migas
diketahui oleh   Kementerian ESDM. Kemudian,
ekspor dan impor migas wajib diverifikasi oleh
surveyor independen yang ditunjukkan oleh
Kementerian Perdagangan.

subsidi elpiji jadi dipangkas 50
persen

(Bisnis Indonesia) – Sesuai rencana pemerintah,
subsidi Elpiji 3 kilogram menggeser posisi
subsidi Premium sebagai komoditas energi
dengan subsidi terbesar dalam RAPBN Peru
bahan 2015. Pemerintah diwanti-wanti untuk
memastikan bahwa subsidi tepat sasaran terlebih
pascakenaikan Elpiji nonsubsidi 12 kilogram.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro
merinci dari usulan belanja subsidi BBM Rp 81
triliun, Elpiji 3 kilogram meraih   Rp 23 triliun,
diikuti soar Rp 17 triliun, dan minyak tanah Rp
6 triliun. “Ada Rp 25 triliun yang dipakai untuk
membayar utang ke Pertamina. Carry over tahun
lalu,” tuturnya. Secara keseluruhan, alokasi
subsidi turun drastis dari Rp 276 triliun pada
APBN 2015 menjadi Rp 81 triliun di RAPBN–P
2015. Sementara itu, Premium tak punya slot
lagi pasca penghapusan subsidinya per 1 Januari
lalu. Meski alokasi subsidi tabung melon menjadi
yang terbesar, jumlah ini tetap lebih kecil sekitar
50 persen dari pagu APBN 2015.

tanpa kilang tppi, butuh dua tahun
hapus ron 88

(Investor Daily) – Penghapusan BBM dengan
angka oktan 88 atau RON 88 diperkirakan bakal
membutuhkan waktu dua tahun. Hal ini dengan
asumsi pengambilalihan kilang milik PT Trans
Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) oleh
Pertamina tidak berjalan lancar. Menurut Direktur
Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang, pihaknya
siap meningkatkan produksi RON 92 sesuai
rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas
jika itu yang diinginkan pemerintah. Hanya saja
peningkatan RON 92 tanpa ada pengambilalihan
kilang TPPI berisiko impor 10 persen BBM de
ngan angka oktan tinggi tersebut. Jika tidak mau
bergantung pada impor, proses peningkatan RON
92 setidaknya baru bisa dilakukan dalam dua
tahun lantaran harus menunggu sejumlah proyek
perbaikan kilang selesai. Saat ini, Pertamina tengah

meng-upgrade lima kilang serta proyek langit biru dan
RFCC Kilang Cilacap.•RIANTI
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Pertamina Siap Hadapi Persaingan Pasar
S E M A R A N G - D i re k t u r
Utama Pertamina Dwi Soe
tjipto didampingi Direktur
Pemasaran Ahmad Bambang
memberikan motivasi dan
pengarahan kepada seluruh
pekerja dan manajemen
Marketing Operation Region
(MOR) IV Semarang, pada
Kamis (8/1).
Dwi Soetjipto menyam
paikan beberapa poin pen
ting tentang harapan dan
tantangan yang dihad api
Pertamina di masa menda
tang. Yaitu, upstream se
bagai basic perkembangan
perusahaan, efisiensi dalam
hal pengadaan, optimasi ki
lang dan pengolahan me
maksimalkan kapasitas ki
lang, serta memperkuat in
frastruktur retail.
“Khusus untuk retail, kita
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pemerintah perketat ekspor dan
impor migas
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berbincang dengan manajemen MOR IV di salah satu fasilitas operasi Pertamina
di Semarang.

harus kuat di market. Untuk
kuat di market, kita harus
merasakan diri kita sebagai
konsumen sehingga menjadi
the real marketer,” ujar Dwi. Ia

juga mengharapkan seluruh
insan Pertamina bekerja lebih
keras untuk menjadi peru
sahaan energi kelas dunia.
Dalam kesempatan

tersebut, Direksi juga mela
kukan kunjungan ke sejumlah
fasilitas Pertamina, seperti
DPPU Ahmad Yani dan TBBM
Semarang Group.•KUNTORO

Direktur Pengolahan Pantau Progress
RFCC Project RU IV Cilacap
CILACAP - Menjelang
deadline mechanical
completion RFCC Project
yang semakin dekat, Direktur
Pengolahan beserta tim
manajemen Kantor Pusat
Pertamina, melakukan mana
gement walkthrough (MWT) ke
lingkungan RFCC Project RU
IV Cilacap, untuk memantau
sejauh mana proyek tersebut
berjalan.
Dalam kunjungan terse
but, Direktur Pengolahan
Rachmad Hardadi didampingi
SVP Business Development
I r i a w a n Yu l i a n t o , V P
Refining Project Ignatius
Talullembang, VP Research
and Development Eko Wahyu
Laksmono, Manager Planning
and Evaluation Solikhah,
HSSE Refinery Manager Budi
Setyono, Ast. Manager TS
Crude, Feedstock and Fuel
Agus Istiawan, GM RU II
Dumai Nyoman Sukadana,
Coordonator Project Amir H.
Siagian, serta advisor RDMP
Heru Supandriyo dan Dadik
Pribadi.
“Saat ini kita harus mela
kukan our best effort untuk
dapat menyelesaikan RFCC
Project tepat waktu. Baik tim
manajemen RFCC maupun
tim manajemen RU IV harus
bekerjasama secara sinergis
untuk dapat mencapai target
penyelesaian mechanical
completion di bulan Maret

Foto : ADITYO

RESUME
PEKAN INI

Direktur Pengolahan Rachmad Hardadi melakukan briefing saat management walkthrough ke proyek RFCC.

2015 dan target operasi di
bulan Juni 2015,” jelas Rach
mad Hardadi.
Dalam kesempatan
tersebut, Rachmad juga
memberikan dukungan penuh
terhadap penyelesaian proyek
RFCC. “Efforts apapun yang
dibutuhkan akan kami dukung
dan bantu semaksimal
mungkin, termasuk yang
perlu diperhatikan adalah man
power untuk mengisi struktur
organisasi dan melakukan
pekerjaan yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan proyek
ini,” tambah Rachmad Har
dadi.
Usai melakukan site visit
di lapangan, rombongan
direksi langsung menuju
Ruang Rapat II Head Office

Pertamina RU IV Cilacap
untuk melakukan briefing
dengan tim manajemen serta
para section head.
Dalam kesempatan
tersebut, selain pembahasan
progress RFCC juga
terdapat diskusi mengenai
Kebijakan Transformasi,
menyusul rekomendasi
Tim Reformasi Tata Kelola
Migas kepada pemerintah
tentang penghapusan RON
88 di pasaran. Dalam hal ini,
Direktur Pengolahan meminta
pekerja tidak khawatir, ka
rena bagi kilang hal terse
but menjadi tantangan ba
gi perkembangan dan ke
berlangsungan kilang pe
ngolahan di masa mendatang.
“Ditambah lagi saat ini rea

lis asi penggunaan RON
88 hanya 15% saja yang
menggunakan NAPHTA,
sisanya menggunakan RON
92.” ujar Rachmad Hardadi.
Satu hal lagi yang dite
kankan dalam pelaksanaan
MWT tersebut adalah target
untuk melakukan reformasi
strategis perusahaan. “Tahun
ini, kita harus bekerja secara
baik, bersih, dan tegas. Kita
harus menghilangkan segala
bentuk penyimpangan yang
dapat menghambat kinerja
perusahaan. Untuk itu, Per
tamina dan pemerintah telah
berkomitmen untuk bekerja
sama dalam melakukan re
formasi,” tutup Rachm ad
Hardadi.•RU IV
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Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang berjabat
tangan dengan Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong
Prasetyadi setelah menandatangai kesepakatan bersama.

Sinergi Pertamina
dengan PT. Terminal
Teluk Lamong
SURABAYA – Pertamina sepakat bersinergi

dengan PT Terminal Teluk Lamong. Pe
nandatanganan nota kesepahaman dilakukan
oleh Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad
Bambang dan Direktur Utama PT Terminal
Teluk Lamong Prasetyadi, di kantor PT. Ter
minal Teluk Lamong, Surab aya, pada 18
Desember 2014.
Kerja sama tersebut terkait pengembangan,
penyediaan dan pendistribusian Gas, Power,
BBM Transportasi dan Marine, Pelumas
dan Bisnis Non Fuel Retail untuk memenuhi
kebutuhan operasi, fasilitas dan pelanggan PT.
Terminal Teluk Lamong.
Turut hadir jajaran Direksi PT. Terminal Teluk
Lamong, Tim Manajemen Marketing Operation
Region (MOR) V, serta perwakilan dari Unit
Bisnis Pertamina Pusat, yaitu Key Account
Marine dan Business Development – Dit Energi
Baru & Terbarukan.
Terminal Teluk Lamong rencananya
beroperasi pada tahun 2015. Untuk tahap
awal, fasilitas infrastruktur yang telah tersedia
antara lain dermaga sepanjang 500 x 80

JAKARTA – Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto
menginginkan Pertamina
yang dipimpinnya sekarang
memperoleh perlakuan yang
adil sebagai badan usaha,
termasuk ketika harus ber
kompetisi dengan para pe
saing yang datang dari luar.
Hal tersebut ditegaskan
Dwi Soetjipto saat mem
berikan sharing session di
depan jajaran direksi dan
manajemen PT Bursa Efek
Indonesia (BEI).   Sharing
session sekaligus mengawali
acara Kick Off 2015 and IDX
Culture Festival Launching
pada Senin (12/1) di Gedung
Bursa Efek Jakarta. Saat ini,
Dwi masih menjabat sebagai
salah satu anggota komisaris
BEI.
Ia juga menjelaskan
tentang penugasannya di
Pertamina. Ia membantah
bahwa Pertamina diuntung
kan dari Premium yang
merupakan BBM bersubsidi.
Ia menegaskan, Pertamina
tidak memperoleh profit
dari bisnis public service
obligation.
Selain tentang Pertamina,
Dwi bercerita tentang perja
lanan hidupnya. “Sejak
muda, saya selalu berpikir
tidak sama dengan orang
lain berpikir. Sehingga ketika
kawan-kawan saya ingin kerja
di Jawa atau di Surabaya,

Foto : KUNTORO

Foto : INDUSTRIAL

FUEL MARKETING

Pertamina Harus Diperlakukan Fair sebagai Badan Usaha

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengisi sharing session dalam Kick Off 2015 and IDX Culture Festival Launching yang
diadakan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

saya justru merantau ke
Padang,” katanya.
Menurut pria berkacamata
tersebut, keberhasilan se
seorang adalah dari kemau
an dirinya untuk terus be
lajar. “Ternyata segala se
suatunya itu tergantung pada
persepsi kita. Menurut saya,
85% sukses dari orang ber
kembang dari proses belajar.
Itu adalah yang di-drive oleh
diri sendiri,” argumennya.
Karena itu, perusahaan
tidak boleh hanya mengan
dalkan semua kegiatan pada

center of training untuk
pengembangan pekerjanya.
“Karena sebagian besar
justru harus tumbuh dari
dalam diri pekerja sendiri,”
ujar Dwi.
Hal penting lainnya
adalah pemanfaatan waktu
untuk belajar, atau istilahnya
learning process. Ia selalu
menyediakan waktu untuk
belajar. “Semakin tinggi level
seseorang, maka semakin
banyak waktu yang harus
disediakan untuk belajar,”
tegas Dwi. Baginya, belajar

tidak hanya membaca buku
saja, tetapi datang pada
seseorang dan bertanya,
yang juga merupakan proses
belajar.
Karena itulah, Dwi meng
ingatkan agar setiap in
dividu harus menikmati per
juangan atas pekerjaannya
sehingga dapat menghasilkan
kontribusi yang nyata pada
perusahaan. “Setiap peker
jaan pasti akan membawa ha
sil, yang mungkin dilihat orang
lain dan memperoleh pe
ngakuan,” pungkas Dwi.•URIP

meter, lapangan curah kering seluas 6
Ha, lapangan petikemas seluas 15 Ha,
perkantoran seluas 7,2 Ha dan beberapa
fasilitas lainnya. Sedangkan untuk fasilitas
operasional (peralatan bongkar muat), yaitu
tersedia 5 unit Container Crane (CC), 2 unit
Ship Unloader, 2 unit Conveyor dan 10 unit
Automatic Stacking Crane (ASC).
Kerja sama ini akan mengembangkan
penyediaan fasilitas dan pasokan energi
untuk kebutuhan terminal. Selain itu, sesuai
dengan konsep green port, kendaraan ope
rasi pelabuhan di Terminal Teluk Lamong
menggunakan bahan bakar CNG. Pada tahap
awal, tahun ini akan dioperasikan 200 unit
truk yang kemudian akan meningkat menjadi
1.000 unit truk. Untuk memenuhi kebutuhan
CNG tersebut, Pertagas Niaga pada tahun ini
akan memasok CNG sebesar 80.000 lsp yang
akan meningkat pada tahun berikutnya hingga
sebesar 120.000 lsp.
Dalam nota kesepahaman ini, Pertamina
dan PT Terminal Teluk Lamong juga sepakat
mengembangkan energi ramah lingkungan
untuk fasilitas di luar terminal.•INDUSTRIAL FUEL
MARKETING

Harus Bersatu Hadapi Tantangan Dari Luar... Sambungan halaman 1
bisa menjadi acuan bersama
untuk membangun hubungan
industrial yang seharmonis
mungkin,” ujar Dwi.
Road map perjalanan PKB
dimulai di tahun 2004 dengan
penandatanganan PKB ke-1,
hingga kali ini di PKB ke-5.
Kini, sudah terjalin hubungan
yang cukup harmonis, dan
saling membangun antara
perusahaan dengan pekerja
untuk mewujudkan pekerja
kelas dunia, dan sukses
mengimplementasikan PKB.
Hal tersebut terlihat dalam
suasana penandatanganan
PKB-5, dimana pihak peru
sahaan dan FSPPB duduk
berbaur bersama dalam ke
setaraan.
“Kami dari FSPBB sangat
menyadari, tujuan perusahaan
dalam mengimplementasikan

RPSDM ini adalah untuk
menuju kelas dunia. Namun
apabila di dalam pelaksanaan
RPSDM, semua pihak
tidak membantu, tidak
mendukung proses tersebut,
saya tidak yakin RPSDM ini
akan menghasilkan yang
terbaik untuk kedua belah
pihak. Sebaliknya, akan
menghancurkan proses bisnis
perusahaan ini,” ungkap
Ugan.
Terkait hal itu, Ugan
berharap komitmen penuh
dan konsistensi dari semua
pihak, khususnya manajemen
perusahaan, untuk samasama fokus pada RPSDM.
Hal tersebut digarisbawahi
oleh Ugan karena pihaknya
menyadari, masih banyak
silo-silo antar Direktorat
di perusahaan ini. “Saya

berharap, ini momentum
yang baik agar kita bersatu
untuk menghadapi tantangan
dari luar. Tidak ada lagi silosilo. Kita harus bersatu padu
bersama menjaga perusahaan
ini dari intervensi pihal-pihak
di luar perusahaan. Ini adalah
salah satu komitmen dari
federasi,” tegas Ugan.
Sementara Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Indonesia, Hanif Dakhiri
sangat mengapresiasi
hubungan industrial di Per
tamina. “Sukses untuk semua
pihak atas keberhasilannya
menyepakati dan meru
muskan PKB periode 20152017, yang telah menempuh
proses panjang,” tukas Hanif.
Hanif menegaskan, un
tuk mewujudkan hubungan
industrial yang dinamis dan

harmonis serta produktif juga
berkeadilan, memang perlu
terus-menerus dilakukan
penataan hubungan industrial
di seluruh lini perusahaan.
“Mulai dari internal Pertamina,
anak perusahaan, perusahaan
vendor, bahkan penyedia jasa
tenaga kerja,” tegasnya.
Kepada Direktur Utama
Pertamina, Hanif juga me
nitipkan harapannya
mengenai penyelesaian
masalah-masalah tenaga
kerja outsourcing di Pertamina
yang dinilai cukup banyak.
Jika tidak segera diselesaikan
dengan baik dan benar, hal ini
akan berdampak serius dan
pasti berpengaruh terhadap
kinerja Pertamina. “Harus bisa
dicarikan solusi yang terbaik,”
tegasnya.•SAHRUL

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
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Komposter untuk Pengelolaan
Sampah Kota Sorong
SORONG - PT Pertamina

EP Asset 5 Papua Field (PEP
Papua Field) menyerahkan

Operasi Katarak
untuk Masyarakat
Cilacap

bantuan berupa enam unit

CILACAP - Menyadari pentingnya aspek
kesehatan masyarakat Cilacap, RU IV menggelar
bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat
Cilacap dan sekitarnya yang kurang mampu di
Pertamina Hospital Cilacap bekerja sama dengan
PMI Kabupaten Cilacap dan Persatuan Dokter
Mata Indonesia (PERDAMI), pada akhir November
2014.
Senior Manager Operational & Manufacturing
Jadi Purwoko selaku Pjs GM RU IV Cilacap,
mengatakan, pelaksanaan operasi katarak untuk
masyarakat kurang mampu merupakan bentuk
tanggung jawab sosial perusahaan terhadap
masyarakat Cilacap yang dilakukan secara
berkelanjutan.
“Mengingat banyaknya penderita katarak
yang belum tertangani dan mahalnya biaya
operasi, kami berusaha membantu para penderita
katarak yang populasinya setiap tahunnya terus
bertambah,” ujar Jadi.
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Bambang
Setyono. “Saat ini, penderita katarak tidak hanya
didominasi oleh para lansia, akan tetapi usia
remaja pun sudah mulai banyak yang terkena
katarak. Di Cilacap, rata-rata peningkatan
populasi penderita katarak di Cilacap mencapai
2.000 penderita. Apalagi dokter di Cilacap
hanya ada dua orang. Belum lagi ditambah
dengan mahalnya biaya operasi, yang semakin
memberatkan para penderita katarak untuk
pulih,” jelas Bambang.
Beruntung RU IV Cilacap setiap tahunnya
menggelar bakti sosial operasi katarak bagi
masyarakat yang kurang mampu, sehingga
manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat.
“Walaupun secara statistik belum memadai jika
dibandingkan dengan jumlah populasi penderita
katarak, semoga apa yang dilakukan oleh
Pertamina bisa menjadi contoh perusahaan lainnya
untuk turut serta menggelar acara serupa agar
penderita katarak di Kabupaten Cilacap semakin
berkurang.” tambahnya.
Sementara Direktur Pertamina Hospital
Cilacap dr. Sugeng Santoso menjelaskan, hanya
penderita gangguan mata yang lolos screening
test oleh tim ahli PERDAMI yang dapat dioperasi.
“Karena, gangguan mata belum tentu katarak,
jadi harus dites terlebih dahulu. Dalam bakti sosial
kali ini terdapat 57 penderita yang lolos untuk
dioperasi lebih lanjut. Sebeulan sebelunnya, kami
sudah mengoperasi 88 penderita katarak,” tutup
Sugeng.•RU IV

Budiarto, dan Papua Legal &

komposter kepada Badan
Lingkungan Hidup Kota
Sorong pada Kamis (8/1) di
fire station PEP Papua Field.
Didampingi Papua HSSE
Assistant Manager, Arif
Relation Assistant Manager,
Rochman, acara penyerahan
Foto : PEP

diawali dengan sambutan
PEP Papua Field Manager,
Sumadi Paryoto, dilanjutkan
dengan sambutan Kepala
Badan Lingkungan Hidup
(BLH) Kota Sorong, Julian
Kelly Kambu, serah terima
secara simbolis, dan
penandatanganan berita
acara serah terima.
Sumadi Paryoto men
jelaskan, bantuan komposter
merupakan komitmen
perusahaan dalam bentuk
pengelolaan lingkungan,
khususnya sampah organik
untuk diolah menjadi pu

PEP Papua Field Manager Sumadi Paryoto secara simbolis menyerahkan komposter kepada Kepala BLH Kota Sorong
Julian Kelly Kambu.

puk kompos. “Harapan

PT Pertamina EP Papua

Kota Sorong menyampaikan

kam i, masyarakat dapat

Field merupakan satu-sa

terima kasih atas dukungan

memanfaatkan komposter

tunya perusahaan di Kota

dan komitmen Pertamina

ini dan mengusahakannya

Sorong yang menerapkan

EP,” jelasnya.

secara swasembada. Ban

pembangunan berwawasan

Enam unit komposter

tuan tersebut akan memberi

lingkungan dan sangat

tersebut selanjutkan diba

efek berantai bagi masyarakat

berkomitmen dalam menjaga

gikan oleh BLH Kota Sorong

sehingga lingkungan men

kelestarian lingkungan.

kepada SMKN 3 Sorong,

jadi bagus dan bersih,”

“Pertamina EP patut dicontoh

warga Jalan Arteri Malanu,

ungkapnya.

oleh semua perusahaan yang

warga Kampung Buton, dan

Julian

beroperasi di Kota Sorong.

warga Kampung Salak.•ELVIRA

Kelly Kambu mengatakan,

Saya mewakili Pemerintah

Sementara

Hari Spesial Bocah-bocah Gunung
ULUBELU, LAMPUNG–
Senyum sumringah bahagia
para orang tua, jerit tangis
sekaligus tawa riang bocahbocah kampung Ulubelu,
bercampur aduk mewarnai
kantor Pertamina Geothermal
Energy (PGE) Area Ulubelu,  
pada 11 Desember 2014 lalu.
Sejak pagi hari, lebih
dari 90 anak berbaju koko,
berpeci dan bersarung,
lalu diarak dan digadanggadang kedua orang
tuanya. Tanpa ragu mereka
m e l e n g g a n g b e rd u y u n duyun menuju aula besar,
yang berdiri antara barisan
bebukitan dan pegunungan
Tanggamus. Mereka datang
dari delapan pekon atau
desa di Kecamatan Ulubelu,
Lampung, seperti Ngarit,
Muara Dua, Karangrejo,
Pagar Alam, Gunung
Tiga, Datarajan, Air Aban,
Sukamadu, serta sebagian
lagi dari Kecamatan Pulau
Panggung dan Maningan.

Mereka mengikuti “Bakti
Sosial Khitanan Massal,” yang
diselenggarakan oleh PGE,
bekerja sama dengan Kodim
0424, Tanggamus. Kegiatan
tersebut merupakan rangkaian
dari peringatan Sewindu PGE,
yang puncaknya dilakukan di
Area Ulubelu sehari kemudian,
(12/12/2014).
GM PGE Area Ulubelu
Adnan mengatakan, acara
tersebut dipilih karena be
lum pernah ada di Pekonpekon Ulubelu. “Ini kesem
patan PGE untuk lebih
dekat dengan masyarakat,
de nga n me mpe r lihatkan
kepeduliannya,” ujar Adnan.
Hal tersebut terbukti,
Sambutan warga beg itu
antusias dengan meng
ikutsertakan putera mereka
untuk dikhitan. “Semoga
masyarakat semakin percaya
bahwa PGE di Ulubelu ini
memberikan manfaat langsung
untuk mereka. Dengan
demikian, kegiatan panasbumi

Foto : PRIYO

Sebelum dioperasi, penderita gangguan mata harus lolos
screening test untuk memastikan apakah ia menderita katarak.

Bagi masyarakat sekitar PGE Area Ulubelu, khitanan massal sangat membantu mereka
menunaikan kewajiban bagi anak laki-lakinya.

di Ulubelu didukung penuh
oleh masyarakat sekitar,”
tukas Adnan.
Dalam kegiatan yang
berlangsung sehari ini
pihak TNI AD mengerahkan
personilnya yang dibantu
oleh Detasemen Kesehatan,
Babinsa, Kodim, dan
Koramil dari Kecamatan
Ulubelu. Komandan Kodim
0242, Tanggamus, Letnan
Kolonel, Inf. Christomie
Sianturi, menyambut baik
kegiatan bakti sosial ini.
Ia memandang kegiatan

yang manfaatnya dirasakan
langsung oeh masyarakat
dapat membangkitkan rasa
kepemilikan masyarakat
terhadap Pertamina.
Salah seorang warga
Muara Dua, Dubiansyah (34),
mengaku senang sekali dan
lega, karena anak laki-lakinya
(Rindi Saputra), akhirnya
bisa disunat. Maklum saja,
Dubiansyah yang seharihari berkebun ini hanya
berpenghasilan 35 ribu per
hari.•SAHRUL
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Integrated
Farming untuk
Masyarakat
Payameta
ACEH TAMIANG – PT Pertamina EP (PEP)
Rantau Field kembali memberdayakan
masyarakat dan potensi lokal melalui program
pelatihan budidaya ternak sapi Aceh dengan
pola integrated farming di Desa Payameta,
Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh
Tamiang. Program ini merupakan wujud
kepedulian dan komitmen PEP Rantau Field
untuk tumbuh bersama lingkungan serta
mendukung program pemerintah dalam
Swasembada Daging Tahun 2018 serta
peningkatan Populasi Sapi Lokal Aceh.
Legal & Relation Asistant Manager
Rantau Field Jufri mengatakan, pelatihan ini
diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan
diri masyarakat sehingga dapat meningkatkan
taraf hidup layak dalam meningkatkan
perekonomian keluarga.
Pada pembukaan pelatihan yang diadakan
di Balai Desa Payameta, Kecamatan Karang
Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, pada (7/1),
Sekretaris Kampung Payameta M. Amin
menyampaikan rasa syukurnya. “Kepedulian
Pertamina EP ini sangat bermanfaat bagi
peningkatan perekonomian masyarakat kami,”
ujarnya.
Dalam pelaksanaan pelatihan, PEP Rantau
Field bekerja sama dengan Dompet Dguafa
dan Kampung Ternak Nusantara yang
mendampingi masyarakat Payameta dalam
menjalankan program ini. Hambali dari Dompet
Dhuafa menjelaskan, pelatihan dilaksanakan
selama dua hari yang diisi dengan materi
tentang teknis budidaya ternak sapi dan
manajemen organisasi kelompok penerima
manfaat program.
Sementara Direktur Kampung Ternak
Nusantara Drh. Ajat Sudrajat menyampaikan,
budidaya ternak sapi dengan pola integrated
farming ini dilakukan dengan memanfaatkan
limbah pelepah sawit yang diolah menjadi
pakan ternak alternatif untuk peternakan
sapi. “Selanjutnya kotoran sapi dimanfaatkan
sebagai bahan baku biogas yang menjadi
energi alternatif dalam rumah tangga untuk
memasak. Sedangkan kotoran ternak yang
telah hilang gasnya (slurry) akan dimanfaatkan
untuk pertanian sebagai pupuk. Jadi, tidak
ada yang terbuang (zero waste),” papar
Ajat.•PEP RANTAU FIELD

para nelayan.
Hal senada disampaikan
Jadi Purwoko. “Selain dimak
sudkan untuk memeriahkan
hari jadi ke-57 Pertamina
yang jatuh pada 10 Desember
lalu, Pertamina Dragon
B o a t R a c e To u r n a m e n t
juga diselenggarakan untuk
memacu dan menggiatkan
olahraga dayung, sebagai
upaya kaderisasi dan kesi
nambungan bibit atlet dayung
Kabupaten Cilacap sekaligus
sebagai ajang seleksi tim lokal
Kabupaten Cilacap,” ujar Jadi.
Jadi menambahkan,
kegiatan ini merupakan
bentuk kepedulian Pertamina
terhadap keberlangsungan
olahraga dayung, agar tetap
dapat eksis di masyarakat
serta mengembangkan
potensi pemuda Cilacap
sebagai atlet dayung yang
berprestasi di lingkup daerah
dan nasional. “Khusus di desa
Kampung Laut, Pertamina
selain membina para atlet

Foto : RU IV

Para peserta melihat proses kerja mesin Chopper yang
digunakan untuk merajang limbah pelepah sawit dan
hijauan pakan ternak.

CILACAP – T im dayung
Poncol Laut dari desa
Kampung Laut Cilacap yang
terdiri dari para pemuda
Kampung Laut, berhasil
menjuarai ajang bergengsi
Pertamina Dragon Boat Race
2014 atau Turnamen Dayung
Perahu Naga, yang digelar di
Pantai Teluk Penyu Cilacap
pada 28 Desember 2014.
Perlombaan perahu naga ini
merupakan event tahunan
yang diselenggarakan oleh
RU IV Cilacap bekerja sama
dengan Persatuan Olahraga
Dayung Seluruh Indonesia
(PODSI) Kabupaten Cilacap.
Kegiatan dibuka oleh Wakil
Bupati Cilacap Ahmad Edi
Santoso didampingi Pjs GM
RU IV Jadi Purwoko. Dalam
sambutannya, Wakil Bupati
mengucapkan terima kasih
kepada RU IV Cilacap yang
sudah membantu memberikan
pembinaan kepada para atlet
dayung di Kabupaten Cilacap,
yang sebagian merupakan

Demi menjadi pemenang dan kader atlet dayung Cilacap, para peserta Pertamina
Dragon Boat Race 2014 bersemangat menjelajah rute dayung di wilayah Teluk Penyu.

lokal dayung, juga melakukan
program tanggung jawab sosial
lainnya, khususnya di bidang
lingkungan. Di Kampung Laut,
Pertamina membangun Pusat
Konservasi Mangrove dan
Studi Biodiversity Mangrove
di Kampung Laut, Segara
Anakan, Cilacap,”jelas Jadi.
Turnamen diikuti 19 tim
yang berasal dari tim dayung
di wilayah Kabupaten Cilacap
dan sekitarnya seperti Ciamis
dan Banyumas. Mayoritas
tim merupakan nelayan
dan masyarakat umum dan

beberapa peserta lainnya
adalah pelajar.
Seluruh tim harus menje
lajahi rute dayung yang telah
ditetapkan di wilayah Teluk
Penyu. Mereka bersaing untuk
dapat menjadi pemenang
serta kader atlet dayung
Cilacap. Selain atlet Kampung
Laut sebagai juara 1, atlet
PODSI Ciamis menempati
posisi ke-2, disusul Nirwana
Karangtalun dan posisi ke-4
dari SMP Kristen Adiraja. Para
pemenang  mendapatkan trofi
dan uang pembinaan.•RU IV

Kerajinan Bordir, Langganan Tamu Walikota Surabaya
SURABAYA – “Cita-cita saya,
ingin usaha kelompok kami
bisa beromzet miliaran,”kata
Joice Kristianingsih, Ketua
PKK RW 08, Kelurahan Perak,
Kecamatan Pabean Cantikan,
Surabaya. Mimpi Joice,
dalam beberapa tahun ke
depan mungkin bisa menjadi
kenyataan. Dia bersama
anggota PKK lainnya kini mahir
membuat kerajinan bordir
untuk dijadikan tas, dompet,
taplak meja, kerudung dan
kerajinan lainnya. Sekitar 10
item barang, mereka produksi
sesuai dengan pesanan
konsumen. “Pelan-pelan kami
akan buat katalog produk,
karena kampung kami sering
dikunjungi tamu,”katanya
bangga.
Selain bordir, anggota
PKK Kelurahan Perak juga
membuat kue kering khas
Surabaya ‘Opak Gapit’ ser
ta varian kue kering lain
nya, seperti putri salju dan
nastar. Usaha tersebut digeluti
sebagai kegiatan sampingan,
sejak 2010.
Namun kegiatan untuk
mengisi waktu luang itu
berubah sejak tahun 2011.

Pertamina memberikan
bantuan pelatihan dan modal,
sebagai tanggung jawab
sosial perusahaan, mengingat
lokasi Kelurahan Perak berada
di sekitar Terminal BBM
Surabaya. Puluhan anggota
PKK mendapatkan pelatihan
membuat kerajinan bordir
dan kue, serta mendapatkan
modal barang, berupa tiga
mesin jahit bordir, tiga oven,
tiga mixer dan 50 kursi.
Setelah mendapat pe
latihan, mereka mulai me
ngemb angkan kerajinan
bordir dan kue serta rutin
memproduksinya. “Sekarang
paling favorit tas besar, yang
sering dipesan,”kata Joice
sembari menunjukkan tas biru
berbahan jeans limbah pabrik
garmen. Harga kerajinan
bordir mulai dari Rp25.000
untuk kerajinan ukuran kecil
hingga Rp200.000 untuk
kerajinan dalam ukuran besar.
Sementara untuk produksi
kue, varian “Opak Gapit”
masih favorit. Rata-rata dijual
per toples antara Rp 20.000
– Rp 50.000. Tergantung
jenis kuenya. “Jika ada yang
membeli borongan untuk

Foto : ADITYO

FIELD
Foto : PEP RANTAU

Kembangkan Potensi Nelayan,
Menjadi Atlet Dayung Perahu Naga

Kerajinan bordir untuk dijadikan tas, dompet, taplak meja, kerudung dan kerajinan
lainnya serta beragam kue kering khas Surabaya menjadi produk andalan PKK RW
08 Kelurahan Perak yang dibina Pertamina sejak 2011.

dikemas lagi, biasanya kami
jual dengan harga miring,”
terang Joice diamini temantemannya.
Meski pemasaran masih
dilakukan dari mulut ke mulut,
namun Joice agak terhibur
karena kegiatan PKK di
wilayahnya sering dikunjungi
para tamu Walikota Surabaya.
Biasanya sebelum atau setelah
kegiatan kunjungan, akan ada
pemesanan dalam jumlah
banyak. “Dari Pertamina juga.
Kadang jika ada tamu atau
pameran, pesan tas kepada
kami,”jelasnya.
Saat ini penghasilan ke
lompok berkisar antara Rp2
juta-Rp15 juta. Yang terpenting,
dukungan Pertamina bisa

memberdayakan masyarakat
khususnya ibu-ibu rumah
tangga. Kini, sudah ada
30 anggota PKK dari dua
RW yang bergabung dalam
kegiatan tersebut, dengan
alat yang digunakan secara
bergantian. “Sebetulnya
kita nggak fokus sama
keuntungan. Yang penting ibuibu di sini diberdayakan, ada
kegiatan dan ada penghasilan
tambahan,”tutur Joice.
Joice optimis, usaha ini
bisa mendapatkan hasil yang
maksimal. “Semoga Pertamina
bisa membantu menambah
pelatihan. Khususnya bisnis
online, agar kerajinan kami
kian dikenal masyarakat
luas,”jelas Joice.•DSU
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Klaim Asuransi Gampang

Senang dan susah, untung dan rugi, sehat dan
sakit, umur panjang dan umur pendek, memang sudah
ditakdirkan oleh Tuhan menjadi bagian dari kehidupan
manusia. Segala sesuatu dalam kehidupan mempunyai
dua sisi, yaitu sisi yang menyenangkan dan sisi yang
tidak menyenangkan. Manusia pada umumnya terbuai
oleh sisi yang menyenangkan dalam hidupnya sehingga
sering lupa bahwa sisi yang tidak menyenangkan selalu
dapat terjadi.
Kita tahu bahwa sisi yang tidak menyenangkan
yang menimpa kita sering tidak dapat dipisahkan dari
kebutuhan atau tambahan biaya yang harus dikeluarkan.
Rumah terbakar, keluarga sakit, mobil mengalami
kecelakaan, tulang punggung keluarga meninggal
dunia dan lain sebagainya jelas akan berdampak pada
kebutuhan dana atau hilangnya sumber nafkah bagi
mereka yang terkena musibah tersebut. Dana bisa
diperoleh dari berbagai sumber, bantuan keluarga,
saudara, teman atau pinjaman. Tetapi sumber -sumber
tersebut jelas tidak pasti dan tidak dapat diandalkan.
Asuransi merupakan solusi dan jawaban yang sederhana
untuk mengatasi msalah tersebut.
Bagi mereka yang tidak ingin jatuh tertimpa tangga
pula, harusnya memegang prinsip “sedia payung
sebelum hujan”. Artinya, bila Anda ingin mendapat
perlindungan dari musibah yang mungkin menimpa,
sisihkanlah sedikit dari penghasilan Anda untuk
membeli perlindungan asuransi karena asuransi akan
memberikan jaminan terhadap kerugian yang mungkin
akan menimpa Anda.
Kesadaran masyarakat untuk berasuransi memang
cukup menggembirakan. Namun banyak diantara
mereka yang masih bingung. Namun seiring berjalannya
waktu tentunya timbul pertanyaan apakah klaim
asuransi itu gampang? Dari pertanyaan itulah muncul
anggapan bahwa kita hanya terus membayar premi
namun ketika dibutuhkan prosesnya amat berbelit.
Sebaiknya, anggapan tersebut dikesampingkan. Perlu
diketahui bahwa didalam asuransi terdapat Polis, yaitu
suatu perjanjian yang menjadi dasar perikatan antara
perusahaan asuransi dengan tertanggung. Dalam polis
dijelaskan bahwa perjanjian tersebut mencakup. luas
jaminan pertanggungan, hal-hal atau risiko yang tidak
dijamin atau dikecualikan, dan persyaratan umum
dan persyaratan khusus. Ketiga penjelasan singkat
tersebut tentunya apabila dilaksanakan penuh oleh
tertanggung maka dengan jelas klaim asuransi akan
mudah dan cepat.
Buku yang berjudul “Klaim Asuransi Gampang” ini
mencoba menjelaskan beberapa macam mengenai
sengketa klaim asuransi, gugatan pemohon dan
jawaban penanggung, dan proses mediasi yang
dilakukan. Informasi mengenai bagaimana memilih
perusahaan asuransi, mengenal dan belajar untuk
memahami manfaat dari produk asuransi serta
memahami bentuk kontrak atau perjanjian asuransi
berikut prinsip-prinsip dan risiko pelanggarannya pun
juga dibahas di buku ini.•PERPUSTAKAAN

Penjelasan CIP oleh VP QHSSE PT PHE Bpk. Iwan Jatmika
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Implementasi Quality Management
PT PHE Memang Yahud !!!

Integrasi Kegiatan Inovasi dan
Sharing Knowledge Telah Terbukti

Ada perubahan pelaksanaan kegiatan Continuous Improvement Program (CIP) saat ini, dari
yang semula orientasinya kepada proses pemberian penghargaan atas suatu karya inovasi, kini
menjadi gerakan budaya penciptaan value creation di semua lini dan level kerja perusahaan dengan
metode CIP.
Tentunya perubahan orientasi ini mengandung konsekuensi yang tidak ringan bagi peran Insan
Mutu saat ini dan mendatang, terutama jika kita melihat tingkat pemahaman pekerja terhadap apa
itu konsep CIP belumlah merata, demikian juga tingkat keterlibatan pekerja dalam kegiatan CIP
selama ini masih perlu ditingkatkan lagi. Artinya Insan Mutu Pertamina ke depan harus bekerja lebih
keras dan lebih proaktif sebagai fasilitator bagi peningkatan penciptaan value creation di seluruh
Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahan.
Kick Off 4 pilar Quality Management dan Rapat Dewan Mutu & Produktivitas yang dilakukan oleh
QHSSE PHE & AP pada tanggal 14 Januari 2014 lalu di PHE Tower Jakarta mencerminkan upaya
proaktif dari Insan Mutu PHE dalam mensosialisasikan 4 pilar Quality Management (QM) khususnya
pilar CIP di awal tahun dengan harapan akan dapat meningkatkan penciptaan value creation tahun
2015 di seluruh area kerja PHE. Penciptaan value creation memang menjadi isu penting saat ini
mengingat tantangan bisnis dan operasional yang semakin berat dihadapi oleh PT PHE di tengah
menurunnya harga crude, yaitu peningkatan produksi, efisiensi biaya, dan penciptaan operasional
yang ekselen.
Dalam sesi tanya jawab, diketahui
bahwa area for improvement un
tuk penciptaan value creation
seb enarnya masih sangat luas.
Contohnya mengenai masalah
minimasi material idle (zero value). Hal
ini bukanlah persoalan di PHE saja,
mungkin hampir ada di semua Unit
Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan
Pertamina. Persoalan bagaimana
mengelola Material Inventory yang efektif dan efisien. Tentunya diperlukan koordinasi dan pertukaran
data dan informasi material yang intensif, jika mungkin secara online, lintas Direktorat/Fungsi/AP
terkait hal itu. Artinya selama ini sekat-sekat komunikasi atau silo-silo itu memang benar adanya
dan menjadi hal pertama yang perlu dicairkan untuk dapat meningkatkan value creation perusahaan
secara korporat.
Hal lain yang mengemuka dalam forum itu dan kedengarannya klise, yaitu ketidakmampuan
pekerja dalam menuliskan hal-hal yang dilakukan selama proses penyelesaian pekerjaan baik itu
bentuknya keberhasilan maupun kegagalan. ‘banyak sebenarnya value creation yang sudah kami
ciptakan di lapangan, tapi untuk menuliskannya kami masih kesulitan’ atau ‘kami tidak punya waktu
untuk menuliskannya’. Ketidakmampuan dalam menulis ini seringkali menjadi alasan/justifikasi dari
rendahnya partisipasi pekerja UB/UO/AP dalam kegiatan CIP.
Sebagai sebuah sistem, CIP merupakan bentuk metode kerja tuntas yang dimulai dari proses
menemukan akar masalah, menentukan rencana penyelesaian masalah/perbaikan, melaksanakan
perbaikan, melakukan evaluasi, dan membakukan (standarisasi). Kendala yang dihadapi para pekerja
dalam menerapkan CIP di lingkungan kerja masing-masing tersebut tentunya menjadi catatan bagi
Tim Mutu Korporat. Terkait hal itu telah dibuat program coaching CIP baik dalam bentuk workshop
maupun clinic yang diharapkan dapat membantu pekerja dalam menyelesaikan masalah pekerjaan
nya dengan metode CIP sehingga peningkatan value creation yang diharapkan dapat terwujud di
seluruh UB/UO/AP.
Tunggu apa lagi. Ayo ber CIP!

Berakhirnya tahun pencatatan di tahun 2014 menandakan ditutupnya pencatatan bagi pencapaian
KPI Other Operational Metric (OOM) Knowledge Sharing dan Innovation tahun triwulan IV 2014.
Secara umum Pertamina mencapai capaian sebesar 21.28 % yang setara dengan 158% pencapaian.
Capaian ini terdiri dari 14.32% pengumpulan aset pengetahuan serta 28.24% keterlibatan pekerja
dalam CIP dan pencapaian Value Creation. Adapun detail pencapaian tersebut dapat dilihat pada
tabel di bawah:

Dengan pencapaian tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat:
Umum,
Audit Executive,
Legal Councel,
Keuangan,
Pengelolaan Investasi dan Manajemen Resiko,
Pemasaran dan Niaga,
Pengolahan,
dan Hulu
atas kontribusinya terhadap pencapaian KPI OOM sepanjang tahun 2014 dan mencapai status
hijau. Diharapkan capaian tersebut dapat menjadi pemicu kesinambungan kegiatan perbaikan
berkelanjutan (CIP) dan pelestarian pengetahuan Perusahaan (KOMET).
Tahun 2015, akan diterapkan KPI Knowledge Asset Capitalization & CIP Value Creation (KPI KAC
& CVC) di level Direksi Kantor Pusat dan Anak Perusahaan. Pelesapan performa kunci yang diterapkan
pada level Direksi hingga Managerial (setingkat VP/GM) diharapkan dapat meningkatkan budaya
perbaikan berkelanjutan yang semakin fokus terhadap proses pencapaian nilai, serta keterlibatan
seluruh Pekerja dalam meretain dan mengutilisasi aset pengetahuan Perusahaan dalam menyelesaikan
permasalahan Pekerjaan dengan lebih cepat, tepat, dan terstruktur.
Implementasi KPI ini sesuai dengan langkah penjajakan dari arahan Direktur Utama untuk Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2015 melalui peningkatan pelaksanaan manajemen mutu
di tingkat korporat maupun unit melalui continuous improvement program (CIP) dengan indikator
keberhasilan peningkatan kinerja berupa value creation dan penghematan biaya sesuai Memo No.
11/C00000/2014-S4.
Dibawah adalah sekilas tentang target pencapaian untuk KPI KAC&CVC pada tahun 2015 ini:

Mari tetap bersemangat dalam membangun Perusahaan yang lebih sinambung, lebih kokoh,
dan lebih sigap terhadap perubahan. Tidak goyah oleh angin omongan orang, tidak gentar akan
persaingan di depan.
Insan Mutu!!! Semangat ... Hebat...!!!
Pertamina.!!!.. Jaya...Jaya...!!!
Oleh : Quality Management Program Control & Support, QSKM, HRD & General Affairs Directorate

Oleh : Annisrul Waqie – QM Corporate

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

Buah nanas merupakan buah yang memiliki komponen
untuk dapat menyehatkan tubuh. Buah nanas ini
merupakan buah-buahan tropis yang berasal dari Brasil.
Buah nanas ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif
pengobatan untuk berbagai perawatan kecantikan dan
kesehatan tubuh. Berikut, merupakan manfaat buah nanas
untuk kesehatan tubuh manusia.
Memperlancar pencernaan. Nanas mengandung
banyak sekali serat alami dan baik untuk melancarkan
pencernaan manusia. Pencernaan yang lancar dapat
membantu dalam melancarkan buang air besar ataupun
juga diare. Vitamin C yang terkandung juga dapat
membantu sembelit. Selain itu enzim protease yang
terkandung pada nanas mampu mencerna protein dalam
tubuh.
Mengatasi Flu dan Demam. Buah nanas memiliki
kandungan vitamin C yang cukup tinggi sehingga
sangat cocok bagi penderita flu ataupun demam untuk
mengonsumsi buah yang satu ini. Nanas mampu
membantu melancarkan hambatan yang ada pada
tenggorokan sehingga flu seperti batuk dapat cepat
sembuh. Vitamin C yang terkandung juga dapat mem
bantu memerangi virus yang menyebabkan flu.
Menjaga kesehatan gigi. Kesehatan pada gigi
tentu harus terus dijaga. Selain harus dirawat dengan rajin
menggosok gigi dan perawatan khusus lainnya, vitamin
C yang terkandung dalam buah nanas juga mampu
membantu pencegahan plak pada gigi.

Mengatasi kembung pada perut. Kembung
disebabkan oleh gas yang berlebihan pada suatu saluran
penc ernaan lambung dan usus. Buah nanas dapat
mengatasi atau meredakan kembung pada perut dengan
cukup mengkonsumsi jus nanas sebelum makan.
Mengobati asam urat. Para ahli dan pakar telah
merekomendasikan untuk mengkonsumsi buah-buahan
yang mengandung enzim bromelain dan kalium untuk
mengatasi asam urat. Kandungan tersebut bersifat diuretik
yang mampu membantu mengatasi masalah asam urat.
Tentu tidak mengonsumsi nanas terlalu matang, karena
dapat mengakibatkan kadar asam urat naik.
Menyuburkan rambut. Kandungan senyawa Cystine
dapat membantu menyuburkan dan menunda penuaan
pada rambut. Senyawa cystine pada nanas dapat
membantu dalam proses pembentukan kulit dan juga
rambut. Dengan adanya senyawa cystine ini pula dapat
memperlambat proses penuaan.
Meningkatkan kualitas sperma. Buah nanas
sangat cocok untuk pria yang belum diberikan ketu
runan. Nanas dapat membantu meningkatkan kualitas
sperma. Untuk itu, konsumsi nanas secara rutin dapat
mengatasi permasalahan keturunan.• www.sehatinfo.com

Go Live Tax Management System
JAKARTA - Dalam upaya pe
ningkatan manajemen per
pajakan, Fungsi Tax Planning &
Advisory (TPA)-Tax Corporate
Pertamina bekerja sama dengan
Corporate Shared Service
(CSS) mempersiapkan ap
likasi proses perencanaan dan
manajemen pajak perusahaan.
Aplikasi tersebut merupakan
yang pertama di BUMN dan di
Indonesia, yakni Tax Management
System (TMS) yang mencapai
Go Live, pada (29/12/2014), di
Ruang Bio Solar Lantai 21 Kantor
Pusat.
Pemahaman ketentuan
perpajakan, multi intepretasi
aturan pajak, inventarisasi
rekomendasi kajian pajak,
sampai proses upaya litigasi pajak
perusahaan, menuntut Pertamina
untuk mengelola perencanaan
p a j a k s e c a r a p ro f e s i o n a l ,
terintegrasi dan terdokumentasi.

Sistem TMS adalah jawabannya.
Perencanaan dan man a
jemen pajak harus dilakukan oleh
perusahaan dan diperkenankan
oleh Undang-Undang Perpajakan
di Indonesia. Dengan menyusun
perencanaan dan manajemen
pajak sejak dini dan didukung
oleh sistem yang apik, akan
meminimalkan risiko peningkatan
beban pajak, mencapai
optimalisasi dan mendukung
penghematan pajak di antaranya
menghindari sanksi dan denda
pajak.
Tax Management System
saat ini sudah bisa digunakan oleh
fungsi Tax Planning & Advisory di
Kantor Pusat Pertamina. Aplikasi
TMS ini juga akan dikembangkan
di Unit Operasi dan Anak Peru
sahaan, guna mendukung sinergi
perpajakan bagi Pertamina.
Pasca Go Live, CSS akan
terus memberikan support

Foto : CSS

Mengobati peradangan kulit. Nanas mampu
mengobati masalah pada peradangan kulit, seperti kulit
yang mengelupas atau bersisik. Caranya cukup mudah.
Yaitu tempelkan hasil parutan nanas ke bagian kulit yang
bermasalah pada malam hari. Pagi hari berikutnya baru
dibersihkan dengan air bersih.

Dengan Tax Management System diharapkan perencanaan pajak dapat diimple
mentasikan secara terintegrasi, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.

dalam beberapa tahap terkait
berjalannya aplikasi TMS. Selain
itu akan dilakukan sosialisasi yang
komprehensif tentang manfaat
dan tata cara penggunaan
aplikasi ini bagi user maupun
potential user.
Saat ini, cakupan aplikasi
awal TMS dibagi dua, yakni
Tax Advisory meliputi Advi
sory Compilation, Tax Corres
pondence, Workshop & Upskilling
dan Kajian Pajak, kemudian Tax
Litigation meliputi Tax Dispute,

Non Dispute, dan Tax Cases.
Afan Aftory, Tax Planning and
Advisory Manager, mengutarakan
harapannya melalui aplikasi TMS
yang pertama di BUMN dan di
Indonesia.
“ S e m o g a d e n g a n s i s 
tem ini, kita dapat melakukan
implementasi perencanaan pajak
secara terintegrasi, terstruktur
dan terdokumentasi untuk
mendukung penghematan dan
optimalisasi pajak Pertamina,”
ujarnya.•CSS
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JAKARTA – Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto didampingi Direktur Utama Tugu Mandiri Fauzi
Arfan secara simbolis menyerahkan kartu kartu MAPS (Mandiri Asuransi Pesangon Sejahtera), kepada perwakilan
Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) Pertamina, di Kantor Pusat Pertamina, pada (13/1). Kartu MAPS merupakan
jaminan hari tua yang diberikan untuk TKJP Pertamina sekaligus sebagai wujud dari perhatian dan komitmen Pertamina
sebagai pemberi kerja. Penyerahan kartu MAPS ini mendapat apresiasi dari Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi,
Hanif Dakhir.•SAHRUL

Foto : WAHYU

Direktur SDM & Umum Pertamina Serahkan Kartu MAPS untuk Tenaga
Kerja Jasa Penunjang

BDI PEP Rantau Field Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW

Foto : PEP RANTAU FIELD

RANTAU - Badan Dakwah Islam (BDI) PT Pertamina EP Asset I Rantau Field, memperingati Maulid Nabi Muhammad
SAW 1436 H, di Masjid At’Taqwa Komplek Pertamina Rantau Field, pada Rabu (7/1). Rantau Field Manager Agus
Amperianto menyampaikan, peringatan Maulid Nabi haruslah dimaknai dalam rangka menjadikan Rasulullah SAW
sebagai figur teladan utama bagi kaum muslimin. Dalam kesempatan tersebut, Ustadz H.Yahya Tambunan dari Medan
Sumatera Utara memberikan tausiyah agar umat Islam terus meningkatkan keimanannya dengan mengikuti semua
perintah Allah SWT dan sunah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Acara Maulid dimeriahkan dengan
penampilan group Marhaban yang dibawakan oleh Kelompok Marhaban kampung Pertamina yang merupakan juara
2 Festival Marhaban pada acara Maulid 1436 H. Acara tersebut dihadiri Muspika Kecamatan Rantau, keluarga besar
PEP Rantau Field, serta masyarakat di sekitar  Pertamina Rantau.•HS

CILACAP – RU IV Cilacap menyelenggarakan lomba memancing bagi para pekerja dan mitra kerja bertajuk Fun
Fishing. Kegiatan ini berlangsung di Perairan 70 Teluk Penyu Cilacap hingga Single Point Moring (SPM) pada Minggu
(21/12/2014) dengan diikuti oleh 120 peserta. Pembukaan lomba ditandai dengan penyerahan jorang pancing oleh
Manager Production I, Herry Yawarto kepada Eko Sunarno sebagai perwakilan peserta. Tampil sebagai juara 1 untuk
kategori ikan terberat adalah Budi, mitra kerja dari fungsi Instrumen, disusul Malik dari Angkutan, dan juara 3 diraih
oleh dr. Gerenda dari PHC. Sementara untuk kategori ikan nominasi, juara 1 diraih oleh Tri dari Marine, Abdillah dari
Himpana dan Supandi dari Angkutan. Hadiah secara simbolis diserahkan oleh Setiya Abdi dari HR kepada para
pemenang.•RU IV

Foto : RU IV

RU IV Cilacap Adakan Fun Fishing

Semarak Team Building Rantau Field

Foto : PEP RANTAU FIELD

DELI SERDANG - Bertempat di taman rekreasi Outbond Camp Kampung Ladang Kecamatan Tuntungan Tanjung Anom
Kabupaten Deli, keluarga besar Pertamina EP (PEP) Rantau Field melaksanakan kegiatan team building dengan mengusung
tema ”Team Work Make The Dream Work”, pada (11/1). Rantau Field Manager Agus Amperianto mengatakan membangun
team work yang solid sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi. Ia berharap kegiatan ini dapat memacu kinerja
seluruh jajaran di PEP  Rantau Field. Acara diisi dengan permainan ketangkasan, outbond dan funny family games. Sehari
sebelumnya, dalam suasana malam keakraban dengan penuh rasa haru, keluarga besar PEP Rantau Field juga melepas
beberapa pekerja Rantau Field yang mutasi, dikemas melalui acara Family Party Night.•HS

PGE Selenggarakan Donor Darah

Foto : PGE

JAKARTA – Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) menyelenggarakan
kegiatan sosial Donor Darah di Kantor Pusat PGE Menara Cakrawala Lantai 10 Jakarta, pada 22 Desember 2014.
Hadir pada kesempatan tersebut sebagai pendonor Direktur Perencanaan dan Pengembangan Khairul Rozaq, pekerja
dan pekarya PGE, PWP PGE,  serta masyarakat di sekitar Kantor Pusat PGE dengan total pendonor sebanyak 98
orang. Kegiatan ini dapat terlaksana  berkat kerja sama PGE, PMI DKI Jakarta dan PWP PGE.•PGE
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GUNARTO WIDODO

ACHMAD DUCKY SURYOGO

MADE ADI PUTRA

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Port Management & Regulation
Manager
Direktorat Pemasaran

Project Coordinator III
Direktorat Pemasaran

Quality Management Manager
Direktorat Pemasaran

BUDI PRAHORO

Upstream, Gas & Ref. Investig
Audit Manager
Internal Audit

SORONG - PT Pertamina
EP Asset 5 Papua Field (PEP
Papua Field), TAC PertaminaIntermega Sabaku (TAC IM
Sabaku), dan TAC PertaminaIntermega Salawati (TAC IM
Salawati) menandatangani
berita acara pengakhiran
Technical Assistance Contract
(TAC) dan pengalihan operasi
wilayah kerja A, D, Sabaku, C,
F, dan N, pada Jumat (9/1).
Bertempat di ruang rapat
kantor PEP Papua Field,
penandatanganan dilakukan
oleh Papua Field Manager
P a p u a F i e l d M a n a g e r,
Sumadi Paryoto, Finance &
Administration Manager TAC
IM Sabaku, M. Hanif, dan
Operation Manager TAC IM
Salawati Dicky M. Rahadiat.
Dengan penandatanganan
ini, wilayah kerja yang dikelola
TAC IM Sabaku dan TAC
IM Salawati dikembalikan
kepada PEP dan untuk

sementara dikelola oleh PEP
Papua Field.
Dalam kesempatan ter
sebut, Jawa & KTI Partner
ship Operation Production
Manager, Binahar R. A.
Sianturi menyampaikan te
rima kasih atas kerja sama
TAC IM Sabaku dan TAC
IM Salawati selama ini da
lam mendukung PEP me
menuhi target produksi yang
ditetapkan pemerintah.
“Sem oga hubungan baik
yang telah terjalin selama ini
tetap terjaga dengan baik,”
ungkapnya.
Hal senada disampaikan
Sumadi Paryoto. “Meskipun
kontrak telah berakhir, ko
munikasi yang baik tetap
harus dijaga. Dan selama
masa transisi ini, ada bebe
rapa hal terkait dengan ope
rasi produksi yang akan ka
mi konfirmasi dengan Inter
mega,” tambahnya.

Foto : PEP PAPUA FIELD

Procurement , Contract & Budgeting
Manager
Direktorat Pemasaran

Wilayah kerja yang dikelola TAC IM Sabaku dan TAC IM Salawati dikembalikan
kepada PEP setelah 20 tahun kontrak kerja berlangsung. Untuk sementara,
wilayah kerja tersebut dikelola oleh PEP Papua Field.

Sementara M. Hanif
pun mengucapkan terima
kasih atas kepercayaan
yang diberikan Pertamina.
“Tidak terasa 20 tahun kami
diberi kepercayaan oleh
Pertamina. Support yang
diberikan Pertamina selama
ini membuat kami dapat
melakukan kegiatan operasi
produksi sesuai dengan
kesepakatan yang berlaku,”
ungkapnya.

Kontrak TAC IM Sabaku
dan TAC IM Salawati dimulai
pada 9 Januari 1995 dan
berakhir pada 8 Januari 2015.
Sumur yang dikelola TAC IM
Sabaku dan TAC IM Salawati
sebanyak 19 sumur, yaitu
8 sumur produksi, 3 sumur
injeksi, dan 8 sumur suspend.
Data produksi rata-rata tahun
2014 menunjukkan angka
325 BOPD dari 8 sumur pro
duksi.•ANDI NJO

PEP Asset 3 Adakan Sosialisasi HIV-AIDS

Cirebon - PT Pertamina EP
Asset 3 bekerja sama dengan
Komisi Penanggulangan Aids
(KPA) Kabupaten Cirebon
melakukan sosialisasi HIVAIDS untuk masyarakat
Kecamatan Klangenan dan
Kecamatan Jamblang, pada
akhir tahun 2014 lalu.
Kegiatan ini merupakan
langkah nyata kepedulian PEP
Asset 3 dalam rangka menekan
laju perkembangan HIV AIDS
di Kabupaten Cirebon yang
dari tahun ke tahun semakin

memprihatinkan. Kegiatan
serupa pernah dilakukan
untuk warga enam desa di
Kecamatan Gunung Jati.
Dalam acara tersebut,
juga dilakukan pengambilan
sampel darah peserta
sosialisasi untuk dilakukan
tes oleh petugas Puskesmas.
Bagi warga yang diketahui
terjangkit, hasil pemeriksaan
akan dirahasiakan dan akan
mendapatkan perawatan
secara cuma-cuma melalui
terapi khusus yang disediakan.

Seorang petugas Puskesmas melakukan pengambilan sampel darah salah
seorang warga yang mengikuti sosialisasi HIV AIDS.

Government & PR, Legal
& Relation PEP Asset 3
Murti Dewi Hani berharap,

informasi yang diperoleh dari
sosialisasi ini dapat dipahami
masyarakat.•PEP ASSET 3

EDI BUDIARTO

Area Manager Finance MOR VII
Direktorat Keuangan

KHALID BUSNIA

SME & SR Partnership Program
Region II Manager
Direktorat Keuangan

Sonny Heriawan
Finance MOR I Manager
Direktorat Keuangan

Pengoperasian Sumur MB-04 Dialihkan ke PEP Asset 3
KARAWANG –Bertempat
di lokasi MB – 02, Tanjung
Sedari Kecamatan Tirtajaya,
Kabupaten Karawang,
PHE ONWJ sepakat
menyerahkan asset MB –
04   ke pada Pertamina EP
Asset 3, pada (29/12/2014).
Penandatanganan berita
acara serah terima asset MB
– 04 tersebut dilakukan oleh
Pjs. GM PT Pertamina EP
Asset 3, Wisnu Indadari dan
Pjs GM & Executive VP PHE
ONWJ, Ani Surakhman. Hadir
pula Tambun Field Manager,
Abdullah, selaku field yang
akan mengelola sumur di
komplek MB – 04 dan juga

Kepala Desa Tanjung Sedari,
Bisri Mustofa.
Ani Surakhman berharap,
PT Pertamina EP dapat
mengoptimalisasi lifting
potensi migas yang berada di
lokasi sumur MB-04. Senada
dengan Ani, Wisnu Indadari
juga mengharapkan dapat
meningkatkan produksi dari
program reaktivasi sumur ini.
“Terlepas dari siapa yang
mengelola aset negara di
lokasi MB ini, PHE ONWJ
dan Pertamina EP adalah
Pertamina Satu (Pertamina
One) yang akan terus
berusaha sekuat tenaga untuk
mencari cadangan minyak

baru dan mengupayakan
secara maksimal lifting
minyak sebagai upaya untuk
memenuhi kebutuhan nasional
dan menjaga keutuhan dan
ketahanan energi negara
Indonesia,” ujar Wisnu.
MB-04 merupakan salah
satu unit area Unitisasi MB
sebagaimana yang tertuang
dalam MB Unit Agreement
sejak 24 April 1987 yang
tadinya dioperasikan oleh ARII
(Atlantic Richfield Indonesia
Inc.) beralih ke PHE ONWJ.
Seiring dengan berjalannya
waktu, PT Pertamina EP
melihat adanya potensi
cadangan minyak di formasi

Batu Raja di wilayah kerja
daratan PT Pertamina EP
yang tidak melampar ke
wilayah kerja lepas pantai
(offshore) ONWJ.
Dari sudut pandang
subsurface, titik formasi
tersebut berada di luar Unitized
Zone yang tertuang dalam
MB Unit Agreement, sehingga
PT Pertamina EP bermaksud
u n t u k m e m p ro d u k s i k a n
cadangan minyak tersebut
melalui beberapa sumur yang
berada di Komplek MB-04.
MB -04 ini akan dikelola oleh
PEP Asset 3 Tambun Field
yang masuk dalam struktur
RDL (Rengasdengklok).•ARS

Foto : PEP ASSET 3

FM. ANGGORO W.

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

PEP Papua Field Alih Kelola Sumur TAC Intermega
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BOJONEGORO - Perwakilan PT. Pertamina

EP Cepu (PEPC) bersama para peserta lelang
melakukan site visit ke Lapangan Jambaran
Tiung Biru (JTB), Bojonegoro pada Kamis dan

Jumat (8-9/1). Kunjungan ini dimaksudkan
guna melihat lokasi yang akan dilakukan
pengerjaan proyek pengembangan Lapangan
Jambaran Tiung Biru (JTB). Rencananya,
proyek fisik JTB  pengerjaannya akan dimulai
pada tahun ini.
Proyek dimaksud ialah Pekerjaan
Penyiapan Wellpad dan Jalan Masuk untuk
Kegiatan Pemboran & ROW Jalur Pipa Proyek
JTB. Proyek ini adalah proyek fisik pertama
serta merupakan bagian dari proyek gas antara
lapangan unitisasi JTB yang menyiapkan
infrastruktur sipil untuk pengeboran sumursumur gas JTB.
Sebelum pengeboran sumur gas JTB
dilaksanakan, diperlukan infrastruktur jalan,
jembatan dan lapangan lokasi untuk mobilisasi
rig, drilling equipment, pipa, serta material
lainnya yang diperlukan dalam proses
pengeboran sumur gas. Lingkup pekerjaan
ini akan meliputi pembuatan jalan, jembatan,
dan bangunan yang bersifat permanen
ataupun sementara serta infrastruktur lainnya
yang diperlukan untuk menunjang kegiatan
pengeboran sumur gas JTB.
Kunjungan ini diikuti oleh empat peserta
lelang yang semuanya adalah perusahaan

Purwosari.
Kegiatan site visit ke lapangan Jambaran
Tiung Biru secara lebih spesifik berujuan
untuk memberikan penjelasan kepada peserta
lelang agar memahami lingkup pekerjaan
penyiapan wellpad dan jalan masuk untuk
kegiatan pemboran & ROW jalur pipa proyek
JTB. PEPC mengundang dan mengajak

Nurluzia.
Penyerahan secara sim
bolis dilakukan oleh General
Affairs Manager, Susianto
dan Project Development
Manager, Andreas Rys Herry,
kepada Bupati Tana Tidung,
Drs Undunsyah (28/10/2014)
di Gedung Serbaguna kantor
Pemerintah Kabupaten Tana
Tidung. Realisasi secara
fisik diserahkan kepada
Kepala Bagian Umum Kabu
paten Tana Tidung pada
(29/12/2014).•PHE

PT Pertamina Geothermal
Energy (PGE) Dewi Gentana
didampingi Manajer SCM
M a n a g e r P ro c u re m e n t

yaitu Kecamatan Ngasem, Tambak Rejo, dan

pengembangan pengelolaan
CSR dalam menunjang
kesejahteraan masyarakat
dan seluruh pemangku
kepentingan. “Keterlibatan
masyarakat merupakan hal
penting dalam kesinambungan
usaha. Karena itu, kegiatan
CSR PHE akan lebih fokus
pada program penunjang
kelancaran operasi, pening
katan produksi, dan pencit
raan perusahaan serta pendu
kung Program Penilaian
Peringkat Kinerja Perusahaan
(PROPER),” tutur Wahidin

Manajemen Jasa Penunjang

Kustrinarto dan Asisten

beberapa kecamatan di daerah Bojonegoro

berkomitmen meningkatkan
hubungan dengan masyarakat
di sekitar wilayah kerja. Hal
ini bertujuan meningkatkan
taraf hidup mereka dengan
melakukan kerja sama
pada bidang-bidang yang
menyentuh langsung, seperti
Pendidikan, Kesehatan,
Lingkungan, Pemberdayaan
Masyarakat, Infrastruktur dan
bantuan Bencana Alam,”
jelasnya.
Menurutnya, pertumbuh
an PHE di masa menda
tang akan menjadi dasar

JAKARTA – Vice President

EP Cepu diikuti oleh wakil dari fungsi SCM,
QC. Adapun lokasi Site Visit ini mencakup

Ambulance ini dapat digunakan untuk masyarakat Kabupaten Tana Tidung yang membutuhkan.

PGE Selenggarakan Vendor Day

dalam negeri. Dan dari internal PT. Pertamina
Engineering, EPC B, HSSE, PGA, dan QA/

Foto : PHE

Site Visit
Pekerjaan
Wellpad
Proyek JTB

TANA TIDUNG - Dalam upaya
mendukung Pemerintah
Daerah meningkatkan kuali
tas pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, Joint
Operating Body PertaminaMedco E&P Simenggaris
merealisasikan bantuan satu
unit mobil ambulance kepada
Pemerintah Kabupaten Tana
Tidung, Kalimantan Utara
yang didedikasikan untuk
kepentingan masyarakat yang
membutuhkan.
“JOB PertaminaMedco E&P Simenggaris
memiliki komitmen untuk
meningkatkan taraf hidup
masyarakat daerah khususnya
yang berada di sekitar wilayah
operasi kita. Semangat ini
tentunya bersinergi dengan
pemerintah daerah yang
pada akhirnya diharapkan
dapat menciptakan added
value perusahaan di mata
stakeholder,” ujar General
Manager JOB PertaminaMedco E&P Simenggaris, Sri
Budiyani.
Hal senada diungkapkan
Sekretaris Perusahaan PHE,
Wahidin Nurluzia. “Sebagai
salah satu Anak Perusahaan
PT Pertamina (Persero), PT
Pertamina Hulu Energi (PHE)

Dadan Nugraha memberikan
sambutan pada acara Ven
dor Day, pada 23 Desember
2014, di Jakarta. Acara
ini merupakan salah satu
kegiatan dari Supplier Re
lationship Management yang
bertujuan sebagai sarana
bagi perusahaan untuk me
lakukan pembinaan kepada
rekanan dan mitra kerja.

Foto : PGE

Foto : PEPC

Mobil Ambulance untuk Kabupaten Tana Tidung

Vendor Day menjadi sarana komunikasi dan pembinaan yang dilakukan PGE kepada rekanan dan mitra kerja serta perusahaan
penyedia barang dan jasa.

Selain itu, kegiatan

menguntungkan antara PGE

keuangan (verifikasi tagihan

rang/jasa, sosialisasi revisi

ini merupakan sarana

dengan penyedia barang

vendor dan penyampaian

pedoman pengadaan ba

yang jelas tentang lingkup pekerjaan yang

kom unikasi antara PGE

dan jasa, khususnya dalam

invoice & faktur pajak),

rang/jasa PT PGE, yaitu

ditawarkan PEPC. Diharapkan setelah adanya

dengan perusahaan

penyelesaian pekerjaan,”

refreshment Contractor

SK No. Kpts. 1221/PGE

penyedia barang dan jasa.

demikian disampaikan Dewi

Safety Management Sys

000/2014-S0, serta refresh

“Dengan adanya Vendor

Gentana.

peserta lelang untuk melihat langsung kondisi
lapangan, agar mereka memiliki gambaran

kunjungan ini, proyek yang dibangun nanti
dapat terlaksana dengan baik, sesuai schedule
yang ditetapkan dan aman.•PEPC

tem (CSMS), sosialisasi

ment data vendor dan data

Day, diharapkan ada

Kegiatan tersebut diisi

standarisasi dokumen

CSMS.•PGE

kerja sama yang saling

dengan sosialisasi kebijakan

kontrak pengadaan ba
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Sosialisasi PrIMS :
Upaya Tingkatkan
Akuntabilitas
Ide dan Inisiatif
Unggulan
CILACAP – Sebagai bentuk komitmen
perusahaan untuk terus maju dan berkembang,
Refinery Unit (RU) IV setiap tahun menggalang
inisiatif-inisiatif program dari seluruh fungsi
yang diperoleh dari kegiatan Idea Generation.
Guna memudahkan proses tracking serta
meningkatkan akuntabilitas ide dan inisiatif
unggulan perusahaan tersebut, dibuatlah
suatu aplikasi berbasis web PrIMS (Project &
Initiative Management System). Hal tersebut
disampaikan oleh OPI Coordinator Muh.
Hadjar saat membuka acara sosialisasi PrIMS,
di Community Hall Patra Graha, Cilacap pada
(22/12/2014).
Muh. Hadjar menjelaskan aplikasi PrIMS
selain sebagai sebuah wadah yang digunakan
untuk mengelola proyek inisiatif agar dapat
terkendali dengan lebih baik, juga dapat menjadi
sumber pengetahuan di masa depan.
“Aplikasi ini terbuka untuk digunakan dalam
mengelola inisiatif lain yang lahir dari programprogram khusus seperti PROPER, Go Green,
APR, Solomon Benchmarking, RASPI, Asuransi
dan lain sebagainya,” tambah Muh. Hadjar.
Materi sosialisasi yang diikuti oleh PIC dari
seluruh fungsi yang ada di RU IV ini dibagi
menjadi tiga highlight utama. Yaitu, overview
PrIMS oleh Kiki Angliadi dari OPI, paparan
navigasi sistem aplikasi PrIMS serta key in task
pada aplikasi PrIMS oleh Dito Anggodo dari IT
RU IV.
Setiap peserta sosialisasi bisa secara
langsung mencoba navigasi sistem aplikasi
PrIMS melalui media web internal RU IV
SIMOPS dengan menggunakan ID masingmasing serta dapat mencoba untuk membuat
atau mengedit proyek/inisiatif dan workplan
(task), meng-update progress kerja, serta
dashboard monitoring.
Penggunaan aplikasi PrIMS ini akan
diterapkan untuk ide-ide inovasi yang dilakukan
di tahun 2015. “Dengan adanya aplikasi ini
maka akan tercipta budaya keterbukaan yang
mengarah pada semangat untuk menyelesaikan
proyek/inisiatif yang sudah diajukan secara
tuntas,” tutup Muh. Hadjar.•RU IV

jangka pendek maupun jang
ka panjang.
Selain itu, sehari sebe
lumnya seluruh manajemen
Direktorat Pemasaran juga
melakukan rapat kerja tahun
an, yakni Forum Marketing
Challenge 2015 dimana
seluruh pimpinan Bisnis/
Fungsi/Anak Perusahaan
di Lingkungan Direktorat
Pemasaran menyampaikan
paparan program kerja yang
akan dilaksanakan selama
satu tahun guna mencapai
target yang sangat menantang
dalam RKAP tahun 2015.
Direktur Pemasaran Per
tamina Ahmad Bambang
menyebutkan, tahun 2015
akan menjadi tahun per
mulaan Direktorat Pem a
saran untuk semakin fokus
me nge mba ngka n di ri di
sektor marketing, menjadi
The Real Marketer. Direktorat
Pemasaran harus mulai
melakukan hal-hal sederhana
yang akan memberikan
dampak besar, that’s the way
we do business. Dengan target
yang sangat menantang,
Ahmad Bambang berharap
seluruh jajaran manajemen
dan pekerja Direktorat
Pemasaran dapat bekerja
lebih keras agar bisa sejajar
dengan perusahaan Migas
kelas dunia. Pada kesempatan

Foto : DIT. PEMASARAN

Muh. Hadjar menjelaskan, aplikasi Project & Initiative
Management System dapat menjadi wadah untuk proyek inisiatif
agar terkendali dengan lebih baik sehingga dapat menjadi sumber
pengetahuan di masa depan.

SEMARANG - Aura sema
ngat dan antusiasme me
menuhi ruang Ballroom Hotel
Patra Jasa Semarang sesaat
setelah Direktur Pemasaran
Ahmad Bambang melakukan
pemukulan gong yang
menandai Kick Off New
Marketing Transformation
toward Marketing & Operation
Excellence (MOE), pada Sabtu
(10/1/2015).
MOE dimaksudkan untuk
menjawab tantangan dan
aspirasi manajemen Direktorat
Pemasaran dalam rangka
menyikapi iklim bisnis minyak
yang semakin menantang
dimana saat ini industri
hulu perusahaan minyak
menghadapi tekanan berat
karena trend penurunan harga
minyak yang masih terus
berlanjut, sehingga Direktorat
Pemasaran diharapkan
akan mampu memberikan
kontribusi yang lebih baik bagi
perusahaan
MOE akan mengusung
lima tema utama, yakni
Theme Sales & Marketing
Excellence, Theme Supply
Chain Excellence, Theme
Shipping Excellence, Theme
L o s s e s C o n t ro l , T h e m e
Infrastructure Development,
masing-masing dengan sub
tema pendukungnya yang
akan dilaksanakan baik dalam

t e r s e b u t p ro g r a m k e r j a
yang dipaparkan langsung
mendapat challenge dari
Direktur Pemasaran untuk
memastikan program kerja
tersebut selaras dengan tu
juan jangka panjang per
usahaan.
Perihal Marketing &
Operation Excellence,
Ahmad Bambang lebih
lanjut mengemukakan, kunci
keberhasilan MOE adalah
sinergi dari seluruh elemen
perusahaan sejak dari penga
daan bahan bakar yang
dapat menghasilkan COGM
(Cost of Goods Manufacture)
yang kompetitif hingga
duk ungan penuh fungsi
Shipping dan Distribution
dalam mengantarkan pro
duk Pertamina ke seluruh
pelanggannya, sehingga pada
akhirnya akan memberikan
COGS (Cost of Goods
Sold) yang kompetitif untuk

memenangkan persaingan.
Sebagai pamungkas,
Ahmad Bambang menekan
kan pentingnya komitmen
bersama seluruh insan Pema
saran agar seluruh target
Operational dan Financial
yang ditetapkan dapat
tercapai serta tentunya tidak
lupa terus memaknai syukur
dengan bekerja lebih keras
dan memaknai sabar dengan
bekerja ulet tanpa mengenal
kata menyerah.
Acara ditutup den gan
pen andatanganan Kom it
men Marketing & Operation
Excellent oleh seluruh ma
najemen Direktorat Pem a
saran di Kantor Pusat, Mar
keting Operation Region dan
Anak Perusahaan yang akan
berperan aktif mulai sebagai
project leader, theme leader
hingga sub theme leader.
Together We Can.Beat the
Challenges. Be Excellent!•SAP

MOR I Lakukan Media Visit ke Harian Analisa
MEDAN– Dalam upaya
meningkatkan hubungan
dengan media massa sebagai
mitra perusahaan, Marketing
Operation Region (MOR) I
melakukan kunjungan ke Kan
tor Harian Analisa, pada (9/1).
Kunjungan ini dihadiri
oleh Petrochemical Marketing
Region Manager Sumatera
selaku Pjs. General Manager
MOR I, Deni Febrianto,
Senior Supervisor External
Relation, Zainal Abidin,
Customer Relation, Brasto
Galih Nugroho dan Sr Sales
Executive LPG II, Tiara
Thesaufi H. Tim Pertamina
diterima oleh Pemimpin
Redaksi (Pemred) Harian
Analisa, H. Soffyan bersama
Sekretaris Redaksi, H. War
Djamil dan wartawan Harian
Analisa, Syafitri Tambunan.
Dalam kesempatan ini,
Deni Febrianto menyampaikan

Pertamina sebagai BUMN
yang bergerak di bidang energi,
berkomitmen mendorong
proses transformasi internal,
pengembangan bisnis yang
berkelanjutan guna mencapai
standar internasional dalam
pelaksanaan operasional dan
tatakelola lingkungan yang
lebih baik, serta peningkatan
kinerja perusahaan sebagai
sasaran bersama. Deni me
nambahkan, Pertamina juga
akan meningkatkan kualitas
pelayanan publik, di seluruh
lini bisnis, khususnya retail.
Sementara itu, Senior
Sup ervisor External Rela
tions Zainal Abidin meng
u n gk a p k a n , P e r t am in a
s eb a g a i l o k o m o t i f p e r
ekon omian bangs a mer u
pa ka n pe rus ah aa n m il ik
neg ara yang bergerak di
bid ang energ i. Karena itu,
dalam menjalankan keg iat

Foto : MOR I

Foto : RU IV

Direktorat Pemasaran Canangkan Marketing &
Operation Excellence Transformation Program

Media visit diharapkan dapat memberikan pencerahan secara komprehensif
kepada media massa berkaitan dengan bisnis Pertamina.

an bisnisnya, sen antiasa
berdasarkan prinsip-prinsip
tata kelola korporasi yang
baik, sehingga dapat ber
daya saing yang tinggi di
dalam era globalisasi. Pria
yang akrab dipanggil Aby
ini juga menjelaskan bisnis
Pertamina.
Menanggapi pemaparan
Pertamina, Pemimpin Re
daksi Harian Analisa, H.

Soffyan mengakui Pertamina
berperan penting dalam
memberikan pelayanan ke
pada masyarakat Indonesia
sehingga kebutuhan ma
syarakat seperti BBM dan Gas
bisa terealisasi dengan baik.
Karena itu sosialisasi ke media
massa perlu dilakukan, untuk
meningk atkan awareness
masyarakat terhadap bisnis
Pertamina.•MOR I

No. 03

SOROT

Tahun LI, 19 Januari 2015

CILACAP – Menjelang
pergantian tahun 2014 ke
2015, keluarga besar RU IV
Cilacap mengadakan acara
bertajuk Malam Apresiasi
Pekerja. Acara diadakan pada
(31/12/2014) di Gedung Patra
Graha Cilacap dan dihadiri
oleh 400 keluarga besar RU
IV Cilacap.
Dalam kesempatan
tersebut, GM RU IV Cilacap
Edy Prabowo menjelaskan,
Malam Apresiasi Pekerja
adalah ajang penghargaan di
akhir tahun kepada pekerja
yang berprestasi selama
tahun berjalan. “Ajang ini
merupakan bukti bahwa
perusahaan memberikan
apresiasi terhadap kinerja
pekerja selama setahun.”
kata Edy Prabowo. “Dengan
adanya kegiatan ini,
diharapkan dapat menjadi
motivasi bagi pekerja lainnya
untuk terus meningkatkan

kinerja dalam menjalankan
kegiatan operasional kilang
RU IV Cilacap.”
Terdapat tiga kategori
penghargaan utama diberikan
untuk pekerja RU IV, yakni
penghargaan khusus, annual
employee award, dan annual
quality award. Penghargaan
khusus diberikan kepada
pekerja yang meraih sertifikat
loading master, tim PROPER
yang berhasil meraih predikat
Hijau, dan tim Change Agent
Budaya RU IV yang berhasil
meraih juara 3 di antara unit
operasi lainnya.
Untuk annual quality
awards, terbagi menjadi
beberapa kategori. Antara
lain, the best quality
performance yang diberikan
kepada Aam Setiawan, the
best SS production untuk
Sugeng Marjoko, the best
QCC Production untuk PKM
Unibon, the winner of QCC

untuk GKM Buser, the winner
of PQC untuk PKM Omega,
the winner of SS untuk SS
Semangat, the best KOMET
Agent untuk Oil Movement
Section Head, the best of
CIP facilitator untuk Supardi,
the best of quality circle
leader untuk M Panggih S
dan Wahyu Triwibowo, the
best of quality circle crew
untuk Sugeng Lantus dan
Eko Prasetyo, the best of
quality circle value creation
untuk GKM Cendana,
serta peringkat Gold pada
Konvensi GKM tingkat Jawa
Tengah yakni PKM Smart,
PKM Regenerator, dan GKM
Avtur.
Sementara untuk annual
employee awards, terdiri dari
empat kategori. Yakni, HSE
awards diberikan untuk Tri
Haryanto, health award untuk
Ikhsan Susanto, mitra kerja
teladan untuk Nurudin, dan

Foto : RU IV

Malam Apresiasi Pekerja RU IV di Penghujung Tahun 2014
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Malam Apresiasi pekerja RU IV Tahun 2014 diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja di tahun 2015.

zero steam leak yang diraih
LOC II.
“Pekerja yang memperoleh
penghargaan tersebut
merupakan pekerja teladan
yang patut diacungi jempol.
Semoga di tahun 2015 ada
lebih banyak pekerja yang
menyumbangkan prestasi
yang membanggakan bagi
RU IV Cilacap.” tambah Edy

Prabowo.
Selain memberikan
apresiasi kepada pekerja,
dalam acara tersebut juga
diputar Kaleidoskop 2014
yang memuat kilasan balik
prestasi yang diraih oleh RU
IV Cilacap selama 1 tahun
berjalan. Selanjutnya acara
dirangkai dengan pelepasan
tim arus minyak untuk mela

kukan stock opname kilang
yang terdiri dari fungsi Oil
Movement, Production I,
Production II, RPO, Finance,
dan Internal Audit.
Selanjutnya acara dilan
jutkan dengan overview
performance RU IV tahun
2014 dan tantangan yang
dihadapi tahun 2015 oleh
SMOM Jadi Purwoko.•RU IV

Foto : MOR VII

MOR VII Apresiasi Mitra Kerja
di Bulan K3

GM MOR VII Budi Setio Hartono memberikan penghargaan kepada mitra kerja di bulan K3.

MAKASSAR – Wajah Syam
sudin berseri-seri saat ia
dinobatkan sebagai Awak
Mobil Tanki teladan pada
Acara Safety Stand Down,
pada Senin (12/1).Mengawali
rangkaian acara Bulan K3
di Mark et in g O p er a ti o n
Region VII (MOR VII),
ia bersama empat rekan
lainnya mendapatkan reward
atas kerajinan, kinerja dan
kepedulian terhadap HSSE
di lingkungan kerjanya.
Selain Syamsudin,
keempat pekarya yang
m e n d a p a t k a n a p re s i a s i
antara lain Ria Maherani
(TKJP Laboratorium Ter
minal BBM Makassar),
Adam (TKJP Depot LPG

Makassar), Nur Rahmi (TKJP
Adm. LPG) dan Sudirman
(operator pengisian tabung).
“Ini merupakan apresiasi
kami kepada mitra kerja
di TBBM dan Depot LPG
M a k a s s a r y a n g b e k e r j a
dengan semangat dan sela
lu memperhatikan aspek
HSSE,” kata Rully Marzuli,
OH TBBM Makassar.
Dalam arahannya, GM
MOR VII, Budi Setio Hartono
menegaskan pentingnya
bekerja dengan semangat
dan selalu memperhatikan
kesehatan dan keselamatan
bekerja karena operasional
Pertamina yang penuh risiko.
Sementara HSSE Area
Manager Sulawesi, Andri

Prasetyanto, menekankan
pentingnya bekerja dengan
selalu menggunakan keleng
kapan safety dan mengikuti
prosedur keselamatan. “Kita
datang bekerja dengan se
lamat, pulang juga harus de
ngan selamat karena keluarga
menanti di rumah,” tegas
Andri.
Peringatan Bulan K3 di
MOR VII berlangsung dari
tanggal 12 Januari-12 Februari
2015. Berbagai rangkaian
acara baik penghargaan,
sosialisasi dan edukasi akan
digelar dalam menciptakan
kesadaran ber-HSSE yang
semakin baik di area kerja
MOR VII.•MOR VII
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Lirik – “Alhamdulillah, pada 2014 ini produksi Field Lirik
berhasil melebihi target sekaligus menjadi yang terbaik
di Pertamina EP (PEP) Asset 1,” demikian ucap Agung
Setyawan, Pjs. Field Manager (FM) PEP Asset 1 Field Lirik,
yang juga menjabat sebagai Manager Opration Planning
dalam presentasinya pada 8/1 lalu, di Ruang Rapat
Manajemen Field Lirik. Selanjutnya Agung menambahkan
bahwa realisasi produksi minyak Field Lirik pada akhir
Desember 2014 adalah sebesar 2.162 barrel oil per day
(BOPD) atau 102,7 % dari target Rencana Kerja Anggaran
Perusahaan (RKAP) 2014. Capaian produksi tersebut
meningkat 6 persen dari perolehan produksi 2013 yang
berada di level 2.041,83 BOPD.
Menurut Agung, raihan produksi yang melampaui target
itu tidak lepas dari usaha keras dan kerja cerdas yang
dilakukan tangan-tangan dingin seluruh pekerja PEP Asset
1 Field Lirik. Berbagai kiat dan terobosan diupayakan sesuai
kondisi sumur yang sudah masuk kedalam fase sepuh,
diantaranya melakukan work over dan optimalisasi kinerja
pompa. “Sepanajng 2014 kemarin, kami telah melakukan
aktifitas perawatan sumur sebanyak 174 sumur melebihi
rencana awal 150 sumur, kegiatan optimasi pada 57 sumur,
reparasi 20 sumur, reaktivasi di 32 sumur, serta stimulasi
satu sumur,” terang Agus mewartakan upaya Field Lirik
dalam mendongkrak produksi.
Namun, galibnya aset sumur tua, semua usaha yang
dilakukan untuk meningkatkan produksi Field Lirik selalu
berhadapan dengan hambatan serius kenaikan water cut.
“Seb agian sumur kami diproduksi
dengan cara comingle, sehingga
menyulitkan dalam mengidentifikasi
zona air mana yang berproduksi
tinggi,” jelas Agung. Maka untuk
mengatasi masalah tersebut, tim Field
Lirik melakukan selective layer test

HULU TRANSFORMATION CORNER

dengan menggunkan cup packer untuk mengidentifikasi zona
air. Kendala lain yang juga mempengaruhi kestabilan produksi
adalah masih belum meratanya jaringan listrik yang dilengkapi
dengan instalasi penangkal petir, sehingga tidak jarang sumur
berhenti berproduksi karena jaringan listriknya tersambar
petir. “Kami telah bekerja sama denganan Universitas Riau
(Unri) untuk melakukan pengujian dan re-engineering instalasi
penyalur petir di seluruh fasilitas produksi dan insya Allah akan
dikerjakan dalam anggaran tahun ini,” papar Agung. Semua
usaha yang dilakukan tentu saja berkaitan dengan target RKAP
2015 yang dipatok manajemen sebesar 2.248 BOPD. Untuk
mengejar target tersebut aktifitas reparasi dan optimasi sumur
masih menjadi andalan.
Selain meningkatkan target produksi, dalam hal pengelolaan
lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pada 2015, ini Fild
Lirik juga mengincar capaian proper emas. Berbagai program
perawatan lingkungan dan Corporate Social Responsibility
(CSR) telah dirancang untuk mencapai target tersebut,
diantaranya penghematan energi (solar cell) , pengendalian
pencemaran udara (penanaman pohon), dan efisiensi
penggunaan air bersih. Untuk program CSR yang menjadi
andalan adalah Program CSR Terpadu Pertamina meliputi
budidaya ikan (nila dan lele), pembuatan kompos, dan wisata
alam di Kecamatan Lirik (Kabupaten Indragiri Hulu). Selain itu,
program CSR Field Lirik dilakukan juga di Kecamatan Koto
Gasib (Kabupaten Siak) difokuskan pada kegiatan budidaya
ikan, peternakan kambing, dan budidaya palawija. Program
lain yang tak kalah penting dalam menunjang upaya perolehan
proper emas dan mulai dijalankan tahun ini adalah pelestarian
Harimau Sumatera, bekerja sama dengan Taman Nasional
Bukit Tigapuluh.
Kegiatan eksplorasi minyak di daerah Lirik dan sekitarnya
dimulai sejak 1925 oleh perusahaan Amerika (Standard Oil of
New Jersey) dan perusahaan Belanda (Nederlanse Koloniale
Petroleum Maatschapij). Pada 1936, pengeboran mulai

Foto : DIT. HULU

Tampilan Produksi Field Lirik Kian Menarik
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Stasiun Pengumpul Utama (STU) Sei Karas, di Field Lirik.

dilakukan dan pada 31 Maret 1941 ditemukan struktur
Sago (LS-10) yang menghasilkan minyak 850 BOPD
dengan kadar air 0 %.
Pada 1945 pengelolaan Lapangan Sago diambil alih
oleh NV Standard Vacuum Petroleum Mij (STANVAC).
Selanjutnya, pada 1959, STANVAC melakukan joint venture
dengan PTSI dan berganti nama menjadi PT Stanvac
Indonesia. Kemudian, pada 1963 PTSI melakukan kontrak
kerja sama dengan Pertamina.
Sejak 28 November 1983, wilayah kerja pertambangan
minyak di Lirik dan sekitarnya dikelola Pertamina,
meliputi struktur-struktur Lirik, Pulai, Molek, Sago, Lirik,
Belimbing, Andan, Ukui, Pondok, dan Selasih. Pada 27
Maret 2006 Lapangan Sago dikelola oleh Joint Operating
Body (JOB) antara Pertamina dengan PT Lirik Petroleum
yang kemudian disebut Unit Bisnis Pertamina EP (Lirik),
sementara struktur lainnya tetap dioperasikan oleh
Pertamina EP Region Sumatera Field Lirik. Baru pada
2009, keduanya bergabung menjadi PT Pertamina EP
(PEP) Unit Bisnis EP Lirik. Paralel dengan kebijakan
reorganisasi di PEP pada 2013, yang membagi wilayah
kerjanya menjadi Aset 1 hingga Aset 5 maka Field Lirik
masuk ke dalam PEP Aset 1.•DIT. HULU

Pertamina Akuisisi Brand dan Pabrik Pelumas Thailand
Bangkok - Satu langkah

Komisaris PT. Pertamina

saksi bisnis ini menunjuk

Lubricants, Taryono.

kan kesiapan Pert am ina

perusahaan Pertamina da

Menurut Direktur Uta

lam mengembangkan bisnis

ma PT Pertamina Lubri

hadapi MEA (Masyar akat

pelumasnya di luar negeri,

cants Supriyanto DH, me

Ekonomi Asean) yang akan

yaitu mengakuisisi merek

lalui kegiatan non-organic

berlaku mulai Januari 2016.

dan pabrik Pelumas Amaco

strategy ini akan menjadikan

“Bukan hanya pelumas

Production Co. Ltd Thailand.

ekspansi bisnis pelumas

asing yang akan menyerbu

Penandatanganan pem

Pertamina Lubricants lebih

Indonesia, tetapi Pertamina

belian 74 persen saham

mudah dalam pengem

juga bisa ekspansi ke negara

Amaco oleh PT Pertamina

bangan pasar di kawasan

Asean lainnya,” tegasnya.

Lubricants dan 1 persen

Indochina - seperti Myanmar,

Proses akuisisi ini sudah

saham oleh PT Pertamina

Vietnam, Kamboja, Laos,

dimulai sejak beberapa

Retail ini dilakukan oleh

bahkan hingga ke Cina.

waktu yang lalu ketika Ama

korporasi dilakukan anak

Lubricants dalam meng

Dengan mengakuisisi merek dan pabrik pelumas Amaco Production Co. Ltd, PT Pertamina Lubricants semakin mudah
dalam mengembangkan pasar pelumas di kawasan Indochina, seperti Myanmar, Vietna,. Kamboja, Laos, bahkan Cina.

Direktur Utama PT. Pertamina

“Kalau selama ini pe

co membutuhkan base oil

Lubricants Supriyanto DH

ngiriman pelumas dilakukan

untuk produksi pelumas

cari sumber base oil ke

Proses akuisisi di sek

mengikuti aturan Good Cor

dan PTH Direktur Utama

dari Jakarta, maka dengan

dengan merek Amco (own

Singapura dan Indonesia.

tor downstream ini adalah

porate Governance (GCG).

PT Pertamina Retail Romulo

memiliki LOBP di Bangkok

brand). Saat itu produsen

Maka Amaco menawarkan

kali pertama bagi Perta

Pertamina Lubricants

Hutapea dengan pemegang

akan menjadikan pergerakan

base oil di Thailand melaku

perusahaannya untuk di

mina. Dibutuhkan sebuah

Thailand ini pun beroperasi

saham Amaco, pada Jumat

barang lebih cepat dan

kan kontrol yang ketat terha

akuisisi oleh Pertamina yang

proses yang cukup panjang

mulai 1 Januari 2015 dan

26 Desember 2014 lalu di

murah ke Negara tujuan

dap penggunaan base

mereka percayai sebagai

dan dibantu oleh konsultan

dipimpin oleh PLT Direktur

Hotel Sheraton Bangkok,

tersebut, “ tutur Supriyanto.

oil, sehingga para private

perusahaan besar dan ter

keuangan, pajak dan hukum

Budi Suharyanto.• BmW

Thailand. Turut menyaksikan

Sisi positif lain, tran

brand harus berupaya men

kemuka.

agar semua pros esnya

