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Pertamina dan nahdlatul ulama 
sepakat kembangkan ekonomi umat 
Pertamina dan 
Nahdlatul Ulama 
(NU)  menandatangani  
nota kesepahaman 
(memorandum of 
understanding) yang 
akan menjadi landasan  
kedua belah pihak 
melaksanakan kerja sama 
pengembangan  ekonomi 
umat  terkait dengan 
pemanfaatan  energi  dan 
pengabdian masyarakat. 

Hadi r  da lam penan
datanganan tersebut jajaran 
pengurus PB Nahdlatu l 
Ulama serta top manajemen 
Pertamina. 

Said Aqil Siroj menyatakan, 
sangat tepat jika  NU diajak 
kerjasama oleh Pertamina. 
Karena selama ini pesantren 
di bawah naungan NU tidak 
pernah mendapat alokasi 
anggaran yang resmi dari 
negara.   “Padahal potensi 
NU sangatlah besar dengan 
22.000 pesantren dan 90,4 
juta warga NU,” ujar Said. 

Karena itu, ia meng ap
re siasi terobosan Pertamina 
untuk merangkul NU dalam 
pengembangan ekonomi 
umat.  ”Ini adalah anugerah 
dari Allah, semoga ini mem
bawa  berkah,” harapnya.

Sementa ra  i t u ,  Dw i 

Nahdliyin,” lanjutnya. 
Kerja sama inilah yang 

akan didorong oleh Pertamina 
bersama dengan PBNU. 
Dengan kata lain, selain as
pek pertumbuhan, juga akan 
ada aspek pemerataannya. 

Lingkup potensi kerja 
sama  untuk nota ke se pa
ham an yang berlaku se
la ma 5 tahun ini meliputi  
pengembangan usaha nia 
ga, investasi, dan pem
bangunan  pada sektor  mi
gas;  pengembangan, in
ves    tasi dan pemanfaatan 
ener gi baru dan terbarukan  
serta konservasi energi; 
peng abdian masyarakat 
yang di orientasikan pada 
pe  ningkatan kualitas sumber 
daya manusia, lingkungan 
dan kemaslahatan umat.•RILIS/

URIP

JAKARTA  - Penan da ta
nganan  MoU yang mengang
kat tema “Menegakkan Islam 
Nusantara untuk Pemerataan 
Ekonomi Warga” dilakukan 
oleh  Direktur Utama  Perta
mina Dwi Soetjipto dan  Ketua 
Umum PB NU Said Aqil Siroj 
di  Kantor  PBNU, Jakarta,  
pada  Rabu (4/1). 

Soetjipto mengemukakan, 
kerja sama ini menindaklanjuti  
visi Presiden Joko Widodo 
yang menginginkan per
tumbuhan ekonomi Indonesia  
bisa kembali tumbuh hingga 
7%. “Saat ini pertumbuhan 
ekonomi diperkirakan sekitar 
5%. Posisi ini adalah yang 
terbaik di an tara negara
negara lain  di Asia,” kata Dwi. 

Untuk mencapai pertum
buhan ekonomi yang lebih 
baik, Presiden meyakini 
bahwa 2/3 adalah peran 
sektor swasta.  Sedangkan 
kontribusi  APBN dan BUMN 
hnyalah 1/3 saja. “Dalam 
kaitan itulah, maka kami be
kerja sama dengan NU yang 
memiliki perangkat  yang 
terdiri dari para pengusaha 
kecil, menengah dan besar 
dalam Himpunan Pengusaha 
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Ketua Umum PBNU  Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, MA foto bersama usai menandatangani nota kese
pahaman (memorandum of understanding) yang akan menjadi landasan  kedua belah pihak melaksanakan kerja sama pengembangan  ekonomi 
umat  terkait dengan pemanfaatan  energi  dan pengabdian masyarakat. 

Tahun 2017 dibuka dengan keputusan Menteri Ke
uangan RI mengakhiri kontrak kerjasama dengan JP Morgan 
(JPM). Perusahaan investasi asal AS ini dinilai merugikan 
pemerintah RI karena pada 13 November 2016 menerbitkan 
riset pasar yang merekomendasikan investor untuk 
meng  hindari investasi di negara berkembang, termasuk 
Indonesia. Padahal, JPM adalah dealer (agen penjual) 
penerbitan obligasi global Pemerintah RI yang seharusnya 
mempromosikan investasi di Indonesia.

Dalam kasus di atas, sebenarnya JPM memikul dua 
peran. Pertama, menjalankan peran dealer bagi Pemerintah 
RI, sehingga dituntut memuluskan transaksi kliennya. 
Sementara di sisi lain, JPM juga memiliki research analyst 
yang bertugas menyampaikan rekomendasi investasi kepada 
investor global selaku kliennya. Analis wajib membuat re
komendasi yang objektif. 

Kedua peran ini sebenarnya bertolak belakang, sehingga 
sangat rawan dengan konflik kepentingan dan intervensi. 
Namun, di dunia investasi berlaku serangkaian aturan dan 
kode etik untuk menghindarkan hal di atas. Ada juga batasan 
internal antara tim dealer dan research, yang biasanya 
disebut dengan Chinese Wall (Tembok Besar Tiongkok), di 
mana tim dealer dilarang keras mengintervensi tim research.

 

Meski demikian, konsep Chinese Wall masih diper
tanya kan efektivitasnya, karena masih banyak pelanggaran 
yang terjadi. Sebagai contoh, tahun 2014, terdapat 10 Bank 
Investasi termasuk Citigroup dan Barclays yang melanggar 
aturan dan didenda total US$43.5 Juta. 

Pada IPO perusahaan mainan AS, Toys “R” Us tahun 
2010, 10 perusahan di atas terbukti menjanjikan Toys “R” 
Us bahwa jika mereka dikontrak untuk menjalankan proses 
IPO, analis mereka akan menulis rekomendasi positif 
agar investor membeli saham Toys “R” Us. Hasilnya, 10 
perusahaan divonis bersalah karena tidak bisa atau tidak 
memiliki prosedur untuk melindungi analis dari intervensi.

Memang, dengan adanya dualisme peran perusahaan 
investasi, tidak dipungkiri konflik kepentingan dapat terjadi, 
baik secara internal perusahaan maupun antara perusahaan 
dengan klien. Untuk itu, kita harus bijak dalam memahami 
peranan mereka.•



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

Pertamina 
gencar Perluas 
Pemanfaatan lng
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VICE PRESIDENT LNG PERTAMINA 
DIDIK SASoNgKo 

Pengantar Redaksi :
PT Pertamina (Persero) melakukan perluasan pe

manfaatan Liquefied Natural Gas (LNG) guna mendukung 
pemanfaatan LNG untuk berbagai Industri seperti in
dustri perhotelan, transportasi, restoran dan tekstil. Pe
manfaatan LNG  ini adalah bagian dari program Pemerintah 
meningkatkan peran Energi Baru Terbarukan dalam Energy 
Mix, yaitu penggunaan gas ditahun 2025 sebesar 24 
persen.

Berikut paparan Vice President LNg Pertamina 
Didik Sasongko terkait sudah sejauhmana upaya 
Pertamina dalam penggunaan LNG.

Sejauhmana pengembangan bisnis LNg Pertamina 
untuk kebutuhan Industri? Sebenarnya Pertamina 
sudah menjadi pionir dalam industri global LNG sejak 
1970 awal, namun saat itu hanya untuk ekspor terutama 
ke Jepang, Korea dan Taiwan dan umumnya digunakan 
untuk pembangkitan listrik dan gas kota yaitu digunakan 
utk industry, rumah tangga, dan komersial. Sejak tahun 
2012, oleh karena meningkatnya permintaan gas domestik 
dan mulai terbatasnya pasokan gas pipa, Pertamina mulai 
menggunakan LNG untuk memasok gas ke PLN melalui 
FSRU (floating storage and regasification unit). Kemudian 
thn 2014 Pertamina mulai mengoperasikan terminal Arun, 
yang merupakan konversi dari Liquefaction Plant, untuk 
memasok gas di Aceh dan Sumatera Utara untuk keperluan 
PLN dan industri.

Pertamina juga mengembangkan pemanfaatan LNG 
untuk industri tambang batu bara di Kalimantan Timur, 
keperluan hotel dan mall di Balikpapan, dan saat ini sedang 
mencoba mengaplikasikannya di Kereta Api Indonesia.

LNG ini bukan merupakan produk tetapi  bahan bakar 
untuk transportasi gas, sehingga sasaran pasar adalah off 
grid gas pipeline. Oleh karena itu sasaran lain pemasaran 
adalah industri di daerah yang tidak mempunyai jaringan 
gas pipa, contohnya adalah Bandung dan sekitarnya.

Di samping itu, Pertamina sedang memesan dual fuel 
tug boat untuk keperluan terminal Arun dengan tujuan 
mengembangkan penggunaan LNG untuk bahan bakar 
kapal dan nelayan.

Seluruh aktivitas tersebut adalah dalam rangka 
mendukung program pemerintah yang tertuang dalam PP 
No. 79/2014 dalam mencapai bauran energi primer, yaitu 
22% gas di tahun 2025, dan tentunya sekaligus dalam 
rangka pengembangan bisnis Pertamina.

Targetnya industri apa saja dan aplikasinya? 
Secara umum, tentunya adalah semua industri karena 
mereka membutuhkan energi. Saat ini kami memasarkan 
dan telah digunakan di industri perhotelan, restoran, 
laundry, transportasi, tambang batu bara, kelistrikan dan 

tekstil, industry petrokimia, gelas, dan makanan. Tentunya 
akan terus diperluas cakupan wilayah pemasarannya dan 
cakupan industrinya.

Hampir mendekati akhir tahun ini, apakah peman-
faatan LNg sudah memenuhi target yang diharapkan? 
Harus diakui bahwa perlu kerja lebih keras dan kreatif untuk 
memenuhi target pemasaran LNG di pasar dalam negeri, 
karena adanya tantangan melambatnya pertumbuhan 
ekonomi – terutama pertumbuhan industri  dan  anjloknya 
harga minyak.

Apa target 2017 mendatang? Targetnya terpenting 
adalah mengirim, memanfaatkan dan memasarkan 28 
kargo untuk keperluan domestik terutama untuk kelistrikan 
di Jakarta di samping keperluan industri di Sumatera Bagian 
Utara dan Jawa Barat. 

Di samping itu 2017, ditargetkan LNG telah dapat digu
nakan secara komersial pada Kereta Api di Jawa, selain 
me masarkan LNG dengan menggunakan ISO tank ke Jawa 
barat yang tidak ada pipa distribusi gas.

Pihak mana saja yang dilibatkan dalam menjalankan 
pemanfaatan LNg untuk industri ini dan penugasan 
yang diberikan seperti apa dari masing-masing pi-
hak tersebut? Dari sisi Pemerintah, secara intensif kita 
berkoordinasi dan bekerja sama dengan Ditjen Migas, 
Skkmigas, Departemen Perindustrian dan departemen 
Perdagangan. Secara internal kami berkoordinasi dan bekerja 
sama dengan Direktorat Pemasaran karena diperlukan sinergi 
dalam memasarkan portofolio produk Pertamina. Dari pihak 
ketiga, tentunya melibatkan banyak pengusaha domestik 
terutama industri transportasi kapal. Industri logistik juga 
terlibat erat karena pemasaran ritel LNG berkaitan erat dengan 
industri logistik. 

Tantangan apa saja yang dihadapi dalam pengem-
bangan bisnis LNg untuk industri ini? Minimnya infra
struktur gas dan LNG, ketidakpastian harga minyak, dan 
kurangnya tenaga berpengalaman dalam pemasaran dan 
distribusi LNG dan gas dalam internal organisasi Pertamina.

Sejauhmana komitmen yang diberikan untuk menja-
wab tantangan tersebut? Direktorat Gas mempunyai 
komitmen yang kuat untuk mengatasi tantangan di atas 
terlihat dari Anggaran Investasi dan Operasi, juga dinamisnya 
organisasi Direktorat Gas, serta cukup agresif dalam 
rekrutmen secara internal dan eksternal. Dari sisi sumber 
daya manusia, pengembangan skill dan knowledge serta merit 
system sangat kental terlihat di Direktorat Gas.

Tidak ada pilihan selain terus membangun kapabilitas 
organisasi untuk mengatasi tantangan.•IRLI
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Awal tahun ini berbagai media kembali “gaduh”. 
Mulai dari media sosial, media online, media cetak, 
hingga media elektronik banyak membahas tentang 
kenaikan beberapa harga kebutuhan masyarakat. 
Berawal dari kenaikan harga cabai, dilanjut dengan 
tarif listrik, pajak kendaraan bermotor, hingga harga 
bahan bakar kendaraan bermotor. Keluhankeluhan 
hingga meme bertebaran di media sosial. Pem
bahasan hangat berbagai kalangan di media  massa 
juga tak kalah seru. Semua media ber lomba mem-
framing berita kenaikan tersebut de ngan berbagai 
angle. Maka tak heran, jika di harihari terakhir 
ini, banyak pihak, khu susnya pemerintah, yang 
mengklarifikasi kabar-kabar tersebut.

Flash back beberapa tahun ke belakang, biasanya, 
jika ada kenaikan harga bahan bakar untuk kendaraan 
bermotor, mayoritas komponen masyarakat Indonesia 
‘menyerang’ Pertamina. Mereka berpikir, Pertamina 
lah yang menaikkan harga tersebut. Mengapa kali 
ini ‘tuduhan’ tersebut tak lagi gencar ke Pertamina? 
Apakah edukasi di media massa oleh berbagai 
pihak tentang kebijakan kenaikan harga BBM  
terhadap masyarakat Indonesia berhasil? Mengapa 
sekarang ‘tudingan’ tersebut lebih ditujukan kepada 
pemerintah?

Sejatinya, ini merupakan sebuah kesalahan per
sepsi oleh masyarakat. Namun, tak layak bagi sebuah 
entitas bisnis besar seperti Pertamina membiarkan 
kesalahan persepsi tersebut. Untuk itulah, sehari 
se telah kenaikan harga Bahan Bakar Khusus Non 
Subsidi diumumkan pada pukul 00.00 WIB pada 
5 Januari lalu, Direktur Pemasaran Pertamina 
Muchamad Iskandar melakukan konferensi pers 
menjelaskan tentang ke naikan tersebut.

Di depan wartawan nasional, dengan gamblang 
Pak Iskandar  menjelaskan bahwa yang disesuaikan 
adalah Bahan Bakar Khusus (BBK) Non Subsidi, 
Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, Pertamina 
Dex, Dexlite dan Pertalite sebesar Rp300 per liter. 
Bukan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Premium dan 
Solar. Penyesuaian tersebut merupakan kebijakan 
kor porasi Pertamina karena mengikuti fluktuasi harga 
minyak  mentah dunia.

Pak Iskandar menekankan perubahan harga BBK 
dengan mengikuti mekanisme harga pasar sudah 
dilakukan sejak tahun 2005.  Dan Pertamina selalu 
konsisten melakukan koreksi paling lambat dua 
ming gu. Bahkan ia menggarisbawahi, naik turunnya 
harga bahan bakar tersebut dilakukan jika ada peru
bahan yang signifikan terhadap harga indeks pasar 
internasional dan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Edukasi inilah yang harus terus digaungkan di hari
hari ke depan. Bukan hanya oleh media massa atau 
Fungsi Corporate Communication saja, tapi juga bisa 
dikomunikasikan oleh seluruh insan Pertamina melalui 
berbagai saluran informasi. Menjelaskan dengan 
jernih, bahwa penyesuaian harga bahan bakar yang 
dilakukan Pertamina adalah penyesuaian harga untuk 
Bahan Bakar Khusus Non Subsidi. Bahan bakar yang 
memang diproduksi Pertamina untuk masyarakat me
nengah ke atas. Bukan untuk masyarakat kelas ba
wah. Jadi, masyarakat dapat lebih tenang menerima 
penyesuaian harga BBK ini. Tak lagi menjadi gaduh.

Menjelaskan kebijakan korporasi kepada khalayak  
masyarakat memang butuh upaya maksimal seluruh 
komponen Pertamina. Setidaknya kesalahan persepsi 
tersebut dapat kita ubah dengan komunikasi yang 
cer das dan mengedukasi masyarakat.•
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resolusi awal tahun
ARIES HAMDANI  – Sr. Analyst HSE, OPI RU III Plaju

Baru saja kita  menjejakkan kaki di tahun 
2017. Tentunya banyak hal yang telah dilalui 
selama satu tahun kemarin. Apa yang telah 
dicapai pada tahun lalu, menjadi barometer atau 
bahkan menjadi sarana untuk mengintrospeksi 
diri kita sehingga kita bisa menjalani aktivitas di 
tahun yang baru ini lebih baik dari tahun lalu. 
Sejenak kita melihat ke dalam diri masing
masing untuk mengenal dirinya sendiri sebagai 
satu kewajiban utama (self recognition) sebelum 
memulai langkah di tahun 2017. Mengapa?

Para ahli sepakat, kesuksesan hidup 
seorang anak manusia, bukanlah ditentukan 
oleh seberapa besar jabatan yang diraih, 
ataupun harta dan kedudukan yang diperoleh.
Sesungguhnya setiap keberhasilan hidup sangatlah 
ditentukan oleh  resolusi yang menjadi cikal bakal bagi 
keberhasilan mencapai  tujuan hidup di masa depan. 
Ada empat dasar resolusi yang oleh sebagian ahli disebut 
sebagai Resolusi AntiBasi yang  akan sangat mempengaruhi 
naikturun, jatuh bangunnya seorang anak manusia dalam 
menjalani kehidupannya.

Pertama, Self Recognition. Hal pertama yang wajib 
dimiliki adalah mengenal diri sendiri. Ketika kita mengenal diri 
sendiri dan mampu mengelolanya dengan baik, maka secara 
otomatis kita akan menyadari kelemahan dan kekuatan diri 
sendiri.  Pemahaman yang sesuai dengan analisa SWOT, 
yaitu kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang 
(opportunity), dan ancaman (threat) untuk dijadikan dasar 
komitmen evaluasi serta kesiapan diri menghadapi tantangan 
sekaligus meraih kesempatan di waktu mendatang.  Dengan 
demikian kita mampu mengelola dengan baik self recognition 
tersebut menjadi sebuah kesempatan yang terbuka lebar.

Kedua, Self-regulations atau self control, yang berarti 
memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, 
termasuk di dalamnya kekuatan dan kemampuan mengelola 
amarah dan emosi di berbagai kondisi dan keadaan yang tak 
menentu waktunya. Memang dalam aktualisasinya, resolusi 
kedua ini mudah untuk diucapkan tapi sangat menantang 
untuk dilakukan.

Jika kita tidak cerdas dalam mengelola dan mengendalikan 
emosi, niscaya akan terjatuh ke dalam kesesatan dan 
kejatuhan yang nyata. Sebab emosi yang tidak terkendali 
akan mengebiri fungsi logika untuk berpikir rasional. Alihalih 
resolusi akan tercapai, realisasinya bahkan sulit terlaksana 
karena kita gagap mengendalikan emosi yang tak terbendung. 
Ketika menghadapi tantangan dan aneka cobaan, biasanya 
hampir semua kegagalan dimulai dari ketindakmampuan kita 
mengelola dengan baik self-regulations/self control tersebut.

Ketiga, self motivation atau motivasi pribadi yang memiliki 
makna bagaimana kita sanggup dan terus memotivasi diri 
sendiri sekaligus rekan, sahabat atau orang di sekeliling kita. 
Motivasi pribadi berimplikasi pada kemampuan menemukan 
motivasi untuk kemajuan bersama.

Faktanya, motivasi adalah faktor penggali dan penggerak 
sebuah kesuksesan. Karena sebesar apapun upaya kerja 
keras yang kita lakukan,  bila adanya dorongan motivasi 
yang konsisten dan percaya diri yang utuh, terus diasah dan 
dikembangkan sesuai tuntutan perubahan, akan membantu 
kita untuk fokus pada pencapaian tujuan.

Dan terakhir, self-evalution atau self-syukur, atau 
kemampuan menghargai dan mensyukuri semua yang ada 

pada diri sendiri. Banyak diketemukan bahwa kurangnya 
rasa syukur terhadap karunia yang diberikan oleh Yang 
Maha Kuasa menjadi bukti nyata penyebab utama kita 
sebagai individu gagal memperjuangkan segala mimpi 
besar yang sudah lama dicanangkan dan diikhtiarkan 
tanpa mengenal batas waktu. Karena ketidakmampuan 
kita untuk mensyukuri nikmat yang sudah kita peroleh 
dan ketidakmampuan kita dalam mengelola rasa syukur 
tersebut dalam tindakan nyata dan aktualisasi demi 
kemaslahatan bersama, membuat kita sulit mencapai 
apa yang kita citacitakan. Padahal, Allah SWT telah 
menjanjikan, siapa yang bersyukur, maka akan ditambah 
kenikmatan tersebut. Sedangkan bagi yang tidak 
bersyukur, Allah SWT menegaskan, ada azab yang 
sangat pedih.

Dengan berpatokan dan berpegang teguh pada 
empat dasar resolusi di atas, menjadi landasan resolusi 
yang tidak akan pernah basi sekaligus menjadi resolusi 
dasar yang dapat dipergunakan sepanjang masa untuk 
mewujudkan semua harapan, citacta dan mimpi besar 
setiap individu.

Sudah saatnya kita tahu persis kekuatan yang selama 
ini kita abaikan dan memahami kelemahan yang selama ini 
menghambat. Kita juga harus mulai bisa melihat peluang 
apa yang bisa kita ambil dan mampu melihat ancaman 
yang ada sebagai sebuah tantangan yang harus kita 
hadapi.  Dengan demikian, target pencapaian di tahun 
ini dapat kita raih dengan gemilang. Semoga.•

sudah saatnya kita tahu persis 
kekuatan yang selama ini 
kita abaikan dan memahami 
kelemahan yang selama ini 
menghambat. kita juga harus 
mulai bisa melihat peluang 
apa yang bisa kita ambil dan 
mampu melihat ancaman yang 
ada sebagai sebuah tantangan 
yang harus kita hadapi.  
dengan demikian, target 
pencapaian di tahun ini dapat 
kita raih dengan gemilang. 

BBk = BBm subsidi/



Pada Jumat, 23 Desember 2016, seluruh  jajaran Direksi dan Komisaris Pertamina menghadiri Rapat Umum Pemegang 
Saham Rencana Kerja Anggaran Perusahaan  (RUPS RKAP) 2017.  RUPS tersebut membahas tentang target pencapaian 
perusahaan pada tahun 2017. RUPS RKAP tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan 
Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo dan Asisten Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata 
I Kementerian BUMN Hendrika Nora O. Sinaga, sebagai kuasa pemegang saham dalam pelaksanaan RUPS RKAP Tahun 
2017 Pertamina.
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Pertamina dan Bank mandiri tingkatkan kerja sama untuk 
kelancaran Bisnis Pertamina
JAKARTA - PT Pertamina 
(Persero) bersama Bank 
Man diri se cara resmi me
launch ing sistem Mandiri LPG 
Online “SIM3LON” di Glass 
House Ritz Carlton, Pasific 
Place, Jakarta, pada Rabu, 
14 Desember 2016.

SIM3LON merupakan la
yanan berbasis Web dan SMS 
yang memudahkan trans aksi 
LPG 3 kg dari pangkalan 
ke agen Per ta mina secara 
cashless melalui sistem host 
to host Bank Mandiri dengan 
Sistem Monitoring LPG 3 kg 
Perta mina (SIMOL3K) yang 
juga mendukung program 
cash less society pemerintah.

Melalui SIM3LON, diha
rapkan transaksi antara 
pang kalan dan agen LPG 
Per    tamina dapat dila kukan 
se cara lebih mudah, prak tis, 
dan efisien dengan pelaporan 
trans aksi yang real time dan 
lebih akurat.

Acara launching diha diri 
oleh Wakil Direktur Utama 
Pertamina Ahmad Bambang, 
Direktur Pemasaran Perta
mina Muchamad Iskan dar, 
General Manager MOR III 
Jumali, VP Domestic Gas 

Pertamina B.Trikora Putra, 
Direktur Finance & Treasury 
Bank Man diri Pahala N. Man
sury, Direktur Digital Banking & 
Technology Bank Mandiri Rico 
Usthavia Frans, Direktur PT 
Master card Indo   ne sia Tommy 
Singgih,  ser ta ja jaran ma
najemen kedua be lah pihak, 
dan pengu saha His wana 
Migas.

Sebelumnya, Bank Man
diri bersama Pertamina telah 
mela kukan pilot project dalam 
penyaluran LPG 3 kg meng
gu nakan sistem SIM3LON 
di beberapa kota seperti di 
Tangerang, Serang, Cilegon, 
Pandeglang, Lebak, dan seki
tarnya. Saat ini total distribusi 
secara nasi onal mencapai 
30 juta tabung dengan total 
nilai trans aksi sebesar Rp 
431,75 miliar secara sukses. 
Oleh karena itu, Pertamina 
dan Bank Mandiri sepakat 
untuk mem perluas jang kauan 
peng   gunaan sistem ini di 
selu  ruh area operasi MOR III 
Per  ta mina.

Wa ki l  Direktur Utama 
Perta mina Ahmad Bambang 
meng ap re siasi dukungan 
Bank Man diri dalam menyo

kong pe nyaluran LPG 3 kg 
terse but. Ahmad Bambang 
ber harap sinergi antar BUMN 
tersebut dapat berkembang di 
masa depan teru tama untuk 
MOR Per tamina yang belum 
meng gu nakan sistem pem
bayaran online ini.

“Nanti seluruh General 
Mana ger Pertamina sudah 
ha  rus mulai jalan dengan sis
tem online sepe rti ini. Se lain 
lebih aman kare na kita meng
gunakan non-cash, kita juga 
bisa membantu peme rintah 
untuk lebih efi sien karena ber-
ku rang uang giralnya. Kalau 
banyak transaksi dilakukan 
elek tronik, otomatis uang giral 
yang beredar akan berkurang. 
Men  cetak uang giral itu kan 
bisa trilliunan,” ujarnya. 

Di sisi lain, Direktur Fi
nance & Treasury Bank Man  diri 
Pahala N. Mansury me ng 
ucapkan terima kasih ke   
pada Pertamina telah mem     
percayai Bank Mandiri se      ba 
gai mitra pembayaran LPG 
Per tamina. Ia berharap ke 
de pannya sistem tersebut 
da pat dikem  bangkan tidak 
hanya pada agen ke pang
kalan namun juga pang kalan 

kepada konsumen.
 “Terima kasih atas keper

ca yaan dan kesempatan yang 
diberikan kepada Bank Man
diri untuk menjadi mitra Per
tamina dalam memudahkan 
transaksi Pangkalan ke Agen 
LPG Pertamina secara host 
to host melalui Cashless Pay-
ment System Bank Man diri 
yaitu SIM3LON,” ujar Pahala.

Menurut Sahala, saat ini 
pihaknya sedang mengem
bangkan pencatatan transaksi 
untuk dari pangkalan ke 
end-user, dengan harapan 
me  mudahkan pelanggan 
mela kukan pembelian meng
gu nakan kartu. “Pilot pro-
ject kami di Tangerang dan 

Banten,” tambah Pahala.
Selain layanan SIM3LON, 

Bank Mandiri juga me nye dia
kan solusi total bagi pengu
saha LPG, baik dari sisi bis
nis maupun individu yakni 
la yanan penebusan Delivery 
Order (DO) melalui Internet 
Bank ing, Kredit Modal Kerja 
dan Kredit Investasi bagi 
agen serta kre dit mikro bagi 
pangkalan. Kemudahan untuk 
menjadi nasabah Prioritas, 
pengajuan Kartu Kredit, Kredit 
Pemilikan Rumah dan Kredit 
Tan pa Agunan bagi agen dan 
pangkalan LPG Pertamina.

Selain itu, dalam rangka 
HUT Pertamina ke59 dan 
HUT Mandiri ke18, kedua 

JAKARTA – PT Pertamina 
(Persero) sebagai BUMN 
pada 23 Desember 2016 
lalu menggelar Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) di 
Kementerian Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN). Rapat 
yang dihadiri oleh seluruh 
Board of Director (BoD) dan 
Board of Commisioner (BoC) 
Per tamina, serta Deput i 
Bidang Usaha Jasa Ke
uang an, Jasa Survei, dan 
Kon su l tan Kementer ian 
BUMN Gatot Trihargo dan 
Asisten Deputi Bidang Usaha 
Energi, Logistik, Kawasan 
dan Pariwisata I Kementerian 
BUMN Hendrika Nora O. 
Sinaga, sebagai kuasa pe
megang saham dalam pe
laksanaan RUPS RKAP Tahun 
2017 Pertamina.

Dalam paparan umum 
rencana kerja 2017, Dwi 
Soetj ipto menyampaikan 
bahwa Pertamina dalam 
upayanya menjadi national 
world class company perlu 
dilakukan langkahlangkah 

lebihi target 2016, Pertamina Optimis di 2017
strategis untuk lima tahun ke 
depan. 

“ L a n g k a h  – l a n g k a h 
yang agresif, produktif dan 
selektif dalam sektor hulu 
menjadi fokus strategi yang 
semakin penting dalam upaya 
menjamin sumber energi demi 
kepentingan masyarakat. 
Pada sektor hilir, efisiensi 
serta optimasi operasional 
menjadi hal yang utama dalam 
meningkatkan keuntungan 
bisnis Pertamina,” ujarnya.

Direktorat Hulu mem
punyai target untuk menjadi 
pemain utama dalam bisnis 
eksplorasi dan produksi 
migas, panas bumi dan jasa 
pemboran khususnya di 
In donesia. Strategi utama 
Direktorat Hulu antara lain 
yakni, fokus pada operasi 
domestik melakukan ekspansi 
ke luar negeri. Selain itu 
Direktorat Hulu merencanakan 
produksi migas sebesar 
692,76 ribu BOEPD, dengan 
kata lain meningkat 6% dari 
produksi 2016, sedangkan 

l i ft ing migas 558,38 ribu 
BOEPD meningkat 7% di
banding 2016, sementara itu 
penambangan cadangan P1 
meningkat 15% dari 2016.

Selanjutnya pada Di
rektorat Gas dengan target 
yang dimilikinya yakni me
ngembangkan dan meng
integrasikan portofolio bisnis 
gas Pertamina dari hulu hingga 
hilir serta mengembangkan 
bisnis energi baru dan ter
barukan di Indonesia. De
ngan  mewu judkan  v i s i 
Direktorat  Gas untuk menjadi 
pemain utama gas, energi 
baru dan terbarukan yang 
terkemuka dan terdepan di 
Indonesia, serta studi yang 
lebih serius untuk potensi 
bisnis gas pertamina untuk 
Go International.

Rencana ker ja  pada 
Direktorat Pengolahan yakni 
pengolahan minyak mentah 
sebesar 336,7 juta Barel di 
2017 dengan Year Valuable 
Production sebesar 77,25%. 

Sedangkan pada Direk
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torat Pemasaran pada tahun 
2017 telah sesuai dengan 
st ra teg i  utama rencana 
jangka panjang perusahaan 
bidang pemasaran yaitu fokus 
pada pelanggan, operational 
excellence, dan kemitraan 
secara strategis. Rencana 
vo lume penjua lan 2017 

sebesar 86,18 juta Kiloliter 
mengalami kenaikan 4% 
dibandingkan tahun 2016.

Direktorat Mega Proyek 
Pengolahan dan Petrokimia 
menyiapkan beberapa proyek 
prioritas, yaitu pembangunan 
kilang baru yang merupakan 
jawaban terhadap tantangan 

– tantangan strategis un
tuk mempertahakan sus-
tainability pengolahan ke 
depan untuk mewujudkan 
Per tamina menjadi Asian 
Energy Champion 2017 dan 
me wujudkan kedaulatan 
energi di Indonesia.•HARI

belah pihak meluncurkan kartu 
credit mastercard co-brand 
Per  ta mina dan Bank Man
diri yang diharapkan dapat 
mendekatkan dan menge
dukasi masyarakat untuk 
me lakukan transaksi non
tunai di SPBUSPBU Produk 
kartu kredit CoBrand Mandiri 
Pertamina sendiri memiliki 
fitur & benefit spesial yang 
merupakan kolaborasi dari 
Bank Mandiri dan Pertamina.

Acara juga dimeriahkan 
dengan pemberian apresiasi 
kepa da Nasabah Pemenang 
Pro ram Pilot Project Cashless 
Pay    ment System berupa 
per   ja lanan umroh bersama 
pasangan.•RILIS/STARfy
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tBBm Boyolali terapkan new gantry system
BoyoLALI – Bertempat 
di Ter minal BBM Boyolali, 
Selasa 27 Desember 2016, 
Pertamina secara per dana 
mengoperasikan Fasi litas 
New Gantry System (NGS) 
yang pertama di wila yah Jawa 
Bagian Tengah. Peresmian 
tersebut dipimpin langsung 
oleh Direktur Pema saran Per
tamina, Muchamad Iskandar.  

Muchamad Iskandar me
nyam  paikan, TBBM Boyo lali 
merupakan lokasi ke delapan 
dalam pengoperasian NGS, 
setelah sebelumnya dite
rapkan di lokasi lokasi se
perti TBBM Jakarta, Medan, 
Tanjung Gerem, dan Palem
bang. Menurutnya dengan 
New Gantry System tersebut, 
TBBM Boyolali dapat ber
operasi dengan sistem kontrol 
otomasi terpadu. Mulai dari 
kegiatan penerimaan, penim

bunan hingga penya luran 
BBM. Hal tersebut tentunya 
menciptakan rantai opera
sional penyaluran pro duk 
yang lebih efisien dan akurat. 

Dengan NGS, waktu  
yang dibutuhkan oleh satu 
mobil tangki dalam mengisi 
muatan penuh adalah sekitar 
10 menit. Atau jauh lebih 
singkat jika dibandingkan 
sistem sebelumnya, yakni 
sekitar 30 menit. Proses 
peng isian sebelumnya masih 
semi manual dan mobil tang
ki harus berputar jika akan 
mengisi BBM dengan jenis 
lainnya. Namun dengan sis
tem ini, pengisian dapat dila
ku kan di satu bay yang sama. 

“Fasil itas New Gantry 
Sistem merupakan sistem 
control otomasi pengisian 
mobil tangki dengan teknologi 
modern. Multi produk se

cara simultan. Sehingga, 
mencip   takan pelayanan lebih 
cepat, lebih baik, dengan 
tetap mengedepankan as
pek ketepatan kuantitas dan 
kualitas BBM,” tambahnya.

Dite mui pada kesempatan 
yang sama, GM MOR IV 
Kus nendar mengatakan, 
sistem control terminal ini 
dibangun sejak Juni dan se
lesai Desember 2016. Pada 
9 Desember 2016 telah dila
kukan performance test diikuti 
uji coba seluruh system pada 
hari berikutnya. 

“Terminal BBM Boyolali 
mela yani operasi penyaluran 
BBM di Jawa Bagian Te
ngah. Seperti wilayah eks 
Karesidenan Surakarta, Sala
tiga, hingga wilayah Jawa 
Timur, yakni Pacitan, Ngawi, 
dan Magetan, termasuk juga 
melayani pelanggan industri. 

Dengan adanya NGS ini, 
tentunya profesionalisme 
dalam penyaluran produk 
dapat semakin terjaga,” 
terang Kusnendar.

Sementara itu, Plt Assisten 
Ekonomi dan Pembangunan 
Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah, Dadang Somantri 
sangat mengapresiasi lang
kah yang dilakukan oleh 
Pertamina. Dengan terobosan 
tersebut diharapkan dapat 
mendorong pembangunan di 
daerah dan menjaga pasokan 
BBM agar lebih lancar.

“Dengan terobosan ini kita 
harapkan tidak akan terjadi 
lagi kekosongan pasokan 
di SPBU maupun industri. 
Sehingga dapat mendorong 
pe rekonom ian  dae rah , 
khususnya Jawa Tengah,” 
tan dasnya.•MoR IV
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go live Promis Project sPl sPm
JAKARTA - Pada 9 De
sem  ber 2016, Business 
Development bekerja sama 
dengan Corporate Shared 
Service sukses melaksanakan 
kegiatan Go Live Project Man 
a gement Information System 
(PROMIS). Bertempat di 
Kantor Refining Project Perta-
mina Lantai 8, Gedung Patra 
Jasa, Go Live ini diada kan 
sebagai seremoni yang me
nan  dakan peresmian pe   ma      
kaian PROMIS untuk proyek 

Single Point Mooring (SPM) 
dan Subsea Pipe Line (SPL). 

PROMIS merupakan ap
li     kasi web untuk mendukung 
penge lolaan dokumentasi 
se l a ma eksekusi Engineering, 
Pro curement, and Construc-
tion (EPC). Apli kasi ini diim
plementasikan dalam rangka 
meningkatkan mana  je men 
penyim panan, akun tabilitas, 
monitoring doku men serta efi-
siensi dan efektifitas workflow 
doku mentasi pelak sanaan 

ting nya imple  mentasi dari 
project ma nagement tools ini 
yaitu me   mudahkan se mua 
pihak ter  kait dalam melak sa
nakan peran dari setiap fungsi. 

“Kita akan masuk ke fase 
engineering. Saat itulah akan 
dimulai komunikasi dan dis
kusi yang sebelumnya tidak 
meng gunakan tools, tetapi 
diki rim manual. Sekarang, 
deng an menggunakan tools 
ini akan lebih mudah dan le bih 
cepat,” ujar Ignatius.
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proyek EPC. 
Kegiatan Go Live PROMIS 

di hadiri oleh VP Refining 
Project Pertamina, Ignatius 
Ta l l u   l embang  be r sama 
dengan Automation & Inte gra
tion Solution Manager CSS, 
Ahmad Jaelani. Acara dibuka 
dengan sambutan dari Ignatius 
Tallulembang dilan jutkan pe 
mu  taran video countdown dan 
mendemonstrasikan tools.

Ig na  t ius Tallulembang 
menje laskan mengenai pen   

Melalui aplikasi PROMIS, 
doku men akan terdistribusi 
se cara otomatis ke engineer 
yang relevan untuk direview. 
Selain itu, kegiatan review dan 
dokumentasi kini dapat dila
kukan secara online melalui 
Internet Explorer (paperless). 

“Dengan demikian, tujuan 

serta sasaran dari pengelolaan 
project yaitu on budget, on 
schedule, on quality dan on 
re  turn dapat dicapai. Tools ini 
akan memberikan manfaat se
besarbesarnya untuk penge 
lolaan project sehingga dapat 
mencapai target dari project 
tersebut,” tutupnya.•CSS

Pemerintah Tekankan Peningkatan Kompetensi dan Efisiensi 
untuk Wujudkan ketahanan energi nasional
JAKARTA – Kondisi ca
dangan minyak dan gas yang 
menurun serta dibayangi 
harga global minyak yang 
rendah membuat peme rintah 
berupaya merubah paradigm 
dalam tata kelola penge
lolaan industri minyak dan gas 
nasional.

Melihat hal tersebut, PT 
Per tamina (Persero) sudah 
mela kukan langkahlangkah 
strategis dalam upayanya 
me n ingkatkan pro duks i 
migas untuk ketahanan 
energ i  nas iona l .  Sa lah 
satunya dengan mening
kat kan kapasitas kilang di 
Balongan guna mem  pro duksi 
pro dukproduk yang lebih 
baik. Saat ini Kilang Ba longan 
diupgrade dengan kapa si tas 

di atas 1 juta bopd.
Hal tersebut disampaikan 

Direktur Hulu Pertamina 
Syam su Alam dalam Diskusi 
Akhir Tahun Minyak dan 
Gas Bumi Kinerja 2016 dan 
Outlook 2017, pada Senin, 
19 Desember 2016.

Sementara itu, Menteri 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Ignasius 
Jonan mengatakan, ada 
dua poin utama yang harus 
menjadi landasan dalam 
pengelolaan sek tor migas, 
yakni efisiensi dan kom petensi 
atau daya saing.

“Ke depan itu kita harus 
mem    perkenalkan dua hal, 
efisi ensi dan belajar kompe-
titif,” kata Jonan.

Efisiensi dan kompetensi 

yang terus dikejar bisa dilihat 
dalam beberapa kebijakan 
atau regulasi yang baru diter
bitkan pemerintah.

Arah kebijakan pemerintah 
untuk di bisnis migas saat 
ini diyakini lebih fleksibel. 
Karena pelaku usaha tidak 
dibebankan oleh kebijakan 
yang bersifat memaksa, me
lainkan lebih di arah kan untuk 
meningkatkan kom  pe tensi 
masingmasing se hing  ga 
persaingan lebih sehat ka   rena 
berlandaskan ke per saingan 
bisnis yang cen derung me
nge      depankan low cost.

Untuk itu, pemerintah 
mem    berikan berbagai kemu
dahan untuk bisa menstimulus 
dalam ber  investasi, terutama 
dalam pe ngem  bangan kapa

sitas kilang nasional.
Dalam Peraturan Menteri 

ESDM Nomor  35/2016 
tentang Pelaksanaan Pemba
ngunan Ki lang Minyak di 
Dalam Negeri oleh Ba  dan 
Usaha Swasta disebutkan, 
pemerintah membe r ikan 
lam  pu hijau kepada swasta 
untuk bisa mem bangun kilang 
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dengan kapa sitas besar 
dan tidak diba tasi. Selain 
itu, investor diper bolehkan 
melakukan ekspor dari hasil 
pengolahan kilang dengan 
catatan kebutuhan dalam 
negeri telah terpenuhi.

Aturan lainnya adalah 
badan usaha pembuat ki
lang bisa menyalurkan lang

sung bahan bakar hasi l 
dar i  pengolahan k i lang 
ke pada masyarakat atau 
bisa membangun Stasiun 
Pengis ian Bahan Bakar 
Umum (SPBU).

“Jadi ini free saja. Kalau 
ada batasan memenuhi ke
butuhan nasional, itu diatur se
suai market,” tandasnya.•HARI



6No. 02
Tahun LIII, 9 Januari 2017editOrialSOROT

strategi investasi dan Pembiayaan Bisnis migas
JAKARTA - PT Pertamina 
(Persero) menyiapkan se
jumlah strategi investasi dan 
pembiayaan di tengah turun
nya harga migas dunia untuk 
menjaga ketahanan energi 
dalam negeri.  Beberapa 
diantaranya, melakukan efisi-
ensi, menurunkan beban pin 
jaman dan memperluas basis 
investor.

Hal itu disampaikan Direk
tur Keuangan Pertamina, Arief 
Budiman dalam diskusi panel 
sesi terakhir Pertamina Energy 
Forum 2016 yang mengusung 
tema “Current Trends: Invest

ment and Financing in The 
Energy Industry”, di Hotel 
Ritz Carlton Pacific Place, 14 
Desember 2016.

“Fokus utama adalah 
efisiensi yang mendorong 
per    tumbuhan laba bersih 
kita, naik cukup tajam sekitar 
100% dari tahun sebe lumnya. 
Hingga kuartal ke3 tahun 
ini Pertamina telah me  la ku
kan efisiensi US$ 1,6 miliar,” 
katanya.

Selain itu Pertamina juga 
ber hasil menurunkan posisi 
hu tang dari  US$ 17,4 miliar 
men jadi US$ 11,6 mil iar 

dengan cara menukar hutang 
lama dengan pinjaman baru 
yang memiliki bunga lebih 
ren dah,” katanya.

Tahun 2017, Pertamina 
men yiapkan belanja modal 
US$ 3 miliar rencananya akan 
didanai dari project financing, 
ECA (Export Credit Financing), 
reserve base lending untuk 
aset di luar negeri dan equity 
light instrument yang sudah 
ditawarkan ke investor yang 
mau repatriasi.

“Terlepas dari sumber
sumber pembiayaan yang 
lebih tradisional seperti obli

gasi dan pinjaman korporasi, 
Pertamina saat  sedang 
meng   kaji bentuk pendanaan 
lain diluar pinjaman bank dan 
obli gasi,”tambahnya.

Sementara itu, Kepala 
Pu sat Kebijakan Pendapatan 
Negara, Badan Kebijakan 
Fiskal (BKF) Goro Ekanto, 
mengatakan, untuk men
dukung peningkatan inves
tasi di industri hulu migas, 
Pemerintah akan memberikan 
insentif fiskal. Di antaranya 
keringanan pajak, baik pajak 
penghasilan (PPh), pajak 
pertambahan nilai (PPn) mau

terdiri dari US$ 0,56 miliar 
di sektor panas bumi, US$ 
0,018 miliar di sektor aneka 
EBT, dan US$ 0,289 miliar di 
sektor bioenergi.

Menurutnya sektor energi 
menjadi faktor penting pendo
rong pertumbuhan eko  nomi 
ka rena i tu per lu di  kem
bangkan. Upaya peningkatan 
investasi di bidang migas 
hen daknya menjadi titik sen 
tral dalam menjaga ke ber
lanjutan produksi migas un
tuk mengoptimalkan pene
ri maan negara dan ting kat 
pengembalian investor.•RILIS

kunjungan ke tBBm sanggaran, 
menteri esdm apresiasi BBm dan lPg di Bali aman

gm ru vi : terus tingkatkan kinerja pada tahun 2017

BALI – Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Ignasius 
Jonan melakukan kunjungan 
ke Terminal BBM Sanggaran 
pada 28 Desember 2016. 
Ia meng  apresias i  upa ya 
Pertamina dalam menga
mankan paso kan BBM dan 
LPG selama masa Liburan 
Natal 2016 dan Tahun Baru 
2017.

“Kita melihat kondisi di 
sini sampai akhir tahun tidak 
meng khawatirkan, aman,” 
ka tanya usai melakukan kun
jungan lapangan di TBBM 

BALoNgAN – Selama tahun 
2016  Refinery Unit (RU) VI 
Balongan berhasil mencapai 
ber bagai target rencana 
ker ja. Pencapaian tersebut 
dipaparkan General Manager 
RU VI Afdal Martha pada 
acara Townhall Meeting yang 
diselenggarakan di Gedung 
Patra Ayu, 31 Desember 
2016.

Sucsess Story yang di
ca       pai RU VI pada tahun 
2016 di antaranya RU VI 
ber hasil memproduksi BBM 
jenis baru yakni Pertamax 
Turbo dan Pertalite.  Kemu
dian RU VI juga berhasil 
melakukan peningkatan 
peng o  lahan LSWR V 1250 
dari 200 MB ke 600 MB, 
melakukan Injeksi ceramic 
ball di orifice chamber RCC 

Sanggaran.
Keamanan pasokan BBM 

dan LPG memang menjadi 
hal yang penting terutama 
di  masa l iburan sepert i 
sekarang. Apalagi di Bali yang 
meru pakan destinasi wisata 
manca negara, BBM dan LPG 
menjadi roda penggerak uta
ma perekonomian.

Pada saat yang bersa
maan, Direktur Pemasaran 
Pertamina Muchamad Is
kandar menyam paikan, stok 
BBM nasional saat ini berada 
di level yang sangat aman 

untuk menurunkan pressure 
drop karena plugging (Max 
1.4 kg/cm2g). 

Guna mengurangi impor 
Avtur,  RU VI  Ba longan 
di akhir tahun 2016 juga 
sukses memproduksi Avtur 
dengan potensi produksi 
sebesar 1900 KL/day yang 
penyaluran perdananya telah 
dilakukan pada 30 Desember 
2016 lalu.

S e l a i n  p e n c a p a i a n 
dalam hal lifting perdana, 
penca paian kinerja tahun 
2016 yang lain,  yaitu RU 
VI Balongan meraih peng
hargaan Patra Nirbhaya 
Karya Utama Adinugraha 
IV dari Kementerian ESDM, 
Pencapaian ISRS8 level 7, 
KKEP nilai 575 tertinggi di 
Pertamina, serta kembali 

dengan ketahanan 2227 hari. 
“Kita sudah melakukan 

langkah antisipasi jika ada 
kenaikan konsumsi pada 
masa Natal dan Tahun Baru 
ini,” tambahnya.

Sedangkan khusus untuk 
Bal i ,  kenaikan konsumsi 
diprediksi terjadi di beberapa 
produk seperti Pertalite yang 
diestimasi meningkat sebesar 
15% dibanding kondisi normal 
yang sebesar 406 KL per 
hari. Kenaikan juga diprediksi 
terjadi pada konsumsi Per
ta max sebesar 12% dan 

m e r a i h  P e n g h a r g a a n 
PRO PER Emas ke2 dari 
kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan.

PROPER Emas yang 
diraih RU VI ini merupakan 
sejarah di Direktorat Pengo
lahan Perta mina, dimana 
baru kilang RU VI Balongan 
yang bisa meraih PROPER 
Emas bahkan hingga 2 kali 
berturutturut, yakni tahun 
2015 dan 2016.

Pada townhall meeting 
yang diikuti ratusan pekerja 
RU VI ini ,  Afdal Martha 
menyampaikan bahwa KPI 
GM RU VI hingga Desember 
2016 adalah 106.56%.  
Untuk tahun 2017,  RU 
VI Balongan tetap mem
pro gramkan zero fire, zero 
NOA, zero fatality, dan zero 

Premium sebesar 7%. Rata
rata konsumsi harian Pre
mium adalah sebesar 1.481 
KL per hari. 

Marketing Branch Ma
nager Bali & NTB I Ketut 
Permadi Aryakuumara men
jelaskan, ber dasarkan pe  
man  tauan hingga 27 Desem
ber 2016, konsumsi BBM 
masih ter pantau normal dan 
dapat ditangani dengan baik.

“Karena masyarakat ke
ba  nyakan merayakan Natal 
dulu baru liburan. Perbedaaan 
konsumsi biasanya baru tera

Incident.
Atas pencapaian ter

sebut, GM RU VI Balongan 
Afdal Martha menyampaikan 
uca pan terima kasihnya 

sa setelah Liburan Tahun 
Baru,” ujarnya.

Sedangkan untuk LPG 3 
kg diperkirakan mengalami 
kenaikan hingga 13% di atas 
ratarata normal yang sebesar 
13.495 MT menjadi sekitar 
15.281 MT. Kenaikan ini 
didorong oleh meningkatnya 
aktivitas memasak pada masa 
liburan tersebut.

Tak hanya BBM & LPG, 
Perta mina juga berupaya 
meng a  mankan pasokan 
Avtur sebagai bahan bakar 
pesa  wat. Apalagi pada masa 

liburan banyak maskapai 
yang menambah extra flights 
untuk mengakomodir lonjakan 
penum pang.

“Kenaikan konsumsi avtur 
kami prediksi sekitar 10% 
dari ratarata normal se
kitar 2.000 KL per hari. Dan 
pada masa liburan ini, hingga 
tanggal 27 Desember 2016 
kon sumsi tertinggi terjadi 
pada 23 Desember 2016 
yang mencapai 2.189 KL per 
hari. Kami akan pantau terus 
dan memastikan stok avtur 
aman,” ujarnya.•RILIS/MoR V

pun pajak bumi dan ba
ngunan (PBB). “Untuk tahap 
eksplorasi, kementerian juga 
akan mem berikan sejumlah 
insentif,” ujarnya.

Adapun Managing Direc
tor, Head of Corporate and 
Investment Banking Citi bank 
Indonesia, Gioshia Ralie, 
me  maparkan pada semester 
I2016 capaian investasi 
hulu migas hanya US$ 5,65 
miliar, turun 27 persen dari 
periode yang sama tahun 
lalu yang men capai US$ 7,74 
miliar. Energi baru terbarukan 
mencapai US$ 0,87 miliar, 
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kepada seluruh pekerja RU 
VI Balongan dan berharap 
agar seluruh pekerja RU VI 
Balongan tetap bisa bekerja 
dengan kompak dan mem

berikan yang terbaik untuk 
perusahaan dan mendukung 
pencapaian visi RU VI Men
jadi Kilang Terkemuka di Asia 
Tahun 2025.•RIKI HAMDANI
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legal school : aspek Hukum Penanganan ePc

Pengembangan infrastruktur gas dan energi Baru terbarukan

BANDUNg – Legal Counsel 
& Compliance (LCC) kembali 
menyelenggarakan Legal 
School atas bantuan Per-
tamina Corporate University, 
sebagai hasil kerja sama 
dengan Universitas Padja
jaran (Unpad). Kali ini topik 
y a n g  d i a n g k a t  a d a l a h 
aspek hukum penanganan 
Engineering, Procurement, 
and Construction (EPC). Chief 
Legal Counsel & Compliance 
(CLCC) Genades Panjaitan 
memandang ada nya urgensi 
aspek tersebut mengingat 
saat ini Pertamina sedang dan 
akan melaksanakan mega 
proyek kilang dan petrokimia. 

Berlangsung selama tiga 
hari sejak 7  9 November 
2016, training ini disambut 
positif oleh lawyers LCC dan 
lawyers di anak perusahaan 

JAKARTA – PT Pertamina 
(Persero) berkomitmen da
lam pengembangan gas 
nasional dengan menambah 
infrastruktur dan fasilitas 
gas, khususnya terminal 
LNG dan Floating Storage 
Regasification Unit (FSRU).

Hal  i tu  d isampaikan 
Direktur Gas Pertamina Yenni 
Andayani dalam Pertamina 
Energy Forum 2016 yang 
mengusung tema “Energy 
Environment, Policy, and 
Governance: The Current 

karena dapat berpartisipasi 
d a l a m  L e g a l  S c h o o l . 
Pengajar yang memberikan 
materi selain dari kalangan 
akademisi, juga praktisi. 

Legal School ini me
rupakan salah satu upaya 
CLCC untuk meningkatkan 
kemampuan dan penge
tahuan hukum lawyers LCC. 
Legal Planning Manager 
B e n n y  A n d re  K u s u m a 
m e n y a t a k a n  p r o g r a m 
Legal School senantiasas 
mengambil topik yang relevan 
dengan bisnis perusahaan 
dan terus dimonitor dan 
dievaluasi untuk perbaikan
perbaikan ke depannya. 

“Berbagai program, ter
masuk Legal School, dia
dakan untuk menyiapkan 
lawyers  k i ta yang andal 
dan punya kompetensi dan 

Dynamics” di Hotel Ritz 
Carlton Pacific Place, 14 
Desember 2016.

“Saat ini, Pertamina juga 
tengah dalam pembangunan 
FSRU Cilacap berkapasitas 
200 juta kaki kubik per hari 
(MMSCFD) yang bertujuan 
mengganti  bahan bakar 
minyak tetap sesuai target 
tahun 2018. Adapun di sektor 
transportasi, sebanyak 56 
unit SPBG termasuk MRU 
yang tersebar di seluruh 
Jabodetabek, Palembang, 

kapasitas di bidang energi,” 
jelas Benny di awal pelatihan. 

Sejarah dan perkem
b a n g a n  p e l a k s a n a a n 
konstruks i  d i  Indonesia 
dimulai sejak tahun 1945 
dengan perusahaan jasa 
kons truksi yang masih diku
asai oleh Belanda, kemu
d ian  pada  tahun  1960 
perusahaan milik Belanda 
tersebut d inas ional isas i 
oleh Pemerintah Republik 
Indonesia. 

Pada tahun 1951 bentuk 
kontrak mengacu kepada 
satusatunya ketentuan 
Belanda, yaitu A.V. 1941, 
namun baru pada tahun 
1999 l ah i r l ah  Undang
Undang Nomor 18 Tahun 
1999 tentang Jasa Konstruksi 
diikuti dengan peraturan
peraturan pelaksanaannya 

Semarang, dan Balikpapan 
juga dalam pengelolaan 
Pertamina,” katanya.

Yenni pun menegaskan 
bahwa Pertamina siap ber 
investasi di bisnis hulu energi 
baru dan terbarukan di
mana belanja modal yang 
diperlukan, di luar panas 
bu mi, diperkirakan mencapai 
se kitar US$ 1,5 miliar hingga 
2019.

Sementara itu, Sekretaris 
Direktur Jenderal EBTKE 
Ke menterian ESDM Dadan 

untuk memberikan arah 
pertumbuhan dan perkem
bangan jasa konstruksi 
serta mewujudkan struktur 
usaha yang kokoh, andal, 
berdaya saing tinggi, dan 
hasil pekerjaan konstruksi 
yang berkualitas.

Se te l ah  pemapa ran 
menge nai pengantar hukum 
kon s truksi, para peserta mulai 

diajarkan mengenai materi 
inti, yaitu EPC Stages and 
Design Types, EPC Contract, 
prakt ik penyusunan dan 
negosiasi EPC Contract, dan 
permasalahan yang timbul 
dari penyusunan kontrak 
konstruksi. 

Salah satu sesi pelatihan 
yang berlangsung secara 
menarik adalah simulasi 

negosiasi karena para peserta 
diajak untuk mempelajari 
suatu kasus dengan perbe
daan ku l tu r  antar  para 
negosiator. Pelajaran yang 
dapat dipetik adalah perlunya 
pema  haman  mengena i 
kultur negara negosiator 
lawan sebagai salah satu 
faktor penentu keberhasilan 
negosiasi internasional.•LCC
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Kusd iana  memaparkan 
pihaknya mendorong pe
ngem bangan energi baru 
terbarukan yang dilakukan 
Pertamina. Pihaknya pun 
menekankan tiga harapan 
pada Pertamina.

Pertama, sebagai off-
taker produk energi baru dan 
terbarukan, salah satunya 
yang sudah berjalan, yakni 
biodiesel dan selanjutnya 
bioetanol, dan sebagainya. 
Kedua, menjadi pengembang 
energi baru terbarukan di 

bidang panas bumi.
“Terakh i r,  kami  juga 

berharap Pertamina dapat 
menjadi contoh yang baik 
untuk badan usaha lain dalam 
hal pengembangan energi 
baru dan terbarukan,” kata 
Dadan. 

Renewable Energy Mar
kets Analyst International 
Ene rgy  Agency  Heym i 
Bahar menambahkan, per
tumbuhan permintaan listrik, 
ketergantungan impor bahan 
bakar fosil, dan masalah 

polusi udara serta lingkungan 
jadi faktor pendorong pe
ningkatan energi baru ter
barukan di kawasan Asia 
Tenggara,  terutama In
donesia.

“Pengembangan energi 
baru dan terbarukan tentu 
bisa dipercepat dengan 
paketpaket kebijakan yang 
komprehensif dan sinergi 
antara pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan dan pihak
pihak terkait,” ujarnya.•RILIS

Pertamina ikuti cyber defence War game di kementerian Pertahanan ri
JAKARTA - Corporate Shared 
Service Pertamina  turut 
berpartisipasi dalam Pekan 
Bela Nega ra Per  tahanan Cyber 
Nusantara pada 30 November 
hingga 1 Desember 2016. 
Berlokasi di Kantor Pusat 
Data & Infor  masi Kementerian 
Per tahanan, acara tersebut 
diselenggarakan untuk meng
uji kesi apan SDM ketika meng 
hadapi ancaman cyber dalam 
se mua aspek.

Kegiatan ini juga diikuti 
oleh Kemen terian Komunikasi 
dan informatika, Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Ma
nusia, Kementerian Perhu
bungan, Direktorat Jen deral 
Administrasi Hukum Umum, 
Kopassus, Angkatan Laut, 
Telkom, Indonesia Security 

masi apapun terkait update 
site yang terkena peru  sakan.

Setelah itu, tim data center, 
network, digital forensic, 
hardware dan sof tware 
melakukan analisis ter kait 
dampak perusakan. Bagi an 
yang dianalisis antara lain front 
page, database, perubahan 
ukuran file, dan lain-lain. Se-
dangkan tim malware analysis 

melakukan testing untuk 
memastikan tidak ada trojan/
backdoor yang ditanam pasca 
insiden penyerangan sistem.

Penanganan insiden tidak 
terlalu rumit dikare nakan 
simulasi ter masuk kategori 
seder hana. Berbeda bila 
sistem sudah berjalan di real 
world maka pemulihan harus 
mem perhatikan compibility, 

inter operability antar sistem 
dan testing quality control.

Kegiatan Cyber Defence 
War Game ini diharapkan 
dapat menjadi momentum 
awal  guna membangun 
jejaring pertahanan cyber di 
Indonesia sehingga mam pu 
memu dahkan koor dinasi antar 
ins tansi bila terjadi insiden 
cyber.•CSS

Incident Response Team On 
Internet Infrastructure dan 
Instansi undangan lainnya.

Acara dibuka oleh Menteri 
Pertahanan RI Ryamizard 
Ryacudu  dan dilanjutkan de
ngan melihat fasilitas Cyber 
Ope ration Center (COC). 
Simulasi cyber warfare ini 
dilakukan untuk menguji sis
tem dan personel tim Olah 
Yudha Perta hanan Cyber 
sekaligus mem bina dan me
ningkatkan ke ahlian per
tahanan cyber.

Peserta yang terl ibat 
diba gi menjadi dua tim, yaitu 
monitoring dan pelaku. Tim 
pelaku bertugas melakukan 
penerobosan ke sistem yang 
telah ditentukan. Sedangkan 
tim monitoring bertugas seba

gai pengamat pada semua 
fungsi yang terlibat. Perta mina 
mengambil peran sebagai tim 
pelaku. 

Sasaran utama tim pela
ku yaitu menyerang situs 
yang telah dihardening, 
situs kloning kementerian 
& BUMN serta infrastruktur 
dan aplikasi internal Pusat 
Data Informasi Kementerian 
Pertahanan. Serangan dapat 
dikatakan berhasil apabila 
sudah menembus seluruh 
ob jek utama dan sekitar 20 
tar get lainnya.

Pada ses i  akhi r,  t im 
pelaku berhasil melakukan 
penye rangan (operation take 
down). Serangan tersebut 
menyebabkan ruang moni-
toring tidak memperoleh infor  
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SoCIAL RESPoNSIBILITy
Pdsi Bantu dusun Prabumulih:
dari sampah menjadi rupiah
PRABUMULIH - Siang hari 
yang terik itu ternyata tak 
meng halangi masyarakat 
Dusun Prabumulih untuk ber
bondongbondong menuju 
la pa ngan sekitar pemukiman 
warga sambil tangan kiri dan 
kanan menenteng karung
karung sampah dan barang 
tak berguna lagi. Anak kecil 
dan orang dewasa tumpah 
ruah di lapangan itu untuk 
menyaksikan proses pene
rimaan, penimbangan dan 
pen  catatan yang dilakukan 
para kader lingkungan sete
m pat. Mulai dari yang ber
jalan kaki, naik sepeda, be
cak, hingga mengantarkan 
sampah menggunakan ang
kot, dilakukan oleh war ga 
setempat dengan gem bira. 
Bukti bahwa para kader yang 

terdiri dari anakanak muda 
setempat telah mampu me
nyadarkan masyarakat untuk 
ber sih lingkungan, yang atas 
bimbingan PDSI men dirikan 
Bank Sampah “Duspra”. 
Me nurut salah satu kader, 
Zaenab, Duspra itu adalah 
akronim dari Dusun Prabu
mulih. Namun Duspra juga 
ber makna lain, yaitu “Dulu 
Sampah Seka rang Rupiah 
Berkah”. Tingginya antu
siasme warga ini ditun jukkan 
juga dengan adanya kese
diaan warga untuk mere
lakan salah satu bagian ru
mahnya menjadi Posko Bank 
Sampah Duspra. Juga lahan 
seluas 6 x 4 meter men jadi 
green house tempat dibu
di dayakannya hidroponik 
dengan memanfaatkan 

pupuk dari olahan sampah 
masya rakat setempat.

Program Bank Sampah 
di Prabumulih ini adalah 
salah satu implementasi 
program CSR yang dilaku
kan PDSI, menyusul bebe
rapa program yang telah 
dinik mati masyarakat sebe
lumnya. Bank sampah ini 
bukanlah yang pertama, 
tapi Insya Allah adalah yang 
terbaik,” demikian antara lain 
disampaikan Public Relation 
Ast. Manager PDSI Budhi 
Kristianto, saat peresmian 
Bank Sampah Duspra di 
Pra bumulih, Sabtu (12/11). 

Hanya dalam waktu 
satu bulan, nasabah Bank 
Sampah Duspra telah ter
catat 88 orang dengan 
ting kat antusiasme sangat 

ting gi. Kerja sama yang 
ter jalin dengan Pusat Bank 
Sam pah di kota itu juga 
telah terjalin baik, sehingga 
tidak sulit untuk mencari 
pe nampung sampah yang 
disetor nasabah. Beberapa 
kunjungan studi banding 
baik dari universitas maupun 
lembaga dan perorangan 
terus mengalir berdatangan 
ke Bank Sampah Duspra ini.

Wal ikota Prabumul ih 
yang diwakili oleh Kepala 
Badan Lingkungan Hidup 
Dwi Koryana menyatakan 
apresiasinya, karena program 
CSR yang dijalankan PDSI 
di Prabumulih ini sangat 
membantu program Peme
rintah dalam menga tasi 
ma salah sampah perko
taan. “Sinergi  program 

yang diim plementasikan 
perusa haanperusahaan 
di Prabu mulih seperti ini 
benarbenar sangat ber
manfaat tidak hanya ba
gi kehidupan masyarakat 
setempat, namun juga bagi 
lingkungan,”ujarnya. 

Lebih lanjut Dwi menga
takan bahwa Pemkot Prabu
mulih juga rutin menga
dakan aksi pungut sam pah 
setiap harihari besar, serta 

program pengundian hadiah 
sepeda motor bagi nasabah 
Bank Sampah. 

“Ha l  in i  d iharapkan  
dapat menjadi motivasi 
masyarakat agar selalu 
meningkatkan kesa daran 
untuk hidup bersih dan 
sehat, bahkan dapat mem
bantu peningkatan pen
da patan rumah tangga,” 
pung  kasnya.•BK122016

sP Pdsi salurkan Bantuan 
korban gempa aceh
JAKARTA - Gempa bumi yang melanda Kabupaten Pidie 
Jaya, Aceh, dengan kekuatan 6,5 skala Richter pada 7 
Desember 2016, masih meninggalkan rasa takut dan 
traumatis. Apalagi, bencana yang menelan korban lebih 
dari 100 jiwa dan banyak kerusakan itu masih diikuti gempa 
susulan lebih dari 100 kali. Gempa ini mem buat Indonesia 
berduka. 

Hal itu pula yang akhirnya meng gerakkan segenap 
pekerja dan anggota Serikat Pekerja PDSI melakukan aksi 
sosial, meng galang dana untuk mem bantu para korban 
gempa di Pidie Jaya, Aceh.  Aceh termasuk daerah yang 
akrab bagi sebagian besar pekerja PDSI karena banyak 
proyek pengeboran yang dilakukan PDSI di daerah provinsi 
paling Utara itu.

Menurut Ketua SP PDSI Eko Hardjani, gerakan dari 
pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja ini telah 
disampaikan langsung kepada masyarakat korban gempa 
di Pidie Jaya. “Perwakilan kami yang sedang melakukan 
pengeboran di Aceh telah menyalurkan bantuan kami di 
sana,”ujarnya. Bantuan diserahkan melalui Dinas Sosial 
Kabupaten Pidie Jaya, di posko bantuan BUMN gudang 
Bulog Pidie, pada Rabu (21/12/2016) lalu.•BK122016
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Pertamina eP tarakan field Olah 
air sungai sembakung menjadi air Bersih
SEMBAKUNg -  Desa 
Tepian merupakan salah 
satu desa di Kecamatan 
Sembakung yang terletak 
di bantaran Sungai Sem
bakung Kabupaten Nunukan 
Propinsi Kalimantan Utara. 
Dengan kondisi geografis 
ini untuk pemenuhan ke
butuhan a i r  se lama in i 
ma syarakat Desa Tepian 
hanya mengandalkan air 
tadah hujan dan air su
ngai Sembakung untuk ke
butuhan MCK (mandi, cuci 
dan kakus).

Keg i a t an  MCK se 
yogianya dilakukan di jam
ban yang memenuhi standar. 
Namun, kenyataan masih 
ba nyak yang melakukan 
MCK di sungai. Desa Tepian 
ini dihuni sekitar 200 KK. 
Mata pencaharian atau pe
kerjaan utama warga disini 
adalah nelayan dan petani.

Menurut warga desa, 
mereka sudah terbiasa men
cuci pakaian dan mandi di 
sungai. Bahkan untuk air 
untuk minum dan masak 
pun diambil dari Sungai 

Sembakung tersebut. Me
reka me la kukan hal ini ka
rena sudah merasakan nya
man melakukan MCK di 
su ngai, walaupun mereka 
juga tahu jika kualitas air 
sungai sangat berbahaya 
bagi kesehatan.

Selain merasa nyaman 
melakukan kebiasaan yang 
sudah turun temurun ter se
but, alasan utama masya
rakat Desa Tepian masih 
meng gunakan su ngai untuk 
kegiatan se harihari adalah 
kare na mereka tidak memiliki 
biaya yang cukup untuk 
mem buat kamar mandi 
sendiri dan mengolah air 
bersih. Alasan lain, kesa
daran masyarakat akan 
dam pak yang ditimbulkan 
dari kegiatan yang mereka 
la kukan di sungai masih 
sangat kurang.

Melihat kondisi seperti ini 
PT Pertamina EP meng  gu
lirkan Program Penge lolaan 
air bersih dengan me man
faatkan air sungai dengan 
proses penjernihan mela lui 
pemasangan filter sehingga 

menghasilkan air dengan 
kualitas baik untuk dikon
sumsi.

Menurut Staff CSR Per-
ta  mina EP Tarakan Field 
Hariyanto, rencana sebe
lumnya PEP Tarakan Field 
akan melakukan kegi  atan 
pengeboran sumur air. Na
mun, karena kondisi Desa 
Tepian merupakan dae
rah rawa dan berdasarkan 
infor masi dari warga yang 
pernah melakukan penge
boran sumur air, banyak 
me ngeluarkan gas rawa, 
akhirnya program ter se but 
dialihkan dengan me man
faatkan air sungai sebagai 

bahan bakunya.
“Alhamdul i l lah  untuk 

tahap pertama tahun 2016, 
p ro g r a m  p e n g e l o l a a n 
air  bersih sudah dapat 
dirasakan oleh masyarakat 
Desa Tepian. Ke depanya 
akan kami kembangkan 
pengelolaan air bersih ini 
dengan kapasitas yang lebih 
besar dan dapat disalurkan 
langsung ke rumahrumah 
warga dengan sistem pe
ngelolaan air yang ditangani 
langsung oleh Badan Usaha 
Milik desa (Bumdes) yang 
sudah dibentuk di Desa Te
pian,” ujar Hariyanto.•PEP
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PePc salurkan fasilitas Perpustakaan di 8 sekolah dasar 
Wilayah Bojonegoro
BoJoNEgoRo - Buku 
adalah sumber ilmu, mungkin 
kalimat ini akan selalu relevan 
disepanjang zaman. Sehingga 
menggerakkan minat baca 
ter utama pada anakanak 
usia sekolah adalah sangat 
penting untuk mendukung 
perkembangan belajarnya. 
Karena itulah, pada (29
30/12/2016), PT Pertamina 
EP Cepu (PEPC) bekerja 
sama dengan Yayasan 
Kam pung Ilmu Bojonegoro 
(YKIB) menyalurkan bantuan 
berupa buku dan rak buku 
kepada delapan sekolah 
yang berada di sekitar daerah 
lapangan gas Jambaran
Tiung Biru (JTB). Bantuan 
ini adalah salah satu bentuk 
kegiatan program pe ning
katan perpustakaan 2016.

Sebanyak enam sekolah 
menerima bantuan buku dan 
rak buku yang diberikan pada 
hari pertama. Yaitu, Sekolah 
Dasar (SD) Negeri Kaliombo 

1, SD Negeri Kaliombo 2, SD 
Negeri Kaliombo 4, SD Negeri 
Pelem 1, SD Negeri Pelem 2 
yang berada di wilayah Ke
camatan Purwosari, dan 
SD Negeri Dolok gede di 
Kecamatan Tam bak rejo. 
Sedangkan pada hari kedua, 
SD Negeri Bandungrejo 1 
dan SD Negeri Bandungrejo 
2 mene rima bantuan buku 
dan rak buku.

Masingmasing sekolah 
mene rima bantuan yang ter
diri dari 145 buku bacaan, 
100 buku pelajaran, dan 1 
(satu) unit rak buku. Bantuan 
di se rahkan oleh perwakilan 
Humas PEPC, Edi Arto, 
dan dite rima oleh sekolah 
masingmasing. 

“Bantuan buku dan rak 
buku ini  kami harapkan 
bisa dimanfaatkan dengan 
baik, sehingga mampu me
ningkatkan semangat belajar 
dan prestasi akademik para 
siswa,” katanya. 

Bantuan ini juga me ru
pakan bentuk kepedulian 
PEPC terhadap dunia pen
didikan di sekitar wilayah 
lapangan gas JTB.

Selanjutnya, pada awal 
Januari 2017 kegiatan donasi 
buku tersebut dilanjutkan 
dengan kegiatan roadshow 
oleh PEPC ke sekolah
sekolah untuk memo tivasi 
dan menginspirasi anak
anak usia sekolah agar 
lebih mencintai buku. Di 
samping itu, PEPC juga 
menyosialisasikan nilainilai 
perusahaan kepada anak
anak didik di sekitar proyek 
JTB.

Sebelumnya, ublic Go
vern ment Affa i rs & Re
lations PEPC Abdul Malik 
menjelaskan, PEPC telah 
me laksanakan prog ram 
Corporate Social Res pon-
sibility (CSR) berupa pem  
berdayaan masyarakat ke
pada warga di sejumlah de

sa yang berada di sekitar 
wilayah operasi lapangan gas 
JTB sejak tahun 2014. 

“Kami melaksanakan 
ber bagai program CSR sejak 
2014, sebelum pekerjaan 
f is ik pengembangan la

ru ii dumai kembali gelar 
aksi donor darah

DUMAI - Refinery Unit (RU) 
II Dumai kembali menggelar 
aksi donor darah sebagai 
salah satu rangkaian acara 
pe r i nga tan  HUT ke59 
Pertamina. Kegiatan yang 
dimulai sejak pukul 08.00 
WIB ini diselenggarakan di 
Gedung Main Office – RU 
II Dumai, pada Selasa 6 
Desember 2016 silam. Dalam 
melaksanakan ke giatan ini, 
Pertamina Hos pital Dumai 
(PHD) juga be kerja sama 
dengan PMI Kota Dumai.

Berkesempatan hadir 
untuk membuka acara, GM 
RU II Dumai Mahendrata 
Sudibja. Dalam sam butannya, 
Mahendrata me nyampaikan, 
a k s i  d o n o r  d a r a h  i n i 
merupakan wujud kepedulian 
sosial dan ke ma nusiaan RU II 
Dumai terhadap masyarakat, 
melalui ke giatan ini diharapkan 
bisa memberikan manfaat 
serta membantu pihakpihak 
yang membutuhkan.

“Semoga apa yang kita 
kerjakan ini menjadi kebaikan 

bagi perusahaan dan ladang 
amal bagi pendonor,” harap 
Mahendrata.

Sementara itu, PMI se
bagai mitra Pertamina da
lam kegiatan ini juga meng
apresiasi yang tinggi atas 
pelaksanaan donor darah 
tersebut. Amran Hu sein, 
perwakilan PMI Kota Dumai 
menyampaikan, ker ja sama 
antara RU II Du mai dengan 
PMI Kota Dumai  sudah 
berjalan se lama belasan 
tahun. 

Amran juga menyatakan, 
ke butuhan darah sangat ter
bantu dari pendonor RU II 

Dumai.
Aksi  donor darah in i 

juga men dapatkan apresiasi 
positif dari para pekerja dan 
mitra kerja. Hal ini terlihat dari 
banyaknya pendonor yang 
antri menunggu gi liran untuk 
mendonorkan da rahnya.

Selama tahun 2016, RU 
II melaksanakan aksi do nor 
darah selama tiga kali. Untuk 
kali yang ketiga ini, selama 
sekitar 4 jam tersebut, RU 
II Dumai berhasil mengum
pulkan 132 kantong donor 
yang terdiri dari setiap jenis 
golongan darah.• RU II

 

ru ii Peduli gempa Pidie

Fo
to

 : 
P

E
P

C

pangan gas JTB yang mulai 
berjalan pada tahun 2016,” 
ucapnya.  Ia memaparkan 
program CSR yang telah 
dilaksanakan PEPC antara 
lain, pelatihan tenaga kerja, 
pengadaan  a i r  be rs i h , 

bermacam pemberdayaan 
ekonomi masyarakat seperti 
mem batik, dan program 
lainnya, termasuk perhatian 
dan dukungan pada pen
didikan anakanak sekolah 
dasar.•Ry/EA

DUMAI - Refinery Unit (RU) II melalui Badan 
Dakwah Islam (BDI) dan BAZMA RU II ber ge
rak membantu korban gempa di PidieAceh 
se bagai koordinator pengiriman bantuan 
ber  sama organisasi masyarakat (ormas) 
Kota Dumai.

Bantuan yang terdiri dari satu buah 
truk berisi bahan makanan serta pakaian 
bekas dan satu bus relawan ini berangkat 
dari Du mai menuju Pidie pada Selasa, 3 
Januari 2017. 

“Kami berharap bantuan ini dapat 
sampai ke tujuan dengan selamat dan dapat 
diterima oleh korban bencana gempa di 
PidieAceh”, ujar Ketua BDI RU II Dumai, 
Tur Istanto Widodo dalam sambutannya saat 
melepas rombongan.

Ini menjadi bukti bahwa Pertamina 

se  bagai perusahaan yang bergerak di bi
dang Migas tidak sematamata mengelola 
bis nis kebutuhan BBM dan Non BBM 
untuk masyarakat, tetapi juga sekaligus 
ber komitmen mengambil peran dan ber
kontribusi pada aspek pendidikan, ke
sehatan, lingkungan, tanggap bencana 
alam termasuk infrastruktur yang sudah 
dilaksanakan secara nasional sebagai ben
tuk kepedulian Pertamina. 

Keberadaan Pertamina di  Kota 
Dumai yang kita cintai bersama ini harus 
memberikan manfaat yang optimal, 
tidak hanya dari segi operasional bisnis, 
namun juga dari segi sosial lingkungan 
kemasyarakatan baik di Dumai secara 
khusus dan di wilayah Indonesia lainnya 
secara umum,” pungkas Tur Istanto.• RU II
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POSISI

SANToSo
Manager Supply Scheduling,
Integrated Supply ChainFo

to
 : 

tR
IS

N
o

AgUS ARoMAHARMUzI zUHRo
Vice President Drilling, 
Direktorat Operasi 
PT Pertamina Geothermal EnergyFo

to
 : 
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E

KURNIAwAN SATRIJoNo 
Manager Internal Audit Head Office, 
Internal Audit 
PT Pertamina Geothermal EnergyFo

to
 : 
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E

SENToT yULIANUgRoHo 
Manager Government & Public Relation, 
Corporate Secretary 
PT Pertamina Geothermal EnergyFo

to
 : 
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E

AgUNg KURNIAwAN 
Manager Finance Ulubelu, 
Controller
PT Pertamina Geothermal EnergyFo

to
 : 
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E
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Stakeholder Relations,
Corporate SecretaryFo

to
 : 
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Gas Technology Development Manager,
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to
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JEKSoN SIMANJUNTAK
External communication Manager,
Corporate Communocation,
Corporate SecretaryFo

to
 : 
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kaleidoskop kOmet - Optimalisasi teknologi dalam 
mendukung keberhasilan Berbagi Pengetahuan

Seiring dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup (trend) yang sedang digemari oleh 
masyarakat saat ini yang menuntut kepraktisan, kemudahan dan aksesibilitas yang luas, pada tahun 
2016 Knowledge Management Pertamina (KOMET) fokus untuk memantapkan budaya berbagi 
pengetahuan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

Penggunaan sarana berbasis TI ini selain sesuai dengan trend yang sedang bekembang juga 
sangat relevan dengan arahan strategis Manajemen. Di tengah tantangan yang sedang dihadapi oleh 
Perusahaan karena turunnya harga minyak dunia, Manajemen mengeluarkan beberapa kebijakan 
strategis dengan salah satu sasarannya adalah melaksanakan efisiensi di semua linis bisnis dan 
operasional. Langkah strategis tersebut diikuti dengan munculnya berbagai kebijakan dan inisiatif yang 
taktis dan berdampak langsung terhadap perbaikan kondisi keuangan Perusahaan.

KOMET ikut mengambil bagian dalam upaya mendorong terciptanya value creation berupa efisiensi. 
Beberapa programnya adalah dengan mengoptimalkan teknologi yang telah dimiliki yaitu penggunaan 
Portal dan KOMET Microsoft Webinar Lync dalam mendukung kegiatan berbagi pengetahuan secara 
online yang tak terbatas oleh waktu dan tempat.

Microsoft Webinar Lync mulai diperkenalkan sebagai salah satu media knowledge sharing pada 
tahun 2015 dengan program yang bernama Forum KOMET webinar lync. Pada awalnya pelaksanaan 
forum KOMET webinar merupakan kegiatan volunteer dengan pencapaian sekitar 35 forum. Pada 
tahun 2016 forum KOMET webinar lync dilakukan secara lebih agresif dalam suatu kegiatan yang 
diberi nama “Friday is Webinar Day”. 

Tidak hanya Pekerja Unit/Region dan Anak Perusahaan yang berpartisipasi, namun seluruh Pekerja 
Pertamina memiliki “kewajiban” untuk terlibat dalam kegiatan berbagi pengetahuan secara online 
tersebut. Sepanjang tahun 2016 tercatat sebanyak 161 Pekerja level Manajemen telah berpartisipasi 
mengambil bagian dalam kegiatan forum KOMET webinar sebagai narasumber yang didukung oleh 
118 Fungsi setingkat VP di seluruh wilayah Kantor Pusat, Unit/Region dan Anak Perusahaan serta 
terdapat 2392 Pekerja yang telah berpartisipasi sebagai peserta forum KOMET webinar.

Topik materi forum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok antara lain:
1. Topik materi terkait 5 prioritas strategis: 3 materi Pengembangan Sektor Hulu, 41 materi 

Efisiensi Di Semua Lini, 12 materi Peningkatan Kapasitas Kilang, 26 materi Pengembangan 
Infrastruktur & Marketing, 11 materi Perbaikan Struktur Keuangan;

2. Topik materi spesifik terdapat 44 materi More Profitable / Efficient, 18 materi Operation / 
HSSE Excellent, 14 materi Technology / Product Development, 24 materi Success Story / 
Lesson Learned, 12 materi Culture Change;

3. Topik materi terkait 6C: 8 materi Clean, 16 materi Confident, 33 materi Costumer Focused, 
37 materi Competitive, 30 materi Commercial, dan 28 materi Capable.

Dan saat ini beberapa dari hasil pelaksanaan forum KOMET Webinar tersebut sudah dapat dinikmati 

dengan mengunduhnya dalam portal KOMET yaitu dengan memasukkan kata kunci “Forum KOMET 
Webinar Lync” pada search engine dokumen.

Kickoff penggunaan portal KOMET dan pelaksanaan forum KOMET “Friday is Webinar Day” yang 
dilakukan oleh Direksi pada bulan Februari 2016 juga menunjukkan dukungan Manajemen terhadap 
optimalisasi penggunaan sarana berbasis teknologi dalam memperkuat budaya berbagi pengetahuan.

Diskusi secara online yang dapat dimanfaatkan oleh Pekerja melalui Portal KOMET ver. 2.0 
antara lain adalah diskusi Community of Practice (CoP) yang merupakan diskusi secara terbuka 
antara Pekerja dan beberapa ahli dan Ask The Expert yang merupakan diskusi tertutup antara 
Pekerja dan seorang ahli.

Sampai dengan saat ini pada Portal KOMET ver. 2.0 telah tercatat sebanyak 21 topik diskusi 
yang aktif dalam diskusi CoP sepanjang tahun 2016 yang memiliki 14 sub kategori bidang keilmuan 
di Perusahaan antara lain Audit & Assessment Management, Change Management, Civil & 
Structural Engineering, Electrical & Power System Engineering, Environment, Geochemistry, Geology, 
Instrumentation & Control System Engineering, Laboratory & Testing System, NonERP Application, 
Petroleum Production Engineering, Treasury, Wells Operations dan Wind Energy.

 Selain diskusi CoP, terdapat 37 diskusi yang memanfaatkan media Ask The Expert untuk menggali 
informasi lebih lanjut terkait keilmuan yang ada di Perusahaan dengan bertanya langsung kepada 
ahli yang diinginkan. Sedangkan untuk pemanfaatan asset pengetahuan yang terdapat dalam Portal 
KOMET ver. 2.0, terdapat 935 pekerja yang telah melakukan download & memberikan comments.

Masih terdapat “peer” yang besar bagi penggerak kegiatan KOMET untuk lebih mengaktifkan 
penggunaan media berbasis teknologi ini dalam mengakselerasi budaya berbagi pengetahuan. Tahun 
2017 memiliki tantangan baru bagi para penggerak KOMET. Bukan hanya utilsasi media berbasis 
teknologi, namun pemanfaatan aset pengetahuan yang telah ada juga merupakan tantangan tersendiri 
yang harus di jawab tahun ini.

The More You Share... The More You Get... Let’s Share Knowledge!!

Oleh tim knowledge management – dit sdm, teknologi informasi & umum

Gambar 1. Beberapa Forum KOMET Webinar Selama Tahun 2016

Gambar 4. Launching Portal KOMET versi 2.0 dan pelaksanaan forum 
KOMET “Friday is Webinar Day”pada Bulan Februari 2016 oleh Direksi

Gambar 5. DIskusi Online dalam Portal KOMET
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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.

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

Ptkam 2015 & 2016 : Beda aksi dan Prestasi
Setelah melalui berbagai upaya yang terdapat di dua fase rencana kerja, Tim PTKAM berhasil 

membukukan penghematan yang cukup signifikan dalam kegiatan serah terima minyak. Berbagai 
upaya yang ada terkait dengan pembenahan proses serah terima minyak dilaksanakan dari 
tahun 2015 hingga akhir 2016. Seperti apakah perbedaan di antara kedua tahun implementasi 
pembenahan tata kelola minyak tersebut? Berikut adalah penjelasan singkatnya.

TAHUN 2015
Tahun pertama dari implementasi Pembenahan tata kelola arus minyak ditandai dengan adanya 

Surat Perintah Direktur Utama Pertamina No.Prin010/C00000/2015S0, tanggal 6 Maret 2015. 
Dalam surat perintah tersebut dijelaskan bahwa tugas utama tim PTKAM adalah untuk membenahi 
proses serah terima minyak secara lebih efektif sehingga dengan menggunakan sumber data utama 
Perusahaan yang terintegrasi (Data dari Enterprise Resource Planning).

Berkaca dari tahun 2014 dimana losses terhitung cukup tinggi yaitu 0.41% yang berkontribusi 
terhadap 530 Juta USD losses yang harus ditanggung Perusahaan.Saat ini masih banyak pekerjaan 
rumah yang harus segera diselesaikan dalam kegiatan yang penuh dengan hal sensitive di sana sini.
• Fokus kegiatan

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dokus pertama PTKAM adalah 
meningkatkan Awareness dari seluruh pihak terkait serah terima minyak.  Awareness dalam hal 
ini difokuskan pada tiga aspek penting pengelolaan, yaitu aspek people, process dan technology, 
dengan melibatkan pihakpihak terkait mulai dari loading port, pihak kapal, hingga discharge 
port. Awareness ini terbukti mampu mengurai pembenahan proses serah terima minyak secara 
fundamental tanpa memerlukan investasi pada tahun 2016 ini. 

Awareness ini didasarkan pada evaluasi melalui studi di lapangan maupun datamining dari 
histori serah terima minyak hingga tahun 2015. Evaluasi terminal terpilih dilakukan dalam rangka 
membuat proyek percontohan untuk kemudian dapat direplikasi di berbagai area kerja Perusahaan.

Tidak bisa dikendalikan apabila tidak bisa diukur. Pengukuran dan pelaporan bulanan diperbaiki 
dalam bentuk insiasiinisiasi yang didukung oleh fungsi CSS dan Fungsi Keuangan yang senantiasa 
fokus di tujuan yang sama. Beberapa breakthrough dalam bentuk pelaporan dilakukan di tengah 
tahun berjalan, dengan konsisten menggunakan single-source of data dalam menghasilkan laporan 
yang valid dari waktu ke waktu.
• Hasil dan Prestasi

Ternyata, dengan adanya komunikasi saling mendengarkan, ditambah lagi ada pihak 
independen yang jadi penengah, tanpa perlu facsimile, tanpa memorandum lintas fungsi, dispute 
yang tengah terjadi bisa mencair. Begitulah salah satu hasil dari implementasi awareness dalam 
bidang komunikasi, yakni debirokratisasi komunikasi.

Masalahmasalah yang terjadi di lingkungan serah terima minyak adalah masalah bersama dan 
penyelesaian masalah dilakukan secara bersamasama. Pada tahun ini sudah terdapat pula sistem 

pengukuran kegiatan serah terima minyak melalui ERP dalam bentuk notifikasi untuk setiap 
transaksi yang terindikasi loss, secara real time. 

Pengambilan keputusan yang tepat, seluruh pihak yang mengetahui, merupakan bukti 
bahwa awareness adalah kunci yang menjamin penyelesaian masalah cepat tertangani. 

Dampak sampingnya, Persentase supply loss yang turun menjadi 0.34% yang juga menyumbang 
pada penurunan loss tahunan sebesar 286 Juta USD yang merupakan penghematan dari tingkat 
operasi yang ekselen. 

TAHUN 2016
• Target kinerja

Tidak berhenti sampai di sana, target kinerja tentunya tidak akan terasa seperti target jika 
tidak cukup membuat hati tergerak untuk mencapainya. Pada Tahun inilah dilaksanakan Forum of 
Corporate Oil Movement pada Pebruari 2016 untuk seluruh key person yang berkontribusi terhadap 
pencapaian dari setiap transaksi losses yang lebih baik di tahun  sebelumnya. 

Bukan. Bukan untuk pestapora merayakan keberhasilan di tahun 2015. Melainkan untuk 
menetapkan standar ambisius baru yang cukup menantang para Pekerja apakah mampu memiliki 
standar Perusahaan kelas dunia, membuat kendali yang melampaui standar yang ada. 0.2% dipilih 
sebagai dasar penentuan target supply loss yang selama ini tidak pernah tercapai melalui berbagai 
upaya yang diikat dalam Deklarasi seluruh perwakilan Fungsi yang ada.
• Fokus kegiatan

Setelah melanjutkan program dengan nama PTKAM 0.2, maka seluruh tim bergerak kembali 
untuk melaksanakan aksi yang memiliki tingkat ekselen yang jauh lebih tinggi. Sistem pelaporan 
dibuat lebih baik dengan peningkatan confidence level seluruh input system dilakukan melalui 
sistem informasi yang terintegrasi (ERP).

Kontribusi fungsifungsi utama seperti Supply & Distribution, Shipping,  ISC, Security Marine 
menjamin seluruh kasus dapat teratasi secara kuratif maupun preventif. Fungsi pendukung pun tidak 
kalah aksi dalam menjamin good corporate governance yang baik di Perusahaan. Pengendalian 
personil serta pemberian reward dan punishment yang tegas menjadi fokus utama tahun ini dalam 
menjamin bahwa insan serah terima minyak adalah orangorang serius yang memperbaiki kondisi 
dari banyak sisi, bottom-up dan top-down, internal dan eksternal, utama dan supporting. 

Ketersediaan Sistem Tata Kerja (STK) serta peralatan yang digunakan dalam proses serah 
terima minyak juga menjadi fokus tahun ini. Bersamaan dengan faktor pendukung seperti CCTV, 
mekanisme monitoring serta memastikan personil yang terlibat memiliki kapabilitas yang mendukung. 
• Hasil dan Prestasi

Banyaknya risalah CIP yang muncul dari tema serah terima minyak tidak hanya menjadi bukti 
terlaksananya inisiasi intensif pada tahun ini. Hal yang paling membanggakan adalah berhasilnya 
ditekan supply loss dari 0.34% menjadi DI BAWAH 0.2%, yakni 0.17. Penurunan nilai loss ini 
berdampak pada penurunan nilai losses yang turun sebesar 143 Juta USD dari tahun 2015. Namun 
tidak hanya itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa kinerja seluruh insan serah terima minyak mampu 
menembus standar baru serah terima minyak di dunia yang masih menetapkan 0.5%. 

Jika semua pihak yang terlibat dalam proses serah terima minyak sudah menunjukkan 
awareness sepenuh hati, maka upaya mencapai target diskrepansi akan dapat diraih tanpa 
memerlukan banyak investasi. Pesan inilah yang diusung oleh dua tahun berjalannya PTKAM 0.2. 
Sesuai Workplan di atas masih akan ada Tahap IX, X, XI, XII lainnya yang perlu untuk dilakukan 
dalam melanjutkan operational excellence dalam serah terima minyak. •PTKAM 0.2 Lanjutkan! 
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Health, Safety, Environment di perusahaan atau yang lebih tenar 
dengan sebutan HSE (atau dikenal juga dengan nama K3 – 
Kesehatan & Keselamatan Kerja)  menjadi tolok ukur “kesehatan” 

suatu perusahaan. Mengapa bisa? 
Prinsip utama dalam program HSE adalah prinsip PREVENTIVE atau 

prinsip pencegahan. Apa yang dicegah? Yang dicegah adalah terjadinya 
incident ataupun accident saat bekerja di tempat kerja, misalnya fatality/
hilangnya nyawa, kerusakan property ataupun tumpahan minyak, dsb. 

 “Kesehatan” suatu perusahaan dapat dinilai dari jumlah incident 
atau accident yang dilaporkan. 

Mengacu pada accident ratio study, Bila dilaporkan ada 
1 (satu) kasus fatality, maka diduga sebenarnya ada 30 
(tiga puluh) kasus majors, 300 (tiga ratus) recordable 
injuries, 3.000 (Tiga ribu) kasus near misses atau first 
aid dan 30.000 (tiga puluh ribu) hazard (unsafe act 
/ unsafe conditions) di lingkungan kerja tersebut.  
Penerapan HSE bertujuan untuk mencegah 
terjadinya incident dan accident melalui 
eliminasi bahaya dengan meningkatkan 
system cara kerja aman dan kondisi 
lingkungan kerja yang aman.

APA yANg HARUS KITA 
LAKUKAN ? 

Idealnya program HSE 
harus sejalan dengan 
p r o g r a m  b i s n i s 
perusahaan dan 
sebagai motor 
penggeraknya adalah para pekerja 
perusahaan. 

Di Pertamina telah diterapkan 
acuan mudah dan singkat bagi pekerja 
untuk mendukung implementasi HSE 
di lingkungan kerjanya, yang di kenal 
dengan nama HSE Golden Rules. 
HSE Gol den Rules meliputi 1). Patuh 
pada peraturan yang berlaku. 
Peraturan perusahaan, peraturan 
pemerintah dan peraturan HSE 
lainnya wajib menjadi acuan bagi 
penerapan program HSE, Pekerja 
juga wajib mematuhi peraturan yang 
ada terutama peraturan yang bersifat local wilayah kerja. 2). Intervensi bila 
ada kondisi atau perilaku tidak aman. Bila ada perilaku atau kondisi tidak 
aman di sekitar kita, kita wajib melakukan intervensi segera agar perilaku 
atau kondisi tidak aman dapat segera diperbaiki sehingga proses kerja 

selanjutnya berjalan aman. 3). Peduli terhadap situasi dan lingkungan kerja. 
Mengingat di Pertamina terbagi menjadi proses bisnis hulu dan hilir, maka 

HSE Golden Rules disesuaikan dengan proses bisnis yang ada, tentu saja 
ini yang menjadikan Golden Rules di area onshore  offshore, Golden Rules 
di area kilang atau Golden Rules di area pergudangan berbeda. Semua 
pekerja tanpa kecuali wajib menaati peraturan yang ada di masingmasing 

lokasi kerja. 
Pekerja perusahaan dan juga mitra kerja wajib berkomitmen, 

mendukung dan menjadi penggerak pelaksanaan HSE, yang 
mulai diterapkan dari diri sendiri. Masingmasing dari kita wajib 

menjaga keselamatan dan kesehatan selama bekerja sehingga 
meningkatkan kualitas hidup selama bekerja agar selamat, 

sehat dan produktif. 

BULAN K3 - 2017 
Setiap awal tahun pada tanggal 12 Januari – 

12 Februari, Pemerintah melalui Kementerian 
Ketenagakerjaan RI mencanangkan peringatan 

bulan K3, yang waj ib di lakukan oleh 
semua perusahaan. Pertamina termasuk 

unit operasi dan Anak Perusahaan 
memperingati Bulan K3 dengan 

berbagai macam acara  yang 
bertujuan untuk meningkatkan 

HSE awareness .  Kegiatan 
yang dilakukan antara lain 

kampanye HSE melalu 
media ,  Per lombaan 
pemadaman kebakaran 

dan sosialisasi HSE umum kepada 
anak sekolah dan masyarakat. 
Peringatan bulan K3 ini merupakan 
salah satu upaya pemerintah dan 
perusahaan untuk agar HSE melekat 
pada setiap pekerjaan yang dilakukan. 

Tema Nasional peringatan bulan 
K3 tahun 2017 yang ditetapkan 
oleh Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi RI adalah “Dengan 
Budaya K3 Kita Tingkatkan Kualitas 
Hidup Manusia Menuju Masyarakat 
Yang Selamat, Sehat dan Produktif”. 

Sedangkan Tema K3 Per tamina 
tahun 2017 yang di gunakan sebagai kampanye adalah “Zero Fatality, 
KITA BISA!”. Mari bekerja dengan selamat dan sehat!•

Hse dan Peningkatan kualitas Hidup selamat, 
sehat dan Produktif
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Pertagas Niaga Jual Gas Hasil Regasifikasi LNG  
KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

JAKARTA - Bertempat di 
Executive Lounge Kantor 
Pusat Pertamina, Jumat 30 
Desember 2016, telah di
tandatangani dua perjanjian 
jual beli gas hasil regasifikasi 
LNG antara PT Pertagas 
Niaga dengan PT Laras Ngar
so Gede, dan PT  Per ta gas 
Niaga dengan PT Glo bal 
Energi Intitama. 

Penandatanganan dila
ku kan oleh Presiden Direktur 
Pertagas Niaga Linda Sunarti 
dengan Presiden Direktur 
PT Laras Ngarso Gede Andi 

Jaya Herawan, kemudian 
dilanjutkan Linda Sunarti de
ngan Presiden Direktur PT 
Global Energi Intitama Hasan 
Krisno. Penandatanganan di
saksikan SVP Gas  & Power  
Direktorat Gas Djo hardi 
Angga Ku sumah.  

Linda Sunarti menya
takan,  per janjian ini masih 
pilot project untuk Pulau 
Jawa, setelah sebelumnya 
dilakukan di Kali mantan dan 
Sumatera. “Tetapi untuk 
suplai gas menggunakan LNG 
trucking di Jawa, baru dengan 

dua perusahaan ini, Laras 
Ngarso Gede dan didukung  
Global Energi Inti tama,” kata 
Linda. 

L i nda  men j e l a skan , 
La ras yang membeli gas 
dan menggunakannya, se
men tara  Global mem ban
tu mensupport  fa si l i tas 
pengangkutan re ga si fikasinya. 
Hasil  gas re gasifikasi LNG ini 
akan dipasarkan di Jawa 
Barat. Perjanjian ini berlaku 
untuk  satu tahun dan akan 
di per    panjang jika telah dieva
luasi.•URIP

 

Pdsi terima Penghargaan 
Operation excellent
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JAKARTA - Satu lagi penghargaan 
kinerja ope rasi PDSI diakui oleh PT 
Pertamina EP. Rig PDSI #09.2 N80UE/25 
Project Kalimantan yang beroperasi di 
Bunyu B173 (B1703)   Field Bunyu 
Asset5 PT PEP, telah mengukir prestasi 
yang membanggakan. Dalam kip rah 
operasi rig PDSI ter sebut, PT PEP 
mencatat bahwa program pemboran 
yang dilakukan di sumur B173 dapat 
diselesaikan dengan baik. Pekerjaan 
yang diselesaikan tersebut juga dengan 
catatan zero accident, zero NPT, hasil 
kerja pemboran lebih cepat (plan 43 hari, 
aktual 32 hari), dan hasil produksi Qoi 
awal sebesar 650 Bopd.

Field Bunyu ini sebenarnya adalah 
lapangan tua dan di rundung penurunan 
produksi, namun di luar dugaan mampu 
memberikan hasil produksi yang mem
banggakan.  La pang an Bunyu itu mampu 
mengu curkan minyak sebesar 5.732 
barel per  hari lewat kegiatan reparasi 
sumur.  

Dalam apresiasi rig PDSI tersebut, VP 
Drilling PT PEP Agam Syahlevi berharap 
agar kinerja ini dapat dipertahankan dan 
lebih ditingkatkan lagi guna mendukung 
pelaksanaan kerja pemboran sehingga 
ren cana kerja pemboran PT PEP yang 
akan datang da pat diselesaikan dengan 
operation excellent.

Demikian pula halnya dengan project 
operasi penge boran sumur Sungai Gelam 

SGC23X (SGC22) Field Jambi Asset 
1. PT PEP menyatakan apresiasinya 
kepada PDSI atas pencapaian program 
yang zero accident, zero NPT, hasil kerja 
pem boran lebih cepat (plan 30 hari, 
aktual 21 hari), dan hasil engineering 
estimate cost sebesar 56,58%.

VP Drilling Operation PDSI Muhamad 
Irwan menyatakan bersyukur atas 
apresiasi yang diterima dari PT Pertamina 
EP ini, dan menjadikan hal ini sebagai 
stimulus bagi segenap crew untuk dapat 
mempertahankan kinerja ekselennya 
dan bahkan meningkatkan performance 
pada rig-rig lainnya.•BK122016
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Bor lapangan terintegrasi, 
PHe WmO targetkan tambahan 
Produksi
SURABAyA - Di tengah
tengah gejolak harga minyak 
dunia yang terjadi sejak akhir 
2014, PT Pertamina Hulu 
Energi (PHE) melalui anak 
perusahaannya Pertamina 
Hulu Energi West Madura 
Offshore (PHE WMO) tetap 
menunjukkan komitmennya 
untuk mendukung kedau
latan energi nasional mela
lui program pengeboran 
beberapa sumur pengem
bangan dan eksplorasi . 
Penge boran sumur pertama 
dari Platform PHE 12, sumur 
PHE 12A1  tajak (spud in) 
pada tanggal  23 Desember 
2016 dengan menggunakan 
Rig Jack Up Ensco 67.

Dari pengeboran sumur 
PHE 12A1 diharapkan bisa 
menghasi lkan  produksi 
awal yang mencapai 1.500 
BOPD. Sementara sumur 
pengeboran PHE 12A3 
dengan produksi awal minyak 
ditarget sebesar 1.000 BOPD 
dan sumur PHE 12A2 
dengan target produksi awal 
minyak sebesar 1.000 BOPD.

“Pengeboran  sumur 
PHE 12A1 ini mengawali  
fase produksi di POD In
tegrasi serta menjadi awal 
be roperas inya  kemba l i 
pengeboran di Blok WMO 
setelah hampir dua tahun 
ter henti se bagai dampak 
jatuh nya har ga minyak hingga 

ke level US$ 40/barel. Meski 
cuaca kurang bersahabat, 
kegiatan tajak berjalan lancar,” 
kata President Director PT 
Pertamina Hulu Energi (PHE) 
R. Gunung Sardjono Hadi 
kepada wartawan, Sabtu,  24 
Desember 2016.

PHE WMO sebaga i 
Kontraktor Kontrak Kerjasama 
(KKKS) yang bekerja di 
bawah pengawasan dan 
pengendalian SKK Migas ini 
juga berharap bisa menam
bah produks i  gas dar i 
pengeboran tiga sumur baru 
ini. Tambahan produksi gas 
dari tiga sumur itu masing 
masing sekitar 650 mscfd, 
655 Mscfd dan 412 mscfd.

Pembangunan anjungan 
PHE 12 ini merupakan bagian 
dari tahap pertama proyek 
pengembangan lapangan 
terintegrasi terbatas (EPCI
1). Pembangunan anjungan 
PHE12, berbarengan de

ngan  instalasi anjungan lepas 
pantai PHE24 yang juga 
sudah terpasang di  60 mil 
lepas pantai Madura. Dua  
fasilitas produksi tersebut 
ditambatkan sekitar 5570 
meter di atas permukaan laut.

G M  P H E  W M O  S r i 
Budiyani menambahkan, 
dalam dua tahun terakhir 
ini, PHE WMO berupaya 
m e n g a t a s i  t e k a n a n 
penurunan produksi alamiah 
yang sangat tinggi lewat 
kegiatan opt imasi pada 
sumursumur yang ada.

“Meski tanpa pengeboran 
sumur baru, tetapi produksi 
pada tahun 2016 masih bisa 
diatas target yang diberikan 
pemerintah melalui SKK Mi
gas, sekitar 103% dari tar
get. Tapi setelah nyaris dua 
tahun hanya melakukan op
timasi, kini PHE WMO mu lai 
melakukan pengeboran su
mur baru,” jelasnya.•PHE wMo
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SVP Gas  & Power  Direktorat Gas Djo hardi Angga Ku sumah menjadi saksi penandatanganan perjanjian jual beli gas hasil 
regasifikasi LNG antara PT Pertagas Niaga dengan PT Laras Ngar so Gede, dan PT  Per ta gas Niaga dengan PT Glo bal 
Energi Intitama. 
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Pertamina eP raih Penghargaan kinerja terbaik eksplorasi tahun 2016
JAKARTA - PT Pertamina 
EP anak perusahaan PT 
Pertamina (Persero) yang 
juga merupakan Kontraktor 
Kontrak Kerjasama di bawah 
naungan SKKMigas kembali 
mengukir prestasi.

Komitmen yang ditun
jukkan PT Pertamina EP 
untuk menemukan cadangan 
migas baru melalui aktivitas 
eksplorasi mendapatkan 
penghargaan untuk kinerja 
terbaik tahun 2016 dari 
SKKMigas, di Jakarta, pada 
13 Desember 2016.

“Kami berkomitmen untuk 
mencari dan menemukan 
cadangan migas untuk 

men dukung  ke tahanan 
energi Indonesia. Dan kami 
bersyukur mendapatkan 
penghargaan dari SKKMigas 
untuk kategori Survei Darat 
Terbaik, Pemboran Eksplorasi 
Terbaik dan Peringkat Ke 
2 Pemboran Eksploitasi 
Terbaik”, ujar Nanang Abdul 
Manaf Exploration & New 
Discovery Project Director 
PT Pertamina EP setelah 
menerima penghargaan.

Lebih lanjut, Nanang men
jelaskan, PT Pertamina EP 
tetap agresif untuk mencari 
dan mene mukan cadangan 
minyak dan gas, karena 
temuan cadangan eksplorasi 

men jamin ketahanan energi 
untuk beberapa tahun ke 
depan.

“Bagi kami, nafas dari 
bisnis hulu migas adalah 
ketersed iaan cadangan 
minyak dan gas bumi, yang 
kemudian dilakukan eksploi
tasi sehingga dapat dirasakan 
manfaatnya bagi masyarakat. 
Maka dari itu, kami terus 
akan meng galakkan kegiatan 
eksplorasi ke wilayahwilayah 
yang belum terjamah dan 
memiliki potensi migas, se
perti yang kami lakukan di 
Indonesia Bagian Timur, te
patnya di Bintuni dan tempat
tempat lainnya,” jelas Nanang.

Tercatat, lanjut Nanang, 
target 2016 untuk kegiatan 
survei darat (Seismik) 3D 
seluas 785 km2 dan Pertamina 
EP mampu merealisasikan 
hingga 951 km2 atau se
besar 121% di atas target. 
Sementara untuk target 
Seismik 2D 2016 sepanjang 
941 km, dan PT Pertamina 
EP berhasil mere alisasikan 
hingga 953 km atau 101% di 
atas target.

Untuk kegiatan pemboran 
eksplorasi, target untuk tahun 
2016 adalah 8 pemboran 
sumur eksplorasi, hingga 
Desember 2016, 5 sumur 
telah selesai atau sebesar 

63% dari target dan 1 sumur 
sedang dalam tahapan per
siapan Rig up.

“Kami berterima kasih 
atas sinergi seluruh fungsi 
dan dukungan yang baik dari 

tingkatkan kemampuan geoscientist, 
PHe selenggarakan field Work
BREBES - Sebagai bagian dari program 
pengem bangan keprofesian yang ber
kelanjutan, Fungsi  Eks plo rasi PHE kembali 
menga dakan kegiatan field work di Kabu
paten Brebes, Jawa Tengah, dengan fokus 
utama singkapan turbidit Formasi Halang 
di Sungai Ciraja, Desa Ciomas, Keca
matan Bumiayu, Jawa Tengah, pada 1316 
Desember 2016.

Field work kali ini menga ngkat tema 
mengenai endapan turbidit yang merupakan 
salah satu endapan yang penting di dunia 
migas. Dalam kurun waktu 1894 – 1969 
(75 tahun), sekitar 14 BBOE ditemukan 
dalam 11 lapangan migas rak sasa dengan 
play sistem turbidit. Sejak tahun 1970, 
sekitar 34 BBOE telah ditemukan dalam 30 
lapangan migas raksasa dengan play yang 
sama, menunjukkan betapa pentingnya 
sedimen turbidit sebagai reservoir hidro
karbon. Salah satu lapangan dengan play 
turbidit terletak di PSC Selat Makassar dan 
East Sepinggan, dimana PHE juga memiliki 
partisipasi di wilayah kerja tersebut.

Field work diikuti oleh segenap Fungsi 
Eksplorasi PHE, beberapa anak peru sahaan 
PHE, dan peserta dengan latar belakang 
non G&G untuk memberikan gambaran 

seluruh stakeholder terutama 
SKKMigas dan PT Pertamina 
(Persero) sehingga aktivitas 
operasi perusahaan dapat 
berjalan lancar,” pungkas Na
nang.•PEP

Penandatanganan Perjanjian 
Pengalihan saham antara 
PHe arun dan Pt Pertamina gas

Direktur PT PHE Arun Bambang Manumayoso dan PTH. Direktur Utama PT Pertamina Gas 
Hendroyono foto bersama tim manajemen kedua belah pihak usai menandatangani Perjanjian 
Pengalihan Saham antara PT Pertamina Gas dan PHE Arun, di PHE Tower pada 30 Desember 
2016. Pengalihan tersebut adalah untuk kepemilikan saham PT Pertamina Gas yang berada di 
27 Anak Perusahaan PHE.•PHE
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Pertamina retail gelar muhasabah akhir tahun 2016
JAKARTA - PT Pertamina 
Retail menggelar muhasabah 
(Instrospeksi diri) akhir tahun 
di SPBU COCO MT Haryono, 
Jakarta, pada malam pergan
tian tahun 2016 2017.

Acara tersebut  dihadiri 
oleh Azwani selaku PTS 
Direktur Utama PT Pertamina 
Retai l ,  Direktur Operasi 
PT Pertamina Retail Pra
mono Sulistiyo dan seluruh 
manajemen PT Pertamina 
Retail, dengan mengambil 
tema “Muhasabah Akhir 
Tahun dan Tasyakuran atas 
Pencapaian Kiner ja PT 

Pertamina Retail 2016”.
Se l a i n  muha    sabah ,  

acara ini dimaksudkan untuk 
bersyukur atas pencapaian 
kinerja di 2016. 

Kegiatan ini juga diisi 
de ngan tau syiah dan pem
ba gian santunan untuk anak 
yatim piatu.•PT PERTAMINA RETAIL
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bagaimana seorang geoscientist meng inter
pretasikan batuan bawah permukaan melalui 
singkapan yang ada di permukaan.

Pada kesempatan ini  Direktur Eksplorasi 
PHE Rudy Ryacudu menekankan man
faat field work dan men dorong para pe
serta untuk memaparkan pendapat yang 
berbeda, sehingga  kegiatan ini  tidak hanya 
meningkatkan kemampuan individu para 
Geoscientist muda PHE dalam hal teknis 
maupun softskill, namun juga meningkatkan 
nilainilai team work secara kese luruhan. 
Me la lui kegiatan field work ini, Fungsi 
Eksplorasi PHE berhasil melakukan efisiensi 
tanpa mengurangi obyektif yang diinginkan 
perusahaan.

Ari Samodra, yang baru menjabat 
sebagai VP Eks plorasi KBI dan Overseas 
dan baru pertama kali mengikuti kegiatan 
field work di PHE menyatakan, kegiatan field 
work merupakan sesuatu yang positif dan 
pa tut dise lenggarakan secara rutin. Menu 
rutnya, berbeda dengan field workfield work 
se rupa yang diselenggarakan oleh beberapa 
organisasi kepro fesian, dalam field work ini 
terlihat peran aktif peserta meneliti singkapan 
turbidit. Diskusi berlangsung spontan tanpa 
memandang posisi seseorang.•PHE
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sPc css meraih Penghargaan dalam 
ajang ssOn excellence asia award 2016
SINgAPURA - Fungsi SPC 
Corporate Shared Service 
berhasi l  menerima Peng
hargaan dalam ajang Shared 
Serv ice and Outsourcing 
Network (SSON) Conference & 
Excellence Award 2016. SSON 
Week ke19 kali ini diadakan 
di Singapura pada 1517 
November 2016. SPC CSS 
berhasil me raih penghargaan 
honourable mention dalam 
kate  gori Best Shared Service 
Team dan Excellence in Culture 
Creation.

SSON merupakan komu
nitas organisasi shared service 
terbesar di dunia yang berdiri 
sejak tahun 1999. Kegiatan 
ta hunan ini diselenggarakan 
se cara regional. Untuk wilayah 
As ia  a jang penghargaan 
diadakan di Singapore. Per
ta       mina sendir i  khususnya 
CSS sudah beberapa kali 
mengikuti SSON Conference. 
Na mun, untuk tahun 2016, Per
tamina tidak hanya ikut dalam 
konferensinya, tetapi juga ajang 
perhargaannya.

V P  S P C  C o r p o r a t e 
Shared Service Bambang 
Rudi P. menekankan bahwa 

keikut sertaan dalam ajang 
ter  sebut merupakan inisiatif 
sendiri, dengan kesadaran 
ingin mengukur seberapa jauh 
penerapan shared service pada 
organisasi ini diban dingkan 
dengan orga nisas i  shared 
service lain.

“Kita tidak hanya dinilai oleh 
pihak internal Pertamina tetapi 
juga oleh organisasi lain yang 
setara. Dalam hal ini, komunitas 
organisasi shared service 
regional Asia. Tidak sebatas 
hanya organisasi perminyakan 
atau manufacture”, ujarnya.

Tim SPC CSS Pertamina 
mengikuti dua kategori dari 
total enam kategori yang ada.   
Enam kategori tersebut ada lah 
Best Shared Service Team, 
Excellence in Customer Service, 
Excelence in Transformation, 
Best Process Innovation, 
Excellence in Culture Creation 
d a n  B e s t  O u t s o u r c i n g 
Partnership.

Bambang Rud i  men
jelaskan, strategi SPC CSS 
me mang hanya mengikuti dua 
kategori saja  karena belum 
mengetahui metode seleksinya. 
“Kita kirim saja dulu aplication 

formnya. Kita mengira akan 
ada proses selanjutnya seperti 
interview dan sebagainya 
tap i  te rnyata t idak ada. 
Jadi penilaian sepenuhnya 
berdasarkan paper yang kita 
kirim. Itu jadi pembelajaran 
bagi kita”.

 “Begitu diinformasikan 
ke kita, ternyata kita berhasil 
masuk lima besar di kategori 
Best Shared Service Team dan 
Excellence in Culture Creation. 
Kita pun menerima nilai dan 
feedbacknya ke kita.”jelasnya.

Dari dua kategori terse but, 
Culture in Creation memiliki nilai 
yang lebih tinggi. Berdasarkan 
penilaian skala lima, nilai yang 
didapat mencapai angka lima 
dan empat. Sedangkan Best 
Shared Service Team men da 
patkan angka dua dan tiga.

Pada kategori Culture 
Creation, angka penilaian ter 
besar terdapat pada poin Culture 
Idea dan Culture Execution. 
“SPC CSS me mang serius 
menggarap cul ture. Ta hun lalu 
kami men dapat apresiasi dari 
Change Culture Agent dan 
Pertamina. Pen capaian ini kami 
tuangkan ke dalam paper yang  

menjadikannya sebagai poin  
yang diapresiasi lebih”.

Da l am  cu l t u re ,  SPC 
CSS mengembangkan tiga 
parameter  yaitu people, 
company dan  neighbour. 
People  bagaimana mem
bangun kompetensi masing
masing pekerja, company 
bagai mana meningkatkan 
per for mance bisnis, kemudian 
neigh bour tentang peduli ling
kungan. Contohnya, sudah 
dua tahun setiap Ramadan 
kita mengundang anak panti 
asuhan dan lingkungan sekitar 
untuk buka puasa bersama.

Sedangkan kategori Best 
Shared Service yang mendapat 
apresiasi dari tim juri adalah 
Value Creationnya. “Yang 
mungkin menjadi tanda tanya 
bagi mereka  karena tidak 
ada proses wawancara  
kenapa dengan jumlah pekerja 
yang hanya 81 orang bisa 
memberikan pelayanan begitu 
banyaknya. Padahal di paper 
sudah dijelaskan dibawah, 
bahwa kita juga dibantu oleh 
mitra kerja yang berjumlah 
150 orang,” imbuh Bambang 
Rudi. “Mungkin informasi ini 

yang diragukan atau kurang 
ter komunikasikan”.

Dengan penghargaan yang 
diperoleh, SPC CSS akan 
berusaha untuk bekerja dan 
memenuhi segala permintaan 
pelanggan lebih baik dengan 
mengedepankan serv ice 
excellence. Bambang Rudi 
men jabarkan rencana SPC di 
tahun 2017, dengan lima tema 
yang telah dikembangkan.

Pertama mengenai re-
lationship, bagaimana relasi 
k i t a  d e n g a n  c u s t o m e r . 
Kedua teamwork ,  bagai
mana membangun kerjasama 
internal SPC. Ketiga service 
desk, mengenai nilai tambah 
yang akan diberikan kepada 
pelanggan. Keempat culture, 
karena SPC dituntut mengatur 
banyak orang supaya tetap 
memiliki per formance yang 
baik.  Kemudian terakhir, 
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bagaimana menjamin proses 
yang dila kukan SPC tetap 
dipercaya dan memiliki kualitas 
yang baik.

Bambang Rudi menam
bahkan, “Saat menerima peng
hargaan saya sempat berbicara 
dengan komite. Mereka sangat 
meng apresiasi kita karena 
per tama kali ikut langsung 
masuk lima besar. Mereka pun 
mem berikan feedback yang 
mem buka ruang baru bagi kita 
untuk melakukan improve ment. 
Tentunya improvement tidak 
dapat diukur dalam jang ka 
waktu satu tahun karena per
u     bahannya belum signi fikan”.

Ke depannya, SPC CSS 
berinisiatif mengikuti ajang 
SSON dengan kategori yang 
ber beda yang tentunya me
mi liki tan tangan yang berbeda 
juga.•CSS

Harga minyak dunia naik, Pertamina sesuaikan 
Harga BBk rp300 per liter
JAKARTA – PT Pertamina 
(Persero)  melakukan pe
nyesuaian harga Bahan Bakar 
Khusus,  ya i tu Pertamax, 
Pertamax Plus, Pertamax 
Turbo, Pertamina Dex, Dexlite 
dan Pertalite sebesar Rp300 
per liter seiring dengan kondisi 
harga minyak mentah dunia. 
Penetapan harga tersebut 
merupakan kebijakan korporasi 
Pertamina yang terhitung mulai 
pukul 00.00 WIB tanggal 5 
Januari 2017.

Hal tersebut disampaikan 
oleh Direktur Pemasaran 
P e r t a m i n a ,  M u c h a m a d 
Iskandar dalam Presconnya 
konferensi pers di Kantor Pusat 
Pertamina, Jumat (6/1). 

D i r i n ya  memapa rkan 
untuk harga Pertamax di DKI 
Jakarta, dan seluruh provinsi di 
JawaBali ditetapkan sebesar 
Rp8.050 per liter dari semula 
Rp7.750 per liter. Adapun, di 
daerah yang sama Pertalite 
menjadi Rp7.350 per liter dari 
sebelumnya Rp7.050 per liter. 
Pertamina Dex dilepas diharga 

Rp8.400 per liter untuk wilayah 
DKI Jakarta, Banten, dan Jawa 
Barat serta Rp8.500 per liter 
untuk DI Yogyakarta, Jawa 
Tengah dan Jawa Timur. Dexlite 
yang menjadi pil ihan baru 
untuk produk diesel ditetapkan 
menjadi Rp7.200 per liter untuk 
JawaBaliNusa Tenggara.

“Terkait harga jual ini kita 
harus berikan pemahaman 
informasi agar masyarakat 
tidak rancu terhadap kenaikan 
BBM yang dimaksud adalah 
BBM Non Subsidi  bukan 
kenaikan BBM bersubsidi,” 
ungkap Iskandar.

Iskandar  mengatakan 
mekan isme harga pasar 
sudah dilakukan sejak tahun 
2005 dan Pertamina selalu 
konsisten melakukan koreksi 
paling lambat dua minggu. 
Naik turunnya bahan bakar 
tersebut jika ada perubahan 
yang signifikan terhadap harga 
indeks pasar internasional dan 
nilai tukar rupiah terhadap 
dollar. “Sejak akhir 2016 sudah 
ada trend kenaikan sehingga 
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Konsumen menunggu pengisian Pertalite untuk kendaraannya di SPBU COCO 31.103.03 Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, 
pada Jumat (6/1). Kenaikan BBM non subsidi jenis Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamax DEX, masing
masing sebesar Rp 300 per liter tidak menyurutkan membuat konsumen berpaling ke Premium dan Solar. Penyesuaian 
harga BBM non subsidi rutin dilakukan Pertamina setiap dua minggu sekali karena mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. 
Harga baru BBM non subsidi kali ini diberlakukan mulai 5 Januari 2017.

eva l uas i  m ingguan  k i t a 
lakukan karena harga crude oil 
kecenderungannya terus naik 
maka kita laku kanlah kenaikan 
tersebut se cara merata Rp300/
liter,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh 
Iskandar bahwa kenaikan rata
rata Harga Indeks Pasar (HIP) 
sudah di atas 6% dibanding HIP 
periode se belumnya. Pertamax 
meng alami kenaikan 6,2%, 
Pertamax Plus mengalami ke
naikan 6,8%, Pertamina Dex 
mengalami kenaikan 6,1%, 
Premium (Periode 1 bulan) 
mengalami kenaikan 6,2%, 
Solar/Bio Solar mengalami 
kenaikan 6,2% dan Pertalite 
mengalami kenaikan 6,2%.

Sementara itu,  Vice Pre
sident Corporate Commu
nication Pertamina Wianda 
Pusponegoro mengatakan, 
Pertamina akan terus meng
upayakan untuk memberi 
pelayanan terbaik kepada 
masyarakat yang telah men jadi 
konsumen loyal produkproduk 
perusahaan. 

“Permintaan BBM umum 
terus meningkat dari hari ke hari 
yang menunjukkan kon  sumen 
telah semakin peduli terhadap 
kenyamanan berkendara 
dengan me milih BBM yang 
lebih ra mah lingkungan dan 

se suai dengan spesifikasi ken-
daraannya,” katanya.

Wianda menambahkan 
selama masa Satgas Natal 
2016 dan Tahun Baru 2017 
ini konsumsi Per tamax dan 
Pertalite telah merebut sekitar 

57% pang sa pasar gasoline 
yang meng gambarkan tingkat 
penerimaan konsumen ter
hadap produkproduk BBM 
non subsidi Pertamina se makin 
baik.•IRLI
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babak semifinal. Selanjutnya 
pada semifinal, para peserta 
ke mu dian bersaing di dalam 
ke giatan cerdas cermat untuk 
mem perebutkan posisi lima 
besar yang akan berlanjut 
mengi kuti sesi final. Dalam 
final, peserta kemudian dibe-
rikan soal dalam bentuk soal 
cerita yang diperagakan oleh 
pihak panitia, dimana dalam 
peragaan tersebut, pe serta 
kemudian ditunjukkan satu 
studi kasus pembeli di SPBU 
untuk kemudian di ana lisis 
dari peragaan kasus ter
sebut, halhal apa saja yang 
menjadi permasalahan, dan 
tidak sesuai dengan standar 
operasional SPBU Perta mina. 

Selama kurang lebih 5 
jam dari seluruh rangkaian 
fun games, SPBU dengan 
nomor SPBU 51.601.65 dari 
Jemursari, Surabaya didaulat 

dan Usaha Mikro, sebagai 
golongan masyarakat yang 
sudah terbilang sejahtera, 
sudah se layaknya PNS 
meng gunakan produk
produk nonsubsidi. 

“Program yang diusung 
oleh Pemerintah Kabupaten 
Bantul beker ja sama dengan 
Pertamina menjadi bukti 
n ya t a  du  kungan  kam i 
terhadap upaya pemerintah 
da lam meng opt imalkan 
sebaran produk bersubsidi. 
Walaupun belum ada sanksi 
khusus, diharapkan melalui 
deklarasi ini, kesadaran PNS 
Bantul bisa mulai tumbuh,” 
tambah Suharsono. 

G u n a  m e n d u k u n g 
jalannya program ini, P MOR 
IV memberikan bantuan LPG 
Bright Gas 5.5 kg kepada 
PNS di lingkungan Pemkab 
Bantul sebanyak 80 tabung. 
Selain itu, dalam rangka 
memfasi l i tasi pelanggan 

gas Station Officer Challenge mOr v

Bupati Bantul deklarasikan gerakan Pns gunakan lPg non-subsidi

SURABAyA - Ratusan ope
rator, petugas, dan penga
was SPBU tampak antu sias 
mengikuti kegiatan Gas Sta
tion Officer Challenge (GSOC) 
yang diadakan oleh Retail 
Fuel Marketing Per tamina 
MOR V Jatim Balinus dalam 
rangka kegiatan untuk me  me
riahkan HUT ke59 Pertamina 
di kantor Pertamina MOR V, 
pada 7 Desember 2016.

Dengan menggunakan 
sera gam merah khas officer 
SPBU, sebanyak 180 officer 
dan pengawas SPBU di wila
yah operasi Jatim, Bali dan 
Nusa Tenggara mengikuti kegi
atan yang diselenggarakan 
kedua kalinya setelah tahun 
2015 silam. 

GSOC sendiri merupakan 
kegiatan engaging para ujung 

BANTUL - “Kami Aparatur 
Sipi l  Negara Kabupaten 
Bantul, akan melaksanakan 
prog  ram pemerintah untuk 
melak sanakan penghematan 
energi serta berkomitmen 
akan menggunakan Bright 
Gas 5.5 kg sebagai produk 
LPG Non Subsidi.” Demikian 
penggalan deklarasi yang 
d i b a c a k a n  o l e h  D i a n 
Rustamaji, staf di lingkungan 
D i n a s  P e r i n  d u s t r i a n , 
Perdagangan dan Koperasi 
Kabupaten Bantul, diikuti oleh 
Bupati Bantul serta jajaran 
PNS Kabupaten Bantul. Dek
larasi ini menandakan dimu
lainya Program Penggu naan 
LPG Non Subsidi oleh PNS 
Kabupaten Bantul. 

Sete lah sebe lumnya 
ber     hasil dijalankan di 14 
kabu  paten/kota di provinsi 
Jawa Tengah, Kabupaten 
Bantul menjadi lokasi per
tama di Provinsi Daerah Isti

V, namun juga diharapkan 
akan mampu belajar bersama, 
dan memunculkan semangat 
dalam bekerja, serta menu
larkan semangatnya kepada 
operator lainnya. Melalui 
hal tersebut, ke   de    pan nya 
diharapkan akan mun cul 
inovasi dan im p rove ment 
dari SPBU untuk memenuhi 
tuntutan konsu men,” jelasnya. 

Rang kaian kegiatan GSOC 
di mulai dengan tantangan 
90 Challenge, dimana pe
ser ta mengerjakan soal se
pu tar pengetahuan umum 
me nge nai SPBU sejumlah 
90 soal dengan format peni
laian individu. Kemudian 
pada babak selanjutnya, pe
serta akan dinilai secara tim 
melalui kegiatan Silent Quiz. 
Dari kedua babak ter sebut, 
sebanyak 10 pe serta terbaik 
akan dipilih untuk mengikuti 

sudah 22.500 tabung Bright 
Gas 5.5 kg hadir di dapur 
keluarga masyarakat DIY atau 
mening kat sekitar 250% sejak 
per tama kali diluncurkan. 
Khu sus di Kabupaten Bantul, 
penyebaran Br ight Gas 
5.5 Kg sendiri berada di 
angka 3.000an tabung tiap 
bulannya. 

“Melalui program ini, 
kami optimis Bright Gas 5.5 
kg akan semakin diminati 
dan menjadi pilihan baru 
masya rakat, khususnya PNS 
di kabupaten Bantul”, ujar 
Dody. 

Ditemui pada kesempatan 
yang sama, Bupati Bantul Drs. 
H. Suharsono menyatakan 
sesuai dengan Peraturan 
Menteri ESDM No. 26 Tahun 
2009 tentang penyediaan 
dan pendistribusian LPG 
yang mengatur bahwa LPG 
3 kg hanya diperuntukan 
bagi Rumah Tangga Miskin 

tombak SPBU yang ada di 
MOR V yang dikemas melalui 
kompetisi dengan format fun 
games berbasis pengetahuan 
se putar SPBU. 

GSOC dilaksa nakan se
cara lebih besar dan meriah 
serta diikuti oleh 180 peserta 
yang terbagi ke dalam 45 ke
lompok peserta yang berasal 
dari seluruh wilayah kerja 
di MOR V. Dari 45 peserta 
tersebut, sebanyak 40 peserta 
berasal dari SPBU wilayah 
Jawa Timur, 3 kelompok pe
serta dari SPBU wilayah Bali, 1 
kelompok peserta dari SPBU 
wilayah NTB, dan 1 kelompok 
peserta dari wilayah NTT. 

 Made Adi Putra, Manager 
Retail Fuel Marketing Petamina 
MOR V mengatakan, “Melalui 
GSOC, para peserta tidak 
hanya akan bersaing menjadi 
pekerja SPBU terbaik di MOR 

mewa Yogyakarta (DIY) yang 
mengimplementasikan komit
men pimpinan daerah untuk 
mengajak PNS di wilayah 
ker janya menggunakan LPG 
Non Subsidi. Kegiatan ini di
lak  sanakan di Kantor Dinas 
Perindustrian, Perdagangan 
dan Koperasi Kabupaten 
Bantul, pada 29 Desember 
2016. Di Kabu paten Bantul 
sendiri, deklarasi ini didasari 
oleh Su rat Edaran Bupati 
Ban   tu l  No .542/05599/
DISPERINDAGKOP. 

Marketing Branch Ma
nager Pertamina DIY dan 
Sura   karta Dody Prasetya 
m e n g a j a k  P e m e  r i n t a h 
Ka  bupaten Bantul untuk 
menjadi agen peru bahan 
(change agent) dalam menyo
sialisasikan peng gunaan LPG 
Non Subsidi. 

Selanjutnya Dody me
nam    bahkan hingga triwulan 
IV tahun 2016, setidaknya 
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menjadi SPBU terbaik di 
MOR V, diikuti dengan SPBU 
dengan nomor 54.613.04 
dari Mojokerto yang mengisi 
posisi juara kedua, dan SPBU 
dengan nomor 54.633.10 
yang menempati posisi juara 
ketiga.

Terlepas dari persaingan 
pada rangkaian kegiatan fun 
games, GSOC 2016 telah 
menjadi kegiatan refreshing 
dan engaging tersendiri bagi 
seluruh pekerja SPBU yang 
hadir, dimana peserta selain 

dapat bersosialisasi, sembari 
belajar bersama, dan bertukar 
penge tahuan mengenai SPBU, 
pe serta juga dapat bersenang
senang sejenak menikmati 
m o m e n  k e b e r s a m a a n 
berkumpulnya selu  ruh pekerja 
SPBU di MOR V. Ke depannya 
melalui kegiatan ter se but, 
diharapkan akan tumbuh rasa 
semangat para pekerja SPBU 
untuk dapat membentuk suatu 
standarisasi pelayanan SPBU 
demi mencapai pelayanan 
prima.•MoR V
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y a n g  h e n d a k  b e r a l i h 
menggunakan Bright Gas 5,5 
Kg, Pertamina menyiapkan 
beberapa paket penukaran, 
di antaranya 2 tabung LPG 3 
kg dapat ditukarkan dengan 
1 Tabung Bright Gas 5.5 kg 
dengan menambahkan biaya 
konversi sebesar Rp 38.000 
(belum termasuk biaya refill). 
Tersedia pula layanan pesan 
antar dengan menghubungi 
contact center 1 500 000. 

“Kami berterima kasih 

kepada Bupati Bantul atas 
kesediaannya dalam men
dukung program opti masi 
distr ibusi LPG 3 kg ini . 
Semoga niat baik ini dapat 
disambut baik oleh masya
rakat dan menjadi inspirasi 
pula bagi pemerintah kota/
kabupaten lainnya sehingga 
LPG 3 kg dapat dinikmati 
oleh khalayak yang benar
bena r  mem bu tuhkan ” , 
tambah Dody.•

Persatuan Wanita Patra

Baksos PWP direktorat Hulu menyambut Hari natal 2016
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JAKARTA - Dalam rangka menyambut Hari Natal 2016, 
Persatuan Wanita Patra Direktorat Hulu Pertamina mem
berikan bantuan kepada Yayasan Sayap Ibu di Bintaro 
pada 19 Desember 2016, yang meru pakan sebuah tempat 
merawat anak cacat dari usia balita hingga yang saat ini 
dewasa yang memiliki riwayat kelainan fisik atau cacat 
ganda. Bantuan yang diberikan dari PWP Direktorat Hulu  
sebesar Rp 25 juta dan dari PWP Bidang Sosial Budaya 
sebesar Rp 5 juta.

Anggota PWP berkesempatan meninjau ruang kelas 
didampingi  Ketua Yayasan Sayap Ibu Renowati Hardjosubroto, 
untuk melihat langsung keadaan, kondisi dan bagaimana anak
anak diberi pelatihan khusus oleh pendampingnya.

Ketua PWP Direktorat Hulu Atu Syamsu Alam  sangat 
terharu menyaksikan kondisi anakanak dan bersyukur serta 
bangga kepada para pendamping yang telah sabar mengasuh 
mereka. “Semoga dengan bantuan yang kami diberikan dapat 
bermanfaat untuk kebutuhan anak-anak disini,” ujarnya.•ADITyo
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Selebrasi Pembukaan UIIA 2016 oleh SVP USPOE, Meidawati dan Management APH , The Alana Hotel and Convention 
Yogyakarta (14/12).

improvement & innovation langkah 
Pertamina menuju Perusahaan 
Berkelas dunia
yogyAKARTA –  Direktorat 
Hulu (Dit. Hulu) Pertamina 
kembali menggelar Upstream 
Improvement and Innovation 
Award (UIIA) 2016 di The Alana 
Hotel and Convention Yogya
karta. Acara yang ber langsung 
sejak 14 hingga 16 Desember 
lalu, itu merupakan agenda 
tahunan sebagai ajang untuk 
sharing hasil improvement 
and innovation seluruh jajaran 
Direktorat Hulu (Dit. Hulu) dan 
Anak Perusahaan di lingkungan 
bisnis hulu Pertamina (APH) 
lewat aktivitas Continuous 
Improvement Program (CIP). 
Di tengah hempasan badai 
krisis akibat jatuhnya harga 
minyak dunia prog ram CIP 
merupakan keniscaya an yang 
harus terus me  ne rus dilakukan. 
Hal di mak sud bertujuan untuk 
me macu kegairahan upaya 
pening katan penghematan dan 
efisi ensi yang ketat di segala 
lini, agar Dit. Hulu dan APH 
tetap bertahan dan tumbuh 
sebagai revenue generator 
Pertamina. Direktur Hulu, 
Syamsu Alam melalui sam butan 
ter tulisnya yang disam paikan 
oleh Senior Vice President 
Upstream Strategic Plan  ning 
and Operat ion Eva  luat ion 
(SVP USPOE), Meidawat i 
mengatakan, “acara ini meru
pa kan upaya kita semua untuk 
mem perbaiki diri dengan me
lakukan terobosan dan inovasi 
dengan satu tujuan utama, 
yakni  meningkatkan per-
formance korporasi, baik dari 
sisi produksi maupun aspek 
keuangan.” 

Menurut Alam, dinamika 
perkembangan harga minyak 
merupakan faktor eksternal, 
di luar kontrol perusahaan 
mana pun. Faktanya, hingga 
saat ini harga minyak di pasar 
dunia masih belum sesuai 
dengan harapan kor porasi 
yang bergerak di sektor hulu 
bisnis migas. “Kita harus 

memanfaatkan kenyataan 
kondisi harga minyak dunia 
yang belum pulih menjadi 
momentum pem buk tian bahwa 
para insan mutu Pertamina, 
khususnya Dit. Hulu dan APH 
mampu menjawab tantangan 
tersebut lewat best practices, 
kreatif, dan inovatif,” papar 
Alam. Targetnya, sambung 
Alam untuk terus meningkatkan 
efisiensi di segala lini lewat 
operation excellence, yang 
berpegang teguh pada aspek 
HSSE kelas dunia. Selain 
itu, Alam juga menghimbau 
kepada seluruh jajaran bisnis 
hulu Pertamina, baik di pusat 
maupun di lapangan supaya 
tidak cepat berpuas diri atas 
hasil yang telah diraih. Dia 
mengingatkan agar terus 
meningkatkan kompetensi diri 
serta profesionalisme sehingga 
visi perusahaan untuk bisa 
mencapai produksi 1,9 juta 
barrel oil equivalent per day 
(BOEPD) pada 2025 bisa 
terwujud.

Acara yang dihadiri oleh 
jajaran top management Dit. 
Hulu dan APH ini, menampilkan 
90 tim CIP dengan klasifikasi 
tema risalah sebagi berikut: 44 
judul terkait opex dan efisiensi, 
18 judul membahas produksi 
dan cadangan, 14 judul me
ngenai system, 8 judul mem
bahas reservoir, dan 6 judul 
mengenai HSSE. Jumlah ini 
meningkat diban dingkan tahun 
lalu yang hanya menampilkan 
64 tim. Sedangkan untuk total 
peserta yang hadir sebanyak 
649 orang. Hasilnya, dari 90 
tim yang bersaing selama 
tiga hari, 18 tim dianugerahi 
penghargaan tertinggi yakni 
kategori Platinum, 60 tim meraih 
kategori Gold, dan 12 tim meraih 
kategori Silver. Selanjutnya, 
penghargaan Best Presentation 
diberikan kepada PCP WOW 
Plus – PEPC (Stream A), PCP 
Janoko – PDSI (Stream B), PCP 

Timur Laut – KP Hulu (Stream 
C), PCP FFR – PGE (Stream 
D), dan FTP Jawara – PHE 
(Stream E). Best Innovation 
jatuh kepada FTP JLAB – PGE 
(Stream A), IP Juniar Faiz – PHE 
(Stream B), IP Newton 2T – PGE 
(Stream C), PCP D’Ramlan – 
PEP (Stream D), FTP Pompa 
– PGE (Stream E). Sedangkan  
untuk category Most Value 
Cration dimenangkan oleh 
PCP Supersever dari KP Hulu 
dengan total value creation 
sekitar Rp. 10 triliun. Kemudian 
category Best Reserve diberikan 
kepada PCP Provata – PEPC 
(P1 115.9 MMBOE). Category 
Best CIP diraih oleh IP Juniar 
Faiz – PHE. Proyeksi kumulatif 
value creation yang dibukukan 
sekitar Rp. 15,6 triliun. Angka 
ini merupakan hasil perhitungan 
riil mulai Januari – September 
2016 dan proyeksi raihan dari 
Oktober – Desember 2015.

Pada malam penutupan, 
SVP USPOE yang juga se
kaligus selaku Ketua Panitia 
UIIA 2016, Meidawati menga
takan kebanggaannya te
hadap seluruh insan mutu 
Pertamina yang telah beru
saha menampilkan inovasi 
terbaiknya. Meidawati juga 
berpesan kepada seluruh 
peserta bahwa apapun ha
sil yang diterima oleh tiap 
tim, janganlah mengurangi 
semangat insan mutu untuk 
terus berinovasi dan melakukan 
improvement di unit kerja 
masingmasing. “Masih banyak 
hal yang dapat  kita perbaiki 
sebagai bagian dari kegiatan 
CIP, termasuk replikasi atas 
inovasi yang telah ditampilkan 
dalam acara ini. Ujungnya, 
tentu saja dimaksudkan untuk 
mendukung tercapainya Ren
cana Kerja (RK) serta As pirasi 
2025 mendatang,”  ucap 
Meidawati mengakhiri sam
butan sekaligus menutup UIIA 
2016.•DIT. HULU
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Kunjungan Kasih Nafiri Patra ke Desa Ringinkidul 
SEMARANg – Dengan di dasari kepedulian 
yang men dalam serta dalam rang ka mem
peringati Natal 2016, anggota Paduan Suara 
Nafiri Patra melaksanakan pelayanan Kasih 
ke Desa Ringinkidul – Gubug  Sema rang, 
sekitar 2 jam perjalanan dengan kenda raan 
dari kota Semarang, Selasa 13 Desember 
2016. Di desa inilah Jemaat GKJ Ringinkidul 
sedang merenovasi rumah iba dahnya  yang 
kondisinya sangat memprihatinkan. Din ding
dinding sedang dirom bak dengan tembok 
yang semula dibuat dari ka yu, be  gitu pula 
ruangruang lan tainya, agar bisa menjadi 
lebih kuat.

Dalam khotbah sing katnya, dengan 
mengambil Natzs Alkitab Matius 24:2936 
tentang Perumpamaan “Pohon Ara” Pdt. Eko 
me nyampaikan bahwa disitu murid Tuhan 
yang bernama Matius belajar tentang Pohon 
Ara yang selalu mengalami pe ru bahan. Hal 
ini terjadi juga dalam hidup kita. Ketika Tuhan 
datang kita sudah siap berjagajaga agar tetap 
hidup kudus, berbuah, juga bisa ber karya bagi 
orang banyak.

Kedatangan anggota Nafiri Patra me     
ru pakan wujud kasih kepada sesama, juga 
sangat me rindukan agar tempat iba dah ini 
men jadi terlihat “ga gah” be gitu pula umat/je
maat men jadi “gagah”, se makin ber semangat 
me nyambut ke da tangan Tuhan Yesus, sema
kin menghayati tandatanda pemeliharaan 

Allah, me muliakan Allah, ada per damaian bagi 
semua orang sehingga Kasih Allah se makin 
nampak nyata.

Sementara itu, Ketua Majelis Sugiarto 
dalam sambutannya menjelaskan bahwa ge
dung ini dibangun “step by step” sejak tahun 
2013. “Hanya melalui doa kepada Tuhan, 
dan juga melalui komunikasi terusmenerus 
dengan seluruh jemaat,” ujarnya.

Acara diselingi banyak pujipujian kepada 
Tuhan, diakhiri dengan acara penyerahan 
sumbangan kasih sebesar Rp 5,5 juta  yang 
di terima oleh Sugiarto. Ia juga  berdoa dan 
mengucapkan terima kasih atas bantuan 
yang diberikan dengan kasih dan su ka cita 
ang gota Nafiri Patra yang bersedia hadir di 
tempat terpencil ini.

Ketua Paduan Suara Nafiri Patra Yanti 
Dharmono mengucapkan terima kasih kepada 
seluruh donatur yang telah menyumbangkan 
dana disertai kasih dan ketulusan hati sehingga 
acara ini terlaksana dengan baik.•NAfIRI PATRA
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x Hulu transfOrmatiOn CORNERPHe WmO: atasi krisis dengan inovasi
JAKARTA - Krisis harga minyak di pasar dunia sejak 
pertengahan 2014 silam, hingga kini masih melilit semua 
perusahaan minyak dan gas bumi (migas) yang bergerak di 
bidang hulu. Tidak ada seorangpun, baik praktisi maupun 
akademisi mampu memprediksi dengan jitu, bila kondisi itu 
akan berlalu. Hal tersebut, tidak hanya menggerus revenues 
dan anggaran korporasi pelaku industri hulu migas, tetapi juga 
menghambat langkahlangkah pertumbuhan ekonomi dunia. 
Dalam konteks dimaksud, PT Pertamina (Persero) sebagai 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diamanatkan untuk 
mengelola sumber energi milik bangsa, baik migas maupun 
energi baru terbarukan, harus smart menghadapi situasi saat 
ini. Karena, kekeliruan sekecil apapun dalam menyusun strategi 
serta mengeksekusi setiap rencana kerja, akan berdampak 
signifikan pada upaya mengejar target selaku penyedia serta 
penjaga ketahanan energi nasional. Menyadari keadaan 
yang sedang terjadi, Direktorat Hulu Pertamina (Dit. Hulu) 
yang membawahi portofolio usaha Pertamina di sektor hulu 
energi, khususnya migas dan geothermal (APH) mewantiwanti 
seluruh jajarannya supaya secara cermat melakukan kalkulasi, 
simulasi, dan kreatif mencari berbagai alternatif proyeksi dalam 
menyusun rangkaian langkahlangkah implementasi Rencana 
Kerja dan Anggaran Belanja (RK/RAB). 

“Dinamika perkembangan harga minyak merupakan faktor 
eksternal, diluar kontrol korporasi manapun. Improvement 
and innovation menjadi kunci perusahaan agar tetap survive 
and sustainable growth,” kata Direktur Hulu, Syamsu Alam 
dalam berbagai kesempatan. Oleh karenanya, tambah Alam, 
upaya mencari berbagai alternatif terobosan dan inovasi 
untuk meningkatkan efisiensi operasi harus terus dipacu, 
baik terkait dengan produksi maupun dalam memperbanyak 
temuan cadangan baru. Hal tersebut, perlu dirancang secara 

terintegrasi dan saling mendukung antar 
APH, karena sebagian besar aset yang 
dimiliki Pertamina berupa mature fields. 
Ambil contoh, PT Pertamina Hulu Energi 
West Madura Offshore (PHE WMO). 

Blok migas yang berlokasi di 
kawasan lepas pantai Kabupaten Gresik 
dan Kabupaten Bangkalan (Jawa Timur) 
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tersebut, saat ini memiliki tingkat natural decline rate mencapai 
50 persen per tahun. Meski demikian, tampilan kinerja produksi 
PHE WMO masih layak dipandang. Sebab, fakta angkaangka 
produksi sepanjang 2016 menunjukkan bukti bahwa kinerja 
PHE WMO mampu melebihi target yakni sebesar 9.430 barel 
minyak per hari (BOPD) atau 100,8 persen dari target RK (9.360 
BOPD). Seirama dengan produksi minyak, capaian produksi gas 
PHE WMO pada 2016 mencapai 103,25 juta kaki kubik gas 
perhari (MMSCFD) atau 100,6 persen dari target RK sebesar 
102,6 MMSCFD.

 Hasil tersebut bisa diraih karena penerapan langkah
langkah strategis yang dilakukan manajemen, di antaranya lewat 
upaya mengoptimalkan produksi dari lapangan existing dengan 
kebijakan debottlenecking fasilitas produksi dan lowering 
pressure. Selain itu, diterapkan juga reservoir management 
yang terpadu untuk menahan laju penurunan alamiah (natural 
declain) produksi. Selanjutnya, dilakukan langkahlangkah 
untuk mensinergikan pekerjaan workover & well service dengan 
kegiatan optimasi fasilitas produksi menjadi kunci tercapainya 
target produksi PHE WMO pada 2016. Kemudian, manajemen 
PHE WMO juga dengan gencar serta telaten melakukan analisis 
data geologi dan geofisika (G & G) hasil pengeboran, mencari 
potensi zonazona baru untuk dibuka, terutama di PHE 40A. 
Upaya ini berhasil memberikan tambahan produksi sebesar 
200 BOPD.

Di samping itu, kehandalan fasilitas produksi juga sangat 
mempengaruhi performa produksi. Untuk itu kegiatan 
maintenance juga menjadi fokus perhatian. PHE WMO 
memiliki jaringan pipa produksi 3 fase sehingga memerlukan 
close monitoring agar produksi minyak dan gas tetap optimal 
dengan meminimalisir slugging dan back pressure effect. 
Dengan cara menurunkan black pressure, maka sumur yang 
tekanan reservoirnya rendah masih bisa mengalirkan minyak. 
“Tidak hanya sampai di situ, kehandalan engineers PHE WMO 
kembali terbukti lewat inovasi modifikasi fasilitas pemograman 
air di PHE 30A sehingga secara signifikan dapat meningkatkan 
produksi PHE 30 mencapai sekitar 1.000 BOPD,” jelas Sri 
Budiyani, General Manager PHE WMO. Keandalan kreatifitas 
para engineer PHE WMO dalam menciptakan berbagai inovasi 
guna mengatasi berbagai kendala kegiatan produksi, dibuktikan 
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ru vi salurkan avtur Perdana ke dPPu Husein sastranegara
INDRAMAyU -  Pertamina 
melalui  Ref inery Unit  VI 
Balongan menutup akhir ta
hun dengan melaksanakan 
pro duksi dan penyaluran 
perdana Avtur, ke Depot 
Pengi sian Pesawat Udara 
(DPPU) Husein Sastranegara 
Bandung, pada 30 Desmeber 
2016. Acara in i  dihadir i 
oleh Wakil Direktur Utama 
Pertamina Ahmad Bambang, 
Direk tur Pengolahan Per
ta    mina Toharso, serta ma
na  je men baik dari Per ta
mina Pusat, maupun RU 
VI Balongan dan Marketing 
Operation Region (MOR) III  
Jawa Bagian Barat.

Wakil Direktur Utama 
Pertamina Ahmad Bambang 
sangat mengapresiasi kinerja 
RU VI balongan yang mampu 
memproduksi Avtur. “Artinya, 
k i ta mampu menambah 
kebutuhan suplai dalam negeri. 

Sebelumnya kebutuhan Avtur 
kita sampai 3540% masih 
impor.Walaupun ini baru awal 
pro duksi RU VI Balongan 
dengan 200 KL/hari, tapi 
kita inginkan segera bisa 
mencapai 1.900 KL/hari pada 
pengerjaan tahap 2 di 2017. 
Upaya ini akan mengurangi 
impor nasional sekitar 10
15%,” ujarnya.

Produksi Avtur di RU VI 
Balongan merupakan salah 
satu breakthrough project 
korporat sebagai komitmen 
Pertamina da lam melayani 
konsumen dan sebagai lang
kah inisiatif dalam melihat 
peluang untuk meningkatkan 
margin peru sa haan. 

Untuk dapat mendukung 
pro  duksi Avtur, RU VI Ba
longan melakukan bebe
rapa investasi dan modifikasi 
peralatan, untuk menyiapkan 
sarana dan fasilitas dalam pro

duksi dan penyaluran Avtur. 
“Selain kesiapan sarana dan 
fasilitas, RU VI Balongan juga 
menyiapkan sumber daya 
manusia yang berkompeten 
dan handal, serta teknologi 
yang modern,” jelas GM RU VI 
Balongan Afdal Martha. 

Bentuk sinergi hilir dalam 
break through project ini meru
pakan milestone penting 
Per tamina sebagai Energy 
Company yang berkomitmen 
untuk mengupayakan keber
lanjutan pasokan energi untuk 
Indonesia, dan menyediakan 
energi dengan kualitas prima 
dan biaya yang efisien. 

Sebagaimana diketahui, 
kebu tuhan bahan bakar untuk 
menunjang pertumbuhan eko
nomi, semakin lama semakin 
meningkat. Termasuk dalam 
hal ini, kebutuhan akan bahan 
bakar penerbangan. Usaha 
penerbangan, telah menjadi 

salah satu pen dukung utama 
untuk perjalanan bisnis, per
jalanan wisata, dan juga 
perjalanan ibadah, khususnya 
untuk negara kepulauan se
perti Indonesia.

T ingginya permintaan 
akan bahan bakar Avtur, juga 
ter jadi di daerah Jawa Barat. 
Apa lagi dengan rencana pem   

bangunan bandar udara Ker
tajati di daerah Majalengka, 
mem  buka kesempatan RU VI 
Ba longan untuk memproduksi 
dan menyuplai bahan bakar 
Avtur berkualitas dan sesuai 
spesifikasi yang dibutuhkan.

“Sinergi hilir, khususnya 
antara RU VI Balongan dan 
MOR III, bukan kali ini saja. 
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Tahun 2016, kami telah 
melakukan pengapalan per
dana produk Pertalite dan 
Per ta max Turbo. Kedua BBM 
tersebut mem be rikan alter
natif baru bagi konsumen, 
untuk men da patkan bahan 
bakar lebih baik, dan terbukti 
se makin diminat i ,”  kata 
Afdal.•RU VI/ADITyo

melalui keberhasilan mereka ketika meraih tiga peringkat 
kriteria Platinum (penghargaan tertinggi) dalam ajang sharing 
inovasi tahunan UIIA 2016 di Yogyakarta, Desember lalu.

Capaian lain dalam skala nasional dan cukup mem
banggakan Pertamina (Persero) adalah berhasilnya PHE 
WMO mendapatkan penghargaan PROPER EMAS dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, pada 7 
Desember 2016 lalu. Lewat perolehan tersebut membuktikan 
komitmen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dan 
pemberdayaan masyarakat sekitar daerah operasi juga 
menjadi fokus utama. Sebagai warga korporasi yang baik 
(good corporate citizenship), PHE WMO senantiasa berikhtiar 
meningkatkan kualitas kehidupan yang harmonis dengan 
pemangku kepentingan, terutama masyarakat di wilayah yang 
bersinggungan dengan aktivitas operasi PHE WMO. “Berbagai 
program terkait pengelolaan lingkungan, baik fisik maupun 
sosial secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah operasi 
PHE WMO terus ditingkatkan, antara lain program konservasi 
air, efisiensi energi, pengelolaan kualitas udara (emisi), 
pengolahan limbah, dan perlindungan keanekaragaman 
hayati,” urai Budiyani. Lebih lanjut ia mengatakan, PHE 
WMO juga berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat 
(community empowerment) melalui program pengembangan 
masyarakat (community development), yang merupakan 
bagian dari kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan 
(corporate social responsibility/CSR).•DIT. HULU

Anjungan Pusat Pengumpul Produksi, PHE WMO di Lepas Pantai Madura Barat.
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1 Pt Pertamina Hulu Energi (PHE) Kampar ditetapkan sebagai 
pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi wilayah kerja 
Kampar selama 20 tahun ke depan dihitung dari waktu efektif yang 

ditandatangani Menteri ESDM. Penandata nganan Production Sha ring 
Contract (PSC) Wilayah Kerja Kampar dilakukan di Lirik, Riau. Wilayah 
kerja Kampar mempunyai luasan 469,22 km2  tercakup di Kabupaten 
Indragiri Hulu dan Pelalawan Provinsi Riau. 

3 Pt Perta Arun Gas (Pt PAG) selaku pengelola bisnis Arun LNG 
Receiving dan Regasification Terminal di Arun Lhokseumawe 
Aceh Utara memulai debutnya dengan menerima LNG kargo 

perdana dari tangguh, dengan volume 138.000 m3. Arun LNG Receiving 
& Regasification Terminal merupakan salah satu kesuksesan revitalisasi 
aset yang idle ex Kilang LNG Pta menjadi fasilitas regasifikasi. Selama 
tahun 2016, Pt PAG akan menerima 15 kargo LNG yang akan dire-
gasifikasi dan dialokasikan untuk kebutuhan pembangkit PLN di Aarun 
Aceh Utara dan PLN Belawan.   

15 Pt Pertamina (Persero) dan Pt Garuda Indonesia (Persero) 
tbk. beserta anak usahanya, Aerotrans, meluncurkan 
pengoperasian kendaraan air crew Garuda indonesia yang 

menggunakan bahan bakar Liqufied Gas for Vehicle (LGV) Pertamina 
Vi-gas. Pertamina menyiapkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) 
Vi-Gas di area Perkantoran Pt. Aerotrans Services Indonesia, di sekitar 
Bandara Soekarno Hatta. Untuk memenuhi kebutuhan operasional 
antar-jemput air crew Garuda Indonesia, Aerotrans menambah 
jumlah kendaraan operasional sebanyak 50 unit dengan 
menggunakan bahan bakar LGV. Penggunaan bahan 
bakar LGV akan dilakukan secara bertahap pada 
seluruh kendaraan operasional air crew Garuda 
Indonesia sebanyak 280 unit.

21 Pertamina meraih penghar ga-
an “The Winner of 2015 Asian 
Most Admired Knowledge 

Enterprise (MAKE) Award” pada 2015 
MAKE Award Presentation Cere mony 
yang diselenggarakan pada 21 - 22 Ja-
nuari 2016, di Hong Kong. Pertamina se-
bagai lembaga/perusahaan di Asia didaulat 
menerima trofi penghargaan sebagai “The 
Winner of 2015 Asian MAKE Award.”

28Pt Pertamina (Persero) kembali me-
nambah armada kapal tanker milik dengan 
diserahterimakannya Mt Sanggau, kapal dengan 

konsep EcoShip yang efisien dan ramah lingkungan dengan bobot 
mati 40.000 long ton dead weight (LtDW) yang akan digunakan untuk 
transportasi minyak mentah di tanah air. Mt Sanggau yang dibangun 
oleh Newtimes Shipbuilding Co. Ltd., merupakan kapal milik ke-66 dari 
total 273 armada kapal yang dioperasikan dalam menjamin keamanan 
pasok an energi di dalam negeri. Kapal senilai US$31 juta ini mulai 
beroperasi pada awal Maret 2016.

28 Pertamina meraih penghargaan Top 10 Companies/ 
Organization to Work For dalam Indonesian Employers of 
Choice Award 2015 yang diselenggarakan oleh majalah 

SWA bersama dengan Haygroup. Perta mina berada pada peringkat 
puncak sebagai perusahaan yang diidamkan oleh para pencari kerja 
mengalahkan beberapa perusahaan besar lainnya, seperti Pt telkom 
Indonesia (Persero) tbk, Pt Bank Central Asia tbk, Pt Astra International 
tbk., Pt Bank Mandiri (Persero) tbk., Pt Unilever Indonesia, Bank 
Indonesia, Chevron Indonesia, dan maupun Pt Indofood Sukses 
Makmur tbk.

2Pt Pertamina Lubricants dipercaya oleh Lyman Agro Group (Erna 
Djuliawati Group) untuk memasok pelumas bagi kepentingan 
industrinya. Penandatanganan kontrak pembelian pelumas untuk 

jangka panjang. Lyman Group merupakan salah satu konsumen Industri 
terbesar di Kalimantan Barat dengan segmen plantation, industry tile, 
dan roof tile.  total perusahaan yang tergabung pada grup ini adalah 
sepuluh perusahaan dengan site tersebar di Kalimantan Barat.  

5 Pertamina menggandeng Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero), tbk 
untuk meng implementasikan Cashless Payment System bagi agen 
dan pangkalan LPG. Sinergi kedua BUMN tersebut dimaksudkan 

untuk membantu pencatatan tran saksi agen ke pangkalan LPG, sekali-
gus mewujudkan Cashless Society. transaksi cashless memungkinkan 
pangkalan melakukan pe mesanan dan pembayaran melalui fasilitas 
MoCASH BRI di Mobile Banking dan SMS Banking BRI. Sedangkan agen 
Pertamina mendapatkan laporan rekonsiliasi penca tatan transaksi secara 
oto matis dan rekap bulanan lebih akurat, transparan, dan akuntabel. 
Fasilitas MoCASH BRI juga membantu proses moni toring transaksi dan 
distribusi LPG 3 kg sampai ke pangkalan dengan mensinergikan antara 
aplikasi elektronik banking dengan aplikasi SIMoL3K milik Pertamina.

11 Pertamina meresmikan pembukaan Universitas Pertamina 
yang merupakan wujud kontribusi Pertamina pada masya-
rakat Indonesia melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan 

tinggi. Menempati lahan seluas 6,5 hektare di kawasan Simprug, Jakarta 
Selatan, Universitas Pertamina menawarkan 15 program studi strata  1, 
melalui 6 fakultas yang ada yakni, Fakultas teknologi Eksplorasi, Fakultas 
teknologi Industri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Perencanaan 
Infrastruktur, Fakultas Sains, serta Fakultas Komunikasi dan Diplomasi.

11Warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat secara bertahap mulai 
menikmati fasilitas jaringan gas kota (city gas). Pengelolaan 
jaringan gas kota yang dibangun Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM) cq Ditjen Migas melalui tahun anggaran 
2014 tersebut, dilakukan PT Pertamina (Persero) melalui afiliasinya, PT 
Pertagas Niaga. Sumber gas untuk jaringan gas kota tersebut berasal 
dari sumur Pertamina EP di wilayah Jawa Barat dengan alokasi 0,2 
juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Untuk tahap awal, fasilitas jargas 
tersebut akan mengalir ke sekitar 900 rumah di wilayah Desa Jaya Mukti, 
Cikarang Pusat dan Kelurahan Serta Jaya, Cikarang timur. Selanjutnya, 
pengaliran gas ke rumah  rumah warga akan dilakukan secara bertahap 
hingga mencapai 4.000 sambungan rumah tangga.  

11Pt. Pertamina Geothermal Energy (PGE) melaksanakan 
penan da tanganan kontrak baru dan amandemen Perjan jian 
Jual Beli Uap (PJBU) dan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) 

panas bumi dengan Pt. Indonesia Power dan Pt. PLN, di Bali Nusa Dua 
Convention Center. Penandatanganan aman demen antara PGE dan 
PLN meliputi amandemen PJBU panas bumi untuk suplai uap PLtP 
Lahendong Unit 1 kapasitas 20 Megawat, Lahendong Unit 2 kapasitas 
20 Megawatt, Lahendong Unit 3 kapasitas 20 Megawatt, dan Lahendong 

Unit 4 dengan Kapasitas 20 Megawatt. Pada kesempatan yang 
sama juga ditanda tangani PJBL panas bumi untuk 

PLtP Kamojang Unit 4 kapasitas 60 Megawatt dan 
Kamojang Unit 5 dengan kapasitas 35 megawatt. 

Dengan Pt Indonesia Power, untuk kontrak 
baru (restated) PJBU untuk suplai uap PLtP 

Kamojang Unit 1 kapasitas 55 Megawatt, 
Kamojang Unit 2 kapasitas 55 Megawatt 
dan Unit 3 kapasitas 55 Megawatt. Pada 
kesempatan yang sama juga dilakukan 
kerja sama dengan BPPt, berupa Joint 
Study Agreement (JSA) antara PGE, GFZ 
dan BPPt di lapangan Geothermal La-
hendong, Sulawesi Utara untuk mengem-

bangkan dan riset Pem  bangkit Listrik 
tenaga Panasbumi Binary Cell.  

11Pertamina International timor S.A. 
(PItSA) resmi diluncurkan di timor 
Leste. Sebelumnya, In donesia me-

ma sok kebutuhan energi timor Leste melalui organisasi 
Marketing Representative timor Leste (MRtL) Pt Pertamina timor 
Leste. PItSA yang berdiri pada 1 November 2015 mempunyai komposisi 
saham Pertamina Patra Niaga sebesar 50%, Pertamina Retail 45%, 
dan 4-CtP 5%. Pemilik saham 4-CtP atau 4-Consortio timor 
Progresso berasal dari timor Leste. Setiap bulan, rata-rata 
pasok an bensin, Solar, Elpiji dan Avtur di timor Leste se-
besar 60% dari total kebutuhan pasar. 

18 Rio Haryanto secara resmi dinya takan 
ber partisipasi dalam ajang balap mobil 
bergengsi Formula 1, de ngan bergabung 

bersama Manor Racing. Ini merupakan sebuah sejarah 
yang luar biasa, tidak hanya bagi Rio Haryanto te tapi 
juga bagi Pertamina dan Indonesia karena Rio meru-
pakan satu- satunya pembalap Asia yang memiliki ke-
sem patan berlaga di balap mobil paling bergengsi di 
dunia. 

29 Pertamina Dukung Infrastruktur Ketahanan Ener-
gi nasional. Proyek-proyek yang dikerjakan Perta mina 
meliputi total anggaran Rp 2,05 triliun. Yaitu, 15 titik terminal 

BBM yang tersebar di wilayah Indonesia bagian timur dengan anggaran 
Rp 212 miliar dengan total kapasitas 72.000 KL. Juga tiga titik depot 
pengisian LPG di Nusa tenggara, Maluku dan Papua senilai Rp 870 
miliar berkapasitas total 6.000 Mt, dan konversi BBM ke BBG untuk 
5.000 nelayan dengan anggaran Rp 71,25 miliar. Selain itu, dibangun 
proyek infrastruktur gas meliputi pembangunan LNG mini yang tahun ini 
memasuki fase engineering dengan pendanaan sebesar Rp42,8 miliar, 
pipa gas bumi di Jakarta dan Bekasi sebesar Rp120 miliar, ja ringan gas 
bumi tangga di Prabumulih, Cilegon dan Balikpapan senilai Rp 605 miliar, 
pendistribusian converter kit untuk transportasi senilai Rp31 miliar, dan 
pembangunan SPBG di Bekasi dan Prabumulih dengan nilai Rp95 miliar. 

1 tahun 2016, Direksi Pertamina menetapkan 22 BtP Korporat de-
ngan 3 tema strategis, yaitu competitiveness, saving, dan company 
health, yang berperan terhadap pencapaian laba RKAP 2016. 

Fokus terbesar BTP 2016 adalah efisiensi di semua lini dengan target 
pencapaian financial benefit sebesar US$1,5 miliar, dimana pencapaian 
ini akan secara langsung berdampak pada pencapaian laba RKAP 2016. 

2 Pertamina kembali memperoleh penghargaan dari Corporate 
Gover nance Asia, sebuah jurnal GCG terkemuka di Asia yang 
berlokasi di Hongkong. Penghargaan diberi kan kepada perusaha-

an yang kon sisten menjalankan dan mengimplementasikan prinsip- 
prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam proses bisnisnya. 
Pertamina mendapatkan predikat The Best Of Asia periode 2012- 2015 
se bagai Asia’s Icon on Corporate Governance, berdasarkan roadmap 
perusahaan dalam menjalankan GCG.  

3 Pertamina mendukung penuh diversifikasi energi, salah satunya 
melalui program konversi BBM ke BBG di sektor rumah tangga 
dan transportasi. Peresmian proyek Jaringan Gas Rumah tangga, 

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, dan Gas Transportation Module 
(GtM) penugasan pemerintah kepada Pertamina dipusatkan di Desa 
Jaya Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peresmian proyek-
proyek infrastruktur gas bumi yang merupakan bagian dari penugasan 
APBN 2015 tersebut berupa 18 unit SPBG, dua lokasi Jargas, dan lima 
unit GtM dengan nilai anggaran Rp 2,1 triliun.

8 Pt Pertamina Patra Niaga (PPN) meresmikan terminal Bahan 
Bakar Minyak (tBBM) Khatulistiwa di Pontianak, Kalimantan Barat. 
Melalui tBBM Khatulistiwa, PPN menjamin ketersediaan bahan 

bakar minyak untuk kebutuhan industri di Kabupaten Kota di Kalimantan 
Barat. tBBM  ini memiliki kapasitas penyimpanan 3.000 KL melalui tangki 
darat dan tangki apung (floating storage). Kapasitas pengisian ke truk 
tangki 6 8 menit per truk 8 KL. Kehadiran tBBM Khatu listiwa memberikan 
kontribusi bagi kinerja industri, di samping penye rapan tenaga kerja lokal 
dan efek domino bagi usaha masyarakat sekitar.

21Pertamina dipercaya membangun jaringan gas bumi (jargas) 
terbesar di Indonesia dengan 32.000 sambungan rumah 
tangga di Prabumulih, Sumatera Selatan. Groundbreaking 

pem ba ngun an jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 32.000 
Sambungan Rumah tangga (SR)  bersamaan dengan Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Gas (SPBG) di Lapangan Prabujaya, Kota Prabumulih, 
Sumatera Selatan. Kota Prabumulih menjadi kota yang menerima 
program jaringan gas kota dengan jumlah sambungan terbanyak di 
Indonesia. Ke seluruhan proyek tersebut didanai oleh APBN yang dengan 
total nilai proyek sebesar Rp543,8 miliar. 

24Pt Pertamina Geothermal Energy (PGE) proyek Hululais 
sukses melakukan pengeboran sumur panas bumi terdalam 
di Indonesia, dengan kedalam an akhir 3.203 meter kedalaman 

ukur (mku).  Sumur geothermal terdalam di Indonesia sebelumnya adalah 
sumur AWI 9-9  di  lapangan  panas bumi  Gunung  Sa lak  dengan  kedalaman 
akhir mencapai 3170 mku. Keberhasilan ini se kaligus membuktikan 
kemampuan anak negeri dalam pemanfaatkan kecanggihan teknologi 
serta ketepatan model geosains dan reservoir yang telah disusun 
secara akurat. Proyek ini sangat diandalkan untuk mem bantu mengatasi 
kebutuhan energi listrik di wilayah Bengkulu dan sekitarnya. 

27 Pertamina kembali menam-
bah armada kapal  tanker milik 
de ngan diserahterimakannya 

dua kapal berkonsep Eco-Ship, 
yaitu Mt Sanana dan Mt Serui, 

masing-masing berbobot mati 
40.000 long ton dead weight 

(LtDW) dengan nilai investasi 
sekitar US$62 juta.  Kedua 
ka pal merupakan sistership 
dari Mt Sanggau yang te-
lah diserahterimakan pa-
da Januari. Kehadiran Mt 
Sanana dan Mt Serui men-

ja dikan jumlah arma da milik 
Pertamina kini men ca pai 68 

dari 273 ka pal pengangkut 
energi yang diope rasikan Perta-

mina untuk menjamin ke tahanan 
energi nasional. Kapal de ngan investasi 

ma sing-masing US$31 juta ter  sebut mampu 
mengangkut mi nyak mentah maksi mal 315.000 

barel atau jauh lebih be sar dibandingkan dengan ka pal regular dengan 
bobot sama yang ha nya sanggup mengangkut sekitar 200.000 barel. 

4 transformasi pengadaan minyak mentah dan produk minyak oleh 
Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina berpotensi memberikan 
dampak finansial bagi perusahaan senilai total US$ 651 juta hingga 

tahun 2017 melalui penciptaan nilai tambah berupa efisiensi setelah 
dibubarkannya anak perusahaan Pertamina, Petral Group. 

5 Pertamina mendapatkan apre siasi dari Direktorat Jenderal Pajak 
Kementerian Keuangan sebagai salah satu dari 24 pembayar pajak 
terbesar pada 2015.  Pada tahun itu, kontribusi wajib pajak yang 

terdaftar di Kanwil DJP wajib pajak besar mencapai Rp338,85 triliun, 
dimana Perta mina melakukan pembayaran pajak sebesar Rp71,62 triliun.

7 Contact Pertamina Berubah Nomor Menjadi 1 500 000. Penggantian 
nomor Contact Pertamina dari 500 000 tersebut sesuai dengan 
peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo, yaitu 

Peraturan Menteri Kominfo nomor 09/KEP/M.KoMINFo/06/2010 tentang 
Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 
tahun 2001 tentang  Penetapan  Rencana  Dasar  teknis  Pembangunan 
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telekomunikasi Nasional Indonesia 2000. 

8Pertamina berhasil meraih penghargaan HR Asia Best Companies 
To Work For in Asia 2016, kategori Oil Gas Renewable and New 
Energy Industry. Penghargaan yang diinisiasi oleh HR Asia ini 

merupakan ajang apresiasi yang diberikan kepada 20 perusahaan di 
Indonesia se bagai tempat bekerja terbaik. Para pemenang dipilih dari 
138 nominasi di antara 20 industri. Dilandaskan dari survei yang mengkaji 
ling kungan bekerja perusahaan, kegiatan HR, keterlibatan kar-
yawan, dan tingkat kepuasan bekerja. 

15 Pertamina kembali meluncurkan 
pilihan bahan bakar terbaik bagi 
konsumen . Kali ini varian bahan 

bakar kendaraan bermesin diesel non sub-
sidi Dexlite, mulai diperkenalkan pertama 
kalinya kepada konsumen di Jabodetabek 
dengan menyiapkan lebih dari 1.000 KL 
Dexlite per hari di 33 Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum.  Dexlite merupakan 
varian produk bahan bakar Diesel yang 
diformulasikan Pertamina untuk kon-
su men pengguna kendaraan ber  mesin 
diesel yang popula sinya semakin meningkat 
sejalan dengan makin ketatnya batasan emi si 
gas buang. Dexlite menyasar ceruk pasar de-
ngan segmen antara Solar dan Pertamina Dex.  

19 Pt Pertagas Niaga (PtGN) PtGN menggandeng 
Bank Negara Indonesia (Persero) tbk untuk menyediakan 
la yanan pembayaran secara online dengan menggunakan 

virtual account BNI. Dengan sistem ini, pelanggan jargas bi sa mengetahui 
jumlah ta gihannya secara langsung dengan menyebutkan nomor 
pelanggan atau nomor meter di masing- masing rumahnya. Selanjutnya 
uang yang dibayar pelanggan otomatis masuk pada rekening PtGN. 

22 Pt Patra Ba dak Arun Solusi (PBAS), anak perusahaan 
Pertamina, menandatangani kontrak Implementation Deed 
untuk Manpower bersama Inpex Corporation yang akan 

menghadirkan tenaga andal dari PBAS untuk proyek  LNG milik Inpex 
dan afiliasinya. Melalui MoU tersebut, PBAS memberikan pendam pingan 
dan bantuan kepada Inpex dan afiliasinya dalam beberapa aspek, se
perti pelatihan operator LNG, bantuan untuk commissioning dan startup 
plant LNG, termasuk plant readiness untuk start up, jasa operasi dan 
pemeliharaan, jasa asis tensi teknis, dukungan tenaga kerja, dan jasa 
lain.  PBAS yang memiliki anak usaha di Australia, yaitu Patra Badak Arun 
Solution Pty., Ltd. telah mengirimkan 11 tenaga LNG  skilled dari Indo-
nesia, baik operator maupun engineer, untuk ditempatkan di Australia.

29Setelah meluncurkan pelumas untuk kendaraan pe num-
pang berbahan bakar biodiesel, Pertamina Lubricants mem-
buktikan kemampuannya berinovasi untuk sektor industri di 

Indonesia dengan meluncurkan varian Meditran SX Bio khusus untuk 
kendaraan komersial seperti bus dan truk dan mesin industri.  Meditran 
SX Bio merupakan pelumas transportasi dan  industri heavy duty diesel 
oil de ngan SAE 15W 40 yang didesain khusus untuk kendaraan industri 
berbahan bakar biodiesel dengan spesifikasi B5 sampai B50.   Produk 
ini memiliki keunggulan dalam membantu memper panjang usia mesin 
kendaraan dan usia oli serta memberikan proteksi pada mesin. 

29Pertamina mengukir sejarah dengan mengirimkan ekspor 
perdana aspal ke timor Leste. Ini adalah pertama kalinya 
Indonesia melakukan ekspor aspal hasil karya anak negeri 

ke luar negeri.  Melalui Pertamina International timor, SA (PItSA),  
Pertamina me ngi rimkan 645 drum aspal atau setara 100 Mt dari Bitumen 
Plant Gresik. Pertamina terus mengejar berbagai ke sempatan menjadi 
market leader di bidang penyedia aspal. Ditargetkan, Pertamina dapat 
meraup 20% market share aspal timor Leste di akhir 2017. 

11 Pertamina mulai mengoperasikan sarana dan fasilitas  baru di 
Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU Kualanamu) untuk 
keandalan stok dan pasokan Avtur di bandara tersebut.  

Sarana tersebut, antara lain Con ventional Buoy Moorings (CBM), 
Submarine Pipeline, dan Receiving Facility yang dapat mempercepat 
distribusi Avtur ke Bandara Internasional Kualanamu. Sarana ini membuat 
pela yanan lebih efektif, dan memangkas waktu dibanding pola yang se-
belumnya yakni dipasok melalui jalur darat dari terminal Bahan Bakar 
Minyak (tBBM) Medan Group di Labuhan Deli, Medan.  Penyediaan 
fasilitas CBM untuk mengantisipasi perkembangan Bandara Kualanamu 
di masa mendatang. CBM yang berada di lepas pantai Pantai Labu ini 
dapat disandari kapal tanker hingga bobot mati (DWt) 17 ribu ton. 

19 Menteri BUMN Rini Soemarno bersama Direktur Utama Per-
ta mina Dwi Soetjipto dan Direktur Pengolahan Pertamina 
Rachmad Hardadi melakukan kunjungan ke kilang mi nyak tu-

apse yang dikelola oleh Rosneft. Delegasi Indonesia berkunjung ke Rusia 
dalam rangkaian rencana kerja sama strategis Pertamina dan Rosneft. 
Selain ke kilang tuapse, Menteri BUMN beserta anggota delegasi lainnya 
berkunjung ke fasilitas terminal BBM bawah laut di tuapse yang memiliki 
kapasitas transhipment sekitar 17 juta ton BBM per tahun. 

23 Pertamina dan Saudi Aramco telah menetapkan kontrak 
Engineering and Project Management Services untuk 
pelaksanaan studi Basic Engineering Design (BED) untuk 

program kerja sama kedua perusahaan dalam RDMP Cilacap kepada 
Amec Foster Wheeler Energy Limited. Pengembangan kilang Cilacap 
adalah bagian dari program Refinery Development Master Plan (RDMP) 
yang dimiliki  Pertamina yang bertujuan untuk meningkatkan keta-
hanan energi Indonesia. Ketika proyek pengem bangan mencapai tahap 

penyelesaian, kapasitas dari kilang Cilacap akan meningkat 
menjadi 370.000 barel per hari. Selain itu, produksi  bensin 

dan diesel akan lebih maksimal dengan kualitas 
lebih tinggi, dan akan dipasok untuk kebutuhan 

domestik. Proyek pengembang an ini akan 
meningkatkan kapasitas petrokimia yang 

diproduksi kilang, yaitu aromatics me ning-
kat hingga lebih dari 600 KtPA dan poly
propylene meningkat hingga 160 KtPA. 

25  Pt Pertamina (Persero) melalui 
Pt Pertamina Hulu Energi 
(PHE) Ambalat timur secara 

resmi mendapatkan keperca yaan pe-
ngelolaan Blok Minyak dan Gas Bumi yaitu 

Blok East Ambalat. Pt PHE Ambalat timur 
yang merupakan afiliasi dari PT Pertamina 

Hulu Energi, bertindak selaku operator dengan 
Participating Interest 100% pada Blok tersebut. 

Production Sharing Contract (PSC) tersebut akan berlaku 
selama 30 tahun.  Blok East Ambalat secara geologi berada di 

Ce kungan tarakan, perairan laut dalam Kalimantan Utara, dengan jarak 
± 80 km di sebelah timur Kota tarakan. 

26Pertamina dan Open Joint Stock Company (OJSC) Rosneft Oil 
Company menandatangani framework agreement terkait de-
ngan rencana kerja sama antara kedua perusahaan di sektor 

mi nyak dan gas, termasuk proyek Grass Root Refinery tuban dan pe-
luang kerja sama di bisnis hulu. oJSC Rosneft oil Company menawarkan 
data-data eksklusif yang dapat mempercepat perkembangan proyek 
GRR tuban serta hak eksklusif untuk bekerja sama di sektor hulu di 
Rusia. oJSC Rosneft oil Company juga  menunjukkan komitmennya 
memasok mi nyak mentah untuk proses pengolahan dengan harga paling 
kom petitif. terkait belanja modal, proyek GRR tuban akan disesuaikan 
dengan hasil dari studi kela yakan, Basic Engineering Design (BED), dan 
FrontEnd Engineering Design (FEED). 

30 Pt Pertamina (Persero) terpilih sebagai Country Champion 
AMF Asia Marketing Excellence Award kategori Marketing 
Company of the Year 2016.  the Asia Marketing Federation 

(AMF) merupakan institusi terkemuka di bidang pemasaran di kawasan 
Asia dengan anggota AMF meliputi Bangladesh, Kamboja, China, 
Hongkong, Indonesia, Jepan, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, 
Singapura, Sri Lanka, taiwan, thailand, dan Vietnam. Pertamina terpilih 
sebagai Country Champion setelah mengungguli dua nominator lainnya, 
yaitu Pt PLN (Persero) dan Pt Kereta  Api Indonesia (Persero). Sebagai 
Country Champion, Pertamina berhak mewakili Indonesia dalam AMF 
Asia Marketing Excellence Award kategori Marketing Company 
of the Year 2016 di level Asia. 

30 Pt Pertamina (Persero) dan Na-
tio nal Iranian oil Company 
me nan datangani Head of 

Agree ment (HoA) jual beli Liquefied 
Petro leum Gas (LPG) refrigerated de-
ngan total volume mencapai 600.000 
Mt. Kesepakatan Pertamina untuk 
pembelian LPG Refrige rated dari NIoC 
akan mulai efektif berjalan dengan 
target delivery perdana pada kuartal 
keempat 2016. tahun ini, dijadwalkan 
pengiriman dilakukan sebanyak dua 
kargo, sedangkan pada tahun 2017 akan 
dikirimkan 12 kargo sehingga total volume 
mencapai 600.000 Mt. Selain kesepakatan 
LPG tersebut, Pertamina dan NIoC juga sepakat 
untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pasokan 
minyak mentah untuk kebutuhan Pertamina. 

1  Construction Initiation Ceremony Cilacap Blue Sky project (PLBC) 
menjadi momentum dimulainya berbagai kegiatan proyek PLBC 
khususnya fase konstruksi. Dengan adanya pembangunan proyek 

PLBC maka Cilacap nantinya menjadi kilang pertama yang menghasilkan 
RoN 92, yaitu kilang yang seluruh hasil gasoline nya adalah Pertamax. 
Nantinya, proyek baru akan mampu menyerap se kitar 40.000 pekerja. 

1Semester 1 2016, Pertamina Hemat US$91 juta dari Pengadaan 
Mi nyak dan Produk Minyak oleh ISC. Efisiensi tersebut berasal 
dari implementasi program-program Breakthrough Project (BtP) 

sepanjang Januari hingga Juni 2016 sebagai bagian dari transformasi 
ISC.  Program -program tersebut me liputi roll out dari proses reformasi di 
tahun sebelumnya dengan target efisiensi US$80 juta, pe laksanaan crude 
processing deal Basrah dengan target efi siensi US$5 juta per tahun, dan 

pembelian minyak mentah, kon densat, dan LPG dari Iran dengan target 
efisiensi juga US$5 juta per tahun.  Selain itu, ISC Pertamina juga akan 
meningkatkan penyerapan minyak mentah domestik dari KKKS dengan 
target efisiensi US$5 juta, serta pengadaan mi nyak mentah berdasarkan 
nilai keekonomian dengan target yang sama senilai US$5 juta per tahun. 

3 Pertamina mengadakan Konferensi Anak Luar Biasa (KARSA) 
bagi siswa  serta guru sekolah luar biasa dari beberapa daerah di 
wilayah Provinsi Bali. KARSA adalah program pemberian bantuan, 

pembelajaran, pendidikan, dan pembinaan kepada guru dan siswa 
sekolah luar biasa dari Program PKBL Pertamina di beberapa daerah 
di wilayah Provinsi Bali. Bantuan tersebut berupa pelatihan bagi orang 
tua dan guru dari anak -anak difabel agar mereka sadar bahwa anak -
anaknya ber hak untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi  tingginya 
layaknya anak anak normal lainnya.  Pertamina juga me nyerahkan 
bantuan sebesar Rp. 1.764.543.500 dalam bentuk Sarana Peralatan 
Penunjang Pendidikan ba gi Sekolah luar Biasa di Wilayah Bali, sebagai 
bentuk dukungan bagi anak- anak luar biasa.

15Pertamina meraih gelar sebagai salah satu yang terbaik 
dalam kategori Crisis or Issues Management Campaign of 
the Year dalam gelaran PRWeek Asia 2016.  Penghargaan 

diberikan untuk aksi pengendalian isu dan krisis Pertamina de ngan judul 
“Fishing for Oil: Case of Crude Oil Spill in Cilacap.” Dalam laporan itu 
diungkapkan langkah penanganan ter integrasi yang melibatkan tim 
Komunikasi dan Direktorat Pengolahan Pertamina un tuk mengendalikan 
dampak dari tumpah an minyak terhadap reputasi perusahaan. 

16  Pertamina mulai mengoperasikan secara resmi Agen Pre mium 
dan Minyak Solar (APMS) di Krayan, Kabupaten Nunukan, 
Kalimantan Utara setelah 70 tahun Indonesia merdeka. BBM 

tersebut di angkut menggunakan Pesawat Air Tractor (At802) menuju 
Bandara Yuvei Semaring, Long Bawan, Krayan. Dengan menggunakan 
Intermediate Bulk Containers, BBM selanjutnya didistribusikan ke 
APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) CV Prima Energi di Kecamatan 
Krayan yang berjarak tempuh sekitar 3 km dari Bandara. Sebelumnya, 
kebutuhan BBM untuk Krayan diperoleh penduduk Krayan berasal dari 
Se rawak, Malaysia dengan harga sangat tinggi. 

17 Pertamina sukses menggondol empat penghargaan dari 
ajang 6th Asian Excellence Award 2016 yang diselenggarakan 
oleh Majalah Corporate Governance Asia yang berbasis di 

Hong Kong. Keempat penghargaan tersebut meliputi Asia’s Best CEO 
yang diterima oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Asia’s Best 
CFO kepada Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman, Asia’s Best 
Investor Relations Company serta Asia’s Best CSR. Melalui penghargaan 
ini, Perta mina telah dipandang memiliki program dan per kembangan 
GCG unggulan di Indonesia dan masuk dalam benak responden survei 
yang dilaksanakan oleh Corporate Governance Asia. 

1 Pertamina kembali mengadakan Pertamax Enduro 
Bareng-bareng Mudik (BBM) 2016 sebagai salah satu 
bentuk apresiasi tinggi terhadap keluarga pekerja front 

liner dan konsumen setia yang telah berkontribusi bagi 
kemajuan perusahaan.  Memasuki tahun kesembilan, 

program ini mengantarkan 4.900 orang pemudik 
kembali ke kampung halaman di 33 kota, melalui 

jalur utara dan selatan Pulau Jawa, serta jalur 
Palembang untuk Pulau Sumatera. Berbeda 
dari tahun sebelumnya, kali ini sebanyak 
200 anggota keluarga Pasukan orange 
(Petu gas Kebersihan) DKI Jakarta juga 
dapat merasakan program mudik bersama 
Pertamina. 

1Sarana dan fasilitas  New Gantry System 
di terminal BBM tanjung Gerem di 
Kecamatan Grogol, Cilegon Ban-

ten, dires mikan.  Mo dernisasi ini berupa sistem 
kontrol otomasi yang  terpadu mulai dari kegiatan 

penerimaan, pe nimbunan sampai pe nyaluran BBM. tBBM 
tanjung Gerem dilengkapi de ngan New Gantry System (NGS). 

New Generation Fuel Terminal ini diba ngun selama 1 tahun 4 bulan 
yang menjadikan terminal BBM tanjung Gerem sebagai World Class 
Fuel terminal. terminal ini memiliki fasilitas 15 tangki timbun dengan 
kapasitas total 110.809 KL dan mendistribusikan rata-rata 3.595 KL/hari. 

29Produk Pertamax turbo untuk kendaraan kelas supercar dan 
berteknologi tinggi diluncurkan di Sirkuit Spa francorchamps, 
Belgia yang ditandai dengan penyerahan produk tersebut 

oleh Vice President Fuel Retail Marketing Pertamina Afandi di sela sela 
ajang  ba lap Lamborghini Blancpain Supertrofeo Series. Keberhasilan uji 
coba Pertamax Turbo di ajang  balap Lamborghini Blancpain Supertrofeo 
European pada awal Januari 2016 diikuti dengan kerja sama Pertamina 
dengan Centro Petroli Roma (CPR) selaku mitra Lamborghini dalam 
pendistribusian bahan bakar Pertamax turbo ke sirkuit -sirkuit di seluruh 
Eropa.
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1 Pertamina mengakuisisi seluruh saham milik Pasifico sebanyak 

24,53% di perusahaan minyak terbesar kedua di prancis, Maurel & 
Prom. Langkah akuisisi saham Pa sifico dilakukan sebagai  bentuk 

upaya membangun kedaulatan energi nasional. Maurel & Prom me-
rupakan independent oil company yang dimiliki oleh orang  perorangan 
yang listed di bursa saham Euronext Paris dengan kapitalisasi pa sar 
sebesar 550 juta euro.  Selain memiliki aset berupa lapangan eksplorasi 
dan pengembangan di berbagai belahan dunia, Maurel & Prom saat  
memiliki tiga lapangan produksi utama di Afrika yang memiliki cadangan 
proven & probable sebesar 205 Mboe (juta barel).  Ada 3 aset utama yang 
sudah tahap produksi, yaitu  di Gabon, tanzania, dan Nigeria. 

2  Pt Pertamina Algeria EP (PAEP) secara resmi telah dikeluarkan 
Gazette No.37  yang mengakui PAEP sebagai pemilik Blok MLN 
405A di Aljazair. Surat Pengesahan (Attestation) No. 1555/E  P/16 

dari Sonatrach tanggal 2 Agustus 2016 menegaskan pengakuan Peme-
rintah Aljazair atas Pt. Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi se bagai 
operator di Menzel Lejmat dan oulad Nsir (Blok 405 dan 215) secara sah 
dari tanggal disetujuinya Dekrit Presiden No. 16 181 yakni 20 Juni 2016. 
tanggal ini merupakan salah satu tonggak sejarah berkibar nya bendera 
Pertamina secara penuh di Gurun Sahara, 16 ribu km dari Indonesia. 

8 Pertamina dan National Iranian oil 
Company (NIoC) menanda ta-
ngani nota kesepahaman 

untuk melakukan preliminary 
study terhadap dua lapangan 
minyak raksasa di Iran, yaitu 
Ab-teymour dan Mnsouri 
(Bngestan - Asmari).  Se-
lain peluang bisnis hulu, 
kedua perusahaan juga 
sepakat untuk menjajaki 
pe luang bisnis lainnya. 
Pertamina berharap agar 
setelah nota kesepa ham-
an, kerja sama Perta mina 
dan NIoC bisa terealisasi da-
lam bentuk lebih konkret beru-
pa kesepakatan kontrak untuk 
kedua lapangan tersebut. 

10Pertamina terjunkan 105 pekerja 
terbaik untuk melakukan proses alih teknologi kilang dengan 
mitra terbaik di Eropa dan Amerika Serikat. Hal itu dilakukan 

Pertamina guna mendukung pelaksanaan proyek pengembangan dan 
pembangunan kilang di tanah Air.  Untuk memenuhi target di tahun 
2025, Pertamina saat ini tengah membangun empat proyek Refinery 
Development Master Plan Program (RDMP) dan dua kilang baru yang 
membutuhkan para insinyur andal. 

24Pertamina dan anak usahanya meraih 8 penghargaan Partra 
Nirbhaya Karya Utama Adinugraha 2016, yakni penghargaan 
kese lamatan migas tertinggi, yang diselenggarakan oleh 

Forum Komunikasi Kese lamatan Migas 2016.  Delapan penghargaan 
yang diterima Pertamina diraih oleh Re finery Unit VI, PT Badak 
NGL,Refinery Unit III, PT Pertamina eP exploration and New Discovery 
Project, BoB Pt Bumi Siak Pusako – Pertamina hulu, Pt Perta mina EP – 
Matindok Gas Development Project, Refi  nery Unit V, dan PT Pertamina 
Gas Wilayah timur.  Selain itu, Pertamina juga meraih 14 penghargaan 
kategori Patra Nirbhaya Karya Utama, 7 penghargaan Patra Nirbhaya 
Karya Madya, dan 7 penghargaan kategori Patra Nirbaya Karya Pratama. 
Atau 36 penghargaan, dari total 77 yang diberikan Kementerian ESDM. 

24  Marketing ope ration Region (MoR) VIII Maluku Papua 
meresmikan APMS pertama di Kabupaten Nduga, salah satu 
daerah terpencil di Provinsi Papua. Dengan adanya APMS, 

warga Kabupaten Nduga kini telah dapat menikmati BBM dengan harga 
yang sama seperti di daerah lain di Indonesia. Untuk mengantar BBM 
ke Kabupaten Nduga ditempuh dengan Kapal se jenis long boat dari 
Pelabuhan timika dengan waktu tempuh sekitar 3 4 hari karena medan 
yang sulit. BBM untuk Ka bupaten Nduga bersumber dari Jobber timika.  
Pada saat yang sama juga diresmikan Agen Penyalur Minyak dan Solar 
(APMS) di Kasanaweja, ibukota Memberamo Raya, Papua. 

24 Delegasi Perta mina menyabet delapan penghargaan kategori 
Gold dan satu penghargaan kategori Silver dalam ajang 
International Convention on Quality Control Circles (ICQCC), 

di Bangkok, thailand. Perolehan ini me ningkat dibandingkan tahun lalu, 
dimana pada ajang yang sama tim Pertamina mendapatkan tujuh peng-
hargaan. ICQCC merupakan forum pertukaran ide dan pengalaman 
tentang inovasi maupun improvement yang telah diterapkan perusahaan 
di seluruh dunia. 

25 Pertamina meraih laba bersih  sebesar US$1,83 miliar hingga 
semester I 2016, naik 221% year on year (yoy) yang 
disokong oleh peningkatan kinerja operasi dan efisiensi dari 

berbagai inisiatif dan langkah terobosan yang dilakukan perusahaan. 
Sepanjang semester I 2016 Pertamina membukukan pendapatan 
sebesar US$17,19 miliar. 

31Dalam rangka mengurangi ketergantungan akan  produk 
mi nyak impor dan meningkatkan nilai tambah pada 
rantai pasokan BBM dalam negeri, Pertamina dan Shell 

International Eastern trading Company (SIEtCo) sepakati kerja sama 
untuk mengelola minyak mentah Basrah Crude milik Pertamina dengan 
skema Crude Processing Deal (CPD).  Di samping me ngurangi impor 
produk, lang kah CPD turut menggoyang harga yang ditawarkan ke 
Perta mina pada pembelian proses tender dan dengan langkah ini harga 
yang dibeli oleh Pertamina pada semester 2 tahun 2016 menjadi lebih 
rendah. 

15 Atas keberhasilan meningkatkan penjualan Pertalite dan 
mengubah mindset masyarakat untuk beralih menggunakan 
Pertalite, Pertamina dianu gerahi sebagai Indonesia Champion 

ASEAN Economic Community Award 2016 dari Philip Kotler Center be-
kerja sama dengan Markplus. Inc.

16Pertamina pasang 1.000 CNG converter. Sebanyak 500 di 
antaranya untuk kendaraan dinas pemerintah dan 500 unit 
untuk transportasi publik. Kota yang mendapatkan alokasi 

CNG converter pada tahun ini adalah DKI Jakarta 600 unit, Bogor 100 
unit, Bekasi 150 unit, dan Balikpapan 150 unit. 

21 Pertamina dan Rep sol Lubricantres & Espe  
Cialidades Sa (España) menandatangani Head 
of Agreement (HoA) untuk pembangunan tDAE 

(Treated Distillate Aromatic Extract) Plant atau kilang bahan 
baku industri ban dan karet sintetis di Cilacap, Jawa 
Tengah.  Kilang yang akan dibangun di area Refinery Unit 
IV Cilacap ini akan mengolah  Minarex untuk memproduksi 
bahan baku ban dan karet sintetis. Investasi untuk 
pembangunan kilang berkapasitas produksi 60.000 ton 
per tahun ter  sebut mencapai US$ 80 juta dengan target 
operasi pada tahun 2019. Adapun produk yang dihasilkan 

selain digunakan untuk kebutuhan dalam negeri juga akan 
dipasarkan ke wilayah ASEAN.

26 Delegasi Pertamina meraih prestasi gemilang kembali 
diukir pada The International Exposition of Team 
Excellece Symposium (IEtEx) di Singapura. Pertamina 

mengirimkan enam gugus/tim delegasi dan salah satu delegasi, Ft 
Prove SUPERNoVA dari Direktorat Pemasaran, berhasil membawa 
pulang Penghargaan Best of The Best (Platinum) dari seluruh kategori 
penghargaan. Da lam sejarah pengiriman de  legasi CIP ke IEtEx baru kali 
ini insan mutu Pertamina mendapatkan Penghargaan  Best of the Best 
(Platinum). 

27  Pertamina dan Sonatrach, menyepakati nota kesepahaman 
untuk peningkatan kerja sama migas kedua perusahaan. 
Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kesepahaman  

yang sudah dicapai keduanya pada 2012. Pertamina dan Sonatrach akan 
me lakukan analisis dan evaluasi atas peluang ekplorasi pro duksi baik 
di Aljazair, In donesia, dan negara lain.  Pertamina dan Sonatrach juga 
memiliki peluang un tuk berpartisipasi dalam proyek -proyek hulu, hilir, 
dan services migas di kedua negara. Selain itu, kedua perusahaan juga 
dapat me lakukan kerja sama riset dan pengembangan serta pening katan 
kapabilitas dan pertukaran ahli.

28Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, resmikan kantor di 
Aljazair. Kantor yang diperun tukkan bagi Pertamina Al  geria 
EP ini terletak di ibu kota Aljazair dan terdiri dari 4 lantai.. 

Di sini pula terdapat wisma dan fasilitas  penunjang untuk pekerja dan 
Country Manager PIEP untuk Aljazair berkantor serta tinggal.

3 Pertamina dan Rosneft, perusahaan minyak Rusia 
menandatangani sejumlah dokumen yang men-
cerminkan kerja sama konkret antara kedua perusa-

haan. Kerja sama tersebut mencakup bidang utama dan 
strategis.  Di bidang pengolahan, petrokimia dan per-
da gangan, Per tamina dan Rosneft me nandatangani JV 
Agree  ment (JVA) GRR tuban yang berfungsi sebagai dasar 
terbentuknya peru sahaan patungan yang akan melaksanakan 
pro yek pembangunan kilang terintegrasi di tuban, Jawa timur 
(Indonesia). 

4 Pt Pelita Air Service (PAS) melakukan penandatanganan MoU 
de ngan Pemerintahan Kabupaten tabalong, Kalimantan Selatan, 
tentang operasional pengelolaan Bandara Warukin. Pt Pelita Air 

Service akan mengelola secara penuh operasional Bandara Warukin 
tersebut. Bandara ini akan melayani 7 kabupaten yang ada di sekitarnya. 
Bandara yang mulai beroperasi pada 1 Desember 2016  merupakan 
bandara kedua yang pengoperasiannya dilakukan penuh oleh Pt Pelita 
Air Service setelah bandara Pondok Cabe.

10Dalam upaya meningkatkan performa Kilang Balongan, 
Pertamina resmi menggandeng konsorsium Pt. Rekayasa 
Industri (Rekind) – Intermoor PtE Ltd. dalam proyek Enginee-

ring Procurement,Construction, Installation, and Commisioning (EPCIC) 
Subsea Pipeline (SPL) and Single Point Mooring (SPM) dan Flushing 
System Facilities untuk kilang Rifinery Unit (RU) VI Balongan, Indramayu, 
Jawa Barat. Proyek ini bertujuan untuk menggantikan dan meningkatkan 
fasilitas loading dan unloading SPM yang berkapasitas 150.000 Dead  
weight Tonnage (DWt) dan jaringan offshore pipeline Pertamina. Fasilitas 
SPM dan jaringan offshore pipeline yang baru nanti mempunyai kapasitas 
165.000 DWt, jaringan ganda 32, offshore pipeline, onshore pipeline, dan 
fasilitas flushing system. 

12Pertamina melakukan lifting perdana kargo LPG eks Iran 
dengan Kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) Pertamina Gas 
2, di Pelabuhan Kalbut Situbondo yang merupakan mo men-

tum bersejarah dengan masuknya Iran sebagai negara pemasok baru 
LPG untuk Indonesia. Muatan LPG sebanyak 44.000 metrik ton (Mt) ter-
sebut dibawa dari Iran setelah selesai dilakukan loading dari Pelabuh-
an Asaluyeh dengan menempuh perjalanan sekitar 13 hari. “Babak baru 
ker ja sama Pertamina-NIoC ini menjadi pintu pembuka bagi kerja sama 
per dagangan IndonesiaIran yang lebih signifikan,” kata Dwi Soetjipto. 

12 Pertamina resmikan  instalasi anjungan Phe-24  di lepas 
Pantai Madura yang merupakan bagian dari lapangan terin-
tegrasi tahap pertama (Proyek EPCI-1) di wilayah kerja Pt 

Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO), Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah pengawasan dan pengendalian 
SKK Migas. Fasilitas produksi migas lapangan terintegrasi ini dilengkapi 
dengan Central Processing Platform 2 (CPP2).

12  Pertamina melaksanakan pengapalan perdana ekspor produk 
Propylene sebanyak 2.300 metrik ton menuju China dengan 
pembeli Marubeni Corp. Propylene merupakan salah satu 

produk dari Unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) RU IV Cilacap 
yang diresmikan pada November 2015, se lain produk HoMC dan LPG. 
Propylene yang merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh berbentuk 
gas merupakan bahan baku industri petro  kimia untuk memproduksi 
plastik, film, kemasan, ban dan produk lainnya.

14 Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum 
Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt 
Pertamina melalui Surat Keputusan Nomor SK-254/

MBU/11/2016, tentang Pemberhentian, Pengalihan tugas, dan Pengang-
katan Anggota Dewan Komisaris, Serta Penetapan Komisaris Independen 
Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pertamina, mengangkat Arcandra 
tahar sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina sekaligus mengalihkan 
penugasan Edwin Hidayat Abdullah dari Wakil Komisaris Utama menjadi 
Komisaris Pertamina. Selain itu Menteri BUMN selaku RUPS juga,  
memberhentikan dengan hormat Widhyawan Prawiraatmadja sebagai 
anggota Dewan Komisaris Pertamina, dan menetapkan tanri Abeng 
sebagai Komisaris Independen merangkap Komisaris Utama Pertamina.

 15Setelah Pt Pertamina (Persero) dan Rosneft menanda-
tangani Joint Venture Agreement (JVA) kedua perusahaan 
lang sung menyerahkan deposit US$200 juta sebagai bentuk 

keseriusan pelaksanaan proyek New Grass Root Refinery (NGRR) 
tuban.  Rosneft juga telah menyepakati untuk memberikan opsi kepada 
Pertamina berupa lapangan migas dengan tingkat produksi tidak kurang 
dari 30 ribu barel setara minyak dan dengan cadangan tidak kurang dari 
200 juta barel setara minyak. Berdasarkan JVA, komposisi kepemilikan 
saham pada perusahaan patungan ditetapkan masing-masing Rosneft 
45% dan Pertamina 55%. JVA juga mengatur mengenai manajemen 
perusahaan patungan, dan tata kelola, bahan baku, pemasaran dan 
offtake, prinsip-prinsip pendanaan, SDM, standard clauses, dan langkah-
langkah lebih lanjut untuk pelaksanaannya.

18Presiden RI Joko Wi-
dodo mewujudkan 
ke  bijakan BBM satu 

harga di papua yang diharapkan 
dapat mempercepat gerak 

perekonomian di wilayah 
provinsi yang didominasi 
oleh pegunungan dan 
da taran tinggi. Perta-
mina meres pons cepat 
instruksi ter  sebut de-
ngan bebe rapa langkah. 
Yaitu, menda tangkan 
pesa wat khusus, Air 

tractor, difasilitasi Pelita 
Air Service, yang merupa-

kan best practise dalam pe-
ngiriman BBM via udara sebagai 

moda khusus yang didedikasikan 
untuk menjaga ketahanan suplai agar 

harga terjangkau. Pada kesempatan yang 
sama juga diresmikan pendirian lembaga penyalur Pertamina di delapan 
Kabupaten Pegunungan dan Pedalaman Papua. 

19 Pemerintah melalui Menteri Keuangan secara resmi menunjuk 
PDSI dan Perta Arun Gas (PAG) bersama dengan 15 
perusahaan lainnya sebagai pengelola Pusat Logistik Berikat 

(PLB). Dengan begitu PLB PDSI Pertamina Drilling yang berlokasi di 
Pondok Cabe, Pamulang, tangerang, Provinsi Banten resmi beroperasi. 
Sedangkan PAG secara resmi menjadi satu-satunya pengelola PLB 
untuk produk LNG di Indonesia. 
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25Pertamina siapkan investasi senilai US$180 juta pada ma sa 
transisi pengambilalihan Blok Mahakam pada 2017. Investasi 
tersebut dimaksudkan untuk menjaga tingkat pro duksi blok 

tersebut setelah dilakukannya amandemen production sharing contract 
Mahakam. Amandemen production sharing contract Blok Mahakam 
untuk periode 2018-2038 dilakukan untuk menjadi jalan bagi Pertamina 
melakukan langkah transisi dengan baik mulai 2017. Amandemen 
tersebut ditandatangani oleh Pertamina Hulu Mahakam, anak perusahaan 
Pertamina, dan Satuan Kerja Khusus Migas (SKKMigas).

27Pertamina menjadi salah satu dari 15 perwakilan dari 
Kementerian, Lembaga, organisasi dan Pemerintahan 
(“KLoP”), ter masuk BUMN/D yang menjadi pilot project 

laporan pelaporan harta kekayaan secara elektronik (e LHKPN) 2017. 
Pertamina diminta untuk melakukan uji coba pengisian e LHKPN. Adapun 
sasaran uji coba pengisian e LHKPN ini ditujukan kepada pejabat yang 
baru pertama kali mengisi LHKPN dan pejabat yang akan me masuki 
masa purna karya pada tahun 2017. 

5 Pertamina Lubricants meluncurkan produk 
terbarunya, Enduro Matic G, dengan spesifikasi 
SAE 20W-40 API SL JASo MB didesain khusus 

untuk penggunaan sehari  hari pada mesin sepeda motor 
dengan transmisi oto matis (CVt) seperti Yamaha (Mio, 
Aerox, N Max), Honda  (Vario, BeAt, Scoopy, PCX), 
Suzuki (Adress, NEX). Pe lumas ini memiliki kualitas di 
atas genuine oil pada umum nya dengan harga lebih 
bersa habat dengan bahan baku sin  tetik, wangi dan telah 
didesain untuk perlindungan terhadap keausan, konsumsi 
BBM dan akselerasi optimal. 

8Pt Badak NGL berhasil kapalkan kargo LNG ke  9.000 dengan 
kapal LNG Senshumaru dengan tujuan terminal Sakai, Jepang. 
Perayaan penga  palan LNG  9.000 dise  lenggarakan di Dermaga 

Muat (Loading Dock) II Pt Badak NGL di Bontang. 

8   Sembilan bulan  pertama 2016, PT Pertamina (Persero) berhasil 
bukukan laba bersih sebesar US$ 2,83 miliar atau naik 209% 
dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun 

2015 sebesar US$ 914 juta. Peningkatan laba yang signifikan tersebut 
disokong oleh peningkatan kinerja operasi dan efisiensi dari berbagai 
inisiatif dan langkah terobosan yang dilakukan perusahaan melalui 
program Breakthrough Pro ject.  Sampai dengan akhir September atau 
triwulan ke -3 tahun 2016, Pertamina  bisa melalui dengan kinerja yang 
cukup bagus dimana pendapatan yang diperoleh US$ 26,62 miliar. 

15 Pertamina menjadi perusahaan pertama yang melakukan 
dek larasi komitmen untuk memerangi korupsi dan 
menyelenggarakan sistem praktik bisnis yang profesional 

dan berintegritas. Deklara si ini merupakan ba gian dari sosialisasi ge -
rakan ‘PRoFIt’ (Pro  fesional Berintegritas) yang diinisiasi oleh Ko  misi 
Pemberantasan Ko  rupsi (KPK).  Bagi Perta mina, Gerakan ‘PRoFIt’ ju ga 
merupakan implementasi lain dari budaya dan tata nilai 6C yang ada di 
Pertamina. 

20 Pertamina menggelar Eco Run, lomba lari 5 kilometer dan 10 
kilometer untuk memeriahkan hari ulang tahun (HUt) ke-59. 
Dengan tema “Ayo Berlari untuk Lestarikan Hayati”, sebagai 

bentuk aksi untuk mendukung kelestarian keanekaragaman hayati di 
Indonesia khususnya satwa yang terancam punah. Lebih dari 6.000 
peserta dari kategori Marathon 10K dan Fun Run 5K memperebutkan 
total hadiah sebesar Rp 246 juta dan beragam aktivitas yang menghibur 
peserta dan keluarga. 

21 Pertamina kembali menunjukkan kapabilitasnya sebagai 
perusahaan yang mengedepankan kegiatan Quality Ma
nagement. Hal ini terbukti dari prestasi yang diukir lima 

tim Continuous Improvement Program (CIP) Pertamina di ajang Asia 
Pasific Quality Organisation (APQO) Conference 2016.  Penghargaan 
tersebut diberikan dalam event Asia Pasific Quality Organisation (APQO) 
Conference ke22, di Ener gy Event Centre - Rotorua, New Zealand. 
Dalam forum tersebut peserta menunjukkan dan berbagi pengetahuan 
mengenai implementasi ide terkini, hasil penelitian, serta best practice 
untuk mengeksplorasi pengembangan dan masa depan Quality di 
kawasan Asia Pasifik. 

24Penelitian tim Universitas tadulako (Untad) tentang 
biohidrogen sebagai salah satu jenis energi baru terbarukan 
masa depan pengganti bahan bakar fosil berhasil menjuarai 

Pertamina olimpiade Sains 2016 untuk kategori Proyek Sains. Pertamina 
olimpiade Sains 2016 melombakan dua kategori, kategori teori dan 
kategori Proyek Sains. Setelah melakukan penyeleksian hingga 11.000 
peserta di kategori teori, akhirnya terpilih 44 peserta yang bisa masuk 
ke babak final. Sedangkan di kategori Proyek Sains, ada 18 tim peserta 
yang masuk final dari 250 lebih tim Proyek Sains yang mendaftar. 

25Pertamina kembali mengadakan Anugerah Jurnalistik 
Pertamina (AJP). tahun ini,  jurnalis muda Rio Indrawan 
dari dunia-energi.com terpilih sebagai juara umum AJP 

2016 menyisihkan 2.117 karya dari 11 kategori. Pertamina sangat 
mengapresiasi keikutsertaan jurnalis dalam ajang tahun ini, karena 

peran wartawan dan media sangat penting untuk terus menumbuhkan 
semangat keterbukaan dan trans paran si yang akan berdampak pada 
kinerja perusahaan.

25Pertamina meresmikan fasilitas New Gantry System (NGS) di 
terminal BBM Medan Group. NGS merupakan bentuk mo-
dernisasi fasilitas pendistribusian BBM yang lebih baik, cepat 

dan modern.  Implementasi NGS di tBBM Medan Group memanfaatkan 
sistem otomatis sebagai bentuk integrasi proses bisnis dengan peralatan 
berteknologi tinggi. Kecepatan pengisian BBM ke mobil tangki juga 
meningkat pesat, dari yang sebelumnya 500 liter per menit menjadi 2.000 
liter per menit. terminal BBM Medan Group mendistribusikan BBM untuk 
masyarakat Sumatera Utara dan sebagian wilayah Aceh.

29  Menteri Perminyakan  Irak Jabar Ali Hussein AlLueibi 
menga jak pemerintah Indonesia melalui Pertamina untuk 
meningkatkan kerja sama bilateral yang telah terjalin dengan 

baik selama ini. Pertamina menjadi aktor  penting sebagai penyedia 
energi nasional terbukti dalam setiap pertemuan Menteri ESDM dengan 
Menteri seja wat dari berbagai negara se bagai rencana ekspansi hulu dan 
pengembangan bisnis hilir, termasuk Energi Baru terbarukan (EBt). 

30Pertamina mendukung penuh keputusan pemerintah untuk 
membekukan sementara keanggotaan Indonesia dalam 
or gani  sasi Negara-negara Pengekspor Minyak (oPEC).  

Keputusan tersebut diambil dalam Sidang ke-171 oPEC di Wina, 
Austria.  Menurut Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, pembekuan 
sementara keanggotaan Indonesia dalam oPEC merupakan pilihan 
rasional dengan mempertimbangkan material balance minyak Indonesia 
saat ini. Pemangkasan produksi 1,2 juta barel per hari di luar kondensat 
yang selanjutnya mengharuskan Indonesia memangkas produksi 5% 
atau sekitar 37.000 barel per hari akan berdampak cukup signifikan bagi 
industri migas dan juga keta hanan energi nasional.

2     Menteri Badan Usaha Mi-
lik Negara (BUMN) 
selaku Rapat Umum 

Pemegang Saham Peru-
sahaan Perseroan (Persero) 
Pt Pertamina melalui 
su rat Nomor: SK- 264/
MBU/12/2016 tentang Pe-
ngang katan Anggota Di-
rek si Perseroan (Persero) Pt 
Per ta mina, memutuskan mengangkat secara resmi dua Direksi Baru 
Pertamina mulai tanggal 2 Desember 2016. Yaitu Muchamad Iskandar 
sebagai Direktur Pemasaran dan toharso sebagai Direktur Pengolahan.  
Muchamad Iskandar menggantikan Ahmad Bambang yang sebelumnya 
diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Pertamina. Sementara toharso 
menggantikan Rachmad Hardadi yang diangkat menjadi Direktur 
Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia. 

7Pertamina meraih kinerja dalam pengelolaan lingkungan (PRoPER) 
yang positif dalam pemeringkatan periode 2015—2016 dengan 
diperolehnya tujuh PROPER Emas dan 71 PROPER Hijau. Tujuh 

Proper Emas diterima oleh Refinery Unit VI Balongan  Jawa Barat, PT 
Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (WMO) – Jawa Timur, 
Badak NGL - Kalimantan timur, JoB Pertamina talisman Jambi Merang 
– Jambi, Pt Pertamina EP Asset 1 Field Rantau – NAD, Marketing 
operation Region IV tBBM Rewulu – DIY, dan Pt Pertamina Geothermal 
Energy Area Kamojang – Jawa Barat. 

8Pt Pertamina EP (PEP) sebagai anak perusahaan Pt 
Perta mina (Persero) dan kontraktor kontrak kerja sama 
di bawah naungan SKKMigas menjuarai ajang Asean 

Risk Management 2016 yang diikuti oleh 23 perusahaan di 
kawasan ASEAN.  PEP meraih juara 1 untuk kategori Risk 
Technology dan Juara 3 untuk kategori Risk Champion.

9 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan 
penghargaan kepada Pertamina sebagai BUMN yang 
memiliki Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. 

Penghargaan ini diberikan untuk mendorong Pertamina terus 
mening katkan integritasnya. 

10  Sebanyak 4.000 orang bersih-bersih pantai  se rentak di 
lima kota. Yaitu,  di teluk Penyu, Cilacap, Pantai Karangsong, 
Indramayu, Pantai Grand Watu Dodol, Banyuwangi, 

Kampung Atas Air, Kelurahan Margasari dan Kampung Baru tengah, 
Balikpapan, dan Pantai Kampung Bugis, tanjung Uban. Acara tersebut 
diadakan dalam rangka memperingati Hut ke-59 Pertamina.

13 Pertamina kembali menggelar acara tahunan Pertamina 
Ener gy Forum (PEF) sebagai bagian dari rangkaian perayaan 
HUt ke-59. Selain merupakan ajang diskusi mengenai 

topik bidang energi dan pembuatan rekomendasi bagi Pertamina untuk 
mendukung pencapaian ketahanan energi nasional, forum ini juga 
bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder, termasuk 
investor dan mitra bisnis Pertamina melalui penyampaian update kinerja, 
strategi, dan pengem bangan bisnis Pertamina.

14Pe merintah Indonesia membuka era baru dalam hubungan 
kerja sama antara Indonesia dan Iran. Kedua belah pihak 
sepakat untuk memperkuat kerja sama termasuk sektor 

sektor energi. Pemerintah Iran menyatakan kesiapan untuk memenuhi 
kebutuhan Indonesia dalam bidang tersebut.  Dalam kunjungannya, 
Presiden  RI  Joko Widodo membawa serta 60 CEo dan pengusaha 
dari Indonesia. Salah satunya, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto 
yang bertemu dengan para CEo dan pengusaha Iran untuk mem bahas 
berbagai bentuk kerja sama bisnis. 

14 Di galangan Pt Daya Radar Utama (DRU) unit V,  dilaksanakan 
launching proyek kapal baru 17,500 LtDW tipe Crude oil 
Tanker yang diberi  nama PANDERMAN.  Kapal PANDERMAN  

merupakan bagian dari delapan unit  kapal ukuran General Purpose milik 
Pertamina yang saat ini sedang dibangun di galangan dalam negeri, 
sebagai salah satu wujud komitmen Pertamina memajukan industri 
maritim dalam negeri sesuai misi Indonesia menuju poros maritim dunia. 

14Pertamina dan Rosneft melakukan kick off meeting Analisis 
Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Environment and Social 
Impact Analysis (ESIA) sebagai tanda awal dimulainya kedua 

pekerjaan tersebut. Pt Greencap NAA Indonesia akan melaksanakan 
dua kegiatan tersebut setelah melalui proses pemilihan sesuai dengan 
ketentuan pemerintah. Kegiatan ini salah satu yang sangat menentukan 
bagi upaya tercapainya target penyelesaian New Grass Root Refinery 
(NGRR) tuban. AMDAL, menjadi syarat utama sebelum pro ses pem-
bersihan lahan dan pengembangan tapak se bagai pekerjaan awal proyek 
dapat dilaksanakan. 

14 Pertamina dan tujuh anak perusahaan Pertamina lainnya 
mendominasi podium pemenang penghargaan Sustainability 
Reporting Award (SRA) 2016, pada Rabu (14/12) di Jakarta. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa laporan tahunan Pertamina dan anak 
usa hanya sudah mampu bersaing dengan baik menurut standarisasi 
internasional yang berlaku. 

19 Pertamina raih Indonesia Trusted Company Award 2016.
Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Pertamina sebagai 
BUMN terbesar Indonesia dipercaya oleh investor. 

20Pertamina dan Pt Kereta Api Indonesia (Persero) 
memulai uji coba penggunaan LNG (Liquefied 
Natural Gas) sebagai bahan bakar kereta 

pembangkit di Stasiun Kereta Api Bandung. Dengan program 
ini untuk pertama kalinya di Asia tenggara kereta pembangkit 

menggunakan dua bahan bakar sekaligus, yakni LNG dan 
Solar.  Sebelumnya, Pertamina dan KAI telah melakukan uji coba 

statis pada Mei 2016 dan uji coba dinamis pada kereta pembangkit 
pada oktober 2016 di Yogyakarta. Sedangkan yang dilakukan di 
Bandung adalah uji coba operasional pada kereta api pembangkit Argo 
Parahyangan jurusan Bandung – Jakarta. 

21Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Rating dalam 
keluaran terbarunya, merevisi outlook Pertamina menjadi 
positif setelah sebelumnya stabil, se dangkan rating tetap 

pada BBB  . Perubahan outlook ini menunjukkan bahwa rating Pertamina 
berpeluang naik pada periode mendatang.  Di dunia investasi, investor 
menggunakan credit rating sebagai indikator dalam melihat tingkat 
risiko investasi di sebuah perusahaan serta sebagai acuan kemampuan 
perusahaan dalam membayar utang. Rating juga menjadi salah satu 
faktor penentu bagi suatu perusahaan atau negara dalam mendapatkan 
pendanaan eksternal. 

22Pertamina dan Saudi 
Aramco ak hir nya resmi 
membentuk perusa-

ha an patungan (Joint Venture/ 
JV) dalam membangun Kilang 

Cilacap di Jawa tengah. 
Adapun dalam perusahaan 
patungan ini, Pertamina 
tetap memegang hak ke-
lola mayoritas yakni sebe-
sar 55%, sedangkan si-
sanya dimiliki Aramco. 
Refinery Cilacap merupakan 

salah satu bagian dari 
Refinery Development Master 

Plan (RDMP) Pertamina dan  
kapasitasnya direncanakan akan 

ditambah menjadi 400.000 barel 
per hari dan dirancang untuk memroses 

minyak mentah dari Arab yang disediakan oleh 
Saudi Aramco. Nantinya kilang akan menghasilkan produk dengan 
spesifikasi Euro V, petrokimia dasar (basic petrochemical), dan Group II 
Base Oil untuk pelumas. 

27tiga proyek infrastruktur pembangkit listrik tenaga panas 
bumi Pertamina senilai Rp6,18 triliun diresmikan pengopera-
siannya oleh Presiden RI Joko Widodo. Proyek -pro yek 

tersebut meliputi PLtP Lahendong unit 5 dan 6 berkapasitas 2 x 20 MW 
di tompaso, Sulawesi Utara dan PLtP Ulubelu unit 3 berkapasitas 1x55 
MW.  Proyek tersebut dinilai positif oleh Presiden dalam mendukung 
program listrik 35.000 MW serta penyerapan tenaga kerja lokal.•
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