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BRIGHT GAS 5,5 kIloGRAm ReSmI 
dIluncuRkAn

Kiprah Anak Perusahaan :
peRAlIHAn opeRASI pT ARun nGl 
menjAdI pT peRTA ARun GAS

Utama :
lAuncHInG mT SAnGGAu, 
cRude oIl TAnkeR 40.000 dWT

Fo
to

 : 
P

R
IY

O

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi direksi lainnya menjelaskan hingga kuartal III 2015, Pertamina sangat bersyukur dapat mengatasi berbagai 
tantangan bisnis dengan mencatatkan Laba bersih sampai dengan akhir September 2015 mencapai US$914 juta dan EBITDA Margin perusahaan berada 
pada tren positif.

Pertamina Bukukan Laba Bersih 
US$ 914 Juta

disebabkan oleh depresiasi 
rupiah yang cukup tajam dan 
mencapai rekor terendahnya 
tahun ini pada kuartal III 2015.

Namun demikian, un
tuk menghadapi hal terse
but, Pertamina, tutur Dwi, 
terus fokus dalam mengim
plementasikan 5 pilar strategi 
prioritas perusahaan.  Yaitu 
pengembangan sektor hu lu, 
efisiensi di semua lini, pe
ningkatan kapasitas ki lang 
dan petrochemical, pengem
bangan infrastruktur dan 
marketing, serta perbaikan 
struktur keuangan. Beberapa 
proyekproyek investasi 
dapat tuntas dan mulai 
memberikan pendapatan 
bagi perusahaan, seperti 

pT pertamina (persero) 
meraih laba bersih 
sebesar uS$ 914 juta 
hingga kuartal III 2015. 
laba tersebut disokong 
oleh peningkatan 
kinerja operasional 
berbagai lini bisnis 
secara konsisten dan 
penyelesaian beberapa 
proyek investasi prioritas 
perusahaan. Sementara 
itu pendapatan 
perusahaan pada kuartal 
III mengalami penurunan 
42% dibandingkan 
periode yang sama 
tahun lalu. 

jAkARTA – Catatan kinerja 
perusahaan hingga kuartal 
III 2015, disampaikan jajaran 
Diretur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto, didampingi jajaran 
Direksi pada Kamis (22/10), 
di Kantor Pusat Pertamina. 
Dalam kesempatan tersebut, 
Dwi  menyampaikan tan tang
an berat industri mi gas global 
masih terus berlanjut dengan 
masih relatif rendahnya harga 
minyak mentah dunia, menjadi 
tantangan bagi perusahaan 
migas termasuk di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi 
oleh perusahaan migas di 
Tanah Air, dimana selain 
pengaruh harga minyak men
tah (Indonesian Crude Price) 
yang turun, tekanan juga 

marketUpdate

Policy Credibility
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produksi migas Senoro Toili, 
Lapangan Banyu Urip, PLTP 
Kamojang 5, dan Kilang LNG 
DonggiSenoro.

“Implementasi 5 pi lar 
strategi prior itas seca ra 
konsisten cukup membuah
kan hasil kendati situasi 
eksternal perusahaan saat ini 
tidak dalam kondisi yang tidak 
begitu baik. Hingga kuartal 
III 2015, Pertamina sangat 
bersyukur dapat mengatasi 
tantangantantangan tersebut 
dimana mencatatkan Laba 
bersih sampai dengan akhir 
September 2015 mencapai 
US$ 914 juta dan EBITDA 
Margin perusahaan berada 

Paket kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia te
rus berlanjut. Hingga akhir pekan lalu, Pemerintah telah 
menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi hingga seri V, sebagai 
upaya untuk mendorong stabilitas ekonomi dalam negeri 
di tengah lesunya kondisi global. Kebijakan ini, khususnya, 
diharapkan menjadi stimulus bagi pelaku industri dan pada 
akhirnya memicu pertumbuhan ekonomi domestik. Kebijakan 
yang dimaksud antara lain fleksibilitas harga listrik bagi pelaku 
industri, penurunan harga solar, hingga insentif keringanan 
pajak bagi BUMN maupun sektor swasta. 

Meski telah meluncurkan beberapa paket, kebijakan ini 
ditanggapi dingin oleh Komunitas Keuangan Global. Pada 
beberapa pertemuan Investor Relations dengan Ekonom 
dan Analis Keuangan, kredibilitas kebijakan (policy credibility) 
ekonomi Indonesia dinilai lemah. Pengamat Ekonomi melihat, 
kebijakankebijakan itu tidak diimbangi dengan implementasi 
yang jelas dan tegas, sehingga timbul keraguan dari pelaku 
bisnis dalam negeri. Salah satu kebijakan yang dicontohkan 
oleh Ekonom adalah implementasi penetapan harga BBM 
yang tidak sesuai dengan aturan Pemerintah. Akibatnya, 
investor menyangsikan efek dari paket kebijakan ini terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Tanah Air dapat terjadi secara cepat.  
Namun demikian, Ekonom tetap meyakini inisiatif pemerintah 
untuk jangka panjang dapat membuahkan hasil. 

 

Komunitas Internasional juga menyesalkan, dampak pe
netapan kebijakan ini tidak terukur karena tidak ada penjelasan 
yang komprehensif dari Pemerintah, baik implementasi 
maupun sasaran indikator ekonominya. Investor berharap, 
Pemerintah menyediakan penjelasan yang komprehensif 
melalui 1 jalur komunikasi, sehingga bisa mendapatkan 
informasi dengan tepat, mudah, dan jelas. Saat ini, investor 
hanya mengandalkan penjelasan secara parsial dan terbatas, 
dari berbagai institusi pemerintah dan pelaku bisnis.  

Demikian halnya dengan Pemegang Obligasi Global 
Pertamina. Di tengah kondisi unik seperti saat ini, Bondholders 
berharap strategistrategi korporasi dapat dijalankan dengan 
solid dan konsisten. Selain itu, perlu disampaikan secara 
proaktif dan berkala melalui akses komunikasi satu pintu. 

Disinilah policy credibility kita diuji.•

Disclaimer : Pandangan dan opini dalam artikel ini adalah pandangan fungsi 
Investor Relations berdasarkan interaksi dengan komunitas keuangan, dan 
tidak mencerminkan pandangan korporasi secara umum.



VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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CorPorate SeCretary 
MenUJU Shared SerVICe 
organIzatIon
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pengantar Redaksi :
Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), atau 

sering disebut juga Sekretaris Perseroan Pertamina, 
memiliki organisasi baru per 16 Oktober 2015. Ada hal 
yang menarik, yaitu berhasilnya  fungsi CSR dan PKBL 
ditempatkan dalam satu atap. Energia Weekly pun 
berbincang dengan corporate Secretary pertamina 
Wisnuntoro. Berikut petikannya.

  
corporate Secretary pertamina memiliki organisasi 

baru. Apa  filosofi  penyusunan organisasi Corsec 
pertamina yang baru ini. Berdasarkan  SK Direksi No. 17 
tanggal 6 Mei 2015, diadakanlah restrukturisasi organisasi 
Sekretaris Perseroan (Sekper) Pertamina.  Urgensinya 
adalah pertama, hal ini sebagai salah satu implementasi 
dari Lima Prioritas Strategis, yaitu efisiensi. Dibawah pilar 
efisiensi itu ada streamlining organisasi. Sekper tercatat 
sebagai salah satu fungsi yang Alhamdulillah sudah berhasil 
menyelesaikan restrukturisasinya sesuai target waktu.

Yang kedua, dalam rangka Sekper melaksanakan 
organisasi SSO, yaitu Shared Service Orgnization. Jadi 
organisasi tidak lagi dibawah unitunit operasi daerah, 
namun terpusat di Pertamina agar terjadi kesatuan 
komando. Seperti halnya organisasi HR, CSS, Keuangan, 
dan Manajemen  Asset.

Ada sisi positifnya juga, yaitu unit di daerah itu  bisa 
konsentrasi mengurusi operasinya. Kalau RU, bisa  
mengurusi supaya kilangnya  perform dengan baik. Kalau  
MOR, bisa bekerja dengan baik tanpa ada kejadian 
kelangkaan BBM misalnya, atau kecelakaan kerja.

Target apa yang ingin dicapai dengan organisasi 
baru ini? Tentu harapannya yang utama  adalah efisiensi. 
Efisiensi selain dalam hal jumlah, juga dalam pekerjaan. 
Sekper ini kalau dibilang  efisiensi dari jumlah, malah 
bertambah, menjadi 161 personil. Tetapi ini bisa dimengerti 
karena  ada tambahan 40 orang dari PKBL yang semula  
ada dibawah Direktorat Keuangan, sekarang dibawah 
Sekper.

Ada penjelasan kenapa akhirnya pkBl bergabung 
ke Sekper? Sejak awal  direksi  berpesan, bahwa CSR 
dan PKBL itu harus menjadi satu. Karena pekerjaan kedua 
fungsi itu sangat mirip dan berdekatan. Masingmasing 
memang mempunyai kriteria sendiri tetapi di dalam 
praktiknya sangat dekat dan sering bersinggungan scope 
kegiatannya.

Kembali tentang organisasi baru, selain aspek efisiensi, 
akan dapat tercipta unity of command, atau adanya satu 
komando yang jelas dari pusat, yang merupakan Kebijakan 
Sekper. Jangan sampai nanti di daerah menerimanya 

berbedabeda. Jadi terbangunlah satu kesatuan, One 
Pertamina One Voice. Pembinaan pun akan lebih terpusat.

Memang hal ini pada Awalnya menimbulkan salah 
pengertian di daerah. Tetapi sudah kita jelaskan kepada  
MOR dan  RU bahwa ini sematamata demi keseragaman 
dan kesatuan langkah maupun eksekusi kebijakan. 
Jangan setiap daerah mengambil langkahlangkah sendiri. 
Nanti masyarakat dan publik bingung. Area Managernya 
akan kita tempatkan di ibukota provinsi. Sebagai contoh 
Jawa Tengah, ya kita tempatkan di Semarang, bukan 
di Cilacap. Karena gubernurnya  berkedudukan di 
Semarang. Sehingga koordinasi dan akses pun akan lebih 
cepat dilakukan. Tetapi  bukan berarti Semarang lebih 
penting daripada Cilacap. Ini hanya untuk mempermudah 
pekerjaan saja.

Baik, tadi disinggung pula soal cSR dan pkBl 
yang berhasil disatukan. karena keduanya mengacu 
pada uu yang berbeda, apakah hal ini juga sudah 
dipertimbangkan? Memang kedua fungsi  ini sangat 
berdekatan dalam praktiknya. Contohnya CSR. Kriteria 
pokoknya adalah bantuan itu harus berada di ring 1 dari 
unit operasi Pertamina. Kalau Cilacap, ya harus dekat 
kilang Cilacap.  Kalau PKBL, terdiri dari PK (Program 
Kemitraan) dan BL (Bina Lingkungan).

Program Kemitraan sendiri sifatnya revolving fund. 
Jadi kita membantu pengusaha industri kecil supaya 
dia mendapat bantuan dana yang murah.  Dengan 
harapan, dia bisa mengembalikannya. Dengan bisa 
mengembalikan, artinya usahanya berhasil dan maju. 
Setelah maju, lalu kita lepas agar bisa mandiri.  Uang 
tersebut kita gunakan untuk membantu yang lain. 

Dengan konsep ini, maka industri kecil akan cepat 
menyebar  di satu area tersebut.  Sementara Bina 
Lingkungan itu bersifat hibah. Misalnya bantuan sarana air 
minum, bantuan perbaikan jalan, bantuan rumah ibadah, 
dan lainlain. 

jadi secara legal, referensi uu-nya sudah ti-
dak masalah ya?  Ya, tidak masalah, dengan catatan 
keduanya saling melengkapi dan saling mengoreksi. 
Kriteria CSR juga harus tunduk pada ketentuannya, PKBL 
juga harus tunduk pada aturan Kementerian BUMN. 
Sehingga tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan. 

Apa sebelumnya sering bertabrakan di la-
pang an? Sebenarnya agar tidak terjadi tumpang tindih 
da lam koordinasi. Karena itu, direksi yang sekarang 
menganggap bahwa kedua fungsi ini harus disatukan. 
Karena  dulunya yang satu dibawah Direktur Keuangan, 
yang lain dibawah Sekper. Sekarang semuanya berada 
dibawah Sekper, namanya VP CSR & SMEPP.•uRIp
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Pribadi
Reno fRI dARyAnTo – Jr. Officer Customer Relation  MOR IV Semarang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Apa kabar Sobat Energia? Semoga tetap sehat, ber semangat, 

dan dalam lindungan Allah SWT dalam menjalani tugas sebagai 
pekerja Pertamina.

Sobat, sebagai pekerja Pertamina, pernah gak sih memanfaatkan 
fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi 
dan di luar kepentingan perusahaan? Jawabannya di diri masing
masing ya. Pernahkah kita meng gunakan fasilitas pulsa telepon 
yang dibiayai oleh kantor untuk berinternet ataupun berkomunikasi 
halhal di luar kedinasan? Atau mengumpulkan point/miles maskapai 
penerbangan dari dinas?

Banyak hal lainnya yang bisa dijadikan contoh penggunaan 
fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Lebih repot lagi 
jika selain penggunaan fasilitas perusahaan, tapi juga penggunaan 
wewenang jabatan untuk halhal yang bersifat pribadi. Yah, 
mudahmudahan yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi bisa 
meminimalisir halhal tersebut. Apalagi jika sudah menitahkan 
perintah untuk mengerjakan halhal yang berada di luar kedinasan 
kepada anak buahnya, seperti permintaan tolong mengantarkan 
makanan, mengantarkan anak sekolah, menjemput teman, dan lain 
sebagainya yang memang nyata ada di sekitar kita.

Sedikit flashback transformasi yang berjalan di Pertamina, 
dimulai pada 10 Desember 2005, sebagai upaya menghadapi 
persaingan bisnis, Pertamina yang kita cintai ini mengubah logo dari 
lambang kuda laut menjadi anak panah dengan tiga warna dasar 
hijaubirumerah. Logo tersebut menunjukkan unsur kedinamisan 
serta mengisyaratkan wawasan lingkungan yang diterapkan dalam 
aktivitas usaha Perseroan. Selanjutnya pada 20 Juli 2006, Pertamina 
mencanangkan program transformasi perusahaan dengan 2 tema 
besar, yakni fundamental dan bisnis. Untuk lebih memantapkan 
program transformasi itu, pada 10 Desember 2007 Pertamina 
mengubah visi perusahaan yaitu, “Menjadi Perusahaan Minyak 
Nasional Kelas Dunia”. Menyikapi perkembangan global yang 
berlaku, Pertamina mengupayakan perluasan bidang usaha dari 
minyak dan gas menuju ke arah pengembangan energi baru dan 
terbarukan, berlandaskan hal tersebut di tahun 2011 Pertamina 
menetapkan visi baru perusahaannya yaitu, “Menjadi Perusahaan 
Energi Nasional Kelas Dunia”.

Nah dari dua tema tersebut terdapat tema fundamental yang 
menyangkut pola pikir dan perilaku. Seharusnya pola pikir dan 
perilaku ini pun ikut berubah atau bertransformasi.Tapi apakah 

sudah? Mungkin bisa dibilang sudah berubah, tapi masih banyak 
yang bisa diubah lagi ke arah yang le bih baik dan profesional. 

Kembali ke topik awal tulisan mengenai penggunaan 
fasilitas maupun kewenangan perusahaan untuk halhal pribadi, 
semestinya kita berkaca pada semangat trans formasi yang 
perusahaan ini masih dan dengan susah payah dilakukan.  
Sebagai pekerja Pertamina harusnya melakukan auto critic, 
sudah betulkah apa yang saya lakukan? Sudah sesuaikah? 
Tindakan, aturan, maupun perintah yang kita berikan apakah 
lebih mengarah kepada kepentingan pribadi atau kepentingan 
perusahaan?

Sering kali kita sebagai pekerja Pertamina, khususnya 
pekerja yang masuk setelah masa transformasi mensejajarkan 
diri sebagai pekerja profesional yang bekerja di perusahaan 
kelas dunia. Namun kenyataannya masih sering kali kita melihat 
halhal yang tidak mencerminkan praktik perusahaan berskala 
internasional. Salah satunya adalah penggunaan fasilitas dan 
wewenang untuk kepentingan pribadi. Dengan terus menerusnya 
pekerja muda diterpa halhal yang kurang pas tersebut, apakah 
tidak akan mengubah pola pikir? Atau bahkan perilaku tersebut 
dianggap sebagai contoh dan akan diikuti oleh pekerja muda 
di kemudian hari.

Mungkin dari fungsifungsi terkait seperti Human Re
sources bekerja sama dengan Corporate Secretary agar 
aktif menggencarkan sosialisasi kembali halhal yang perlu 
diubah, khususnya secara perilaku dan pola pikir agar sesuai 
dengan semangat transformasi. Survey Theme-O-Meter untuk 
pengecekan perubahan perilaku tersebut juga agar bisa dikaji 
lagi keefektifannya dan apakah hasilnya sudah memuaskan atau 
pekerja yang mengisinya hanya menjalankan kewajiban dengan 
mengisi survei tersebut seadanya sehingga efek perubahan 
perilaku di lingkungan kerja sebenarnya tidak terlalu dipedulikan. 

Harapannya dengan perubahan perilaku akan ber pengaruh 
ke perubahan lingkungan sehingga tujuan awal dari transformasi 
akan cepat tercapai.  Mungkin kita bisa memulai dari diri kita, 
berkaca, dan tanyakan apakah perilaku saya sudah sesuai 
dengan perilaku professional yang bekerja di perusahaan kelas 
dunia?

Semoga kita bisa bersamasama membawa Pertamina 
menjadi perusahaan kelas dunia dengan menjadi pekerja kelas 
dunia yang berperilaku profesional.•

Pertamina Bukukan Laba Bersih US$ 914 Juta.. (sambungan dari halaman 1)
pada tren positif ,” terang Dwi.

EBITDA sebagai salah satu indikator kesehatan perusahaan 
tercatat mencapai US$ 3,55 miliar dengan tren positif pada 
EBITDA margin. Sementara itu, pendapatan Pertamina hingga 
kuartal III mencapai US$ 32 miliar atau lebih rendah sekitar 
42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut  
disebabkan oleh penurunan harga minyak mentah dan depresiasi 
rupiah terhadap dolar.

Dwi melanjutkan Pertamina terus berinvestasi dengan realisasi 
hingga akhir September 2015 sebesar US$ 2,5 miliar di mana 
78% diantaranya adalah investasi hulu migas. Besaran investasi 
terbesar kedua adalah di sektor pemasaran sekitar 9% yang 
digunakan untuk pengembangan storage. Selanjutnya, bisnis 
gas dan EBT berkontribusi sekitar 7,4% yang dialokasikan untuk 
pengembangan infrastruktur gas di Tanah Air.

“Untuk infrastruktur pengolahan investasi fisik, utamanya 
RFCC sudah 100% terlaksana. Kami dalam waktu dekat akan 
melakukan Head of Aggreement dengan para mitra untuk Refinery 
Development Masterplan Program (RDMP) di Kilang Balikpapan 
dan Kilang Cilacap dengan investasi total untuk keduanya diper
kirakan sekitar US$ 10 miliar,” kata Dwi.

Pertamina juga terus menggenjot penyelesaian investasi di 
infrastruktur hilir gas dan BBM. Saat ini, Pertamina sedang me
nyelesaikan proyek pipa gas BelawanKIMKEK, Muara Karang  
Muara Tawar  Tegal Gede, Gresik  Semarang, Porong  Grati, dan 

Cirebon  Semarang. Untuk infrastruktur hilir BBM, Pertamina 
sedang proses pembangunan Terminal BBM Pulau Sambu dan 
TBBM Tanjung Uban.

Adapun, investasi hulu difokuskan pada proyek pengem
bangan gas Matindok dan juga pengembangan WMO ter
ntegrasi. Pertamina juga sedang menggarap proyek PLTP 
Ulubelu 3 & 4 yang ditargetkan tuntas dan beroperasi pada 
tahun 2016.

Pertamina juga terus melakukan efisiensi sebagai manifestasi 
5 Pilar Prioritas Strategis perusahaan. Efisiensi Pertamina terdiri 
dari dua hal, yaitu efisiensi pada biaya operasi dan efisiensi yang 
timbul dari pelaksanaan Breakthrough Project 2015.

Untuk efisiensi biaya operasi, saat ini telah mencapai 
US$1,15 miliar atau masih on track sesuai target perusahaan 
untuk melakukan efisiensi sekitar 35% dari biaya operasi.  
Adapun, impact finansial yang ditimbulkan dari pelaksanaan 
Breakthrough Project 2015 telah mencapai US$ 430,77 juta 
atau 119% terhadap target para periode berjalan.

Sentralisasi pengadaan non hidrokarbon telah menyumbang 
efisiensi sebesar US$ 89,55 juta, sentralisasi pengadaan 
hidrokarbon di ISC sebesar US$ 103 juta, dan cash 
management sebesar US$20,45 juta. Efisiensi terbesar adalah 
berasal dari upaya insan Pertamina melakukan tata kelola 
secara ketat pada arus minyak yang menyumbang efisiensi 
sebesar US$ 209,97 juta.•RA/RIlIS

Dalam laporan kinerja Pertamina kuartal III, 
Direksi menyampaikan laba bersih perusahaan 
sebesar 914 juta dollar AS. Pencapaian tersebut 
mengalami penurunan hampir setengah dari laba 
yang dicapai pada periode yang sama tahun 
2014, sebesar 1,73 miliar dollar AS. Laba tersebut 
juga baru mencapai setengah dari target laba 
yang dipatok tahun ini sebesar 1,7 miliar dolar AS.

Selama ini, penyokong utama laba Pertamina 
berasal dari sektor hulu yang menjadi backbone 
perusahaan. Namun seiring dengan penurunan 
harga minyak mentah serta depresiasi nilai ru
piah yang cukup tajam dan mencapai rekor 
teren dah pada kuartal III tahun 2015, tentu saja 
be gitu terasa dampaknya bagi pencapaian laba 
perusahaan.

Dalam kondisi tantangan industri migas global 
yang sangat berat dan terus berlanjut, Pertamina 
terus berusaha mencetak laba, dengan sokongan 
dari peningkatan kinerja operasional berbagai 
lini bisnis secara konsisten dan penyelesaian 
beberapa proyek investasi prioritas perusahaan.

Implementasi 5 pilar prioritas strategis peru
sahaan yang dilaksanakan sejak awal tahun, telah 
memberikan kontribusi penting dalam menahan 
agar laba tidak anjlok berlebihan.

Misalnya saja proyekproyek investasi yang 
su dah beroperasi dan memberikan pendapatan 
bagi perusahaan, seperti produksi migas Senoro 
Toili, Lapangan Banyu Urip, PLTP Kamojang 5, 
dan Kilang LNG DonggiSenoro. Dan sebentar 
lagi akan ditambah dengan operasional dari Unit 
RFCC kilang Cilacap serta pengelolaan kilang 
TPPI.

Meski EBITDA Margin perusahaan berada 
pa da tren positif, mencapai 3,55 miliar dollar 
Amerika, namun pendapatan perusahaan hing
ga kuartal III lebih rendah sekitar 42 persen di
bandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sebenarnya, kinerja perusahaan migas 
se cara umum juga terseokseok menghadapi 
kondisi ekonomi global yang sulit diprediksi. Sejak 
kuartal ke2 tahun 2015, beberapa perusahaan 
migas dunia bahkan telah mengalami penuruan 
laba yang relatif besar dibandingkan periode 
yang sama pada tahun sebelumnya. Ratarata 
penurunan pada kisaran diatas 70 persen.

Berbagai upaya efisiensi dilakukan peru
sa haan migas dunia, mulai dari pengurangan 
pe gawai, pemangkasan fasilitas, penghentian 
sejumlah aktivitas yang berpotensi merugikan. 
Pertamina juga melakukan efisiensi, namun 
sampai saat ini efisiensi dimaksimalkan pada dua 
hal. Yakni, efisiensi biaya operasi dan efisiensi dari 
pelaksanaan Breakthrough Project 2015.

Hingga kuartal III, efisiensi biaya operasi, 
telah mencapai 1,15 miliar dollar AS atau mampu 
memangkas sekitar 35% dari biaya operasi. 
Sementara impact finansial yang ditimbulkan 
dari pelaksanaan Breakthrough Project 2015 
telah mencapai 430,77 juta dollar AS atau 119% 
terhadap target pada periode berjalan.

Sentralisasi pengadaan non hidrokarbon telah 
menyumbang efisiensi sebesar 89,55 juta dollar 
AS, sentralisasi pengadaan hidrokarbon di ISC 
sebesar 103 juta dollar AS, dan cash management 
se besar 20,45 juta dollar AS. Efisiensi terbesar 
disokong dari upaya Pertamina melakukan tata 
kelola secara ketat pada arus minyak yang me
nyumbang efisiensi sebesar 209,97 juta dollar AS.

Dua bulan lagi, tahun 2015 akan segera 
berakhir. Dengan hasil kinerja yang baru mencapai 
setengah dari target laba yang dipatok tahun ini,  
sudah saatnya seluruh insan Pertamina beru
paya lebih keras lagi untuk mendongkrak laba 
dan pendapatan perusahaan. Di sinilah sense 
of crisis dan sense of belonging harus se makin 
digelorakan. Kita buktikan bahwa kita me mang 
mencintai perusahaan ini. Mari bersama me
menuhi target kinerja dengan cara yang kita bisa.•
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tingkatkan awareness dan Komitmen Manajemen Pertamina 
terhadap Implementasi ICoFr

hSSe 

jAkARTA – Dalam semangat menjadi perusahaan kelas dunia, Direktorat Keuangan 
PT. Pertamina (Persero) mengadakan Kick Off Meeting Assessment ICoFR dan Sharing 
Session Leading Practice ICoFR Program pada Senin (12/10) di Lt M Gedung Utama 
Kantor Pusat Pertamina. Acara ini bertujuan meningkatkan awareness dan menguatkan 
komitmen pejabat di Pertamina dalam implementasi Internal Controll of Financial Report 
(ICoFR) secara lebih profesional guna menciptakan laporan keuangan yang lebih akuntabel 
serta dipercaya secara internasional melalui rencana penilaian oleh External Independent 
Auditor untuk ICoFR Pertamina yang ditargetkan mulai tahun 2017.

Hadir dalam acara ini Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto, Direktur Pemasaran 
Ahmad Bambang, Direktur Keuangan Arief Budiman, Komite Audit Pertamina, jajaran SVP di 
lingkungan internal Pertamina serta seluruh Direktur Keuangan Anak Perusahaan yang hadir. 

Acara diisi dengan Laporan Kegiatan Assessment ICoFR 2015 oleh Senior Vice 
President Controller Yudi Wahyudi, Pengarahan Direktur Keuangan Arief Budiman, dan 
penandatanganan Pakta Komitmen Program ICoFR PT Pertamina (Persero) oleh seluruh 
Direksi, Senior Vice President, dan Direktur Keuangan Anak Perusahaan yang hadir.

Direktur Keuangan Arief Budiman berharap adanya peningkatan komitmen oleh Direksi 
maupun dari Komite Audit Komisaris untuk mendukung bersama pelaksanaan perbaikan 
ICoFR di Pertamina. “Tahun 2017 itu, adalah istilahnya, tes nya. Jadi semua nanti Direksi 
sebenarnya bukan hanya Direktur Keuangan. Karena nanti yang tanda tangan dalam 
Laporan PT itu Direktur Utama dan Direktur Keuangan. Ini akan diassess oleh external 
auditor, jadi bukan hanya internal statement,” ucap Arief.

Sementara Senior Vice President Controller Yudi Wahyudi mengatakan ICoFR yang 
sudah berjalan sejak tahun 2012 ini belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, ke 
depannya ia berharap adanya dukungan dari semua pihak dalam menjalankan fungsi 
ICoFR ini. “Semua perusahaan yang World Class enggak ada yang enggak, mau Chevron 
atau Telkom. Kita memang tidak mandatory namun standar kita tetap harus standar 
Internasional,” jelas Yudi.

Fungsi External Auditor untuk kinerja ICoFR sendiri adalah sebagai tim yang akan 

memberikan opini serta masukan dalam Financial Report PT Pertamina (Persero). Sedangkan 
sisa tahun 2015 ini, rencananya akan diadakan gap assessment yang akan mengidentifikasi 
permasalahan yang menghambat ICoFR serta pembuatan blueprint perbaikan ICoFR 
sehingga pada akhir tahun 2016 diharapkan dapat siap untuk mulai diaudit oleh independent 
auditor. 

Acara ini diakhiri dengan diskusi Leading Practice ICoFR untuk mendukung business 
excellence oleh konsultan PWC serta Inspektur III Kementerian Keuangan, Dr. Alexander 
Zulkarnain, S.E.,M.M.,CCSA,CIA,CA yang membahas berbagai hal tentang penilaian laporan 
keuangan.•Starfy

Penandatanganan Pakta Komitmen Program ICoFR PT Pertamina (Persero) oleh seluruh Direksi, Senior Vice President, 
dan Direktur Keuangan Anak Perusahaan.
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Dalam rangka mencapai 
visi Pertamina world class 
tahun 2025, diperlukan tolok 
ukur berstandar internasional 
untuk membandingkan ki
nerja Pertamina dengan 
perusahaan minyak lainnya. 

B e rd a s a r k a n  h a s i l 
benchmark yang dilakukan 
terhadap nilai TRIR & FAR 
Pertamina dibandingkan 
dengan ratarata dari 52 
perusahaan yang te r
gabung dalam OGP (O i l 
& Gas Producer) serta 5 
perusahaan Oil & Gas yang 
masuk dalam top 15 Global 
Fortune 500, didapat data 
seperti ini : 

Pertamina’s Safety Performance; excellent or Under – reported 
Meskipun secara frekuensi kecelakaan kerja (TRIR) di Per

tamina cukup rendah, namun tingkat fatality cukup tinggi dibanding 
perusahaan Oil & Gas lain. Seharusnya, jika TRIR rendah, maka 
Fatality juga rendah. Beberapa kemungkinan faktor penyebab 
TRIR di Pertamina rendah adalah insidens belum dilaporkan/
dicatat dengan baik, dikarenakan pemahaman PIC di lokasi 
belum komprehensif terkait apa saja kecelakaan kerja yang perlu 
dilaporkan dan KPI terlalu rendah sehingga banyak insidens yang 
tidak dilaporkan.

Upaya perbaikan dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat 
fatality di Pertamina dengan menetapkan kembali target KPI TRIR 
yang challenging berdasarkan benchmark kepada perusahaan 
sejenis berskala internasional, seperti Chevron, Total, Shell, 
Petronas, dll.

Pada prinsipnya sesuai best practices, seluruh kejadian 
kecelakaan kerja mulai dari katagori first aid, near miss (hampir 
celaka) sampai dengan tingkat keparahan melebihi first aid atau 
butuh pengobatan/resep dari dokter, harus dilaporkan atau dicatat.  

Dukungan dari seluruh pekerja Pertamina untuk melakukan 
pelaporan insiden kecelakaan kerja dengan baik dan konsisten 
sangat diperlukan. Mari lakukan pencatatan dengan baik dan 
konsisten, karena melalui pelaporan dan pencatatan insiden 
yang tertib dan terukur sangat berguna sebagai sarana untuk 
mengevaluasi safety performance Pertamina, sekaligus sebagai 
bahan lesson learned sehingga kejadian serupa tidak berulang 
kembali di lokasi Pertamina yang lain.  

    Sumber : HSSe dit. Sdm & umum
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jAkARTA - “Kami berterima 
kasih kepada para mitra 
kerja Pertamina, karena tidak 
mungkin Pertamina bisa maju 
tanpa mitramitra kerjanya. 
Jadi, kontribusi Anda semua, 
terutama dalam mendukung 
ber  kembangnya Pertamina 
sangat penting,”  Demikian 
dikatakan oleh Direktur Ke
uangan Per tamina Ar ie f 
Bu diman dalam launching 
MVendor dan IVendor di 
Lantai M Gedung Utama, Senin 
(21/9).  Hadir pula dalam acara 
tersebut Direktur SDM & Umum 
Dwi Wahyu Daryoto, SVP 
Financing & Business Support 
Budhi Hi mawan, VP Financial 

Pertamina Launching M-Vendor dan I-Vendor
Accounting & Reporting Ari 
Bu diarko,  SVP CSS Jeffrey 
Tjahja Indra  beserta jajaran  
Direktorat Keuangan dan CSS. 
Hadir pula  para vendor dan 
mitra kerja Pertamina. 

Arief menyebutkan, setiap 
tahunnya total spending Perta
mina mencapai  US$ 45 miliar, 
atau sekitar  Rp40Rp50 triliun. 
“Ini jumlah yang luar biasa 
besar. Untuk itu, di satu sisi 
kami ingin mitra kami adalah 
mitramitra yang terbaik, di 
lain sisi kami perlu memberikan 
juga kerja sama yang  baik, 
agar kita maju dan tumbuh 
bersama,” lanjut Arief.  

Dessy, salah seorang ven

dor yang hadir meng ap resiasi 
layanan MVendor ini. Namun 
ia mengingatkan  hal ini juga 
ter gantung pada sinyal jaringan 
internet. Namun ia yakin, 
MVendor ini dapat meng he
mat waktunya. 

MVendor merupakan 
layanan Pertamina kepa
da para vendor/mitra ker ja 
Pertamina untuk me mudahkan 
mereka meng akses informasi 
dokumen tagihannya  apakah 
sudah dibayar atau belum. 
Dengan aplikasi ini membuat 
proses pembayaran lebih 
transparan dan menghemat 
waktu. MVendor bisa diakses 
dari mo bile phone.•uRIp
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Bright gas 5,5 Kilogram resmi diluncurkan
jAkARTA - PT Pertamina 
(Persero) meluncurkan pro
duk LPG Bright Gas dalam 
kemasan baru berukuran 
5,5 kg. Peluncuran ditandai 
dengan pengenalan kepada 
publik LPG berwarna pink 
tersebut, serta penyerahan 
secara simbolis Bright Gas 
5,5 kg kepada retailer Bright 
Gas serta konsumen yang 
diwakili oleh PT Pertamina 
Retail, Hiswana Migas, In
domaret, serta Pengelola 
Apartemen.

Peluncuran tersebut diha
diri oleh Dirjen Minyak dan 
Gas Bumi I Gusti Nyo man 
Wiratmaja Puja, Komisaris 
Utama Pertamina Tanri Abeng 
dan Direktur Pemasaran 
Pertamina Ah mad Bambang, 
serta jajaran Direksi Pertamina 
lainnya di Epicentrum Walk, 
Jakarta, Jumat (23/10).

“Peluncuran Bright Gas 
5.5 kg akan menjadi solusi 
yang cocok bagi ke luarga 
konsumen yang mem bu
tuhkan kemasan lebih ri
ngan dan praktis, serta de
ngan harga yang sangat 
terjangkau. Wanita karier, ibu 
rumah tangga yang dinamis 
atau keluarga kecil maupun 
penghuni apartemen yang 
memiliki kebiasaan memasak 
dalam frekuensi yang lebih 
sedikit merupakan target 
kon sumen Bright Gas 5,5 
kg,” kata Ahmad Bambang 
di selasela peluncuran Bright 
Gas 5,5 kg.

Leb ih  lan ju t  Ahmad 
Bam bang juga mengatakan 
bahwa inovasi baru yang 

di luncurkan oleh pihak Per
tamina ini sebagai salah 
satu upaya Pertamina untuk 
mengurangi penggunaan 
LPG bersubsidi 3 kg.

Bright Gas 5.5 kg me
rupakan  varian baru yang 
akan melengkapi kemasan 
yang telah ada di pasar yaitu 
Bright Gas 12 kg. Dengan 
berat kosong tabung hanya 
7,1 kg dan total berat ter
masuk isi hanya sekitar 
12,6kg, menjadikannya le
bih ringan dari segalon air 
mineral, dan mudah diangkat 
oleh ibuibu.

Sementara itu, I Gus
ti Nyo man Wiratmaja Pu
ja mengatakan bahwa pi
hak Dirjen migas sudah 
melakukan testing dan desain 
tabung yang jauh lebih safety 
sehingga masyarakat akan 
mendapat jaminan safety 
penggunaan tabung ini dan 
Pemerintah mengimbau 
ke pada masayarakat yang 
sudah mampu untuk tidak 
lagi menggunakan LPG 3 
kg namun segera beralih ke 
Bright Gas yang tabungnya 
lebih praktis dan cantik.

“Kami apresiasi atas pro
duk baru yang diluncurkan 
oleh Pertamina sehingga 
masyarakat kelas menengah 
tidak lagi menggunakan LPG 
bersubsidi namun segera 
beralih ke Bright Gas 5,5 kg 
dengan kemasan yang lebih 
praktis dan cantik.

Diharapkan target dalam 
1 tahun ke depan akan me
ngurangi penggunaan LPG 
subsidi 3 kg sebesar 23 per

sen,” ungkap Wiratmaja.
Bright Gas 5.5 kg ini me

nawarkan tiga kelebihan bagi 
konsumen. Pertama, lebih 
aman dengan fitur katup 
gan da yang mengadopsi 
teknologi Double Spindle 
Valve System (DSVS) se
hingga 2 kali lebih aman 
da lam mencegah kebocoran 
pada kepala tabung.

Kedua, fitur keamanan 
diperkuat dengan adanya 
tam bahan segel resmi Per
tamina yang dilengkapi de
ngan hologram fitur OCS 
(Optical Color Switch) yang 
telah memperoleh paten 
dan tidak dapat dipalsukan. 
Fitur ini hampir sama dengan 
teknologi yang digunakan 

dalam benang pengaman 
uang kertas dan dokumen
dokumen berharga lainnya.

“Dengan demikian, kon
sumen pengguna Bright Gas 
5.5 kg dapat merasakan 
jaminan kenyamanan me
masak di rumah maupun 
apar temennya karena dengan 
fitur-fitur ini Bright Gas 5,5 
kg bebas dari pengoplosan 
atau pun kurang isi,” ungkap 
Ahmad Bambang.

Ketiga, guna menciptakan 
kenyamanan dalam mela
kukan pemesanan, Bright 
Gas 5.5 kg juga dapat di
la kukan pemesanan mela
lui layanan terpusat di Per
tamina Contact Center 
500000 nantinya jika sudah 

mulai meluas di Jakarta, 
Depok, Tangerang, dan 
Bekasi. Setelah peluncuran 
ini, pasar Bright Gas akan 
d i kembangkan  seca ra 
luas di Jabodetabek mulai 
November, baik di Agen 
LPG Pertamina, 54 SPBU 
Pertamina dan 150 outlet 
Indomaret.

“Di awal 2016 nanti pasar 
Bright Gas 5,5 kg akan 
dikembangkan di Ja wa dan 
Bali. Pertamina sangat optimis 
rencana pe ngembangan 
jaringan akan lebih luas dari 
itu sehingga diharapkan 
dapat meraih 24% pangsa 
pasar non sub sidi dalam 5 
tahun mendatang.”

Pada periode promo, 

konsumen pengguna LPG 
yang memil ik i  kemasan 
tabung lama dapat menu
karkan dengan tabung Bright 
Gas 5,5 kg secara gratis, 
bahkan disediakan hadiah 
menarik untuk konsumen. 
Penukaran tabung untuk 2 
buah tabung 3 kg dengan 
satu buah tabung Bright Gas 
5.5 kg.

“Semua kelebihan ter
sebut dapat dinikmati kon
sumen dengan harga yang 
terjangkau, hanya sekitar 
Rp62 ribu harga lepas dari 
agen di luar biaya antar dan 
diharapkan harga Bright Gas 
di tangan konsumen tidak 
men capai Rp70 ribu,” tutup 
Ahmad Bambang.•IRlI/RIlIS

Ketua Umum DPP Hiswana Migas Eri Purnomohadi, SVP Non Fuel Marketing Pertamina Taryono, Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang, Dirjen Mias I Gusti 
Nyoman Wiratmaja Puja, dan Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng foto bersama usai peluncuran Bright Gas 5,5 kg.
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Sosialisasi Struktur organisasi Baru 
direktorat gas, energi Baru & terbarukan

Direktur Gas, Energi Baru & Terbarukan Yenni Andayani mengharapkan penerapan 
struktur baru organisasi yang dipimpinnya dapat membuat bisnis direktorat ini 
semakin efisien.

jAkARTA – Direktorat Gas, 
Energi Baru & Terbarukan 
(GEBT) mengadakan so siali
sasi struktur baru organisasi 
tersebut  yang diisi oleh Di
rektur Gas, Energi Baru dan 
Terbarukan Yenni Andayani, 
Senior Vice President Gas 
& Power Djohardi Angga 
Kusumah, Senior Vice Pre
sident Engineering & Ope
ration Management Tanudji 
D., Technology & Product 
Deve lopment  Manager 
And ianto  H idayat ,  dan 
Manager HR Upstream Herry 
Djauhari, di Ruang Pertamax 
Lt. 21 Gedung Utama Kan
tor Pusat Pertamina, pada 
(2/10). Diikuti seluruh pekerja 
di lingkungan Direktorat Gas, 
Energi Baru & Terbarukan, 
acara diisi dengan penyam
paian sosialisasi, diskusi dan 
tanya jawab.

Menurut Direktur Gas, 
Energi Baru & Terbarukan 
Yenni Andayani, struktur baru 
ini telah disesuaikan dengan 

rio haryanto Sukses 
di Sprint race gP2 rusia
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kebutuhan bisnis Direktorat 
Gas, Energi Baru & Terbarukan 
yang berkembang tidak hanya 
pada bisnis gas saja. Yenni 
juga menekankan pentingnya 
memahami struktur baru  
serta mengetahui fungsi dari 
masingmasing individu bagi 
seluruh pekerja. “Sangat 
penting bagi seluruh pekerja 
di Direktorat Gas, Energi 
Baru & Terbarukan untuk 
me mahami perubahan ini dan 
juga memahami bagaimana 
fungsi dari masingmasing 
in dividual, dalam mendukung 
keberhasilan di Direktorat Gas, 
Energi Baru & Terbarukan,” 
ucap Yenni.

Di sisi lain, Yenni juga 
berharap penerapan struktur 
organisasi ini dapat membuat 
bisnis Direktorat Gas, Energi 
Baru & Terbarukan semakin 
efisien. “Saya kira kita harus 
bisa lebih efisien karena sudah 
pu nya pengelompokansesuai 
dengan fungsi dan value chain 
dari masingmasing kegiatan. 

Saat ini, kita tidak menangani 
gas saja, tapi juga power dan 
energi baru terbarukan yang 
masih harus dikembangkan, 
serta merupakan prospek 
bisnis baru bagi Pertamina,” 
tambah Yenni.

Semen ta ra  Tech  no 
logy & Product De ve lop
ment Manager An dian to Hi
dayat menjelaskan, untuk 
sisi komersialnya, struktur 
or ganisasi baru ini telah 
dibagi per produk seperti 
pro duk LNG, Natural Gas, 

Power dan New & Renewable 
Energy. Sedangkan untuk 
di sisi supporting, akan ada 
satu fungsi yang dikhususkan 
melakukan aktivitas peneli
tian, pengkajian, dan ini
sia si energi baru yang ber
sih dengan cara yang le
bih efisien. “Harapannya, 
de ngan lengkapnya mata 
ran tai ini, kegiatan EBT atau 
pun kegiatan yang bersi fat 
pengembangan energi ba ru 
dan terbarukan bisa le bih 
bergairah,” harapnya.•STARfy 

SocHI, RuSIA – Satusatunya juara GP2 Series 
asal Indonesia, Rio Haryanto, sukses mencatat 
prestasi membanggakan di sprint race ronde 
Sochi, Rusia. Memulai lomba dari urutan keempat, 
pembalap yang didukung penuh Pertamina tersebut 
sukses merebut posisi pertama. Meski demikian, 
hasil ini masih diinvestigasi oleh race stewards dan 
untuk sementara Rio dinyatakan finish di urutan 
kedua.

 Memulai lomba dari urutan keempat, Rio naik 
ke urutan kedua di lap pertama sebelum safety 
car pertama diturunkan. Rio kemudian selalu 
menjaga jarak aman dengan Richie Stanaway 
yang memimpin sejak lap pertama. Ketenangan 
Rio dalam mengatur strategi balapan bahkan 
membuat komentator siaran TV GP2 Alex Jacques 
dan Karun Chandhok mengira pembalap asal 
Surakarta tersebut sedang mengalami kesulitan. 
Semua orang terkejut ketika melihat Rio mampu 
kembali mengejar pimpinan lomba dengan cepat. 

Pada lima lap terakhir, Stanaway mulai 
kehilangan kecepatan dan Rio menyalipnya se
belum safety car turun. Namun, tak lama kemudian, 
Stanaway kembali menyalip yang seharusnya 
tidak diperbolehkan jika berada di belakang safety 
car. Pembalap asal Selandia Baru tersebut lalu 
mencapai finish pertama diikuti Rio dan Raffaele 
Marciello.

Di podium, “Indonesia Raya” hampir saja 
kem bali dikumandangkan tapi hasil lomba belum 
final. Race stewards masih menginvestigasi 
manuver spektakuler Rio terhadap Stanaway untuk 
menentukan siapa yang sebenarnya berada di 
posisi pertama sebelum periode safety car.

“Saya masih menunggu hasil investigasi dari 
stewards. Sisi cerahnya, hasil dari Rusia sangat 
positif. Terima kasih atas semua dukungan yang 
terus mengalir,” ujar Rio.•rioharyanto.com

jAkARTA – Refinery Unit II mendapatkan penghargaan K3 
keselamatan Zero Accident Award dari Menteri Tenaga Kerja 
& Transmigrasi, pada (10/9). Penyerahan penghargaan ini 
diserahkan oleh Menakertrans Hanif Dzakiri kepada GM RU II 
Afdal Martha di Balai Room Hotel Bidakara Jakarta. 

Kali ini  RU II memperoleh dua penghargaan, yaitu Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan 
Pencapaian Sertifikat Emas dan Bendera Emas serta Zero 
Accident Award.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi kami kepada 
perusahaan yang terus menerapkan Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Bila seluruh potensi bahaya 
yang ada berhasil dikendalikan sampai batas standar aman, 
maka akantercipta kondisi kerja yang nyaman, aman dan sehat 

rU II terima Penghargaan zero accident award 2015

sehingga proses produksi dapat berjalan lancar,” ujar Hanif 
Dzakiri.•Ru II
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cIlAcAp – Dalam waktu dekat ini sistem pasar bebas ASEAN 
yang mencakup kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) akan segera diberlakukan di Indonesia sehingga akan 
berdampak pada masuknya tenaga kerja asing khususnya 
dari Asia Tenggara di Indonesia dalam jumlah yang besar. 
Me nyikapi hal tersebut, setiap pekerja RU IV Cilacap yang 
bersinggungan langsung dengan para pekerja asing, seperti 
loading master harus mampu berkomunikasi dan memahami 
dokumen berbahasa Inggris. Hal ini disampaikan oleh GM RU 
IV Cilacap Nyoman Sukadana pada saat membuka Upskiling 
English for Loading Master, di Patra Graha Cilacap, pada 
Selasa (1/9).

Nyoman menegaskan, kemampuan berkomunikasi loading 
master menggunakan bahasa Inggris berpengaruh terhadap 
pengendalian terjadinya oil loss pada saat proses loading 

rU IV akselerasi Kemampuan Bahasa Inggris Loading Master
maupun discharging minyak dari maupun ke kapal. 

“Transaksi yang ditangani para loading master adalah 
transaksi yang sangat besar. Kita ketahui bahwa komponen 
biaya pengolahan minyak adalah sebesar 93% dari pengadaan 
crude sehingga pengendalian losses akibat proses transfer ini 
mendapatkan perhatian khusus dari tim manajemen. Dengan 
komunikasi dan transaksi yang bagus diharapkan secara tidak 
langsung akan menghindari terjadinya losses,” ujar Nyoman.

Hal senada juga disampaikan oleh Manager Production I 
Eko Sunarno yang mempresentasikan mengenai pengelolan 
oil loss di kilang. “Upskiling ini merupakan bentuk komitmen 
RU IV terhadap sekecil apapun upaya untuk mengurangi nilai 
losses  dengan memperbaiki proses serta cara komunikasi 
para loding master yang juga bertanggung jawab dalam proses 
pengelolaan oil loss,” tutur Eko Sunarno.

Sementara itu, Oil Movement Section Head Yulianto Tri 
Wibowo selaku PIC program ini menjelaskan tujuan dilang
sungkannya Upskiling Bahasa Inggris, yaitu supaya pekerja 
yang terlibat dalam kegiatan loading maupun discharging 
seperti Loading Master, Asisten Loading Master dan Shift 
Supervisor Oil Movement mampu memahami dan membuat 
dokumen berbahasa Inggris serta mampu berkomunikasi 
dengan baik menggunakan bahasa tersebut. 

“Kegiatan upskiling yang diadakan selama sehari ini diikuti 
oleh 49 pekerja Oil Movement bekerja sama dengan Lembaga 
Bahasa & Pendidikan Profesional – Lembaga Indonesia Ame
rika (LBPP – LIA) Purwokerto dengan materi meliputi per so-
nal information, boarding the ship, making report, making 
discharge agreement, complaining and protesting, giving 
direction, dan field practice,” pungkas Yulianto.• Ru IV
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rayakan Sumpah Pemuda, 
Pertamina dan Kemenpora gelar turnamen Bridge
jAkARTA – Dalam rangka 
menyambut hari Sumpah 
Pemuda, Pertamina bekerja 
sama dengan Kementerian 
Pemuda dan Olahraga 
menggelar Turnamen Bridge 
terbuka memperebutkan 
Piala Menpora – Pertamina 
pada 2325 Oktober 2015. 
Turnamen yang digelar di 
Kantor Pusat Pertamina 
in i  mempertandingkan 
beberapa kategori, antara 
lain, Utama (Open), Second 
Team (Swiss), Putri, Mixed, 
U60, U26, U21, dengan 

total hadiah Rp 200 juta.
Menteri Pemuda dan 

Olahraga Imam Nahrawi, 
mendukung penuh tur
na  men yang sekal igus 
meng gelorakan persiapan 
Indonesia menjadi tuan 
r u m a h  A s i a n  G a m e s 
2018. Apalagi dalam ajang  
tersebut ,  br idge te lah 
mendapat persetu juan 
dari Olympic Council of 
Asia (OCA) untuk menjadi 
cabang olahraga yang 
dipertandingkan. “Ajang 
ini akan menjadi turnamen 

pemanasan untuk mengasah 
dan meningkatkan kemam
puan atlet Bridge na sional,” 
jelasnya.

VP Corporate Communi
cation Pertamina Wian da 
Pusponegoro berharap 
turnamen ini nantinya di
perhitungkan dalam kalender 
pertandingan bridge di tanah 
air, sehingga bisa menjadi 
salah satu barometer untuk 
mengukur keandalan atlet 
bridge nasional.

Hal tersebut disepakati 
Asisten Deput i  Bidang 

Tenaga  Keo lah ragaan 
Kemenpora ,  Sunyoto . 
Bah kan ia  meng ing in
kan turnamen bridge di
perbanyak sebagai per
siapan tampil di Asian Games 
2018. “Apalagi, tim bridge 
Merah Putih telah ditarget 
bisa memperoleh empat 
keping emas saat Asian 
Games nanti berlangsung,” 
tegasnya pada kon ferensi 
pers yang diadakan di 
Kantor Pusat Pertamina, 
pada (15/10).

Ketua Panitia Turnamen 
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UtC: Solusi teknologi Bisnis hulu Pertamina

Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto memberikan arahan kepada jajaran management UTC di Gedung 
Kwarnas lt. 15, pada (9/10).

jAkARTA – “Sebuah negara 
atau perusahaan yang ingin 
maju di masa depan, bisa 
dilihat dari seberapa besar 
perhatiannya terhadap riset 
dan teknologi saat ini,” ucap 
Direktur Utama PT. Perta
mina (Persero) Dwi Soetjipto 
saat mengunjungi Upstream 
Technology Center (UTC) 
Direktorat Hulu pada Jumat, 
9 Oktober 2015 di Gedung 
Kwarnas lantai 15. Dalam 
kunjungan tersebut, Dwi yang 
didampingi oleh Direktur Hulu 
Syamsu Alam, Senior Vice 
President (SVP) Development 
and Technology Amran 
Anwar, SVP Exploration Dodi 
Priambodo, Vice President 
(VP) UTC Sigit Rahardjo, 
mengatakan tujuan dari kun
jungannya ke UTC adalah 
se bagai bentuk support ter 
hadap UTC dalam men
jalankan perannya sebagai 
pusat keungggulan teknologi 
bidang hulu migas.

Lebih jauh Dwi meng
ingatkan seluruh jajaran 
mana jemen UTC pada 
khu susnya dan seluruh 
pekerja Pertamina pada 
umumnya bahwa masa 
de pan Pertamina sangat 
tergantung dari seberapa 
be sar Pertamina memberikan 
perhatian terhadap riset dan 
teknologi. “Saya ingin kita 
semua memil iki mindset 
untuk mencapai visi World 
Class Energy Company, 
Pertamina bukan hanya 

diskusi dengan beberapa 
kolega di oil company lain, 
dengan harga minyak yang 
rendah mereka bisa survive 
karena mereka memiliki tek
nologi yang bisa menjawab 
tantangan di lapangan serta 
mampu menerapkan ke
bijakan efisiensi di segala lini 
operasi,” papar Alam sapaan 
akrab Direktur Hulu pada ke
sempatan yang sama. 

Contohnya, masalah 
eksp loras i ,  A lam men
jabarkan bahwa UTC berko
la borasi dengan fungsi eks
plorasi tengah berupaya 
mengembangkan riset ber
bagai play concept baru 
eks plorasi untuk mencari 
dan menemukan potensi 
cadangan migas yang lebih 
besar tanpa perlu melakukan 

banyak kegiatan pengeboran. 
“Selama ini orang menyangka 
karena harga minyak rendah, 
Pertamina mengurangi ke
giatan eksplorasi. Padahal 
yang benar adalah, kegiatan 
pengeborannya yang di
min imal is i r.  Sedangkan 
ka wankawan eksplorasi,  
ba ik geologist  maupun 
geophysicist masih terus be
kerja melakukan analisis dan 
evaluasi cekungan,” imbuh 
Alam. 

Di samping itu, menurut 
A lam,  Per tamina  t idak 
punya pilihan lain terkait 
pe ngembangan kapasitas 
dan teknologi lepas pantai, 
karena faktanya memang 
pontensi onshore sudah 
berkurang. “Faktanya po
tensi migas Indonesia saat 

ini ada di wilayah offshore. 
Saya  ha rap  UTC b i sa 
meng akselerasi upaya pe
nguasaan teknologinya ka
rena kebutuhan kita akan 
teknologi offshore sudah 
sangat mendesak. Apalagi jika 
dikaitkan dengan keputusan 
pemerintah menyerahkan 
kelanjutan pengelolaan Blok 
Mahakam pasca terminasi 
pada 2018 ke Pertamina,” 
tegas Alam mewantiwanti.

Sebagai pusat riset dan 
teknologi, UTC diharapkan 
mampu berperan sebagai 
pem beri solusi dengan tero
bosanterobosan baru yang 
sifatnya massif di bidang 
teknologi sehingga dapat  
mendongkrak performance 
bisnis Pertamina secara sig
nifikan.•dIT. Hulu

harus mempu produksi 1,9 
juta barel setara minyak 
per hari (MMBOEPD) te tapi 
juga harus mampu men   jual 
teknologinya,” tegas Dwi.

Pada kunjungan tersebut, 
Dwi mendengarkan paparan 
dari Vice President (VP) UTC, 
Sigit Rahardjo mengenai 
ke  g ia tan  UTC saat  in i 
dalam mem bantu Dit. Hulu 
untuk mencapai  target 
Rencana Kerja Anggaran 
Perusahaan (RKAP) 2015 
d a n  R e n c a n a  J a n g k a 
Panjang Perusahaan (RJPP). 
Sigit menjelaskan UTC telah 
dibentuk sejak 1996 de ngan 
nama Unit Penelitian dan 
Pengembangan Eksplorasi 
Produksi. Tugas UTC adalah 
memenuhi permintaan ban
tuan teknis di lingkungan 
Per  tamina dalam bentuk 
task force specialist, kajian 
dan eveluasi termasuk di da
lamnya peer review, problem 
solving, sentralisasi data dan 
aplikasi software, simulasi 
& pemodelan, workshop 
& training dan pekerjaan 
lain yang sejalan dengan 
kom petensi spesial is di 
UTC. “Yang saat ini sedang 
intens kami kembangkan 
adalah terkait teknologi dan 
EOR, di antaranya EOR 
screening dan berbagai studi 
mengenai CO2, Chemical, 
dan Thermal,” kata Sigit.

Selain itu terkait pe
ngem  bangan data, sejak 
Sep tember  2013  UTC 

telah memiliki Per tamina 
Upst ream Data Center 
(PUDC) yang terletak di Pasar 
Minggu, Jakarta Se latan. 
PUDC merupakan tempat 
penyimpanan seluruh data 
kegiatan hulu migas baik 
data primer milik Pertamina 
maupun data sekunder yang 
berasal dari berbagai pub
likasi hasil riset dan kajian 
lembaga lain yang berbasis 
aktifitas hulu migas dan il
mu serumpun lainnya. Da
tadata tersebut meliputi 
data  geologi, geofisika dan 
re servoir (GGR), produksi 
& fasilitas produksi (PF), 
drilling, dan geothermal. Hal 
ini dimaksudkan agar seluruh 
data teknis upstream baik 
subsurface maupun surface 
dapat diintegrasikan dalam 
satu sistem manajemen, 
se h ingga memudahkan 
dan men dukung kegiatan 
evaluasi maupun studi para 
ahli migas dan panas bumi 
dalam rang ka meningkatkan 
rasio kesuksesan temuan 
baru dan upaya menambah 
produksi. 

Sementara itu Direktur 
Hulu Syamsu Alam mengata
kan, bahwa kegiatan hulu 
migas dan panas bumi yang 
notabene bersifat high cost, 
high risk, and high technology 
akan survive apabila sumber 
daya manusia (SDM) yang 
dimiliki menguasai teknologi. 
“Pemilihan teknologi menja di 
sangat krusial. Saya ber

Bridge Nasional, Elizar P 
Hasibuan, menambahkan 
cabang olahraga Bridge 
menjadi andalan Indonesia 
di tingkat nasional. Me
nurutnya, Tim Bridge In
do nesia yang diperkuat 
para pemain Klub Bridge 
Pertamina telah mengukir 
prestasi di t ingkat Asia 
tenggara, Asia dan dunia. 
Diantaranya juara 3 dunia 
dan juara Asia, menjadi 
yang terbaik pada turnamen 
Go ld  Coast  Aust ra l ia , 
Inter City Hongkong dan 

Batam Indoneisa serta 
mendominasi Kejuaraan 
Antar Klub Asia Tenggara. 

Salah satu atlet Bridge 
nas iona l  Tau f i k  Hasb i 
berharap Bridge Indonesia 
menjadi lumbung medali 
emas. Menurutnya, Bridge 
Pertamina sangat konsen 
terhadap pembinaan kualitas 
atlet muda sehingga mereka 
memiliki prestasi dalam olah
raga. “Untuk itu semoga 
kerja sama ini bisa terus 
berlanjut,” tutupnya.•eGHA
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PtK tanam Mangrove di Pulau ngenang

Fo
to

 : 
 IR

LI

BATAm – Dalam rangka 
menyukseskan program Pe
nanaman 100 Juta Pohon, PT 
Pertamina Trans Kontinental 
(PTK) bersama Kelautan 
Pe sisir dan PulauPulau 
Kecil (KP3K), Kementerian 
Kelautan & Perikanan serta 
masyarakat yang tergabung 
dalam Kelompuk Usaha 
Bersama (KUB) melakukan 
penanaman mangrove di 
pesisir pantai Pulau Ngenang.  

Penanaman Mangrove 
menjadi bagian dari program 
CSR yang dilakukan di Pulau 
Ngenang Kecamatan Nongsa, 
Batam yang sebelumnya 
telah dilakukan penanaman 
mangrove sebanyak 50.000 
bibit pohon mangrove pada 
2013. Selanjutnya pada 2014 
dilakukan penanaman 25.000 
mangrove. 

Sementara itu untuk di 
tahun ini, PTK kembali mela
kukan penanaman sebanyak 

BojoneGoRo - Wilayah kerja PT. Pertamina EP Cepu (PEPC) 
yang meliputi sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro tiap 
tahun selalu mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau 
yang berkepanjangan, sehingga mengundang keprihatinan 
berbagai pihak. Untuk merealisasi program Corporate Social 
Responsibility (CSR) yang bertujuan memberikan bantuan 
kepada masyarakat setempat, maka PEPC melakukan dropping 
air bersih di desadesa tersebut, pada Selasa (13/10).

Humas PEPC Pandu Subiyanto mengatakan, ada sekitar 

GununG kIdul - Marketing 
Operation Region IV Jateng & 
DIY memberikan bantuan air 
bersih di dua kecamatan di 
wilayah Gunung Kidul, Jawa 
Tengah.

Penyaluran air bersih un
tuk Kecamatan Tepus dan 
Kecamatan Tanjungsari Gu
nung Kidul dilakukan lang
sung o leh GM MOR IV 
Kusnendar beserta jajaran 
tim manajemen MOR IV dan 
Hiswana Migas Cabang DIY 
pada (11/9).

Adapun total air bersih 
yang diberikan oleh Pertamina 
MOR IV adalah 100 tangki 
air bersih. Setiap tangkinya 
berkapasitas 5000 liter air.

Menurut GM MOR IV 
Kusnendar, sebagai peru
saha an yang memiliki ke pe 

dulian tinggi terhadap ma
syarakat, MOR IV terpanggil 
untuk membantu air bersih 
pada masyarakat yang kini 
tengah mengalami kesulitan 
air lantaran musim kemarau 
yang panjang. 

“Diharapkan, bantuan air 
bersih ini dapat mengurangi 
beban warga dari dampak 
ke marau panjang, sehingga 
masyarakat terhindar da ri kri
sis air bersih yang le bih parah 
lagi,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada 29 
Agustus 2015 Pertamina MOR 
IV juga telah menyalurkan 65 
tanki berisikan 5.000 liter ber
sih per tanki di Pa rang Gupito 
Kabupaten Wo nogiri.•moR IV

PePC dropping air Bersih di Sekitar operasi Jambaran-tiung Biru

7.000 mangrove dan 20 ribu 
untuk pembibitan pohon 
mang rove. Penanaman se
cara simbolis dilakukan oleh 
Direktur Utama PT Pertamina 
Trans Kontinental, Subagjo 
Hari Moeljanto dan Direktur 
Jasa Kelautan Kementerian 
Perikanan & Kelautan, Riyanto 
Basuki di pesisir Pulau Nge
nang, Kamis (8/10).

“Kepedulian kita terhadap 
lingkungan tentunya akan turut 
membantu meningkatkan ke
sadaran masyarakat setempat 
betapa pentingnya menjaga 
kelestarian lingkungan khu
sus nya terhadap ekosistem 
di pesisir pantai. Selain itu, 
banyak keuntungan lainnya 
yang bisa didapatkan warga 
dari pohon mangrove ini,” 
ka ta Subagjo.

Warga Pulau Ngenang 
yang tergabung dalam KUB 
telah berhasil melakukan 
pem bibitan dan pemeliharaan 

mangrove di pesisir dan ka
wasan pemukiman mereka. 
Menurut Kepala Desa Pulau 
Ngenang, Ahmadi, pohon 
mangrove tersebut juga men
jadi nilai tambah bagi mereka 
karena dari hasil pembibitan 
bisa dijual kembali. Pohon 
mangrove yang ditumbuhi 
dengan akar menjadi sarang 
ikan untuk bertelur dan ber
anak pinak sehingga sangat 
menguntungkan nelayan. 

Disamping itu, biji buah 
mangrove bisa dijadikan te

pung sebagai campuran 
ba han dasar pembuatan 
kue dan akar dari pohon 
mangrove juga bisa dijadikan 
bahan dasar pewarna alami 
untuk batik. 

“Kami se nang se ka l i 
karena sangat mengun tung
kan bagi warga pesisir Pulau 
Ngenang. Hasil alam dari 
pohon mangrove ternyata 
dapat menambah nilai pen
dapatan warga Pulau Nge
nang ini,” ungkap Ahmadi.•IRlI
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Pemeriksaan Kesehatan 
untuk Warga tanjung Menang

delapan desa yang mendapatkan air bersih. Yaitu, Desa 
Bandungrejo, Kecamatan Ngasem; Desa Kuniran, Pelem, 
Tlatah, Donan, Kecamatan Purwosari; dan Desa Kalisumber, 
Bakalan, Gamongan, Kecamatan Tambakrejo. Desadesa ini 
berada di sekitar proyek Unitisasi Lapangan Gas Jambaran
Tiung Biru (JTB). 

Sebanyak 50 unit truk tanki air bersih dengan kapasitas 
5.000 liter tersebut langsung diterima kepada Pemerintah Desa 
untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat.•pepc
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muARA enIm - PEP Limau Field menyeleng ga
rakan pemeriksaan kesehatan untuk warga Desa 
Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Dangku, 
Kabupaten Muara Enim, pada (13/10). Kegiatan 
yang bekerja sama dengan RSP Prabumulih 
dilaksanakan di balai desa diikuti oleh sekitar 100 
warga desa. 

PEP Limau Field menyelenggarakan peme
riksaan kesehatan dalam rangka meningkatkan 
tingkat kesehatan masyarakat ring I, sekaligus 
sebagai tindakan pencegahan penyakit terkait 
kondisi cuaca dan udara di Sumatera Selatan, 
khu susnya ring I perusahaan. 

Selain pemeriksaan kesehatan secara individu, 
dilakukan juga pengarahan dan penyuluhan ke
sehatan oleh tim medis RSP Prabumulih. Diha
rapkan dengan kegiatan ini warga jadi lebih 
memahami bagaimana mencegah penyakit saluran 
pernafasan, dan penyakit lainnya serta tindakan 
utama yang perlu dilakukan saat darurat.•pep lImAu
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plAju – Memperingati Hari Raya Idul Adha 1436 
Hijriyah, RU III menyalurkan kurban sebanyak 75 
ekor sapi kepada masyarakat Ring I. Pelaksanaan 
kurban dilakukan di 3 masjid di lingkungan RU III 
yakni, wilayah Plaju di Masjid Jauharul Iman 30 ekor, 
Masjid Daarul Ridhwan 24 ekor, dan Sungai Gerong 
di Masjid Darrurahmah 21 ekor. Penyerahan dan 
pemotongan hewan kurban secara simbolis 
dilakukan oleh GM RU III, Mahendrata Sudibja, 
pada (24/9), usai pelaksanaan shalat Ied.•Ru III

6.500 Paket Kurban untuk 
Masyarakat ring I rU III
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Cikal Saintis Muda Bersaing di oSn Pertamina 2015
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Pertamina dukung 
Konservasi Bekantan
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depok – Lebih  dari 26 ribu 
mahasiswa jurusan Sains 
dan Teknologi dari Perguruan 
Tinggi Negeri dan Swasta di 
seluruh Indonesia bersaing 
dalam kompetisi bergengsi 
Olimpiade Sains Nasinal 
Pertamina (OSN Pertamina) 
2015. Kegiatan dilaksanakan 
secara se rentak di 33 Provinsi 
dari 42 Perguruan Tinggi 
Mitra di Indonesia dan dibuka 
secara resmi, pada Kamis 
(15/10).

P e m b u k a a n  s e l e k s i 
secara simbolis dila kukan oleh 
Direktur Jendral Penguatan 
Riset dan Pengembangan 
Prof. Dr. Muhammad Dimyati, 
Corporate Secretary Perta
mina Wisnuntoro, Rektor 
Universitas Indonesia Prof. 
Dr. I r.  Muhammad Anis, 
M.Met, dan para Dekan, serta 
pimpinan pejabat daerah se
Jabodetabek, di Balairung 
Universitas Indonesia.

Direktur Jendral Penguat
an Riset dan Pengembangan 
Prof. Dr. Muhammad Dimyati 
mengatakan kegiatan OSN 
Pertamina 2015 merupakan 
cikal bakal keterlibatan ma
hasiswa dan Perguruan Tinggi 
dalam upaya membangun 
kesadaran dan dukungannya 
dalam pengembangan ilmu 
sains dan teknologi. “Dengan 
adanya kompetisi science 
project kami berharap bisa 
mendorong lahirnya riset 
tekno log i  da r i  kampus 
yang bisa mendukung pe
ngembangan Energi Baru dan 
Terbarukan,” jelas Dimyati.

OSN Pertamina 2015 
merupakan perhelatan kali 

ke8 yang sejak kompetisi 
sains ini diadakan telah men
jaring lebih dari 120.000 
p e s e r t a  d a r i  s e l u r u h 
Indonesia. OSN Pertamina 
tahun in i  menyed iakan 
kategori per lom baan baru 
berupa science project yang 
juga diikuti oleh beberapa 
pro ject  dar i  Univers i tas 
Teknologi di ASEAN. Dengan 
jumlah peserta seleksi awal 
mencapai 25.671 peserta 
untuk kategori teori dan 
357 peserta untuk kategori 
science project, selanjutnya 
pemenang pada  tahap 
provinsi akan diseleksi di 
tingkat Nasional di Jakarta.  
Tahun ini untuk Kategori Teori 
tetap akan mengkompetisikan 
empat bidang, yaitu bidang 
Matematika, Fisika, Kimia dan 
Biologi.  Sedangkan untuk  
Kategori Proyek Sains, akan 
dikompetisikan karya cipta 
bertemakan “Energi Baru dan 
Terbarukan”.

Dimyati berharap acara 
ini dapat mendorong lahirnya 

inovasiinovasi baru berupa 
pengembangan  ene rg i 
a l te r na t i f  yang mampu 
mendukung target pemerintah 
dalam pencapaian 25% 
energi baru dan terbarukan 
dalam memenuhi kebutuhan 
nasional di tahun 2025. 
“Para peserta diharapkan 
bisa  menjadi embrio  saintis 
di Indonesia,” ucap Dimyati.

Sementara itu, Corporate 
Secretary Pertamina Wisnun
toro menyampaikan OSN 
Pertamina untuk pertama 
kalinya bekerja sama dengan 
Perguruan Tinggi di Negara
negara ASEAN untuk kategori 
science project. “Citacita 
Bauran Energi Pemerintah di 
tahun 2025 nanti, sekitar 25% 
dari seluruh penggunaan 
energi akan menggunakan 
Energi Baru Terbarukan. Oleh 
karena itulah, kami berusaha 
untuk meningkatkan minat 
dan kemampuan mahasiswa 
di bidang tersebut sejak dini, 
salah satunya melalui science 
project ini,” jelas Wisnuntoro. 

“Kami berharap dari kompetisi 
s c i e n c e  p ro j e c t  a k a n 
melahirkan ideide maupun 
gagasangagasan baru, yang 
bisa memberikan nilai lebih ke 
masyarakat. Pertamina juga 
akan membuka diri untuk 
pengembangan science 
project yang benarbenar 
tepat dalam memberikan 
s o l u s i  p e n g e m b a n g a n 
energi terbarukan di masa 
mendatang,” tambahnya.

OSN Pertamina 2015 
diselenggarakan oleh Per
tamina bersama Universitas 
Indonesia sebagai mitra 
kerjasama yang didukung 
penuh oleh Kementerian Riset 
Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi, dan Perguruan Tinggi 
seluruh Indonesia. Babak 
penyisihan ini merupakan 
tahap pertama yang akan 
dilanjutkan dengan seleksi 
tingkat nasional yang nantinya 
akan memperebutkan ha
diah total senilai Rp 3,3 mi
liar.•STARfy

BAnjARmASIn - Seekor Bekantan jantan 
lincah melompat keluar dari kandang dan naik ke 
atas  pohon terus menghilang di antara lebatnya 
daun rambai. Bekantan itu bernama Ben, salah 
satu bekantan yang berhasil diselamatkan 
dari kebakaran lahan di daerah sungai Retas 
Tapin. Setelah menjalani perawatan, Ben pun 
dikembalikan ke habitatnya di Pulau Bakut, 
Kabupaten Batola, Banjarmasin, Kalimantan 
Selatan, pada (8/10).

Pelepasan Bekantan tersebut dihadiri oleh 
HSSE Manager Region VI I Made Dwi Dharma, 
Operation Head TBBM Banjarmasin Maryono, Sr 
. Spv. External Relation MOR VI Andar Titi Lestari, 
dan dari CSR Pertamina Korporat Ahmad Leman.

Bekantan atau Proboscis Monkey atau yang 
sering disebut kera Belanda  merupakan primate 
endemic Kalimantan. Bekantan dikategorikan 
sebagai hewan langka dan dilindungi oleh UU 
No.5/1990 tentang konservasi sumberdaya 
hayati dan ekosistemnya. Bekantan menjadi 
maskot kota Banjarmasin karena habitatnya 
memang berasal dari kota administratif tersebut.

Dalam rangka membantu pemerintah untuk 
melestarikan Bekantan, Pertamina bekerja sama 
dengan Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia 
(SBI) dan BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan 
melakukan fokus  wilayah konservasi di Pulau 
Bakut. Di area seluas 18,70 hektare tersebut 
merupakan daerah Ring I TBBM Banjarmasin 
milik Pertamina.

Dukungan yang diberikan Pertamina fokus 
pada tahap rescue atau penyelamatan dan 
tahap rehabilitasi. Dalam tahap penyelamatan, 
Pertamina memberikan bantuan kandang 
angkut rescue, keperluan peralatan bius, biaya 
sarana mobilitas dan transportasi rescue, biaya 
karantina, serta biaya pelepasliaran Bekantan. 
Sedangkan pada tahap rehabilitasi, Pertamina 
memberikan ban tuan kandang karantina, 
kan dang habituasi, program edukasi kepada 
masyarakat tentang Bekantan dan pelestarian 
lingkungan yang menjadi habitatnya. 

“Dengan program ini diharapkan masyarakat 
dapat  hidup berdampingan dengan makhluk 
hidup lainnya.  Kegiatan ini juga mengarah pada 
pemberdayaan masyarakat lokal tentang manfaat 
areal konservasi sehingga akan meningkatkan 
ke mandirian dan kesejahteraan masyarakat se
tempat,” kata Andar Titi Lestari.

Ketua Yayasan SBI Amelia Rezki menyatakan 
saat ini sudah ada 325 ekor Bekantan di Pulau 
Kembang dan Pulau Bakut. “Semoga ke 
depannya akan lebih banyak lagi,” harap Amelia.

Sementara Kepala BKSDA, Lukito meng
apresiasi peran serta Pertamina dalam upaya 
program konservasi Bekantan, dan berharap ke 
depan akan diikuti oleh BUMN yang lainnya.•kuntoro

lAHendonG - Keterbatasan 
dalam pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat di daerah 
terpencil mendorong PGE 
Area Lahendong mem berikan 
bantuan alatalat kesehatan 
dan perlengkapan lainnya 
ke pada 3 puskesmas dan 
7 puskesmas pembantu di 
Kecamatan Tompaso dan 
sekitarnya, pertengahan 
September lalu.

Bantuan seni lai lebih 
dari Rp200 juta tersebut 
diserahkan GM PGE Area 
Lahendong, Salvius Patangke 
kepada Dinas Kesehatan 
yang diwakili oleh Wakil Bu

Pge area Lahendong Bantu Perlengkapan Puskesmas
pati Minahasa, Ivan Sarun
dayang, di Kantor PGE Area 
Lahendong.

Salvius menyampaikan, 
bantuan tersebut merupakan 
wujud kepedulian Pertamina 
terhadap masyarakat sekitar 
wilayah operasi Pertamina. 
Salvius juga berharap ber
bagai peralatan dan per leng
kapan tersebut dapat di
man  faatkan secara optimal 
guna menunjang pelayanan 
kesehatan di puskesmas
puskesmas wilayah Keca
matan Tompaso.

Pembe r i an  ban tuan 
ini merupakan bagian dari 

program PGE Area La
hendong beker ja  sama 
de ngan Dinas Kesehatan 
dalam rangka meningkatkan 
kualitas kesehatan masyara
kat. Selanjutnya bantuan 
ini akan disalurkan ke Pus
kesmas  Tompaso ,  Ka

wang koan Barat,  dan Pa
ngo lombian. Sementara 
Puskesmas Pembantu yang 
mendapat bantuan adalah 
Tonsewer, Toempang Tiga, 
Kanonang Dua, Leilem, Ka
suratan, Lahendong dan Ton
dangouw.•pGe



10No. 43
Tahun LI, 26 Oktober 2015DINAMIKA

TRAnSfoRmASI   
S I N O P S I S

judul Buku : The miracle of Tea
pengarang : mark ukra
penerbit : Qanita
ISBn : 9786029225051

Teh merupakan salah satu minuman paling po
puler di dunia, termasuk di Indonesia. Tak hanya 
nikmat diminum, teh yang telah dikonsumsi orang 
sejak lebih dari 4.700 tahun yang lalu ini ternyata 
memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan. Sejumlah 
ilmuwan bahkan percaya bahwa air teh jauh lebih 
sehat daripada air. Rahasianya terletak pada si
nergi dari tiga zat utama (Tea3) yang terkandung 
da lam teh asli, antara lain kafein, L-theanine dan 
epigallocatechin-3-gallate (EGCG).

Ketiga zat tersebut berkolaborasi meningkatkan 
ke kebalan tubuh; menurunkan gula darah dan ko
lesterol; melindungi jantung dengan membantu 
me nurunkan tekanan darah, melindungi kulit dan 
memperlambat proses penuaan, melindungi otak 
dan mengurangi risiko stroke hingga 69%, mencegah 
radang sendi dan osteoporosis, mengurangi risiko 
kanker hingga 90%, mengurangi berat badan dan 
masih banyak lagi manfaat teh bagi kesehatan.

Seluruh teh asli pada dasarnya berasal dari satu 
tanaman Camellia sinensis. Jika kemudian ada jenis 
teh yang berbedabeda, maka perbedaan itu terdapat 
pada cara daun dan kuncup daun diproses setelah 
dipanen. Selain itu, perbedaan juga disebabkan oleh 
lama waktu daun teh difermentasi atau dioksidasi. 
Tapi pada intinya semua berasal dari satu tanaman 
yang sama. Buku setebal tiga ratus dua puluh 
delapan halaman ini, merupakan buku pertama yang 
menunjukkan kemampuan teh dalam menurunkan 
berat badan. Namun, buku ini juga bukan sekedar 
buku diet yang dipahami secara umum tetapi diet 
yang ada begitu unik, karena yang dipersoalkan bukan 
apa yang dikurangi untuk dikonsumsi, melainkan apa 
yang yang ditambahkan ke dalam teh.

Ditulis secara lengkap dan detail disertai penjelasan 
ilmiah yang disampaikan dengan bahasa yang mudah 
dimengerti, membuat pembaca tidak merasa tidak 
sedang membaca sebuah buku science, terlebih 
disetiap bab selalu disisipkan kutipankutipan menarik 
yang berhubungan dengan teh. Tak ketinggalan, 
tip dan resep praktis meracik berbagai menu teh 
nikmat pun disajikan secara jelas, yang pastinya 
akan membantu program diet pembaca. The Miracle 
of Tea memang bukan satusatunya buku ten tang 
teh, namun ia adalah buku pertama yang me
nunjukkan kemampuan teh dalam menurunkan berat 
badan. Alhasil, ketika teman dan orangorang yang 
menyayangi Anda tak dapat membuat perubahan 
untuk Anda, maka Anda sendiri lah yang harus 
membuat perubahan itu. Dan The Ultimate Tea Diet 
adalah tentang diri Anda.•peRpuSTAkAAn
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Oleh: Niken Kastubamani – System & Business Process, QSKM Dit. SDM & Umum

Changing Filing Into Smiling
Ada kemeriahan yang tak biasa pada tanggal 15 Oktober 2015 di lantai Mezzanine 

Kantor Pusat.  Kenapa tak biasa? Karena pada hari itu digelar perhelatan yang sudah 
dinanti selama 2 tahun oleh para undangan terutama para sekretaris dan administrator di 
lingkungan korporat yaitu sebuah ajang apresiasi dan pembuktian terhadap pengelolaan 
dokumen yang baik sesuai aturan perusahaan, Document Management Improvement 
Program (DMIP) Award.

Wajahwajah cantik mendominasi ruangan yang dikemas dengan minimalis namun 
mencerminkan konsep acara yang apik dengan thema “Changing Filing Into Smiling”. Tema 
ini dipilih pada DMIP tahun 2015 sebagai pengganti Bulan Arsip yang telah berlangsung 
sejak tahun 2008 – 2013, untuk merubah kesan menjemukan dalam mengelola dokumen/
arsip.  Diharapkan budaya peduli arsip sebagai kegiatan yang harus dilakukan oleh 
seluruh pekerja sebagai bagian dari keseharian pekerjaan akan mewabah di lingkungan 
perusahaan. 

Oleh karena itu, DMIP Award 
sebagai awal dari kegiatan kearsipan 
selanjutnya dikemas dengan funky 
& cozy untuk menarik minat para 
peserta dan mengubah image 
arsip yang membosankan menjadi 
menyenangkan dan dibutuhkan oleh 
semua kalangan.

Adapun hasil DMIP Award adalah 
sebagai berikut:
The Best Archive kategori Sekretaris:

1. Ratih Ayu Y. – Sekretaris Direktur Keuangan, Dit.Keuangan
2. Irene Ramli – Sekretaris Direktur SDM & Umum, Dit.SDM & Umum
3. Veronica Viastri M. – Sekretaris VP Investor Relation, Corporate Secretary

The Best Archive kategori Administrator:
1. Sutarmo – Admin. Direktur Hulu
2. Jamaluddin Bakhtiar – Admin. Direktur Pengolahan
3. Budi Kusuma – Admin. Direktur SDM & Umum

The Best Archive kategori Team/fungsi:
1. Fungsi Upstream & Gas IA, Internal Audit
2. Fungsi Investor Relation, Corporate Secretary
3. Fungsi Tax, Direktorat Keuangan

The Best Archive kategori Leader:
1. Achmad Herry Syarifuddin, VP Investor Relation – Corporate Secretary
2. Fadjar Harianto Widodo, VP Management Accounting – Dit. Keuangan
3. Gigih Prakoso, SVP Corporate Strategic Growth

The Best Archive Improvement:
 Kategori Sekretaris: Ratih Ayu Y. – Sekretaris Direktur Keuangan
 Kategori Team/Fungsi: Integrated Supply Chain – ISC
 Kategori Leader: Silvana R.D – VP Engineering Center, Dit.Pengolahan

Honorable Mention:
 Presentation Material kategori sekretaris: Virza Irvina – Sekretaris VP Planning & 

Portfolio, Dit. Hulu
 Presentation Material kategori team/fungsi: Management Accounting  Dit. Keuangan
 Presenter kategori Sekretaris: Yola Nurfelia – Sekretaris VP People Management, Dit. 

SDM & Umum
 Presenter kategori Team/Fungsi: Petrochemical Trading – Dit. Pemasaran
 Site visit kategori Sekretaris: Mutia – Sekretaris Direktur Utama
 Site visit kategori Team/Fungsi: Technical Services – Dit. Pemasaran

 Document Finding kategori Sekretaris: Eva Oklina Pasaribu – Sekretaris Chief Audit 
Executive, Internal Audit

 Document Finding kategori Administrator: Antonius Yulius – Admin. VP Corporate 
Internal Audit

 New Comer: Fungsi Operation, Asset & Subsidiary Management – Dit. Gas & Energy 
Baru Terbarukan

 Coach & Examiner DMIP: Djengkar Subagyo – IT Solution CSS

Selain itu, peserta juga dikelompokkan dalam beberapa kategori sebagai berikut:
1. Kategori Diamond: peserta yang lolos 

dalam penilaian bahan presentasi, 
presentasi dan site visit

2. Kategori Emerald: peserta yang lolos 
dalam penilaian bahan presentasi dan 
presentasi

3. Kategori Saphire: peserta yang lolos 
dalam penilaian bahan presentasi

Dengan telah berlangsungnya DMIP 
Award di kantor pusat, maka selanjutnya 
kegiatan serupa juga akan dilangsungkan di Unit Operasi dengan konsep yang serupa 
namun disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja setempat. 

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian 
kegiatan DMIP, dan ucapan selamat kepada para peserta yang meraih predikat The Best 
dan Honorable Mention.
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PWP PeP Pangkalan Susu Field Santuni anak yatim

PWP rU II Perluas Usaha di Bidang Perawatan dan Kesehatan

First aid training Bagi Pengawal direksi dan Komisaris, 
Bod Support, dan Sekretaris direksi 

pAnGkAlAn SuSu – Menyambut hari besar keagamaan 
Tahun Baru Islam  1 Muharam 1437 H, Persatuan Wanita 
Patra (PWP) PEP Asset 1 Pangkalan Susu Field melaksanakan 
pemberian santunan kepada anak yatim,  pada 6 Oktober 
2015, di RDP Pangkalan Susu Field Manager.

Santunan kepada 50 anak yatim, masingmasing sebesar 
Rp 150.000, diberikan dalam kegiatan perwiritan Persatuan 
Wanita Patra (PWP) diawali dengan pembacaan ayat suci Al 
Qur’an dan tausyiah oleh Ustad Ade Irwan dari Pangkalan 
Brandan.

Santunan merupakan wujud rasa syukur atas nikmat 
dan karunia Allah SWT kepada keluarga besar Pertamina 
dan sekaligus memanjaatkan doa kepada Allah SWT agar 
setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pertamina dibawah 
lindungan dan hidayahNya. 

Ketua PWP Tingkat Wilayah PEP Asset 1 Pangkalan 
Susu Field Rosdeni Dirasani Thaib mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh jamaah dan anggota perwiritan yasin 

dumAI - Persatuan Wanita Patra (PWP) RU II memperluas 
usaha di bidang perawatan kecantikan dan kesehatan tubuh 
ditandai dengan launching Barber Shop & Refleksi di BQ-03 
Bukit Datuk, pada (15/10).

Acara dihadiri GM RU II  Afdal Martha, Manager Engi
neering Prayitno, Finance Manager RU II Agus Setyawan, 
Ge neral Affairs Manager Seno Haryono, Ketua RT Kun 
Tauchid, perwakilan dari S&W Procurement dan pengurus 
PWP.

GM RU II Afdal Martha menyatakan, dengan adanya 
tem pat perawatan rambut dan reflexi ini, pekerja dan 
keluarga bahkan masyarakat  sekitar dapat menikmati 
pelayanan perawatan rambut dan tubuh secara maksimal. 
“Semoga usaha ini mampu bersaing dengan usaha yang 
sama di luar komplek dengan mengutamakan pelayanan 
dan kenyamanan,” harapnya.

PWP yang telah menginfakkan  sebagian  rezekinya untuk 
di berikan kepada anakanak yatim. ”Melalui kepedulian 
kita menyisihkan sebagian rezki kepada anakanak yatim, 
semoga memberi keceriaan kepada mereka dan Allah SWT 
akan melipatgandakan rizki,” ujar Rosdeni. 

Kegiatan diakhiri dengan pemberian santunan dan ramah 
tamah dengan seluruh peserta pengajian.•pep pAnGkAlAn SuSu

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh GM 
RU II didampingi beberapa Tim Manajemen dan pengurus 
PWP yang selanjutnya meninjau lokasi dan melihat peralatan 
perawatan dan barber serta fasilitas lainnya.• Ru II

jAkARTA - Semakin ting
ginya angka kecelakaan 
kerja mengisyaratkan bahwa 
pemahaman penerapan 
HSE di l ingkungan kerja 
sangat rendah, penerapan 
HSE adalah hak dasar 
perlindungan bagi tenaga 
kerja. Setiap pekerja wajib 
mendapat per l indungan 
dar i  r i s i ko  kece lakaan 
kerja dan penyakit akibat 
kerja yang dapat terjadi. 
Untuk penerapan HSE di 
lingkungan kerja perlu adanya 
latihan tentang pentingnya 
keselamatan dalam bekerja 
agar tidak terjadi kecelakaan 
yang merugikan semua pihak 
dan sebagai bentuk apresiasi 
terhadap pelaksanan zero 
accident (meminimal is i r 
kecelakaan kerja). Seperti 
halnya Training First Aid yang 
dilaksanakan di lantai Ground 

Gedung Utama Kantor Pusat 
PT. Pertamina (Persero), pada 
(15/10).

Berdasarkan Undang
Un dang No. 1 Tahun 1970 
d a n  p e r a t u r a n  p e l a k 
sanaannya pada Permen 
No.15/MEN/2008 pasal 3 
serta Kepdirjen No. Kep
dirjen 53/2009 mewajibkan 
perusahaan mempunyai Petu
gas P3K agar pelak sanaan 
P3K di tempat kerja berjalan 
optimal. Pelatihan P3K di
rancang untuk memenuhi 
ke butuhan operasional peru 
sahaan menuju pro duk
tivitas dan efisiensi untuk 
me ningkatkan daya saing 
peru sahaan. Fungsi HSSE 
Opera t ion  Head Off i ce 
meng inisiasi dan bekerja sa
ma dengan fungsi Health 
& Medical  Management 
menyelenggarakan First Aid 

Training bagi Sekuriti Pengawal 
Direksi dan Komisaris, Pekerja 
BOD, Sekretaris Direksi. Para 
peserta tersebut perlu men jadi 
prioritas untuk men dapatkan 
pelatihan sesuai dengan risk 
mitigasi. 

Materi sosialisasi yang 
disampaikan,  yaitu Integrated 
Emergency System - DRABC, 
Basic Life Support, Lifting and 
Moving, Wound and Fracture, 
serta Pengenalan AED. Se
telah i tu, ke15 peserta 
mempraktikkan bagaimana 

memberikan bantuan hidup 
dasar serta CPR/RJP + AED.

Dengan diseleng gara
kannya Training First Aid, 
diharapkan peningkatan pe
mahaman dalam melakukan 
tindakan Pertolongan Pertama 
pada Kecelakaan (P3K) 
sehingga tingkat kecelakaan 
kerja yang menyebabkan pen
derita mengalami penurunan 
kualitas kerja untuk sementara 
waktu ataupun terjadinya 
cacat permanen dapat diku
rangi.•HSSe opeRATIon HeAd offIce

CoP Process Control 
& Instrumentation 
tingkatkan Kompetensi 
engineer rU
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SunGAI GeRonG – Guna meningkatkan 
knowledge dan skill para engineer di unit pengolahan, 
khususnya bagian Process Engineering, forum 
sharing Community of Practice (CoP) Process 
Control & Instrumentation digelar. Pembukaan 
forum CoP dilakukan oleh SMOM RU III, Djoko 
Priyono di Gedung Arjuna HSE Training Center, 
(21/9). Selain dihadiri para pekerja dari RU II Dumai 
hingga RU VI Balongan, perwakilan pekerja Refining 
Technology serta CSS Kantor Pusat turut mengikuti 
forum ini.

Advisor II Process Control, Herry Saleh men
jelaskan, CoP merupakan agenda tahunan di 
Direktorat Pengolahan yang bertujuan untuk 
saling berbagi pengalaman dan pengetahuan 
dalam menyelesaikan masalah di tiap refinery unit. 
“Keberhasilan suatu fungsi dalam mengerjakan 
proyek dapat ditularkan dan memotivasi fung si 
lainnya. Sebaliknya kegagalan dalam menyelesaikan 
masalah menjadi lesson learned pekerja agar 
kejadian serupa tidak terulang kembali,” jelasnya.

Adapun pembahasan topik permasalahan 
dalam forum CoP berbedabeda di setiap ke
sem patannya. Untuk pemateri expert sendiri 
didatangkan dari PT Honeywell Indonesia yang 
bergerak dalam bisnis produk dan sistem oil 
& gas refining. Menurut Herry, semakin gencar 
CoP diadakan, maka semakin baik sharing dan 
transfer knowledge yang dilakukan. “Ke depan 
diharapkan forum CoP ini dapat berjalan lebih 
optimal, mengurangi shutdown dan losess serta 
meningkatkan net margin pengolahan,” ujar Herry.

Sementara itu, Djoko Priyono berharap 
melalui  acara ini, para pekerja unit pengolahan 
dapat bersinergi dalam menyelesaikan berbagai 
permasalahan baik dari aspek kinerja, pencapaian, 
troubleshooting dan lesson learned dalam bidang 
process control & instrumentation. “Forum CoP 
adalah salah satu cara untuk dapat meningkatkan 
kompetensi pekerja dalam menjalankan operasional 
kilang. Karenanya jadikanlah forum ini sebagai 
media untuk memperkaya ilmu pengetahuan terkait 
bidang process control dan instrumentation pada 
tiap-tiap refinery unit,” harap Djoko.

Pelaksanaan kegiatan CoP dikemas dalam 
sesi paparan materi sharing session dan diskusi, 
dengan setiap perwakilan engineer menyampaikan 
materi problem solving atau lesson learned dari 
permasalahan yang terjadi di masingmasing 
unit. Sedangkan, perwakilan dari Honeywell 
menyampaikan pembekalan materi dan case studies 
terkait process control dan instrumentation, serta 
perihal teknologiteknologi terbaru dan terupdate 
di bidang ini. Pada hari berikutnya, kegiatan CoP 
ditutup oleh Engineering & Development, Diandoro 
Arifian.•Ru III
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Bod dan BoC retreat
jAkARTA - Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina menggelar rapat dalam acara BOD dan BOC Retreat 
yang dilaksanakan di Lantai M Executive Lounge, Gedung Pertamina Pusat, Jakarta, pada Sabtu (17/10). Rapat 
ini membahas mengenai RKAP Tahun 2016 dan hal-hal strategies lainnya.•pRIyo

Persiapan Keberangkatan Penerima Beasiswa LPdP
depok – SVP HR Development Pertamina Insan Purwarisya menjadi narasumber dalam acara yang digelar Lembaga Pengelola 
Dana Pendidikan (LPDP), pada Kamis (8/10), di Wisma Hijau, Cimanggis, Depok. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka 
persiapan keberangkatan penerima beasiswa LPDP. Dalam kesempatan itu, Insan menjelaskan tentang perkembangan dan 
peranan Pertamina saat ini, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan energi nasional. “Masalah krisis energi menjadi 
hal yang harus dipahami dan diantisipasi seluruh elemen bangsa, temasuk para penerima beasiswa LPDP yang merupakan 
kandidat terbaik bangsa yang akan menjadi leader di masa mendatang,” ujar Insan.•AdITyo
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Pertamedika gelar aksi donor darah
jAkARTA -  Seluruh karyawan Pertamedika yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama Pertamedika, 
Dr. Mardjo Subiandono, SpB mendatangi Unit Donor Darah (UDD) PMI di lantai LG Senayan City, Kamis 
(15/10) untuk menjalankan aksi sosialnya dengan mendonorkan darah. Aksi sosial ini sebagai rangkaian 
dalam rangka menyambut perayaan Hari Ulang Tahun ke18 Pertamina Medika (Pertamedika). Kegiatan ini 
adalah langkah rutin yang dilaksanakan oleh Pertamedika untuk meningkatkan kualitas hidup sehat bagi diri 
sendiri maupun orang lain yang membutuhkan darah.•IRlI

PeP Papua Field Laksanakan Sertijab JSCM & gS assistant Manager
SoRonG - PT Pertamina EP Asset 5 Papua Field (PEP Papua Field) melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) Papua SCM & GS 
Assistant Manager, pada (5/10). Bertempat di Ruang Rapat 1 kantor PEP Papua Field, jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Bambang 
Pamudji Rahardjo diserahkan kepada Rachardianto. Pjs. Papua Field Manager, Riduan, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih 
atas dukungan Bambang Pamudji Rahardjo di dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional PEP Papua Field. Ia juga mengucapkan 
selamat bertugas kepada Rachdianto.•elvira/Andi njo
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Kunjungan Mahasiswa Politeknik negeri Bandung ke Pertamina
jAkARTA - Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung mengunjungi Kantor Pusat Pertamina, pada 8 Oktober 2015. 
Manager HR Recruitment Firman Johanzah menjelaskan materi mengenai “Proses Rekruitmendi PT Pertamina 
(Persero)”. Tentu saja pemaparan tersebut diikuti dengan antusias oleh mahasiswa.•WAHyu
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mundu – PT Pertamina 
EP Asset 3 Jatibarang Field 
bersama PT PHE ONWJ dan 
PT CNOOCSES melakukan 
Rapat Koordinasi (Rakor) 
Penanggulangan Tumpahan 
Minyak (PTM) Area IV di Crisis 
Center Jatibarang Field,  
(1/10). Koordinasi dilakukan 
untuk menyamakan program 
dan  l angkah  s t r a teg i s 
HSSE industri hulu dalam 
me nanggulangi tumpahan 
minyak di perairan Jawa 
ba gian barat untuk masa 
operasi 2015/2016.

Berdasarkan Surat Ke
putusan (SK) Badan Pe
laksana Kegiatan Usaha 
Hu  l u  M inyak  dan  Gas 
Bumi (BPMIGAS) Nomor: 
KEP0156/BP00000/2011 
tentang Pedoman Tata Kerja 
Penanggulangan Tumpahan 
Minyak, maka dibentuklah Tim 
Penanggulangan Tumpahan 
Minyak Perairan (PTMP) Area 
IV yang diamanatan pada PEP, 
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SKK Migas - KKKS 
Jabanusa gelar  
Lokakarya Media
SemARAnG – Satuan Kerja Khusus Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Migas bersama Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara 
(SKK Migas – KKKS Jabanusa), menyelenggarakan 
Lokakarya Media seJawa, Bali, dan Nusa Tenggara 
di Hotel Novotel Semarang, pada 29 September 1 
Oktober 2015 yang diikuti oleh peserta wartawan 
dari berbagai media cetak & elektronik seJawa, 
Bali, dan Nusa Tenggara. Forum ini diadakan untuk 
sharing,  menyamakan persepsi, dan menjalin 
kedekatan antara media sebagai pelaku berita 
(pewarta) dan pelaku pekerja migas agar bisa saling 
bekerja sama dalam memberi, menerima, maupun 
mengolah informasi yang ada.

Lokakarya dibuka oleh Kepala Perwakilan SKK 
Migas Jabanusa, Ali Masyhar. Ia menegaskan, insan 
media diminta agar dapat memberikan informasi 
kepada masyarakat dengan obyektif. Pemberitaan 
juga harus disampaikan dengan cara yang baik se
suai dengan aturan jurnalisitik. 

“Overview Industri Hulu Migas” dibawakan 
oleh Kepala Urusan Hubungan Media, Ryan B. 
Wuryantoro yang memaparkan garis besar kegiatan 
usaha hulu migas, prosedur peyelenggaraan ke
giatan, tren kegiatan, capaian penerimaan, produksi 
tahun 2015, proyek besar & strategis, serta proyek 
onstream di tahun 2015.  Ia berharap, dengan 
kekuatan peran media sebagai strategic partner 
diharapkan media bisa bersinergi dengan pelaku 
industri migas agar dapat membangun kepercayaan 
publik, meningkatkan koordinasi bersama pemangku 
kepentingan, dan meningkatkan pemahaman ke
giatan hulu migas pada pemangku kepentingan.

Materi berikutnya “Revolusi Perizinan Kegiatan 
Usaha Hulu Migas” disampaikan oleh Kepala 
Kelompok Kerja Formalitas, Didik Sasono Setyadi. 
Menurutnya, saat ini perusahaan migas harus 
mengurus perizinan sebanyak 341 tahapan. Dari 
jumlah tersebut, 66 izin ada pada pemerintah daerah 
dan 52 izin ada pada Kementrian ESDM. Akibat 
proses izin yang panjang dan rumit ini membuat 
kesulitan tersendiri bagi pelaku indutri migas 
untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, padahal 
perizinan adalah persetujuan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah, dan industri migas adalah milik 
pemerintah juga. Untuk itu perlu adanya “Revolusi 
Perizinan” guna menyederhanakan izin dengan stra
tegi menerapkan sistem pengurusan izin ‘satu pintu’.

Materi “Kepentingan Dunia Usaha (Migas) 
dan Kepentingan Media” disampaikan oleh Roh
man Budijanto, Ombudsman Jawa Pos Grup, 
yang menjabarkan mengenai: esensi pe ran 
me dia, kepentingan media, kepentingan bis
nis, sikap jurnalis, good news dan bad news, 
ga ya berjunalisme, menjaga optimisme, rambu 
kebebasan pers, dan pemahaman terhadap apa 
yang diliput. 

PEPC turut ambil bagian dengan mengirimkan 
Edy Purnomo dari fungsi PGA & Relations yang 
bertindak sebagai moderator.•pepc

lHokSeumAWe -  Sejalan 
kebijakan Pertamina, pada 
01 Oktober 2015 jam 00.00, 
telah dilakukan alih operasi 
LNG – Condy dan SRU 
Plant serta sekaligus alih 
operasi kilang Arun secara 
ke seluruhan dari PT Arun 
NGL ke dalam operasional PT 
Perta Arun Gas.

Al ih Operasi ditandai 
dengan pemotongan Pu
l u t  Kun i ng  khas  Aceh 
o leh  Pres iden  D i rek tu r 
PT Perta Arun Gas Teuku 
Khaidir dan diberikan ke
pada Tim Operasional di 

Lhokseumawe, yaitu GM 
Operation & Maintenance 
Jumardi, Manager Operasi 
Agus Ares, Manager Technical 
& Maintenance  T. Zubir. 

Teuku Khaidir berharap 
alih operasi ini dapat berjalan 
dengan baik dan operasional 
selanjutnya dapat berjalan 
aman, andal dan terkendali, 
sama dengan kondisi operasi 
sebelumnya saat masih di
bawah PT Arun NGL. 

Acara dilanjutkan dengan 
kunjungan ke empat control 
room, yaitu SRU control room, 
main control room LNG  

Condy, utilities  control room 
dan storage loading control 
room. Kunjungan Presiden 
Direktur PT Perta Arun Gas 
dan tim  dimaksudkan untuk 
bersilaturahmi dengan seluruh 
pekerja operasional shift 

malam yang sudah menjadi 
pekerja PT Perta Arun Gas. 
Jumlah pekerja PT Arun NGL 
per tanggal 01 Oktober 2015 
menjadi pekerja PT Perta Arun 
Gas sejumlah 137 orang.•

PeP Jatibarang Field Pimpin rakor Penanggulangan 
tumpahan Minyak Bersama KKKS Lain

PHE ONWJ dan CNOOC. 
Sebagaimana amanat UU 
No 22 Tahun 2011 pasal 40, 
ketiga perusahaan ini ber
tanggung jawab menjamin 
ke selamatan dan kesehatan 
kerja serta pengelolaan ling
kungan hidup di wilayah ope
rasi masingmasing.

Rakor d ip impin o leh 
Ja tibarang HSSE Asisten 
Manger M. Nur Samudin. 
Ia berharap dengan adanya 
koordinasi tersebut dapat 
menghas i l kan  p rogram 
dan prosedur HSSE ideal 
yang disepakati oleh ketiga 
perusahaan industri hulu 
minyak area IV tersebut. Hal 
ini demi kepentingan dan 
tanggung jawab bersama 
dalam upaya meminimalisir 
krisis industri akibat tum
pahan minyak saat proses 
eksplorasi dan eksploitasi. 
“Keselamatan lingkungan 
dan citra perusahaan meru
pakan tanggung jawab kita 

bersama,” tandasnya saat 
membuka rakor ini.

Dalam rakor tersebut ha
dir Kepala Penanganan dan 
Penanggulangan Kejadian 
Tumpahan Minyak/ Tarball 
PT CNOOCSES Ltd, Drs 
Nyoman Adi, M.Sc. beserta 
Maretha Villany, dan Thomson 
Anthony Sihombing. Sedang 
PHE ONWJ HSSE diwakili 
oleh Helmy Purnama dan dari 
Pertamina EP Asset 3 ada I 
Putu Aris yang ikut memantau 
dan memberi masukan saat 

diskusi.
Hasil rapat koordinasi ini 

berupa Buku Rencana PTM 
atau Oil Spill Contingency 
Plan (OSCP) yang di dalamnya 
terdapat kajian risiko, Protap 
Kegiatan Operasi PTM dan 
juga meliputi oil spill trajectory 
model untuk lokasi masing
masing lengkap dengan 
stra  tegi penanggulangan, 
mitigasi, karakteristik minyak, 
dan prosedur pembersihan. 
Bu ku ini akan dilaporkan ke
pada SKK MIGAS.•gi/nit

oGAn komeRInG ulu - Joint Operating Body Pertamina 
Talisman Ogan Komering (JOB PTOK) melakukan pemboran 
Sumur eksplorasi NRM1X yang kedua tahun ini, di Kabupaten 
Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Rabu (7/10). Peresmian 
tajak sumur NRM1X” dihadiri oleh GM JOB Pertamina 
Talisman Ogan Komering, perwakilan Fungsi Eksplorasi PHE, 
Kepala Desa Tanjung Manggus, Kapolsek Ogan Komering 
Ulu, perwakilan Dinas Pertambangan Ogan Komering Ulu, dan 
masyarakat sekitar wilayah kerja.

GM JOB PTOK Indra Shahab mengatakan, “Pengeboran 
ini  merupakan aktivitas eksplorasi yang sudah menjadi 
komitmen dengan PHE dan SKKMigas yang tercantum dalam 
usulan program kerja dan anggaran eksplorasi tahun 2015. 
Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan aparat yang 

telah memberikan dukungan sehingga pengeboran dapat 
terlaksana.”

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Tanjung Manggus 
juga menyampaikan dukungan terhadap kegiatan eksplorasi 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
membuka peluang kerja untuk anakanak mereka di kemudian 
hari. Acara ini juga diisi dengan pemberian bantuan kepada 
anakanak yatim di sekitar wilayah kerja, pemotongan tumpeng, 
dan penyembelihan ternak kerbau oleh masyarakat.

Sumur NRM1X merupakan sumur eksplorasi yang terletak 
pada Desa Tanjung Manggus Kecamatan Lubuk Batang, 
Ogan Komering Ulu dan berada dibagian barat dari blok Ogan 
Komering. Tajak sumur NRM1X telah dilakukan pada tanggal 8 
Oktober 2015 jam 00.00 dan akan berjalan selama 21 hari.•pHe 
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UIIa 2015 : Pge raih 
3 Platinum dan 8 gold

jAkARTA – PT Pertamina 
Reta i l  me luncurkan a i r 
mineral  dalam kemasan 
(AMDK) Bright 240 ml dan 
1500 ml, pada Senin (21/9). 
Peluncuran AMDK Bright 
tersebut telah memenuhi 
syarat mutu AMDK SNI dan 
sudah lulus uji laboratorium.

AMDK Bright juga akan 
dipasarkan di 362 gerai Bright 
dan 19 anak perusahaan 
Pertamina yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Menurut 
Direktur Utama PT Pertamina 
Retail Toharso, penjualan 
AMDK Bright ini memiliki 

SemARAnG – PGE berhasil merebut 3 Platinum 
dan 8 Gold, sekaligus juara umum urutan 3, dalam 
ajang Upstream Improvement and Innovation 
Awards (UIIA) 2015 yang berlangsung pada 28 – 30 
September 2015 di Hotel Patra Jasa, Semarang. 
Mereka yang meraih predikat Platinum adalah PKM 
Superman (Area Ulubelu), PKM Linau Lake (Area 
Lahendong) dan GKM Kamojang (Area Kamojang). 
Sementara predikat Gold diraih PKM Imtaq dan 
GKM Bakuajak (Area Lahendong), GKM Turbin 
(Area Kamojang), GKM BTU (Area Ulubelu), SS 
Badendang (Area Ulubelu dan kantor Pusat), GKM 
Torque & Drag, GKM Project Development, dan SS 
Lendri Astha (Kantor Pusat).

Pada malam puncak penghargaan tertinggi 
dibidang inovasi dan improvement Direktorat Hulu 
tersebut, PKM Superman juga berhasil meraih 
predikat The Best Innovation dan The Best CIP. 
Dengan perolehan ini, PKM Superman berhak 
mewakili PGE dalam gelaran Annual Pertamina 
Quality Award (APQA) 2015 bersama PKM 
Linau Lake (Area Lahendong), PKM Imtaq (Area 
Lahendong), GKM Kamojang (Area Kamojang), 
GKM Turbin (Area Kamojang), dan GKM Project 
Development (Kantor Pusat).

PGE dalam perhelatan UIIA 2015 menurunkan 
11 tim yang terdiri dari PKM Linau Lake, PKM Imtaq, 
GKM Turbine, GKM Kamojang, PKM Superman, 
GKM Torque & Drag, SS Lendri Astha, GKM Project 
Development, GKM Bakuajak, GKM BTU dan 
SS Badendang. Kesebelas tim ini adalah mereka 
yang lolos seleksi di lingkungan internal PGE yang 
dilaksanakan di Area Kamojang pada pertengahan 
September lalu.

Penghargaan UIIA 2015 diserahkan oleh 
Direktur Hulu Syamsu Alam yang menyampaikan 
apresiasinya atas berbagai inovasi dan prestasi 
yang berhasil ditorehkan penggiat Hulu untuk turut 
serta di kancah Pertamina Quality Award nantinya. 

Pada pembukaan UIIA 2015, PGE turut berpar
tisipasi dengan menyumbangkan kesenian Jaipong 
dari Garut.•pGe

jAkARTA – Dalam rangka 
peringatan Hari Cuci Ta
ngan  Sedun i a  (G loba l 
Handwashing Day) 2015, 
Rumah Sakit Pusat Pertamina 
(RSPP) menggelar aksi cuci 
tangan pakai sabun secara 
serentak sebagai upaya untuk 
meningkatkan kualitas hidup 
manusia yang lebih sehat.

Perayaan yang ber
langsung di halaman lobby 
utama RSPP, Kamis (15/10) 
ditandai dengan cap tangan 
yang dilakukan oleh Direktur 
Operasional Pertamedika, 
Dr. Musthofa Fauzi, SpAn, 
Direktur RSPP dr. Widya 
Sarkawi, Sp.S, Ketua Ko
mite Pencegahan dan Pe
ngendalian Infeksi, dr. Chris
tiana Linda Wahyuni, SpOT 
yang diikuti oleh seluruh 
tim manajemen dan tenaga 
medis RSPP.

“Sebagai tenaga me
dis sudah semestinya kita 

SoRonG-Dalam rangka membina hubungan baik dan 
meningkatkan kerja sama antara PT Pertamina EP Asset 5 
Papua Field (PEP Papua Field) dengan stakeholder di Sorong 
Raya, manajemen PEP Papua Field melakukan kunjungan kerja 
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, Kota Sorong, 
Polri, dan TNI. 

Bersamasama dengan Perwakilan SKK Migas Wilayah 
Papua dan Maluku (SKK Migas Pamalu), rangkaian kunjungan 
kerja diawali dengan kunjungan ke Walikota Sorong, Drs. Ec. 
Lambertus Jitmau, MM, pada Senin (24/8), dilanjutkan dengan 
kunjungan ke Bupati Sorong, Drs. Stepanus Malak, M.Si, dan 
Kapolres Kabupaten Sorong, AKBP Gatot Suprasetya, S.IK, 
pada Selasa (25/8), Kapolres Kota Sorong, AKBP Karimudin 
Ritonga, S.IK, pada Rabu (26/8), dan Dandim 1704/Sorong, 

menyosialisasikan ke giatan 
seperti ini. Kita be rikan pe
nyuluhan kepada ma sya
rakat betapa pentingnya cu ci 
tangan karena ini akan me
nurunkan angka kesakitan. 
Kita sebagai tenaga medis 
pun sebelum dan setelah 
melakukan tindakan medis 
senantiasa mencuci tangan 
agar higienis kembali,” ungkap 
dr. Widya Sarkawi, Sp.S.

Mencuci tangan salah 
satu faktor penting dalam 
menjaga kesehatan karena 
tangan merupakan media 
perpindahan sehingga de
ngan mencuci tangan akan 
men cegah datangnya infek
si hingga 70 – 80 persen. 
Pesan tersebut juga di
sam  pa ikan  o leh  Ke tua 
Ko  mite Pencegahan dan 
Pe  ngendalian Infeksi, dr. 
Christiana Linda Wahyuni, 
SpOT. 

Di samping peringatan 

Global Handwashing Day 
tersebut, RSPP juga mem
berikan edukasi dan so
sialisasi berkelanjutan ke 
masyarakat sekitar dan para 
pasien maupun pengunjung 
bagaimana mencuci tangan 
yang baik dan benar serta 
pentingnya peranan cuci ta
ngan bagi kesehatan untuk 
menghindari infeksi bakteri 
yang dapat menimbulkan 
penyakit.

“Gerakan Global Hand-

washing Day adalah pro
ses  mengubah budaya 
yang tidak mudah, kita se
laku penyedia kesehatan 
tentunya sadar akan hal itu 
sehingga masyarakat se
bagai pengguna jasa la
yanan kesehatan juga turut 
terajak untuk meningkatkan 
kesadarannya betapa pen
tingnya kesehatan dari men
cuci tangan,” tambah Dr. 
Musthofa Fauzi, SpAn.•IRlI

Pt Pertamina retail Luncurkan 
aMdK Bright 240 ml dan 1500 ml

dua cara, yakni dengan 
pen jualan B2B dan kepada 
customer. Sementara ia me
nambahkan bahwa produk 
yang dikeluarkannya akan 
terus dijaga secara kualitas 
sehingga tidak ada produk 
yang dibawah standar.

“Dengan demikian ada 
empat varian AMDK yang 
dimiliki Pertamina Retail. Hal 
ini sebagai salah satu bentuk 
cara Pertamina Retail untuk 
menarik konsumen dengan 
menghadirkan berbagai va
rian baru produkproduk 
Bright,” tutup Toharso.•eGHA Fo
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PeP Papua Field Perkuat Koordinasi dengan Stakeholder di Sorong raya
Letkol Inf Aulia Fahmi Dalimunte. Dalam kunjungan tersebut, 
PEP Papua Field diwakili oleh Papua Field Manager, Julfrinson 
Alfredo Sinaga, Legal & Relation Assistant Manager, Elvira M. 
Wader, RAM Assistant Manager, Riduan, Pjs. HSSE Assistant 
Manager, Carmo, sedangkan SKK Migas Pamalu diwakili oleh 
Kepala Urusan Operasi, Raden Adya, dan Kepala Urusan 
Humas, Otniel L. Wafom.

Dalam kunjungan tersebut, Julfrinson memberikan gam
baran umum kegiatan operasi PEP Papua Field di wilayah 
administrasi Kabupaten dan Kota Sorong dan berkoordinasi 
untuk meningkatkan kerja sama mengatasi hambatan di la
pangan. Selain itu, kunjungan ini dimaksudkan untuk mem
perkenalkan diri sebagai pejabat baru Papua Field Manager 
terhitung mulai 11 Agustus 2015. “Terima kasih atas kerja 

sama yang selama ini telah terjalin dengan baik dan dukungan 
pemerintah daerah untuk kelancaran operasional perusahaan,” 
ungkapnya.•jaryati/Andi njo
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rU VI Laksanakan 
audit Internal
BAlonGAn – Sebagai bentuk pengendalian 
sis tem manajemen, setiap tahun di RU VI Ba
longan selalu diadakan internal auditing. Pada 
tahun ini, internal auditing dilaksanakan selama 
tiga hari, pada 16 – 18 September 2015. Auditing 
dilaksanakan kepada seluruh fungsi RU VI.

Pada opening audit yang diselenggarakan di 
Ruang Rapat 1 Adm Building RU VI Balongan, 
HSC Section Head Didik Subagyo yang juga 
merupakan tim audit memaparkan bahwa yang 
dilakukan oleh para auditor untuk mencari bukti, 
mengevaluasi bukti audit secara seimbang, jujur 
dan adil serta menentukan tingkat kesesuaian 
buktibukti terhadap persyaratan yang berlaku.

Didik menambahkan, tujuan dilakukannya 
internal audit ini, di antaranya mendapatkan 
masukan untuk prioritas dan perencanaan ma
najemen, memenuhi persyaratan manajemen, dan 
memenuhi persyaratan peraturan, perundangan 
dan kontraktual. Selain itu, audit ini ditujukan  
sebagai evaluasi pemasok, memenuhi persyaratan 
pelanggan dan pihakpihak berkepentingan 
lainnya, serta mengidentif ikasi risiko dan 
kelemahan organisasi.

Kriteria pada audit ini adalah ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, dan Sistem Manajemen 
Pengamanan (SMP) Perkap 24 Tahun 2007.•RIkI 

HAmdAnI

BAlIkpApAn –Sebagai 
bentuk peningkatan sinergi 
dengan stakeholder legislatif, 
Ref inery Uni t  V (RU V) 
Balikpapan menerima Tim 
Komisi II Dewan Perwakilan 
Rakyat  Daerah (DPRD) 
Kabupaten Tabalong  di 
Kantor Besar RU V, pada 
(13/10). Rombongan Komisi 
& Keuangan DPRD Tabalong 
tersebut hadir didampingi 
anggota SKK Migas Per
wak i l an  Ka l iman tan  & 
Sulawesi serta Pertamina 
EP Tanjung. Rombongan 
diter ima oleh GM RU V 
Balikpapan, Eman Salman 
Arief dan tim manajemen di 
Ruang Premium Kantor Besar 
RU V Balikpapan. 

Ketua Komisi II sekaligus 
ketua rombongan Dyah Su
sana Triastuti menyebutkan 
tujuan kunjungan kerja ada
lah untuk meningkatkan 

Tim Komisi II DPRD Kabupaten Tabalong Melakukan Site Visit ke Refinery Unit V 
Balikpapan dalam Kunjungan Kerja 2015.

koordinasi serta mendapatkan 
informasi seputar proses 
bisnis RU V Balikpapan yang 
saat ini turut menyokong 
suplai BBM di Kawasan 
Indonesia T imur dengan 
kapasitas produksi sekitar 
260 MBSD per hari. 

GM RU V Eman Salman 
Arief  berharap komunikasi 
de  ngan DPRD Tabalong da
pat terus terjalin dengan baik.

“Saat ini RU V menyum

bang sekitar 25% dari total 
produksi BBM Pertamina. 
Saat ini RU V tengah me ren
canakan program pengem
bangan salah satunya melalui 
optimasi dan upgrading kilang 
existing,” ujar Eman Salman 
saat membuka forum. 

Rombongan  yang di
pandu oleh Process Engi
neering dan HSE RU V ju ga 
menuju ke area tanki pe
nerimaan.•keISkHARA
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Workshop Interface rFCC
cIlAcAp – RU IV menggelar Workshop 
Interface RFCCRU IV di Gedung Patra 
Graha yang diikuti oleh 150 pekerja operasi 
dan engineer yang dibagi menjadi  dua 
batch pada 34 September 2015.

Senior Manager Operation & Manu
facturing RU IV Dadi Sugiana me nyam
paikan, proyek RFCC ini sa ngat strategis 
nilainya baik bagi pekerja, Pertamina 
maupun negara karena dengan dibangunnya 
proyek RFCC ini maka akan meningkatkan 
produksi BBM di RU IV. 

“Unit RFCC akan meningkatkan margin 
kilang RU IV karena RFCC mengolah 
bahan yang bernilai jual murah menjadi 
gasoline dan propylene yang merupakan 
high value product sehingga dari segi nilai 
keekonomiannya akan menjadi lebih baik.” 
ujar Dadi Sugiana.

Ia berharap proses interface antara 
RFCC dan RU IV berjalan dengan baik. 

OPI Manager Muh. Hadjar selaku 
pe nyelenggara menjelaskan, tujuan work-
shop ini untuk memberikan pemahaman 
dan pengetahuan teknis mengenai 
supply/receiving material antara kilang 
RU IV existing dengan RFCC serta untuk 
meningkatkan komunikasi dan koor dinasi 
antara pekerja kilang RU IV dan RFCC.

Workshop tersebut diawali dengan 
overview RFCC oleh Kadek Ambara Jaya 
dan Joko Pranoto dari proyek RFCC dan 
dilanjutkan dengan pemaparan yang me
liputi materi tata kelola dan teknis supply/
receiving hydrogen, tata kelola dan teknis 
utilities material, tata kelola dan teknis 
supply feed, serta tata kelola dan teknis 
receiving product.

Pada saat menutup acara ini, GM RU 
IV Cilacap Nyoman Sukadana ber harap 
proses interface berjalan dengan lancar.• 

Ru IV
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BekASI - Fungsi Strategic 
Planning & Business De
velopment (SPBD) Direktorat 
Marketing menyelenggarakan  
acara Spiritual Motivation and 
Sharing  Session to Enhance 
Result (SMASHER) Batch II di 
Hotel Santika, Kota Harapan 
Indah, Bekasi, Kamis – Sabtu 
(8 – 10/10). 

Direktur Pemasaran  Per
tamina Ahmad Bambang 
menegaskan ada yang lebih 
dari sekadar kerja. “Kita harus 
memberikan perkembangan 
terkini mengenai marketing, 
dimana marketing retail sudah 
modern channel,” kata AB. 

Belajar dari  batch I, maka 
di  batch II ini ada perbaikan. 
Yang paling utama adalah  
tidak adanya jarak antara 
decision makers manajemen 
di pusat dengan pelaksana di 
lapangan. “Jadi komunikasi 
bisa jalan, dan kebijakan 
bisa langsung diterapkan di 
lapangan,” tegas AB.   

Perbaikan lainnya ialah 
kerja sama, yang intinya 
ada lah komunikasi. “Kalau 
orang tidak bisa komunikasi 
dengan peers-nya, dengan 
anak buahnya, dia tidak akan 
bisa kerja sama. Jadi kita tidak 
lihat KPI individu, tetapi kita 
harus melihatnya korporat.”  

SMASHER  bertujuan 

direktorat Pemasaran  gelar SMaSher

meningkatkan motivasi spi
ritual para pekerja Direktorat 
Pemasaran untuk mencapai 
target  tahun 2015. Penye
lenggaraan diren canakan 
dalam 3 batch. Batch I telah 
berlangsung di Karawaci, 
pada (13/10). 

Setiap batch diikuti se kitar 

160 peserta yang berasal 
dari seluruh fungsi Direktorat 
Pemasaran, termasuk unit 
daerah dan AP.  Mater i 
yang diberikan, antara lain 
paparan makro tentang 
Direktorat Pemasaran dan  
sharing session dari Direktur 
Pemasaran Ahmad Bambang 

kepada pekerja. Sementara 
pembicara dar i  luar,  d i 
antaranya Hasrul Suhaemi 
(pakar telekomunikasi, dosen 
di Program MM UI), Ridwan 
Mohammad Jusuf (motivator 
spiritual), dan para pakar 
selling dan marketing dari 
MarkPlus.•uRIp
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Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang memotivasi peserta SMASHER untuk menjadi pekerja pemasaran yang  
andal.
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Pertamina goes to Campus Sambangi 
Universitas Muhammadiyah Jakarta
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Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro 
memaparkan peran Pertamina sebagai BUMN pengelola energi di Indonesia di 
hadapan mahasiswa  Universitas Muhammdiyah Jakarta.
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Simulasi Keadaan 
darurat di SPBU CoCo 
Solo Baru

Pertamina Kenalkan Produk Pertamina 
Kepada Wartawan di Sumatera Utara
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Solo – PT Pertamina Retail bekerja sama de
ngan fungsi HSSE MOR IV mengadakan Simulasi 
Keadaan Darurat di SPBU COCO Solo Baru 
4157501, pada (89/9). Kegiatan ini diikuti oleh 
seluruh SPBU COCO MOR IV dan SPBU wilayah 
setempat. 

Kegiatan diawali dengan sosialisasi prosedur 
penanggulangan keadaan darurat, peran dan 
tanggung jawab Tim OKD (Organisasi Pe
nanggulangan Darurat) SPBU, sosialisasi Pre Fire 
Planning serta Taktik & Strategi yang melibatkan 
Tim Penanggulangan Keadaan Darurat SPBU 
Solo Baru. Dalam simulasi ini, peserta diberikan 
pengetahuan sekaligus mempraktikkan cara 
mengatasi keadaan darurat apabila sewaktu
waktu terjadi kebakaran di SPBU dengan skenario 
kebakaran dispenser Premium akibat nozzle 
tertarik kendaraan.

Acara yang berlangsung selama dua hari 
tersebut berjalan lancar dan disertai antusiasme 
peserta yang tinggi. “Sedikitnya, ada sekitar 30 
orang dari SPBU setempat ikut terlibat menjadi 
observer dalam kegiatan ini,” ujar Nurul Afni, 
perwakilan HSSE MOR IV.

Simulasi ini merupakan rangkaian kegiatan 
yang dilakukan secara bergantian di seluruh SPBU 
COCO MOR IV yang sebelumnya sudah lebih 
dulu dilaksanakan di Yogyakarta dan Semarang. 
Nurul menambahkan, dengan adanya kegiatan 
ini diharapkan pihak SPBU semakin sadar akan 
pentingnya tindak antisipasi dan siap ketika meng
hadapi keadaan darurat (emergency).• lnW

jAkARTA – Dalam rangka 
meningkatkan hubungan 
si nergis dan mendukung 
pen ciptaan generasi muda 
yang berkualitas dan berdaya 
saing, Pertamina menggelar 
ajang Pertamina Goes to 
Cam pus di Universitas Mu 
hammadiyah Jakarta (UMJ), 
pada (30/9). Ajang sha ring 
knowledge tersebut dilak sa
nakan sebagai upaya Per
tamina mengedukasi para 
mahasiswa dan lingkungan 
c i v i t a s  a k a d e m i k a  d i 
Indonesia perihal proses 
tata kelola energi baru dan 
terbarukan.

Dengan mengusung 
tema ‘Energi Untuk Negeri’, 
Gelaran PGTC kali ini dihadiri 
oleh Cendekiawan Muslim 
Prof .  D in  Syamsuddin, 
Direktur Eksekutif Indonesian 
Resource Studies Marwan 
Batubara, Ketua Harian 
Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, 
dan Vice President Corporate 
Communication Pertamina 
Wianda Pusponegoro.

Prof. Din Syamsuddin 
mengatakan, ketersediaan 
e n e r g i  h a r u s  m e n j a d i 
perhatian untuk keperluan 
bangsa,  apalag i  da lam 
era industrialisasi saat ini. 
Dengan demikian jelas dia, 
hal tersebut sejalan dengan 
komitmen Muhammadiyah 

yang ingin mengawal negara 
Indonesia dan khususnya 
untuk berd i r i  tegaknya 
konstitusi sebagai dasar 
keh idupan  masyaraka t 
berbagsa dan bernegara. 

Salah satu contohnya 
adalah kontribusi Muhamma
diyah menggalang kekuatan 
masyarakat madani Indonesia 
u n tu k  m en ggu ga t  se 
jumlah undangundang  ke 
mah kamah konstitusi, di 
antaranya UU Migas No. 22 
Tahun 2001.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, Vice President 
Corporate Communication 
Per tamina Wianda Puspo
negoro memaparkan ajang 
sharing ini merupakan salah 
satu bentuk kepedulian Per
tamina di bidang pendidikan. 
Utamanya mengenai be
berapa program Pertamina 
mendatang. Untuk diketahui 
bahwa energi Indonesia tidak 
bisa tergantung lagi dengan 
energi fosil. Tapi harus bisa 
bergerak ke energi yang ber
sifat renewable. 

D i  hadapan se lu ruh 
peserta PGTC, W ianda 
menambahkan, pada tahun 
depan Pertamina akan me
manfaatkan sekitar 1.000 
watt kapasitas listrik yang 
dihasilkan dari sumber energi 
terbarukan seperti panas 
bumi. Untuk itu, dengan ajang 

ini Pertamina ingin berbagi 
konsep pemenuhan energi 
bagi masyarakat. “Karena 
saya yakin mahasiswa bisa 
menjadi generasi penerus 
kita untuk kemajuan bangsa 
Indonesia,” ujar Wianda di 
Aula FKK UMJ, Ciputat.

Menanggapi  ha l  ter
sebut, Rektor Universitas 
Muhammadiyah Jakarta, 
Dr. H. Syaiful Bakhri, SH. 
MH, mengungkapkan ke
giatan PGTC ini  adalah 
suatu kegiatan yang sangat 
mencerahkan berkenaan in
formasi Pertamina yang tidak 
hanya energi berbasis fosil, 
yakni minyak dan gas saja. 
Tapi juga mengelola energi 
baru terbarukan khususnya 
geothermal. 

Maka dari itu, kata Syaiful, 
Pertamina sebagai BUMN 
memiliki peran positif dalam 

rangka mencukupi ke butuhan 
energi untuk negeri. Sehingga 
kampus menjadi paham 
proses bisnis yang dijalankan 
Pertamina, baik dari hulu 
hingga hilir.

Ia pun berharap, Pertamina 
dan UMJ dapat bekerja sama 
melalui teknologi. Sehingga 
faku l tas tekn ik  d i  UMJ 
bisa bekerja sama secara 
riset dalam rangka energi 
terbarukan. Karena di UMJ 
ini juga terdapat kajiankajian 
energi terbarukan. “Sinergi 
antar dunia usaha dengan 
universitas diyakini akan 
mampu membawa Indonesia 
yang lebih maju. Utamanya 
untuk menciptakan bibit te
naga profesional migas di 
tanah air dan menjadikan 
Pertamina sebagai peru sa
haan migas yang unggul,” 
tandasnya.• eGHA

TAnAH kARo – Untuk mem
berikan pemahaman tentang 
produk Pertamina kepada 
war tawan di Sumatera Utara, 
Marketing Operation Region 
(MOR) I melakukan Orientasi 
Wartawan 2015 dengan tema 
“Inovasi Produk Pertamina 
untuk Konsumen”, di Taman 
Simalem Resort, Sumatera 
Utara, pada (910/10).

Da lam or ientas i  in i , 
MOR I  menghad i r kan 
t iga narasumber,  ya i tu 
Assistant Manager Sales 
Administration Domestic 
Gas Region I Aripin yang 
m e m b e r i k a n  m a t e r i 
“Pengenalan Product Bright 
Gas”, Senior Sales Executive 

Retail I  Addieb Arselan 
dengan materi “Melaju lebih 
Jauh, Pertalite”, dan Sales 
Executive General Padang 
PT Pertamina Lubricants, 
As mirandi  Noor Hudha 
yang membahas “Ovierview 
Pertamina Lubricants”. Acara 
dimoderatori oleh External 
Relation MOR I, Brasto Galih 
Nugroho.

S e n i o r  S u p e r v i s o r 
External Relation MOR I Zainal 
Abidin dalam kesempatan ini 
meng ungkapkan, kegiatan 
ini adalah untuk menjalin 
silaturahmi kepada seluruh 
awak media yang selama ini 
selalu bertugas untuk mencari 
bahan berita sehingga ma

syarakat Sumatera Utara 
men dapatkan informasi yang 
sesuai diinginkan.

“Kita ingin temanteman 
media juga familiar, kenal, 
dan paham dengan produk
produk Pertamina yang lain. 
Karena selama ini media lebih 
banyak mengulas tentang 
PSO.  Padaha l  banyak 
produk kita yang lain di 

luar penugasanpenugasan 
pemerintah,” ungkapnya.

Orientasi  in i  d ihadir i 
sekitar 30 media yang ada 
di Sumatera Utara, seperti 
media cetak, media online, 
media elektronik dan radio 
yang selalu menjalankan 
tugasnya di bidang rublik 
ekonomi.•wali

medAn – Pengurus Serikat Pekerja Pertamina Unit 
Pemasaran I (SPP UPms I) dikukuhkan, pada 13 Agustus 
2015 di Ruang Serbaguna Kantor MOR I, Medan.  
Pelantikan ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan 
Ketum SPP UPms I dan penyerahan panji dari Presiden 
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Eko 
Wahyu Laksmono ke Ketua Umum SPP UPms I Sutrisno.

Pada kesempatan tersebut, GM MOR I Romulo 
Hutapea mengemukakan,  serikat pekerja harus dapat 
bersama manajemen menjaga keberlangsungan peru
sahaan. “Ketika ada ancaman bagi perusahaan, serikat 
pekerja dapat mendukung untuk mengeliminasi ancaman 
tersebut,” tegasnya.•Spp upms I
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Pengurus SPP UPms I dikukuhkan
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Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk 
tulisan maksimal 2 lembar halaman a4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.

Sekali Lagi tentang Segel: Jangan ngeyel!

Pembenahan tata Kelola arus Minyak
Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Pemeriksaan segel di kapal yang telah dipasang oleh 
Surveyor ketika tanker tersebut isi minyak di L/P SKK 
Migas, adalah suatu keharusan bagi pekerja yang terlibat 
dalam serah terima minyak di lapangan. Saat ini PTKAM 
sedang menyusun TKOnya sebagai “pegangan” teknis 
bagi petugas di lapangan. 

Petugas darat menjadi filter pertama pengolahan 
untuk mengetahui apakah muatan yang dibawa oleh kapal 
segelnya masih utuh ataukah sudah berubah “bentuk” atau 
berubah “posisi”. Mereka harus bekerja ekstra serius untuk 
menilik hal ini. Begitu ada indikasi segel di kapal berbeda 
posisi dan berbeda jumlahnya, langkah untuk menyeret 
penanggung jawab muatan di kapal ke ranah hukum 
sebagai pelaku tindak pidana perusak segel, akan terbuka.

Karena yang dilaksanakan ini adalah sebagai 
penjabaran dari tugas tim Pembenahan Tata Kelola Arus 
Minyak (PTKAM) yang terkandung dalam surat perintah 
dari Dirut Pertamina No.Prin010/C00000/2015S0 pada 
tanggal 6 Maret 2015, maka tidak ada lagi ada relaksasi 
buat pelaku bisnis di ranah distribusi minyak yang masih 
bekerja amatiran.

Dalam work-phase PTKAM TahapIII Correction 
Action (Perubahan Sistem & Prosedur/ Metode; Kalibrasi 
Alat/Perlengkapan; dan Pengendalian Personal) yang 
tenggat waktunya adalah akhir Okober 2015 sudah kita 
lalui dengan terengahengah. Meski hasil yang diperoleh 
PTKAM belum begitu memuaskan, namun perbaikan sesuai 
target akan tetap dilakukan dengan segala risiko yang 
timbul dari “langkah tahap tiga” PTKAM ini. Diharapkan, 
TahapIV Pengendalian dan Konsistensi (Monitoring Day to 
Day) sampai Februari 2016 akan semakin lempeng untuk 

diwujudkan secara konkret. 
Untuk itu VP Planning & Optimization (Dit. Pengolahan)  

sudah semenjak September 2015 memerintahkan kepada 
seluruh terminal (RUII sampai RUVII) sebelum discharge 
minyak mentah dilakukan harus memeriksa dengan teliti 
dan jeli lembaran Valves Sealing Report sebagai dokumen 
dengan nama “Berita Acara Penyegelan di Kapal” (BAPK).

Meski perintah ini dengan alasan kekurangan tenaga 
di lapangan belum seluruh pelaku serah terima minyak 
di RU yang melaksanakan, namun tindakan ke arah untuk 
mencegah losses yang berkepanjangan di RU sedang 
berjalan secara sistemik.

Sebelum proses discharge dilakukan di terminal RU, 
Loading Master (L/M) harus meminta kepada nakhoda 
kapal BAPK yang diberlakukan terhadap kapalnya di loading 
port.  L/M memeriksa  kesesuaian antara nomor segel    di 
berita acara dengan aktual di lapangan. Bila ditemukan 
kondisi segel yang tidak sesuai dengan posisi dan kondisi 
yang tertulis dalam BAPK, maka bersiaplah nakhoda 
kapal bersangkutan untuk “diberitaacarakan” oleh pihak 
penerima minyak mentah (RU) sebagai pelaku tindak pidana 
perusakan segel muatan minyak di kapal.

Dalam pelaksanaan “membudayakan” segel tambahan 
di kapal secara mutlak ini, telah pula dilakukan langkah
langkah yang standar. Misalnya penyeragaman segel dan 
BAPK yang mengisi muatan di loading port. Kemudian, 
penyeragaman segel khusus untuk Surveyor di loading port 
sedang dibuat (dalam proses pengadaan) oleh fungsi ISC.

BAPK yang dibuat di loading port diseragamkan di 
seluruh kilang minyak Pertamina (RU). Setelah segel tersebut 
selesai dirancang akan menjadi referensi pengadaan bagi 

masingmasing RU. Untuk penyeragaman segel yang baru 
di seluruh RU akan dilakukan setelah stok segel (model 
lama) di RU dihabiskan.

Standarisasi penyegelan atau pelepasan segel di tangki 
darat diberlakukan terhadap :
• Setiap ada proses loading / unloading harus dilakukan 

penyegelan pada kerangankerangan yang tidak dipakai 
pada line dan tanki tersebut.

• Setiap ada penyegelan / pelepasan segel harus dicatat 
dalam logbook.

• Pemakaian segel dan pengeluaran segel dari gudang 
harus dicatat.

Sedangkan untuk cepat mengetahui asal minyak yang 
dibawa oleh kapal, juga dilakukan standar warna segel di 
masingmasing RU. Untuk penyeragaman warna segel di 
setiap RU, disepakati warna yaitu :

Dalam penulisan segel  disepakati pula aturan yang 
standar, yaitu :
Row pertama :  lambang dan tulisan Pertamina
Row kedua  :  angka romawi RU, misalnya RU II dituIis II
Nomor segel : dua digit pertama tahun segel dibuat, 

dan lima digit selanjutnya nomor seri se
gel.•pTkAm
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rU IV Cilacap deklarasikan zero Steam Leak
Tahun LI, 26 Oktober 2015

jAkARTA –  Fungsi Se
cur i ty Pertamina Kantor 
Pusat bekerja sama de
ngan PT Pertamina Training 
& Consulting (PTC) meng
adakan pelatihan Tindakan 
Pertama Pada Tempat Ke
jadian Perkara (TPTKP) Teror 
Bom Angkatan II 2015 yang 
diikuti oleh 30 security dan 
5 resepsionis di lingkungan 
Kantor Pusat Pertamina. 

Pe la t ihan  yang ber
langsung selama dua hari, 
pada 1213 Oktober in i 
bertujuan untuk meningkatkan 
kompetensi dan kemampuan 
S a t u a n  P e n g a m a n a n 
Pertamina dalam memahami 
bahaya teror bom dan jenis
jenis bahan peledak guna 
menunjang pelaksanaan 
tugas di lapangan sehingga 
member ikan  pe layanan 
terbaik dan juga rasa aman 
dan nyaman bagi perusahaan.

“Melalui  pelat ihan ini 
diharapkan satuan penga
manan yaitu para security 
dan resepsionis yang bertu
gas dapat menja lankan 
peran awal apabila terjadi 
ancaman teror bom di lo
kasi kerja sebelum pihak 

Kepolisian datang,” demikian 
diungkapkan Manager HSSE 
Pertamina, Trisapta Mulya 
saat membuka pelatihan 
TPTKP Teror Bom Angkatan 
II 2015 di Lantai Ground 
Kantor Pusat Pertamina, 
Senin (12/10).  

Instruktur dalam pelatihan 
TPTKP  ini melibatkan Satuan 
Gegana Mabes Polri dengan 
kurikulum yang diajarkan 
meliputi deteksi dini ancaman 
teror dan bom, pengenalan 
bom dan alat deteksi, Standart 
Operating Procedure (SOP) 
menghadapi teror dan bom, 
evakuasi serta teori, praktek 
dan simulasi deteksi teror dan 
bom, safety dan pemadaman 
kebakaran. 

Lebih lanjut Trisapta me
ngatakan, pelatihan ini dinilai 
penting karena para security 

Pelatihan tPtKP teror Bom angkatan II 2015

sebagai garda depan dalam 
pengamanan harus mampu 
mengantisipasi jika terjadi 
teror bom. Karena itulah 
dibutuhkan pengetahuan 
dan keterampilan sebagai 
bekal dalam menyiapkan diri 
dalam menghadapi ancaman 
teror bom.

“Kita berikan pelatihan 
bagi para resepsionis agar 
mereka juga mengetahui 
b a g a i m a n a  t i n d a k a n 
yang harus dilakukan bila 
terjadi ancaman bom, baik 
itu evakuasi dan lainlain, 
sehingga terjadi sinergi antara 
resepsionis dan security 
karena sudah mendapat 
pem bekalan bagaimana 
prosedurprosedur yang 
mes ti dilakukan,” ungkap 
Trisapta.•IRlI

Fo
to

 : 
KU

NT
O

RO

cIlAcAp – Refinery Unit 
(RU) IV Cilacap memberikan 
perhatian penuh kepada 
losses steam yang terjadi 
di area kilang akibat bo
coran/ leak. Steam yang 
da lam proses pengolahan 
minyak digunakan sebagai 
pemanas produk maupun 
untuk menggerakkan turbin 
merupakan salah satu faktor 
yang harus dikelola dengan 
baik. Terkait dengan hal 
tersebut, pada 30 September 
2015 di Ruang Rapat I I 
Head Office, RU IV Cilacap 
mendeklarasikan program 
Zero Steam Leak.

Program ini dijalankan 
di seluruh unit dalam ki lang 
dengan melakukan ber
bagai strategi, antara lain 
penanganan bocoran steam 
trap, kontrak unit price khusus 
bocoran steam non trap, 
mapping berkala bocoran 
steam non trap setiap 6 
bulan sekali, penginformasian 

progress perbaikan bocoran 
steam non trap dalam rapat 
operasi setiap minggu, serta 
monitoring bocoran secara 
berkala. 

Melalui program ini, setiap 
unit kilang dikelompokkan 
menjadi tiga kriteria, yaitu 
kriteria unit (standar) yaitu 
menjaga steam leak di unit 
periode bulan berjalan, krite
ria bagian yaitu menjaga 
steam leak di bagian periode 

berjalan, dan kriteria sustain 
yaitu menjaga steam leak di 
bagian selama periode mi
nimal satu bulan.

GM RU IV Nyoman Su
kadana memberikan apresiasi 
kepada Bagian LOC III & MA 
IV yang masuk dalam kategori 
sustain. 

“Berkat kepedulian se
luruh pekerja melalui program 
zero steam leak ini, kita dapat 
menghemat steam sebanyak 

69.88 ton/day atau setara 
dengan 93.3 juta /day,” ujar 
Nyoman Sukadana.

Zero steam leak akan 
terus dilakukan secara sustain 
dengan cara melakukan pulse 
check  dan memperbaiki 
penyebab steam leak secara 
berkala sesuai komitmen yang 
disepakati dalam agenda 
deklarasi zero steam leak 
ini.•Ru IV
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dumai-  Malam Inaugurasi sebagai ajang peng hargaan 
aktifis CIP RU II digelar di Gedung Pertemuan Sasana 
Mitra, pada (1/10). Acara dihadiri oleh GMRU II Afdal 
Martha, tim manajemen, pencinta dan pemerhati GKM 
serta seluruh peserta konvensi GKM.

Ada 4 PKM, 4 GKM dan 4 SS yang tampil pada grand 
final  dan menunjukkan kebolehannya mempresentasikan 
hasil penemuan/penelitian serta modifikasi peralatan untuk 
kegiatan dalam pengoperasian alat dan efisiensi biaya 
operasional di Refinery Unit II, pada (29-30/9).

Regu terbaik akan mewakili RU II dalam ajang APQ 
Award yang diselenggarakan di Jakarta.•Ru II

Malam Inaugurasi CIP 2015
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Anjungan Lepas Pantai, Field Poleng.

Launching Mt. Sanggau, Crude oil tanker 40.000 dWt
cHInA - Bertempat d i 
New Times Ship Building, 
China, Kamis (15/10), telah 
dilaksanakan launching MT 
Sanggau, salah satu kapal 
Pertamina yang direncanakan 
akan mengangkut crude 
oil dengan ukuran 40.000 
DWT nantinya. Turut hadir 
mewakili Pertamina, Vice 
President Own Fleet, Agus 
Pranoto bersama dengan 
Strategic Advisor, Hazairin, 
serta New Ship Project 
Coordinator, I Ketut Sudana  
untuk menyaksikan event 
launching. 

Launching dapat dide
finisi kan sebagai proses 
peluncuran kapal ke perairan 
untuk pertama kalinya. Laun-
ching merupakan salah satu 
milestone penting di dalam 

Launching ceremony dihadiri oleh perwakilan dari Pertamina.

tahapan pembangunan 
kapal dimana setelah proses 
tersebut, selanjutnya kapal 
akan uji performa melalui 
sea trial sebelum akhirnya 
serah terima atau delivery 
kepada konsumen. Pada 
kesempatan tersebut, Agus 
Pranoto  menyampaikan 
apresiasi atas kinerja yang 
baik serta progress f isik 
kapal yang on the track ke
pada galangan New Times 
Shipbuilding Co., Ltd.. Agus 
Pranoto juga menyampaikan 
harapan bahwa di masa 
de pan nantinya dapat ter
wujud Joint Venture an tara 
pihak New T imes Ship
building Co.,Ltd. dengan 
galangan milik Pertamina 
untuk pembangunan kapal 
milik di masa yang akan da

tang di dalam negeri secara 
profesional.

P e m b a n g u n a n  M T 
Sanggau sejalan dengan 
proyeksi Pertamina dalam 
menguasai 50% tonase 
kapal yang dioperasikan, 
Saat ini, Pertamina te lah 
mempercayakan  pem
bangunan 2 un i t  kapal 
tanker sistership lainnya 
yang berukuran 40.000 
DWT dengan nama Sanana, 
dan Serui di galangan New 
Times Shipbuilding Co.,Ltd. 
– China. Pembangunan 
tersebut didasarkan atas 
per timbangan profil galangan 
New Times Shipbuilding 
Co.,Ltd sebagai salah sa
tu reputable shipyard di 
China dimana sebelumnya 
te lah membangun tanker 

Pertamina yang berukuran 
85.000 LTDW, yaitu Gam
konora pada tahun 2012. 

Penyerahan kapal tersebut 
kelak akan semakin mem
perkuat armada milik Perta

mina sebagai urat nadi dis
tr ibusi energi ke seluruh 
nusantara•[Bintoro]

jAkARTA – Krisis penurunan harga minyak dunia berpengaruh 
signifikan pada kinerja perusahaan-perusahaan migas yang 
beraktivitas di sektor hulu. Dampak yang terasa adalah 
menghitung ulang secara cermat setiap pengeluaran investasi 
dan pemangkasan anggaran operasi. Meski hal itu berpengaruh 
langsung pada tampilan kinerja produksi, namun terpaksa 
harus dilakukan supaya mampu bertahan dari hempasan harga 
pasar yang jatuh lebih separuh sejak pertengahan 2014 lalu. 
Strategi bertahan  melalui tindakan pemangkasan rencana kerja 
dan anggaran tentu akan mengerdilkan target pencapaian serta 
mengurangi pertumbuhan.

Oleh karena itu, supaya korporasi tidak sekedar bertahan 
namun dituntut pula untuk terus tumbuh dan berkembang, 
perlu dilakukan berbagai langkah terobosan lewat inovasi dan 
kreatifitas. Hanya dengan kebijakan demikian, efisiensi baik dari 
sisi biaya, tenaga, maupun waktu untuk meningkatkan daya 
saing dapat diraih di tengah terpaan krisis. ”Untuk menjawab 
tantangan global agar terus survive and sustainable di tengah 
kondisi anjloknya harga minyak dunia diperlukan ideide 
terobosan dan inovasi agar mampu menjaga dan menjamin 
kelangsungan hidup perusahaan, serta optimalisai kinerja 
diberbagai sendi operasi,” tegas Direktur Hulu Pertamina, 
Syamsu Alam di hadapan peserta Upstream Improvement and 
Innovation Award (UIIA) 2015 di Semarang (30/9). 

Lebih lanjut Alam menyatakan, dalam situasi pasar yang 
sedang didera merosotnya harga tidak ada pilihan lain bagi 
perusahaan kecuali mengatur sedemikian rupa halhal yang 
sepenuhnya dalam kendali manajemen seperti pengelolaan 
finance secara tepat sasaran, penerapan teknologi yang 
fokus pada upaya efisiensi operasi, dan optimalisasi aset-aset 
produksi. Hal itu, harus dilakukan di segenap lini dalam satu 

bahasa tidak ada toleransi bagi operasi at 
any cost. Lewat paradigma dan pola tindak 
seperti itu, setiap pekerja yang bertugas 
di lingkungan Dit. Hulu dan APH yang 
melingkupi segala strata organisasi, mulai 
top manager sampai frontliner, dituntut 
untuk senantiasa menumbuhkan budaya 
inovasi dan continuous improvement 

dalam dinamika kerja seharihari. “Saya berharap Anda semua 
bisa berkolaborasi sehingga menghasilkan inovasi dan improvisasi 
yang bisa menjawab tantangan saat ini seperti harga minyak rendah 
dan upaya meningkatkan efisiensi,” imbuh Alam mewanti-wanti. 

Apa yang diharap oleh Direktur Hulu rupanya bertalu di 
lingkungan APH. Contohnya, inovasi yang dilakukan oleh gabungan 
pekerjapekerja dari Fungsi Upstream Strategic Planning and 
Operation Evaluetion (USPOE) Dit. Hulu, PT. Pertamina Hulu 
Energi West Madura Offshore (PHE WMO), dan PT. Pertamina 
EP Asset 4 Field Poleng dalam melakukan upaya optimalisasi 
asset produksi bersama yang dituangkan lewat perjanjian Facility 
Sharing Agreement (FSA). Maksud dari FSA tersebut adalah untuk 
melebur silo-silo peninggalan operator lama di kedua blok itu yang 
masih tersisa di lingkungan APH. Tujuannya untuk mengoptimalkan 
efisiensi pemanfaatan bersama fasilitas produksi di Poleng 
Processing Platform (PPP), Storage Tank, dan Floating Storage & 
Offloading (FSO) Abherka yang berlokasi di lepas pantai Kabupaten 
Gresik, Jawa Timur, sebagai bagian dari upaya memaksimalkan 
revenue perusahaan.

Menurut Mohamad Syah Afgani, Ast. Manager Supporting & 
DWO Facilities sekaligus ketua Projek Kendali Mutu (PKM) Abherka, 
kelompok kerja yang mencetuskan inovasi tersebut, bahwa 
seiring perjalanan waktu beberapa permasalahan muncul dalam 
proses operasi pengelolaan kedua blok tersebut, diantaranya 
terkait dengan penanganan kualitas air terproduksi dan akurasi 
pengalokasian produksi yang tidak sesuai dengan prinsip Quantity 
Accounting System (QAS) sebesar 36 barel minyak per hari (BOPD) 
di PPP antara PHE WMO & Field Poleng. QAS adalah suatu 
kegiatan pengukuran, perhitungan, dan pelaporan arus minyak 
yang diaplikasikan dalam pengelolaan produksi minyak mulai dari 
stasiun pengumpul (SP) sampai dengan sales point. “Permasalahan 
QAS dan kualitas air terproduksi ini yang menjadi perhatian kami, 
karena berdampak langsung terhadap kinerja financial PHE 
dan PEP,” terang Afgan, demikian ia akrab disapa dalam suatu 
perbincangan di Lantai 19 Gedung Utama Pertamina (21/10).

Selanjutnya Afgan menjelaskan, perbedaan sampling point 
dalam pengambilan data basic sediment water (BS&W) menjadi 
perhatian PKM Abherka untuk melakukan evalusi lebih lanjut. 
BS&W adalah ukuran kandungan residu dari ketidakmurnian yang 

diinginkan pada minyak mentah dan kondensat. BS&W Blok 
West Madura yang terukur di PPP masih cukup tinggi (> 10%) 
sedangkan BS&W Blok Poleng sebesar (± 0.5%). “Perbedaan 
besaran BS&W yang cukup signifikan memerlukan perhatian 
khusus dalam pola operasi di PPP dan FSO Abherka. Maka dari 
analisa masalah tersebut PKM Abherka menyimpulkan bahwa 
perlu adanya perumusan formulasi baru alokasi minyak yang 
disepakati antara PHE WMO dengan Field Poleng,” tambah 
Afgan.

Hasil penerapan formula alokasi minyak dan pelaksanaan 
beberapa solusi operasi selama periode Agustus 2014 s/d 
Juni 2015 adalah: (1) Perbaikan kualitas minyak dari BS&W 
dari sekitar 15 persen menjadi 5 persen; (2) Penambahan 
gross revenue Pertamina sebesar US$ 3.600/hari atau US$1,3 
juta/tahun; (3) Akurasi produksi sesuai dengan QAS; dan (4) 
Pekerja lapangan lebih memahami QAS. Dengan hasil yang 
diraih tersebut, diharapkan target produksi migas maupun 
kinerja financial PHE WMO dan PEP Asset 4 Field Poleng akan 
meningkat dari perolehan selama ini.

Blok West Madura Offshore merupakan wilayah kerja 
pertambangan Migas dalam bentuk Production Sharing 
Contract (PSC), dioperasikan oleh PHE WMO sejak Mei 2011 
dengan Participant Intrest (PI) 80% dan mitranya perusahaan 
minyak dari Korea Selatan (Kodeco) dengan PI 20%. Sementara 
Blok Poleng dioperasikan kembali oleh PEP Asset 4 Field 
Poleng sejak Desember 2013 yang sebelumnya dikelola 
dalam format kontrak Technical Assistant Contract (TAC) oleh 
Kodeco.•dIT. Hulu

Fo
to

 : 
S

H
IP

P
IN

G


